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Dossier Nr. 1351, deel 3. Beleidskwesties KO; Voorstellen 
omtrent uitvoering taak BVD 

1. Schr.HKO aan HBVD dd 13-"g-50 betr.vragen
lijsten voor personeel 

2. Schr.HD aan HBVD dd 13-11-50 betr.vragen
lijsten personeel 

3. Schr.HPZ aan HB II betr.antecedenten-rap
porten sollicitanten dd 4.4.51 

4. Schutblad CO 92740 betr.vragenlijsten
5. Nota HACD aan HBVD betr.betrouwbaarheids

onderzoeken
6. Nota HKO aan PHBVD betr.voorstel wijzi

ging methode betrouwbaarheidsonderzoeken
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onderzoeken s 

Jli: 
Nota HKO aan HBVD dd 10-1-�1 betr.kwali -
teit ID-werk , 
Nota HKO aan PHBVD dd 6-Y�51 betr.critiek 

,,, cursussen � 
Rapport KO 2 aan HKO dd 31-5-51 + nota 
KO 6 betr. opmerkingen�cursisten 
Nota KO 2 aan HKO dd 25-6-51 betr. ID-
onderzoeken • 
Schr� HKO aan PHBVD•dd 21-7-52 betr. 
analyse-systeem verz.gegevens 
Reorganisatietafel KO 2, Commentaar Noyon 
Memorandum Ko 2 b�tr researchwerk dd 
15-12-52 met commentaar HB, HKEW,CVL +
schutbladen CO 168702
Voorlopig voorstel plan nieuwe gebouw 
afd. KO (KO 2) 
Nota PHKO aan HD dd 25-3-53 betr.veilig
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Nota KO 6 aan PHD dd 30-12-52 betr. Wetèe
lijke regeling beveiliging 
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38. 

Nota HKO aan HKA dd 25-6-53 met memo
randum betr.waarborgen rechtszekerheid 
Notitie van E IX aan HE dd 2-5-56 betr. 
N. Martijnse
Nota HBVD aan HKO/KO 2 dd 16-6-56 betr.
samenkomst militaire inl.diensten
Nota HKO aan HKA dd 18-9-56 betr.studie
rapporten buitenl.zusterdiensten
Nota HKO aan PHBVD dd 12-9-55 betr.
evaluatiesysteem
Nota HKO aan HB dd 8-7-55 betr.door
B VI/VII opgemaakte appreciaties van
bepaalde bewegingen
Nota van HD aan alle sect;r'es dd 10-1-62
betr. behandeling veiligheidsincidenten
Nota KO/N aan HKO dd 8-6-61 betr. circu
laire inzake politie-optreden bij
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Nota HKO aan HBVD en IµCCP d.d.juni 1 61 met 
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NOTA aan Hoofd BVD 
van Hoofd D 

u 

Naar ik meen bestaan reeds geruimen tijd formulieren bij 

deze dienst, waarop sollicitanten een groot aantal gegevens 

' 
.

moeten invullen (vorige werkgevers etc.) Zulks, begrijpelijkerwijze 

om voor het antecedentenonderzoek de rechercheurs een basis te 

geven. 

Een van deze vragen luidt als ik het wel heb: "Welk geloof 

belijdt ge" of: "Belijlt ge een geloof, zo ja, welk", of iets 

dergelijks. 

Dit zal ook wel ten behoeve van het antecedentenonderzoek 

zij·n, want het antwoord op deze vraag kan het onderzoek vereenvoudigen. 

Toch vraag ik mij af, of, gezien het glazen huis, waarin wij 

wonen, wij niet beter elke schijn van confessionele discriminatie 

kunnen vermijden. 

Het is altijd mogelijk dat de een of andere afgewezen candidaat 

gaat rondbazuinen wat hij allemaal heeft moeten invullen. 

13-11..,.•50 w.g. Stall
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Nota: voor êle Heer J •• 1. van laere 
Hoof'd B II 

Onder verwijzing nanr enkele besprekingen, welke met U evoera 
zijn over de enteeedentenrapporten van sollicitanten en naar aan
leiding van Uw verzoek, moge ik U hieronder een aantal punten doen 
toekomen, waarmede naar mijn mening bij het opmaken van deze rap
porten rekening ware te houden• 

Op prijs zal ik het stellen, indien U Uw mede,oerking ertoe 
zoudt kunnen verlenen, opdat een en ander ter kennis Tan de betret
tende rechercheurs wordt gebracht• 
De verhoren• 

In de rapporten waren de verklaringen van de gehoorde figuren 
in eigen woorden weer te geven• 'l'e verkiezen ware wellicht de vorm, 
welke ook bij een proces-verbaal van verhoor gebruikelijk is• Deze 
methode waarborgt m• i• een grotere objectieve weergave. 

De rapporteur kan aan het slot van deze verhoren zijn eigen be
vindingen weergeven, zulks ne.e.r aenleid mg van het huisbezoek, het
welk h1 j heett afgelegd• 

Waar deze entecedentenraPPorten een zeer voorname, zo niet de al
lerbelangrijkste rol spelen bij de beoordeling or betrokkene al dan 
niet wordt aangesteld, kunnen zij met niet genoeg waarborgen worden 
omringd• 

Ik ben zelfs geneigd daarom alle gebruiken en voorschriften met 
betrekking tot het opmaken van een proces-verbaal hier van toepas
sing te willen verklaren (b•V• de 7 gouden w•'s) 

Zo zal zoTeel mogelijk behalve de naam ook de leeftijd en de 
functie van de gehoorde figuur vermeld moeten worden• Het is neme
lijk bij de beoordeling ener verklaring van veel gewicht te weten 
of een collega, clan wel een cbe!" etc. aan het woord is• 

Ik kan mij niet geheel aan de indruk onttrekken, dat het hebben 
ven een bepaalde levensbeschquwing van de sollicitant, zij het on
bewust, invloed heett bij het o stellen van het rapport• In een be
paald geval werd bv. van een meisje, dat. niet de kerk bezocht êloch 
wel eens ging dansen, gezegd: "Vool'2l')ver in een dergelijk geval van 
betrouwbaar gesproken kan worden"• 

Wanneer dan dergelijke zinsneden samengesmolten orden met ver
klaringen van gehoorde personen is het niet wel mogelijk een juiste 
indruk bij het lezen te krijgen. Indien de rapporteur zich erV81l be
wust is, dat hij de verklaringen van zijn eigen indrukken en opvat
tingen gescheiden moet houden, zal het rapport aanzienlijk in waarde 
stijgen. 

