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ITocedure Uitgaande inlichtingen 

P..anvragen kamen binne� bij inlichtingen-sectie, worden inge

schreven en gaan vandaar ter checking naar 

DOOUMEl'ITll.TD: 

keeren terug, 
. 1 

voorzien van de bekendzijnde gegevens naar 

IliJLIOHTINGENSEOTIE 

Indien gewensoht wordt oontac� opgenomen met: 

a. case-offioers
b. J?olitie
c. v. Dijk c.s.

Daarna wordt vastgesteld welke gegevens kunnen worden 

verzonden. Deze worden op een formulier getypt en naar de 

verschillende instanties toegezonden. 

,, 

•
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PROCEDURE Bih1SlEN.KOivi&NDE Il\J"I.J:CHTINGEl� 

Op de aanvragen bij politie-instanties komen berichten binnen, 
die door de Inlichtingen-sectie worden geagendeerd. 

Alle binnenkomende gegevens moeten gedocumenteerd worden. 
Nu kunnen o.a. deze twee wegen worden bewandeld. 

I 
Ille gegevens gaan eerst van 

.ll 

IN.LIOHTINGENS'ECTIE 
� · naar 

D0C�'l1ATIE 
daarna retour 

' 1 
INLIOHTINGENSECTIE 

In overleg met de afdeelingen (hangt af inhoud) 
Spionnage, Extremisme of Alg. Veiligheid, wordt 
vastges�eld, wat van deze berichten naar buiten kan 
worden doorgegeven en hoe. 

IÎ \\ Vervolgens worden de voor bovengenoemde afdeelingen 
van belangzijnde berichten aan de desbetreffende 
afdeelingen doorgegeven. 

Alle gegevens komen bij de 

Il!LICHTINGENSEOTIE 

1 
Van hieruit wordt contact opgenomen met een der 
afdeelingen, Spionnage, Extreµdsme of Algem. Veiligheid, 
om vast te stellen wat kan worden doorgegeven en hoe. 

�f\ 
De binnengekomen berichten gaan dan via een der genoemde 
atdeelingen naar de documentatie. 

--------



CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

No. 

Bijlagen: 

Dlct.: G 

Uw schrijven No. 

dd. 

Onderwerp: 

Typ.: L. 

's-GRAVENHAGE, 11 Januari il94 7 
Javastraat 6 8 

l 111539 
Tel. 

112778 

Den Heer Hoofd van den 
Centrale Veiligheidsdienst 

Mr. L. Einthoven. 

-----------

Hierbij bied ik U aan concept-procedures voor 

uitgaande en binnenkomende inlichtingen, alsmede een vijftal 

c·oncept-stencils, waarvan er drie in gebruik zijn bij den 

Heer Orabbendam., die naar ik meen, eenigszins gewijzigd 

dienen te worden. 

Mogelijk kunnen deze concepten tijdens de a.s. besprekingen 

mede behandeld worden. 

w. de Greet.

Ter kennisname gezonden aan de heeren: 
Hazenberg, Noymn en Stall. 

@ 43228 • '46 



1 • .\,e i.Ji.(ein� otl� vw-1. 44 o'ltol.-�� 1 i-a 
a. Do l illondo f.I�.A• atz.'iot-en. 
3. � drie l ve.nvé1 etdodi ote:n 
4. 1ot 1.es, o"a. u nu.el. en ia.3v :"hoi , û.'bou.w 1 

ohor_J on Veoau lvoa si· O'• 

5. De nat che Petro um f t htt}tJ>.tJ. 
$. D 1bunalon en BtJzondero Oe»eoh o�en. 
f/. t t not t>&ratnat1tu.ut.. 
e. Do Yel'aohillendo oonoulatan.
,>. not ,ï).o.n"u.

10. De D1ooet Grensbo\t �1ng.
11. net Bureau ?OOt rkl®z.onzol'{t-
12" Oe semaentob sturon. 
la. Co�oaariaeen d�� �roning!n. 
14. Luiten t stolk Badhui · , •
10. R1Jkaneemêl�Î!noan enst"
10. a01meuie Verantw. �1Jgsg. ort. Kon. tand..�.
17. nat loOde .r�o.
la. l)(f .ï�td.�>l'"insee�an!.o v.h • .Nod. Inet. v. oc. 

ltt" na centrue Vo:t"Eri.Ogenaopapoa:in,gsd5.énst. 
20. ao�aaie voor B$oord$Ol1ne W:t. Bezet b.
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2 - November 1946 

Unrra 2 st. 
H.V.D. - Delfzijl 5 11 

__......H.V.D. - R'dam 10 11 

Burg. Oosterhout 1 11 

Tribunaal Gron. 7 t1 

__.l\'1in. v. Oorlog 66 11 

P.R.�.-Utrecht 2 " 
Min.v.Buitenl.Z. 1 11 

Telex Pol. A' dam. 4 " 
P.R.A. Den Haag 3 " 
Sijz.Rechtsul. 1 " 
�oode Kruis 2 11 

C'!enie Zwolle 1 t1 

Pol. Middel burg 2 " 
Pol. Amsterdam 13 11 

__..--Generale Staf 180 t1 

• 
Tri bunarü G-ron. 8 t1 

P.P. • .'I... Den T{q<>_g 16 " 
_....,.Luchtstrij dkr. 10 " 

Pol. .'\.msterdfil'l 4 " 
2 ___..lijsten sollicitanten 510

Havenveiligh.dienst 7 
""""' B. P.M. 31 

Politie lunsterdam 32 
P .R • .A. Den HaaP-: 5 
Tribunaal Groningen 3 
P.R.�. Den Haag 5 
Politie Amsterdam 45 

.,...-----3e Genie Commandement 11 
Politie Middelburg 1 

Q Burg! .Maartensdijk 22 
r Burg. Eersel 22 

Havenveiligheidsdienst 1 
Roede Kruis 2 
P.R.A.C. Haarlem 1 

•
---Havenveiligh.dienst 20 

_ Bijz. Rechtspleging 39 
.--H.V.D. A.m.sterdam 14 

Tribunaal Groningen 1 
Bureau Werkloozenzorg 1 
Roode Kruis 3 

.--,- B .P.M. 
Telex Politie A'dam 

..---Kamp A.vegoor 
P.R.A. Den Haag 

/ ii. V.D. Rotterdam 
�Generale Staf 
.....-Min. v. Oorlog 

Tribunaal Groningen 
_ _.,...-H. V.D. 

Tribunaal Breda 
�in.v. Buitenl.zaken 

...,.....-H .v .D. Rotterdam 
__.Rj jnvaart Rotterdam 

......-B.P.M. 
Tribunaal Gronineen 
P.R •.• Den Haag b

__ H.V.D. Rotterdam 

24 
15 

427 
23 
19 

463 
50 

5 
44 
17 

5 
13 

354 
18 
22 
18 
36 

st. 
Il 

lt 

" 

Il 

Il 
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" 
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Il 
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tl 

lt 

Il 

rt 
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tt 

fl 
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tl 

tt 

" 
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!I 

Il 

" 

Tt 

tf 

tl 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Tf 

" 

" 

P.R.A. Zierikzee 1 
Politie Gorinchem 1 
Roede Kruis 3 
Beheersinstituut 1 
P.R.A, Den Haag 2 
Telex Politie �'dam 11 
Telex Politie A'dam 8 

�1in. v. Oorlog 55 

Generale Staf 10 
_ Generale Staf 597 

Tribunaai Groningen 14 
Particulieren 17 

9 - 15 November 1946 
--------------------

P.R.A. Den Haag 6 
P.R.A.C. Utrecht 1 
Proc. Fisc.Bijz.Ger. 1 
P.R.�. Groningen 1 
Generale Staf 30 
Generale Staf 58 
Bureau Werkloozenzorg 5 
Lijsten sollicitanten 498 
Burg. Krimpen a/d Yssè.. 5 
Bur�. i,IJassenaar 11 
Politie Amsterdam 54 
Dep. v. Marine 122 
P.R.A. Utrecht 1 
Tribunaal Groningen 1 
Burg. Delft 25 
Rijksinsp. Bev.Reg. 11 
H.v.n. 26 

Luchtstrijdkrachten 31 

coard. Rech. 61 
Min. v. Overzeesche 
Geb. Deelen 120 
P.R.A. Den Haag 19 
Politie Middelburg 9 
C.B.R. 14 
Stichting 1940/45 1 
Politieke Dienst Arnhem 1 
Prov.Best.v. Groningen 1 
H.V.D. Rotterda.I11 1 
B.P.M. 
H. V .D"
P.R.A. Den Haag 
Roode Kruis 
H.V.D. Rotterdam
Tribunaal Gronin.C"en 
Generale Staf' 
Rijksinsp.Bev.Re�. 
B • p • .M.
P.R. 1\_. Den Hn aiz 
LU'd.Opsporing � 
Roode Kruis 
PoJitie A.�sterdam 
Bvr�. Zevenhoven 
Ko"' . Beleië 
Officier Fisc�al Utr. 
Bur,g.Rotterdam 

21 
18 

4 
2 

44 
14 

449 
18 
11 

116 
426 

2 
10 

2 
1 
1 

319 

st. 

st. 
Il 

Il 

" 

" 

ll 

" 

" 

Il 

" 

" 

tt 

1t 

ll 

lt 

" 

tl 

" 

tl 

" 

" 

" 

!I 

" 

Il 

ft 

Il 

tl 

" 

" 

Il 

tl 

" 

Il 

" 

Il 

,, 

!I 

Il 

tt 

Il 

Il 

tl 

Il 
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Rijksinsp. Bev. Reg. 
Burg. Zoetermeer 
Bur�. Bleiswijl;: 
Burg. Pi5nacker 
Bure:. Rotterdam 
H.V.D. Rotterdam
Min.v.Buitenl.Zaken 
P.R. A.. Den Raap 
B.P.M. 

-

Rijnvaart Rotterdam 
Proc.Gener.Paramaribo 
H.V.D.
P.R.A. Den Haag 

? B .P .IvI. 
..,...-�"..wards Bureau 

Roode Kruis 
Bijz. Rechtspleging 
Overste Havenberg 
Proc. Fisc.Amsterdam 
Tribunaal Groningen 
Particulieren 

16 - 22 November 1946 
---------------------

20 
8 
3 
1 
1 

28 
4 

36 
8 

72 
1 

17 
56 

10 
556 

2 
56 

42 
1 

14 
11 

Bijz. Rechtspleging 1 
B.P.M. 11 
Rijksinsp.Bev. Reg. 22 
P.R.A. Den Haag 54 
Min. v. Oorlog 60 
H.V.D. 22 
Generale staf 56 

Zuivering N.A.D. 29 
Generale Staf 8 
Generale Staf 116 
H V.D. 49 
Min.v.Justitie(stolle) 1 
Lijsten sollicitanten 522 
Min. v. O.ibrlog 22 
Neth. Red Cross 21 
P.R.A. Den Haag 32 
Generale Staf 400 
Luchtstrijdkrachten 12 
Roods Kruis 35 
B.P.M. 5 
Rijksinsp. Bev. Reg. 24 
P.R.A. Den Haag 173 
B�P.M. 2 
Politie Amsterdam 48 
P.R.A.C. Utrecht 2 
P.R.A.. Den Haag 48 
H. V.D. 79 
Min.v.Overz.Geb.d. $9 
Min.v� Buitenl.Zaken 2 
Tribunaal Groningen 2 
P.R.A. Den Haae 10 
Burg. Aardenburg 1 
Roods Krui:s 2 
P.R.A. Den Haag 6 
H�V.D. 14 
P.R.A. 86 
Bijz. Rechtspleging 51 

P.R.A.C. Den Haag 1 

st. 
tt 

Il 

" 

Il 

tt 
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tt 

" 
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ff 
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Il 
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Il 

Il 
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tf 

tt 
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tl 
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Il 
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" 

lf 

Il 
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Il 
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P.R. 'i. �msterdarrJ 
Roode Kruis 
Rijksinsp. Bev. Re�. 
H.V.D.
P'3.rticulieren 

23 - 29 November 1946 
---------------------

Gener:=üe StFlf 
Generale Staf 
Rijnvaa�t Rotterdam 
Generale Staf 
H. V.D. 
Roode Krt'is 
P�R.A. Den Haag 
Politie Helmond 
P.R.�. Leeuwarden 
Burg. Limmen 
Centr. Recherche A'dam 
Roode Kruis 
Trjbunaal Groningen 
P.R.\. Den H8.af.
Bijz. Rechtsplegin� 
P .R .J'. Utrecht 
B.P.M. 
Fort Ble.uwkapel 
Generale St9.f 
P.R._\. Den Haag
Politie Eindhoven
P.R .... c. Utrecht 
H.V.D.
P.R.!.. Den Haai?
Tribunaal Groningen 
Bîjz. Rechtspmeging 
�in.v.Overz. Geb. d. 
�ijksinsp.Bev. Reg. 
P.R.A. Dem. Haag 
F.V.D. Rotterdam
Economische Zaken 
B.P.M. 
Rijksinsp. Bev. Reg. 
Tribuqaal Groningen 
P.R.!,.. Den Haag
H.V.D.
Rijksinsn. Bev. Reg.
Rijksins�. Bev. Reg.
B .P.M. -
Rijnvaart Rotterdam
P.R.A. Den Haag
Rijksindentificatied.
Roode Kruis
Zuivering N.A.D.
C.B.V. Oorlogsslachtof�
H.V.D.
Rijksinsp. Bev. Reg. 
B.P.M. 
P.R.A. Den H'lag 
Tribunaal Groningen 
Particulieren 

1 st. 
9 Il 

12 " 
lR tr 

2 Il 

639 st. 
10 n 

192 " 
33 11 

41 " 
6 " 
6 " 

31 " 
1 " 
1 " 

53 tt 

3 Il 

29 " 
50 11 

3 " 

2 " 
21 " 

4 " 
47 n 

61 11 

2 Il 

1 " 
25 rr 

43 " 
1 " 
2 " 

59 " 

6 " 
1 " 

35 " 
11 tt 

14 1� 

4 n 
12 11 

1 n 

25 " 

14 tt 

8 " 
6 Il 

195 11 

55 " 
16 " 

258 " 
7 ft 

99 Il 

27 " 
10 11 

5 " 
19 " 

2 " 
6 " 



30_Nov._-_6_Dec._1946 

ij.V.D. Rotterdam 
R.V.D. Delfzijl
Tribunaal Breda 

,,..-:Genie Cdt. Zwolle
Roode Kruis 
Bureau Vverkloozenzorg 
Rijksinsp. Bev. Reg. 
p .R •-/\· • 
Tribunaal Groningen 
Politie Vlissingen 
Zuivering J\T ._\.D. 
RijKsinsp. Bev. Reg. 

- Rijnvaart Rotterdam
_.-H.V.D. Rotterdam 

Politie Amsterdam 
---Luchtstrijdkrachten 

Min. v. Oorlog 

46 
11 
20 
10 

1 
1 

23 
36 

1 
2 

43 
4 

56 
35 
30 

1020 
42 

st. 
Tl 

tl 

tl 

" 

" 

Tl 

" 

Tl 

" 

" 

Tl 

" 

11 

Il 

n 

n 

14"Min. v .  Oorlog (kamer 
• Rijksinsp. Bev. Reg.

-----C-enerale Staf

242/ 
3 st.

1202 n 

• 

Min. v. Oorlog 
P .R .A. Sluiskil 

? Lijsten sollicitanten 
P .R .A. Den Haag 
Tribunaal G roningen 
Roode Kruis 
P.R.A. Den Haag 
Tribunaal Gronineen 

z_:_l�-��g��u��-1�1a
Rijksinsp. Bev. Reg. 
Rijksinsp. Bev. Reg. 
P.R.A. Den Haag 
Lijsten sollicitanten 
P.R.A. Den Haag 
Rijksinsp. Bev. Reg. 
Generale S taf 
P.R.A.. DeE. Haag 
Politie Amsterdam 
H.V.D,
Generale St9.f 
British Consul�te Gen. 

14 - 20 December 1946 
-------------

--------

2 " 

1 Il 

136 Tt 

88 " 

12 " 

1 tt 

8 tl 

10 tf 

35 st. 
12 11 

9 Il 

287 " 
53 " 

27 n 
· 136 st.

4 tt 

31 n 

39 " 
460 " 

11 " 

st. Hh.lburP:is Ziekerihuj s 1 
Gener'3.le Staf 266 

" 

lt 

Lijst Stewardessen 32 
Generale Staf 166 
Bijz. Rechts:pleginc 99 
Generale Staf 604 
LuchtstrijdK:rachten 647 

11 

" 

!t 

" 

l! 
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21 - 27 December 1946 
---------------------

Generale Staf 
Fort Ho.nsi:Afijk 
Generale Staf 
Min. v. Oorloe 
Luchtstrijdkrachten 

28 - 4 J 'J.D • 1947 
----------------

i;j sten solJ ici tanten 
:t"111. v. OorloP" 
Generale tÁ.f 
r;.�'1er<J.le Sta:' 

76 st. 
14 st 

477 1t 

91 " 
26 n 

505 st. 
39 11 

44 " 
4( 1 :t 
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In 9.8.DsJ.ui ting op hetaeen hierboven is r•1edeD'edeeld zullen mijns 
inzj_ens de volgende punten nader bekeken moeten worden. 

1. Welke instanties worden door de C. Y. D. aanaetro}cken?

2. Hoe worden de uitge�ozen instanties bediend. D9t wil zeo�en:
'3.. A.an welke instanties worden uitsluitend �eo-evens betreffende de 

Duitsche bezettingstijd verstrekt. 

b. A�n "!elke iDstanties worden, het�ij in bedekte termen,, hetzij
in totaal e:een gegevens betreffende extren1isme of spionna?e,
verstrekt.

Er wordt bijvoorbeeld niet dooreegeven dat een bepA.ald persoon 
verdacht wordt van spion�a�e voor een buitenlandsche mogendheid, 
maar toch z�l op een bepaalde manier worden geadviseerd om bedoeld 
persoon b.v. niet voor een benoeming in aanmerking te doen komen • 
In ·welke vorm zal dit moeten geschieden? 
Er zijn eveneens instanties b.v. RijksvreemdelinR"endienst en Riiks
recherche, waaraan in zoo'n geval wordt medegedeeld "komt niet �oor", 
ter voorkoming dat door deze diensten zelfstandige acties worden 
ondernomen. 

c. Voor welke instantie kan niet worden volstaan met een uitslui
tend verstrekken van documentatiegegevens, doch is ook een
politie-onderzoek gewenscht?

