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Dit was het eer�te contact, hetwelk z.H.�.G a

met Nico had. 
Na enige tijd ontving Z.ii.�.G.een v�rzoek van 

Nico tot·het asn hem verlenen van een audiëntie, ter be
�pre�ing van een persoonlijke'aangelegenheid. 

Dit verzoek'werd ingewilligd e-n bij die gele
genheid ver2.ócb.t Rico aan Z"lio1$.G.om in aanm.erld.n� te 
ko.men voor plaatsing in de betrek.King van ambtenv:ar ter 
Gemeente-8ecretarie te Vught, waarbij ZoI1"E.G"bem weder 
terwille was �n Nico dus na enige tijd in die· functie te 
Vught overging. 

,. 

· .. ( Sedè,rtd-ien · 'Vroeg Nico zo om de twee of dl:·ie 
-·�aanden rege1'fàtig een omerhoud aan met· Z.H.E.G. tilr be
spreking van persoonlijke a&.ngelegenheden, waarbij hij
zich dan steeds zeer erkentelijk toonde voor de bem, door
Z�HoE.G.verleeode medewerking, 'bij het plaatsen· in die ,· 

.. 

r.: ... 

' 

betrekking te Vught.
., Hij het tem VE>rieend� on,derhoud, overhandigde

t-llco dan ·meermalen getypte r·apporten a&o t.H.EoG. • onder
�ededeling, dat deze da&rin zeerzeker wel �l&.ng zou
stellen.

Deze rapporten, vrijwel uitsl�itend handelende 
over communistische activiteiten, schenen Z.HoE.G. inder
daad dikwijls zeer belan"rijk toe . 

.r"..ls leek kon Z"HeEoG.de waarde daarvan echter 
niet be.o.orda..len en aangezi�n een Comi;iissaris fter �oningin 
,er geen jnlichtintenjjenst op n.a. houdt, overwoog 2ah.1aG. 
�eze door te zenden éJ8n een instantie, die dezé rapporten 
op enigerlei wijze zou kuncen benutten • 

. 

Als de meest èaa.rvoor in aarucer.kir.g komende ·in
stantie,. meende Z.H.E,., G"àe Heer .A.dvocaat-Gerieraal, A:r.J. 
C"vac.,.9,er MW!ltt...i. 

te 's�.dosch, te zien, om welke reden be
doè'Ide rapporten van Nico dan ook aàn tlezen·werden door-
gezonden. 

.Na verlcop van enige tijd, deelde Mr.véin der 
. Minne echter aan :t'...rleE"G.mooe, dat bij geen prijs stelde 

ep de toezending van bedoeldè rapporten, aange�en ZoEoG. 
,A. deze geheel gelijkluidende rappo�ten, uit .andere bron 
reeds rechtstreeks ontving. 

· Zonder er verder bij stil te staan, uit welke
bron Mr"van der MiW'.le die rapporten kon ontvangen, vroeg 
Z o .H.t.G.voortaa.n. aan Nico, wanneer deze hem dergelijke 
rapporten overhandigde• of hij deze wenstte terug te heb-: 
ben, of wel dat ze - na kennisne�iLg van de inhoud - ver
nie.tigà koi;iden worden. 

Een enkele maal is het gebeurd, dat �ico Z.H.E.G,
!llédea·eelde • dat ie vernietigd .konden worden,, maar meestal 

' wenste hij ze terug te ontvangen. 
Gedurende net laa�ste half jaar is Nico echter 

sléchts tweemaal met een dergelijk rapport bij Z.H.�.G. 
aangekome I.i.

De 
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Z.ohoh"Go, die hier1eede volk.omen instemde, zegde 
mij toe, in die ricnting maatregelen te zul�en overwegen • 

..;.. Mede werd d�z.bij Ll:ie:é.G.ter sprake gebracht, 
de na de bevrijding zich ovi::rä.l in den lande openbarende 
geneigdheid bij diverse vroeE_ere lllegaliteite-groeperin
gen, tot het zich toel�ggen op he� spelen van inlichtingen 
dienstje, met negering van àe daarvoor van overheidswege 
ingestelde instanties. 

In d.it verband verz.ekerde ZoHoE"G.mij uitdrukke
lijk, dat ter provinciale �riffie te 's-Bosch - althans 
met zijn mede-weten - aan een dergelijke 1iefhebberi,j 
niet wordt gedaan. 

Volgens mededeling ven z�h.EcG.is deze aange
legenheid ook al eens door Mr.LEiuthoven bij hem t:1ange
sneden i aan wie bij de�e::: fde .llerzekering beeft gegeven. 

lok thar..s verzoci:t ZoHoEoG"n:ij, dit nog eens 
aan Mr"Bit1.tboven xr.eèe te delene 

Het feit, dat de lieer W.van de Griendt ter pre
Vinci ale Grif.i:ie is geplaatst ten behoeve van het ui toe
f enen van controle op de samenstelling en de ontwikkeling 
van het instituut "Steun Wet1,lg Gezag". heeft in deze het 
standpunt van Z"hoRe G., n. l.dö.t bet à oen verrichten van 
werkzaamheden voor een ir..:ï..ichtin�endienst, niet behoort 
tot de competentie van de Con:.missaris der Koningin,9:iet 
gewijzigd. 

net plaatsen van de Heer Van de GrJendt in ge
noemde functie, is trouwens - volgens ZeHcE.Go - gescniedJ 
na een gehouden bespreking, waaraan nebben deelgenomen: 
Mr.F oRoMijnlieff, .Mr .. .!'.,o Lell.0 h� Baron Speyart van Woerden, 
Mr"J"C"van der Minne en de Gewest-commandant der Rijks
politie te 's-Bosch, de Beer Th"Bo',>iovRn de Vliervoet en 
Z"HoEoGe 

Ofschoon ZeHaEoG.zich persoonlijk niet met een 
of anàere inlichtingendienst bemoeit, is het hem bekend, 
dat de Heer Van èe Griendt, wel op dit gebied voor een 
andere instant.ie dan die van· ZoRoi!.oG"werkzaam iso 

Voor welke instantie de Heer Van de Gri6ndt 
die werkza.amheden verricht, is Zoli"E"Goniet met ze.kerceid 
bekenà.F.et feit echter, dat de Heei Van de Grieodt een 
nauw contact onderhoudt ruet Mreven der �inne, beeft bij 
ZoHoE"G.het vérn-,oeden gewekt, dat eerst·g€noemde zijn in
lichtingen aan Mr�van der Minne doorge,eft" 

Het komt Z.H.EoG.wav.rschijnlijk voor, dat de 
Heer Van de Griendt ook met Nico in verbinding staat en 
dat die�s rapp9rten langs die weg bij Mr.van der Minne 
terechtkomen. 

Z"H"E"G�gaf mij als zijn oordeel te kennen, dat 
àe Oo�mïssaris der Koningin toch wel met politieie aange
legenheden van min of meer ernstige aard - voor zover.deze 
de betrpkken provincie betreffen - op de hoogte dieet te 

· z:1,j'n.
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ln ·ait verband verklaarde z"H.E.G.het zeer· op 
prijs te stellen, dat hem door mij mededeling was gedaan 

':·omtrent een te verwachten verhoogd-e activiteit van commu

nistische zïjde, o.�ote Ttlburg en te Eindhoven, wa�r 
door de Rotteràammer, Nol.Weerts, acholings-cursussen wor
den georganiseerd. 

-Tenslotte gaf Z.HoE.G. te kennen, het prettig
en nuttig te vinden, met mij te hebben kennisgemaakt en 
verzocht mij, den Heer Ei.athoven zijn wens kenbaar te ma
ken, dat deze hem zal doen inlichten omtrent aa.niselegen
heqen als ae·vorengenoemde 1 telkens wanneer daartoe enige 
aanleiding bestaat".-
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Bewaking vitale bedrijven.
ZWOLLE, 29 September

) BIIL.\GEN' e' én . 
.
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In overleg met de .t-rocureur-Generaal,
.t'gd Directeur van .l'Ol!!.tie te ,...rnLem zona. ik aan alle burge
meesters in mijn gew�t de circuliµre d.cJ.. 17 i.:ei 1949" Kabi
net, nr 3840, Geheim,· waarvan U hierbij een exemplaar gelie
ve aan te tre�·1·en •

De antwoorden, die ik daarop van de 
burgemeesters ontving� eaven mij een beeld van de in de pro
vincie a.anwezi� e vitéile bedrijven. J..k kreeg de indruk, d&.t de
bescherming dezer bedJ'ijven CNer het algemeen de aandacht 
hee�t van de betrokken burgeméesters en de plaatselijke pol.i
tieorge.nen en dat de bewaJcing in normale omstandigheden in
de �1eeste gevallen aan het beleid van de burgemeesters kan 
worden overgelaten.

�-··1�e1iJi(-zijn, dat �voo� .. beIT���§���êri��;!t:��
e

�e}6�r!-.
mingsmaatrecelen word�n getrof:fen. Deze verscherpte be\"Jaki!ls 
kan v1orden toevertrouwd aan de berue,pspolitie, de reserveyo
litie en/of een syeciale bedriji'sbewakingsdienst, (al o:f niej 
onder de reservepolitie ressorterend. i.fet komt miJ gewenst 
voor, dat de in tijden van onrust te tre..i.""'fen versterkte be
scherm�smaatregele!l; reeds thans zpveel mogelijk \;orden voor
bereid en dat aanstontJ.s zoveel mogelijk vast ètaat, welke be
hoeften aan extra be·::.a1:ingspersoneel in de verschillende ge
meenten kunnen ontstaan .en uit v eJlce bronnen dit personeel 
kan worden gerecrutee;rd. Op dit pwit verschaften èl.e door mij
_van de burge.,1eesters /Ontvangen berichten nog geen volledige 
inlichti�en en ..ik s�el mij voor, mijn onderzoek <ieswe�e
voort te zetten. 

, ik stel het or, prijs, U van een en-
ander op de hoogte tel stellen, nu ik kennis n� ve.n artikel 
2, eerste li6, sub c; van i.1et K.B. van 8 i>.ugustua 1949 ,- nr
51, waaruit mij ble�, dat tot de taak· van Uv, dienst onder
meer behoort, het bevor .eren van veilig11eids1:taatregelen in 
alle vitale en k:1ets�ru·e over he iëi.s- en ;iarticuliare instelJ.in"
gen en bed::·ijven. 

Ik stel mij gaarne open voor U\'i o�
merkingen terzake en acht het ,::;ewenst, da.t ook ten aanzien 
van de onJer.iavi[;e kv1estie een zo goed moeelijke samem-;erk�
bestaat tussen Uw en mi.in dienst. 

• !Je Commissaris der Koningin in
de provincie OVe.·ijssel, 

/ _ _;,-__ /A�4� 
,// l,,?-?� ,/4'7-V"' ---------· ... .-_ N '/.r• � de Beer Jirecteur vaA ue · innen.land.Se Veil:J..:):eiclsdienst,

Depe.rtement van Binnenlandse ..i::aken,
's-G RAVE M h t1, G 1 E. 
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'· ,.,_.,.. � In verband �et een p.oor mij 

ontvçl!lgen séh_rijven vaa de lrDcureur-Generaal� fungerend Direc� . 
. teûr. van :Politi� k.e Ar:nt.e-m, heb ik de 1 eer h,et volgende ·onder Uw 
·aapdácht, tè. brengen. . . _ . , · · 

, · 
· 

GE;z ie n de . plaat.s <gehad hehben-
9-e ,s1abot·agé-'dadén bij" grote 'bëdrij.ven, moet h'et naar miJn. mening 

,nqodzakeJ,ijk w_orderi geacht, ä.at tijdig,maat,r�elen worden getroi'-

'. 

fen, :ter bevei 1.;ïging V8.n .de vitale b edr.ijven� . · · • ·,, , ' . 1-Ioev•rel 'de . .aard v:an- de ter bE;- r· 

scheiming' en beve.iligin g van èj...ezé bed.r•Îjv"en te némen• maatregelpn ''l 
. .van, verschillen�e · fact.oren af:tan ... l<elijk .zal kunnen ziJn, kunnen a:.e ..... -
z�. na;i::.r mijn ooI'deel ,in". het ?.}gemeen in twee groepe!1 worden vet--· .• 

· deeld, en wel in ·maatregelen te ne.:nen in� · ' •
1-., d:e tegenYvootdige normale. t:ijdèn; · , 

.2- .. · �jden-,v-an -e.pr�&'ige--l::Y.e-w-è::,�� ���P.a:i'.s�-oor-·e1pen1?are-��� 
9:f'. van ernstige· vrees vö.or het c;mtstaan da·�.rvan.. 

·� In d-i t laatste gevál. ZrU_llen de t,e ·ne�n ·r.iaatregele·n ·v-ànze.1:f$pra-: :, .:.
·, J..<ençi"u��voerige:r en, �tr.�nper ,äi.enen te _zijn da� in liet eerste_ ge/-' .' 

val. ' , . · · · - . , 
. . . Wiet al·leen z-al rekening· dief,l.e.t?,

te wartle'n gehou,q.en qiet slbota.ge;;.g.aden vap. binnen uit 1 ,.doch ui ter:· 
aard ook met die van buiten 'af. · . · •· ' ,
. . . · . . .. , Het verdie'ht aanbevé1ing,' dat 
in het ·b,ijzonder· 1aanhadJ.t wordt geschonken aa,1 p.ie'µeleo. van het· . 
bedrijfsleven, ,die _13pe'éj:aal vo& e,en go-eae ·:functJ.onnex} .. ng,.yan., áe 
inQ.ljStrie en _voop de aarnenleving vu1. gr·o9� belang z�jn:. . '; . !- · •· A� e . v 1 ta:Le be<itr iJv en z lJ n .naar 

' miJn oordeel' te bes-chouwen: 2 
·ä� à.e · electr üfçl).e centrales ·en ondérv erdee.1-sta-tions; ',, 

.' ' I 

b. de, gasbedrijv�n; . . • .. 
·c ·.1. �e, watervo9r�ieningen .. -()or.-:·_r,statio-9s) L. · _,. 

• ' J 

··-- ··) � ............... . . ----''-'---
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d. telefoon- en telegraafcen�r�les;
e. belangrijke stationsemplace:'.lenten,
f. belangrijke opslagplaatsen, verbandhoudende met de voedselvoor-

ziening en de industrieën van levensmiddelen;
g. grote- in het bij z ondn, r.,eta.al- - industriebedrijven;;
h. bela.ngrijk<s opslag1)laatsen -,an aardolieproducten-;
i. - in tijden als onder 2 bedoeld-, de �rovinciale griffie en de

gemeentehuizen.
Ofschoon er ve,rschillende be

drijven zijn, die zelf een be\1akinisd::..eni;t hebben ingesteld, acht 
ik het gewenst, dat in deze een politiebijstand-regeling wordt ge
troffen •. De voorbereiding va.n de te treffen maatregelen dient zo
danig te zijn, dat zij geen verontrusting bij het publü�k tavreeg 
kan brengen. 

� Ten aqnzien van de eigen bewa-
king in de bedrijven dient vertrouwelijk te VJorden onderzocht of 
de daarmede belaste pers·onen ook in po2.itiek opzicht betrouwbaar 
zijn te achten. 

Eet zal in sor:u:üge gevallen 
aanbeveling' verdienen de perso;1en, ;,:e.:, déze bevra.kingsdiensten be
last, zo mogelijk onder te bre:1,:::en bij de reserve-1olitie, waar
door wordt voorzien in een nam, contac: LlCt de plaatselijke poli
tie-autoriteit�n, en in een f:oede bevia�'erling der betrokkenen, zo
d&1.t een doeltreffender bewaking '.:ordt bevorderd. 

I:1 ve:r,band met het vorenstaan
de zal ik gaarne omtrent het V:)lgende door U v,orden ingelicht: 
A. welke vitale bedrijven zijn in UH ge;::eente aanwezig?
B. in welke van die bedrijven is een ei;en bewakingsdienst inge

steld?
C. zijn de bij die bewakingsdienst ingeö.eelde personen betrom.'

baar te achten?
D. welke politionele maatregele:-i of _)oli�iebijstand-regelingen

voor een betere beveiliging van -1e vitale bedrijven zijn naar
Uw mening thans in Uw gemeente 1,odig s.c_. 1r1elka maatregelen
zijn in Uw gemeente reeds getroi'fen?
Ei erbij dient ui ter aard onderscheid te worden gemaakt ten
aanzien van de omstandisheden ..:,enoerrd onder 1. en 2.

DZ co1.:LI.SSARI$ DER KO_JINGIN IN 

.uE IBOVINCIE OV-IBIJSSEL
7 
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BETREFFENDE 

werkzaamheid B.V.D. "LIJK 
MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG 
HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN HET 
NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN 

l bijl. 

• 

VJ 

1 
AAN• 

. 

J'...,,,,rJ/1 

v· , d/21

ie de Minister 
Ik moge Uw aandacht vragen voor bij-

gaand schrijven van de Commissaris der Koning· dse Zaken 
in Utrecht. Ik zou het op prijs stellen indien 
naar aanleiding hiervan een mondelinge bespre- N H A G E • 
king met de Commissaris der Koningin kon plaats----------
vinden, om mogelijk misverstand weg te nemen 
en hem in de gelegenheid te stellen nadere be-
zwaren tegen Uw dienst te belichten. Het lijkt 
mij dit spoedig geschiedt. 

VAN Illi".L' 

?/ 
"2... 