In sommige gevallen kunnen tegenstrijdige Terklaringen na�er or
den onderzocht om de achtergrond te doorzien• 

Ik memoreer b•V• het geval, waarbij de werkgever ongunstige ver
klaringen aflegde over de sollicitant en opmerkte zelfs geen getuig
schrift te hebben willen er geven• re sollicitant ken evenwel een door 
deze werkgever verstrekt en ondertekend zeer gunstig etuigschritt 
tonen• 

Een dergelijk geval are onmiddellijk te onderzoeken• 
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- 2 - VERTRO ELI ;r 

Het rapport 
Bij de indeling van het rapport ware aan de navolgende punten aandacht 

te schenken, zulks ter bereiking van een duidelijk en leesbaar overzicht: 

8• 

b• 
C• 

d· 

8• 

f• 

g • 

Een maTge vrijhouden van ca. 5 cm. 
Spatiäring tussen de regels bij verandering von onderwerp• 
Nummering der bladzijden ven het rapport• 
Alle bijlagen nummeren en ter plaatse in het rapport ne.nr het betreffende

no• der bijlagen verwijzen• 
Persoonsnamen in hoofdletters et onderstreept. 
Duidelijk leesbaar de n88Jll van de rapporteur vermelden• Het amgeven 
van het codenummer beert bij dit soort e.ntecedenten:rapport weinig zin• 
In het rapport waren e erst op te nemen de personalia van de sollicitant, 
met vermelding der diverse adressen, we.ar betrokkene gewoond heeft• Ver
volgens een tijdtabel, welk een e.aneengesloten korte levensloop dient te 
geven• Bv. 
1910 
19ló-1922 
1922-1927 
1927-1932 
1932-1934 
1934-1939 
1939-1940 
1940-1948 
1948-1950 
1960-heden 

geboren te Amsterdam 
lagere school te Amsterdam 
H. B. s. -B te • s-Gravenhage 
Econ• Hoge School te Rotterdam 
Militaire dienst 
werkzaam bij de K•L• • 
Militaire dienst 
Rijksbureau voor Aardolieproducten 
Ministerie voor Wederopbouw 
werkeloos 

Als derde punt volgen de personalia etc. van familieleden en in onenden 
met vermelding van ev�uele bijzonderheden en eventueel onder verwijz ing 
(per geval) naai' de genummerde bijla gen (bv• checkbr1e1'jes, naslagresul
taat Bev•Reg. etc•) 
Ten vierde volgen uiteenzettingen van elke periode, genoemd in de tijd
tabel onder vermelding der verhoren• Onder dit punt waren de data zo mo
gelijk op dag en maand nauwkeurig te vermelden• 
Tenslotte volgt als vijfde punt de persoonlijke indruk van de rapporteur• 
Daarbij ware tevens te vermelden welke diploma's de sollicitant heeft fe
toond• Indien de sollicitant beeft opgegeven bepaalde examens te hebben 
afgelegd, doch de desbetreffende diplom's niet meer kan tonen, ware te

vermelden op welke wijze is aangetoond of aannemelijk is gemaakt� dat be
trokkene deze examens met gunstig gevolg heeft afgelegd· 

Bij de opstelling van het rapport ware chronologisch te erk te gaan, uit
gaand vnn de levensloop v an de sollicitant• Thons komt het voor, dat achter
eenvolgens naar het tijdstip der verhoren een verslag wordt geleverd, doch 
dit kan minder overzichtelijk worden, indien het geregeld verloop van de 
carrière daardoor niet duidelijk tot uiting komt• 

Algemeen 
De rapporteur gelieve ervoor te waken, dat bij de sollicitanten geen on

eemot1veerde verwachtingen worden gekoesterd• Zelfs al is de inhoud van een 
rapport gunstig, dan nog Jrunnen.strltactoren zijn, de rapporteur onbekend, 
die aanleiding kunnen geven de s@!illitl@1t11ee:P1ftb ltnsiitehU WtJTee 

Enkele melen ben ik nl• door si 
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ding te kennen geven over een atwijzeJ:Jd bericht• '"De recherohenr heeft 
gezegd� en dan volgt een aan de rechercheur toegeschreven uitlating, die 
ale zij inderdaad heeft plaats gevonden, aanleiding kan geven tot het 
koesteren van hoop. 

? u wil ik hie:rmede niet zeggen, dat elke aan een rapporteur to e
schreven uitlating, dezerzijds voetstoots wordt aaneenomen, doch 1n een 
enkel geval 1s wel gebleken, dat een kem van marhe1d aanwezig was in 
de door de sollicitant geuite klacht. 

Dit 1s dan ook èe reden, dat ik het bovenstaande in • aandacht •11 
aanbevelen. 

�ezerzijds wordt ten volle beseft, dat de rechercheurs met erk 
overkropt zijn• ''aar bovendien het indienen van de rapporten zo spoedig 
mogelijk moet geschieden kan volstaan orden met het inleveren van het 
geschreven exemplaar. Het aanwe�ig 7.1 jn van een verschri jvlng or taal
fout behoeft geen bezwaar op te leveren• De tijd om s] les nauwkeurig 
te doen collationeren ontbreekt nu eenmaal• 

�et deze omstandigheid wordt op de af"deling A•Z• dan ook ten volle

rekening gehouden• 

HET BCOFD PFRSO iEI'E ZA 

w.g. D0 J0 Buunnan

•s-Gravenhage, 4 April 1951



Overgenomen van Schutblad CO. 92740/ 

De bedoeling hiervan moet zijn en blijven een aan de overheids

instanties dan wel�:EX van bedrijven waar bijzondere veiligheids

belangen bij betrokken zijn d�ze vragenlijsten te doen toekomen met 

advies deze voor het speciaal in de veiligheidsobjecten aan te stellen 

personeel (of reeds aangestelde) te gebruiken. De aldaar ingevulde 

lijsten kunnen dan tevens dienen als een goede basis voor een antece

dentenonderzoek onzerzijds of van de zijde van de politie . 