Bepaalde omstandieheden zullen kunnen noodzaken om van de voor 
a, b en c vast te stellen richtlijnen af te wijken. 

3. Door wie worden de besprekingen met de aan te trekken instanties
gevoerd? Het meest juiste lijkt mij, dat dit door het hoofd van de
inlichtingensectie zelf geschied Indien dit niet het geval is,
dan is het toch minstens gewenscht, dat hij er bij te�enwoordig is,
opdat hij zich persoonlijk zeer nauwkeurig op de hoogte kan stellen
van
a e met wien hij voortaan te maken heeft. (hij zel met deze uersoon 

meermalen in contact treden in verband met regeling van het aan
tal te checken namen, welke namen het meest urgent zijn en mis
schien ook in bepaalde gevallen mondeling inlichtingen ver
schaffen). 

b. 1 '!aarvoor men inlichtingen vraagt? 

c. Hij uit de onder b genoemde motieven kan concludeeren welke
inlichtingen moeten worden verwtrekt.

d. Misschien ook om eens te weten te ko111en of het verstrel<ken V"l.n

inlichtingen zin .heeft, m.a.w. of er mee gewerkt wordt.

4. Werkwijze in de C.V.D. zelf. De verstrekte namen 1\Torden door de
documentatie gecheckt. De gegevens v�n de voorkomende �ersonen
gaan dan naar de inlichtinpensectie, wqar wordt uit�e�9�kt wQt �an
worden doorgegeven.
Bij deze gegevens zullen zich dossiers bevinden wq8TV8D het �e
wenscht is dq_t net de betrol:ken s8Jllenstellers overle0 wordt �e
pleer-d enz

Vaststellin[: 
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5. V1.ststellinc van het aarit::i.l 6heckingen dat de eerste tijd ner wee
kan worden verricht.

6. J1an welk ad:res zullen de instanties hun a<:tnvree;en moeten richten?

Ter kennisname gezonden aan de heeren: 
Hazenberg, Stal en Noyon. 

' P-,,.. \-{ l")e.-j 

.... �et 
-..J.7 

3. Door wie worden de besprekingen met de aan te trekken instanties
gevoerd? Het meest juiste lijkt mij, dat dit door het hoofd van de
inlichtingensectie zelf geschied. Indien dit niet het geval is,
dan is het toch minstens gewenscht, dat hij er bij te�enwoordig is,
09dat hij zich persoonlijk zeer nauwkeurig op de hoogte kan stellen
van
ae met wien hij voortaan te maken heeft. ( hij z.0.1 met deze :persoon

meermalen in contact treden in verband met regeling van het aan
tal te checken namen, welke namen het meest urgent zijn en mis
schien ook in bepaalde gevallen mondeling inlichtingen ver
schaffen}e 

b. 1!aarvoor men inlichtingen vraagt?

c. Hij uit de onder b genoemde motieven kan concludeeren welke
inlichtingen moeten worden verwtrekt.

d. Misschien ook om eens te weten te kornen of het verstre].1-ken van
inlichtingen zin heeft, m.a.w. of er mee gewerkt wordt

4. Werkwijze in de G. V � D zelf. De ver strekte namen ·vorden door de
documentatie gecheckt. De gegevens V'1n de voorkomende personen
gaan dan naar de inlichtingensectie, w�ar wordt uitP'e�2akt w0t van
,Horden doorgegeven.

Bij deze gegevens zulleri zich dossiers bevinden wa rv,::iri het P'8-

wenscht is d<it net de betroklceri samenstellers overleP' wordt �e
pleerrd enz.

VastRtelline: 
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Rap21ort betrer"fende de verbindingen, die het BureR.u 
Nationsle Veiligheid onderhield met de verschillende 
instanties, waarvoor werd gecheckt. 

-

----------------------------------------------------

All:ereerst een kort overzicht omtrent de omvanf-' van het checldngs
werk gedurende de laatste twee maanden van het jaar 1946. 

De checkingsaanvragen kwamen zoowel telefonisch als schrifteliik
tinnen. 

• 

De telefonische aanvragen bedroegen in de week van 
2 November t/m 9 November 1946 200 stuks 
11 � tt 16 tt " 111 tt 

18 " tt 23 tt tt 200 " 
25 " " 30 " tt 106 tt 

De volgende instanties vroegen telefonisch om inlichtingen t.w.: 
1. Havenveiligheidsdiensten (10 à 12 per dag)
2. Rijksidentificatiedienst
3. Ministerie van Overzeesche Gebiedsdeelen
4. Rijksvreemdelingendienst
5. ttTinisterie van Oorlog, afd. Onderscheidingen
6. Rijksrecherche, Raamweg
7. Procureurs-Fiscaal (P..rnhem, Nijmegen, Dordrecht enz.)
8. Informatiebureau Roode Kruis
9. Economische Voorlichtingsdienst te Den Haag

10. Centraal �ureau voor zuivering van officieren en onderofficieren.
ll. Recherche Bureau Opsporing Oorlogsmisdadigers
12. Departement van Onderwijs
13. Departement van Justitie afd. 1 en 2.
14. D.G.B.R.
15. Centrale Zuiveringsraad
16. Fort Honswijk
17. Cellenbaraklcen te Schevenineen e.a.

Voor wat betreft de schriftelijte aanvragen vindt U hierbij een ge
specificeerd overzicht (zie bijlage A.}, wqarnaar ik U moPe verwiizen. 

Voorts werden mondelin::se aanvrae-en gedaan door B.P.l\C. en a11dere 
instanties, d.Ihe zich meldden met formulieren aan het loket van de dociu�en

tatie. Bij voorkomende personen werden de ge.'2'evens aan de achterzijde 
van genoemd formulier vermeld.· 

Voor de goede orde deel ik U mede, dat het aantal aanvragen in de 
rL1aanden November en December beduidend was teruggeloopen, aangezien reed, 
verschillende instanties van het Bureau Nationale Veiligheid het bericht 
hadden ontv':l.nrten zich voorts.an te wenden tot de plaa.tseliike P.R. n_ daar 
genoemd Bureau niet langer in st'lat was, de tot nu toe reboden service 
te verleenen. 

Al deze checkingen loopen nu via de P.R •. \. te 'Den Haag. Ik heb 
daarom den Heer Van Tol verzocht mij een opg::,_ve te verstrekken van de 
instanties welke momenteel middels de P .R ...::.. te 's-Gravenhage inforJ111=1-
tie' s inwinnen. ( zie bijlage B � 1---. 

Thans een korte toelichting over de instanties die schriftelijk 
informaties aanvroegen of verstrekten. 

1. Ministerie van Buitenlandsche Zaken
De meeste aanvrae:en kwamen binnen van de Directie, fd. 4.dministratie
ve Zaken of van den Heer Van den Broek, van het bureau Zakenreizen. 

Voorts kwamen via Buitenlandsche Zaken aa nvragen binnen van de 
Nederlandsche Militaire :Missie bij de Geallieerde Bestuursraad in 
Duitschland, zo011\/'el Engelsche als Fransche zone, en Nederlandsche 
l\Jnbassades of Consulaten in het Buitenland (zoowel in- als buiten 
Europa). Zie bijlage I in bijgaande dossier-map 

tinisterie 
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2. Ministerie van Oorlog a
f. 

,r Hieronder vat ik samen G.S. 3B, Af'd. A 1 burean 1 No 46, Afd. A. 1 
bureau 3, Commandant van '\..A.T. te Leeuwarden, res. 2e Lt. J.P.�.M. 
van Dijk (kam.er 242 Dept.v. Oorl�) en 3e Genie Corrunandement te Zwolle
(zie bijlage II). 

3. 'Ministerie van Sociale Zaken
Hieronder ressorteeren o.a. Rijksarbeidsbureau, repatrieeringsdienst
e a.
Uit de hierbij gevoegde correspondentie (zie bijlage III) kunt U Uw
verdere conclusiEfl maken.

·4. Iïinisterie van Overzeesche Gebiedsdeelen.
o.a commissariaat voor Indische Zaken Afd. B en .Af'd. Netherlands
Forces Intelligence Service (zie bijlage IV)

5. Departement van Justitie, Af'd. Politie (zie bijlage V).
l�

6. Departement van Marine, Hoofd Sectie III t\ zie bijlage VI) •

7. Ministerie van Financi�n.
Centrale Vermogens Ops�oringsdienst (zie bijlage VII).

8. Ministerie van Binnenlandsche Zaken
o.a. Perszuivering (bijlage VIII) en Commissarissen der Koningin.

9. Het. Kabinet van den Minister-President
Af'do Personeelszaken en Regeerinerscornmissaris in alaemeenen dienst·
(zie bijlage IX).

Voor het ver:strekken van inllchtingen aan de bovernzenoe:rnde de.,,artementen 
werd niet altijd volstaan met het doorgéven van het bij de doêumentatie
dienst aanwezige 111Rteriaal. Voornamelijk wanneer het de aanstellin(l' van 
nieuw personeel of het verstrekken van juiste gegevens aan Nederl-=i.ndsche 
'unbassades of' Consulaten in het Buitenland gold, werd op verzoek van het 
Kabinet een nader onderzoek ingesteld door de Personeelsrecherche, de 
Opsporingsdienst of de plaatselijke Politie • 

10. Met uitscha'k::eling van het Departement van Buitenlandsche zqk-en was
er oot rechtstreeks contact met de Nederl2.ndsche wbassades er Consu
laten in het Bui tenl ·"n11, het I .. rk.:et V<1.n de11 Procureur-r!.enera<:11 te
'SA.tavi8 en de_i Procureur-1ener ql bij .tiet Hof v�ri. Justj ti.e te Suri UP'Ue.
In bijl ,.c-e X tref't U .b.ierover eenise corres:r;iondentie aan.
Het betrof hier zoowel het verstrekken als het ontvRngen van jnlich
tineen.

ll. De Veiligheid van den Staat in Belgi�.
De aanvragen kwamen binnen via het Consul�at-Gener�al der Nederlqnden
te Brussel of rechtstreeks VR.Il den Inspecteur-GenerRal. Ook hier be
treft het weer -z;oowel het verstrekken äls het ontv'1.Ilgen vm inlich
tingen, doch bijna uitsluitend ten dienste v�n de berechtin� van poli
tieke delinquenten. (zie bijlaae JCT)

12. Directoraat Generaal voor Bijzondere Rechtsnleein�.
o.a. Hoofd Afdeelin� II, P.R. 1 .ts en Verwoaënso�sporingsdienst.
(zie bijlage Ja:I) �

13 Procureurs-Fiscaal bij de Bijzondere Gerechtshoven (zie bijl. XIII) 

14. Tribunalen (zie bijl. :xIV)

H8.venveiligh. 
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15 Havenveiligheidsdiensten der Koninklijke Marechaussee ( zie bijl.XV) 
Het aantal aanvragen van deze diensten is no� vrij groot. De heer 
Van Tol deelde mij hieromtrent mede, dat dit momenteel varieerde 
tusschen de 100 en 250 per dag. 

16. Gemeentelijke Politie's (zie bijlage XVI)

17. Burgemeesters der diverse gemeenten, in verband met a.anvrB_gen
paspoorten of aanstelling personeel (XVII)

18. Rijksinspectie van de Bevolkingsregisters (zie bijlage XVIII)

19. Commissie voor huwelijken met vrouwen van vijandelijke of andere
vreemde nationaliteiten (zie bijlage XEX)

20. Stichting 1940/1945 (zie bijl�ge XX} •

21. Netherlands War Crimes Liaison Officer, u.s. Army, de Majoor ter S:pill
(zie bijlage XXI).

22. Missie tot Opsporing van vermiste Nederlandsche militairen en a.ç,;enten
(zie bijlage XXII)

23. Zuiveringsraad van het Nederlandsche Instituut van Accountants
(zie bijlage xxrrr)

24. Het Nederlandsche Beheersinstituut (zie bijlage XiCTV)

25. De Gemachtigde voor het Centraal Bureau Verzo'.®-ng Oorlogs.slachtoffers
bij den Dienst Identificatie en �erging (zie bijlage XX:V)

26. K L�M.

27. Centrale Recherche te Amsterdam

28. ·L S.K.

29. BureauWerkloozenzorg.

30. Grensbew8k:inp-, · Reamvrng 1 b" enz. 
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's-Graven.hage, 9 Januari 194? 

Den Heer •foof'd v,,..1, de 
Centrale Veiligheidsdienst 
IV'.tr. r.. '"']inthoven ---------------------------

Hierbij heb ik de eer U aan te bieden eel'J. zoo beknont 

moe-el ijk ra�,port hetreffende de door het k9.binet en doc1J1>1�n

tatie van het :3ureav Fation.rt1e Vefu.li__:heid ond.erho11de· cnn

tqcten n.et a�dere instinties. 

I� heb �e�eend het ra�rort te doe� l2ter verze�e:len 

v:::u eenir··e corres�-iondentie teneinde het uitzoeken VA.! de voor· 

de C.V.D. v�.n bels.ng ziinde il'J.stqnties te vergemakkelijken. 

�.
-'f. de Greef' . 
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De gevallen,door de Onderafdeeling Vetting te behandelen 

kunnen verdeeld worden in 3 groepen. 
' 

I 

II 

III 

ad I. 

ad II. 

personen die alleen maar in het kaartsysteem behoeven te wor

den nagezien; 

personen waarnaar bovendien nog een antecedenten-onderzoek moet 

worden ingesteld door de Politie l).
,

personen waarnaar wij zelf een antecedenten-onderzoek instellen. 

Sub A: indien de persoon niet voorkomt in ons kaartsysteem 

kan dit rechtstreeks door de Afd.Security aan den aan

vrager medegedeeld worden. 

Sub B indien hij wèl voorkomt kunnen er zich weer 2 gevallen 

voordoen: 

ad 1) er blijkt alleen iets ten zijnen nadeele uit 

de Magda kaarten, dan kan in het algemeen de 

informatie regelrecht naar den aanvrager. Daar

bij moet overwogen worden of het wenschelijk is 

op onze kaart aan te teekenen : solliciteert 

bij •••••• Ook kan het zijn, dat een S.S.'er 

of andere ongewenschte persoon, doordat hij ge

ruimen tijd met rust gelaten geweest is, denkt, 

dat het gevaar voorbij is en nu maar eens gaat 

probeeren een baan te krijgen. Wij ontdekken dan 

door zijn sollicitatie zijn verblijfpJaats en 

geven deze door aan P.R.A. 

ad 2) hij komt in de kaarten van de Laan van Meerder

voort voor. Dan gaat het geval eerst naar de 

betrokken afdeeling van den c.v.D. (Crab. of Pot) 

om te vragen welk antwoord gegeven moet worden 

aan aanvrager, terwijl bovendien 's mans kaart 

en dossier kunnen worden aangevuld (solliciteert 

bij •••••• ) 

A. Indien de persoon behoort tot de groep sollicitanten waarmede

binnenkort het eentraal Antecedenten Bureau zich zal gaan be

moeien, behoeven we slechts tijdelijk ons intermediair bij de 

Politie te verleenen. Wel moeten we nu reeds met dit Centraal

Antecedenten Bureau de afspraak ma..1rnn, dat, indien zij straks

vernemen dat een sollicitant conm1unist is o f  rechts extremist,

zij ons daarvan op de hoogte stellen. De Politie kan dit na

tuurlijk ook doen. Dubbel?

zoolang wij voor deze groep sollicitanten onze bemiddeling

nog verleenen gelden dezelfde regels als voor de groep die

blijvend ten onzen laste komt (hieronder behandeld onder

mI B), omdat het Centraal Antecedenten Bureau te dien opzich

te geen bevoegdheden heeft (Oorlog enz.)
2.-
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B. Stukken gaan van Afd.Security ongeteekend, zooveel mogelijk
op model-stencils naar de Politie. Komen ze terug en is alles
in orde, dan rechtstreeks mededeeling aan aanvrager.
Is zaak niet in orde dan eerst ter kennisneming aan betrok
ken afdeeling van den c.v.D. (Crab. of Pot) om te weten w�t
geantwoord zal worden aan aanvrager en hoe (mondeling of
schriftelijk). Tevens heeft c.v.D. dan gelegenheid om een
kaart te maken en dossier.

�et den Heer Noyon moet worden afgesproken hoe de agendeering 
, van al deze aanvragen en de binnenkomende antwoorden moet 
� geschieden. 

Alles wat "goed" is, moet zooveel mogelijk buiten deze agenda 
blijven. 

Voor onze eigen onderzoeken gelden regels die analoog zijn aan 
II B. 

of de gegevens uit het kaartsysteem zbb vern��ti-
1) wie beslist er 

een antecedenten-onderzoek achterwege kan bl1Jven?
gend zijn, dat 
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Verslag bespreking Lt.Kol.Tielens - M.J.M.Stall,dd. 17 Januari 1947. 

VETTINGS. 
---------

1. Aangewezen contact-officier voor Hr.de Greef:
Kapt. Cornelissen de Beer (plv. Lt.van der Schuur).

2. Aanvragen zullen worden voorzien van letters a, b of c, t.w.:
a = naslaan op activiteit tijdens bezetting
b =idem+ CVD-gegevens
c = a + b + antecepdentenonderzoek.
ad a.
Ïn-dë practijk zal a slechts voorkomen ingeval over een reeds
in dienst zijnd persoon klachten over gedrag tijdens bezetting
worden ontvangen. In dit geval wordt tevens de klacht bijgevoegd
om naslaan te vergemakkelijken.
ad b.
zäï-zeer veel voorkomen.
ad c.
zäï-ook veel voorkomen. Hier zullen echter steeds de a.s functies
der candidaten worden vermeld, om het onderzoek gemakkeli}kër-lë-
maken.

3. Alle aanvragen betreffende landmachtpersoneel inclusief D.v.O.
en diensten daaronder ressorteerende, zullen bi� GSIII worden ge
centraliseerd. Door GSIII zal regeling worden getroffen met
D. v. 0 • ( Ad j . Gen . )

4. De categorie 11 0orlogsherinneringskruisen" zal i.v.m. haar af
loopend karakter niet door GSIII worden verzo:r_'gd.

5. Zeer bijzondere aanvragen zullen onder persoonlijk couvert aan
Mr. Einthoven worden gezonden.

6. Personeel LSK valt niet onder GSIII.
7. Aanvragen zullen steeds voorzien zijn van zoo volledig mogelijke

personalia.
8. Ingeval CVD rechtstreeks aanvragen zal ontvangen van korpsen,

tot de landmacht behoorende, dan zullen deze aanvragen den af
zender worden geretourneerd vergezeld van een verzoek dezelvè
te richten tot GSIIIb.

