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CENTRALE; P _jRS0N..2;E:üSDIENST 
Binnenhof 4. 18 Augustus 1951. . 

Aan: Geadresseerde. 

w·egens verhuizing van mijn Dienst naar het gebouw 
11 Bellevue", Bezuidenhoutseweg 15, 's-Gravenhage, zal het niet 
wel mogelijk zijn om van 29 Augustus - 5 September de Dienst 
in volle omvang te doen functionneren. 

Ik zal het dan ook op prijs stellen, indien in die 
periode het contact met mijn Dienst via de telefoon of door 
persoonlijk bezoek tot een minimum wordt beperkt. 

Ik verzoek U ermede rekening te houden, dat mijn Dienst 
vanaf 3 September piet meer gevestigd is op Binnenhof 4. 

Omstreeks 5 September zal de Centrale Personeelsdienst 
normaal zijn werk op het nieuwe adres ver:richten. 

BZ-31-892 

Het nieuwe telefoonnummer zal zijn: 183120. 

De Directeur van de 
Centrale Personeelsdienst, 

. IJtft!it11,d-,,, 
/JI! ,� 

·----------------·---� - . --
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RATrORT van D. 
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.. 14 JUlll 1951 · -� 
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À(D! t 1 , 1 t t;

BETRET<T: Onjuiste verzendwijze van een brief 
aan N.S.F. door C • •  D. 

De enveloppe is door mij ter hand gesteld 
aan de Hr. De Winter van de c.r.D.

Deze gaf direct toe dat de verzendwijze 
onjuist was en zal maatregelen nemen 
om dit in het vervolg te voorkomen. 

D.O.V. I, 13 Juni
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Hilversum, 5 Juni 1951� 

De Weledelzeergeleerde Heer 
Drs. A. Kuipers 
Binnenlandse Vèiligheidsdienst 
Javastraat 68 
•s-G r a v e n  h a  ge.

Geachte Heer Kuipers, 

�-

.J. f>-//. .t, 
�?. .k� 

J, 14 JUNJ 1951• 

ACD7 , t t riJ
i 

Gisteren ontving ik bijgaande enveloppe, die 
voldoende indicatie geeft. De daarin gesloten brief was aan 
mij persoonlijk gericht • 

Zou het niet aa.nbevelenswaarm.ig zijn, dat men 
op het Ministerie of het woord "vertrouwelijk" weglaat, 
teneinde de nieuwsgierigheid van de post en anderen niet te 
prikkelen, of de enveloppe - zoals bij het rubriceringsvoor
schrift is voorgeschreven - in dubbel omslag te verzenden? 

Misschien kunt U de betrokken afdeling eens 
op een en ander wijzen. 

l 
, 

Inmiddels verblijf ik, met mijn beste groeten, 

hoogachtend, 

. Bijlage Dr. J .M. Somer. 
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\ 

Ik heb de eer UHooaEd · lGest.remg� hierbij ter kannis
nem2 ng te doen toekomen de aantekeningen van " L,.. inthoven. 
betraff nde-zija bespreking met Mr. Walkate op zaterdag 
10 Juni ;1.1. 

Het Hoo:ta van de Dienst· 
Bij afwe�igheidi 

• 
Aan de B'oogEdelGestrenge Jber 
Dr. M.J. Prinsen. 
Secretaris-Generaal van het 
Ministerie van :î.nnenlandse zal.."en 
• s-GRAVENBä.G t
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BESPREKING .MN.t' MR. l.ALKATE 01' ZATERDAG 10 JUNI 1950. 

Ik legde Mr. Walkate nit, dat wij, bij een eventuele uitbrei
ding van de B.V.D., een aantal mensen zouden kunnen gebruiken in 
middelbare en hogere betrekkingen. Ilt gat' een uiteenzetting van 
de eisen, waaraan deze mensen moeten voldoen en vroeg hem ot hij 
mij wellicht aan een aantal van deze lieden kon helpen. 