Deze lijsten zijn bepaald te uitgebreid pro door ons personeel in te 

vullen, aangezien wij ons uitsluitend hebben te beperken tot het 

verkrij.gen van inlichtingen en gegevens op het stuk van politieke 

betrouwbaarheid en beveiligingsmogelijkheid. 

KA, 28-11-850 w.g. F.

Plv� H/:BVD

Er ontstond enig misverstand door het voegen van mijn (spontane) 

notitie bij dit stuk van KO, dat ik toen niet kende. Dit werd inmiddels 

opgehelderd. 

T.a.v. hetgebruik van deze lijst voor eigen candidaten heb ik

uiteraard niet te beslissen. 

Wat betreft het invoeren van deze lijst bij bedrijven staat wel 

vast dat dit als regel niet kan, Een bedrijf heeft zijn eigen wijze 

van personeel werven en beoordelen, en daarin steken wi j ons liever 

niet. Wij maken� aan de beveiligingsman van ret bedrijf bekend, 

waarin wij geinteresseerd zijn, en hoe hij dat verder te weten komt, 

is de.zaak van het bedrijf. 

Ik zou willen voorstellen dat een exemplaar van deze lijst 

bij D komt voor het geval er bedr:ijven komen die geen formulieren kennen 

en erom verzoeken .• 

11-12-'50 w.g. SitJ.l

Met het voorstel van E/D accoord aannemend dat 'het onzerzijds r.·�c 

anders mogelijks om de lijsten meer productief te maken bij andere in

stellingen dan de onze. Tegen eigen gebruik geen bezwaar indien daaraan 

behoefte bestaat. 

18-12- 1 50 plv. B/BVD 
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Aan a plv. Hoofd B.V.D. 

Van I Hoofd x.o.

No. c X 100844 

Betl\t Voorstel tot wijziging ,ra.n method, m.b.t. 
betrouwbaarheids-ond rzoeken voor de afde
lin&' D. 

VERTROUWELIJK. 

Ingevolge Vw opdracht volgt hieronder mijn c ent 
op het voorstel tot wijziging van de method van betrouwbaarheids
onderzoeken oor de afdeling D. 

In de eerste plaats zij opgemerkt dat onderg tekende reeds 
op de hoogte was van de voorbereidingen tot dit voorstel, doordat 
een van de samenstellers mij inlichtingen gevraagd heett m.b.t. n-
kele in het rapport genoemde punten. door had ik mij reeds een 
voorlopig o.ordeel gevormd over de in het pport behand lde terie, 
welk oordeel na kennisneming van het rapport geen wijziging heeft 
ondergaan. 

Evenals de samenstellers ban ik van mening, dat de oeilijk• 
heden die zullen voortvloeien uit de sterke vermeerdering va.n het 
aantal botrouwbaarheidsond rzoeken, alleen te vermijden zijn door 
een ingrijpende ver envoudiging. 

De vereenvoudiging, zoals d ze in het rapport wordt voor
gesteld, lijkt mij in de g•geven o standigheden inderdaad de beste 
oplossing. In verband hie:J;'!llede zou ik echter nog het volg nde wil• 
len opmerken• 

1. De vergelijkingsbasis lijkt mij wel wat smal.
Persoonlijk heb ik het idee, dat bij 386 ander willekeurige gn -
len het aantal geTa.llen dat in het rapport op 1. gesteld rdt wel
eens hoger zou kunnen liggen. Het verdient daarom .1. aanbeveling
dit onderzoek nog eens uit te strekken OTer een Teel groter aant
gevallen.

Maar zelfs indien h t bovenbedoelde aantal groter dan 1 is,
dan nog geniet m.i. de voorgestelde vereenvoudiging de voorkeur bo
van de oude regeling om de volgende redenen•
a. Door de grote hoeve lheid werk zou de kwaliteit Ttm de onderzoeken
dusdanig verminderen dat voor de betrouwbaarheid niet meer kan worden
ingestaan.
b. De achterstand zou dermate toenemen, dat hij niet eer in te halen
is.

2. Van de 386 hierboven bedoelde onderzochte personen, waren er 12 tl,
gesignaleerd. Va.n dit aantal was 8'1, ten onrechte gesignaleerd.
Dit is niet zo ernstig als het lijkt omdat1
a. Na.ar de betrokken gesignaleerde toch een onderzoek wordt ingesteld
en dan wel blijkt dat de·g gevens in eigen documentatie onjuist zijn
(door het onderzoek worden ze bovendien gecorrigeerd).,L

3. Doordat het aantal onderzoeken bij het nieuwe sr,iteem sterk vermindert,
zal wat m er aandacht besteed kunnen en moeten worden aan de kwaliteit.
Vooral ook " oetan worden" omdat het hier dan alleen gesignaleerde g -
vallen betreft. is dan m.i. alle aanleidin&' over te ga.an tot invoe
ring van het systeem waarover ik 17 reeds am rapport toezond, welk r p-
port voorlopig gedeponeerd moaet or en. Het hierboven gestelde �
tevens een aangelegenh id waarover ik onlangs Hoofd B.V.D. ( in&'evolge

j
b

b. De redactie van het gros van die signaleringen zodanis is, dat

ommiddellijk reeds twijfel orlstaat omtrent de juistheid van de

gegevens. 
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een mond linge opdracht) rapporteerde n.l. het slechter 
het werk van de plaatselijk inlichtingendiensten Tan de 
politie. 

4. Het gebruik van vragenlijsten, in de zin zoals ik dat U enige tijd
geleden voorstelde, wordt bij invoering Tan het m. 97ate nog
bala.ngrijker. Het oordeel van een B.V.I. of B.V.A. trant sol-
licitant zal b ter gefundeerd zijn en dus de gelijkheid en 
spoor van onbetrouwbaarheid te ond rkarmen groter. 