',1)-/ 
t< 

brief bracht ik ter 
ht met verzoek mij in 
f beschouwingen naar 

26 Juli 1949 veroor
ekomen. 
ve moge verwijzen komt 
w brief van 8 Augustus 
edaan tot vrij aanzien 
ekorps, weinig zakelij 

dat van een uitbrei
el t geen sprake lrnn 

burgemeester bezwaar
ing nog meer van het 

politiedienst te ont-
de Hoogedelgestrenge Heer Mr. L. Einthoven 

Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 

Javastraat 68 

een betere outillering 
n de locale inlich
dzakelijk moet vrorden 
t het optreden van de 

te mijner kennis ko-
t s- G R .A. V E N H A G E •------------

! 9841 • '49 

an Politie met wien 
,-,-������---=--=----=----c�.,-���---,���---,--����---,--���_J met Uw nevensaange

[ 

haalde brief, contact had, is van hetzelfde gevoelen. 
In stede van een goede samenwerking van de op dit terrein 

werkzame organen, V:Ll t een onderlinge naijver waar te ner1en, welke 

in menig geval afbreuk doet aan het goede verloop van de hangende 
onderzoeken. 

Een inlichtingendienst, wil hij doeltreffend werken, behoort 

[ 
zeer beperkt in zijn personeelsbezetting te wezen, ook bij de plaat 
selijke politiekorpsen. Ik vraag mij dan ook in gemoede af, of de 

door U. E. beoogde uitbreidingen inderdàad vrel nodig zijn. r.Ten moet 
toch in de eerste plaats beschikken over vele goede contactpunten, 

1 
die in elk speciaal geval ingeschakeld kunnen worden. Een dergelij
ke organisatie, v1elke naar verhouding stellig belangrijk minder 
kostbaar is en veel meer mogelijkheden insluit, krijgt haar be
proefde waarden, indien de z eer beperkte maar uiterst kundige staf 
een goede coördinerende samenwerking betracht met de darrvoor in 
aanmerking komende organen. 

Een instructie als naar mij werd gerapporteerd thans bij 

de c.v.D. zou gelden, dat men de Commissaris
v

d
ÊRf�oêlû�Ë �een in-



AFSCHRIFT.---------
COMMIS SARIS DER KONINGIN 

IN UTRECHT Utrecht, 30 Augustus 1949 

ZEE�M 
VERTROUWEUJK 

4e afdeling -�-
No. 2379. Kabinet. 

A a n

.Onderwerp: Zijne Excellentie de Minister Inlichtingendienst. 

Bericht op brief van 

13 Mei 1949, nr: 952, 
afd. kabinet. 

van Binnenlandse Zaken 

's-G RAVEN HA G E.-----------------------

1 bijvoegsel. 

[ 

De inhoud van Uw terzijde aangehaalde brief bracht ik ter 
kennis van de burgemeester der gemeente Utrecht met verzoek mij in

kennis te stellen met eventuele opmerkingen of beschouwingen naar 
aanleiding daarvan. 

Van het daarop ontvangen antwoord d.d. 26 Juli 1949 veroor
.loof ik mij U.E. hierbij afschrift te doen toekomen. 

Dit antwoord, waarnaar ik kortheidshalve moge verwijzen komt 
miJ onder de gegeven omstandigheden, nu bij Uw brief van 8 Augustus 
1949, Nr.1535, afd.kabinet voorstellen zijn gedaan tot vrij aanzien 

lijke inkrimping ook van het Utrechtse politiekorps, weinig zakelij 
voor. Het is dunkt mij zonder meer duidelijk, dat van een uitbrei
ding met 6 man, gelijk de burgemeester voorstelt geen sprake kan 
zijn. 

Evenzeer ligt het voor de hand dat de burgemeester bezwaar
lijk bereid zal zijn, na de dreigende inkrimping nog meer van het 
overblijvende personeel aan andere takken van politiedienst te ont
trekken. 

Toch ben ik met U.E. van oordeel, dat een betere outillering 
en functionering van de centrale zowel als van de locale inlich
tingendiensten in 's lands belang beslist noodzakelijk moet worden 
geacht. De staaltjes, welke met betrekking tot het optreden van de

Centrale Veiligheidsdienst van tijd tot tijd te mijner kennis ko
men, vervullen mij inderdaad met zorg. 

De Procureur-Generaal fgd. Directeur van Poli tie met wien

ik over deze aangelegenheid, mede in verband met Uw nevensaange
haalde brief, contact had, is van hetzelfde gevoelen. 

In stede van een goede samenwerking van de op dit terrein

werkzame organen, V3.lt een onderlinge naijver ,aar te nemen, welke 
in menig geval afbreuk doet aan het goede verloop van de hangende 
onderzoeken. 

Een inlichtingendienst, wil hij doeltreffend werken, behoort 

[ 
zeer beperkt in zijn personeelsbezetting te wezen, ook bij de plaat 
selijke politiekorpsen. Ik vraag mij dan ook in gemoede af, of de

door U. E. beoogde uitbreidingen inderdà.ad vrel nodig zijn. r.ren moet 
toch in de eerste plaats beschikken over vele goede contactpunten, 
die in elk speciaal geval ingeschakeld kunnen worden. Een dergelij-
ke organisatie, v1elke naar verhouding stellig belangrijk minder 
kostbaar is en veel meer mogelijkheden insluit, krijgt haar be
proefde waarden, indien de z eer beperkte maar uiterst kundige �taf 
een goede coördinerende samenwerking betracht met de da�.rvoor in

aanmerking komen de organen. . . 
Een instructie als naar mij werd gerapporteerd thans b1J 

de c.v.D. zou gelden, dat men de Cormnissaris
V

d
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lichtingen behoort te verstrekken is daaraan zeker niet bevorder
lijk. 

In deze provincie heb ik het voorrecht, dat onder recht
streBkse bemoeiing van de Procureur-Generaal fgd. Directeur van 
Politie, op het terrein van de geheime inlichtingen werkzaam is 
een Rijksinspecteur le klasse der recherche, die mij van alles wat 
in het gewest omgaat op het terrein van de politieke rust en 
veiligheid in overleg met de P.G. voortdurend op de hoogte houdt. ! Indien van de zijde van de C.V.-:J. nader contact in samenwerking 

/-met de plaatselijke inlichtingendienst van Utrecht werd gezocht
en bevorderd dan heb ik de overtuiging, dat aanzienlijk beter 
resultaat werd bereikt en dat .voor het ogenblik uitbreiding van 
de inlichtingendienst der gemeente Utrecht niet nodig is. 

De omstandigheid, dat juist dezer dagen de e.v.�. als Bin
nenlandse Veiligheidsdienst onder de bemoeiing van U.E. is gebrach 
is dunkt mij bijzonder geschikt om het vraagstuk van de inlich
tingendienst in zijn geheel nader in overweging te nemen. 

De arbeid van dit gewichtige staatsapparaat zou er naar 
mijn gevoelen stellig mede gediend zijn, indien in de lijn van 
het binnenlands bestuur in nauw overleg met de P. Cl-. in elk !!evrnst 
door tussenkomst van de Corrnnissaris der Koningin een samenwerking 
werd tot stand gebracht, waardoor alle op dit terrein arbeidende 
instantie 1 s in onderlinge dienstbaarheid elkaar steunden in plaats 
van dwars zaten. 

Ik veroorloof miJ dan ook U.E. te raden, alvorens tot be
·paalde stappen te komen, het vorenstaande ernstig te willen over
wegen.

De eommissaris der Koningin 
in de Provincie Utrecht, 

w.g. Reinalda •



VERTROU'.VELIJK fschrift van afschrift. 
ZEER� GEMEENTE UTRECHT 

WTNET 

Bericht op: brief van 
20 Mei 1949, 4e afdeling, 
Nr.1614 Kabinet. 
Betreffende: inlichtingen
dienst. 

Aan 

de Heer Conunissaris der Koningin 
in de provincie 

U T REC H T  

Utrecht, 26 Juli 1949. 

Naar aanleiding van Uw nevensvermelde brief heb ik.de eer U 
mede te delen, dat ik met de Hoofdcommissaris van Politie overleg 
heb gepleegd over de v-1ijze, waarop kan worden tegemoetgekomen aan 
het verlangen van de Minister van Binnenlandse Zaken, kenbaar ge
maakt in een aan U gericht schrijven van 13 Mei 1949, nr. 952, 
afd. kabinet, om de inlichtingendienst der politiekorpsen te ver
sterken. 

• 
Als resultaat van bedoeld overleg moge ik U mededelen, dat 

dezerzijds het grote belang van een krachtige inlichtingendienst 
volkomen wordt ingezien en de nodige medewerking zal -..-mrden ver
leend om daartoe te geralren. Het is echter volgens het oordeel van 
de Hoofdcommissaris van Politie niet mogelijk, dat de uitbreiding 
van deze inlichtingendienst met 8 man geschiedt met handhaving van 
de toegestane sterkte van het politiekorps van 500 man. 

• 

Hoewel wordt erkend, dat van een goed functionerende inli6h
tingendienst een zodanige preventieve uerking kan uitgaan, dat 
onder moeilijke omstandigheden doeltreffend kan worden opgetreden, 
houdt dit nog niet in, dat ter bereiking van dit doel de andere 
afdelingen van de politiedienst kunnen worden verzwakt. 

Rekening houdende met het aan de Minister uitgebracht advies 
door het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, ben ik bereid de 
voorgestelde versterking van de inlichtingendienst met 8 man tot. 
stand te brengen en daarvoor 2 man aan andere onderdelen te ont
trekken. Hieruit volgt dan, dat de vastgestelde sterkte met 6 man 
moet worden verhoogd, waarvan de kosten m.i. voor Rijksberekening 
moeten komen. Immers, door de uitvoering van de werkzaamheden van 
de inlichtingendienst wordt veeleer het landsbelang dan het stads
belan·g gediend. 

Ik verzoek U deze mening aan de M inister van Binnenlandse 
Zaken te willen voorleggen en zo mogelijk Uw steun te �illen ver
lenen om de kosten van de uitgebreide inlichtingendienst voor re
kening van het Rijk te brengen. Ik ga bij het vorenstaande er 
tevens van uit, dat de aanzienlijke versterking van de inlich
tingendienst van Rijkswege nodig wordt geacht. De noodzaak dezer 
versterking onttrekt zich voorshands aan mijn beoordeling. 

Tegen het voorstel van de Minister om de leden van het poli
tie-personeel, die bij de inl:bhtingendienst werkzaam zijn, een 
jaarlijkse gratificatie ad f.300,- te verlene�, heb.�k geen be
zwaar omdat ik van mening ben, dat op bescheiden nJze moet wor
den t;gemoetgekomen aan de weinige aantrekkingskracht, welke dit 
politie-onderdeel in het algemeen op de leden van het personeel 
uitoefent. 

Ik verzoek U een advies in bovengenoemde zin aan de Minis-
ter van Binnenlandse Zaken te willen uitbrengen en mij te zijner 
tijd de beslissing betreffende de toegestanà sterkte te willen 
mededelen. 

voor eensluidend afschrift 
De Chef van het Kabinet 

de Burgemeester van Utrecht, 
get. C.J.A. de Banitz. 

\/ERîROU'N1:LIJt< van de Commissaris der Koningin 
in de Provincie Utrecht w.g. onleesbaar.
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No.ar o.a.nloiding van het desbetreffentl tclefonigch vGr
zock van de a:eer :toevors van U J J3urcau ·oe i · n ll� .r· ij de 
brief met bijlaee dc1. 30 ugu.stuo j.l. vun c.u o��'"':i fl .ri·, der 
Koningin ·te ti"l.rocht
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wedero!'!l ·oekomen. 

AAN 
de eledele;estrenge Heer 
B .. ·-;, van î OUl"ik ·Brockm...�t, 
Hoofd van het J3ul�eau l oli tie 
ven· de k a.o.o.en ,, .. vo.n het 
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• e·i; !!oofd �·n c e icnut, 

•r"L. Einthov-:n
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MINISTEP.IE VAN 
BINNENLMIDSE ZAKEN 's-Gravenhage,18 November 1949. 

Javastraat 68. 
No. :M.x7 3909 

A A :N 

�TRIKT PERSOONLIJK 

Zeer geachte Heer Roëll, 

De Coxmnissaria der Koningin in Utrecht ranporteerde 
aan de Minister van Binnenl�ndse Zaken, dat de :s. v.n.

zijn ambtenaren verboden zou hebben om de Coimniasarissen 
der Koningin inlichtingen te verstreY..ken van politieke 
aard. De Mi.nister droeg mij op dit punt met de Heer 
Reinal.da te bespreken, die mij mededeeld.e, d�,t de chef 
van zijn kabinet van U zou hebben vernomen, dat U in 
het bezit zou �ijn van een instructie a1s door da 
Connnisaaris bedoeld. 

Ik zal het bijzonder op prijs stellen dit stuk 
in afschrift van U te mogen öntvangen• aangezien een 
dergelijke instructie mij volkomen oabekend is. Het ia 
·�e betreuren, dat U d1.t geval destijds niet ter sprake
heb't gebracht toen de Heer Crabbendam en ik de Conmdsse.

ris der Koningt..� in Noord-Holland bezochten teneinde
hem, zoals in de vergadering van Commissarissen der
Koningin in miJn bijzijn was afgesriroken, inlichtingen
te vcrstrekke�:\:':ll,an' politieke aard. Wellicht zou bij
die gelegenheid het misverstand terstond uit de wereld
geholpen zijn.

1 Voor een s:poedit; antwoord houd ik mij ten zeer-
··ste aanbevölen1 aangezien de Minister over deze aange-
legenheid wenst te worden ineelicbt.

Inmiddels verblijf ik, na beleefde groeten, 

Hoogachtend, 

Uw dw. · 

de Hoogwelgeboren Heer 
3hr. Mr. J.W. Roëll 
Chef Kabinet Commissaris der Xoni!1gin 
in Noord-Holland 
te 
HAAR L EM. 
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MINIST!i:RIE VAN 
Bil!N:î.:NI.ANDSE ZAY..EN •a-Gro.venhage, 21 November 1949.

Java.straat 68.Ho.; K 'A 74033 
' .. 

GT lET VERTROTJt-lEL!JlÇ 

Zeer geachte Hèer Rein .lda, 

Ik was U no·g enige opheldering verschuldic.;tl over 
het bezoek, dat een mijner rechercheurs ebracht he:cf 
bij Uw criffier Mr. Loggers. 

Op 30 April en 2 i'ici is betro ,kene in verbond met 
ee1'l Bpoe opdracht ûo gehele nroVincie Utrecht door ge
weest •. Wij tm.dàen het verzoek gekregen om inlichtinr,en
te �:illcn :tnwinnen naa.r oen lid voo de fnr.i. Van Boetze
las1·- dia voo:r· ee11 ttiternt 'belangrijke ,oaitio in ann
merking kimim. Gezien do nrou·te 11 Van Boetzelaers in de 
oorlog, wilde men op zeer kor·te termijn .mten of, en zo 
ja, wel r.e relaties er beiJ uonilen tucnen c1cgene die voor 
een bonoenine zou Ç'JOrüen voor1;eclr'cli;en en eventuele fou ... e 
f'omili(�lc;)don. Vandsar de Vl'lf''l� van c' e r., . 11rc: 1�ur tl< ·1r 

.de familie, die op Houdringhe woonachtig is. 

no betrokken ree 1ercbour ont ·ent per·�in ,nt, dat 
hij ooit met iemand ornr,ro ren heeft over de Heer 
Bosch vnn Rösen thal. i)ezo f::tmilie is ona door toevn.1-
lige ornata.ndigheden volko.1en bekend, zodat elke vraag 
or;i informatie daaroi;rtr ... ,nt zinloos :::ou zijn get'laest. 
Op dit pWlt moet er dus een miovcrnuand zijn geweest. 
C-een onkole reoherchour v.:u1 de B.V.D. heeft ooit op
dracht t},,k:r.ecen 01n iets orn:trent do 'bu;;..gcm1ee::Jter van
Rhenen -te informeren.

He)G feit, dat mijn rechercheur zich tot een re
latie op het Provinciehuis in trt1'ech·t -..,endde io t zoo.lo 
ik U reod.s uitlegde, volkomen natuurlijk, naneezien de 
recherchour i\ir. Loooet-s ,·oetl kend9. :a� verrmc ook niet 
in te zienv dat daarmede oen fout gefilankt zou zijn. In� 
dien hj_j zich tot een portier of bode- gewend ho.d, doch 
c1o Griffier vuri de L>taten io toch een autoriteit, die 
me11 I11ag benaderen voor ve.L"'tromielijl·c inlinhtingen. 

"i-focht U mij in hot c;oval Bo8oh van Rooenthal nog 
Ji:-unnen helpen om. een spoor te vinden, rlat zou kunnen 
leiden na.a:r degene, die füm ,�l narnena mijn dienst in
foi"matîes zou heb.ben ingewonnen, dan houd il· mij c..aar
voor. 'Gen zeerste ann.be·,,olen. 

Inm.iddels verblijk ili:, na '·Jeleof'de groeten, mot 
gevoeleno ,ran de Ji o• ... otc hooe;o.ohting, 

u w. 

AAll 
éle HoogedelgeotrenEO Heer M.A. Reil'rlda 

. Cömr.1iase.rio der Koninc;in 
in d� Provincie u·�rochtJ 
r.romme Nicum Gracht 49, 
lTTH.EC HT • 

Mr.L.Einthoven • 

... 
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Dit �nderzoek 3eschiedde op mijn last. 'Iet betr :f oen 
verzoelt van Mej. G. Mevrot1w Troostenbu.rg de Bruy: was, naar 
ik meon,sepretaresse van de heer van Maasdijk in het Noord
einde gewo!den.Zij was een geboren van Boetselaer.Famile
leden van deze vrouw waren tijdens de bezetting f'ont ge
weest •.. fej" G. wilde gaarne weten hoe zij bedoelde vrouw
moest ziet.
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gemaakte dienstreizen en bezochte 
contacten,in verband met een op� 
gedragen onderzoek. 

In de namiddag van 29 April 1949,werd 
rapporteur een spoed-onderzoek opgedragen door de Inspecte 
v.Dijk.
Dit onderzoek betrof de echtgenote van v.Troostenburg de
Bruyn.Deze laatste zou op een der posten in het buitenland,
tijdens de laatste oorlog nederlands Gezant geweest zijn.
Verondersteld werd,dat bedoelde dame te Wassenaar wou wonen
Nadere gegevens ontbraken.