To� mijn vreugde antwoordde de Heer Walkate t dat ik juist op 
het goede moment kwam" omdat h1J inde.rdaad kans zag om aan mijn 
aanvraag gevolg te geven. aangezien-zich n.l. hoe langer hoe meer 
ambtenaren uit Indonesit bij hem kwam.en melden, daar zij van hun 
wachtgeld onmogelijk konden leven en bovendien te jong waren om 
niets W doen. Dit waren mensen, dle grote verantwoordel.1jkheiä. 
hadden gedragen, steeds hadden moeten onderhandelen en anderen 
hadden moeten overtuigen en die niet te oud waren om al hun 
krachten aan een nieuwe taak te kunnen geven • 

Op mijn volgende vraag of de Heer alkate mij zou kunnen hel
pen aan een Hoofd van de Administratie, tevens Personeelschef, 
antwoordde hij, dat als ik 1 of 2 jaar de tijd had, hem dit mis
schien wel zou gelukken" omdat er �iets. z6 moe111Jk was als Juist 
he.t. vinden van een personeels.ehet. Op mi Jn vraag of er dan geen 
geschikte mensen vr1.1 kwamen uit het hogere personeel van de op
geheven diensten, kreeg 1k ten antwoord, dat er geen sprake van 
was" dat daaronder personen zouden zijn _, die voor het zo uiterst 
moeilijke ambt v.an Hoofd van Personeel geschikt zouden zijn • 

....... _ .. __ 
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N O 'I' A 

Betreft: de Jongh, L. 

Heer de �inter is door mij in October j.l. met 
de inhoud van het schrijven van I.D. Zaandam op de hoogm 
gesteld. 

De C.}.D. had Zaandam gerappelleerd, omdat volgens 
C.F.D. (Heer de Winter) Zaandam ook aan vragen behoorde
te antwoorden. Heer de V,ïnter is door mij herinnerd aan
de overeenkomst, dat alle politieke gegevens slechts aan
B.V.D. zouden worden verstrekt en dat o.z. voor bekend,
maklng aan C.P.D. wordt gezorgd.

Heer de �inter vermocht dit tenslotte weer in te 
zien • 

D II b, 30 December 1949. 



Betreft: Lambertus Jongh 
/ tt� i_'Î)J ,,.,, te Zaanciam.. 

. . �·��-N:'. : .tftÏ'r:J � /r / •'.:"�: -
\::::,,1 ' . 4 DEC. 1949

Bijlagen: 2 afschriften. 
(no.IenII). 

,,. 

Ingesloten heb ik de eer U een 
afschrift-schrijven van de Directeur 
der Centrale Personeelsdienst te 's-Gra 
venhage te doen toekomen, gedateerd 8 
December 1949 betr. L. Jongh, benevens 
een afschrift van mijn aan U gericht 
schrijven dd. 4-10-1949 no. 235, met 
verzoek alsnog de informatie aan ge
noemde dienst te willen doorgeven. 

Zaandam, 10 December 1949. 
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C EN T RA L E  P E R S0 N EELS D I EN S1. 
N.lINI5TERI E VAN BINNEN LANDSE ZAKEN

Binnenhof 4 

Bureau: Antecedenten-Onderzoek 
-

Ons no. A.o • .50027/M.F. Aan de Heer Commisseris vrn Politie 

te VERTROUWELIJK.-

ZAA N DAM. 

Ts Gravenhage, 8 December 1949 
Tel: 183820 

Beleefd moge ik U in herinnering brengen IlllJil 
schrijven d.d. 30 September 1949 No • .50027, betref
fende inlichtingen nopens de antecedenten VFn 

.,Y ILambertus JONGH, geboren 16 Mei 1927 te Z�P.ndrm en �o
nende Sundvelstraat .5 te Zeendem, WF.arop ik tot op 
heden geen antwoord mocht ontvengen. 