9. Alle detailregelingen, voortvloeiende uit bovenstaande afspraak
zullen door Hr. de Greef met Kapt. Cornelissen de Beer worden
getroffen.

SECURITY. 
---------

1. Alle Security-aangelegenheden de landmacht betreffende ressor-
teeren onder GSIIIb, inclusief D.v.o., Kwartiermeester-Generaal,
TBN,etc.

2. Het contact met D.v.o. (Mante) kan vervallen.

3. Security-aangelegenheden van Generaal v.d.Bergh en die ns gehei
me onderzoek in particuliere bedrijven vallen niet onder GSIIIb.
Lt.Kol.Tielens zal met mij het veiligheids-aspect bij Generaal
v.d.Bergh bespreken.

Hr.STEKETEE. 
------------

Solliciteerde bij "Sociale Dd.ènst D.v.0. 11• Kan IJir.Einthoven 
nadere inlichtingen verstrekken aan Lt.Kol.Tielens? 

's-Gravenhage, 18 Januari 1947. 



GEHEIM -'PERSOONLIJK. 
--�--�----��--�--���� 

bespreking Lt.Kol.Tielens 
- M.Stall, dd.17-1-47.

''"--' . 

20 Januari 

/ 1 

Den Hoogedelgostrengen Heer 
Lt.Kol.P.M.H.1ielens, 
Hoofd GS!Il:b, 
Juliana.kazerne, 
'llassenaarscheweg, 
's-G r a v e n  ha e. 
�------------------ -�-

ónder verwijzing naar bovenaangehaalde be3:preking moge 
ik UHoogEdelGestrenge hiermede een afschrift doen toekomen van het

verslag, hetwelk ik hierover aan het Hoofd o.v.D. ter hand atelde. 

Het Hoofd van den 
CEUTRA.LEH VEILIGID..IDSDIENST, 
Voor len 1

(1i.J .M. Stall). 
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3-3-47

Losse Contacten 

D.I.S. verstrekt voorts inlichtingen aan verschillende 
instanties, zooals Can. Legatie, .A.m. Ambassade enz., alsmede 
aan de dienst zelf� Pot, v.d. Noordaa,Noyon e� 

D.I.S •
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3-3-1947

CONTACT P.R.A.-Den Haag 
=-==-===-==-==-=-=-===-

1 

Om tweeërlei reden is hiermede contact gemaakt. 
1. Alle s.s.-ers, die door de te verrichten checkingen worden

ontdekt, worden via den Heer v.d.PLOEG, hoofd Documentatie
PR.A Den Haag aan de desbetreffende P.R.A� 1 s doorgezonden.

De plaatselijke P,R.A. weet zoodoende niet dat á.e kennis
geving van de C.V.D. komt. Bovendien kunnen zi'j den Heer v.d.
Ploeg om het benoodigde bew ijsmateriaal vragen, die zijn
.Afdeeling in Huize Magda daartoe opdracht kan verstrekken.
Het geheele verloop gaat dus buiten de C.V.D. om.

· Gemeld kan worrlen dat deze kennisgevingen reeds totresul
taat hebben geleid.

2. Via den Heer LUYE:NDIJK, Hoofd byzOndere dienst "K" P.R.A.
Den Haag, kan D.I.S. inlichtingen van de P.R.A.'s verkrijgen.
Slechts de Heer Luyendijk weet dat ze voor de C.V.D. bestemd
zijn •

D.I.S •



3-3-47 

CONTACT K.L.M. 
--==--------

De �erste beupreking met Dr. Idenburg heeft plaats gevonden. 

De bekende instructies zijn besproken en hij toonde zich hiermede 

zeer content. 

Er zal nog een nadere bespreking plaats vi.naen met den Heer 

Wiersma, hoofd der K.L.M.-recllerche. 

D.I.S. 

' 
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COiliACT L. S.K. 

====--=-----

et den Luitenant De Groot zijn de technische details 

bes.1._,rol;en. 

De eerste aanvrage is thans binnengekomen. en heeft zich 

hierbij nie-t volledig aan de gegeven instructie gehouden. 

Hieromtrent zal contact worden opgenomen. 

D.I.S.

,,. -

' 

•
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CO�ACT �.s. III B. 
____________ :::::_ ____ 

Dit contact is reeds vr; j ·boed georga..niseerd. De 
vragen komen regelmatig en volgens de gewenschte regeling 
binnen. Hot aantal ?ategorie Cis hier vrij hoo. noo� at 
de formulieren voor·de dienstweigeraars €n de oÏficieren 
eewijzigd moesten \7ordcn, is bij de'.3e groepen ce-n achteretaw 
ontstaan. 
De aanvragen om. inlichtingen betreffende dienat1eigeraars 
zijn thans allen verzonden. 

\ 
Voor wat betreft de officieren is het �qchten no 

op de ge enschte redactie van de :formulieren. 
Ve�dere bijzonderiheden zijn ïer niet te vermelden. 

stee s 

D.I.S.
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3-3-47

CONTACT Mr. LAMING 

Een bespreking heeft er toe geleid, dat de aanvragen 

voortaan volgens de vastgestelde instructie worden ingediend. 

n.r.s •

' 
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1 "t 3-3-47

CONTACT C.A.B. 

-=--=--====== 

Het contact is wel gemaakt, doch het volle in werking 

treden wacht op de daartoe strekkende beschikking. 

De samenwerking is buitengewoon goed. Alle afgewerkte 

dossiers worden ter documentatie naar D.I.S. gezonden. 

Omgekeerd tracht D.I.S. zoo snel mogelijk aan alle verzoeken 

te voldoen. 
. 

. 

De Heer De Winter heeft zich bereid verklaard om voor 

D.I.S. inlichtingen aan te vragen bij R.I.D •

Deze informatielijn is intusschen in werking getreden.

D.r.s.

' 
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CONTAC SHCURITY OVE.tZ���CHE GEBI1J.>SDEELEN 

Aa.nvanltélijk deden zich hier enkele' strubbelingen voor, 
doordat Mr. O OBUS" de plaatsvervanger van den Heer BURG RHOUT, 
slechts ee� vaag begrip.van Security heef-t. 
Zoo is hij b.v. den Heer v.a. lee , Hoofd oc��entatie .R.A. 
Den Haag saan vragen of' hij er be�waar tegen had dat O.G. 
voortaan zijn inlichtingen v.itslui.tend zal betrekken van de 
c.v.n. . 

Enkele besprekingen hebben tens�otte resultaat opgeleverd. 
Ze wensèhen een eigen f'orro.ulier te laten drukken. Van de zijde 
van D.I.s. bestaat hiertegen geen bezwaar • 

.. 

•



3-3-47

OVERZICHT WERKZAAMHEDEN D.I.S. 
gedurende de periode van 20 Jan.1947 (Begin) 
tot en met 28 Februari 1947. 

· De werkzaamheden nemen, al naar gelang er meer contacten
worden gemaakt, geleidelijk in omgang toe. 

Het checkwerk verloopt nog niet geheel naar wensch. 
Voor een deel wordt dit veroorzaakt door gebrek aan kolen in 
"Magda", anderdeels door niet ingewerkt personeel. Een brief 
met 1 te checken naam verblijft daardoor soms 14 dagen bij de 
documentatie. 

Het meeste werk leveren de categories C en D op. Het is 
thans zoo ver dat de inlichtingen van de politie binnenkomen. 
Deze gegevens moeten allen verwerkt worden. Hierin is een achter
stand door gebrek aan personeel.: 

Wat betreft de politie-inlichtingen kan over het algemeen 

� 
gezegd worden, dat de antecedenten-onderzoeken vrij nauwkeurig 

� worden verricht. Een ongunstige uitzondering hierop maken ftet 
nu toe de Gemeente Polities·te Den Haag en Breäa, die slechts 
volstaan met het vers�rekken van de bij hun administratie bekend 
zijnde gegevens. Het lijkt mij vvenscheli jk dat hierover contact 
wordt opgenomen. Zij ontvangen waarlijk niet de meeste aanvragen • 
.Amsterdam, Rotterdam, Rijkspolitie Breda e.a. zijn bijna even 
overstelpt geworden, Keurig uitgebreid wordt D.I.S. evenwel van 
inlichtingen voorzien. 

'},,,/�..-, \ 

De aanvragen wi inlichtingen betreffende dienstweigeraars 
'·�· zijn de laatste week van Februari verzonden. Gewacht moest 

o/";l.'� worden op 'de redactie der formulieren. De eerste antwoorden 
. f � � 

1 
/e,ti, kunnen binnenko:rt worden verwacht. Dan zal moeten zijn vast ge

i.. �ll! 1 """- �' steld door wie de dienstweigeraars worden behandeld, Bureau B 
9\M- ' \ of D. I. S • 

v 
' De aanvragen om inlichtingen betreffende de a.s. officieren 

l�.lc�,.,._ liggen nog steeds te wachten op de redactie der aanvraag-formu-
á,C. J/t,1.t.� li!ren. Tot op heden is nog geen antwoord van Iv1ajoor Tielens 
1.�,-t.u.l. 9/3 • onuvangen.
��1·,1�· Met den Heer Noyon is een regeling getroffen betreffende 

� het te documenteeren materiaal. Hier is door D.I.S. evenwel 
nog niets aan gedaan geworden, omdat de tijd er voor ontbreekt. 

J tOI,. Zooals de werkzaamheden thans zijn gegroeid heeft Mej.Levy
IU. .rll.)k �\; zeker twee typisten noodig. De achterstand groeit iedere dag. 

r/Q.f}. fu ltm'\i).� Alleen al het verwerken der poli tie-gegevens eischt één kracht 
t op. 

Met het oog op de regeling van het vefvoer moge ik nog 
opmerken dat ik zeer váak afwezig ben. Er zijn dagen dat ik zes 
bezoeken moet afleggen. Een auto is bijna onontbeerlijk, daar 
mijn bureau-werkzaamheden eveneens vrij omvangrijk worden en een 
langdu_rige- afwezigheid daarom ontoelaatbaar is. 
Zoo is de stand van zaken thans. In de�toekomst neemt dit natuur
lijk nog toe. 

Hoe dringend er behoefte is aan hulp moge blijken uit het 
feit dat alleen reeds vandaag, 3 Maart, weer 220 aanvragen 
Categorie C zijn binnengekomen van G.S. III B. 

D.I.S.



Verslag werkzaemheden D.I.s. gedurende de maand Maart. 

Een nieuw contact werd gemaakt met de Mar. Inl. Dienst. De. Marine houdt z1oh stipt 
aan de gegeyen instructies. Te oordelen naar het verloop Tan de eerste weken, be-
looft dit èontact een zeer prettige Terbinding te worden. 
Anders is het gesteld met de afdeling Security van de L.s.K. De administratie doet 
denken aan een chaos. Tijdens een onderhoud met Lt. de Groot werd dit door hem. 
bevestigd. Hij deelde me echter mede, niet in staat te zijn hierin eenige verandering 
te brengen. Hij had zett het plan te t�achten bij een ander ond eel te komen. 
De C.P.D. heett in deze maand haar eigen personeel laten checken. Enkele personen 
bleken voor te komen. Binnenkort· zullen ongeveer 400 namen per week voor deze instan
tie gecheckt moeten worden. 
De Afdeling Security van O.G. heeft n.r.s. thans volledig ingeschakeld. Enkele be
sprekingen hebben plaats gevonden in tegenwoordigheid van den Majoor Sicco Smith van 
G III B. De Generale Staf heeft nl. interesse voor de politieke instelling van burger 
passagiers, die met troepentransporten mee naar Inélie gaan. Hiervoor is een regeling 
getroffen. 
De Heer van der Ploeg, P.R.A. Den Haag, deelde mij mede, dat het doorzenden van ge
gevens over s.s.ers geed s11cces ople•erde. In Leeuwarden en Den Haag zijn enkele 
s.s.leden gearresteerd door het bekend worden van hun onderduik adres.
OTer het algemeen komen er nog maar weinig aanvragen Categorie A binnen.
De hM>veelheid werkzaamhedèn voor D.r.s. in deze maand weer belangrijk toegenollllil.
Het personeel is met een vrouweiijke kracht uitgebreid, zodat de thans binnenkomende
aanvragen zo ongeveer op tijd behandeld kunnen worden.
Het verwerk�n ven de binnengekomen gegevens voor de afdelingen ACD, B en C, alsmede
het inrichten van een kaartsysteem e.d. moet wachten tot de komst van een derde kracht.

n.r.s.

( 
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Overzicht werkzaamheden atd. n.1.s. gedurende de maand April 

Dank zi.1 de medewerking van Mevrouw Pleyto, die voor extr hulp 
heeft zorg gedragen, zijn we erin geslaagd een groot deel van onze 
achterstand in te.hal.en. 

Daarentegen verloopt het checkwerk nog steeds in een veel te 
le..ng�am tempc,. Vele lijsten blijven 3 a 4 weken op .AOD, waardoor 
grote stagnatie ontstaat. Door de betrettende instantie's worden we 
hierover herhaaldelijk opgebeld. 
Het merkwaardige is, dat zo.dra er eens geraasd wordt, het wel sneller 
blijkt te kunnen gaan. Ongeveer halt April werd in anderhalve dag een 
achterstand van ongeveer 3 weken ingehaald. 

Het contact met de Security afdeling van de L.s.K. is verbroken. 
De reden hiervan is bekend. 

De verhouding met de overige instanties met wie D.I.s. contact 
onderhoudt, is goed te noemen. Het uit\rl.sselen van gegevens geschiedt 
thans wederzijds. De binnengekomen gegevens worden naar de desbetret
tende afdeling doorgezonden. De laatste tijd worden deze gegevens steeds 
meer waardevol. Betreft het grensgevallen, dan worden deze gegevens 
naa.1" meerdere afdelingen gezonden. De aangeschreven atdelingen word�n 
hiervan op de hoogte gebracht. 

D.I.s. zelf neemt nooit actie, tenti.1 hierom door een afdeling
wordt verzocht. , . 

r.edurende mijn werkzaamheden kom ik soms yoor problemen te staan, 
die niet bij een bepaalde afdeling zijn thuis te brengen en waarover 
tk·dan ook_gaarne de meningen ,zal vernemen,4esgewenst een bespreki,S 
zal hebben. Ter illustratie het volgende voorbeeld: 

Een van de contacten met p.I.s. is de afdeling Security van het 
Departement van Overzeese Gebiedsdelen. Van stonde aan heb ik mijn taak 
niet opgevat ais·het domweg verstrekken van inlichtingen. Na een in
stantie enige ·tijd te hebben bediend en een "goodwill" te hebben ge
kweekt, tracht ik tijdens de te voeren besprekingen te weten te komen 
hoe de organisatie werkt, wat men met de verkregen inlichtingen doet, 
of een on ander met de nol!igtt d1a·cretie wordt behandeld, welke contac
ten er zijn met andere instanties, hoe de onderlinge verhoudingen zijn, 
enz. enz. 

1 Voor wat betreft Overzeese Gebiedsdelen ben ik thans zo ver, dat 
alle foutieve gegevens, afschriften, testrapporten on de beslissingen 
naar aanleiding van de door D.I.s. verstrekte gegevens, worden toege
zonden aan D.I.s. Zogena.8ll'ld ter documentatie, doch in werkelijkheid 
eveneens om te zien of het verstrekken van inlichtingen zin heeft. 

Iedereen, die Indoneeie wil binnenkomen, rnoet voorzi•n zijn van 
een visum, uiteereikt door de Immigratiedienst, en deze tonen bij 
aankomst te Batavia. Dit visum wordt verstrekt, na.dat dè Security
afdeling heeft bekend gemaakt hiertegen geen bezwaren te hebben. 
De security afdaling mag Yolgens de voorschriften uitsluitend die 
personen weigeren, die zich gedurende de bezettingsjaren on-Nederlands 
hebben gedragen.· 

Door de N.I.w.I.N. wordt een groot aantal artisten uitgezonden, 
waaronder zich vale ongewenste elementen bevinden. Van een van hen, n.l. 
Willem •t Hart, geboren 15.8.'21 te Den Haag en wonende Zuiderpaekle.an 
382, zijn de volgende gegevens bekend: 

Beroep: pianist. Is bestuurslid van Anti-Imperialistisch Strijd
Comite. Lid "Vlam". Verleende muzikale medewerking aan bijeenkomst van 
De Vlam en Haagse Bultuurkring te Den Haag 25.11.'45, colporteerde in 
de zaal met "De stem van lndonesie" van het Anti I11p. Strijd Comite. 
2e Secretaris Haagse Cultuur Comite. 
Redacteur maandbulletin H.c.c.

Was kunstkri ticus van "det \Vaarheid", ontslagen, omda,t hij Trotskyist is •. 
Abonne op "àe Tribune".·

Op grond van deze gegevens kan hem geen visum worden geweigerd. In
zulke gevallen tracht de Security afdeling een andere reden te vinden o
hem toch te wfegeren. Dit lukt echter zoldon.
Deze personen kunnen funest werken op de mentaliteit van àe troepen.
Bovengenoemde zal dit oo1c ze1cer aoen, gezle� znn act'l:v,:'ti�. ffl-eTV!ffl



Hiervan moet toch minstens G.In B in kennis worden gesteld, opiat 
hij wordt gesignaleerd. Doch beter is om uitzend1ns van dergelijke 
lieden te voortomen. Getracht zal moeten worden, dat N.I.W.I.N. bij 
haar keuze zich door een ot andere instantie laat adviseren, b.v. 
door o III B ot Bureau Security o.o. ot door beide •. De c.v.D. kan 
hier de stoot toegeven, eventueel de organisatie hiervan voorberei
den, zonder dat N.I.w.I.N. ervan op de hoogte is. 
In het kort komt het 8' dus hierop neer, de instanties, waarmee con
tact wordt onderhouden datgene te laten doen, wat door de c.v.o.

noodz.akelijk wordt geacht,.docb daarbij zelt op de achtergrond blijtt. 
Daarnaaast schijnen; er ook mogelijkheden te bestaan om zonder 

door de zeet v�de Security te zijn gegaan een visum van I.D. te 
verkrijgen en misschien zelfs zonder dat in Indonesie te komen. Ho
penlijk zal ik over veertien dagen een dergelijk geval aan Bureau 
Security kunnen voorleggen. 
In het kort ia hier een voorbeeld geschetst. Zo zouden er meerdere 
te geven zijn. Mijns inziens zou het bij elkaar brengen van enkele 
instanties, die nu vrijwel langs elkaar heen werken, en het verstrek
ken van een werla'lijze, doch zo dat de betreffende instanties in de 
menins verkeren, dat ze het ei van Columbus hebben uitgevonden en 
waarbij de c.v.n. op de achtergrond blijtt/"aan de touwtjes trekken, 
het de tegenstanders wel iets moeilijker maken. De wegen liggen nu al 
te gemakkelijk voor hen open. 

