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MINISTERIE VAN
BIIOENLAKDSB ZAKEN

Ho. : 90050
Bijl; één

VERTROUWELIJK

s-Gravenhage, 2 Aagastus 1950,

Uamens de Commissie van Toezicht moge ik Uwe
Excellentie hierbij, ter kennisneming, het verslag aanbieden van
het vierde examen ter verkrijging van het Veiligheidsdienstdiploma.

DB SECRETARIS,

Aan:

Zijne Bxcellentie de Minister-President
te 's-gravenhage.

J. G,



VAN
BINNENLANDSE

No.t BX.-90050,

Verslag van het 4e examen ter verkrijging
van het Veiligheid sdienst-di"Dloma ..

Het examen werd afgenomen van '3 . t o t 15 Juli 1950 in
het gebouw Javsstrast 68 te 's-Gravenhage, ter afsluiting van
een cursus, welke in September 1949 aangevangen was.

Zoals bekend z i jn de eisen van <?.it examen neerge -
legd in de geheime beschikking van de Minister-President d.d',
l Maart 1948 no.18347. Ten aanzien van deze eisen is benaald,
dat ze gel i jkwaardig z i j n ' t e achten aan die gesteld voor het
Politie-diploma "met lof", uitgaande van de Centrale van Poli-
tieorganisaties in Nederland, Deze bepaling is tot uitdrukking
gebracht in de tekst van het diploma»

De examen-commissie bestond uit:
a. De Commissie van Toezicht, benoemd door'de Minister-
President bij diens beschikking d.d. l Maart 1948,
no, 16845, bestaande uit:

Mr.F.R.Mi.Inlieff, Raadadviseur in Alg.Dienst,Chef
der Afdeling Openbare Orde en Veiligheid van het Ministerie
van Binnenlandse Za^en, Lid en Voorzitter;

Mr.Dr.J,Hazenberg, Lid;

J.G.Crabbendam, Commissaris van Politie te 's-Gra-
vonhc^e, Lid en ,Secretaris;

L.L,van Laere^ Commissaris van Politie te 's*Gra -
venhage, plaatsvervangend lid.

Voor wat het mondeling gedeelte van het examen be -
treft waren als gecommitteerden toegevoegd de navolgende Hoofd-
en Commissarissen van Politie (in alphabetische volgorde):

C.BORSTLAP, Hoofdcommissaris te Arnhem;
J.FONTIJNE,'Hoofdcommissaris te Haarlem}
J.H»HEIJINK> Commissaris te Amsterdam;
B.MELIES, ''Commissaris- te Rotterdam;
H.L.PULS, Commissaris te Eindhoven;
G,W,VALKEN, Hoofdcommissaris te 's-Gravenhage;
C.M.VAN W% Commissaris te Hilversum;
TJ..VAN DE WAL, Hoofdcommissaris te Enschede1,
B.VAF D3 ̂ RF, Hoofdcommissaris te Eindhoven;
J.P.VTSIJ'BÜRG, Corapissaris te Vel s en,
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b. Vier leraren van de cursus.

De cursus, die met dit examen besloten w e r d , was
aangevangen met 70 curs is ten.

Hierven vielen er voor het schrif tel i jk examen
£ af (ziekte en f inanc ië l e b e z w a r e n ) .

Na het schr i f te l i jk ex^nen vielen er nogmaals
£ af om d e volgende redenen:

a. niet toegelaten tot mondeling wegens zeer slechte schrif-
teli Ike resulte ten ( 3 ) ;

b. niet verschenen bij mondel ing examen vanwege verwachting
te zullen worden afgewezen ( l ) ;

c. teruggetrovi:en t i jdens schrif tel i lk examen vanwege de ve r -
wachting, te zullen Borden afgewezen ( l ) ;

d. tf= irusgetro1:ven wegens ze^r drukke v/erkza -mheden die een
verder deelnemen r>sn de cursus belet ten ( I 2 ) ;

e . ziekte ( l ) ;
f . ve rnader ing van werkkring ( l ) .

Aan het mondel ing examen werd dus deelgenomen
door 52 c a n d i d a t e n (70 - 18). Van deze 52 werden er 5_ afgewe-
zen.

Het totaal aantal afgewezenen bedroeg dus'10
( 6 -;- 2 -f l •{- l: ) op een aanta l candidsten van 56. .

Het percentage geslaagden is dus 8Z%f hetgeen
ongeveer overeenkomt met het Percentage geslaagden bij vorige
examens.

Van de 46 geslaagden waren er _ 7 . Br igadier van
Gemeentepolitie, 18 Hoofdagent , 8_ Agent, 2_ administrat ief
ambtenaar en 11 B.V.D.-ambtenaar .