Waar het belang ven betrokkene met een spoedige 
afdoening is gediend, moge ik U verzoeken, k"n het 
zijr,met spoed, mij Uw antwoord te zenden. 

Voor de door U te nemen moeite betuig ik U bij 
voorbaat mijn dank. 

DE DIRECTEUR VAN DE 
CENTRALE PERSONEE LSDIENST, 

w.g. onleesbaar.

I 



Lambertus Jongh
te Zaandam. 

2 cart.kaarten 

Af schrift. -

2 3 5 / 1949 
=-= 

1 vragenlijst CPD. 

Bijgaende vragenlijst werd mij toegezonden
onder No. 50027 dd. 30 September 1949 door de Cen
trale Personeelsdienst (bureau ntecedenten-onder
zoek) Binnenhof 4 te 's-Grevenhe.ge. 

Naar eanleiding desrven moge ik Uedelge
strenge het volgende mededelen. Het betreft hier: 

LAMBERTUS J O N G H 
geboren te Zaandam op 16 W�i 1927, thans hulppont
wachter bij de RWS, wonende te Zaandam, Sundsvel
straat No. 5. 

Hij is een zoon ven Gerrit Jongh en Pietel.'
nella Hokke; beiden in leven en eveneens wonende �n 
opgemeld adres. 

Lambertus JONGH komt niet voor in de poli
tie-administratie te Zaandam of bij de P.R.A., w r
onder Zaandam ressorteert. 

Omtrent ijver, werklust enz. is elhier 
n iets na te gaan, daar betrokkene pr ctisch nimmer 
een werkgever in Zaandam heeft gehPd. Hij is echter 
afkomstig uit een communistisch gezin. Zijn v�der en 
zijn moeder zijn lid ven de c.P.N. (certotheekk�rrten
gaan hierbij) en het leek mij ge�enst, deze informa
tie via Uw dienst door te geven. 

Volledigheidshalve moge ik nog verv·ijzen 
naar mijn schrijven No. 3690 dd. 19 December 1947 ls
antwoord op Uw verzoek DIS 1·58 van 12 November 1947. 

Tenslotte moge ik U verzoeken, de vregen
lijst door te zenden aan de C.P.D. te 's-Gravenhege. 

1 

Zaand1m, 4 October 1949. 

t 
IJ� r..... 
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25 T. 1949

1 
1 

�, 
Betreffende S.VISSER geb. 30 April 1923 te Utrecht en 

wonende Arnhem Boulevard Heuvelink 58, heb ik op 15 Sept. 1949 
bij de Afdeling Bevolking te Arnhem een nader onderzoek inge
steld. 

Betrokkene is aldaar ingeschreven komende van Rotterdam 
en volgens de gegevens waren zijn ouders aldaar niet ingeschre
ven geweest. Voor zover was na te gaan stonden deze alleen in 
Utrecht Rotterdam en de Bilt ingeschreven. 
Als beroep van Sirp stond opgegeven technisch administratieve 
kracht bij de AKU. Bij informatie bleek dat hij aldaar werk

zaam is geweest van 1 Mei 1947 tot 1 Sept. 1949 als technisch 
administratieve kracht. Op e'igen verzoek werd hij ontslagen 
in verband met het aanvaarden van een andere werkkring. 

Op de personeelskaart bij de AKU bleek dat betrokkene 
é�n jaar prac�tisch gewerkt heeft bij N.V.Nie)lb.uis en v.d. 
Berg's scheepsreparatieT bedrijf te Rotterdam van Aug. 1942 
tot Aug. 1943. 

Hij ontving van de AKU een zeer gunstig getuigschrift� 
Omtrent geloof of politieke richting kwam op zijn personeels
kaart niets voor. 

