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MINISTERIE VAN
BINNENLANDSE ZAKEN.

• VERTROUWELIJK.;

VERSLAG VAN HST 3e ÏÏXAIJEN TER VERKRIJGING
VAN HÏÏD VEILIGHEIDSDIENSTDIPLOM.-

Dit examen v;erd afgenomen van_2_̂ ĵ iiar̂  tot_ 1. J?j3bru ari
1930 in het gebouw Javastraat 68 te" ' s.Gravenhage ter af-
sluiting van een cursus, welke in het begin van Maart 194-9
aangevangen was. Zoals aan de lezers van dit verslag bekend
mag worden verondersteld, zij n de eisen van het examen neerge-
legd in de geheime Beschikking van de Minister-President dd.'
l Maart 1948 No, 1834-?. Ten aanzien van deze eisen is bepaald,
dat zij gelijkwaardig zi|n te achten aan die gesteld voor het
politiediploma "met lof:!, uitgaande van de Centrale van Po-
litieorganisaties in Nederland. Deze bepaling is tot uitdruk-
king gebracht in de tekst van het diploma.

De Exaïïiejncornmi
a. de Commissie, van ^oe_zi_cbt^_ benoemd door de Minist er-Presi-

denT^bif diens "bes chikking dd» l Maart 194-8,, No. 1684-5, "be-
staand e uit j
Mr.F.R.MIJNLIEEP, Raadadviseur in Algemene Diensthoofd der
Afdeling Openbare Orde en Veiligheid van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken, Lid en Voorzitter;

Mr. Dr.' J, HAZENBERG, Lid;

J.G.CRABBENDAM, Commis&aris van Politie te ' s-Gravenhage,
Lid en secretaris;

L. L, VAN IASRE, Commissaris van Politie te 's-Gravenhage,
pi aat svervang end Lid ,

Voor wat het mondeling gedeelte van dit examen betreft
v,raren als gecommitteerden toegevoegd de navolgende Hoofd- en
Commissarissen van Politie:

H.A.'J.G, KAASJAGER, Hoofdcommissaris te Amsterdam;
J. H. HEI JEUK, Commissaris te Amsterdam;
H. M. C. A ."STAAL, Hoofdcommissaris te Rotterdam;
B.MELLES, Commissaris t'e Rotterdam;
J.DOUÏ.ÏA, Commissaris te ! s-Gravenhage;
R.Vi/.VAN BUK, Hoofdcommissaris te Utrecht;
S.W.LÏOOLENAAR, Hoofdcommissaris te Groningen;
J.PONTIJ1TE, Hoofdcommissaris te Haarlem;
C. BORSTLAP, Hoofdcommissaris te Arnhem;
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B, VAN DE WEEF, Hoofdcommissaris te Eindhoven;
H.L.PIJLS, Commissaris te Eindhoven;
Tj.VAN DE '«'AL, Hoofdcommissaris te Enschede;
C.M.VAN VEEN, Commissaris te Hilversum;
J.P.WEIJBURG, . Commissaris te Velsen,

b. Drie leraren van de cursus.

Het aantal candidaten bedroeg ditmaal 104. van wie
94 ambtenaren van Gemeentepolitie en JLO ambtenaren van
de Binnenlandse Veiligheidsdienst,
Er namen B candidaten niet aan het examen deel vanwege de
verwachting niet te zullen slagen.

De eindbeoordeling werd 'overeenkomstig de in de
aanhef vermelde geheime Beschikking van de Minister-
President dd. l Maart 1948, No. 1834-7,opgemaakt aan de
hand van:
a," een serie proefwerken over de in die Beschikking

genoemde onderwerpen, alsmede een reeks practische
oefeningen;

b. een mondeling examen van twee uur per candidaat.

De Commissie besloot aan _76 candidaten het diplo-
ma toe,te kennen, t.w. l adjudant, 16 brigadiers, 28
hoofdagenten, 21 agenten, l administratief ambtenaar
en 9 BVD-ambtenaren» Van hen waren 44 in het bezit van
het politiediploma met aantekening."Het percentage ge-
slaagden bedroeg ditmaal derhalve 73ffi en"was daarmede
lager dan dat van het vorig examen (.81%),

Afgewezen wegens 'het niet voldoen aan de gestelde
eisen werden 20 candidateri, n.l. l adjudant, 3 briga-
diers, 9 hoofdagenten, 5 agenten, l administratief ambte-
naar en l BVD-ambtenaar. Van hen waren^8_ in het bezit
van het politiediploma met aantekening.

De cursisten vaaren verdeeld over de volgende
groepen:
I." _ groep Den Haag I (Westelijke provincies)
II." groep Den Haag II (Westelijke provincies)
III» groep Groningen (Noordelijke provincies)
IV." groep Zwolle (Oostelijke- en Midden-

provincies)
V. groep Heerlen (Zuidelijke provincies).