Het is --niet bekend ot een der afdelingen van de C. V .n. zich 
met deze mateiie bezig houdt.·Gaarne zal ik hierover enige richtlijnen 
ontvangen. Ik ben me bewust, dat dit wel iets buitén'het{)terrein van 
D.I.S.(oorspronkelij�ligt, doch de grenzen zullen niet al te scherp
getrokken kunnen worden.

In mijn volgende maandrapporten zal ik zo nu en dan.mijn bevin
dingen bij de verschillende instanties vermelden. Tijdens een bezoek 
aan de Heer Melles, hoofd I.D. Rottèrdam, waarbij ik hem een dossier 
ten name t,an S�len over.hnndi@de� deelde h�j mij mede, dat Yan "lra.n__
se zijde" een verzoek was binnengekomen een nauw�eurig onderzoek in 
te ·stellen naar bovengenoemde. Beweegt de I.o. zich ook op het terrein 
van spionne.ge gedurende de oorlog? In de aanvrage ·werd hier niet over 
gerept. 

Wat de toekomst van n.1.s. betreft, ziet het er vrij somber uit. 
Yej. tevy vertrekt 23 Mei en haar plaatsvervangster komt 15 ei, zodat 
er slechts l week ia om haar in te werken, een bijna onmogelijke taak. 
Mevrouw Beels gaat l Juni weg en tot op heden is er· nog geen plaats
vervangster voor haar. 

Dan zal ik de volgende week waarschijnlijk mijn auto moeten mis
sen, waardoor ik niet meer in staat zal zijn aan de gestelde eisen te 
voldoen. 

Ik zal pogen te r_edden, wàt to redden:_��. 

•
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ENQUETE 
's_Grav nhage. 

Ter verkrijging van een goed overzicht en eventueel 
ter verbetering van de werkwijze van DIS zal bet dezerzijds zeer 
op prijs worden geetel4 t1w opinie omtrent het contact met DIS te 
mogen vernemen o.a. 

Loopt een en ander nar Uw enoegen of heeft U klachten, zo ja, 
welke? � 
Wat heeft Uw byz ,nder aardering? �;;, tJ

at vindt U ernstige bezwaren? 
l

Levert het contact resultaten op? v.R..-1, � (, 
' 

Stelt U er prijs op dit contact te behouden? hû . , / -:; wvi l 
wat dient volgens U verbeterd te orden?enz. {.c.. c.c.,1. .. ,.a.a,1.

UW antwoord wordt gaarne ingewacht voor Zaterdag 
28 Juni 1947.

O. V.D •

ACD/ //t A. 
T -:: veiit ... ijgi g von een goed ov r,Uctt en eventuee_ 

tor �erbeteri.ng v· de zt ijz van DIS zsl h t rzijd z r 
op priJe orden Jeet ld opini- omtrent 'et conto.et t DIS t 
mogen v i·nemen o. • 

Loopt en en ander na•r Uw g noo
w lke? 9foa,,,_ � 

,, t ho !t t by ondere ar rin 

nt vindt lJ e.:rn tige ar n. 

n of heeft T klacht n, 

tev rt h t oontuot re ul tat o ? / 0t..
Stél t u � ,pr1j op dit oout et t behoud n; / tJv

;•,et dient Y016 .ne tr 11' rb t rd t word n na. ,, 

26 J'Uni 1947 • 
ant oord wordt iearn ingewn ht oor� t rd 
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Voor de Heer L.Einthoven. 

Namens U Hoogedelgestrenge werd mlJ een door U op
gesteld enquete-formulier, d.d. 19 Juni 1947, overhan-. 
digd met verzoek mijn persoonlijke mening omtrent de vra

gen daarin genoemd kenbaar te willen maken. 
Alhoewel ik gaarne bereid ben aan Uw verzoek te 

voldoen, geschiedt dit mijnerzijds toch met enige aar

zeling. Immers niet alleen, aat mijn ambtelijke positie 
. 

. 

aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken nog niet be-

paald is, daar ik nog ste�ds referendaris op arbeidscon� 
tract ben, bovend�en zijn er thans nog grote moeilijkhe

den uit de weg te ruimen in verband met de overgang van 
mijn bureau naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

· Het Centraal Bureau inzake Antecedenten-Onderzoek

heeft tot dit ogenblik steeds onder mijn leidirg gestaan. 

Dit bureau is na een voorb.ereiding van 7 maanden offi

ciéus op 1�4-1946 overgegaan naar Binnenlandse Zaken en 

zou de officiele overgang geregeld worden. bij een K.B. 
Dit K.B. is eerst op 18-12-1946 onder nr.G 367 versche

nen, doch de daarin genoemde artikelen treden in werking 
op een nader door de Minister van Binnenlandse Zaken te 
bepalen datu.in, die voor de verschillende artikelen of 

onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld. Een 
uitvoeringsbeschikking, waarbij dus de werkzaamheden van 
mijn buriau, zomede de positie ten aanzien van de C.P.D. 
geregeld wordt, is nog steeds niet verschenen. 

Door de overgang van het Ministerie van LandboL1w, 

Visserij en Voedselvoorziening naar het MinisteTie vap. 
Binnenlandse Zaken kwam o.a. mijn opsporingsbevoegdheid 
te vervallen. Een mij gegeven gedelegeerde bevoegdheid 

' . 

van de Minister van Binnenlandse Zaken bleeknin de prak-

tijk niet de gewenste oplossing van het gemis aan bevoegd
heid op te vangen. 

Dit alles bij elkaar zal U doen inzien, dat mijn 
positie als hoofd van het C.A.B. op dit ogenblik er een 
is, waarvan gevoeglijk gezegd kan worden, dat deze on- . 
houdbaar is. 
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De C.P.D. deed mij vermoeden een dienst te ziJn met een 

politieke entourage, hetgeen de heer Secretaris-Generaal van 

Binnenlandse Zaken in een opmerking zijnerzijds mij nog be

vestigde. 

De positie van het hoofd C.A.B. moet er een zijn van 

iemand, die zonder aanzien des persoons tegen wie dan ook 

zal behoren te kunnen optreden. In hoeverre de band met de 

C.P.D. en de daarop gevolgde, in de toekomst mogelijk poli

tieke entourage een bezwaar zal opleveren, valt op dit ogen

blik nog niet te overzien.

Het antecedenten-onderzoek, hetwelk thans ruim 13 jaar 

onder mijn directe leiding geschiedt, heeft,naar mij bij 

mijn vele reizen thans blijkt, in Nederland een goede naam 

gekregen,doordat mijn streven als eerste en belangrijkste 

factor van het geheel de geheimhouding te waarborgen, afdoende 

gelukt schijnt te zijn. Ook in de toekomst zal het zeer de 

vraag zijn, in hoeverre de noodzakélijke geheimhouding ten

gevolge van door te voeren reorganisatieplannen gewaarborgd 

kan worden. 

Bovendien voel ik nog als een Öezwaar, dat direct na 

de bevrijding ook al op grond van het bovenstaande, mijn 

bureau niet tot volle ontplooiing kon komen.·Thans vinden 

er legio nieuwe aanstellingen plaats, die niet aan mijn 

bemoeiing zijn onderworpen. In hoeverre zullen hierdoor 

verkeerde elementen de overheidsdienst binnengeslopen zijn? 

Mijn taaie volharding om mijn bureau gedurende de bezet

tingstijd in taEt te houden om terstond na de bevrijding 

klaar te staan, is-wel tev�rgeefs gebleken. 

De ervaring van mij, die ik U dus thans mededeel, moet 

U dan ook zien als een die opgedaan is onder wel zeer ab

normale omstandigheden, welke tegen mijn wil ontstonden. 

Ik meende bovenstaande U niet te moeten onthouden,doch ik 

verzoek U beleefd doch wel zeer dringend van deze gegevens 

slechts een persoonlijk gebruik te willen maken, opdat mij 

later tengevolge van de thans voor mij zeer onzekere omstan

digheden geen·ondisciplinair optreden verweten kan worden. 
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Kom ik thans tot de beantwoording van de door U ge
stelde vragen: 

1. Lompt een en ander naar Uw genoegen of heeft U klachten,

zo ja, welke?
Er ligt voor het C.A.B. een zeer groot arbeidsterrein hog ·
braak. Mijn oorspronkelijke taak was om, onder het mom van

het instellen van een antecedenten-onderzoek (n.l. of de

betrouwbaarheid en integriteit van betrokkene voldoende
waarborg bieden dat hij of zij een functie als rijksamb
tenaar naar behoren zal vervullen), uiteindelijk iets te
bereiken wat thans onder de naam "security" genoemd wordt •
Tot nu toe is hiervan om begrijpelijke redenen nog niet
veel, zo in 't geheel niets, gekomen.

2. Wat heeft Uw bijzondere waardering?

Uw streven, het door U beoogde doel te bereiken, met in
schakeling van de reeds werkzaam zijnde instellingen, die

op grond van hun resultaten waardering ondervonden.

3. Wat vindt U ernstige bezwaren?

4 • 

5. 

De nog niet volledig gewaarborgde geheimhouding, die moge

lijk ook nog door de behandeling van gegevens door totaal
ondeskundigen of voor het doel ongeschikte personen, ontstaat

Levert het contact resultaten op?

Voor zover reeds kon blijken, zeer gunstige.

Stelt U er prijs op dit contact te behouden?

Zeer zeker, zelfs dit uit te breiden.

6. Wat dient volgenr U verbeterd te worden enz.?
De rechtspositie van het C.A.B. en het hoofd daarvan, waar
na de overige moeilijkheden voor zover deze zich voordoen
of zouden vo0rdoen �evoeglijk als van nietÖverkomelijke
aard kunnen worden geacht,alhoewel tact en ambtelijke voor

zichtigheid hierbij een voorname rol zullen spelen.

25 Juni 1947. 



MINISTEliD van OORLOG,· 

CHEF VAN DEN GENERALEN STAF 

XGIWC SECTIÈ :. G III B. Volgno. 

No.: 2019/47 - Zeer Geheim. 

Bijlagen : 

... 
ONDERWERP: Enquete. 

• 

AAN: 

Hoofd C. V.D;, 
..Den Haag. 

@ 36602 - '46 

� 194?. 

: ACD/ ltL rtY.

In antwoord op Uw verzoek d.d. 
19 Juni j.l., inzake nevenvermeld onder
werp, moge ik U het navolgeo:le mededelen. 

Over het resultaat �er checkingen 
ben ik zeer tevreden. Echter levert de 
vrij lange tijd ( van 1 tot 2 weken ) no
dig voor de checkingen in somnige gevallen 
moeilijkheden. (b.v. bij vertrek der troepe 
naar Indil). 

Ik stel uiteraard prijs op be
stendiging der prettige samenwerking, doch 
moge U in overweging geven de snelheid der 
checkingen zo hoog mogelijk op te voeren. 

Typ; DK.
Coll:J Hoofd sectie G III B, 

De Kolonel v.d. Gen. st 

P.M.H. Tielens.



DEPARTEMENT VAN MARINE 

No ... .C.orr ..... �5'8 • 

ONDERWERI- : 

•s-Gravenhage,

Enquête. 

• 

AAN: 

In antwoord op Uw enquête van 19 Juni 1947 

heb ik de eer U te berichten, dat het contact het

welk thans bestaat tusschen Uw dienst en de myne, 

zeer gewaardeerd wordt. 

Ik stel er dan ook veel prys op, dat dit in 

de nabye toekomst dezelfde blyft. 

Eventuele wyzigingen behoeven m.i. hierin 

niet aangebracht te worden. 

Hoofd Sectie III M.I.D. 
Marinestaf. 

De Luitena
:

t
J.

r Zee I K.M.R.

)�� 
� G.U. Brouwer. 

het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 

Javastraat 68, 

te 

's-G RAVEN HA GE,• 



MINISTERIE 

van 

OVERZEESCHE GEBIEDSDEELEN mKX Lange Houtstra t -19J'�· 
'S-GRAVENHAGE, 11 Juli 

1 Vol 19.Q, 
Telefoon No. 1lBllBBO - Toestel: ___ _.. ___ _ 

COMMISSARIAAT VOOR IMDISCHE ZAKEM 

AFDEELIMG B 111980 905 :1 1 2 JUU1941
Kantoor Algemeene Personeel• Zaken 

voor Nederlandach-lndlä 

1- -� ACQ/ / t l/J;J;ï 

Bijlagen: 
AAN: 

Onderwerp: Contact met D. I.S. de Centrale Veiligheidsdienst. 
t.a.v. D.I.3.

• 

• 

HAAGSCtlE � DRUKKERU 

Javastraat 68.
DEN HAAG.

.J 

Met verwijzing naar Uw enqu�te formulier van 19 Juni a.c. 
bericht ik U ten aanzien van het contact met D.I.S. het volgende. 

Het contact met Uw sectie is tot heden volkomen naar dezer
zijds genoegen geweest,waarbij wordt opgemerkt,dat dit zodanige 
resultaten heef� opgeleverd,dat er groteprijs op wordt gesteld, 
het te continueren. 

Van klachten of ernstige bezwaren is geen sprake; het heeft 
mijn bijzondere waardering,dat het mogelijk is gebleken te komen 
tot goede samenwerking;voorts wordt daarbij genoemd de door U ge
schapen mogelijkheid in spoedgevallen telefonische inlichtingen 
in te winnen. 

Zo van mij een aanwijzing tot verbetering van het contact 
wordt verwacht,moge ik opmerken,dat de werkwijze van mijn dienst 
het noodzakelijk maakt,dat de beantwoording van de ingediende 
slips,sneller dan tot heden plaats vindt. Te Uwer informatie die
ne,dat de naar Ned.-Indië vertrekkende personen,indien er als re
sultaat van de test geen bezwaren tegen uitzending blijken te zijn, 

)do be�Pokkoso�onmiddellijk worden doorgelaten,teneinde hen in 
staat te stel en de vele voorbereidende maatregelen voor vertrek 
(passage boeken,visumverlening,aanschaffen uitrusting,injecties 
e.d.m.) te kunnen treffen;vaak moeten zij op zeer korte termijn
vertrekken. Eerst na de test worden de informatie-slips aan Uw
dienst opgezonden,zodat het kan voorkomen,dat door U verstrekte
ongunstige antecedenten mij te laat bereiken,zelfs wel na het ver
trek van betrokkenen,in welk geval het contact waardeloos wordt.

Nu U dan ook na mondeling overleg met U de slips dagelijks 
worden toegezonden,moge ik Uw gewaardeerde medewerking inroepen, 
teneinde te bereiken,dat deze dagelijkscingediende slips reeds 
de dag na ontvangst te Uwent gecheckt aan mij worden teruggezonde� 

I 
Het Hoofd van het Bureau Security 
v.h.Min.v.Overz. Gebiedsdelen,

4 ; 
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OVERZICHT VAN DE AFDELING D. T .S. GEDURENDE HET :SBRSTE HALFJAAR VAN 1947. 

A. Groei en ontwikkeling

D. I .s. is oorspronkelijk in het leven geroepen om een aantal 
daarvoor in aanmerking komende instanties" welke niet tot de C v  D 
behoren "van inlichtingen te voorzien, eventueel voor deze inst;nti;s 
antecedenten-onderzoeken te laten instellen. 

Ten behoeve van de aanvragers zijn daarom vier categorien ge-
maakt: 

categorie a. Gegevens uit de voormalige B .N.V .documentatie, 
categorie b. Gegevens uit de C .v .D.documentatie, 
categorie c. Gegevens a en b plus een antecedentenonderzoek 

Al naar dë funëtie"w�door de betrokkene wordt 
bekleed, is het onderzoek minder of meer uitgebreid, 

categorie d. Antecedentenonderzoek betreffende dienstweigeraars • 

De categorien b, c en d hebben er evenwel toe geleid" dat D.r.s. 
haar werkzaamheden ruimer heeft moeten opvatten dan aanvankelijk was 
voorzien. 

I.a.Uit de binnenkomende rapporten blijkt meer dan eens" dat 
behalve de in de rapparten vermelde gegeven�bij andere instanties nog 
meerdere feiten bekend zijn"w��eom het antecedenten-onderzoek compleet 
te maken" beslist moeten worden verkregen. 

I�.b.Het komt meer dan eens voor, dat de gegevens betreffende de 
persoon" waarvoor men een anteceden"tienonderzoek heeft aangev.l'.'aagd" zo 
vaag zijn, dat eerst nadere gegevens moeten worden verzameld alvorens 

�tot het instellen van het gevraagde antecedentenonderzoek kan worden 
overgegaan. 

Met de hierboven bedoelde instanties hield en houdt de C. V.D. 
geen contact" is officieel contact meestal niet gewenst zelfs. 

Daarom zijn wegen gezocht en gevonden om toch de begeerde gege-
vens te kunnen verzamelen.}lomenteel kan D.I.S. alle gewenste inlich
tingen verkrijgen van de R.I.D • ., P.R.A.-en in Nederland" Burgelijke 
Stand" Centraal Bevolkingsregister" Geheim Kabinet Rijkspolit,;ï.e, 1>:i
nisterie van Oorlog(buiten G.III om) en de Afdeling Security �iniste-
rie Overzeese Gebiedsdelen(buiten het officieele D.I.S.contact om. 
Onder D. volgt hiervoor een nam.ere verklaring), zonder dat deze instan 
ties weten" dat ze voor de c.v.D.bestemd zijn. 