5. Van deze gelegenheid maak ik tevens gebruik het vol�de r Uw 
aandacht te brengena 
Overeenkomstig de met U gemaüte afspraak, zal binn • rt d 
rechercheurs van deze dienst een aantal psychologielessen orden ge
geven. 
Deze lessen zullen worden gegeven door de heer .#andere, (ex asiatent 
van Prof Waterink) een psycholoog die toegevoegd is aa.n de Centrale 
Personeelsdienst bij het Uinisterie Tan Binnenlandse Zak en di de 
dagelijkse leiding heeft van de zgn. Rijkspsychologische Dienst, en 
instelling welke binnenkort al het personeel dat in Rijksdienst ordt 
aangenomen zal gaan testen. 
Tot heden gescheidde �t testen bij diverse bureaux Toor psychologisch 
onderzoek, ma.ar dat zal dus in de toekomst Centraal geschieden. 
De beveiligingsambtenaren van overheidsobjecten zullen na '.;dlUÛ.aneming 
van het psychologisch rapport, nog beter in stSGt zijn hun oordeel te 
vormen. � is dus alle aanleiding om van B.V.D. zijde dit streven DD.:ir 
centralisatie van psychologische onderzoeken te bevorderen, indien al
thans tussen Bijkspsychologische Dienst en Beveiligingsambtenaren van 
Overheidsobject n de gen'eá e relatie zou kunnen ontstaan. 

15 ..Ja.nuari 1951. 
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Hoofd D. 
Iloofd K.O. 

In verband met de besprekin tussen S.D. en K.O. 2, 
worden hieronder enkele wijzigingen voorgeateld in de 
nrichtlijn bij de vaststelling van de betrouwbaarheid". 

Er is in het algemeen geen tegenspraak tussen deze 
richtlijn en hetgeen op de cursussen behandeld wordt. Om 
een en ander, ook wat de details betreft, zoveel mogelijk 
bij elkaar te doen aansluiten worden de ijzi�ingen voor
�esteld • 

. Het enige principiële punt is de gerichtheid van de 
beveiliging. In de richtlijn komt onvoldoende tot uitdruk
king de beveiliging tegen sabotage, ondermijnende propagan
da en insurrectie. Bij dit laatste moet niet gedacht or
den aan de opstand zelf, maar aan de voorbereidinJ daartoe 
d.m.v. infiltratie e.d •

13 October 1951 
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Voorgestelde wijzigingen: 

(1) Punt II a. en b. samenvoegen en een nadere omschrijving
geven van staatsgevaarlijke activiteit -(spionnagc>,
sabotage, ondermijnende propaganda en insurrectie)-.

(2) In punt II c. niet spreken over een Communistische rege
ringsvorm, maar over "verbinding met agenten of verte
�enwoordigers van de in bijlage (A) genoemde staten,"
'(de oude bijlage A wordt dan B en de pude bijlaJe B
wordt C ).

(3) Punt II e. vooronderstelt, dat voor de B.V.D. het ge
bruik voor subversieve doeleinden van de in bijlage te
noemen organisaties bewezen is.
Er mag echter met ree t worden getwijfeld, of dit be
wijs de facto bij de dienst aa._nwezig is •
"Voor subversieve doeleinden", kan daarom beter vervan
gen worden door, "door extremistische organisaties".

(4) Punt II f. hier zou nog bijgevoegd kunnen worden, "of
het bezoeken van bijeenkomsten ten behoeve van die orga
nisaties".

(5) In punt II j. "omstandigheden" weglaten en een nieuw
punt k. invoegen luidende; Persoonlijke omstandigheden

welke een aanzienlijk risico opleveren voor de beveili
ging (b.v. belangrijke schulden, aanzienlijke zakelijke
belangen in enige Staat genoemd in bijlage\.; echtge
no(o)t(e), ouder(s), broer(s), zuster(s), kind(eren),
schoonouder(s), zwager(s) of schoonzuster(s) wppnachtig
in enige Staat genoemd in bijlage A.

(6) Punt II m. uitbreiden met "lidmaatschap of ondersteu
ning van een der in bijlage A vermelde organisaties".

(7) In de punten III P IV en V de beveiliging te6en sabotage,
ondermijnende propaganda en insurrectie tot uitdrukking
brengen.

(8) Een nadere omschrijving ge�en van positieve "gedrazingen'
in punt III.

( 9) Het is niet bijzonder duidelijk welke functies bedoeld
worden onder III en welke onder IV. Het ware beter onder
III te spreken over "functies", waarin de beschikking
kan worden verkregen over, of kennis kan worden geno
men van geheime of zeer geheime gegevens" en onder IV
over, "vertrouwelijk en dienstgeheime gegevens".
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(10) De volgende wijziging�n van redactionele aard kunnen
noB worden voorgesteld:
m.i. is de formulering van IV en V i.v . .  I ni t juist:
V werpt alle waarbor6en bij II gescha en omver en maakt
II, dat als bevel 

0
erediJeerd is tot richtlijn. Lo�i

scher is m.i. dan om II direct als richtlijn te formu
leren, b.v. als voljt 'Voldoende aarborgen •••••••••••••
worden in het algemeen niet �eacht te bestaan, i dien
t.a.v. de betrokkea persoon �ordt beschikt over ge�e
vens •••••••• 11. In ieder Jeval is voor een incidentele
beperkin6 van de werking van II, als in IV eeachiedt 
(11 zij het met dien verstande •••••• aanleidin• hoeft te 
geven"). naast het bepaalde in V geen plaats.

(11) Punt II i. is dunkt mij een volslagen illekeurige schei
ding: Ue commissie, die dienstweigerille moet beoordelen
gaat slechts na, of de mening van de betrokkene voldoen
de 6efundeerd is. Ook al is de mening no zo links ex
treem, het kan een vettige 

0
rond zijn.

Bovendien zal onwetti�e dienstweigering orden gestraft
en dan onder punt II h.  vallen.

(12) Punt II k. lijkt me wat beperkt, familie relaties zou
den wellicht hier ook onder gebr�cht kunnen Rorden.
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RAl?PORT V AH OlID�1ZOEK 
-------• 

B etreffende: 

Bron: 

Betrouwbs,arheid bron: 

Waarschijnlijkheid gegevens: 

Bevindingen: 

Dienst: Rapporteur(s) 

-1-

Rubr. : 

l,urmier: 

atum: 

Paraaf rapport'3ï..1.r(s) Gezien: 

D1 t rapport 
b eetaat uit 

bladzijde(n) 
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Aan: Hoofd B. v.n.