Een vergelijking van de resultaten per groep biedt
het volgende beeld (cijfers l t/m 10);

Groep I_ gemiddelde 6+
Groep II gemiddelde 6-?
Groep III gemiddelde 6+
Groep IV gemiddelde Si-
Groep V gemiddelde 6+
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Een vergelijking van de persoonlinke resultaten

geeft het volgende beeldi

G.DOORNËWAARD - Enschede
Mej.G.T.TAN DER HEIDE - B.V,D.'
H.NATJTA - Zutphen
E.J,W,DRION - Leeuwarden
P,H.UITTENBOGA.'iRD - B.T.D.
M.KAAKEN - Kerkrade.

De lüxamencoimuissie had haar onderzoek van de can-
didaten ook "bij dit derde examen zeer sterk gericht op
inzicht, meer dan op geheugen. De redenen van afwijzing
lagen ditmaal hoofdzakelijk in onvoldoende bestudering
van de stof. Alle afgewezenen zullen in verbond hiermede
in de gelegenheid worden gesteld het examen in juli a. s.
zonder nieuwe cursus nogmaals af te leggen.
In één geval echter ontbrak het vereiste inzicht volkomen;
dezerzijds is dan ook aan de Korpschef van de betrokken
candidaat geadviseerd hem niet langer met het werk van de
inlichtingen- en veiligheidsdienst te belasten,

De uitslag werd op Donderdag 2 Februari 1950
kend gemaakt in de Weeskamer van de - Grafelijke Zalen te
's-Gravenhage, Te 14 uur waren aanwezig alle geslaagde
candidaten met hun Korpschefs of hun plaatsvervangers; de
Commissie van Toezicht met uitzondering van haar Voor-
zitter B/b.jF.R.MIJNLISPP, die vertegenwoordigd werd door
de Heer B. W. VAN MOÜRIK BROEKMAIL. Commissaris van gemeente-
politie, Hoofd van het Bureau Politie van het Ministerie
van Binnenlandse Zaken; en alle leraren van de cursus.
De aanwezigen werden welkom geheten door het Hoofd van
de Binnenlandse Veiligheidsdienst Mr . L . E INTHO VEH » die ver-
volgens het woord verleende aan deTïeer VAN MOÜRIK BROEKMAN.;
Aan zijn toespraak moge het volgende worden ontleend;

ï:Het is mij een voorrecht en genoegen - aldus de Heer van
Mourik Broekman - om namens het Ministerie van Binnen-
landse Zaken en wel in het bijzonder namens de Chef van de
Afdeling Openbare Orde en Veiligheid, de Heer MIJNLIEW ,
die tot zijn spijt verhinderd is 'hier thans aanwezig te
zijn, een enkel woord te spreken."
In de eerste plaats om de geslaagde cursisten geluk te
wensen met hun succes, dat bereikt is niet alleen door
regelmatig cursusbezoek, doch tevens door degelijke studie
met opoffering van veel vrije tijd. Wij weten allen, dat
het geenszins zo is, dat een regelmatig bezoek van de cursus
ook het feitelijk behalen van het diploma inhoudt. Integen-
deel, de stof moet opgenomen worden en verwerkt en leiden
tot een belangrijke verbreding van de basis, v/aardoor men.
het werk tegen de juiste achtergrond kan zien. Het Minis-
terie blijft dan ook bepaaldelijk van mening, dat ge lij k-
_ste j. Ll_ing_ .. v̂ an hè t_ BVD- d ip l o ma me t ' het po l i t i edip̂  p:ma_' ~ ~~ _

is ~Uit de~~resulta:ben van" het
examen blij let oo"k~~övërTg^"ns ,dat verschillende houders van
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het politiediploma met aantekening, het BVD-diplonia nog
niet hebben kunnen "behalen.'

Naast gelukwensen verdienen de geslaagden tevens
onze dank_j_ omdat zij door het behaalde resultaat tot be-
tere bouwstenen zijn geworden voor de BVD,' De Politie is
een dienend apparaat; wij weten dit en zijn het daarover -
ook al wordt het door sommigen tijdelijk wel vergeten -
eens. Zeker zullen wij het er echter ook over eens kunnen
zijn, dat de Inlichtingendiensten in de korpsen, samen met
de BVD, een wel uitzonderlijk dienende taak vervullen in
het belang van het gehele weldenkende deel van het ' eder-
landse volk. Door hun werk toch is het mogelijk de gevaren,
die ons vrije en zelfstandige voortbestaan zouden bedreigen,
tijdig te onderkennen en te overzien, waardoor de plaatse-
lijke en landelijke Overheid de voorbereidingen treffen
of de maatregelen nemen kan om deze geva.ren af te wenden,
zodat handhaving van ons democratisch staatsbestel zo goed
mogelijk verzekerd blijft,"

lic moge verzoeken Uw werk tegen deze achtergrond
te blijven bezien en er naar te streven een zo goed moge-
lijke samenwerking te bevorderen met instanties en auto-
riteiten, die op Uw terrein een taak hebben te vervullen."
Bevordert ook een zo goed en nauw mogelijk contact met de nog
jonge B.'V.D,, opdat U weet welke voorlichting en steun U
daarvan kunt verkrijgen en de B. V» D. alles weet wat nodig
is om de 'Overheid van de meest betrouwbare voorlichting te
voorzien."