II.De binnenkomende rapporten voldoen lang niet altijd aan de 
eisen van een discreet en nauwkeurig antecedentenonderzoek.Wanneer 
G.III c een antecedentenonderzoek aanvraagt betreffende een persoon" 
die men daar in dienst went te nemen" dan kan D.I.S.omnogelijk vol
staan met mede te delen" dat de persoon R.K.is en daar en daar woont. 
D.I.S. is dan genoodzaakt andere bronnen aan te boren.Om deze reden 
wordt door mij ook wel eens een beroep gedaan op de dienst van de heer 
van Dijk. 

IIIa Alvorens n.r.s. inlichtingen na.ar buiten 
verscheidene_ gevallen eerst contact opgenomen met 
en D, om te overleggen" wat zal worden doorgegeven 

doorgeeft, wordt in 
de afdelingen B" C 
en de wijze waarop. 

Dit 



• 

• 

2 

Dit overleg heeft soms tot gevolg dat voornamelijk voor de afdelingen 
C en D door D.r.s.antecedentenonderzoeken moeten worden ingesteld. 

III b Los van het onder II Ia genoemde ontvangt D. I .s. van de 
meeste afdelingen van de c.v.D. veelvuldig verzoeken om antecedenten
onderzoeken te laten instellen of om inlichtingen, welke bij de onder 
I genoemde instanties te verkrijgen zijn. 

Omtrent deze antecedentenonderzoeken,wBJ.kevoor de c.v.D. zelf be
stemd zijn dus, een enkele opmerking. 

Persoonlijk acht ik het een bezwaar en zelfs foutief deze onder
zoeken te laten verrichten door instanties buiten de c.v.D. zoals b.v. 
de Rijks-en Gemeentepolitie. 

Deze instanties worden hierdoor opmerkzaam gemaakt op personen 
en;bf zaken waarvoor de C .v .D.byzondere belangstelling heeft. 

le. 
Ik acht deze instanties niet volkomen betrouwbaar • 

2e. 
De gewekte belangstelling kan zo gr>oot worden, dat daardoor 
de plannen van de c.v.D. in duigen kunnen vallen. 

3e •. 

Het is mij bekend, dat er instanties zijn die, zodra zij we
ten dat het gevraagde voor de c.v.D. bestemd is, er zich zeer 
goedkoop vanaf maken. 

Dezelfde bezwaren, misschien in iets mindere w�te, gelden indien 
deze onderzoeken worden geleid door de rechercheurs van de heer van 
Dijk .Alle poli tie-instanties kennen hen als rechercheurs van de C. V.D. 
Is het niet persoonlijk, dan toch wel na legitimatie" rechercheur van 
het Kabinet van den Minister President", bij iede1�e politie-instantie 
genoegzaam bekend. 

Onze instructeur deelde mij op mijn vraa
0 

mede, dat aldaar de 
vettings voor de dienst zelf nimmer geschieden door tussenkomst van 
politie-instanties, doch uitsluitend door eigen personeel. 

De c.v.D. zal hier voorlopig nog niet toe in staat zijn en èus 
wel aangewezen blijven op de medewerking van politie-instanties · 

Om bovengenoemde bezwaren op te heffen zal dus naar een vreg moe-
ten worden gezocht,dat deze niet te ontberen medewerking wordt 
zonder dat de medewerkende instanties weten dat deze wordt 
ten behoeve van de C. 

Dit kan m.i.gesclj.ieden ,als D. I.S .de beschikking 'krij gtover 
rechercheur, nog liever een inspecteur, ingebouwd in het Centraal Ante
cedenten Bureau, aan wie zij de speciale antecedenten-onderzoeken, wel
ke voor de c.v.D.zelf bestemd zijn, kan 

De aldus gecamoufleerde inspecteur van de c.v.D., zal in het be
zit gesteld kunnen worden van een gedelegeerde bevoegdheid van 
hoofd van het C .A.B., waardoo1� hij inzage verkrijgt van alle 
stukken,wèlkevoor het hem opgedragen onderzoek noodzakelijk 
zal tevens opdrachten moeten uitvo�ren ten behoeve van het C.A.B.
waardoor zijn 1

1 cover 11 zo volledig mogelijk 
Het Hoofd van het C.A.B. acht ik volkomen betrouwbaar.Hij is 

speciale kennis van Buurman, die eenzelfde mening over hem 
Buv,rrnan, met wie ik di:i:l plan heb besproken, zal het van II security 11 

standpunt uit bezien, toej

U • 
.1.. 

11, 
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Uit het bovenstaande zal duidelijk blijken, dat het geenszins 
mijn bedoeling is een concurrentiestrijd te ga.an voeren met de dienst 
van van Dijk.Ik wil een andere weg en een andere methode volgen wèlke 
meer in overeenstermningtz1jnmet het karakter van de c.v.D. 

, 

Voor D.I.s. zal ook moeten gelden "zien zonder gezien te worden 
en horen zonder gehoord te worden". 

In de toekomst hoop ik nog andere mogelijkheden te kunnen voor
stellen. 

B. Verrichte werkzaamheden

In het af gelopen half jaar z 1Jn in totaal zowel van binnen als 
buiten de c.v.D.komende aanvragen behandeld. 

categorie a • 1593 
categorie b. 102ill6 
categorie c. 2375 
categorie d. 178 
TOTAAL 14362 aanvragen. 

Van de categorie a, b, en c, in totaal 14184 personen, 
kwamen 889 personen voor, dat is 6,3 %. 
Aan de P .R .A. werden door ge geven 18 gevallen. 

In de toekomst moet worden verwacht, dat deze aantallen zullen 
stijgen.De diensten van Fransen en Kuipers zullen D.I.s. meer werk 
ga.an-bezorgen, alsook het O.A.B., dat nog steeds niet volledig in 
werking is getreden. 

c. De contacten en hun verhouding tot D.I.s.

I.Algemene opmerkingen.
Voorloopig kan wegens gebrek aan personeel en behoorlijk trans

port het aantal contacten niet worden uitgebreid. De reeds bestamde 
ëontacten verschaffen D.I.S. nu al te veeI werk.Van tijd tot tijd 
wordt door extra hulp, welke Mevrouw Pleyte mij zo nu en dan kan bieden 
een deel van de steeds groeiende achterstand ingehaald. 

Bij enkele contacten blijkt mil dat door de R.I.D. een wedloop 
wordt gehouden met D.I.S.Wat betreft reclame en snelheid van beant
woording wint de R.I.D. het .De oorzaken van een minder snelle beant
woording zijn o.a. de verspreide ligging der documèLltaties, het dubbel 
checken, het bezitten van meerdere gegevens en de te zwakke bezetting 
van D.I .s. De inlichtingen" vieIJ1cál. I .s.verstrekt zijn echter meer waar
devol en vollediger.Zoals reeds eerder door mij is gerapporteerd" loopt 
de heer Regenboog met het plan rónä een Centrale Inlichtingendienst te 
stichten. 

Nldat de verschillende instanties enige tijd door D.r.s. waren 
bediend" ben ik er toe overgegaan om nauwkeurig te controleren wat 
men met de door ons verstrekte inlichtingen doet.Ik deed hierbij soms 
merkwaardige ontdekkingen.Een instantie bleek krachtens de haar ver
strekte voorschriften niet de minste bevoegdheid te bezitten om op te 
treden tegen bepaalde extremistische personen.Bij een andere instantie" 

wè'J:ke 
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wèlkeuitsluitend bevoegd is tot het verstrekken van adviezen, bleek 
mij, dat door bepaalde personen deze adviezen steeds werden gene
geerd.Ik heb toen opgemerkt, dat als hierin geen verandering kon 
worden gebracht, het voor mij niet de minstéJ zin had voort te gaan 
met het verstrekken van inlichtingen. Er werd in dit �erband een be
roep op mij gedaan, om mijn medewerking te willen verlenen tot het 
treffen van betere beveiligingsmaatregelen.Enkele pogingen zijn met 
succes bekroond geworden. Aan anderen wordt nog gewerkt. 

Sormnige instanties blijken te beschikken over buitendiensten. 
Deze buitendiensten stuiten soms op �egevens,w�lkevoor de c.v.D.van 
belang kunnen zijn. Met een viertal instanties ben ik thans overeen-
gekomen, dat alle mogelijke informaties, welke zij.tijdens hun werk
zaamheden inwinnen, direct worden doorgegeven aan D.I.S. De binnen
komende informaties worden in de vorm van uD.I.S.notities" over de 
verschillende afdelingen van de C.V.D. gedistribueerd.(zie bijlage) • 

II.De voornaamste contacten

a.Het c.A.B., afdeling van de C.P.D.
Het contact hiermede is zeer goed te noemen, hoewel dit bureau nog 
niet aan de verwachtingen beantwoordt. 

Ten eerste is er nog steeds geen uitvoeringsbeschikking ver
schenen, waardoor dit bureau min of meer in de lucht hangt en er 
niet gewerkt kan worden, zoals dat is gewenst. 

Ten tweede is tijdens de U bekende bespreking in Januari be
sloten om al het nieuw aan te stellen overheidspersoneel bij de 
c.v.D. te checken. Door gebrek aan personeel bij het C.A.B. wordt
hiervan slechts 25 % gecheckt, hoofdzakelijk personenJ waarvan men
al reeds vermoedt, dat er nadelige gegevens omtrent beu bekend zul
len zijn.

Aan checking van het reeds in dienst zijnde overheidsperso-
neel kan dus voorlopig nog niet worden gedacht. 

Van alle personen, omtrent wie gedurende het door het C .A.B • 
verrichte antecedentenonderzoek nadeli0e gegevens bekend zijn ge
worden, ontvang ik de complete dossiers, alsook de naar aanleiding 
hiervan door de verschillende diensthoofden der departementen ge
nomen be_slis.s ingen, ter i:ri.zage, met het oog op de verwerking der 
bekend geworden feiten door A.C.D. 

Nl. doorlezing dezer dossiers bleek mij dat hieruit nog meer te 
leren viel.Er zijn diensthoofden, die zich speciaal schijnen te ont
fermen over prostitu/s, weer anderen over oolitieke delinquenten of 
links extremistische personen. Er is daarom besloten dat Fransen deze 
dossiers eveneens ter inzage� zal ontvangen. Hij komt daardoor 
nauwkeuriger op de hoogte van het personeel der departementen, even
tueel kunnen maatregelen worden getroffen om de,tegen het advies van 
het c .A.B. in, gehandhaafde persoon alsnog te doen ontslaan. 

Tijdens zijn dienstreizen doet het hoofd van het C.A.B. veel 
waardevolle gegevens op,wèlkehij weer direct aan mij doorgeeft. Voor 
het overige moge ik u, wat het C.A .B.betreft, verwijzen naar mijn 
rapport van 12-6-47. 

Het 
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(Het resultaat hiervan is geworden" dat het C.A.B.blijft ressorte
ren onder de C.P.D • ., doch dat de opsporingsbevoegdheid van het 
hoofd van het C .A .B .wordt geregeld. ) 

b. GIIIB
Van dit contact ontvangt D.I.S. momenteel het grootste aantal aan
vragen" waaronder er zich bevinden met het verzoek om zeer spoe
dige behandeling.Dit betreft hoofdzakelijk militairen die vrij plot
seling pe�.v�iegtuig naar Indie moeten vertrekken.�e terhouding met de zes ofL1c1eren, waarmee D.I.s. te ma.ken heeft, is zeer goed te noe
men.�aast de gevraagde onderzoeken worden er regel:natig voor elkaar 
van belang zijnde gegevens uitgewisseld. Wat niet strikt van mili
tair belang is wordt aan D.I.S. doorgezonden en omgekeerd. Zo ook de 
correcties van onze documentatie gegevens • 

c • M.I.D. 
Dit contact bezorgt D.r.s. de laatste tijd steeds meer werk. De ver-
houding is correct" zoals dat de Marine betaamt. 

d. Afdeling Security L.S.K.
Van deze afdeling heb ik niet een bepaald hoge indruk gekregen. De 
administratie was een chaos. Er zat geen verband in de organisatie. 
Het begrip Security bleek bij enkele officieren nog ni..aar zeer vaag 
te zijn.De verbinding is daarom tijdelijk verbroken geweest. Na een 
onderhoud met de Kapitein Koenen, dab nogal hoog liep, heb ik moeten 
constateren, dat, wat de administratie betreft, er een geweldige voor
uitgang valt op te merken.Het verbroken contact is intussen weer her
steld. 

e. Afdeling Security Min.O.G.
Deze afdeling staat bij mij het laagst genoteerd. Het geheel maakt 
op mij een indruk van een gemoedelijke P.R.A. Iedereen weet alles. 
Men loopt overal in en uit en men praat over alles mee.Securitv heeft 
men geen begrip van. De heren Burgerhout en Benschop zijn volkomen te 
goeder trouw, doch leiden m.i.een en ander met een te slappe hand. 
Ik heb hier meer dan eens op gewezen. Enkelë ma.anden geleden heb ik 
de beide heren medegedeeld, dat ik uitsluitend met hen contac�vens 
te onderhouden, daar ik anders liever van samenvrex•king afzag. Sinds
dien is het wel iets verbeterd, doch m.i. niet voldoende. Dank zij 
een mededeling van de heer van der Il:ost en het naar aanleiding hier
van ingestelde antecedentenonderzoek, ben ik thans in staat de heer 
Burgerhout aan te tonen" dat een van zijn beide secretaressen onbe
trouwbaar geacht moet worden. Ik hoop hierdoor weer iets te kunnen 
bereiken. . 

Toch zal ik het contact met deze afdeling niet gaarne m1seen, 
01�dat niettegenstaal1de mijn hierbovengenoemde bezwaren> er nog vrnl 
verdienstelijke resultaten worden bereikt. Ook linlrn extremistische 
figuren, hoewel deze afdeling hiertoe geen bevoegdheid bezit, weet 
men door handi@1eid sow� uit Indie te weren. 

Bovendien 
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Bovendien beschikt deze afdeling over gegeve��,welkevoor de 
C .v .D. van waarde zijn. Ik volg hier echter, om de hie1"boven 

genoernde redenen, een andere weg.Heb ik gegevens nodig, dan vraag 
ik deze op via een vertrouwensman, die op deze afdeling werkt. 
Zou ik dit via het officiële contact doen, dan vrees ik dat het 
halve bureau weet dat de c.v.D. gegevens heeft opgevraagd. 

f. Er zijn een aantal o:nbetekende contacten, welke slechts
sporadisch om inlichtingen verzoeken, zoals Engelse en Amerikaan
se Ambassade, G'.III c enz .Hier valt niet veel over te sc:hrijven. 

Eind Juni is door mij een enquete ingesteld, om een s te we
ten hoe de contacten over de werking van D.I.S. denken.De binnen
gekomen antwoorden treft U in bijlage aan. 

D. Politieverbindingen

E. De Inlichtingen
Over het algemeen verlenen de politieinstanties een vrij be

hoorlijke medewerking.De Gemeentepolitie van Rotterdam staat wel 
aan de spits, zowel wat betreft de snelheid van beantwoording als 
de uitvoerigheid der inlichtingen. De C�meentepolitie van Den Haag 
heeft nog nooit een behoorlijk antecedentenrapport gezonden.ijet
zelfde geldt voor de Politie van de gemeenten Breda- Tilburef,Ber
gen op Zoom.Amsterdam is de laatste maand sterk achteruitgegaan. 

Mijn herhaalde verzoeken via de Heer Stall aan de Heer Crab-
bendam om te bewerkstelligen dat hierin verbetering wordt aange
bracht, hebben niet het minste resultaat opgeleverd. Bureau B 
vraagt dan gewoon ten tweÊ.e male een antecedentenonderzoek aan, 
met als gevolg eenzelfde onbevredigd antwoord.Dit kan men geen 
oplossing van: moeilijkheden noemen. Vandaar dat ik U enkele we
ken geleden heb verzocht, dit voa:taan zelf met de betrokken po
litieinstanties te mogen opnemen.Ook de Gemeentepolitie van Rot
terdam zond in de eerste maanden van ons bestaan onvolledige rap
porten. J:ih. een persoonlijk onderhoud, dat ik met de Heer 1':elles 

· heb gehad, wordt D. I .s. keurig bediend.

II. Administratieve moeilij_kheden
Bepaald was dat D.I.s. van alle veranderingen bij de Politie, 

zoals:Overgang van Rijks naar Gemeentepolitie, verandering gewes-
telijke indelingen Rijkspolitie, bevorderingen van hoofden van Po

litieinstanties enz, regelmatig op de hoogte zou worden gebracht. 
Van de oprichting af tot en met heden is nog nooit een verandering 
aan D.r.s. doorgezonden.Zo nu en dan vernam ik eens, dat er weer 
een gewestelijke Indeling van de Rijkspolitie klaar_:-was of dat er 
veranderingen waren aangebracht, waarop ik Bureau B opbelde en de 
mededeling ontving dat zulks daar al weken bekend was. Ik zond 
da�� een van de dames om de gegevens over te nemen. Herhaalde
lijk ontvang ik brieven terug van de Rijkspolitie met de medede
ling, dat ik m5.j met het desbetreffende verzoek moet wenden tot 
een bepaalde C�meentepolitle.Ruim twee maanden geleden sprak ik 
hierover met de Heer Rose:nberg van Bureau B.Volgens zijn zeggen 
had hij enkele weken tevoren weer een lijst ontvangen van 60 ge
meenten, waar de Rijkspolitie was overgegaan in Gemeentepolitie. 

Ik 
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Ik heb mij toen tot de Heer Stall gewend, die nognaals een ver
zoek aan Bureau B heeft gericht , om mij van de veranderingen op 
de hoogte te houden.Ik ontvang echter totaal niets.Dit is een on
houdbare toestand .Bij de Politieinstanties, waarmede D. I.S. corres
pondeert, maakt onze administratie een slordige indruk.Hier moet 
direct verandering �n worden aane;ebracht .Ik heb er geen tijd voor 
en ik voel er ook niets voor om iedere keer bij Bureau B te gaan 
leuren of er soms ook nog wijzingen zijn bekend geworden.Deze kwes
tie kan m.i. zeer eenvoudig en goed geregeld worden. x) 

E .Personeel 
De personeelsbezetting is een voordurende zorg.Aanvankelijk was 
mij als naaste medewerker toe gezegd iemand, die ervaring bezat op 
het gebied van politie-administratie.Er kwam evenwel een dame, die 
nog geheel moest worden ingewerkt .Al vi-•ij gauw na de oprichtinlJ' van 
D.I.S. bleek een tweede vrouwelijke kracht noodzakelijk te zij� •
Het duurde enige maanden voor deze kwam.In de periode daarvoor heb
ik mij moeten behelpen met tijdelijke krachten, die steeds opnieuw
moesten worden ingewerkt.