Van hen waren j.6 in het bezit van het politie -
diploma met aantekening.

Van de 10 afgewezenen was er _! A d j u d a n t van Ge-
meentepolitie, waren er 5_ Hoofdagent , £ Agent en I adminis t r r -
tief ambtenaar .

Van hen was _! in het bezit van het poli tie-diplo-
ma met aantekening.

Aan dit examen werd. deelgenomen door ir_ bij vori-
ge examens afgewezenen. Hiervan werden er £ wederom afgewezen .

De beste resultaten werden behaald door de onder-
staonden in de volgorde als hieronder aangegeven:

1. C.Kros B . V , D . ;
2. P.J.Stavast B .V.D. - ;
r*. H.F.J .Hack B . V . D . ;
4. FJ:T.Brockhus I.D, Zandvoort;
5, Fe j . J .D.Nienoord I .D .Amers foor t .

^e ^its^aj; werd op Dinsdag. 18 Juli 1950 bekend
gemaakt in een d^r zt.len van het rebouv 1 'Amici t ia u J i restein -
de 15 te ' s-Gravrnhage.



Te 14 uur waren aanwezig nagenoeg alle g e s la r nd e candidaten
met verschillende Korpschefs' of hun plaatsvervangers1; de Com-
missie van Toezicht met uitzondering van haar Voorzitter Mr,
3r.R„Mijnlisff} die vertegenv.'oordigd werd door de Heer Bj'.van'
Mourik Broekman; Hoofd ven het Bureau Politie van het Ministe-
rie van Binnenlandse Zaken* en de leraren van de cursus0

Namens het Hoofd van de B.V.D, werden de aanwezigen
welkom geheten door de Heer CNG-oCrabbendanij, die vervolgens
een algemene gelukwens uitsprak.

Spreker zeidef dat men met het diploma in zijn zak
niet moest menen het moeilijke en precaire werk van de Inlich-
tingen-en Veiligheidsdienst volkomen te beheersen^ In dit'var
met zijn subtiele zakenf. die vaak zoveel inzichts overlegs
tact en doorzettingsvermogen vragens kan ieder - hoelang ook
daarin werkzaam - fiog elke dag leren» Dé cursus heeft U ge -
geven een fundamentj een degelijke basis? richtlijnen en aan-
wijzingen om ernstige fouten te voorkomen en voldoende alge -
mene beginselen om de hoofdrichting te bepalen welke men in
vele gevallen zal moeten inslaan* De practijk zal U echter
telkens weer voor andere dingen plaatsen; in dit werk zijn
eigenlijk geen twee gevallen gelijka Spreker wees er op, dat
de cursus'de cursisten in nauwe aanraking gebracht heeft met
de B.V.D.j hetgeen belangrijk is. Hij hoopte? dat zij daar -
door vertrouwen in deze Dienst hebben gekregen, zoals de
B.V..Da vertrouwen heeft gekregen in hen* die thans geslaagd
zijn. Dit wederzijds vertrouwen is n,l* de eni'g juiste en vol-
strekt noodzakelijke basis, waarop kan worden samengewerkt om
de gevaren die de veiligheid van de Staat bedreigen, enigszins
doelmatig te bestrijden* Spreker wees tenslotte nog'op de be -
langrijkheid van dit werk in het algemeen en op de neiging, die
in sommige gemeenten nog maar al te zeer bestaat' cm de inlich*-
tingen en veiligheidstaak te beschouwen als werkf"dat uitslui-
tend wordt verricht voor dé B.V,D. Dit is onjuistf bijna alles
wat de B.V.D, van U vraagts is van belang voor Uw'eigen gëmet ri-
te a De B.V^D. vraagt U sléc-hts inlichtingen over nersonen, toe-
standen en gebeurtenissen j die alle in Uw gemeente woonachtig
zijn, c„qe daar voorkomen en voorvallen,, derhalve allemaal za-
ken? die de betrokken Korpschefs uit een oogpunt van gemeente-
lijke politie behoren te weten en te kennen,.

Vervolgens verstrekte de Heer van Mourik Broekman
als waarnemend Voorzitter van de C;:amissie van Toezicht enkele
gedetailleerde gegevens over het gehouden examen, waerna hij
tot uitreiking van de diploma's overging,.

De 5 best geslaagden werden het eerst voorgeroepen
en ontvingen een bijzondere gelukwens.

Tot besluit bedankte de Heer Crabbendam speciaal •
de leraren van de cursusf de Examen-*-Commissie en de geccmit -
teerden»
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Namens de geslaagde cursisten sprak de Heer W„de Zeeuw
woorden van erkentelijkheid Degens de opleiders^

Juli 1950,

DE COMMISSIE VAN 'i'GEZICHT,

De Secretaris,

J.G.C ra bb end em,