Tijdens het onderzoek blAek dat de eigen naam van bedoelde 
dame,Beron�sse van Boetselaer was. 

Voor dit onderzoek zijn door rapporteur op Zaterdag �O 
April en Maandag 2 Mei 1949,dienstreizen geMaakt per auto 
bestuurd door de chauffeur Drop •. 

In verband met dit onderzoek zijn door rapporteur bezoeken 
afgelegd bij contacten van de dienst te De Bilt,Soest, 
Baarn en n.trecht. 
Verder werden bezocht de etd.Bevolking van de gemeenten: 
We ssenaar ,Utrec.ht ,Soest ,De Bilt ,Driebergen. 
Ook werd in deze zaak gesproken met de Griffier van de 
�rovinciale Staten te Utrecht,Mr.fll.togpers. 
Mr.Loggers ·was destijds Gemeentesecretaris te Wassenaar en 
als zodanig rapporteur bekend.Met hem werd een vertrouwelij 
gesprek gevoerd o�trent de familie van Boetselaer.Tijdens 
dit gesprek werd door Mr.Loggers ter completering van d e  
inlichtingen een Hoofdambtenaar ven de Prov.Gri:l'ie op zijn 
kamer ontboden.Deze ambtenaar was de Referendaris Kupers. 
Hem werd tevoren door Mr.Loggers,het strikt vertrouwelijke 
karakter ven het gesprek medegedeeld. 
De verkregen inlichtingen waren weardevol voor het onder
zoek.Bnt gesprek vond plaets in een aengename,correcte 
.sfeer. 
Rapporteur verklaart nadrukkelijk,det noch bij dit gesprek, 
noch bij de overige bezoeken,de naam Bosch Ridden van 
Rosenthal is genoemd. 

Omtrent deze laatste naam is rapporteur nimmer· een 
onderzoek opgedragen.Deze naam is _door hem ni�mer in enig 
verband genoemd. 

'sGravenhage, 17 November 1949. 

De rechercheur, 



PROVINCIAAL BESTUUR 

VAN NOORDHOLLAND 

•�/ Je-/1�?
HAARI;EM, 22 Hove ber . .. 1949.

Aan de heer L.Enthoven 

Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Javastraat 68 

1 s-Gravenhage

Zeer geachte Heer Enthoven, 

Naar aanleiding van Uv; schrijven a .d. 18 

November j.l. bericht ik U, dat ik mij niet ver

antwoord acht daarop te antwoorden. Voor een 

goede gang van zaken lijkt het mij juister, indie 

U zich om inlichtingen tot de Commissaris der 

Koningin in deze provincie wendt. 

34-2-48-2000. 

�et beleefde groeten, 

Hoogachtend, 



MINISTERIE VAN 
l3INr�E ZA.traN 

• o-Gravenhace, 23 ovemb r 1949
Ja.vastraat 68. 

No.11426) 
l'/IPf· 

Bijl,1 a 

AAN 

Onder aanbieding van een afschrift van de cottes
pottdenti&t welke tussen mij en de Ch f van Uw abirlet
is gevoerd, en met ve:E'\1i301ng naar de inhoud daarv 
m.c>ge ik UHoogedel.gestronge verzoeken mij zo mogelijk 
wel in d� gelegenheid te willen stellen o;p de vra w.n 
de Minister van Birmenle.ndoe Zaken te antwoorden. 

De reden waarom ik mij tot de Heer oêll heb ge
wend was gelegen in het fei�� dat de co saria der 
Koningin in de ProV1nc1e Ut ebt mij 1n het b1jz1jn van 
de Chef van zijn Kabinet inededeeld • dat de onélerliavige 
ll:$eat1e van de instruct�e ter epralte was gekomen open 
bijeenkomst van Kabinetcbefs van de Commieaerissen der 
Koningin. 

Ik heb de Seorote.ris-Gcnemal vnn B.innenlandae 
z�en medegedeeld, dat 1k de H&er Rof!ll geschreven had 
noar aanlej.ding van mijn bezoek in Utreoht, en dat ik 
een artt1'JOord we.ehtencle \1aa. Bijzonder zal 1k het daarom
op prija stellen indien. ik dit antwoord thrule van U 
zou mogen ontvangen. 

Het Hoofd van de Dienst, 

nr.t.Einthoven. 

de Heer Commissaris der Koningin 
in de :ProVinoie Noord-Holland, 
te 
HAAR L :E M" 
..... .. ... * ' • 1 

.:� 
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COMMISSARIS DER KONINGIN 

IN DE 

PROVINCIE NOORDHOLLAND 

KABINET. 

No. 16,r; 

ONDERWERP: 

t_'GEHEIMj 

Brief van 23 November 1949, 
no,74263, 

HAARLEM, 28 November 1949 

,. 

Ter beantwoording van Uw brief van 23 November j .1. heb ik de 
eer U het navolgende mede te delen. 

In de eerste plaats moge ik Uw aandacht vestigen op enkele uit
treksels uit de eerste les, welke aan de voor Uw dienst werkende ambte
naren van gemeentepolitie wordt gegeven en welke ik hieronder doe 
volgen, 

l'De huidige organisatie van de C.V.D.is geregeld bij Kon.Besluit 
"van 9 April 1946. 

11 De artikelen 2 en 3 van dat besluit luiden: 
"art.2.Deze dienst (C.V.D.) wint inlichtingen in in het binnenland 
11omtrent: 
"a. spionnage, sabotage en voor de binnenlandse orde en veiligheid on
"gewenste propaganda; 
"b. elk streven gericht op bestrijding van het wettig gezag met on
"wettige middelen, dan wel op aantasting van ·de grondslagen van een 
"democratische regeringsvorm. 
"art.3.Met uitsluiting van alle overheidsorganen, diensten en in 
11overheidsdienst staande personen, heeft de dienst tot taak de in-
11liêhtingen, welke omtrent de in art.2 genoemde onderwerpen door andere 
"organen en diensten van departe'"1.enten van algemeen bestuur .orden ver
"kregen, te verzamelen en in onderling verband te brengen." 

/ 

"Met uitsluiting van alle diensten, zoals die van P.G. 's, Comm. 
11d .Koningin, enz,, zoals die in het verleden hebben be staan en thans 
"ten dele nog wel bestaan, is of zal worden de C.V.D. de dienst, die 
"alle van belang zijnde inlichtingen uit het gehele land verzamelt en 
"op haar waarde beoordeelt." 

Uit deze uittreksels volgt, dat de les in deze vorm gegeven werd 
vóór het.tot stand komen van de nieuwe organisatie v&n Uw Dienst/. Dui
delijk wordt aldaar aan de personen die deze les ontvangen dus te 
kennen gegeven, dat slechts langs het Centrale Bureau van de Dienst 
het een Commissaris der Koningin mogelijk mag zijn op de hoogte te 
komen van 'de tot de zorg van Uw Dienst behorende feiten en omstandig
heden, welke toch voor de uitoefening van diens functie van broot 
belang kunnen zijn. 

De inhoud dezer passages heb ik vóór Uw aan mij gebracht bezoek 

Aan 
Mr ,L .Einthoven 
Javastraat 68 
's-GBAVENHAGE 
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door !IlJ.Jn Kabinetschef met Uw Dienst ten Burele Javastraat 68, 
•s-Gravenhage, doen bespreken. Door de waarnemer van de heer
Crabbendam is daarbij erkend, dat inderdaad vaak het nodige contact
ontbrak, doch hierbij is verzekerd, dat zulks in de toekomst zou
verbeteren.

Merkwaardig is thans, dat het Koninklijk Besluit van 8 Augustus 
1949,nr.51, hetwelk thans de gehele materie regelt, de toentertijd 
nog slechts uit passages als bovenaangehaald blijkende werkwijze 
van Uw Dienst-ook. openlijk vastlegt en officieel iedere wetenschap 
van dit gedeelte van het terrein der 0.0.en V. voor de Commissarissen 
der Koningin, ook voor zover zij.n ambtsgebied betreft, anders dan 
via Uw Bureau onmogelijk wordt. i 

Aangezlen ik mij bezorgd rua'akte aangaande de vraag of ik van 
bij zonderE-. gebeurtenissen wel- t:J}jd ig op de hoogte zou kunnen 
wo rden gesteld, is door mijn Kab[inetschef contact opgenomen met 
a e Ka binet_schef van mijn Ambtgenoot i·n d.e provincie Utrecht, ten 
einde te onderzoeken hoe de toe�tand ten deze aldaar in de practijk 
verliep. Ik wil hieraan toevoege;n, da.t oo_k onder d_e burge eesters 
in deze provincie de klacht zeer/ algemeen is, dat _men door deze 
werkvlijze steeds in het .onzekere! verkeert over wat er binnen het 
territ.oir der bet.reffende gemeen:,te. ophanden is aan. gebeurlijkheden, 
de openbare orde en veiligheid �etreffende. 

\ 

i De Commissaris der Koningin 
·-----��--�·,-�--""· , .. -,,,--�·--=,,·-----�-· J--4:-n---�le-wov±nc±e- -No-ordholland
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STRIKT VERTROUWELIJK 

Bij-Uw brief van� November 1949, verzocht UHoog
EdelGestrenge mij, onder toezending van een schrijven 
van de Commissaris der Koningin in Utrecht van 30 Augus
tus 1949; No. 2379 Kabinet, een mondelinge bes·preking te 
hebben met de Heer Reinalda. 

Zoals ik U reeds mededeelde, heeft deze bespreking 
plaats gehad op 16 November d.a.v. Aangezien uit dit ge
sprek een correspondentie is voortgevloeid met de Heer 
Reinalda, de Commissaris der Koningin in Noord-Holland 
en met diens kabinetichef, kon ik U helaas niet eerder 
schriftelijk verslag uitbrengen over de aangelegenheid, 
bedoeld in bovenaangehaalde brief van de Commissaris 
der Koningin in Utrecht. Ik ben nog steeds een antwoord 
van de Heer Re1nalda wachtende

! doch wil thans mijn rap
port aan U niet langer uitstel en.

Tijdens mijn onderhoud met de Heer Reinalda vroeg 
ik ZHEGestr. mij de staaltjes te willen mededelen be
doeld aan het slot van de ,e alinea van zijn meergenoemd 
schrijven. 

Nadat de kabinet�chef, da Heer Engelberts, ver
schenen was, vernam ik het volgende. 
Enige tijd geleden zou een rechercheur van de B.V.D. 
met een auto naar Utrecht gekomen zijn en zich gewend 
hebben tot de griffier van de Prov. Staten, met de vraag 
of deze ook vertrouwelijke inlichtingen kon verstrekken 
·over de familie van Boetzelaer in De Bildt en de burge
meester van Rhenen, de Heer Bosch van Rosenthal.

De Commissaris der Koningin had tegen dit bezoek 
3 grieven, 
a) dat de rechercheur per auto kwam;
b) dat hij zich tot de griffier wendde in plaats van tot

hemzelf, de Commissaris, or zijn kabinet�chef;
e) dat het volkomen zinloos was te informeren naar der-

gelijke personen als in dit geval geschied was.
Ik vroeg de Heer Reinalda wat er verder was omdat, ge
steld al dat de drie grieven gerechtvaardigd zouden zijn, 
dit m.i. nog geenszins de passage "De staaltjes enz." 
zou rechtvaardigen. Er bleek echter verder niets te zijn. 

Aan de HoogEdelGestrenge Heer 
Dr. M.J. Prinsen, 
Secretaris-Generaal van het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken 
Binnenhof 19 !. 
• §•GRA VENHAG1;1;1 
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Ik deelde de Commissaris mede, dat auto's alleen 
verstrekt werden in spoedgevallen of wanneer een recher
cheur op een dag op veel verschillende plaatsen een bezoek 
moes brengen. Ook gebeurt het veel, dat een aantal re
chercheurs, dat dezelfde richting op moet, per auto wordt 
vervoerd. Ik kende echter de details niet van dit speciale 
geval. 

Ten aanzien van de grief vermeld sub b), lag de 
oplossing al zeer voor de hand; de betrokken rechercheur 
kwam oorspronkelijk uit Wassenaar en had aldaar zeer 
nauw contact gehad met de griffier voordat deze naar 
Utrecht was gegaan. Dit was dus voor deze rechercheur 
een bijzonder gemakkelijk entree, terwijl het mij wilde 
voorkomen, dat een eenvoudig rechercheur nimmer recht
streeks bij een Commissaris der Koningin aan zou kloppen 
voor soortgelijke inlichtingen. 

Ten aanzien van de 3e grief, kon ik alleen maar 
het vermoeden uitspreken, dat onze dienst een opdracht had 
gekregen om naar deze personen een onderzoek in te stel
len. Ik kende de opdracht echter niet. 

Het is wellicht wenselijk om eerst dit geval geheel 
af te handelen, alvorens over te gaan naar andere in de 
brief van de Commissaris der Koningin in Utrecht genoemde 
punteno 

Bij mijn thuiskomst in Den Haag vernam ik het vol
gendes de dienst. had een verzoek gekregen om met de grootste 
spoed inlichtingen in te winnen naar een dame uit de fami
lie Van Boetzelaer, aangezien deze in aanmerking kwam voor 
een positie, die haar in een voortdurend en zeer nauw 
contact zou brengen met het Koninklijk Huis. Aangeaien er 
gedurende de oorlog vele "foute" Van Boetzelaers geweest 
zijn, kwam het opdrachtgever raadzaam voor eerst eens een 
onderzoek te doen instellen. 

Aangezien de rechercheur voor dit onderzoek in De 
Bildt, Soest, Baarn, Utrecht en Driebergen moest zijn 
zijn, werd een auto te zijner beschikking gesteld. 

De rechercheur en de heer Mr. Loggers, de griffier, 
kenden elkaar goed uit Wassenaar en Mr. Loggers verzocht 
de Heer Kupers, referendaris ter Griffie, om bij het 
gesprek tegenwoordig te zijn, aangezien de heer Kupers 
reeds veel langer in Utrecht was en daarom de verhoudingen 
beter kende. 

Over de burgemeester van Rhenen werd bij die gelegen
heid niet gesproken en ik ben er niet achter kunnen komen, 
wie van mijn dienst ooit informaties ingewonnen heeft 
over de Heer Bosch van Rosenthal. 



• 

• 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN STRIKT VERTROUWELIJK 
Vervolg op schr. v. 7.12.1949 aan Dr. M.J. Prinsen. 
�-�-�--------�-�-----------�----------------�----------------------�---

-3-

Op mijn verzoek aan de Heer Reinalda van 21 November j.l. om 
mij terzake nader te willen inlichten, mocht 1k tot op heden 
geen antwoord ontvangen. 

Wanneer ik hierboven mededeelde, dat er behalve deze 
zo juist behandelde grieven niets anders was, is dit in zo
verre onjuist, dat men mij ook nog het volgende verweet: 
de Commissaris der Koningin had inlichtingen nodig omtrent 
de politieke betrouwbaarheid van een ingezetene van de 
gemeente Houten. Daartoe riep de Heer Reinalda de hulp in 
van de Hoofdcommissaris van Politie te Utrecht. Diens 
rapport schijnt niet juist geweest te zijn. Toen ik vol 
verbazing vroeg, wat de B.V.D. met dit geval te maken had, 
kreeg ik ten antwoord, dat de Utrechtse Inlichtingen Dienst 
toch ook voor de B.V.D. werktel In stede dus van zich tot de 
Rijkspolitie te wenden had men de vraag gesteld aan de 
Gemeente Politie te Utrecht voor wie Houten een volkomen 
vreemd terrein was. Ik meen, dat het bepaald te ver gaat, 
dit onjuist rapport op rekening van de B.V.D. te plaatsen. 

Voorts verzocht ik de Heer Reinalda of hij bereid was 
mij nadere mededelingen te verstrekken over de 9e alinea 
van zijn brief: "Een instructie enz.". 
De Heer Engelberts gaf naar aanleiding van mijn vraag ten 
antwoord dat hij op een vergadering van Kabinetschefs van 
zijn collega te Haarlem vernomen had, dat er een dergelijke 
instructie bestond, die hij, Engelberts, zelf echter niet 
gezien had. Ik gaf mijn bevreemding hierover te kennen, aange
zien ik uiteraard nimmer een dergelijke instructie had uit• 
gevaardigd. 

Mijn schriftelijk verzoek om inlichtingen aan de Heer 
Roellt de kabinetschef in Noord-Holland, had niet het gewenste
resul aat, aangezien deze mij naar de Commissaris der Koningin 
verwees. Van de Heer De Vos van Steenwijk, tot wie ik mij 
vervolgens wendde, kreeg ik bij diens schrijven van 28 No
vember antwoord. Uit dit antwoord blijkt, zoals ik reeds 
vermoedde, dat er een ernstig misverstand heerst. 

De Regering is n.l. bij de tot stand koming van het K.B. 
van 9 April 1946, regelende de c.v.n., uitgegaan van de 
stelling, dat alle inlichtingen op een bepaald gebied door 
wie ook verzameld, op è6n punt in Nederland dienden samen 
te komen en dat dit ene punt de c.v.n. zou zijn, die, ten
einde het naast elkaar werken te voorkomen, een monopolie 
zou krijgen voor het in onderling verband brengen van deze 
inlichtingen. Men wilde dus voorkomen, dat er meerdere naast 
elkaar staande centrales, zoals die van de P.o.•s or van de 

Commissarissen 
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Commissarissen der Koningin of van Militaire instanties, 
zouden ontstaan. Slechts centralisatie van alle beschik
bare inlichtingen zou de Regering in staat stellen zich een 
volledig beeld'Win de situatie te vormen. 