Een ma.and, nadat de tweede kracht was gearriveerd, werd een der-
de v1�ouwelijke kracht as.ngevraagd .op dat n:oment dienden beide dames 
van D.I.S. hun ontslag in.Deze werden vervangen, doch al spoedig 
moest een der beide dames ontslagen worden.Momenteel zijn op de 
Afdeling D.I.s. werkzaam, één vaste vrouwelijke kracht en één tij-
delijke, wier plaats op 1 Aue;u.stus door een ander zal moeten wor
den ingenor.1en.Zo wordt nog steeds :ne.ar een tweede vrouwelijke kracht 
gezocht, terwijl enige maanden geleden reeds om een derde is ver
zocht geworden.De achterstand van werkzaamheden groeit dan ook met 
de dag. 

F .Administratie 
D.I.S. voert een geheel eigen administratie, aangepast bij de aard
van haar werkzaamheden, doch in nauwe samenwerking met A .c .D. Ik
moge U hiervoor verwijzen naar de een dezer dagen aan U voorgeleg
de concept-constructie, het resultaat van een onderhoud tussen de
Heer Noyon en mij. 

De të voeren corTI:13pondentie geschiedt hoofdzakelijk door mid-
del van formulieren.Stukken, die getekend moeten worden, wordenU 
ter tekening voorgelegd. 

G.Transaort
Voor de goe e uitoefening van haar taak heeft de Afdeling D.I.S. 
beslist een auto nodig. 

le Er komen veel schriftelijke en telefonische spoedaanvragen 
binnen, voornamelijk van G.III B. en de Afdeling Security J'�in.o.c-., 
welke nog dezelfde dag beantwoord moeten worden, omdat de personen 
omtrent wie de aanv1�agen zijn ingediend b.v. 1 s avonds per vliegtuig 
naar Indië zullen vertrekken. Van zo iemand bevindt zich b.v. een 
dossier in Magda.I'at wordt door mij dan direct gehaald en na even
tueel overleg met een Afdelingshoofd van de c.v.�.direct gebracht 
naar de instantie, van welke de aanv1�age is uitgee;aan.:Sen en ander 
neemt nog geen twee uur in beslag. Meerdere personen zijn door een 
snelle beantwoording nog op tijd geblokkeerè.�kunnen worden. 

2e Veelvuldig 

x) 1'à be!Hndiging van di:b rapport blijkt dit nu geregeld te zijn.
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2e Veelvuldig ontvang ik van de instanties, waarmede ik verb indin� heb ,het telefonische verzoek om direct even aan te komen het ZiJ om inlichtingen te ve1"strekken of te ontvangen. Éen aantál 
personen,werkzaam blj deze instanties, is vaak op dienstreis zodat een bespreking niet altijd van tevoren kan worden vastgesteld.Ook het 
omgekeerde is meer dan eens het geval, n.l. dat door mij een spoedbe-
spreking wordt aangevraagd. 

3e De aard van de werkzaaw.heden brengt mede, dat niet alles schri 
te lijk kan worden af gehandeld. Er worden veel besprekingen gevoerd, 
soms 6 op èèn dag. Met een auto kost mij dat slechts een halve dag. 

4e lEijn bureauwerkzaamheden zijn dermate omvangrijk geworden, dat 
het niet verantwoord is or.i vier van de vijf dagen afwezig te zijn. 

Tot eind Mei bezat ik een auto en waren er dus geen moeilijkheden, 
Begin Juni ontving ik de mededeling dat mijn auto was toegewezen aan 
de afdeling 1::.B.Ik heb toen mijn ve1"Wondering geuit daar het m.i. on
juist is dat de ene afdeling wordt opgebouwd en gelijktijdig de ande
re afgebroken.Of ik mijn auto nu per ongeluk mee heb overgenomen van 
B.N.V. of niet, dat doet hier niet ter zake.Ik bezat een auto, r.ien 
had mij die la ten behouden en ik heb mijn werkzaarri.heden daarop geba
seerd. Nu ben ik aangewezen op de auto ,Ltoegewezen aan het Hoofd van 
Afdeling D.Practisch heb ik daar weinig aan.Tientallen malen loop ik 
tevergeefs naar de kamer van de Heer Stall.Ik weet ook niet of de hui
dige regeling van het :bransport ï:V-el de meest juiste is .Het kan toch 
voorkomen dat het gebruik van een auto voor een onderafdeling gezien 
de aard van haar werkzaamheden meer �oodzakelijk is dan voor de afde
ling zelf? In de praktijk is het immers zo, dat eerst het afdelings
hoofd aan de beurt komt en daarna de onderafdelingen.Ik maak hier 
het afdelingshoofd geen verwijt van, integendeel, de sanenwer �ing is 
zeer goed, maar dat is de normale gang van zaken bij iedere instantie. 
Volgens de huidige regeling is aan iedere afdeling een auto toegewe
zen.Is dat wel juist nu er zo weinig auto's zijn? Is de auto van af
deling D afwezig, dan sta ik zonder, terwijl de auto van een andere 
afdeling rustig staat geparkeerd, met als gevolg, dat 1 s avonds in 
Rotterdam, Amsterdam of op Schiphol lieden aan boord stappen, die er 
anders nooit de kans toe gekregen hadden. Dit klinkt gezwollen

..,
maar 

in de praktijk is het zo.De laatste weken krijg ik steeds klacnten 
dat onze inlichtingen te laat komen en de desbetreffende personen ai 
vertrokken zijn.Zie hiervoor de bearrcwoording van de enquete. 

Een enkele keer heb ik wel eens een bespreking, waarheen ik lie
vex• niet ga in het gezelschap van een chauffeur. Volgens de thans be
staande regeling is hiertoe alleen het afdelingshoofd cerechtigd.Ik 
begrijp dit niet goed, .lfän het alleen maar een afdelingshoofd gebeu
ren, dat hij een ontmoeting heeft, waarbij gezelschap ongewenst is ? 

H • Security 
zoals reeds elders in dit verslag werd medegedeeld, worden de 

voor de c.v.D. van belang zijnde informaties door mij in d�_vor� 
van D.I.S.notities aan de afdelingen doorgezonden.Ik kan 1:1-J.J echter
niet geheel verenigen met de wijze, waarop dit moet geschieden n.l� 
met vermelding van namen en toenamen der bronnen of onder mededeling
langs welke weg ik in staat ben nadere gegevens te verzamelen. Deze 
week is mij n.l. gebleken dat de case-officers, bij wie deze notities 
meestal terecht komeri. er zelf geen prijs op stellen. Door de ·weg, 
welke deze D.I.S .notities afleggen, komen meerdere personen te weten 
hoe een en ander in zijn werk gaat, hetgeen m.i. totaal overbodig en 
ongewenst is. 

Zal 
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Zal het in dit verband ge8n aanbeveling verdienen" dat een be
paalde sectie belast wordt met de samenstelling van een lijst"
waarop de contacten staan vermeld. 
Ik stel het mij aldus voor: 
Een lijst die bij de ?sectie voor alle belanghebbenden van de e.v.

D. ter inzage ligt" vermeldende de namen van die instanties waar-
flf'JJmede officieel " semi-officieel of geheim contact is gemaakt als

��- Î
r f ook die instanties" waarmede geen contact bestaat(zoals hierboven 

'l[P onder à I b genoemd) doch waarvan men langs bepaalde we gen inlich-
(J tingen T:an bekomen. 
I, Een tweede lijst , welke uitsluitend voor het sectiehoofd zelf is 

bestemd en waarop achter de namen der instanties eveneens de namen 
van de personen staan, die met deze contacten of deze wegen.bekend 
zijn.Het sectiehoofd behoeft m.i. niet te weten hoe de contacten 
zijn gevormd enz. Het is voldoende als hij weet bij wie hij te
recht.moet komen. 

l'Venst iemend van de C .v .D. een bepaalde inlichting of een be-
paald contact, dan kan hij zich hiervoor nenden tot het genoemde
sectiehoofd. 

Naast het gemak dat de c.v.D.leden van deze sectie zullen 
hebben ., (enige tijd geleden heb ik veertien dagen lang gezocht naar
iemand, die relaties had met de krijgsraad) za� dit systeem m.i. 
nog andere voordelen bieden n.l. een betere geheimhouding en be
scherming der bronnen en vregen" waarvoor wij toch ook de verant
woordelijkheid hebben te dragen. 

Bovendien is de kans veel geringer dat een bepaald contact 
wordt verknoeid, omdat niemand anders dan de persoon, die het con
tact heeft gelegd, er mee in aanraking komt. 

Op het ogenblik probe9rt iedereen de voor hem nodige contac
ten te maken, niet wetende dat deze soms al bestaan. 

Enkele slotopmerkingen. 
Het is geenszins mijn bedoeling om door middel van dit ver

slag een klaagzang aan te heffen. Iedere afdeling en vooral in 
deze opbouwperiode zal zijn eigen moeilijkheden hebben en die zelf
moeten overwinnen.De hierboven geschetste moeilijkheden zullen 
m.i. op te heffen zijn door een betere interne organisatie. 

Ik heb wel bedoeld U een globaal overzicht te geven van het 
over het eerste halfjaar van 1947 gevoerde D.I.S.beleid.Ik heb ook
getracht U te schetsen waarom �.I.S. er toe gekomen is haar werk-
zaamheden ruimer op tei,,.,va tten dan aanvankelijk in haar voornemen 
lag. Tenslotte heb ika.ït rapport enkele suggesties gedaan, welke
alvorens tot de uitvoering daarvan kan uorden overgegaan nog nad�
bekeken en besproken moeten worden, doch niet vooraleer hierover 
door U een principigle uitspraak is gedaan. 

Ik zal het zeer op prijs stellen over een en ander Uvr p er
soonlijke opinie te nogen vernemen. 

1 s-Gravenh
�

l2 Juli 

��rf 
1947 • 
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b IE NS TOR DE R. 

Ta a k  e n  �e r k w ijz e D Is. 

Q Inlichtingen �ectle 

1� DIS heeft tot taak het doen uitvoeren van antecedenten
onderzoeken in de ruimste. zin des woords·, op verzoek van 
relaties buiten de .C.V.D. 

2� 

a) 
b) 
C) 
d) 

e) 

3. 

4. 

a) 
b) 

c) 

d·) 

5. 

Verreweg het grootste deel van deze onderzoeken wordt 
aangevraagd door de volgende diensten: 
Secti� G ,III B van de Generale Staf • 
.Sectie III ván de J_arine Inlichtingen dienst. 
Veiligheidsdienst van de Chef Luchtmachtstaf. 

,Centrale Feisoneelsdienst v.h.Kinisterie van Binnenlandse 
Zaken. 
Security Af:deling v.h.�. inisterie van Overzeesche Ge-
biedsdelen. 

Een gedeelte dér instanties" ten behoeve waarvan DIS on
derzöeken doet verrichten, wordt echter niet doo� DIS 
zelf bediend, nl. die.Departémèn-t'�n en vitale bedrijven 
wa.9:rmede de Secties D 2 en D 3 regelmàtig in contact 
staan. · 

Wanneer .de beveiliging van deze Departementen en 
bedrijven resulteert in aanvragen om·antecendenten-onder
zoeken,· dan .worden deze aanvragen door D 2 en D 3 aan 
DIS oyergegeven, t.erwijl de resultaten van onderzoeken 
via D 2 en U 3 aan hun eigen contacten worden overgelegd. 

' -

AfhaRkelijk van de a.ard en het b .elang van de aanvrage kan. 
het antecedenten-onderzoek geschieden: 
door raadpleging van de .. eigr:;n documentatie 
door raadpleging van de documentatie van c.v.n,-politie
verbindingen • 
ter plaatse op verzoek van DIS door c.v,n,-politieverbin-
dingen. 
in bepaalde .gevallon door C�V.D.-personeel. 

/. 
De correspondentie van DIS r,:et c.v.D.-politieverbindinge'h 
izeschiedt met gestencilde formulieren, waarvan de tekst 
in het kort· de aanleiding tot het gevraagde onderzoek 

· aa.ngee ft •
·' . Het ko.()lt echter voor, dat een dusdanig discreet

of gecompliceerd onderzoek wordt gevraagd, dat niet me�
een beknopte formule kan,worden volstaan. In deze geval
len neemt DIS persoonlijk contact op met de betreffende
politie-autoriteit.

In s:roed gevallen neemt DIS telefonisch contact
op met de betreffende politie verbinding.



6. Het ligt voor de hand dat, wanneer de aanvrage daar�oe
aanleiding geeft, behalve bij de rol�tje-verbindingen,
ook door DIS geinformeerd wordt bij de instanties onder
� genoemd.

7. · DIS is gehouden die resultaten van onderzoeken, welke mo
gelijk van nut kunnen zijn voor de afdeling Ben C, on
middellijk via de documentatie ter kennis van deze afde
lingen te brengen. 

8� De ·afdelingen hebben het recht van veto ten aanzien van do 
vérstrekking van gegevens of gedeelten van gegevens, voo1c
gckomen uit door DIS aangevraagde ondorzooko n, aan do oor
spronkelijke aanvragers van deze onderzoeken,, wanneer naar 
het oordeel van de betreffende specialist, het werk van do 

1 

afdeling door de verstrekking van dE.>ze gegevens, zou wor-
den geschaad. 

In deze gevalle n overlegt DIS met de betrokken af� 
deling, wat aan de aanvrager za-1 worden medogcdeo]..d. 

1 

9. Als gevolg van hot intensieve contact tussen OIS on de in-
stanties onder 2 genoemd, is het voor DIS gemakkelijk bij
deze instanties-gegevens te verkrijgen over het daar Jnder
ressorterende personeel.

Het kan dus nuttig zijn � in voorkomend geval, DIS
int� schakelen, Do aanvrager blijft hierbij op de achter
grond, terwijl DIS hot eventueel ka,n doen voorkomen alsof
niet een afdeling van de C.V.D., doch een geheel andere
instantie het verzoek doet, hetgeen in bepaalde gevallen
bevorderlijk kan zijn voor de eigen veiligheid.

10. Alie antecedenten-onderzoeken , afkomstig van relaties bui
ten de C.V.D., dienen aan DIS te worden ovcrgegeveri,. on
verschillig door welke afdelirig zij worden ontvangen, ten
einde doublures te voorkomen.

. ' ... 

Exemplaar numme r : J J 

's Gravenhage, 3 D8comber 1947 

Eet Foofd van de 
C]..rrRALE VJi.ILIGE,t;IDSDIEt;ST: 

I 

I; r .- L------1� .
. 

I{r.L.Einthoven. 

•

• 
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RAPPORT BETREFFENDE DE 
WERKZAAMHEDEN VAN "DIS" 

's-Gravenhage, 25 September '47 

Reeds maanden geleden heb ik er bij de heer Stall op aa.n gedrongen en nadien 
nog her�aalde malen, dat het personeél van DIS in verband met de uitbreiding der 
werkzaamheden moet worden uitgebreid. 
Door verschillende oorzaken is.hier niets van terecht gekomen. Voortdurend• is er 
getobt met tijdelijke krachten, die telkens moesten worden ingewerkt en in de 
maand Augustus was er nog slechts 1 secretaresse op DIS a.anwa-zig. 
Eind Juli heb ik de heer Stall medegedeeld, dat het op Dis spaak zal gaan lopen 
en hem voorgesteld een aantal instanties te berichten dat wij genoodzàakt zijn 
voor enige tijd het verstrekken van inlichtingen te moeten stopzetten. Stall 
had hier bezwaren tegen· en verzocht mij zoveel mogelijk telefonisch af te handelen. 
Dit ging na.tuurlijk wel, voorzover het betrof aanvragen categorie A en B doch de 
aanvragen categorie C kunnen uitsluitend schriftelijk worden beantwoord. 
In de maand Juli had ik in deze categorke al een gróte áchterstand. In de maand 
Augustus werd deze achterstand natuurlijk steeds groter. Tot overmaat ván ramp 
overkwam de enige secretaresse van Dis begin September een auto-ongeval. Gelukkig 
verklaarde Mej. Levy zich bereid gedurende twee maanden het werk van Mej. Tooren
vliet voort te zetten. Bovendien kreeg ik in begin Septèmber twee nieuwe krachten. 
Een meisje van zestien en een meiàje van achttien jaren. Wat deze nieuwe aanwinsten 

1 betreft heb ik móeten constateren, dat zij samen·nog niet presteren wat 1 vlotte 
\ typiste zou doen� Het gevolg van een en ander is, dát ik U thans tot mijn spijt 

moet rapporteren dat het· inderdaad is spaak gelopen. Er liggen nog aanvragen van 
�art, waarop de politie-antwoorden reèds binnen zijn ,' doch door gebrek aan 

/"personeel niet kunnen worden verzonden. Aanvragen van èategorie C, binnengekomen 
in de maand Juni, waaraan nog helemaal niets is gedaan� dus de inlichtingen 
bij de politie-instanties nog moeten worden ingewoÎlD.en. Er worden vergissingen 
gemaakt omdat het werk boven het hoofd is gegroeid. 
Hierin zal direct verandering moeten worden gebracht, daar ik anders de verant
woordelijkheid niet meer kan dragen�· 
Ik moge U het·volgende voorstel doen. Het werk op afdeling Dis wordt gesplitst 
in twee delen. 
a. Categorie A en B plus de administratte
b. Cate�orie C plus de speciale onderzoeken.
Voor a stel ik dan voor Mej. Toorenvliet en mej. Streng en voorbeen Iliauw te
benoem.en steno-iypiste en mej. Ellinger; Slechts dan zal het mogelijk zijn dat
Dis behoorlijk zal kunnèn-functionneren.