Door mij werd nog geïnformeerd welke betrekking betrokke
ne thans heeft. Dit had tot resultaat dat hij mededeelde thans 
woonachtig te zijn te Vlaardingen, Schiedamseweg 138 b. Hem 
werd nog gevraagd of hij interesse had voor een functie van 
assistent van de Hoofdambtenaar bij het Ministerie van Overzee
se Gebiedsdelen. Hij beantwoordàe deze vraag door mede te delen

dat hij voor deze functie niet die interesse had, die hiervoor 
noodzakelijk is.-

's-Gravenhage, 24 Oct.1949 
dW/GL. 
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE Z.AKEN 

betref Îende: 
adreswijziging correspondentie 
aniecedentenonderzoek. 

No. U 221 
Afd. C.P.D. 

r·�c'· -., 
! 1 � JU/i!/ 

J].co; iiJ.. i 
1 s-Gravenhage, 19 Juni 1948

Ik heb de eer U Edelachtbare/Hoog/1.VelEd·elgestrenge mede te delen,· 
dat het Centraal Bureau inzalcè Antecedenten-Onderzoek volgens artikel 

12 van het Koninklijk Besluit G 367 thans een onderdeel vormt van 
de Centrale Personeelsdienst en de bevoegdheden ten aanzien van het 
antecedentenonderzoek door de Directe1-u· van deze dienst zijn overge
nomeno· 

Alle correspondentie betreffende anteoedenten6nderzoeken dient 
nu gerichjï te worden aan de Centrale Personeelsdienst. De.adressering 
dient als volgt te geschieden: 
Aa..D de Directeur van de Centrale Personeelsdienst, 
t.a.v. het B1-u·eau .Antecedenten-Onderzoek,
Binnenhof 4 te 's-Gravenhage�

Ik verzoek U\v medewerkü1g in deze. 

D� 1'!lINIS�:3R V Alif BIID.IBl\ïLANDSE ZAKEN, 
Voor de l\linister, 

D�- SECRETARIS-GENERA.AL, 

( 

Aan Heren Officier·en van Justitie, 
Ambtenaren voor· de Tuchtrechtspraak, 
Hoofd van de Rijksidentificatiedienst, 
Gewest Commandanten van Rijkspolitie, 
Km·pschefs van ·3-emeentepoli tie 

1 

Personeelschefs van de onderscheidene 
Ministeries. 

BZ-.8·.257. 
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Departement van Financien 
Afdeling Kabinet Personeel 
Centraal Bureau Vergoeding Militaire Vordering 
Bur.Vergoeding Oorlogsschade 
Departement 
Belastingendienst Inspectie 
ECONOMISCHE ZAKEN 
Afdeling Personeel (departement) 
Centraal Bu.r.voor Statistiek 

7
Centrale Dienst In-en Uitvoer · 
Centrale Dienst Economische Controle � 
Octrooiraad 
Inspectie IJkwe;zen 

>centraal Distributiek�toor
') Directoraat Generaal voor Prijzen

Accountantdienst 
Centraal Planbureau 

RIJKSBUREAUX 
Chemische Producten 
Metalen_,, 
Distex 
Keramische Producten 
Sectie Confecties 

, Rijkskolenbureau 
Gemachtigde voor de Goederen 

, 1 

._) 

Rijksbur.voor Genees-en Verbandmiddelen 
Huiden en Leder 
Hout en Papier 
Textiel in Arnhem 

LANDBOUW EN VISSERIJ 
Direct.Voedselvoorziening 

Rijksdienst Landbouwherstel 

Provinciale Voedselcommissarissen 

BEDRIJFS SCHAPPEN 
Pluimvee en Eieren 

Vee-en Vlees 

Wêèï•bou.wp:roduc ten 

Sierteelt 

Groenten en Fruit 
zoz 



Vetten en Margarine 

Hoofdambtenaar Tuchtrechtspraak 

c.c.n.

Staatsbosbeheer 

Iv1A.RINE 

Algemene Zaken(Bu.rgerpersoneel) 

SOCIALE ZAKEN 

Departementen en Peràoneel 

C.P.D.