· Ntl leidt de Heer De Vos van Steenwijk uit het art.3
van het K.B. van 9 April 1946: 
"Met uitsluiting van alle overheidsorganen, diensten en in 
"overheidsdienst staande personen, heeft de dienst tot taak 
"de inlichtingen, welke omtrent de in art.2 genoemde onder
"werpen door andere organen en diensten van departementen 
11van algemeen bestuur worden verkregen, te verzamelen en in 
tronderling verband te brengen." 
en uit het door de B.V.D. aan de Inl. Diensten der Gemeenten 
gegeven commentaar hieropa 
"Met uitsluiting van alle diensten, zoals die van P.G.'s, 
"Comm. der Koningin, enz., zoals die in het verleden hebben 
"bestaan en thans ten dele nog wel bestaan, is of zal worden 
"de c.v.D. de dienst! c11e alle van belang zijnde inlich
"tingen uit het gehe e land verzamelt en op haar waarde 

ubeoordeelt.n 

af, dat de c.v.n. aan de Politie de opdracht zou hebben 
gegeven de Com. der Koningin geen inlichtingen te verstrek
ken. Niets is uiteraard minder waar dan dat. 

Vanaf de allereerste dag, dat ik met dit werk begon, 
dus nog in de tijd van het B.N.V. in Juni 1945, heb ik mij 
op het standpunt gesteld -en de stukken kunnen dit uitwij
zen- dat het inwinnen van inlichtingen omtrent extremistische 
stromingen, die de rust en de orde in gevaar zouden kunnen 
brengen, moest worden gedecentraliseerd, opdat de autoritei
ten, die belast waren met de handhaving van de rust en de 
orde eerder dan wie ook elk gevaar, dat zou dreigen, zouden 
kunnen onderkennen. Het enige wat werd verlangd is, dat de 
verkregen inlichtingen zouden worden doorgegeven naar een 
landelijke centrale en niet ergens onderweg zouden blijven 
hangen. Het spreekt dus geheel van zelf, dat de locale 
Politie autoriteiten elk gevaar voor rustverstoring terstond 
rapporteren aan de voor de orde handhaving verantwoordelijke 
autoriteitent n.l. de Burgemeesters, die op hun beurt, 
indien zij daartoe aanleiding vinden, de Com. der Koningin 
inlichten. 

Het art.3 van het K.B. van 1946 spreekt uitdrukkelijk 
van de verplichting van organen en diensten om te hunner 
kennis komende feiten door te geven aan de c.v.D. Een van 
deze organen is de Com. der Koningin• die dus verondersteld 
wordt inlichtingen te verkrijgen. Het is dus helemaal niet 
merkwaardig, dat het nieuwe K.B. van 1949 zich op precies 
hetzelfde standpunt stelt als dat ven 1946, zulks tot grote 
verwondering van de Com. der Koningin in Noord-Holland. 
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Ik heb de Heer De Vos van Steenwijk over dit misverstand 
uitvoerig ingelicht en veroorloof' mij om alle details, 
zowel ten aanzien van de gerezen moeilijkheden met de Heer 
Reinalda, als voor wat betreft het misverstand tussen de 
Com. der �oningin in Noord-Holland en de B.V.D. te verwijzen 
naar de in afschrift hierbij overgelegde correspondentie. 

Tenslotte zij het mij vergund nog even terug te komen 
op het standpunt van de Com. der Koningin in de Provincie 
Utrecht ten aanzien van de Inl. Diensten der Gem. Politie. 
In afwijking van het oordeel van de Burgemeester·van Utrecht 
was de Heer Reinalda van mening, dat een uitbreiding van de 
inl. dienst onnodig was, omdat elke rechercheur naast zijn 
werkzaamheden voor de criminele recherche ook maar poli
tieke inlichtingen moest inwinnen. Ik hoop, dat 1k er in 
geslaagd ben de Hear R. ervan te overtuigen, dat deze op
vatting, waarin hij in Nederland geheel alleen staat, tot 
uitermate gevaarlijke consequenties zou leiden. Het werk 
van een recharchell!" van da inl. dienst is z6 zeer verschil
lend van dat van zijn collega bij de criminele recherche, 
dat de B.V.D. voortdurend de grootste moeite heeft, om de 
betrokkenen "om" te scholen. Het werk eist bovendien een 
dusdanige specialisatie in verband met het subtiele karakter 
van de taak, dat in heel Nederland iedere Politie-Chef 
vraagt om scholing en training van zijn personeel bij de 
Inl. Dienst. 

Ten zeerste zou ik het op prijs stellen, indien na 
deze gedachtenwisseling met de Commissarissen der Koningin 
in Utrecht en Noord-Holland mijnerzijds• ook Uwerzijds 
aan beide gezagsdragers kenbaar gemaakt werd, dat geheel 
ten onrechte op de door hen aangevoerde gronden enige 
blaam op de B.V.D. is geworpen • 

Het Hoofd van de Dienst 

Mr. L. Einthoven. 
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Naar aanleiding van Uw brief van 28 November 1949 
No. 1651 Kabinet, heb ik de eer UHoogEdelGestrenge te 
berichten, dat ik dankbaar ben thans in de gelegenheid 
te zijn het misverstand, dat ik vermoedde, dat zou bestaan, 
op te helderen. 

De Regering is n.l. bij de tot standkom.ing van het 
K.B. van 9 April 1946, regelende de c.v.D., uitgegaan van 
de stelling, dat alle inlichtingen op een bepaald gebied1door wie ook verzameld, op è!n punt in Nederland dienden11
samen te komen en dat dit ene punt de c.v.D. zou zijn, dia, 
teneinde het naast elkaar werken te voorkomen, een mono
polie zou krijgen voor het in onderling verband brengen 
van deze inlichtingen. Men wilde dus voorkomen, dat er 
meerdere naast elkaar staande centrales, zoals die van da 
P.G.•s of van de Commissarissen der Koningin of van Mi
litaire instanties1 zouden ontstaan. Slechts centralisa
tie van alle beschikbare inlichtingen zou de Regering in
staat stellen zich een volledig beeld van de situatie te 
vormen. 

Nu leidt U uit het art. 3 van het K.B. van 9 April 
1946: 
"Met uitsluiting van alle overheidsorganen, diensten en in 
"overheidsdienst staande personen, heeft de dienst tot taak 
"de inlichtingen, welke omtrent de in art. 2 genoemde onder
"werpen door andere organen en diensten van departementen 
"van algemeen bestuur worden verkregen, te verzamelen en in 
"onderling verband te brengen." 
en uit het door de B.V.D. aan de Inl. Diensten der Gemeenten 
gegeven commentaar hierop: 
"Met uitsluiting van alle diensten, zoals die van P.G.'s, 
"Comm. der Koningin, enz., zoals die in het verleden hebben 
"bestaan en thans ten dele nog wel bestaan, is of zal worden 
"de c.v.D. de dienst, die alle van belang zijnde inlich
"tingen uit het gehele land verzameld en op haar waarde 
"beoordeelt." 
af, dat de c.v.D. aan de Politie de opdracht zou hebben 
gegeven de Com. der Koningin geen inlichtingen te verstrek
ken. Niets is uiteraard minder waar dan dat. 

Vanaf de allereerste dag, dat ik met dit werk begon, 
dus nog in de tijd van het B.N.V. in Juni 1945, heb ik mij 
op het standpunt gesteld -en de stukken kunnen dit uitwijzen
dat het inwinnen van inlièhtingen omtrent extremistische 

stromingen 

de Heer Commissaris der Koningin 
in de Provincie Noord-Holland, 
HA AR LE M. 



) 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN STRIKT VERTROUWELIJK 
Vervolg op schr. v. 7.12.1949 aan Com. der Koningin in Noord-Holland 
---�----------------------------------------------------------------

-2-

stromingen, die de rust en de orde in gevaar zouden kunnen 
brengen, moest worden gedecentraliseerd,opdat de autoritei
ten, die belast waren met de handhaving van de rust en de 
orde eerder dan wie ook, elk gevaar, dat zou dreigen, zou
den kunnen onderkennen. Het enige wat werd verlangd is, 
dat de verkregen inlichtingen zouden worden doorgegeven 
naar een landelijke centrale en niet ergens onderweg zouden 
blijven hangen. Het spreekt dus geheel van zelf, dat de 
locale Politie autoriteiten elk gevaar voor rustverstoring 
terstond rapporteren aan de voor de orde handhaving verant
woordelijke autoriteiten, n.l. de Burgemeesters, die op 
hun beurt, indien zij daartoe aanleiding vinden, de Com. 
der Koningin inlichten. 

Het art.3 van het K.B. van 1946 spreekt uitdrukke
lijk van de verplichting van organen en diensten om te 
hunner kennis komende feiten door te geven aan de c.v.D.

Een van deze organen is de Com. der Koningin, die dus 
verondersteld wordt inlichtingen te verkrijgen. Het is 
dus helemaal niet merkwaardig, dat het nieuwe K.B. van 1949 
zich op precies hetzelfde standpunt stelt als dat van 1946. 

Hetgeen echter voorkomen dient te worden is, dat 
naast een kartotheek omtrent extremisme bij de plaatselijke 
politiecorpsen, soortgelijke provinciale kartotheken ont
staan. Om redenen van security is dit hoogst ongewenst en 
bovendien onnodig, omdat de Gom. der Koningin over alle 
gegevens kan beschikken, ook wanneer die ter plaatse bewaard 
blijven" 

Het is mijn vaste overtuiging, dat een Politiechef, 
die zijn Burgemeester niet inlicht over omstandigheden, 
die de openbare ordé en veiligheid in gevaar zouden kunnen 
brengen, ernstig in zijn taak tekort schiet. 

Doch evenzeer ben ik er van doordrongen, dat het 
onjuist zou zijn, om alle details, alle personalia, alle 
kwesties bedrijfs-spionnage betreffende, zeer zeker niet 
wanneer deze nog slechts in het stadium van een ernstig 
vermoeden verkeren en zo vele andere vraagstukken, waar
mede de B.V.D. zich heeft bezig te houden, aan de Burge
meesters mede te delen. 

Ik ben gaarne bereid om het bovenstaande nog eens 
mondeling aan U te mogen toelichten en zal het daarom op 
prijs stellen, indien U mij nog eens zoudt kunnen ontvan
gen. 

Het Hoofd van de Dienst 

Mr. L. Einthoven. 
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Hooggeachte Heer Elnthoven, 

In verband met enkele mij gestelde vragen meen ik er 
goed aan te doen mij rechtstreeks in een persoonlijk schrijven 
tot U te wenden. 

De Districtscommandant van de Nationale Reserve in Fries-
land, Lt.Kol. Langenhagen, heeft mij medegedeeld, van de plaats
vervanger van de-n-tr'"ecteur der Nationale Reserve, Lt.Kol.Stolz, 
het verzoek te hebben gekregen, in samenwerking met de I.O. CTn
lichtingen-Officier)' in Friesland een onderzoek in te stellen 
naar het al of niet juist zijn van geruchten, dat van bepaalde 
zijde, o.a. in Friesland getracht zou worden, mogelijke aan
staande vrijwilligers voor de Nationale Reserve van het tekenen 
van een verbandacte bij de N.R. af te houden. In verband met 
dit tot hem gericht verzoek heeft voornoemde Districtscommandant 
zich tot mij gewend, teneinde overleg te plegen over de wijze, 
waarop een zodanig onderzoek zou kunnen worden ingesteld en ten
einde in het algemeen mijn mening over dit onderwerp te vragen. 

De Districtscommandant is mij persoonlijk zeer goed bekend 
en staat bij mij als 100 % betrouwbaar en gesloten aangeschreven. 

Omtrent genoemde Overste Stolz vernam ik niets dan goeds: 
hij1 schijnt een zeer gesloten man te zijn en deze aangelegenheid 
min of meer oersoonlijk in handen te hebben. 

De tegenwoordige Directeur der N.R., Kol. Termaten, is mij 
persoonlijk bekend; ik weet ni�t of Kol. Termaten zelf van e.e.a. 
op de hoogte is. 

Het toeval wil, dat omstreeks half November mijn mening 
hierover gevraagd werd van andere militaire zijde, welke ik U 
desgewenst t.z.t. met name wel wil noemen. Daarop heb ik toen 
geantwoord, dat zodanige geruchten mij wel eens eerder hadden 
bereikt, doch dat ik voorshands van mening was, dat deze niet 
al te zeer au serieux moesten worden genomen. 

Verdèr had ik toevallig hierover onlangs gesproken met de 
Procureur-Generaal Mr De �aijer, waarvan ik meen te mogen aan
nemen, dat overeenkomstige mededelingen of geruchten hem ter ore 
kwamen en die bleek in deze·materie ten zeerste geinteresseerd 

.te zijn. 
Nu wil het mij voorkomen, dat genoemde I.O. (t.w. de Res. 

Kapitein J.Beeksma, officier-toegevoegd aan de Districtscomman
dant der N.R. in Friesland) te jong en te onervaren is om als 
enige persoon met een eventueel zo belangrijk onderzoek als dit 

- te -

AAN het Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's-G RAVEN HA GE. 



te worden belast. De Kapitein Beeksma staat bij mij aangeschreven 
als een volkomen betrouwbaar man met veel goede relaties in de 
verschillende zeer gezagsgetrouwe kringen in deze provincie. Hij 
was o.v.w.-er en Compagniescommandant bij het Bataljon Friesland, 
hetwelk zich heeft onderscheiden in Indonesië, en was een gezien 
persoon in de illegaliteit tijdens de bezetting en later bij de 
B.S. ' 

Ik zal het zeer op prijs stellen, van U te mogen vernemen, 
of U met mij van oordeel is, dat de B.V.D., althans een door u,
zo mogelijk in overleg met mij, aan te wijzen vertegenwoordiger 
van Uw Dienst in Friesland, bij dit onderzoek ware in te schake
len. Ik teken daarbij aan, dat ik thans over een enkele indice be
schik, welke wellicht primair de richting van dit onderzoek zou 

'------ kunnen aangeven. 
Desgewenst ben ik bereid, ook in dit verband U er· ,le namen 

6 
l� te noemen, hetwelk i� echter opgaarne schriftelijk zou a· n.

f
{
J-1/A W"_,__,. 1. Volledigheidshalve deel ik U mede,. dat het vermoeden voor-

{ JJldV.· lopig uitgaat naar enkele vertegenwoordigers van een voorma ige 1 • IJ· /)>-' organisatie, welke zich de handhaving van het wettig gezag t�n 
doel stelde, waarvan de leiding medewerking heeft verleend en nog 

/ 

1 verleent in de organisatie S.W.G., doch waarvan enkele figuren 
· 
1 

wellicht toch blijven streven naar de opbouw van een zelfstandige 

l ·

gezagsorganisatie bui ten de N .R., �eservepoli tie en Reserve �s
i' bewaking om. 

In beginsel kan ik mij voorstellen, dat dit onderzoek in 
Friesland doelmatig zou kunnen worden gehouden wanneer zulks zou 
geschieden in ov.erleg tussen.Uw vertegenwoordiger van de B.V.D., 

. 9..L_l)i'strict�commandant der N :R-:- in. Fri_es�_nd, mijze_lf al� Commis-
saris er oningin en Voorzitter van fiet Provinciaal Comit� Steun 
We"f°t�Gezag, en de Procureur-Generaal. 

- -- �-�7.eer gaa-r-ne-"--Zou-ik zo-spoedig mogelijk van U vernemen tot
welke. opmerkingen het bovenstaande U aanleiding geeft. Voor de 
goede orde vermeld ik daarbij, dat ik tot en met,fle eerste helft 
van Zaterdagmorgen a.s. in Friesland ben, Zaterdagmiddag en de 
beide Kerstdagen in 's-Gravenhage zal verblijven (p.a. Mevrouw 
Del Court van Krimpen, Parkflat Marlot no. 5, 's-Gravenhage, tel • 

. 770212) en dat ik vanaf Maandag 2e Kerstdag tot en met de morgen 
�":: van· Oudjaar· wee.r in Friesland. zal zijn. 

Met de Districtscommandant der.N.R. heb ik voorlopig afge
sproken, op Dinsdag 27 dezer omstreeks 4 uur over dit onderwerp 
opnieuw van gedachten te zullen wisselen. Mocht U zich voordtjn
met mij in verbinding kunnen stellen, dan zou ik zulks op prf 
stellen.· 

Mocht Uw Dienst over gegevens in verband met deze aangele
genheid beschikken, daniiEen ik er op te mogen mcenen, dat deze 
gegevens mij persoonlijk en onder geheimhouding ter kennisneming 
worden voorgelegd •. Mijn positie zowel als Commissaris der Koningin 
in deze provincie alsook mijn hoedanigheid van Voorzitter van het 
Provinciaal Comité s.w.G. (waaronder ressorteert al hetgeen de 
N.R. etc. in Friesland betreft), doen mij op zodanige inlichtingen 
naar mijn mening aanspraak maken. Voor Uw medewerking in dezen ben 
ik U bij voorbaat zeer erkentelijk. 

Spoedshalve werid ik mij hierover rechtstreeks tot U: met even 
tuele informatie aan Z.E. de Minister·ván Binnenlandse Zaken c.q. 
Z.E. de Minister van Oorlog zou ik willen wachten tot mogelijk na
der overleg met U en totdat enig verder inzicht in deze zaak is 
verkregen. 

,{" 

De Commissaris der Koningin 
in de provincie Friesland, 



• 

• 

VAN B II. 
AAN HBVD. 

Beantwoording der door U gestelde vragen: 

1. De B.V.D. beschikt niet over aanwijzingen
in dezelfde zin als die, genoemd in de brief
van de C.d.K.

Bekend is natuurlijk de tegenstelling 
tussen de B.V.L.-mensen en Nat.Reserve • 

2. Lt.Wentges kan geen inlichtingen ver-
strekken.

3. Mijn voorstel is A.van Dijk ter beschik-
king te stellen van de C.d.K., eventueel verge
zeld van de in Friesland eveneens goed geori�n
teerde rechercheur Stavast.

De datum van de komst van van Dijk ware 
door de C.d.K. vast te stellen. 

23-12-49.