Ik moge U dan ook verzoeken hierin ten spoedigste een beslissing te willen 
nemen. Zoals U wel uit mijn verslag van Juli 1.1. heeft kunnen lezen, heeft Dis 
nog met meer móeilijkheden te kampen, doch daarover kan nog nadèr gesproken worden. 
Mevrouw Pleyte, dié van een en ander nauwkeurig op de hoogte is, heeft, wanneer 
U gunstig beschikt, vermoedelijk binnen enkele.dagen een zeer goede kracht voor 
mij. Daarbij komt nog, dat Mej. Levy (de enige, die de gang van zaken op Dis kent) 
per 1 November a.s. een nieuwe betrekking heeft aánvaard en zij dus de maand 
Octóber deze nieuw aan te stellen kracht zàl.kunnen inwerken, opdat voor het geval 
Mej. Toorenvliet nog niet per 1 November a.s. haar werkzaamheden kan hervatten,, 
er toch een behoorlijke·vrouwelijke kracht is, die de administratieve werkzaamheden 
van Dis kan voortzetten. Noch mej. Ellinger, noch mej. Streng kunnen hiervoor in 
aanmerking komen. 
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11 November 1948. 

,, 
·,

A a n . Hoofd ACDt., \,,. 

" B 
Il C 
Il D 
" KA 
" KB 

van de gelegenheid dat Hoofd DIS met autoriteiten van Ge
meente- en Rijkspolitie confereert, zal worden gebruik gemaakt 
hem tevens de verbinding met deze instanties te doen onderhouden 
ten behoeve van andere afdelingen. 

In verband hiermede worden de volgende regelingen getrof
fen: 

1. Regelmatig zal aan de afdelingshoofden gezonden worden een
opgave van de plaatsen, welke in een bepaalde periode zullen
worden bezocht.
Naar aanleiding hiervan kunnen de afdelingen dan hun verlan
gens te kennen geven betreffende mededelingen, welke doorge
geven moeten worden, of zaken, welke besproken dienen te wor
den. 

2. De regionale besprekingen zullen vroegtijdig bekend gemaakt
worden, zodat de afdelingen bmk hier mededeling kunnen doen
betreffende zaken van algemene aard, welke besproken dienen
te worden.

3. De rapporten, welke naar aanleiding van deze bezoeken opge
maakt worden door Hoofd Dis, zullen aan de Afdelingshoofden
worden gezond·en, opdat deze van de bevindingen kunnen kennis
nemen.
Indien in deze rapporten vragen van Korpschefs Gemeentepoli
tie of Districtscommandanten Rijkspolitie voorkomen, wordt
het Afdelingshoofd, bij wie de zaak in behandeling is, ver
zocht contact op te nemen met Hoofd Dis en hem op de hoogte
te houden met hetgeen aan de zaak gedaan is of wordt. 

4. van iedere politieverbinding zal een map aangelegd worden,
waarin alle bijzonderheden betreffende deze verbinding geno
teerd zullen worden.
van deze mappen, welke op de afdeling DIS opgeborgen zullen
worden, kunnen de Afdelingshoofden te allen tijde inzage ne
men.

Het Hoofd van de 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST, 

(Mr. L. Einthoven). 
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Van B « .

71L 

In de midclag van 3 October 1'-J49 bracht Mr. v.d. 

S�e� (I.D. Den naeg) bijgaand rapport. 

Hij verzocht daarbij de volgende verklaring 

na incHcning van· 11et eerste rapport betref nende H.B. 

-

HLIBBRG \7r,rr1 hem van and�}�e zij de medegedeeld, dat er bij ge

noenáe fe.miliP. geen sprake 17as van links-extre1:1e tendenzen. 

Een en ander was aanlrüc1ing voor Mr. v.d. s. om een 

nieuw onclerzoek te doen instellen door een andere rechercheur. 

Het rBi:mlta.Ht is vervat in bijgaand rapport. 

Hoe·_rP.l l.1ej. î�.H. Heiberg bij het r.î.v.o. is ontslagen, 

verzoekt Hr. v.d.· s. om genoemd Ministerie op dP, hoogte te 

stellen, te1einde I�j. Heiberg niet te benadelen bij verdere 

s ollici té;. tie�. 

Den Haag, 4 October 1q49. 

(w.g.) B X. 
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28 September 1949. X 

Ae.nvu.lling op 
' " . ve:rz.oek Dis. lfQ � 34 3;;:_, à. à. 2 December .1948 •. 
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Ds.zersijda -we:cd ean onde'l"zó�k ::i..ngesteld naar: .. 
. Rant:r S.Z.1k B'EI:SEllG,. ,gi:;,,bor�n· .te. Pladjoe (Ind.) ·�4 Juni. l.924, -oz�ae}1u.wd• wonande. ten hiliz:e van !i(iijn moed-er,. I'e'l'en-

at-J:aat 2$1 ·t.e 's-Gravenha.ga. . · · · ·· . . · 

' 

Rij is ea.n ,zoon -v_arn 
Christiaan ;Ca!'l J!!!llEnG, .. g�bó�en .te Ruijk,jo1'in ·'28 ll'e-

bru.ari· 18S5 en � . . . f • 

. :ai?.tlanie B!JL, galto�en ·te.� }14eester Cornelis 31 Juli 1898. 
· De _'Vadèx, 'äiè !Xoeg� .ee:n ·be.t:rek!-::ing hee±'t gehad in

i Indonesi�., is ev:�.rl.eden;· .�J }fáS ,.,eé_n Deen,: 2odat betTokkene. 
Il. l!'l. He1berg, ztjn · mee'Çl�.l".,..i-�. 5'i j,Ii zuster, g ena�d: 

. .-.:!ilau Margret� HWI:Bi�fh .g_e.poren te Pladjoe '(Ind,) 28 
Octobe:tt $9,21, · o.ok de b&,è.n�e natioP,a+i·t-eit bezi tt�n. 

Geno-emde zust.er, lli.e · ongeliuwd is·, � oont . eveneens ten 
lluize -van haaJ, -�e.de-r .. , � ,.,.·_ " ·. . .. 

B�t�okltene. hee:t't :geetûdeel:"dv--oo-r het candidaa tse:xamen 
Economie aan de-.J?oonö!!1iB�he .Hogeschool te Rot te:rdam., doch 
hij is VGO:r dit; ·examen. tweè:maal ge:zakt. Door. deze tegènsla
gen. ge'raakte hij i,n. een zee±' pessimistische stemming� In 
deze atemnline besloot hij zijn studie maar op te geven en 
een betrekking aan te nemen. hij trad in de·oome:r: van 1949 

. in die·ns:t bij de_ �.v� N:ed.Indische !i';scompto J:iaa.tschappij .· 
aan de Lange viJverbex� 13 te 'e-G�avenhage, waar hij een 
opleiding ontYirtg om tè war derl uitgezonden naar ándo;oe-sil!. 
Na Ot.J..8av'=er d.ria maanden werd hij e·chter ontslagen, daar 

-----rrtj-, ... m>-aht�·� metieg-eti,e.W.,.�-fl:i.&c-;,,�u�;t ,;�e.�,i.:; �as :v� -i 

een typediploma. Hij hee1't thans geen betr.ekking en stu-
deert weer in de �conorue. . 
VerschillenQe volkomen betrouwbare personen hebben tijàens 
he'li ondexzoek zee:r gunstige verklaringen over H. E .Heiberg 
afgelegd. Door voormalige studiegenoten wordt met stellig
heid .beweerd, dat hij, hoewel zich .111e1nig me·t politiek be
moeie11d t sympathiseert mat ,de 'l. V.D. 

Alle personen, die inlichtingen ovar bet:t•ö-kI:ene ver
strekten, verklaarden er van overtuigd ·te zijn, dat hij in
geen· geval sympathiseert met het comounîsme. 

Ook bij geno-,mde Escompto. Mij. he�:t't m�m ni!l1.'rl.er be
merkt -, dat ·hij enige sympathie vo.or het com1nunisme zou heb-
ben. 

Heiberg is een stil'la geslot'en figu.ux. 
Hij.wordt een eerlijk en betrouwbaar persoon genoemd. 
Ten opzicht van de Indoneeisohà kwestie is lü.j anti-

Republikeins en anti-Li.13.ggadjatti. 
In di t opzicht kán hij niet geheel instemmen met de

tegenwoordige regeringspolitiek. · · 
... Vernomen werd voo.rts; dat .het er in de vrnn�ng behoor

lijk u1 tz·1.et hoewel er misachi�n niet de typisch-Hollandse 
netheid en stiptheid heerst. Het is echter algemeen bek�nd, 
dat Indische mensen op dit punt soms mindèr nauwkeurig zijn. 

Ilet gezin Hei berg �ntvangt vrij veel bazoe:c o.a. van 
Indische. mensen. 

Ook de mo.eder van betrokkene en zijn zuster �.��.�lei berg 
voornoe1:1d worden alleszins gunstig beoordeeld. 

'.fen op:üchte van hen ·is aan vorenbedoalde peri:;onen ook 
· nimmer gebleken, dat zij zou.den sympathise.ren met het cor.mm

nisme.
-J3evl'eerd-
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.Beweerd wordt, dat zij · z1 ch waarschijnli j __ 111 het t,c
heel niet voor �olitiak interesseren. 

1�ej • .:;.?t.Heiberg is werkzaam geweest aa:i h0t �.inisterie 
van Corl.og,, doch zij v:e:cd later ontslagen, omdat zij, zoals 
haar zou zijn medegedeeld 11 de Deense nationaliteit bezat." 

tij heert tot op hede.n nog geen nieuwe betrel--..king. 
De e1ezinsleden Heiberg zijn ven origine ..;vangelisch

Luthers, doch de zoon en de doch-eer bemoeien zich nie.; met 
goàsdienstige- of kerkelijke àangelegenhe<len. 

De r.1oeder belu.istert door de radio regelr:iatig de uit
zendingcn van de V.P.R.C. 

· Het gezin ia geabonn eerd op de "IIieu·ne Eaagse Courant",
het "Haags Dagblad II en/o!' "De Hao.gse Courant" en op de bla
den "�eek in Beeld" en "Elsevier". 

De gezinsleden zijn altijd netjes g2kleed. 
Bekend is, dat de dochter; toen zij nog e,3n betrekKing 

had, hàar broer financieel steunde bij z.ijn studiekosten. 
In de administrati� van de Politie is, ook op politiek 

geoied, niets ten nadele van de e;azinsleden Hei berg be}:e nd. 
'.::enslotte w.ord,t� vernield, •. dat de gegèvens op poli t..1.ek 

gebied betreffenq.e Ha.na -Srik !Ie1.berf en diens zuster n.1en
:t·rargrete Heiber�, zoals vermels:I, in et schrijven: Doss .lC9/ 
1092 d.d. lu I!'abruari 1949 als ·onjuist oeschouwd moeten wor-

1n, 
.-� ............ �.-�.""'fi 
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Categorie C. 

�- aantal per maand toegezonden politierapporten aan aanvragers (ieder rapport handelt 
over t!�n persoon). 

�- aantal personen, van wie iets nadeligs op polit�ek gebied bekend werd. 

• • 

Totaal: 
38 6 8 6
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Categorie B � - aantal perspnen, dat per maand in de cartotheek gecheckt is, _
en beantwoord aan aanvragers. 

Categorie '11:: 

- aantal personen, dat voor�omt in de documentatie.

- aantal personen, dat permaand in de cartotheek gecheckt is
voor de Amerikaanse Ambassade • 

..__. - aantal personen, dat hiervan voorkomt. 
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44----
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D I S 1949. 

TOELICHTING grafiek I. 

Deze grafiek geeft een overzicht omtrent de soort en het aantal 
onderzoeken, welke in 1949 door DIS zijn verricht. 
Ter vergelijking zijn de aantallen van 1948 eveneens vermeld. 
Hieruit blijkt, dat de aantallen ingekomen aanvragen tot checking 
in de A-cartotheek en in de A en B - cartotheek zijn teruggelopen 
Daarentegen zijn de aanvragen tot een politieonderzoek in aantal 
zeer sterk toegenomen, nl. met ruim 19.-000. 
Voorts blijkt uit deze grafiek, dat er 1244 aanvragen om politie
onderzoek meer zijn uitgezonden, dan er in het afgelopen jaar 
zijn aangevraagd. Daar op 1 Januari 1949 geen achterstand bij Dis 
was, kan veilig worden aangenomen, dat dit getal aangeeft het aan 
tal rapporten, waarover nader is gecorrespondeerd. 

Zoals de grafiek te zien geeft, heeft Dis vanaf September 1949 
een nieuw contact gekregen, nl. de Amerikaanse Ambassade. Per 
maand worden ongeveer 600 personen in de A-cartotheek gecheckt. 
Het verwerken van deze gegevens eist 1 vrouwelijke kracht. 

Tellen we de totaal-cijfers van de ingekomen aanvragen bij elkaar 
dan krijgen we: 2879 + 2432 + 19718 + 35223 = 60252. 
Hierbij komen nog een 800 onderzoeken ten behoeve van ACD, de 
zg. V 2 f, welke buiten de Dis-administratie worden gehouden en 
dus ook niet in deze grafiek zijn verwerkt, en ongeveer 3500 te
lefonische checkingen, zodat in 1949 totaal 60252 + 800 + 3500 =

64552 personen Dis zijn gepasseerd, dit is bijna 10.000 meer dan 
in 1948. 
De toename der werkzaamheden is dus een gevolg van het groter 
aantal personen, dat Dis is gepasseerd en het groter aantal poli
tie-onderzoeken, dat moest worden ingesteld. 

TOELICHTING grafiek II. 

Deze grafiek geeft aan welk nut het instellen van een politieon
derzoek heeft. 
Onder politierappont wordt hier verstaan het resultaat van een 
administratieve controle, zowel als van 'een uitgebreid onderzoek. 
Het percentage dat 11 voorkomtf! is steeds vrij hoog. Het is niet 
altijd de persoon zelf, die voorkomt, maar dan zijn politiek na
delige gegevens omtrent het milieu waaruit hij voortkomt, bekend 
geworden. 
Het totaal-cijfer geeft aan hoeveel politierapporten ilit jaar zijn 
ontvangen en door Dis weer toegezonden aan de aanvragers (Gene
rale Staf, Marid, L.S.K. enz.). Hier moeten nog bijgeteld worden 
ongeveer 1500 rapporten, bestemd voor de dienst zelf, welke niet 
in de Dis-statistiek zijn verwerkt. Dis heeft dus in totaal 
38686 + 1500 = 39186 rapporten ontvangen en verwerkt. 

Grafiek I vermeldt, dat er 36467 aanvragen naar de politie zijn 
uitgezonden. Het aantal binnengekomen rapporten overtreft dus met 
39186 - 36467 = 2719 dat der uitgezonden aanvragen. De politie 
loopt dus op haar achterstand in. Op zichzelf wel merkwaardig als 
we zien, dat er in 1948 20.072 aanvragen werden uitgezonden en 
er slechts 11.733 rapporten werden ontvangen. De toename van het 
aantal politieonderzoeken heeft blijkbaar stimulerend gewerkt. 
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TOELICHTING grafiek III.

Het percentage dat "voorkomt" ma checking in rmze cartotheek 
is aan.merkelijk lager dan dat der politie-onderzoeken. Zoals 
ik het vorig jaar reeds mededeelde wil dit zeggen, dat onze 
cartotheem nog maar weinig gegevens bevat in vergelijking met 
de politiecartotheken; 

-----r; De personen, die voor de Militaire Inlichtingendiensten wor
den gecheckt, zijn over het algemeen nog te jong om voor te 
komen. Het politierapport deelt vaak mede, dat omtrent de ou 
ders van betrokkene wel politiek nadelige gegevens bekend 
zijn geworden. De meeste van deze ouders zullen ook in onze 
cartotheek staan. 

2. Alle personen, over wie een politieonderzoek moet worden in
gesteld, worden uitsluitend in de A-cartotheek gecheckt.
Heel goed mogelijk, dat een aantal hunner wel in de B-carto
theek voorkomt.

In dit verband moge ik opmerken, dat als straks de administra
tieve politie-onderzoeken worden stopgezet, het percentage, 
dat voorkomt, aanmerkelijk zal gaan dalen, omdat de naaste fa
milieleden van de te onderzoeken personen niet in onze carto
theek worden gecheckt. De beveiliging zal hiervan schade onder
vinden. Het plan waarover ik heb gesproken in mijn eindrapport 
(zomer 1949) en dat binnenkort wordt ingediend, heft dit bez 
weer op. 

Vergelijken we grafiek II en III met elkaar voor wat betreft 
het percentage, dat voorkomt, dan valt op , dat dit percentage 
voor de maanden September tot en met December voor de politie -
rapporten lager is dan in de voorafgaande maanden. 
Het perc:entage, dat in onze cartotheek voorkomt, geeft het 
gekeerde beeld te zien. 
Als enige reden kan ik hiervoor opgeven, dat we vanaf eind 
gustus geen administratieve onderzoeken.meer instellen in 
ROTTERDAM, DEN HAAG en GRONINGEN, doch uitsluitend volstaan 
met een checking in onze cartotheek. Deze aanvragen zijn nog 
wel als polit:eonderzoek in deze grafiek verwerkt, waardoor het 
percentage voorkomende personen dus sch:i.-jnbaar is gedaald. Dat 
het percentage bij ACD stijgende is, zal een gevolg zijn van 
het feit,dat vanaf Augustus beschikt wordt over de complete ad
ministratieve gegevens van bovengenoemde plaatsen, alsmede van 
vele. andere. 

Blijkens grafiek III zijn voor Dis in totaal 54563 + 2432 =

56995 personen gecheckt, terwijl volgens grafiek I over totaal 
60252 personen schriftelijke inlichtingen zijn aangevraagd. 
Het verschil van deze beide totalen, nl. 3257, is ontstaan om
dat: 
1. De personen, naar wie een onderzoek moet worden ingesteld

ten behoeve van de dienst zelf, reeds gecheckt zijn voor de
onderzoekaanvragen bij Dis komen;

2. Er bij ACD nog ongeveer 1400 namen moesten worden gecheckt
toen deze grafiek werd vervaardigd.

Tot slot nog een medeq.eling van Commissaris HEYINK, die mJ.J ver 
telde, dat I.D� AMSTERDAM in het jaar 1949 7500 Dis-onderzoeken 
heeft verwerkt, nl. 6000 administratieve en 1500 uitgebreide. 
Gezien het totaal aantal politieonderzoeken heeft I.D. A�ster-
dam haar deel wel ontvangen. 18.1.50/Hoofd DIS . 
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ffota voor de Heer fürari=.ant
ven Dia/Str 

I. Sectie L 2 van Luchtmacht�a.t' -en-
Yarid III
zijn zeer alord.ii in h�t opgeven van cle juiste p rscnalia aan Dis.
Rerhaa.ld.elijk komen er fouten in voor.
Diverse ma.ie zijn beid.e instanties t.elefonisch door mij verzocht
hierin verbetering te brengen, doch zender resultaat.
ooy I zal bi:rmenkort met fJel'1 e..a.nte.1 voorbeelden naar tSE: saan, ten
einde te pogen hierin rQwl.taa.t te bereiken.