Van:Hoofd K.o. 

Betr.: Veiligheidsonderzoeken 
Bijl,: 5. 

VERTROU\':UIJK 

Naar aanleiding van Uw opdracht om aan te geven hoe het 
voorstel tot verbetering van de veiligheidsonderzoeken in de 
praktijk zal moeten werken, treft U hierbij aan een voorbeeld 
met toelichting• 

,-
In mijn rapport van 4 Juli 1950, dat volledigheidshalve 

hier weer bij gaat, wordt onder aan bladzijde 2 gesproken over 
"formulierentt en op bladzijde 3 over een "samenvattend rapport". 
Hierbij gaat een model van zo'n formulier (1.) met een toelich
ting (2.), terwijl U van het samenvattend rapport eveneens een 
model (3.) met toelichting (4.) aantreft. 

24 Augustus 1950• 



• 
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Toelichting formulier rapport van onderzoek. 

l• Algemeen, 
Het hieronder gestelde dient om te komen tot een verbetering van de veilig

heidsonderzoeken. 
Een �eiligheidsonderzoek is in het algemeen elk onderzoek dat ingesteld wordt door 
een binnenlandse veiligheidsdienst en onmiddellijk verband houdt met diens inlich
tingen- of veiligheidstaak. Dit is dus zowel een antecedenten-onderzoek naar iemand 
die benoemd zal worden in een vertrouwensfunctie, als een onderzoek naar de achter
grond van een incident, als een willekeurig onderzoek naar iemand die verdacht 
wordt van subversieve activiteit• 
Il• Principes. 

l• De onderzoeker die belast is met het verzamelen van gegevens dient de rede
nen van wetenschap te vermelden• Hiermede wordt twee�rlei doel gediend: -
a. De chef van de onderzoeker is beter in staat de waarde van het gerappor

teerde te beoordelen•
b. Het zal in de toekomst altijd mogelijk zijn na te gaan op welke Wijze en

van wie {met uitzondering van de gegevens verstrekt door geheime bericht
gevers) de gegevens werden verkregen.

2• Indien de gegevens niet door eigen waarneming zijn verkregen, dient de 
onderzoeker een waardering te geven van de betrouwbaarheid van de bron en 
de waarschijnlijkheid van de gegevens• Hierdoor is de chef van de onderzoeker 
weer beter in staat tot evalueren• 
3. Indien de onderzoeker twijfelt aan de objectiviteit van de berichtgever,
dan dient deze t wijfel in het rapport tot uitdrukking te worden gebracht•

in. Formulier. 
l• In de rechterbovenhoek wordt overeenkomstig het Rubriceringsvoorschrift 1949 
de rubriek aangegeven. 
2. Bij "Betreffende:« wordt ingevuld de naam en eventueel nog nadere gegevens
die kunnen dienen om de persoon of zaak duidelijk aan te geven.
3. Als datum wordt ingevuld de datum waarop het rapport wordt opgemaakt {De datum
waarop het onderzoek werd ingesteld dient te blijken uit het gestelde onder "Be
vindingen")
4. Als nummer wordt ingevuld het nummer van het overzicht waarvan dit rapport een
onderdeel is• Dit overzicht zal als regel samengesteld zijn uit een aantal rappor
ten, die doorlopend worden genummerd {1*-«C�Q triC"i- M:i. 41Mn••-.i•« 9.-.tAl!IU
@6sàt4iiHI (�f-èfeC#tnrmPQiS··- .. ,,,M•&).
5. Onder "Bron" wordt een korte omschrijving gegeven van de bron waaruit de gegevens
werden geput. Indien het om veiligheids- of andere redenen beslist ongewenst is de
geheime berichtgever te noemen, dan kan volstaan worden met het geven van een nummer
of codenaam. Vermeden moeten dus worden aanduidingen als "een geheime berichtgever",
"·een betrouwbare bron" e.d.
6• Voor het aangeven van de betrouwbaarheid van de bron, maken: •E2J.gebruik van een
der volgende aanduidingen:

Volkomen betrouwbaar. 
Doorgaans betrouwbaar. 
Tamelijk betrouwbaar. 
Niet altijd betrouwbaar. 
Onbetrouwbaar. 
Betrouwbaarheid onbe end, 

7. Voor het aangeven van de waarschijnlijkheid der gegevens, makell! men gebruik van
een der volgende aanduidingen:

Bevestigd door andere berichten. 
Waarschijnlijk juist. 
Mogelijk juist. 
Juistheid twijfelachtig. 
Onwaarschijnlijk• 
Juistheid kan niet worden vastgesteld• 

s. Onder "Bevindingen" geeft de onderzoeker duidelijk en nauwkeurig aan de door hem
verzamelde gegevens, op welke wijze ze werden verkregen {bv, onder dekmantel) alsmede
indien nodig een nadere omschrijving van de betrouwbaarheid van de bron of de waar

schijnlijkheid van de gegevens (Indien de onderzoeker dus bedenkingen heeft t.a.v.
de objectiviteit van de bron dienen deze hier te worden vermeld),



\ ( 2. ) vervolg. 

g. Onder ''Dienst" wordt ingevuld de naam of de codeaanduiding, waarmede de dienst
waartoe de rapporteur behoort wordt aangeduid.
10. Onder "Rapporteur(s)" wordt vermeld de naam van de rapporteur (Indien er meer
dan een rapporteur is worden alle rapporteurs vermeld).
11• De rapporteur waarmerkt d.m.v. zijn paraaf het rapport.
12• Na kennisneming van het "rapport van onderzoek" en vergelijking met het "Over
zicht van verzamelde gegevens" wordt het rapport van onderzoek door de chef van de
rapporteur voor gezien geparafeerd•
13• De rapporten van onderzoek worden als regel in enkelvoud gemaakt, zij dienen te
worden geschreven met inktpotlood of met de pen.
14• Voor elke nieuwe bron wordt een nieuw formulier gebruikt• Er komen dus afzonderi
lijke rapporten van: naslag in de eigen administratie, controle bij bevolkingsre
gister, interview met werkgever, buurman, volgactie enz.
15• Bestaat een rapport uit een aantal bladzijden, dan wordt onder aan blz•l vermeld
hoeveel bladzijden het rapport in totaal telt• De volgende bladzijden worden, begin
nende met blz.2, doorlopend genummerd• Het rapport wordt afgesloten met het woord:
"Einde"•