B II • 



KABINET VAN DE 
COMMISSARIS DER KONINGIN 

IN DE PROVINCIE OVERIJSSEL 

NR. 4 728 • 

ONDERWERP, Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

BliLAGEN: één-

• 

• 
/ 

In een dezer dagen gehouden bijeenkomst van de voor

zitters der burgemeesterskringen in mijn gewest overhandigde 

de burgemeester van Ommen mij het bijgaand schrijven van zijn 

kring. In die bijeenkomst gaf ik reeds zeer in het kort mijn 

zienswijze met betrekking tot het opgeworpen probleem en ver

melde ik de bezwaren verbonden aan het inschakelen van burge

meesters bij de opsporingstechniek, zoals die door Uw dienst 

wordt toegepast. Niettemin kwam het mij goed voor, deze brief 

te Uwer kennis te brengen en zou ik het op prijs stellen, 

Uw beschouwingen terzake te mogen vernemen. 

De Commissaris der Koningin in 

de provincie Overijssel, 

AAN 

de Heer Directeur der Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

te 

's-G RAVEN HA GE. 
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B U R G E - E E S T E R S K R IN G 11 0 M 1 E N" 

BINNENLANDSE 

VEILIGHEIDSDIENST 

AAN 

(Vertrouwelijk) 
de Heer Commissaris der Koningin 
in de provincie Overijssel 
te 
z" alle. 

Ter voldoenin� aan het verzoek vervat in Uw schrij
ven van 1 October j.l., No. 4326, is de inhouè van de daar 
bij toegezonden bescheiden door mij ter kennis gebracht 
van de burgemeesters, die deel uitmaken van de kring Ommen. 

Het is begrijpelijk, dat bij de bestudering van de 
bedoelde beschè!den vooral ook aandacht werd besteed aan 
de positie van de burgemeester in het kader van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst in verband met diens 
verantwoordelijkheid voor rust en orde in zijn gemeente. 

In het Koninklijk Besluit van 8 Augustus 1949, nr. 
51 wordt de burgemeester niet genoemd. Wel echter in het 
kabinetschrijven van de Minister van Binnenlandse Zaken 
van 15 September 1949 nr. 27, gericht tot de Com.missari� 
der Koningin, waarin een nadere toelichting wordt gegeven 
op het Kon. Besluit. 

Daaruit blijkt dat in gemeenten met gemeentepolitie 
in het algemeen de korpschef zal worden aangewezen als 
ambtenaar bedoeld in artikel 4 van het Kon.Besluit, ter
wijl voor de gemeenten met Rijkspolitie deze functie 
zal worden uitgeoefend door de districtscommandant van de 
Rijkspolitie, welke laatste voor een juiste uitoefening 
van zijn taak in een veelal groot ressort stellig zal 
moeten terugvallen op lagere ambtenaren van de Rijkspoli
tie, met name de groepscommandanten. 

De door de Districtscommandanten c.q. korpschefs 
van gemeentepolitie verkregen gegevens worden door dezen 
onverwijld doorgegeven aan het Hoofd van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst en het is deze politieautoriteiten 
niet toegestaan de door hen verzamelde gegevens door te 
geven aan andere instanties. 

De Burgemeester wordt uiteraard tijdig en volledig 
ingelicht indien omstandigheden of invloeden, welke de 
openbare orde en rust in zijn gemeente in gevaar kunnen 
brengen, worden onderkend, aldus de Minister, doch deze 
inlichtingen zullen derhalve alleen kunnen komen van het 
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

De vraag rijst of de burgemeester niet in een eerder 
stadium behoort te worden ingeschakeld, want het lijkt 
niet ondenkbaar, dat de Districtscommandant en a fortiori 
het Hoofd van de Veiligheidsdienst onbelangrijk voorkomende 
gegevens, toch voor de burgemeester zeer waardevolle aan
wijzingen kunnen zijn. 

Voor de gemeenten met gemeentepolitie is de toestand 
zo, dat door een ambtelijk aan de burgemeester onderge
schikte politiechef (die wel door de burgemeester "geschikt" 

moet 



• 

• 
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moet zijn bevonden) gegevens worden ingezameld, die de 
burgemeester niet mogen worden medegedeeld, doch waarvan 
deze eerst na beoordeling in Den Haag eventueel iets zal 
vernemen. 

Het lijkt ons bepaald een onvolkomenheid van de vast
gestelde regeling, dat bij de interpretatie van plaatse
lijk verzamelde gegevens de betrokken burgemeestem geheel 
zijn uitgeschakeld en dat zij slechts dan worden inge
licht, wanneer bepaalde reiten door de plaatselijke politie
commandanten zijn gerapporteerd en overigens door niet 
volledig ter plaatse bekende autoriteiten van voldoende 
belang worden geacht om daarover de burgemeester te be
richten. 

Het komt ons voor, dat het gewenst is dat de burge
meester die verantwoordelijk is voor rust en orde in zijn 
gemeente� kennis draagt van alle rapporten die met betrek
king tot die orde en rust over personen en toestanden in 
zijn gemeente worden uitgebracht aan buiten plaatselijke 
autoriteiten. 

Het moet toch voor laatstgenoemde autoriteiten ook 
van waarde zijn het oordeel te vernemen van de burgemeester 
dfe veelal en stellig in kleinere gemeenten van plaatselijke 
toestanden en verhoudingen goed op de hoogte is en zijn 
gegevens wellicht langs andere kanalen krijgt dan de Rijks
politie. Ook het contact en de vruchtbare samenwerking 
tussen Rijkspolitie en burgemeester wordt dan verbeterd. 
Het is toch weinig bevredigend te achten, wanneer bij een 
bespreking tussen burgemeester en groepscommandant van de 
Rijkspolitie over orde en rust in de gemeente, waarvoor 
de eerste verantwoordelijk is, de laatste bepaal�e hem 
bekend zijnde gegevens niet zou mogen mededelen. 

De kring "Ommen" meent er goed aan te doen deze 
beschouwingen te Uwer kennis te brengen met het verzoek 
deze ook wel aan de Minister van Binnenlandse Zaken te 
willen voorleggen • 

Wij zullen het op prijs stellen te zijner tijd de 
hierop genomen beslissing te mogen vernemen. 

De Voorzitter van de burgemeesters 
kring 

"O M M E N", 

w.g. C.E.W.Nering Bögel.
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COMMISSARIS DER KONINGIN 

IN DE 

LEEUWARDEN. 

Telefoon 354 t 

2 AWaW 'f"(? -;,9 0.

- PROVINCIE FRIESLAND

• 

STRIKT PERSOONLIJK. 
KABINET 

No. 9' �o/. \ \, '\ .\, '
Amice, 

Na ons gesprek op 2e Kerstdag heb ik mij nader in verbin
ding gesteld met de Lt.Kolonel A.K.Langenhagen, Districtscom
mandant der Nationale Reserve in Friesland, die onlangs het 
verzoek had ontvangen van de Lt.Kolonel Stols, plv. Directeur 
der Nationale Reserve, Laan van Meerdervoort 144 te Den Haag, 
om een onderzoek in te stellen naar eventuele actie van derden, 
a.s. vrijwilligers voor de Nationale Reserve te bewegen niet
tot de Nationale Reserve toe te treden. Het toeval wilde, dat
ik Woensdagmiddag jl. deze zaak persoonlijk kon bespreken met
Overste Stols, die toevallig in Leeuwarden was om enkele aan
gelegenheXden met de Districtscommandant alhier te bespreken.
Ik heb deze Overste toen medegedeeld, hierover met U van gedach
ten te hebben gewisseld, onder toevoeging dat U zich bereid had
verklaard hierover rechtstre�ks met hem contact op te nemen en
de veronderstelling, dat deze aangelegenheid door Overste Stols
persoonlijk werd behandeld (en derhalve niet werd behandeld
door de Kol.Termaten, Directeur der Nationale Reserve), werd
mij tijdens dit onderhoud bevestigd. Tevens bleek mij, dat de
Heer Stols over geen verdere inlichtingen beschikte dan die,
welke ik reeds te Uwer kennis heb gebracht. Wij kwamen beiden
tot de voorlopige conclusie, dat hier waarschijnlijk sprake is,
althans voorzover Friesland betreft, van een vermoedelijk
"loos alarm", zij het, dat Overste Stols ook de naam van het
Kamerlid Krol te Haren (Gr.) was genoemd. Niettemin zou ik het
wel op prijs stellen, wanneer U met Overste Stols hierover nog
even wilt spreken en - indien U daarvoor nog termen aanwezig
acht - een Uwer medewerkers naar Leeuwarden wilt dirigeren,
om in overleg met de.Districtscommandant voornoemd en mij na te
gaan of voor het instellen van een nader onderzoek in dezen al
of niet voldoende termen zijn. Dienaangaande zou ik in ieder
geval gaarne Uw nader bericht vernemen.

In de tweede plaats moge ik U mededelen, dat de eerstvol
gende vergadering van Commissarissen der Koningin is vastgesteld 
op Donderdag 12 Januari a.s. op het Ministerie van Binnenland
se Zaken in Den Haag. Deze vergadering en de daarop volgende 
gebruikelijke gezamenlijke lunch zullen waarschijnlijk beëindigd 
zijn circa 2 uur des middags. 

Met mijn ambtgenoot in Groningen en de Procureur-Generaal 
bij het Gerechtshof te Leeuwarden, Mr H.R.de Zaaijer, maakte 
ik de voorlopige afspraak, dat wij zouden trachten, die Donder
dagmiddag een gezamenlijke bespreking te arrangeren tussen U, 
de Commissariwsen der Koningin in Groningen, Drenthe en Fries
land en de Procureur-Generaal, Mr De Zaaijer, op nader af te 
spreken plaats en uur in Den Haag. Mr De Zaaijer moet toeval
lig die middag in Den Haag zijn en zou voor een dergelijke bnt-

AAN 
de Heer Mr L.� Einthoven, - meeting -
Schouwweg 80, 

te 
WA S S E N A A R. 



meeting zeer veel gevoelen. Mocht U zulks ook conveniëren, dan geef 
ik U in overweging U hiervoor zo mogelijk voorlopig vrij te houden, 
b.v. op Donderdagmiddag 12 dezer om 14.30 uur; de plaats van samen
komst zou ik dan in nader overleg met U gaarne willen vaststellen. 
Met mijn ambtgenoten·in Groningen en Drenthe zal ik inmiddels overleg
gen, of zij eventueel definitief bereid zijn, een dergelijke afspraak 
te maken. Mag ik even van U horen, wat Uw mening hierover i�? 

Inmiddels wens ik U en de Uwen een zeer gelukkig 1950, ir ie 
hoop, dat dit nieuwe jaar voor U allen en ook voor de B.V.D. 
spoedig jaar �oge zijn met goede samenwerking tussen de veJ 
ties, met wielke Uw dienst te doen heeft. 

Met vriendel�jke groeten,verblijf ik, 

gaarne t.a.v., 
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MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 's-Gravenhage, 18 Januari 19.50. 

J'avastraat 68.
No.: 76.537 
Bijl.: l 

V"'RTROU', 'ELIJK 

Naar aanleiding van Uw schrijven van 29 December 
1949 No. 4728, waarvan de afdoening vertraagd is door 
het overleg dat ten deze gepleegd moest worden met het 
Departement van Binnenlandse Zaken, waar men n.l. bezig 
was aan een vervolg-circulaire op die van 1.5 September 
j.l., heb ik de eer UHoogEdelGestr. het volgende te
berichten.

Het inwinnen van gegevens dient m.i. te geschieden 
door een technisch apparaat en wel door de politie ter 
plaatse. 

In een circulaire die reeds van 1947 dateert en 
waarbij ik als hoofd van de C.V.D. richtlijnen gat aan 
de Inl. Diensten van de diverse politie-corpsen, schreef 
ik het volgende: 

"Het doel van den Plaatselijke Inlichtingendienst 
"is het zich op de hoogte stellen en blijven van 
"die stromingen in een gemeente of ressort, welke 
"door hun aard bij voorkomende gelegenheden gevaar
"lijk zouden kunnen worden voor de rust, orde of 
"veiligheid van de Staat • 
"In de eerste plaats behoort men in de gemeente zelt 
"op de hoogte _te zijn en te blijven van deze cate
"gor1e partijen, groepen, bewegingen of personen. 
"In de tweede plaats dient de Regering te kunnen 
"worden ingelicht over alle stromingen van evenge
"noemd karakter, die in het Nederlandse Volk leven." 

Hieruit blijkt m.i. zonneklaar, dat de gemeente in 
de allereerste plaats dient te weten, wat er op haar 
territoir gebeurt, zulks in verband met de verantwoorde
lijkheid, krachtens de gemeentewet, van de Burgemeester 
voor de openbare orde. De politie dient dus de Burge
meester rechtstreeks in te lichten over die omstandighe
den, die deze orde in gevaar zouden kunnen brengen. 
Dit betekent echter niet dat de politie-chefs de namen van 
alle personen, die communist zijn zou moeten doorgeven 
aan de burgemeester of via de burgemeester aan de B.V.D. 
zou moeten doen toekomen. Uit "security"-overwegingen 

kunnen 
AAN 

de Heer Commissaris der Koningin
in de Provincie Overijssel 

·te

z WOL LE.
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MINISTERIE VAN BINNENI.iu""lDSE ZAKEN VER ROU EI.IJK 
Vervolg op schr. No. 76537, dd.- 18.1.50 aan Com.d.Kon. Overijssel 
---�---------�---------------------------------------------------
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kunnen deze gegevens veel beter blijven berusten b1J de 
politie. 

U zult binnenkort een circulaire ontvangen, die 
in dezel�de geest is sam�ngesteld als mijn bovenstaande 
beschouwingen. 

Het schrijven van de Burgemeester van Ommen, 
zend ik U hierbij terug • 

Het Hoofd van de Dienst 

Mr. L. Einthoven • 



/ 

KABINET 

COMMISSARIS DER KONINGIN 

IN DE PROVINCIE GRONINGEN 

Kabinet, No. 4 3 5 5 GRONINGEN, Januèlri 1950

• • 

Aansluitende bU onze bespreking van 

12 dezer in Den Haag en na overleg met 

de Heer De Vos van SteenwUk se.tl ik U

thans voor onze sar.1enko r1st te houden oo 

Dinsdag 14 Feb�uari as. in het Provin

ciehuis te Groningen om 14 uur. 

• 

Aan: 

zonder u� tegenbericht zal ik er op 

rekenen dat U hiermede accoord g�8t. 

De commissaris der Koningin 

in de provincie Gr.ningen: 

H.H.Commissarissen der Koningin 
in de provincies Drenthe en Friesland 
Procuréur-Generaal,fgd.Direc teur van 
Poli tie te Leeuviarden 
Mr.L.Binthoven,Hoofd van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst,Javastr.68, 1 s-Gravenhage. 
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AFSCHRIFT VAN GESCHREVEN MINUTE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

AFDELING Kabinet S.G .. No. 37 

Vervolg op schrijven van 26 Sept.'49 

Nol 1708 Kabinet 
Betreffende BVD 

's-Gravenhage 9 Dec. 1949 

AAN den Heer CdK in de pro�.Utrecht 

1.ren vervolge op mijn nevenvermelde brief en
het onderhoud, dat U te m:j;jnen Departemente in het 
bijzijn van de Heren Mr.Engelberts en Kuppers terzake 
met de Heren Mr.Mijnlieff en Mr.Kloosterman van mijn 
Ministerie hebt gehad, heb ik de eer U mede te delen, 
dat het Hoofd van de BVD mij rapport beeft uitgebracht 
van het bezoek, dat hij U op 16 November j.l. heeft 
gebracht en van de correspondentie, welke daaruit is 
voortgevloeid. 
Afschrift van dit rapport met bijlagen voeg ik hierbij. 

lk zal het zeer op prijs stellen van U te mogen 
vernemen tot welke opmerkingen deze stukken U aanlei
ding geven. Mochten Uw bezwaren door deze gedachten
wisseling zijn opgeheven - hetgeen ik hoop-, dan 
vraag ik mij anderzijds wel af, of het verwijt aan de 
BVD, in Uw brief van 30 Augustus 1949 No.2379 Kabinet, 
4e afdeling, gesteld, voldoende feitelijke grondslag 
had. 

w. gepar. de Minister 
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A F S C HR I F T. 

Opmerkingen, naar aanleiding van het rapport dd. 7 Dec.1949, 
nr.73135, van het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

Geval inlichtingen 
familie Baron van Boetzelaer. 

Persoonlijk sta ik op het standpilllt, dat dergelijke informa
tie's toch eigenlijk -vooral ook met het oogmerk, waarvoor zij in 
dit geval nodig waren- aan de Cormnissaris der Koningin behoren te 
worden gevraagd.w die in dat geval toch zeker bereid is ook een 
rechercheur te ontvangen. 

De rechercheur van de Veiligheidsdienst wendde zicfu niet tot de 
Griffier der Staten -een autoriteit, die gemeenlijk ook niet door 
rechercheurs pleegt te worden benaderd- qualitate qua, maar omdat 
hij door bijzondere omstandigheden uit zijn Wassenaarse tijd 
Mr. Loggers persoonlijk kende. De inlichtingen moesten ten slotte 
toch van mijn kabinet komen. Dit is de kern van mijn bezwaar, de 
rest kan als minder belangrijk buiten discussie blijven. 

Bij het onderhoud met Mr.Einthoven werd de juistheid van miJn 
opmerking door hem erkend en toegezegd, dat in de toekomst de 
rechercheurs zich eventueel tot mijn kabinet zullen wenden. Onder 
deze omstandigheden trok het mijn aandacht, dat nog dezer dagen 
opnieuw aan Mr.Loggers op dezelfde wij ze omtrent een toekomstige 
ambtenaar van Buitenlandse Zaken informatie's werden gevraagd. 

Geval Jhr.Mr.Bosch v.Rosenthal 
burgemeester van Rhenen. 