In de onderzoekaanvragen van G2lS voor 0D 183:Sa u0p Roop van Zegen"
komen ook veel onjuist& en onvolledige porso'l'lalia voor•

1e:;,a wordt behandeld. iloor DOV t.

De personal!& van de annvragen vèn !CARA zijn zeer vaak onjuist. 
Diverse malen heb ik nRA telefonisch verzocht hun contacten 
(vooral Clipper) er op te wijeen, dat wij juiste en volledige per
sonalia moeten hebben-,, 

II. W t de toelichting onder de disfo:rmulieren betreft, deze is alleen
bij sollicite.nten voor bepaalde be�rijvett ot ministeries vrij
volledig on bevat de.n raeestal•

• volledige persona.li� van b�t�kkll.�eJ
b. id eventuola echtgenote;
c. idem. o-uders;
d. gc;{dadier.ist;
e. genoten onderwijs;
t. vroegere wel'kgever;
f!• militaire die.nat;.·
h. lidmaatschap van vereni�L-,.gen.

Ook voor de onderzoeken t n b eh.oeve van de N.s.F. te Hilversum 
(OJ> 144,) zijn de gagevens zeer volledig..-. 

Voor de andere bedriJvan en dè .miateri•a kri.jgt nis deze opgaven 
niet vtm. de afd. n •• zodat als 4oelichti�-steehts op het fonnulier 
bij8etyyt kan wot'd. , bv .. : 
n t:rokkene is oommi s _bij_ he� shrie vnn 3eonomische Zaken" 
of 

· · 

11Bstrokkene is werk:zaa.m oij Werkspoor .'llltatordam". 
X t betrokkene in onze docwnonuati� voor, dan wordt altijd op het 
J)isfönnulier bij.., typt t wij op politiok gebied reeds van hem 
.ft'at on..

Reswnerend kan -gezegd worû.eri, dat de 1.n. vrij zelden de uitge
breide g e vans, zoals door .mij ganoemd sub a t/m h, kriJBt, doch 
pre.ctiach altijd �.at .-,aarom wij het onder;Zoek aanvragen (zie vermel
dina functie van b'et.:rokkena). 
Slechts in twee gevallèn wordt ar 0em1 enkele 'toelichting op het 
formui·er J plaatota 
a. de R•onderzoe,ken voor DWU, voor welke onaerzoektm Dis alleen

d personalia ontvangtJ
b. de onder�oeken voor c •. c vraagt ecnter slechta z ldan een

onderzoek aan Dis (hoogatens 10 per jaar).
Bi.J deze onderzoakEtn voor C ll'Orden dan niet gerekend de 

z.o.z.
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zend8Ula.teurs (behandeld door cao), van wie maosteJ. uitvoeri 
geg vene beschikbaar zi.jn, welke ook. op de disf'ormuliel."en 
vermeld rden. 

Indien nodig kan ik voorbeelden ven. 

26.10.1951/Di /�tra.at n 
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BETEKENIS DER AFKORTINGEN: 

c.v.J?.
H•I.v.P.
I.v.P.
K.v.P.
R.P.

u 

A 

= Commissaris van Politie. 
= Hoofdinspecteur van Politie. 
= Inspecteur van Politie. 
= Korpschef van Politie. 
= Districtscommandant der Rijkspolitie. 

= Uitgebreide onderzoeken. 
= Administratieve onderzoeken. 

Dit overzicht- is OEgemaakt over de.neriode 19 JU11i tLm 3:J.._..,?uli 1951. 

1 Augustus 1951/DIS/H. 
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Aantal door ACD t.b.v. afd.D verrichte checkingen. 

le half jaar 1950 

Jan. 
Febr. 
Maart 
April 
Mei 
Juni 

Totaal 

1821 
1464 
1?06 
1468 
1626 
1891 

99?6 

2e halfjaar 1950 

Juli 
Aug. 
Sept. 
oct. 
Nov. 
Dec. 

2885 
5831 
844? 
9532 

10323 
6845 

43863 

le halfjaar 1951 

JE:tn. 
Febr. 
Maart 
April 
Mei 
Juni 

9484 
6433 
5521 
665? 

16198 
13043 

5?336 

(.�-ru..L, Aantal door ACD aän afd.D ter behandeling gezonden CO's. 

le halfjaar 1950 

Jan. 
Febr. 
Maart 
April 
Mei 
Juni 

Totaal 

144 
135 
166 
243 
2?? 
280 

1245 

2e halfjaar 1950 

Juli 
Aug. 
Sept. 
Oct. 
Nov. 
Deé. 

188 
154 
128 
163 
254 
288 

11?5 

le halfjaar 1951 

Jan. 
Febr 
Maart 
April 
Mei 
Juni 

310 
369 
378 
383 
341 
361 

2142 

Aantal door afd.D uit archief opgevraagde dossiers. 

le halfjaar 1950 

Jan. 
Febr. 
Maart 
April 
Mei 
Juni 

Totaal 

121 
135 
181 

98 
9? 

151 

?83 

2e halfjaar 1950 

Juli 
Aug. 
Sept. 
act. 
Nov. 
Dec • 

93 
11? 
1?3 
159 
212 
14? 

901 

1� halfjaar 1951. 

Jan. 
Febr. 
Maart 
April 
Mei 
Juni 

269 
251 
361 
28? 
440 
490 

2098 

Aantal door Dis aan de Politie gevr. onderzoeken t.b.v.afd.D 

le halfjaar 1950 2e halfjaar 1950 le half jaar 1951 

Jan. 54 Juli 234 Jan. 896 
Febr. 32 Aug. 381 Febr. ?00 
Maart 61 Sept. 420 Maart 528 
April 230 act. ?34 April 880 
Mei 263 Nov. 2?? Mei 819 
Juni 423 Dec. 25? Juni ?04 

Totaal 1063 2303 452? 
------ ------ ------
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Mej. Brinkman. 

' 

'. D W 1 reJ. e aa • 

Mej. v.Wenkum. 

Mej. Janssen 

TAAK van ieder lid van het Dis-personeel. 
�---------------------------------------------

K�n beschouwd worden als de secretaresse van Dis. 
1. Agenderen van de Dis-post.
2. Controleren of de door Marid en L.S.K.ingezonden dis

formulieren en -kaf'lrten kloppen met de op de bijbehoren
de lijsten vermelde na.wen. Hier zitten nl. V88k fouten
in. (Ter toelichting zij vermeld, d8t M�rid, B.P.M.,
L.S.K. en Minuor ter besparing van werkzf'lamheden voor
Dia de formulieren voor de Politie en de kaarten voor de
cartotheek reeds typen, zodAt Dis alleen nog maar di:itum,
disno en adres behoeft in te vullen).

3. Doorsturen dislijsten nPar de c�rtotheek en controleren
of deze lijsten binnen een redelijke tijd terugkomen.

4. Na terugkomst der gecheckte lijsten de nodige dossiers
opvragen, deze bestuderen, uittreksels maken en Hr. Ha.ck
ter controle voorleggen.

5. NB controle de antwoorden v�n Dis aan de Dislverbindin
gen typen, brieven verzenden, stukken afboeken en opleg
gen in Diserchief (OD 300).

6. Verantwoordelijk voor:
Afboeken en opbergen van de afgewerkte politierapporten.
De gunstige r::ipporten worden geborgen in OD 300.
De ongunstige worden per Disno. in een Dis-co gevoegd
en naPr ACD 4 gezonden ter berging in OD 1700.

7. De verzorging van de administratie, verbonden Ban het
doorzenden van de disrapporten nFia.r ::ianleiding van on
derzoeken, 1nelke door de andere Rfdelingen van de Dienst
(C - D -KARA) aan Dis verzocht worden. 

8. Het aBnvragen van ma.teriaal voor Dis.
9. R egelmatig controleren of van de diverse gestencilde

formulieren, welke Dis gebruikt, nog voldoende voorraad
is.

10. üjhou .... en v�n de administratie II snipperuren" der Dis-
da.mes.

Assistente en plaatsvervi:ingster van mej. Brinkman. 
Bij afwezigheid van mej. Brinkman doet zij de voor mej. 
Brinkman opgesomde werkzi=ii:>.mheden sub 1 tlm 10. 
Bij a.�nwezigheid vnn mej. Brinkm.an helpt zij ha:::ir met de 
werkza?mheden sub 4 - 5 - 6 . Zij bespreekt zelfstandig met 
Hr. Hack de dossiers en ook de andere werkzNmlheden worden 
niet door mej. Brinkman gecontroleerd. 

Ia 'a-middags toegevoegd aan mej. Brinkman. Zij wordt nog 
ingewerkt en doet thans de werkzR�mheden sub 6 en 7 onder 
controle van mej. Brinkman. Ook de werkzaamheden sub 4 en 
5 worden h�ar geleerd. 
•s-Ochtends verzorgt zij het doorsturen VAn de door Hr.
HPick gecontroleerde politierapporten voor L.S.K. Zij is
thans zover inge�erkt, dat zij Blle hieraBn verbonden ad
ministratie zonder controle zelfstandig kan uitvoeren.

l. Doorsturen der door Hr. H11ck gecontroleerde poli tie rap
porten na�r B.P.M. en �inuor. De hierAPn verbonden werk
z9amheden doet zij geheel zelfstf-lndig zonder controle.

2. Uitsturen nRRr de Politie v�n de lijsten tot checking
personeel lichting 1952. Zelfst�ndig enzonder controle.

3. Doorsturen VRn de door Hr. Hack gecontroleerde politie
rapporten, bestemd voor de afdelingen van de Dienst



Mej. Den Ouden. 

• 

Mej. MetselR.ar. 

Mej.Oosterweghel. 

Mej. Brouwer. 

�ej. Treurniet. 

2. 

(C - D - KARA). Deze voegt ziJ in CO's, vult de schutbla
den in en typt de CO-kaartjes. DaBr bij deze rapporten vaak 
opmerkingen voor de betrokken afdeling gem��kt moeten wor
den, na'3r a.anleiding van door Hr. Heek op de rapporten ge
stelde aantekeningen, worden haar aantekeningen op de 
schutbladen door mij gecontroleerd en eventueel aangevuld. 
4. Eén maal in de vier weken één midde.g dienst als reser-

ve telefoniste.

1. Checking PTT-personeel.
2. " personen, cm een visum vragen voor Amerika 

( v;ia Amerikaanse Ambassade). 
3. Idem voor Canada.
Zij vraagt de nodige dossiers op, bestudeert deze, maakt
uittreksels en legt deze met de dossiers voor ter controle
?an Hr. Hack. De korte mutaties vertaalt zij zelfstandig
in het Engele 9 de langere in overleg met Hr. Hack. Zie
voor verdere behandeling sub 3 rapport Hr. Hack.
Zij verzorgt de bijbehorende administratie (inboeken, uit
boeken, verzenden en opleggen) geheel zelfstPndig zonder
controle.

Is sedert 1.6.1951 bij Dis en is assistente van mej. Den 
Ouden. Zij wordt ingewerkt in dit werk en alles van hanr 
wordt gecontroleerd door mej. Den Ouden. 

Verstuurt de aanvrAgen van Marid, L.S.K., G.2B, B.P.M. 
en Minuor naa.r de Politie. Zij tikt op deze formulieren 
datum, disno, ?dres, typt de enveloppen en pakt de aA.n,' 
vr?gen in. Eventueel typt zij onder de formulieren een 
toelichting voor de Politie, zoals door mij aangegeven 
wordt. Zij verzendt dok de door mej. Brouwer getypte aan
vrA.gen. 

Typt de aanvragen èn de ka?rtjes van de afdelingen C - D 
en KARA voor de Politie. Onder deze formulieren komt be
halve de personalia van de te onderzoeken persoon steeds 
een toelichting, welke door mij wordt opgesteld. 

Assistente van Hr.Hack en mij •. 
1. Bergt de copieën va.n de uitgezonden politiea.anvrAgen

in de daarvoor bestemde bakjes.
2. Zoekt de copie-aanvragen bij de ingekomen politierep

porten.
3. Verzorgt de verzoeken van D, welke binnenkomen nei:tr a.Bn

leiding van door D ontv?ngen politierapporten om nader
onderzoek naar dezelfde persoon in een van zijn vroegere
woonplai:itsen.

4. Licht stukken uit het Disarchief voor de afd. D. Is er
voor verantwoordelijk, dat nauwkeurig in het Disa.rchief
a.Angetekend wordt wRa.r het disrapport heen is.

5. Typt alle brieven en rapporten welke Hr. Hack schrijft
en collationeert deze zelf.

6. Verzorgt de administratie, verbonden aRn naturalisatie
verzoeken en verzoeken om Koninklijke goedkeuring van
verenigingen e.d. Zij ontvangt van Hr. Hack enige noti
ties in kl�d en typt de nodige formulieren, zorgt dat
deze getekend worden door H.C., boekt zeef, verzendt
ze en legj ze op. Zelfstandig.

7. Leest de lijsten lichting 1952, welke van de politie
met de checkresultRten terugontvPngen worden, door en
verzendt deze naar G 2 B. Zij doet dit geheel zelf
stqndig en is hiervoor ook voldoende bekwP�m. Komt zij



1 
1. -.. "/", 1' 

Marva's 

3. 

een geval tegen, dat volgens ha.ar niet klopt, dan raad
pleegt zij Hr. Hack of mij. Ook het Rfboeken en opleg
gen van deze lijsten doet zij. 

8 0 Het telefonisch a.a.n de Politieverbindingen vragen om 
neslag van een bepa�ld persoon in de politiecarto
theek (spoedgevallen). 

's-ochtends l Marva -
!.iej. Verheul 1 Marva 

's-]Jliddags wisselen de 
op de cartotheek. 

cartotheek 
op Dis. 

I, e j. den Engelsman Marva's om en zit de andere dus 

Zij verzorgen het versturen en 
nistr::itie van de door Hr. Back 
rapporten naar Marid. Zij doen 

de dAarbij horende admi
gecontroleerde politie
dit zelfstandig. 

Mej. v.d. Hulst 
geleend van Min. 
v. Oorlog

Zij verzorgt het versturen en de administratie van de 
door Hr. Hack gecontroleerde politierapporten voor G2B. 
Eoet dit zelfstandig. 

• 

Mijn werkzaamheden bestaan uit: 

1. Bekijken van de voor Dis ingekomen post; deze ter agendering
doorgeven aan mej. Brinkman, wa�rna ik de post terugontv�g
en verdeel.
Hr. Hack krijgt de voor hem bestemde co's en politierapporten.
Mej. Treurniet de lijsten checking militRiren lichting 1952.
Mej. Brinkman de lijsten van de Disverbindingen met verzoek
om checking in de cartotheek.
De overgebleven CO's of brieven van de Disverbindingen behan
del ik zelf of zet er a�nwijzingen op voor mej. Treurniet.

2. Zorgen dat de Disdames geregeld werk hebben, dat het spoed
·werk het eerst gedRan wordt en er op toezien dat iederbe
hoorlijk doorwerkt en de stemming goed blijft.

3. Telefonisch contact met de P6litieverbindingen, betreffende
DisRAnrelegenheden en checkingslijsten lichting 1952 (over de
wijze van behandeling vvoegen verschillende politieverbindin
gen inlichtingen). Klachten· aanhoren en oplossen.

4. Telefonisch contact met de Disverbindingen (een enkele maal
ook persoonlijk). Klachten aanhoren en oplossen. Verzoeken om
voorrang van bepaalde onderzoeken behandelen en bekijken of
in deze gevallen een beroep geda.Rn kan worden op de Poli tie.

5. Er op letten, dat niet in korte tijd een zo groot aantal on
derzoeken na�r een politieverbinding wordt gezonden, dat de
ze er nog in geen jaar uitkomt.

6. Cont,:1ct opnemen met de a.fd. C - D en KARA indien zij via Dis
aan de Politie verzoeken doen, welke mijns inziens niet uit
voerbaar zijn.

7. Contact opnemen met H/ACD in verband met voorkomende mo:i&lijk
heden betr. checking of docwnentatie, Dis betreffende.

8. Aangeven welke toelichting op ieder disformulier gesteld moet
worden. Er gaat geen disformulier naar de Politie uit zonder
dat ik bekeken heb welke toelichting nodig is.

9. Geven van advies aan afd. D betreffende de capaciteit der
verschillende politieverbindingen tot het instellen van een
D!sonderzoek (bv. goed, voldoende, matig, slecht). Daarbij
tevens advies of bij een bepaalde Politieverbinding specia&l
een V 7 onderzoek gevraagd moet worden of dat kan worden vol
sta:m met een V 4.

10. Beoordelen of een aanvraag al dan niet gerappeleerd kan wor
den ( in a.r:mmerking wordt dan o. e. genomen de aard van het



• 

onderzoek en het feit of de betrokken politieverbinding 
"vol" zit met disonderzoeken. 

ll. Persoonlijk contact met het Centra�l Archief van de Bij
zondere Rechtspleging, teneinde daar de voor Dis va.n be
lang zijnde dossiers in te zien en hieruit uittreksels te
maken. 

12. Conta.ct met Bevolkingsregister Amsterdam en Den Haag en o.a
hier:::ian inlichtingen vragen speciaal ten behoeve van de 

afd. c. 

13. Geven van beoordelingen over Dis-personeel op
H.D. of mevr. Pleyte. 

14. Regelen van het zomerverlof. 
15. Vervangen van Hr. Back bij diens afwezigheid.

Voor de technische organisRtie van Dis en de aantallen welke 
door Dis in de eerste 5 maanden van 1951 veiwerkt zijn ver
wijs ik naar rapport Hack. 
Ik k�n hieraa� nog toevoegen, dat in April 1951 via Dis de 
7-December-Divisie door de politie gecheckt is (6000 man) en
dat deze resultaten ook weer via Dis aan G 2 B zijn toege
zonden. 

29.6.1951/� 
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