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GEHEIM

Ik heb de eer Uwe Excellentie hierbij een exem-
plaar ter kennisneming aan te bieden van de samen-
vatting van een rapport bij schrijven van heden toe-
gezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken.

Aan de Minister van Buitenlandse Zaken werd
eenzelfde exemplaar toegezonden.

Het Hoofd van de Dienst

Mr L. Einthoven

Aan Zijne Excellentie
de Minister-President
Plein 1813 No 4
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activiteit van .'„ïus-^ischo *Comit6
voor ';taatsvtiili->hsia'' (iï, ;3«B,)

ond«r di|>loaatitkö cover

:Jowjet«»üjais ^ebruikv* ovgnala elk aiïdor Laad, haar var»
ia iwfe i>uit,eol&ad oa. kaar ais^aa positie te vsr-

at«rk@a* Hiar aou dus op -iüctuwjli" ai*ts vrooada én ook nieta
vérkaerci» ia schuil e u* hot ai«3t alle hierfcod in^gatöld
oi".£iei0lQ «u oJKieisiiiSö io^jtautios vosr kl&iuer of groter

acfeivit0it0a oatplóaiea» liggende op hot ^ebiod vaa dn

Op grond van divtraa aij^üaleriajion is vaat 'to ataaa
dat hots ïlusaische "Coaitl vaa iitaöfcivöill^haid'1 -kortweg -i;Uu-»B,
geno«ad« QÖÜ z01£stacïü^a afdeling vaa- l»fc *.<iaiat0iiio van

^ tvaken- geii^lte opaiaeft d® poat«a in
b *itöJttlaud vaa ii@t Huastachö fötaiuttëfle vaü Bulfc0ölaudse
K.. 'w K«Cï»B*-oi3öa jfeiwaöa vêrisaaad en vsel omvat; tand

h«3t vo-.*>riLOiaen dat l /p vari allo pe?s{}£U*dlspO3t3u o!
ödö,;lfc© vöui do bülaaoi'IJIcabö postea gövordo

Op de plaats vaa d« C-oaaul wordt practisch altijd beslag
? liet K « C i » S , , aadora goli^fteoaacle poetea

vlcó-coïisul eu saoKj'caria vaa da caodul*
jja 'labaaaatiö.!? i» Koestal 3Q«>a X»C««B*-faöcuionari3»

positie wordt daar laiader :=r;esïc.lilkt voor gaaelit. iïötsöli'd«
gdldt voor de asrate aecr^taria, d* fiiocfcied vaa twöQdö an
dorde secretaris daar«atogt.Mi \vordea graa-; gebruikt « Voo al
d» positlö vaa bwet»de sec r o 'v aria ttcshl^at aaatr«kk0lijk t«
v--jlal ia ds»ae dan hot hoofd van al lint ?r»-.'t.B«-persoüaö'l»
ü*» uowjot-iliplooatiö ksat verdor rwg dcm poafc die slechte
b» 20 1 wordt door op proef éijnd of aapirant-pöraonöel, 75'"::
vaa dösse postwi dieoaa als de.ksantdl voor H:.ö»B»-atafporfioa0-jl«

Ook vo^r At&ttciiS^fuacbiöa btataafc "bij h» t n«u-»B, ->roto
liiii;;!' iset als dea® Aid t 0rg daidtli^k

on zodoende rulatu latac voor all«rl«i bi j uond^^
zaaaliad«ii« Calturale Attachó1» ea vooral ook 'ii'!Aöö"-
woortlii$0ra tr«dön vaak op voor 'nat iC,3»B», aoma als staf-
fuoGtianaria«du« als arjöatöa* Ia de vdrachil
liaadelaaiasioa kaa ^«aiddeld ^«rokend wordaa op <?oa r.*G»B*-
be setting van »öker 1/10 vau het 3*li0«<lj iadltw niot d© mili—
tairo inliolitiagoiidionat iöatelliog r^oda txls dsköaaUoi
g®feraikt« j>» plaataa» vaa tóilifcairö on M-arias rabaeitê wardöü
so-ldon gebruikt voor :'ï«-UB«-»CiOoleiöiï0.a» /»ulks was wel ha t
g@v«l aet de aaoistönt-jjostaa» «aar dt asigifi;? wordt aerkbaar
om J.it mindar t« ^aan doen»

£'0 'È'uosiach.® KilitaiïHj InlicUtia-.^nd,ioEuit (de ,?,-::.'-.f.)
beaut liOö laager hoo aaar \lo4« militaire poatoa voor haar
eigen iütalligo,ne0**pöï'aoaeelt Jat o^" militair c;abiad befcor
geachoold ia*