Voorts breng ik ook gaarne dank aan de Korpschefs,
die het initiatief namen of hun medewerking verleenden tot
het deelnemen van hun personeel aan deze cursus.' Blijft
vooral besef f en, dat het belasten van de e.llerbest_e_n. uit Uw •
Kpyps niet het Î jD.jyerk, ook met het oog op het plaatselijk
'Belang in g~ëval van eventuele ernstige verstoring van de
openbare orde, het meest verantwoorde beleid zal blijken."ft

De Heer van IJourik Broekman deed vervolgens nog een
beroep op de medewerking van de Korpschefs in verband met
nog komende cursussen en dankte de leden van de ̂ oliti_g__ _ _ ,
t3.ct_ _C ommis sij3 , die wederom bereid waren geweest als gecom-
mitteerden bij het examen op te treden.
Tenslotte verstrekte hij als v/nd. Voorzitter van de Commissie
van Toezicht enkele gegevens over het gehouden examen.
waarna hij tot uitreiking van de diploma's overging. De 6
best geslaagden werden het eerst voorgeroepen en ontvingen
een bijzondere gelukwenst' Tot besluit bedankte Mr^JSinthoven
speciaal de leraren van de cursus en de examinatoren.
Namens de geslaagde cursisten sprak ' Hit z er t woorden van
erkentelijkheid jegens de opleiders.' Hij vergeleek de B. V. D.'
met het K.ÏÏV̂ Ij. te De Bilt, dat zijn we er ka ar t en en weer-
overzichten niet doelmatig kan uitgeven als niet de plaatse-
lijke \7aarneraingen tijdig en nauwkeurig van de weerschepen
en de verschillende delen des lands binnenkomen.

Dit verslag moge met enkele algemene opmerkingen wor-
den beëindigd. De candidaten waren ditmaal afkomstig uit
6_0 gemeenten, Avaarmede thans op een enkele uitzondering na
alle gemeentelijke politiekorpsen, die regelmatig met de
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B.V.D, samenwerken, aan de beurt zijn geweest. Ten aanzien
van het peil van de cursisten is een geleidelijke daling
waar te nemen. De volgende reden is hiervoor denkbaar:
het eerst is het personeel opgeleid uit de grote steden,
zoals Amsterdam, {s-Gravenhage, Rotterdam en Utrecht;
vervolgens dat uit een 3O-tal minder grote gemeenten en
daarna dat uit de hiervoren genoemde 60 kleinere gemeenten.
Hoe groter de gemeente, hoe meer aandacht in het algemeen
aan het inlichtingen- en veiligheidswerk wordt besteed,"
Daardoor bestaat in de grotere korpsen de neiging het be-
tere personeel bij de inlichtingendiensten te plaatsen,
waartoe ook door de ruimere keuze in een groot korps gro-
tere mogelijkheid bestaat, een neiging en mogelijkheid die
afnemen naarmate het korps kleiner is. Bij dit examen zijn
ten opzichte van het vorige de eisen weer een weinig ver-
zwaard, omdat thans aan het bezwaar dat veel cursusstof in
een "betrekkelijk korte-periode moet worden verwerkt,weer
wat meer tegemoet gekomen is door de langere duur van de
cursus,' De meeste moeite levert nog steeds op de stof,wel-
ke over het extremisme handelt en dit geldt in het bij-
zonder voor het min of meer abstracte gedeelte van deze
stof,dat betrekking heeft heeft op de ideologieën, die aan
dit esctremisrne ten grondslag' liggen. De minste moeite
biedt voor de cursisten als regel de stof, welke nauw ver-
band houdt met de praktijk van hun werk. Dit geldt althans
voor degenen, die het juiste inzicht'hebben in de aard van
het inlichtingen- en veiligheidswerk. Hebben zij dit in-
zicht, dan is de cursus voor deze cursisten bijzonder nut-
tig om hun techniek en tactiek te verbeteren en met nieuwe
elementen uit te breiden. Missen zij echter bedoeld in-
zicht,dan is de cursus hoogstens in staat hen voor al te
grote fouten in hun werk te behoeden.-

Maart 1950.

DE COLMISSIE VAN TOEZICHT.
De Secretarisï

J.'G.Crabbeiidam."