Direct.van de Waterstaat. 

Î 
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No. 19. 

AFSCHRIFT. 

's-Gravenhage, 2� October 1946. 

Krachtens machtiging van Uwe �ajesteit heeft de inis
ter van Jlinnenlandsche Za .en bij schrijven van 18 ctober 1946, 
No. 9355/R,Afdeeling A.Z. Bureau I, bij den Raad van State ter 
overweging_ annhungig ge.ma kt een voordracht met ontwerp-besluit 
betreffende oprichting van het Centraal Oreaan voor Bijkaperao 
neelsaangelegenheden. 

Bij de beoordeling v�n de ontwerp-begrootingen voor 
1946 en 1947 moest de Raad van State tot zijn groote teleurstel
ling ijzen op de geweldi6e uitbreiding, die an het &e one amb
telijke appara�t werd toegedacht. Over alle linies, elijk met

tallooze voorbeelden werd toeeelicht, steeds meer ambtenaren. 
De cijfers, die de Regeering dienaangaande meedeelt, zijn ochrik 
barend. 

Het zal dan ook geen verwondering wekken, d t de Raad 
weinig gevoelt voor een plan om eder een nieuwe en zoo uitge
lmide Rijkabemoeiing in het leven te roepen, belichaamd in een 
Raad, welke een onbegrensd aantal leden zal tellen, en een dien 
die, fungeert hij gelijk de Regeering moet en. hopen en verwach
ten, ·onmogelijk anders d·n een zeer rui.men opzet zal vorderen • 

.Dnarbij komt, dat, behalve voor personen m t nin of 
meer uutomatische arbeid belast, de 'inisters weinig geneigd 
zullen blijken zich het benoemings- en bevorderingsrecht voor 
een belungrijk deel uit handen te laten nemen. Het ia ook aller
minst een onredelijke eisch, dat degene, djo tenslotte de ver
ant lOOrdelijkheid moot dr·1gen, de schakels smeedt van de keten, 
die hij nl zich sleept. 0evolg hiervun zal zijn, d de ge el
dige edministratievn omslr,g, welken de ui tvo .ring van het ont -
werp-beslu.it c.q. zal brengen, juist voor gewi--htige benoemingen 

-volkomen overbodig zal blijken. Van den anderen kant zal voor
gesloten dienstv·,kken, gelijk bijvoorbeeld dat der di recta be
lastingen, invoerrechten en accijnzen, dat der registratie,
der · oaterijen, Telegrr fie en elefonie met zijn ontelbare ambte
naren, de beoogde modus procedendi onbruikbaar zijn, zoodat
reeds tlit dezen hoofde met toepassing van artikel 2 d van hot
ont verp-plaatsingabealui t 1946, v,ordt dit bekrachtigd, ui tzonde
ringen op zeer ruime schual zullen �ema kt moeten worden.

Geldt een en Ander voor het eigenlijk geze de benoe
mingsrecht, het voorstel om de afdeelingen van den r ad verplicht
advies te doen Reven over org�nisatorische ma�treg len enz. kan
e'lfenmin het in het leven roepen v· n een niettwen tak van Rigks
dienst rechtvuurdigen. Indien de Minister behoefte gevoelt a·n
raad is er gelegenheid te over om dien in '":e winnen-Ged ongen
adviezen zijn zelden welkom, terwijl man, op het voetspoor van
artikel 25 der Grondwet, den bewindsman toch k alijk het recht
kan ontzeggen zijn huis nanr goedvinden in te richten. Ook in de
Staten-GeneraEl placht men tot dusver de egeering ten deze zoo
veel mogelijk de vrije hand te laten- Bovendien ontbre en rP.eds
thans, gelijk de toelichting herinnert, de noodige adviescolle
ges geenszins, terwijl de -inister von inanciën uit den aard
der zaak zijn gezaghebbende stem blijvend z 1 doen klinken.