De districtscommandant der Rijkspolitie deed mijn kabinet 
weten, dat hij van de Binnenlandse Veiligheidsdienst opdracht had 
gekregen om inlichtingen te verstrekken omtrent de burgemeester 
van Rhenen, lVlr.Bosch Ridder van Rosenthal. Dit hield verband met 
het feit, �at diens naam voorkwam op een lijst van abonn�'s op de 
"Waarheid". De districtscommandant voornoemd vond de opdracht zo 
11merkwaardig", dat hij persoonlijk naar de burgemeester is gegaan, 
om dit met hem te bespreken. Zo werden verdere "moeilijkheden" ver
meden. 

Geval inlichtingen 
ambtenaar gemeente·HoutÈn. 

De strekking van de opmerking aangaande dit geval is het 
.Hoofd van de dienst blijkbaar ontgaan, althans hij.heeft er geen 
juist beeld van behouden. 

Het gaat om het volgende : 
In de gemeente Houten is werkzaam als bouwkillldig opzichter een 
ambtenaar op arbeidscontract, woonachtig in de gemeente Utrecht. 
Er gingen geruchten, dat deze man extremistische neigingen zou 
hebben. Alvorens een vaste aanstelling van de betrokkene te killlnen 
overwegen,wilde de burgemeester van Houten hieromtrent zekerheid 
hebben. De groepscommandant der Rijkspolitie, terzake om medewer
king gevraagd, verwees, omdat de betrokken ambtenaar in Utrecht. 
woont, naar de gemeentepolitie aldaar. De daarop verkregen inlich
tingen waren nietszeggend. Langs andere weg heb ik daarop binnen_. 
enkele dagen volledige informaties ontvangen. Inderdaad betrof miJn 
opmerking dus niet de B.V.D. als zodanig, zij had slechts ten doel 
erop te wijzen, dat de inlichtingendienst der Utrechtse gemeente

poïitie -van wier diensten ook de B.V.D. gebruik maakt- nog niet zó
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zó werkt als men wel zou wensen. 

lnlichtingen aan 
Procureurs-Generaal en 
Commissarissen der Koningin. 

.'ELIJK 

De redactie van de door het Hoofd van de Dienst geciteerde 
passage, dat zal een ieder moeten toegeven, geeft gerede aanlei
ding tot de opvatting van mijn Ambtgenoot van Noordholland. Dat 
deze opvatting dan ook als juist is aanvaard, is m.i. alleszins 
begrijpelijk. 

Met genoegen nam ik kennis van de toevoeging van genoemd 
Hoofd: "Niets is uiteraard minder waar dan dat". lk neem er nota 
van voor wat de toepássing aangaat van het Koninklijk besluit van 
8 Augustus 1949, nr.51 betreffende de inlichtingendienst. 

Uitbreiding �laatselijke 
inlicht�endiensten. 

(gem. trecht) 
Ook hier is een misvatting in het spel • 

Geen ogenblik had ik de gedachte te beweren dat elke rechercheur 
naast zijn werkzaamheden voor de criminele recherche ook maar 
politieke inlichtingen moet inwinnen. lk begrijp dat zulks a 
priori uitgesloten is. Dat er intussen "criminele" rechercheurs 
zijn, die daartoe wel geschikt en bekwaam zijn is eveneens zeker. 
Bij mijn betoog stela.e ik de zaak juist omgekeerd door de vraag 
te doen "kan een politiek rechercheur" niet ook tevens crimineel 
werk doen • 
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AFSCHR IFT. 

COMMISSARIS DER KONINGIN 
IN UTRECHT 

Utrecht, 18 Januari 1950 

( G E HE I M.) 

4e afdeling 
No 3862'49 Kabinet 

AA N 

Onderwerp: Inlichtingendienst. 
Bericht op brief van: 
9 D ec.1949 nr. 37 afd. 

Zijne Excellentie de Minister 
van Binnenlandse Zaken 

Kabinet S.G. 's-G r a v e n  h a  ge. 
1 bijv. 

Met belangstelling heb ik van de inhoud van Uw terzijde 
aangehaalde brief en van het daarbij in afschrift gevoegd 
rapport van het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
uitgebracht aan de Secretaris-Genèraal van Uw Ministerie, 
kennis genomen. 

Voor de toezending daarvan zeg ik U.B. dank en gaarne 
ben ik bereid Haar mijn opmerkingen mede te delen, waartoe 
deze kennismaking mij aanleiding geeft. 

Voorop wil ik stellen, dat bij de beschouwingen, welke 
ik in eerste instantie aan deze materie wijdde in mijn brief 
van 30 Augustus 1949, 4e afdeling, nr.2379, kabinet (Zeer Ge
heim) en waarvan de strekking van algemene aard was, geenszins 
de bedoeling voor2Et om een debat te openen over bepaalde voor
vallen en feiten, waarbij de dienst rechtstreeks of zijdelings 
zou zijn betrokken. lntegendeel zulke feiten werden in mijn 
bedoelde brief niet vermeld. En zeker is het niet op zijn 
plaats gelijk het Hoofd van de Dienst, die voor een bespreking 
ter zake door mij in mijn kabinet werd ontvangen, in zijn 
meerbedoeld rapport thans deot gewagen van "grieven" en "ver
wijten". 

Het spijt mij trouwens te moeten constateren, dat de aan
gename zakelijke toon, waarin het onderhoud zelf plaats vond, 
in het rapport niet voldoende tot uiting komt. 

lndien ik dan ook bij dit antwoord een poging waag om de 
zaak weer te brengen op het vlak, waarop een dergelijke materi 
in 's Lands belang moet worden gehouden, dan ga ik in deze 
brief aan de casuistiek der feiten voorbij. In de bijlage deze 
doe ik zulk/3 afzonderlijk. lk moge daarnaar verwijzen. 

ln mijn eerder vermeld schrijven van �O Aug.1949 legde ik 
in het bijzonder de nadruk op de noodzaak tot intensieve sa
menwerking met die organen en autoriteiten, welke voor de 
handhaving van de openbare orde en veiligheid krachtens de 
wet verantwoordelijk zijn. lngevolge zijn instruc�e is dit 
voor de Provincie' s de Commissaris der Koningin, van wie dan 
ook in de eerste p+aats mag worden verwacht, dat hij met 
vooraanstaande personen, toestanden en verhoudingen in zijn 
gewest met name ook in verband met zijn politionele bemoeiing 
volledig bekend is. 

Noch  onmiddellijk na de bevrijding in de dagen van het 
Bureau Nationele Veiligheid en later van de Centrale Veilig
heidsdienst, noch na de totstandkoming van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst is de Commissarissen der Koningin van deze 
behoefte tot samenwerking veel gebleken. �nig rechtstreeks 
contact terzake had, voor zover dit gewest aangaat, tot dus
ver nimmer plaats. 

lk deel volledig het standpunt der Regering, waarvan het 
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Hoofd van de Dienst in ziJn rapport gewaagt, dat het voor 
een goed en betrouwbaar functionerende inlichtingendienst 
noo dzakelijk is, dat alle inlichtingen, door wie ook ver
zameld, op één centraal punt in Nederland dienen saam te 
komen, een situatie welke trouwens ook voor de oorlog als 
de enig juiste in practijk werd gebracht. 

Doch van de resultaten van dit streven dient de 
Commissaris der Koningin voor wat zijn gewest aangaat, gelijk 
thans het geval is, niet o nkundig te blijven, evenzeer als 
het naar mijn mening te betreuren is, dat de Centrale dienst 
niet meer profiteert van de zeer bijzondere gegevens, waar
over de Commissaris der Koningin in menig geval ambtshalve 
beahikt. 

Indien dan ook deze-gedachtenwisseling er toe 30u kunnen 
leiden, dat U.E., nut en noodzaak der door mij aanbevolen 
samenwerking erkennende, het Hoofd van de Dienst de over
tuiging bijbracht, dat het verantwoordelijke werk van de 
Veiligheidsdienst meer wordt gediend door inschakeling dan 
door uitschekeling van de figu:ben, die door hun plaats in 
ons staatsbestel daarvoor ook wettelijk als aangewezen moeten
worden beschouwd, dan kan ik er vrede mede hebben, dat, al
is het in een bijlage, bij wijze van wederwoord, 1:r}éen vrij 
onbelangrijke discussie moest worden getreden. 

Uw brief van 26 Sept.1949, nr.1708, afd.Kabinet en van 
het Hoofd van de Dienst van 21 Nov.1949,nr.74033 - strikt 
vertrouwelijk - zijn hiermede eveneens afgedaan. 

De Commissaris der Koningin 
in de provinQie Utrecht 

w.g. Reina.lda
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN - NR -. AFD. -. 

BETREFFEN DE 'S-GRAVENHAGE, Z>O J"anuari 

schrijv(:;n C.d.K.Utr1::cht
inz.: I.D. 

Bijl.: 1. 

@ 9453 - '48 

MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG 

HET • ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN HET 

NUMMER VAN DIT SCHFfl.JVEN TE VERMELDEN 

De Minister verzocht m1J, bijgaand schrij -
v�n van de Commis saris der Ko

�
i in in Utrecht aan 

U voor te leggen, op:ia t hij d 
I 

et U kon bespre
ken. Jilt U teve ns mt::t de Vlin'· ster afsureken or 
nader op dit schrijven ware te reageren? 

De Che1· de,r Afdeling o.o.

lil •f;i/ 
ti1 lt � d'v' 'f .! 
# Vv""' 

V, • ..-.,,:_ .. ·-;·" 

De Hoogedelgestrenge Heer
Mr. L. �inthoven. 

Hoofd van de Binne n lands e Ve ilig
heidsdienst. 

's-G r a v e n h a g e. 

{i ! 

en V.,



NISTER!E VAN 
BI NLA.tIDSE ZAEE '3-Gr enha.Ge, 18 · b 

J vastraat 68" 
950 

No.itfiK 80050 
Bijl.;. -

, 

' 

, 

Jlt. 

Ze r geachte Heer Eb ls. 

Toen ik het oorrecht had U Dinsdag, 14 dezer 
te ontmoeten erd tijdens onze bespre ing terloops 
h t vraagstuk ter spralce gebrao 1' an het �sterieuz 

• -�......: .............. 11!,t 

laa.gvliegende vliegtuig. Ik heb mjJ toen niet in de 
disaussie gemenBd, omdat deze zaak nog in on erzook 

s-. et resultaat van dit onderzoek i.s, dat een jour
nalist van !fDe !J!eleerae.f", een zeker :Bergmnn� he 
gehele vernaal. verzonnen blijkt te hebben" Er ie geen 
woord van waar en rgman heeft zijn-varo tschuldi
gingen aan15eboden. 

'Ik stelde er prijs op U dit ev riede te delen 
aangezien "De Telegraaf" niet bereid bleek om het 
onjuiste verbaal te herroepen. 

Ik behoud do meeat aangen e herinneringen aan 
ons gesprek en verwooh dat op deze ijz misverat -
den, zo deza no� bentaan, uit de weg geruimd kunnen 
worden" 

Na beleefde Jroet , blijf 
van àe meeste hoo€,P,Chting" 

t g voeleno 

u d • 

�.L.Einthoven 

Aan de Heer Oonmiseari.s der Koningin 
in de Provincie Groningen.-
de Hoogedelgestrenge Heer E.H. Eb ls, 
te 

G R O N I N G i. 
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MINISTERIE VAN 
BINNENLáNDSE ZAKEN 

's-Gravenbage, 18 Februari 1950 
Javastraat 68. 

No.:. /.,,K. 80050
Bijl.: --

VERTROUWELIJK-PERSOONLIJK. 
--- - .,. __ _ 

Zeer geachte Heer De Vos van Steenwijk, 

Toen i k  het voorrecht had U Dinsdag, 14 dezer 
te ontmoeten werd tijdens onze bespreking terloops 
het vraagstuk ter sprake gebracht van het mysterieuze 
laa.gvliegende vliegtuig. Ik heb mij to n niet in de 
discussie gemengd, omdat deze zaak nog in onderzoek 
was. Het resultaat van dit onderzoek is, dat een jour
nalist van."De Telegraaf", een zekere Bergman, het 
gehele verhaal verzonnen blijkt te hebben. Er is geen 
woord van waar en Bergman heeft zijn verontschuldi
gingen aangeboden. 

Ik stelde er prijs op U dit even mede te delen 
aangezien "De Telegraaf" niet bereid bleek om het 
onjuiste verhaal te herroepen. 

Ik behoud de meest aangename herinneringen aan 
ons gesprek en verwacht dat op deze wijze misverstan

. den, zo deze nog bestaan, uit de weg geruimd kunnen 
worden • 

Na be1eefde groeten, blijf ik met gevoelens 
van de rreeste hoogachting, 

Uw dw. 

Mr.L.Einthoven 

Aan de Heer Commissaris der Koningin 
in de ProVincie Drenthe, 
da Hoogwelgeboren Heer 
de Heer Mr.Dr.R.H. baron de Vos van Steenwijk, 

te 
ASSEN. 
------------



... INISTERIE VAN 

BINNENLANDSE ZAKEN •s-Gravenhage, 18 Februari 1950
Javastraat 68.

No.: 80050 
Bijl.: --

VERTROUWELIJK-PERSOONLIJK 

Waarde Homan, 

Toen ik.het voorrecht had U Dinsdag, 14 dezer 
te ontmoeten, werd t�jdens onze bespreking terloops 
het vraagstuk ter sprake gebracht van het mysterieuze 
laagvliegende vliegtuig. Ik heb mij toen niet in de 
discussie gemengd, omdat deze zaak nog in onderzoek 
was. Het resultaat van dit onderzoek is, dat een Journalist 
van "De Telegraaf", een zekere Bergman, het gehele ver
haal verzonnen blijkt te hebben. Er is geen woord van 
waar en Bergman heeft zijn verontschuldigingen aange-
boden. 

Ik stelde er prijs op U dit even mede te delen 
aangezien "De Telegraaf" niet bereid bleek om het 
onjuiste verhaal te herroepen. 

Ik behoud de· meest aangename herinneringen aan 
ons gesprek en verwacht dat op deze wijze misverstanden, 
zo deze nog bestaan, uit de weg geruimd kunnen worden. 

Na vriendschappelijke groeten, blijf ik gaarne 

t.ë.. v. 

Aan de Heer Commissaris der Koningin 
in de Provincie Friesland, 
de Hoog.EdelGestrenge Heer Mr. H.P. L1nthorst Homan, 
te 
LEEUWARDI:N. 
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faarde Heer De Zaaij r, 

To . ik het voorrecht had U i.: 8dag, 14 d zer 

te ontmo�ten rd tijdens onze bespr ing tèrloops 

het vraagstuk ter • preke gebracht an het mvst ri uze 

laagvliegende v1i gtttig. Ik heb mij toen n -t 1n d 

discussie gemengd, omdat e'7. z r no in onderzoek 

• H t rea1ltaa.t van dit onderzoe is, dat en jour

nalist van "De rnelogr..i.a.f" • een zekere E rt,nanp het 

gehele verhaal "lerzonnen blijkt te hebben. r is ge n 

vroord van waar en heeft zijn verontsch.uld ·-

gingen UAnggboden. 

Ilr steld er p js Ol,) di. t even .e e te 

mgezion nne Telograa.ftt niet bereid 1e l"' om et 

onjuist verhaal te herroepen. 

Ik behoud de �est aangename herinn ring naan 

ons gesprek en verwacht, d_t op deze ijze misv r tan

den, zo deze nog b-estaan" :uit d weg enli kUnn n 

orden. 

1 a vriendschappelijk groet.e"l blijf i me, 

• •  v .. 

• E:1.nthov n

Aan de Rdelgrootaohtbare Ile r 
�r. H.R. de Z jer, 

ilnelm:tn pleitl, 

LEE UW A- R D N" 
... ·-··---· Il -
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NOTA: Van KA
Aan Hoofd ACD. 

�?Q�1-
�kele stukken bijgevoegd, waar onder een brief van 

de Commissaris der Koningin Friesland, welke nog niet geagen
deerd, daar Hoofd BVD deze onder eigen berusting heeft gehouden. 

De kwestie is inmiddels door Hoofd BVD besproken en 
kan voorlopig als afgedaan beschouwd worden. 

KA 10.3.50 w.g. L.v.d. B.
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Vervolgens de lde ik m e, dat,
Noordelijke provtncitin ige s en b
CommiosaT!ssen der Ko ingin dit via e

a 

hun Gewest d e rrder b hoorden t 1!19A�f!AW. , 
• v"n. t 

aangezie d politie-chefs riohtlijll bb d 
/ 

B.v. n.# waa.m�t blijkt dat de Geme t van lke sp ing
i àe allere rate plaats op de hoogte m t z1j dat 
daam pas de . gerl b hoort te ord 1 11oht. ze 
mededeling werkte zeer kalmere d omdat er og s eed bur-
gemees ere zijn. die men dat zij door hun politie-
ohe�s op di gebied n.1.et mogen worden ing licht, omcl t
er og s eeds eommissartase.n der Koningi zij • i 
me , da't z.i.l de inlichting omtre t hun Ge est Via 
Den g moete -vexkrij.g • 
Ik deelde de beren ed • dat, De Haag hun nlech a ovc11-
zioht kon gevea. ov r de landelijke itua.ti e 1-
liebt- een kele keer ie-ts zon kunnen dedel , dc.t v
belpng was voor bun Gewesten, doch dat deze i lichting 
aan niet afkomstig zouden zij VGll de politiebronnen 1n
hun G@west zelve. 

"" Procureur-Generaal deelde m de, d bij vele 
dis-trlctacomnandanten der Rijkspolitie i zijn ressort 
1.iiH>mJ,)ete t achtte om lichtingen 1 te m:m ov r het
conmtmiflae. terwijl hij me nd.e, dat ook so e korp 
chefs von Gemeentepol.itt niet de capacite1ten zat 
om dit soort • rk te v rricht " Hij stelde daarom voor
om zij rijksr.ecberoh te laten con roleren of dit 
werk vt l ne.a.r- behore ge3c hiedde. Heer Ebele o der-
Gteunde dit denlcbeeld min of meer. 

ik heb mij daartecen ten stell13Dte ver.zet
voerl g van het feit• dat zo de korpsc fa va 

tepol:it1e dM al niet de nodige geschil�b.cid hadde d 
toch in elk geval in hWl korps n persoceel · s. clnt door

'
de n. v.n. wee o-pgeleid of nog opgeleid moest word • 
te1'ï7ijl het person el van d R1jkspolit1 nog het
geheel geen 0pleiding bad genoi • 



Ket gehele o erboud was trl:t 
me:.t verzocht m1j dergelijke bij enk 
tijd ederom t belegg • 

R BVD. 