OV-.tl!RZIC�TT vAr VBRZAJ.ilLJit, G�G�V.l!J. d 

Betreffende: 

Soort van onderzoek: 

Stand van onderzoek: 
(geslotm-afgelast-opgeschort-lopende) Rubr. : 
----::-----,.-,-------- - --

Ref erenti enu.mmer: Fun:.mer: 

Datum: 

Gegevens: 

Dit over zicht is samengesteld uit rapporten van ona.erzoek 

Dienst: Samengestel d Paraaf Gezien: chef 
door: semensteller: 

Bijlagen: 

-1-

Dit overzicht 
bestaat uit 
_ bladzijdn:çn) 
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Toelichting "Overzicht van verzamelde gegevens"• 

I • Algemeen. 
Wanneer een onderzoek is afgesloten of in een zodanig stadium is gekomen, 
dat het gewenst is om aan de opdrachtgever mededeling van de verzamelde 
gegevens te doen, dan wordt aan de hand van de op deze zaak betrekking 
hebbende ''Rapporten van Onderzoek" het "Overzicht van verzamelde gegevens" 
samengesteld• 
Met weglating van alle gegevens die voor degene die het overzicht zal 
ontvangen niet noodzakelijk zijn, wordt een zakelijke beschrijving ge
geven m.b.t. de te onderzoeken zaak of persoon. 
Bronnen worden dus niet genoemd en er wordt geen mededeling gedaan van 
de wijze waarop de gegevens verkregen zijn• Heeft de onderzoeker bedenkin
gen t.a.v. de betrouwbaarheid of de oijectiviteit van de bron of de W8ar
schijnlijkheid der gegevens, dan behoren deze in het overzicht te worden 
opgenomen. 

Il• Formulier. 
l• Als ''Datum" wordt ingevuld de datum waarop het overzicht werd samen
gesteld.-
2• Als "Referentienummer'' wordt ingevuld het nummer waaronder de verzoeker 
het verzoek tot het instellen van een onderzoek uitzond. 
3. Bij "Soort van onderzoek" wordt de aard van het ingestelde onderzoek
vermeld (bv. ·administratie naslag - uitgebreid onderzoek - enz.).
4. De verkregen gegevens moeten in het overzicht zoveel mogelijk chrono
logisch worden gerangschikt•
5. Het overzicht wordt - indien niet anders is bepaald - in tweevoud op
gemaakt•
�et eerste exemplaar wordt aan de verzoeker gezonden (B•V•D• of t.a.v.
B·IX de afdelingen van de B.V.D.).
Het tweede exemplaar wordt tezamen met de rapportan van onderzoek, waaruit
het overzicht is samengesteld, opgeborgen in het archief (t.a.v. de plaat
selijke inlichtingendiensten hun archieven en t.a.v. B·IX het B•V•D•-ar
chief. ) •
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Aan: Hoofd B.V.D. 
Van : Hoofd I • o.

Retr.: Veili�heidsonderzoeken 
Bijl, : 1, 

VERTRO'C .IJK 

I 

f 

9 Povember 1949· zone' ik aan plv, Foofd B.v. n. een brief, 
die als bijlage 1 hierbij gaat. 'inds die datum heb ik mot meer 
nadruk op de cursussen het onderwerp "Veiliv.heidsonderzoeken" 
behandelq en met proter oplettendheid als tevoren ogen en oren 
de kost Repeven in de hoop tekenen van verbetering waar te ne
men, Deze hoop is voor een groot ged�elte ijdel gebleken. Vele 

W rapporten demonstreren no� steeès een behandelinp van deze on-
1 derzoeken, die lieden die weini� op hebben met onze dienst, een 

prachti�e aanleidinP zou aeven tot Perechtvaarèipde critie� . 
Het �aat hier om een van de mePst kwetsbare punten in ons verk 
en fouten in de zin als hierboven bedoeld moeten als zeer ernsti,,. 
v1ord en beschouwd. 

De verantwoordeliikheid van de,,.ene dje het onderzoek instE'it, 
is hier twa:ërlei, ·1n °de eerstFJ pl::> ts t, O• v, de veilfrheid v r re 
Staat, Een slordiu en onvmlledi� incesteld onderzoek kar. }eiden 
tot het plaatsen van personen in "uncties w� arin ze om veili�
heidsredenen niet thuis horen, In de .tweede plac1ts is hier aanwezir: 
een sociale verantwoordelijkheid, , ·anneer door een niet t"ned in
�esteld onderzoek ierrand socia al sch�de �ordt gedaan, dan is dit 
ook ernstig. 

De ber1inselen die door mij in het hierbijgaande schrijven z1Jn 
genoenrl, werden enkele weken geleden ook besproken in een cursus 
aan hoger personeel.; en was het volkomen met wij eens, dat het 
loslaten van de principes die werden aangegeven, moest leiden tot 
misstanden op dit gebied. 

Ik heb mij af�evraagd hoe het morelijk is, dat hier tussen 
theorie en praktijk zulle een grote kloof bestaat en hoe het mo..,·e-