- rou ene -



Trouwens de lezing van artikel 6, dat de opsomming be
helst van de diensten, die van het mbtelijk app raRt orden ver
wacht, doet herinneringen opduiken aan de St ntsreg lin van 1798, 
die, naar de uitdrukking van een bekend st atsrecht-�cleerde, meer 
a&n een tafelreden dan aan een constitutie deed denken, zoo bij
voorbeeld het stimu�eeren, coördineeren en uitvoeren v n ma t
regelen op het gebied der nlemeene vorming, der alcemeen ont ik
keling en dèr ontspanning, zoomede vnn alle maatregelen,J elkè 
gericfit zijn op het verdiepen van den geest v0n sa mhoorigheid 
in de werkgemeenschap van de Overheid. · ,at voorts een onderzoek 
naar de antecedenten vaa h n, die reeds in den Rijksdienst werden 
opgenomen, voor baat kan brengen $ is weinig duidelijk. 

l)e aank,1eoking van "teamspirit" gelijk onder zooveel
meer naar luid der a.n Uwe Majesteit gerichte voordracht t ak ven 

• 1 

het bµ.reau zal .zi'jn, is een sportief mom voor een af er., die, 
gelijk iede� deskundige weet, zich stellig niet door outsiders 
laat scheppen. Het spijtige is bovendien, ii·-t de weg, geplaveid 
met deze en soortgelijke sontimonteele ontboezemingen, allerminst 
tot het doel leidt, omdat da ideale onbtenaar nu een.m. 1, gelijk 
de dichter, niet gemaakt, naa:r geboren wordt. 

De onderscheidene andere bepalingen, i-aarbij de tuhk 
van de raad en dienst met pijnlijke nau1Vkeurigheid worden uitge
meten, maai7 niet duidelijk uitkomt dat zij slechts op burgerlijke 
ambtenar�n doelen, kunnen evenmin de overt�iging schenken, dat 
deze nieuwe Rijksdienst in den meest volstrekten zin eisch van 
onvermijdelijke noodzaak moet heeten. 

l)e Raad van vt te ia niet tegen toepassing van moderne
methoden bij en het brengen vP.n meer eenheid in de personeelsvoor
ziening voor den Overheidsdienst. Dit deel kan echter door samen
smelting van enkele der beQtaande Oomminoies, u ngenomen dat haar 
voortbestaan noodzakelijk is, op veel eenvoudiger en goe:kooper 
wijze worden bepvorderd. Het ontwerp-besluit beoogt echter, na et 
coördineering van oJestoande inntanties, het ""unstellen v.an nieuw 
personeel, hetgeen reeds bleek uit de eenige weken geleden ver
schenen dvertenties, wa.orbij sollicitonten voor t ak:.rn lysewerk 
werden opgeroepen. 

De Regeering zegt in nabije toekomst a n  te sttren op 
krachtige inkrimping der personeelssterkte. il zij zich niet 
blootstellen oan het ver,ijt, alleen mot de lip n bez· i �ing te 
belijden, a�:m moet zij toegeven, dat bij den tegenwoordigen stand 
der fin�nciën het denkbeeld, om een zoo omvangrijke uitbreiding 
va.n personeel te bevorderen, kortweg ontoelaatbaar is. 

Jfgezien hiervan, brengt het constitutioneel gebruik 
mee, dat, alvorens een besluit van Uwe ,�ajesteit, als thans voor
gedragen, ,ordt bekrachtigd, in gemeen overleg met de 0taten-Gene
raal il'te vi:ior de uitvoering benoodigde credieten worden toegestaan. 

Met dit alles voor oogen kon de Raad van �tote U,er 
.-�ajestei t slechts zeer eerbiedig adviaeeren, het ontwerp-besluit 
niet te bekrachtigen. 

De Vice-President 
van den Raud van St te, 

(w.g.) Beelaerts v n Blokland. 
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