2.
-
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Verslag van bespreking met: 
Commissarissen der Koningin in de 
en Overijssel, in het bijzijn van 
te .Arnhem, 

gehouden op: 5 April 1950 des namiddags om 2 uur, in het 
Provinciehuis te Arnhem. 

Ik deed de heren mededeling omtrent de spanningen 
in het Westen des lands in verband met de Amerikaanse wa
penzendingen en nog enkele andere feiten van algemene aard 
en gaf vervolgens een overzicht van enkele detailpunten, 
welke ik van de Heer de Meyer had ontvangen en die wellicnt 
voor de provincies Gelderland en Overijssel van belang 
konden zijn. 

Vervolgens deelde ik mede, dat de circulaire ter 
verduidelijking van het rondschrijven van de Minister van 
Binnenlandse Zaken dd. 15 September 1949, reeds kant en 
klaar voor verzending gereed lag, toen een brief van de 
Minister van Justitie binnenlrnam., waardoor de toezending 
werd uitgesteld, omdat overweging van de argumenten van 
de Minister van Justitie wellicht nog een wijziging in 
de circulaire teweeg zou brengen. 

De reactie van de P. G. te .Arnhem was zeer merlrnaar
dig. De Heer Terveer zeide, dat de samenwerking zowel met 
de Commissarissen der Koningin als met.de B.V.D. in zijn 
ressort zo voortreffelijk was, dat hij aan enige wijziging 
van de ciruulaire geen behoefte had, omdat het vertrouwen 
dat wederzijds klaarblijkelijk bestond een betere waarborg 
was dan elk geschreven stulc papier. 

Hij roemde hierbij het optreden van de Heer Serraris 
en betuigde zich zeer verheugd over het rondschrijven dat 
ik aan de ambtenaren van de B.V.D. had doen uitgaan over 
een melding_splicht van vermoedelijke misdrijven aan H C 
ter eventuele behandeling met de Procureur-Generaal. 

Hoewel op deze bespreking voor mij bijzonder weinig 
nieuwe gezichtspunten naar voren kwamen meen ik toch dat 
samenkomsten in deze atmosfeer bijzonder nuttig kunnen 
zijn, welke mening blijkbaar door de andere aanwezigen 
werd gedeeld, omdat zij terstond vroegen wanneer de vol
gende bijeenkomst kon plaats hebben. Deze werd vastgesteld 
op Vrijdag 9 Juni, om 2 uur, wederom te Arnhem. 

H BVD 
14-4-50.



COMMISSARIS DER KONINGIN 

IN DE 
PROVINCIE FRIESLAND 

KABINET 
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LEEUWARDEN. 

Telefoon 3 5 4 1 

5 Juli 

Onderwerp: Inlichtingen. 

fEHEIM) 

• 

Tot nieuwe leden van de Provinciale Staten 
van Friesland zijn benoemd en gisteren beëdigd 

i�j- de Heren Joh.H.C.Renssen, wonende Munniksteeg 3A
te Heerenveen en A.v.d.Wal, wonende Insulinde
straat 98 te Leeuwarden, beiden lid van de C.P.N. 

'0()1�sl-t. Aangezien het mij wenselijk voorkomt, over 
enkele nadere informaties omtrent antecedenten 
en activiteit van deze Statenleden te beschikken, 
zou ik het op prijs stellen, zo spoedig mogelijk 
van U te mogen ontvangen afschrift of uittreksel 
uit de gegevens, betreffende deze personen, welke 
in Uw kaartsysteem beschikbaar mochten zijn. 

Vanzelfsprekend verzoek ik u, bovenstaande 
vraag als strikt vertrouwelijk te willen beschouwen. 

De Commissaris der Koningin 
in de provincie Friesland, 

AAN het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst,
Javastraat 68, 
te 
•s-G R A V E N H A G E.



I.IINISTERIE VAN 
BIN'NENLANDslll ZAKEN 

10.: K48846o 

/ 

's-Gravenhage, 8 JU11 19;0.
Java.straat 68.

(sEHEIM� PERSOONLIJK

) 

In antwoord op Uw geheim schrijven van S Juli j.l. 
No. 704 heb ik de eer UHoogEdelGestrenge omtrent de daarin 
genoemde personen het navolgende mede te delen. 

Joh.H.C.RENSSEN 1s lid van het hoofdbestuur van de 
.Agrarische Bedrijfsgroep van de E.v.c. Volgens zijn eigen 
verklaring van omstreeks Maart 19;0 werkt hij de laatste 
tijd uitsluitend onder de_n.u.w.-arbeiders. In October 1948 
heeft hij met B. Blokzijl als vertegenwoordigers van Neder
land het congres van de C.G.T. te Parijs bijgewoond. Daarna 
hebben de beide heren te Boedapest een congres bijgewoond 
van Hongaarse arbeidersorganisaties. Renssen behoort verder 
tot de personen, die als vertegenwoordigers van de plaatse
lijke vredes-eomitéts een protes�memorandum hebben aangebo
den aan de Ambassadeur van de u.s.A. te te-Gravenhage an te 
protesteren tegen de in de laatste week van Maart 19.50 alhier 
gehouden militaire conferenties ter uitvoering van het Atlan
tisch Pact. 

• 

A. VAN DE WAL ts afdelingsvoorzitter van de Algemene
Bond van Werkers in de BouwniJverheid. HiJ is herhaaldelijk 
als spreker opgetreden op E.v.c.-vergader1ngen. Hij wordt 
verder genoemd als leider van een E.v.c.-scholingscursus, 
bekend onder de naam E.v.c.-gids-clubs, voor genoemde b<Jnd • 
Hij is bijzonder actief werkzaam geweest voor het Actie
comité Schoonhoven, ten behoeve van de aldaar gedetineerde 
deserteurs, die geweigerd hebben naar Indonesie te worden 
uitgezonden. Van der Wal is zelf in 1920 en 1921 wegen 
dienstweigering veroordeeld geweest. Zijn zoon kwam in 1949 
in aanmerking om als militair naar IndonesiG te worden uitge
zonden. 

Ik heb U hiermede een overzicht gegeven van de beschik
bare gegevens omtrent de beide betrokken personen. Voor een 
deel zijn deze gegevens uit zeer vertrouwelijke bron verkre
gen, welke omstandigheid ik onder Uw bijzondere aandacht 
moge brengen met het verzoek, voorzoveel nodig, daarmede b1j 
de bewaring van deze briet wel rekening te Willen houd�. 

Aal! de Heer Commissaris der Koningin 
1n de Provincie Friesland 

Het Hoofd van deJ1}ienst 
Bij afwezigheid: 

te 
I,PUWARDEN - Mr. A. van Maan.en 
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INISTBRIE VAN 
BI � L: HDSE ZAKEN 

o.: w:178672 
B1Jl.: d1 verse •s-Gravenhage, 25 Juli 1950.

J'ava. traat 68.

• 

Nnar aanleiding van Uw desbetrerrend telefonisch ver
zoek moge ik UHoogEdelGestrenge hierbij wederom doen toe
ko en de mij biJ Uw schrijven van 30 Januari j.l. toege
zonden briet van de Coill!llissaris der Koningin te Utrecht 
dd. 18 Januari 1950, No. 3862•49 Kabinet, met bijlagen,
onder mededeling, dat deze brief werd aangehouden voor
een mondelinge bespreking van de daar111 behandelde aan
gelegenheid et de Heer Reinalda, waartoe zich nog geen
gelegenheid heeft voorgedaan.

Het Hoofd van de Dienst, 
voor deze: 

Mr • •• van �aanen. 

an de HoogEdelGestrenge Heer 
Mr. F.R. !Jnlieff, 
Chet van de Afdeling o. o. en v.

vsn het H1n1ster1e van Binnenlandse 
te 
ts-GRAVENBAOE. 

Zaken 



Mr. L. Einthoven, 
Sehouwweg 80, 
WASSENAAR. 

• 

's-Gravenhage, 16 Augustus 1950. 

PERS OONL:E:J'K 

Geachte Heer De Vreeze, 

Tengevolge van mijn a�wezigheid met vacant1e kon 
ik niet eerder reageren op het bericht van Prof. De 
Quay, waarbij hij mijn aandacht op U vestigde. 

Zou het U schikken om Dinsdag, 22 dezer, om 2.30 
uur een bezoek te brengen aan mijn bureau Javastraat 68, 
Den Haag. Zonder t-egenbericht Uwerzijds reken ik op Uw 
komst" 

Hoogachtend, 

Uw dw • 

Mr. L. Einthoven 

Aan de Weledelgeboren Heer L. de Vreeze, 
waalsdorperweg 113, 
t s-GRAVENHAGE. 
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Aan de .Heer .1. Smit, 
Grote Ka.rkt 38,

GROBUGD. 

Geachte Heer Sllit,-

•e-Gravenha.ge, 26 September 1950 •
.lavastraat 68.

VERTROUWELIJX 

lfaar aa:rüeiding van een door llr. Einthoven van llr. J. Lint

horts Roman ontvangen ver:Zoek, zal. ik U, namens hem, aangezien 

hij door een buitenlandse reis nog enige tijd afwezig zal zijn, 

gaarne ontvangen op Vrijdag,- 29 September a.s. des namiddags 

2 uur op mijn bureau Javastraat 68. 

Ik neem aan, dat ik zonder tegenbericht op het genoemde 
tijdstip op Uw komst zal mogen rekenen. 

Hoogachtend, 

1lr. A·. van Iaa.nen 



• 
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MilUSTERIE VAR 

J3INNENL.ANDSE ZAKEN •s-Gravenhage�; October 1950.
Javastraat 68.

llo.a{4 93359/1 

VERTROUWELIJK 

Amice Bomen, 

Tengevolge van mijn vacantie ia de brief, die ge mij 

over Smit geschreven hebt,mij vermoedelijk naar verschillen

de adressen in het buitenland gevolgd en daardoor verloren 

_ geraakt. 

Een van mijn medewerkers heeft dezer dagen met Smit 

een onderhoud gehad, die een voorstel deed om op kosten 

van de Staat naar .Australi� te worden getnmsporteerd als 

emigrant,in ruil waarvoor hij dan bereid zou zijn geheime 

inlichtingen over .Australie te verstrekken. 

Zoals gij.weet heb ik met het buitenland geen enkele 

bemoeienis en zou ook voor elke andere dienst dit aanbod, in 

deze vorm , geheel onaanvaardbaar zijn • 

Met vriendschappelijke groeten, 

Aan de HooglM.elGestrenge Heer 
U. l. Linthorst Homan,
Petrus Ca.mpersingel 259,
GRONINGEN.
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Betreft: 

._ ....... --' 
,·"19 NOV. 950

_!__ 1/m 

verzoek om inlichtingen van de zijde van het Kabinet van 
de Comm. der Kon. in de Provincie Noordbraba.nt n.a.v. de 
as. vertoning in Noordbrabant van de film "Voor beulen 
geen genade". 

De Heer Pesch van het Kabinet van de Collimissaris der 
Koningin in.de Provincie Noordbrabant deelde het volgende 
mede : 

In Mei 1949 werd door de Landelijke Propaganda Cie. 
Vooraalig Verzet op verschillende plaatsen in Noordbrabant 
vertoond de film "Achter hetIJzeren Gordijn". Secretaris 
van genoemde Propaganda Cie was de Heer Veenendaal (Venen
daal?). Bij de vertoning van deze film werden relletjes 
veroorzaakt door de,communisten. 

Thans wordt door het Comité Monument Kamp Amersfoort 
aangekondigd de vertoning van een film genaamd "Voor beulen 
geen genade" (o.a. op 9 November as. te Best). Voor dit 
Comité treedt eveneens de Heer Veenendaal als secretaris 
op, terwijl ook andere personen, die destijds zitting hadden 
in de Land.Prop.Cie Voormalig Verzet, thans zitting hebben 
in dit Comité. 

In verband met de destijds door de communisten ver
oorzaakte relletjes zou het Kabinet v.d.Comm. der Kon. gaarne 
ten spoedigste ingelicht worden over de strekking van de 
film "Voor beulen geen genade" also·ok over het Comité dat 
de vertoning van deze film op zich heeft genomen in Noord
brabant. 

f} 

25-10-501
j, 
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OD 1562 

AFSCHRIFT 

MINISTERIE V.AN 
BINNENLANDSE ZAKEN 's-Gravenhage, 1 Februari 1951. 

Javastraat 68. 
No.: 101980 
Bijl.: --

VERTROUWELIJK PERSOONLIJK 

Ttjdens een van de besprekingen, welke ik met de 
Procureurs-Generaal mocht hebben op het Departement van 
Justitie, maakte Mr.Terveer de opmerking dat hij de meest 
aangename ervaringen had met de geregelde bijeenkomsten 
tussen de beide Commissarissen der Kont.ngin in zijn ressort 
hemzelf en het Hoofd van de B.V.D. 
De Heer de Zaayer viel YJr.Terveer bij omdat ook in zijn 
ressort dergelijke vergaderingen werden gehouden. De drie 
andere Procureurs-Generaal waren zeer verbaasd, dat dergelijke 
bijeenkomsten plaats hadden zonder dat zij daarvan ooit gehoord 
hadden en maakten zich sterk dat binnenkort ook in hun ressort 
samenkomsten tussen de Commissarissen der Koningin, de Procureur
Generaal en het Hoofd van de B.V.D. zouden worden gehouden. 

Tot dusverre werd uit het Zuiden niets vernomen; 
de Procureur-Generaal in Den Haag treedt dezer dagen af, zo
dat het niet te verwonderen is, dat hij in deze geen verder 
initiatief heeft genomen, en Mr. van Dullemen arrangeerde 
op 27 dezer onder het Praesidium van de Commissaris der Ko
ningin in Noordholland te Haarlem een bijeenkomst waarbij 
ook de Heer Reinalda tegenwoordig was en de B.V.D. vertegen
woordigd werd door het Hoofd van de Dienst en de Heer 
Crabbendam. 

De bespreking had een bijzonder aangenaam verloop. 
De Heer de Vos van Steenwijk bracht de a.s. herdenking van 
de z.g. Februari stakingen in Amsterdam ter sprake. Hem 
werden hierover gegevens verstrekt onder mededeling, 
dat de B.V.D. in dit geval �ich tot de Minister van Bin
nenlandse Zaken had gewend aangezien het een beleids
kwestie betrof en niet zozeer een eenvoudige inlichting. 
De Heer de Vos was dan ook reeds van de zijde van het 
Departement benaderd geworden. 

Ik meende goed te doen de beide Commissarissen der 
Koningin erop te wijzen dat hun ambtgenoot in Zuidholland 
zulke voortreffelijke resultaten had bereikt door het 
beleggen van bijeenkomsten van Burgemeesters van kleinere 
geme�nten en daarna ook van Burgemeesters van de 9 grote 
gemeenten met de Heer Crabbendam, die bij die gelegenheid niet 
alleen een uiteenzetting gaf van de werkzaamheden van de 
B.V.D. doch vooral ook aandacht wijdde aan de verhouding
tussen de B.V.D., de Burgemeesters en de Politiechefs.

Aan Zijne Exellentie 
De 

de Heer Minister van Binnenlandse Zaken, 
te 
1 s-GRAVENHAGE.
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN VERTROUWELIJK PERSIDONLIJK 
Vervolg op schr. No.101980 dd. 1.2.51 aan Z.E. de Minister van Binnenlandse 
Zak.en 
--------------------------------------------------------------------------------
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De Commissaris der Koningin in Noordholland ging 
terstond op deze suggestie in en er werd een afspraak. 
gemaakt met de Heer Crabbendam om zo spoe,dig mogelijk 
ook in Noordholland met de Burgemeesters samen te komen. 

De Commissaris der Koningin in Utrecht deelde 
mede, deze zaak liever in eigen hand te houden. 

Ik kreeg nog gelege·nheid om ingaande op een op
merking van de Heer Reinalda terug te komen op het aan 
Uwe Exellentie door de Commissaris der Koningin in 
Utrecht gerapporteerde geval van enkele opstandige Polen. 
Ik deelde de Heer Reinalda mede, dat een grondig onderzoek 
naar de bronnen van het bericht, hetwelk de Utrechtse 
Politie doorgegeven had, uitgewezen had dat van het gehele 
verhaal niets overbleef. Aan dé hand van dit voorbeeld 
.Legde ik uit hoe gevaarlijk het is dergelijke ongecontroleerde 
berichten via de Politie aan de Burgemeesters en vervolgens 
aan de Commissaris der Koningin door fie geven, welke laatste 
tenslotte de Minister van Binnenlandse Zak.en alarmeerde. Ik 
heb aanbevolen om, zoals trouwens alle Politie-autoriteiten 
doen, dergelijke aangelegenheden eerst met de B.V.D. te 
laten opnemen, die uiteraard een overzicht heeft van de acti
viteiten van de Polen in geheel Nederland en die in staat is 
een bericht uit Utrecht of andere plaatsen in Nederland te 
toetsen aan eigen gegevens. 

Tenslotte had ik gelegenheid de heren te wijzen op 
het grote aantal communisten, dat zich in verschillende 
openbare nutsbedrijven bevindt, waarna de Commissaris 
der Koningin in Noordholland vroeg of het niet wenselijk 
zou zijn deze mensen in tijden van spanning, zolang zij nog 
niet uit de bedrijven weggezuiverd waren, te arresteren 
aan de hand van de bepalingen regelende de Burgelijke 
Staat van Beleg. Ik heb gemeend dit denkbeeld te moeten 
ontraden, aangezien ik van oordeel ben, dat een onmiddel
lijke verwijdering uit het bedrijf ruim voldoende zal 
zijn, daar zij als regel weinig kwaad zullen stichten buiten 
het bedrijf. 