1 
lijk is dat politiemannen, van 7Jie ten a·mzien hiervan toch r:rote 

' nauw,,.ezetheid verwacht JID/! worden, hier vaak zulke ernstige fou
ten maken. Ik heb een ,gedachte hierover ont·1ikkeld en deze ool
niet onder stoelen en banken gestoren en ontdekt dat deze üoor 
vele politierriannen die ik hierover sprak, werd aanvaard, 
De politie le�t, bi,i de vervullinf van haar norirale v1erk, de 
resultaten van onderzoeken vast in processen-verbaal en rappor
ten, die een hoge. 1$I'aad van nauwkeuriPheid bezitten. Rebben ze de
ze niet, dan heeft dit voor de onderzoeken direct onaancename e
volgen. F.ij moet dus v1el de na�wkeurigheid zo goed mogelijk be
trachten, Bij een veiligheidsonderzoek (antecedentenond.rzoek) 
li�t de zaay heel anders, Dit onderzrek leidt niet tot een ver
volging en er zijn niet allerlei openbare functionarissen die het 
onderzoek heoordelen, De beslissinp n,a.v: het result ot wordt in 
het geheim C"enomen en de "'ronden w&. rop deze beslissinr, steunt, 
wordt de betrokkenen niet medeu,edeeld, tervlijl beroep niet mo..,.e
lijk is, Deze .<redrai;,sJijn (die echter nooit vermeden kan v:orden) 
opent de deur voor onreoelrnati,,.heden· en de eni�e manier om ze te 
voorkomen is eenrauw�ezette en voortdurende controle op het in-
achtnemen van de fundamentele reP:els, 
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De grote vraag die hier rijst, is: op welk niveau moet de ver
antwoordelijkheid �e e"'.d worden"? (î·ier wordt bedoeld de verant
woordelijkheid in Ci(,"en Lrin(", dus niet te. enovc::- de buitenwereld) 
Bij de onderzoekers, bij r.un chefs of bij de B.V.D. r 

Bij de onderzoek.ers, meent men viel eens. :.en zeizt dan: 'Indien 
men de onderzoekers in dit opzicht niet meer kan vertronwen, ":ur
nen we dan maar niet beter stoppen"· I en verf':eet da· rbij echter, 
dat die onderzoeker ook een mens is met vele menselijke zwakheden, 
De praktijk wijst hier de weg, Het is vele mfllen .gebeurd, dat om 
de een of andere reden een onderzoeker zich schuldi� mAl'l.Jrte aan 
een beginselfout in de zin zoals in dit schrijven bedoeld, Vaak 
waren deze fouten hot i;evolg van slordigheden, die weer hun oor
zaak vonden in overbelasting en zo zouden verschillende oorzaken 
genoemd kunnen ·worden, waarbij de betrou•,haarheid niet eens in het 
geding kv,am, Indien de verantwoordelijkheid bij de onderzoeker 
wordt gelep.d, komt dit in de prckti j� hieron neer, dat al het een 
deze rapporteert, wordt aangenomen als vaststaand, Deze gedrups
lijn is m,i, om de boven�enoemde reden oll/lewenst, 

De verantv1oordelijkheid ·moet bl'lrusten bij de P, V, , , menen "D

deren, riertegen rijst een ernstig beZVJPar, Indien de onderzoe ers 
via hun chefs de rapporten zouden inleveren op de manier zoals wij 
menen dat dit moet geschieden, dan zijn deze rPpporten vanwege de 
daarin genoemde bronnen of om andere redenen niet qeschikt om door 
de P. V, r .• zo doorp:ezonden te ·worden, :·et omwerl-en zou eer. dermate 
omvangrijke arbeid veroorzaken, dat deze aedrsgslijn om_ praktische 
redanen moeilijk gevolgd kan worden, ( Toch zou rr,. i• d�z'e oplossints 
te verkiezen zijn boven de eerst�0noemde) 

Dan blijft over de derde en mi• beste oplossing, di het meeste 
aansluit bij de pral'tijk, het .eenvoudir:ste is en voldoende we.ar
boreen biedt voor een uitvoering in de zin zoals onderu,etekende 

. meent dat noodzakelijk is, Bij de inlichtinP-endienst van het I' o.p
se politiecorps is men n.a ,v, fouten (nereren van de be�inselen 
meermalen in dit schrijven genoemd) R;ekO!i'en tot een reorP:anisatie 
die de rechercheurs veel minder vrijheid laat als vroe1.:er en éen 
ideale oplossing ten deze nabijkomt, Deze reorganisatie komt in 
grote trekken hierop neer, dat de rechercheur thans de redenen van 
wetenschap moet vermelden, Deze komen niet in het rapport, me.ar 
op een apart stukje papier. Deze stukjes Pl'ipier worden r:evoegd 
bij het archiefexemplaar van het rapport, De chef van d inlich
tingendienst kan oo deze wijze de verant"mordelijkheid dragen, 

De B, V, D, bezit een boekje éeti teld: "Uounter Intellieence 
Investigations' (van het Counter Jntelli�ence �orps van het nme
rika@se l(Ber). Dit boeJ.rje ha:cdelt voor de helft over <>nteceden
tenonderzoeken, �nkele rrincipes zijn als basis Penomen, Deze prin
cipes hebben betrekkinp op het instellen van deze onderzoeken en 
het weergeven van de Pegevens; 2lles zee:::· eenvoudig, duJdelijlr en 

·onaa ntastbaar, In de r:eest var, dit w rkje zie ik t,a,v, ons de vol-

' 
gende oplossing: De onderzoekers r:nfln op stap met een aantal elijl·e
fornrulieren. (Vet beste blocnotes bi ervoor te �ebruiken). Voor ell·e 

•



1 
·• 1:.

... 

• 

• 

- 3 - v:::RTR.O T I. 

inlichtingenbron wordt een nieuw vel gebruikt• Ilet neerReschrevene 
moet in overeenstemmin� zijn met de be�inselen in àit sc'lrijven 
verschillende malen genoemd. Na "floop van het onderzoek :maakt de 
onderzoeker een samenvattend rapDortJw&arin slechts voorkomen de
gegevens die de B. v".l'. hodig heeft, Dit rapport" plus formulieren/ 
levert hij in bij zijn chef; die de verantwoordelijkheid draagt
voor het rap port, Deze zelfde P.edra�slijn kan in onze eip�n dienst l...
worden gevolgd, waarbij dan het hoofd van de onderzoeksectie 
in de plaats treedt van het hoofd van de plaatselijke inlichtin
gendienst • 

4 Juli 1950 
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Aan: plv, Hoofd n,V,D, 
Van: Foofd 1. O, V:::nTROlli IJ} 

Op de cursussen oan personee, van de B, V,P, en de e
meentepolitie ''orèt het onderwerp "Fet instellen van een 
veiliuheidsonderzoek" behandeld, 