Er werd geen afspraak. gemaakt voor een volgende 
bijeenkomst, hoewel ik de indruk kreeg, dat deze tot 
bevrediging van alle aanwezigen was verlopen. 

Het Hoofd van de Dienst, 

Mr.L. Einthoven. 



KABINET VAN DE 

COMMISSARIS DER 

KONINGIN 

ontv,v.ACD, CI
1 

13,3,70 l7 /!.. 
PROVINCIE NOORD-BRABANT 

Ag. Nr. 445, Kabinet. 

Onderwerp: bij e enko ms t • 

's HERTOGENBOSCH, 20 Lîaart 19 51 • 
Bij beantwoording dagtekening en nummer te vermelden 

Antwoord op brief van: en op de enveloppe het woord KABINET. 

• Voor de goede orde deel ik U mede, dat i 1. aan

mijn ambtgenoot in Limburg en de Procureur-Generaal

bi_j het Gerechtshof te 1 s Hertogenbosch heb bericht

dat de voorgenomen samenkomst met U thans defini

tief is bepaald op Woensdag 4·April a.s. te mijnen

huize des avonds om 7 uur.

AAN 

DE T�"SR MR L .E TJTHOVEN 

TE 
1 s GRAVSrIL GE. 
Javastraat 68 

ZND 

DE CO'T!\.II.SSARIS DER KOIJITTGIN 

IN DE PROVI1:'TCI-P NOOFJ)-BR.à:BAHT 
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PROVINCIE NOORD-BRA
KABINET VAN DE 

COMMISSARIS DER 

KONINGIN 

�, J 

Ag. Nr. 552, Kabinet. 

Onderwerp: voordracht over B.V.D •• 

Antwoord op brief van: --

's HERTOGENBOSCH, 4 April 19 51 •
BIJ beantwoording d.agtekenlng en nummer te vermelden 

en op de enveloppe het woord KABINET. 

In de loop van het jaar heb ik geregeld bijeenkomsten met vertegen

woordigers van de burgemeesterskringen in deze provincie. 

Voor deze gelegenheden heb ik reeds meerdere malen personen uitgeno

digd om te spreken over een onderwerp, dat voor de burgemeesters van be

lang is. 

Het lijkt mij nuttig, dat zij thans eens iets meer vernemen van het 

werk van de Binnenlandse veiligheidsdienst. Op deze gedachte ben ik ge

komen, omdat ik hier en daar nog enig misverstand t.a.v. Uw dienst be

luister en de burgemeesters blijkbaar nog niet altijd hiermede voldoende 

vertrouwd zijn geraakt. 

Ik zou het derhalve op prijs stellen, indien U zoudt willen bevorderen 

dat iemand van Uw dienst, b.v. de heer MI' Crabbendam op de eerstvolgende 

tf1'l 
...... 

µ .. �ijeenkomst, op 18 Mei a.s. te 11 uur ter Provinciale Griffie, een uit-

(HI' j eenzetting komt geven over het doel, de betekenis en het werk van de Bin-

nenlandse veiligheidsdienst, waarbij ik gaarne een en ander zag belicht 

vanuit een hoek, welke speciaal de burgemeesters interesseert. 

Gaarne verneem ik van u, of het U mogelijk is aan mijn verzoek te vol

doen en wie U naar deze bespreking zult afvaardigen. 

Ik zeg U bij voorbaat dank voor 

AAN 

HET HOOFD VAN DE 
BINNENLANDSE VETI.IGHEIDSDIENST 
TE 
's G R AVENHAG E. 
Javastraat 68

Nr. 9 - ZND 

Uw bereidwillige medewerking. 
----------, 

DE COMMISSARIS DER KONINGIN 
IN DE PROVINCIE 1NOORD-BRABANT, 

(; / Uv;
/�

t 
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lSTERIE VJ.N 
BIBNENLANDSE ZAKEN 

1 s-Gravenhage,
Javas"traat 68 

5 April 1951 

" ... i. ! i

wó. = kx 10659;
Bijl., 

1. I
ó�.J�. 

/ 

� /. 
. 17. IJ.%',- �l f,2,1./ tj. l.zi.j 

VERTROUWELIJK-PERSOONLIJK 
------------------------� 

:Nadat, zoals Uwe Excellentie bekend ia, reeds in Arnh • 
in het Noorden en in Haarlem besprekingen hebben plaats gehad, 
waarbij niet alleen de Commissarissen der Koningin doch ook 
de Procureurs-Generaal van de betrokken ressorten aanweeig waren, 
vond op 4 April j.l. te 's-Rertogenbosch een bijeenkomst plaats 
met de Heren D � en Houben in het bijzijn van Mr.Speyart van 
Woerden 

Ook thans bleek wederom hoeveel misverstanden er nog steeds 
bestaan bij de Commissarissen der Koningin omtrent de taak van d� 
B.V.D., zodat dan ook besloten werd over enige maanden deze be-·
spreking te herhalen, ter.rij! getrach-t zal worden voor dien nog
met de beide Commissarissen der Koningin contact op te nemen voor
de regeling van enkele dêtails.

Zo bleek nog niet duidelijk te zijn het verschille:a tussen 
de preventi v beveiligingsiaak van. vital bedrijven, welke toe
vertrouwd is aan de B.V.D. end bescherming van deae bedrijven 
met politie en militairen, welke taak tot de bemoeienis van gehe 1 
andere instanties behoort. 

Dank zij het feit, dat sinds korte tijd een speciale ambte
naar bij de B.V.D. te werk gesteld is voor de beveiliging van de 
openbare nutsbedrij'Ten, zal thans een begin gemaakt kunnen worden 
met de uitvoering van dit werk, waarvan de urgentie reeds lang 
was onderkend. Aan de beide Commissarissen der Koningin we�d Ter
zocht deze B.V.D.•ambtenaar bij de openbare nutsbedrijven t wil
len introduceren, waarop de heren de wens te kennen gaven betrokkene 
eerst persoonlijk te ontmoeten. 

Een ander vraagstuk, dat ter sp�e werd gebracht door 
Prof. de Qu93 was de eventuële arrestatie van ongewenste elementen 
in tijden ven oorlog of oor1ogsdreiging. ZREG. meende,- en naar 
mijn IIl81ling volkomen terecht - dat aan dit punt tijdig de nodige 
aandacht zal moeten worden besteed teneinde een chaos ale in 19,fQ 
te voorkomen. Hierin werd Prof.de QuE\Y volledig bijgevallen door 
de Procureur-Geni:3raal., die zich in gedachten reeds met de uitvoe
ring van deze taak belast zag. Ik heb de heren medegedeeld, dat 
er sinds bijna 3 jaren plannen klaar lee-en, doch de uitvoering. 
hiervan niet tot mijn competentie behoorde. Prof. de Quay w 
v.an mening, da.t naast de :Burgerlijke Verdediging en de kwestie van
de bedrijfskernen dit vraagstuk thans de bijzonder aandacht ven 
de Regering zal behoeven teneinde een optreden van de 5e colonne, 
die alle maatregelen van de Overheid op het gebied van de Burger;..
lijk Verdediging zou ku:rm.en saboteren, te voorkomen, et welke. 
gede.chtengang ik mij uiteraard volkomen kan verenigen. 

AAN : 
Zijne Excellentie de Vice-Ministèr-.President, 
Minister zonder Portefeuille, 

Het Root'd van de Dienst, 

Ministeri van Binnenlandse Zaken, 
t Mr. L. Einthoven 
•e-G RAVEN HA GE.
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No. s ktt 1c:.;595 

'o-�:r..i.venha,.<..>ot 5 A,9.::'il 19)1. 
Ja.va.atra.at 68. 

In e..'1twoord. op Uw 'chrij\Ton vau 4 l.-pdl j.l., llg.1r • 

552, .'abinot, hob ik de eor U'HoogEd.elGeatrenge te berichten, 

dat, ovcrecmkornstig h t ver .. oek varvut in boven, �r1oernd sd:.rij

von, de Hoar Crabbend.a.m o 18 ... ei a.o. te 11 uur or, do bijeen

koI.:lst ven Bure,e.:n0estcrs ui-t Uw Gowcat aanwo""ie- :,;al zijn. 

Het !ioofd vim e DLnst, 

••• L. Ein�hovcn • 

Aan de Haoc; ..... dolGostrm1Go Hoer 
Prof.Dr. J.E.de �aJ, 
Cornmiosa.ris dor Konin,,in :i.� de 

·ovincie Noo:.-d"fü:- bant,
te 
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MINISTEIUE VAN 

DIIfüENLANDSE ZAKEN 
11 · ei 1951 

\..�\ \ \;li:�1.i-!J. � 
Jfo. 106552

Betrotti A.N.J.V. 

. vr:.,rr.101 tWEUJK 

Na,tr a.anlaiding van Uw $Ohrijvan van 2 April jl. 
No. 293 hab ik de eu� U mede te delen. dat d indiv1duol 
ac.nvra. en voo1" de · fgi!te v..a1. paspoorten �ullen oeten 
behandel4 worden .an do hand van de huidige richtlijnen 
da romtren� gegeven oor he liniat rie van Buitonland 
Zak n, welke voor zover m1j bekand niet voorzien in d 
mogelijkheid van weigarin� op grond van het door V be
do�lde r,i,doel. �el boata-t r alle a leiding om erop 
to�e :den! dat: voor het geatuld doel geen faoili tei en
wordon ver eani, hetgeen zou implicexaen, ónt op &en 
aanvrage tot afgt:f:t . van een colleotiof' paspool"t afwij
zend zou. kunnen worden besl:ht. Volaona mij bereikte be
richten zou h�t in casu niet in d� be oulin liggen om 
eon aoll cti�f paepoort aan to vr· en, m �r �ol o� een 
colleotiet visum, rvan de behanda1ing aitera,rd niet 
tot do bemo,tenis van de N'ederlandae overheid behoort. 

Zoala U �it h�t U enige tijd g�leden voor advies 
toegezonden ontWGrp voer eon nieU.\l"e instructie voor d 
uiteitte van paspoorten znl zijn gebleken li�t hot in 
de bedoeling van het ia11isterie van Bu.1:tenl dae Zaken 
ala re;gel au.n de paspoorten eon terri toria.le geldigheid 
to verlenen. ",!ij word ondershands mede.gede0l<l• do:t cle 
-:fwerking ven deze nieuv:e instru.otie nog niet is voltooid.. 

Uet Hoofd van de Ditmat, 

{ï( 
Mr. H. w. Felderhof • 

A de Hoer Commissaris van de Koningin� 
in de provincie Friesland, 
de HoogEdelGestrenge Heer 
Mr. n.:p. Linthorat Homan,
te 
�Etp . .\Rl>;EN. 

VERTR011'N�U)l< 
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1 �:·�°-L 1;�t/ 
De Commissaris van de Kon;ng!n Overijssel vroeg m;j inlichtingen 

over de Stek en drs. Wage, bej_den lid van de directie van van Nelle. 
De Stek was vroeger bij de H.K. I Breda. Beiden zouden zeer 

l;_nks zijn en vooral de laatste liet zich anti-Kon1ngsgez1nd uit. 
Hebben w;j gegevens over deze heeren? 

KA., 15 Mei 1951 w.g. F.
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Zeer Geachte Beer de van der Schueren, 

In de eerste pl ts mijn u:cusee dat de beantlri ording v 
Uw vraag zo lang heeft duurd, cle reden is evenwel ongesteld
heid m.ijnerzijd . 

Helaas kan ik U ove:r de heren STEK en WAGE geen bijzonder-
heden van ongunstige politieke mededelen. 

Bij onze dienst is omtrent beide beren �ets 'bekend en ter 
zake inge-.onnen inlichtingen brachten pen nieuws. 

Ik bied tr hierbij tevens terug aan de mij door U ter band 
gestelde brief, die ik op Uw verzoek llr. Einthoven ter le• 
zing heb gegeven. 

Met mèeste hoogachtins, 

de Heer Co:i:missaris der 1toningin llr. Jl.W.FELDERROF 
• de Provincie OYerijasel,

de Jloog,relg .boren Beer 
Ir. J.-B. ridder de van der ;.;CRU , 
te CLLE. 
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.Amice, 

' s  HERTOGENBOSCH, _ 14 Juni 

Verzoeke bij de beantwoording op 

de enveloppe bet woord KABINET 

te vermeiden . 

1951. 

Bij ons vorig gesprek met mijn Limburgse collega en met 

de heer Speyart van Woerden, kwamen wij overeen op Donderdag 

28 Juni e.k. te 15.30 uur n.m. in den Bosch bijeen te komen. 

Inmiddels he bben mijn Limburgse collega en ik beriEht ontvan

gen dat op die zelfde dag de liquidatievergadering van de Na

tionale Demobilisatieraad te Utrecht zal worden gehouden. 

Wij achten ons verplicht aan deze samenkomst de voorrang te 

geven, zodat ik zou willen voorstellen eerstgenoemde bijeen

komst met de heer Speyart van Woerden uit te stellen. Ik zal 

trachten voor Juli met de heer Houben tot een afspraak te ko

men. 

Inmiddels met vriendelijke groet, 

AAN 

DE WELED.GESTR.HEER 
MR.L.EINTHOVEN, TE 

WASSEN.AAR. 

S chouwweg 80. 
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1
0nderheud te Utrecht op Maandag 9_.7,1951 met 

Mr. H.G.Engelberts, Chef van het Kabinet van de 
Commissaris der Koningin in de provincie Utrecht.
wegens afwezigheid door ziekte van de Commissaris 
der Koningin met wie het onderhoud zou plaats vinden.)

van het bezoek was het bespreken van de brief v.d. B.V.D. 
No. 106461 van 5 April 1951, welke werd verzonden aan alle C,issen
der Kon. en waarvan de inhoud was een verzoek om introductie van 
personeel(van de afdeling D.)van de B.V.D. bij de directies der
openbare nutsbedrijven. 

Mij werd medegedeeld dat de Commissaris der Koningin ernstige 
bezwaren had om aan rechercheurs van de B.V.D. inlichtingen te ver
strekken omtrent hooggeplaatste goed bekend staande personen. Hij
was gegriefd dat de rechercheurJ zich bij een ondergeschikte had 
vervoegd - de heer Küppers - terwijl de persoon in kwestie -
Ir. Mijnlieff - van een niveau was dat persoonlijk contact met 
hem, de C.v.d.K., vereiste. 

Mr. Engelberts had het bezoek van de rechercheur in verband 
gebracht met bovenvermelde brief. 

Mij bleek dat er een misverstand bestond en ik legde uit dat 
de heer Küppers, die inmiddels was binnengekomen, niet op introductie
van Hr. Noppen was benaderd als functionnaris ter Griffie, doch als 
Hr. Küppers, die waarschijnlijk de Heer Mijnlieff persoonlijk kende
en dientengevolge inlichtingen zou kunnen verstrekken, omtrent 
diens politieke gesteldheid9 

Voorts zette ik uiteen dat de brief welke door de B.V.D. werd 
verzonden niets anders was dan een verzoek aan alle C.issen der Kon.

om medewerking tot introductie en deelde mede dat alle andere C.issen
der Kon. daarop welwillend hadden gereageerd. 

Resultaat van deze bespreking was de toezegging dat tegen 
medewerking van de zijde van de Commissaris der Koningin wel geen 
bezwaar zou bestaan en dat van onze kant - zodra er een introductie 
nodig zou zijn= er een brief zou uitgaan. In deze brief zou dan te
vens opgenomen worden de vraag of contact met de burgemeester 
van de betrokken gemeente gewenst was.

Vervolgens werd de "�oolse kwestie" behandeld en een volledige

'

uiteenzetting gee;even van de zaak, waarbij duidelijk werd gesteld
dat door de B.V.D. tijdig en voldoend contact met de I,D, Utrecht
was opgenomen. 

� L. ,, 
(1 Het bleek dat �. Engelberts door deze uiteenzetting overtuigd

���was dat ons standpunt juist was en hij deelde mij mede, dat de 
l,.._: \ C,v.d.K. weinig vertrouwen had zowel in het beleid van de H.C.v.P.

fle. 4 ,s, 0

/ �. M /.s"6 'V, 
als in dat van het Hoofd der I,D, te Utrecht. 

Ik concludeerde tegenover Mr. Engelberts dat er derhalve geen
conflict was tussen C.v.d.K, en B.V.D., doch dat er moeilijkheden
waren tussen Politie Utrecht en B.V.D.; verder stelde ik dat het 
voor de B.V.D. zeer moeilijk zou zijn dit conflict bij te leggen, 
aangezien dat inhield dat zowel de H.C.v.P. als de Chef der I.D. tot
gezichtsverlies zouden moeten komen. 

Mijn indruk was dat de C.v.d,K. door ons aan de Tulinister te 
zenden verslag overtuigd zou worden en de politie te Utrecht niet
zou steunen. 
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B.V.D. 

o.: 1201.a 
Betrett1 Dedrijfsbeveil1gi'ng. 

Chef van het Kabinet van de 
, isaaris der Koni�in 
de proTincle Utrecht 

9n-}ray ge, 11 October 1951 

J'avaatttat 68. 
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Hierbij heb 1k do m,,....'ffw...ie te delen, dat 
1n verband met da te en.te.meren beveiliging v.e.n 
enige 'bedrijven .in de i,ro\l'incfe Utrecht, de Reren 
J. Swartjes en�.�. de Wolft van deze Dienst gaarne
een onderhoud et U zoudeu willen hebben.

Indien daartegen Uwerzijds geen 'bezwaren. be
staan zal oen der genoemden zich 1n de loop 't'8n de 
volgende week telefonisch et n verstaan voor de 
vaststelling van het tijdstip van dat onderhoud� 

/;,; 
t /t�,• 

Yr.J.w.FelderhDf. 

HoogFdGestrenge Heer Mr.H.G.:Im.gelberts 

r C h t 
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