Tot enkele maand en "'el den werd er bij de behandelinp; 
van deze stof van uitP.eaaan, dat aan hepe�lde pri�ci�es, 
die aan elk onderzoek ten p.rondslev lir,gen, in dit gezel
schap geen aandacht besteed behoefde te worden, 

Zowel uit rapporten als uit uitlatinven is mij �eble
ken, dat aan deze princines 6f P.een bf t e  v•einig aande.cht 
besteed ·•iordt, 

In verband hiermede omvat de behandelin� van deze stof 
thans ook boven�enoemde principes, die vastgelevd zijn in 
het geschrift dat hierbij p,aat en die in het kort op het 
volgende neerkomen: 

1, De bron van informatie moet vermeld worden, Doet men 
dit niet, dan heeft men geen enkele zekerheid omtrent 
de betrouwbaarheid van het bericht, ::Jeze vermelding 
van de bron behoeft vanzelfsrrekend niet te omvatten 
de naam van een informant, maar wel het feit dat men 
deze informatie heeft van een informant, Deze kan men, 
bij wijze van spreken, steeds als X aanduiden, met de 
eerste maal een waardering van deze bron, 
De verdere bronnen kan men rustiv noemen, ,anneer men 
een open bron aanboort; waarom de�e bron dan niet oe
noemdi' ''anneer men door observatie iets vastvesteld 
heeft; waarom dit dan niet vermeld? Dit vermelden vqn 
bronnen vergroot onze moll'elijkheden om de betrouwbaar
heid van het bericht vast te stellen, 
Voorbeeld: 
Het bericht dat iemand 1'Taarheids-lezer is kan op ver
schillende manieren ontstaan: 
a, Het is vastpesteld door vol�en 
b, Yen heeft door penetratie een li,ist v n �.aarheids

lezers bemachtigd, 
c, Een informant verschP.ft het bericht, 
d, l'en heeft dit door een handige mRnipulatie in het 

huis van de betrokkene vas+ P'esteld, 
''anneer men a, b, c en d een wa:arderingscijfer t,o,v, 
de betrouwbaarheid zou peven, zouden al deze ei jfers 
waE>rschijnli,ik verschillend zijn, 
Hoe heter we dê betrou1,1baa heid kunnen beoordelen, hoe 
dichter we bij het ons {!estelde doel komen, 

2, Geen conclusies �even, ma�r feiten ver�elden, 
(Zie het hierbijr.aande �eschrift), 
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3, Indien men ten B•nzien van de ob iectivi teit v n de bron 
hedenkinf"SP heeft, is het za"lk deze in h?.t :rrpnort te 
vermelden, 
(Zie het hierbijgaande qeschrift), 

Het lijkt mij noodzakelijk dat niet alleen de opleidi np., 
maar al depenen die re�elmatif" met ae uitvoerders vqn het 
veiligheidsonderzoek in agnrakinp romen, niet n·la ten 
telkens weer te wijzen op het belang Vón de aanr-e�even ge-
dragslijn, •

• 
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AAN: HB. 
VAN: B IX. 

Veiligheidsonderzoeken. 

Teneinde het opgeworpen systeem aan de practijk van 
het onderzoek te kunnen toetsen, dient men onderscheid te 
maken tussên de verschillende vragen die om een oplossing 
vragen. 
1. De meest voorkomende vraag: Onderzoek naar de antece

denten van X. Een dergelijk onderzoek wordt als regel
op de volgende punten ingesteld:
a.levensloop
b.opleiding
c.criminele antecedenten
d.politieke antecedenten
e.godsdienst
f.geaardheid - liefhebberijen e.d.
g.de alles overheersende vraag: betrouwbaarheid.

De vragen a t/m c vinden als regel vanzelf. ·hun 
beantwoording langs de wegen van bevolkingsbureaux -
scholen - universiteiten.- kaartsystemen bij politie -
R.I.D. - griffies - etc ••

De Godsdienst is naast de vermelding op de be
volkingskaart, verder na te gaan bij ambtsdragers van 
de diverse kerkgenootschappen •• 
Met de politieke antecedenten, m§tcde zo noodzakelijke
achtergronden als betrouwbaarheiü �igt het anders. 
Tot vaststelling hiervan is het uiteraard noodzakelijk 
bronnen te raadplegen en personen te horen. 
Voor zover dit open bronnen zijn, kan vermelding als 
zodanig �onder bezwaar plaatsvinden. lorden bronnen 
geraadpleegd, die geen prijs stellen op openbaarmaking, 
dan dienen deze gegevens enigszins _gecamoufleerd te 
worden weergegeven. De Dienst der Belastingen, anken 
e.d. kunnen hiertoe \!Orden gerekend.
Het horen van personen is in dit verband een geheel
op zichzelf staand deel van het onderzoek.
Over het weergeven van hun indrukken rijzen meestal de
moeilijkheden en de reacties hierop zijn als regel de
volgende:
Bewijzen de verklaringen onomwonden een goede of ver
keerde politieke instelling van de betrokkene, dan
blijven de reacties uit.
Rijst echter twijfel aan de betrouwbaarheid, hetgeen
in het rapport tot uitdrukking komt, dan wordt ge
vraagd om� en duidelijkergegevens.Hier raakt men
m.i. het kernpunt van de inhoud van het CO 91657.
De betrokken veiligheidsambtenaar moet een beslissing
nemen op gegevens, die hem onvoldoende steun bieden en
tracht uit het rapport meer te lezen, dan het wil weer
geven. Op allerlei wijzen tracht hij zich zekerheid
te verschaffen, waarna als regel een nader onderzoek
op speciale door hem aangegeven punten wordt gevraagd.
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Slaagt een dergelijk onderzoek, dan is de moeilijk
heid overwonnen. 
Blijken alle pogingen vruchteloos, dan gaat men over 
tot analyse van de bronnen om de twijfelverwekkende 
verklaringen na te kunnen gaan. 
Dit laatste wil men kennelijk bevorderen door het 
invoeren van de formulieren. 
\Een dergelijk geval, dat dus tot het uiterste moet 
worden gegaan om de gegevens te analyseren, komt 
lslechts zelden voor en als regel is een kort gesprek 
met de rechercheur voldoende om terzake de nodige 
zekerheden te verwerven. 
In het algemeen moet terdege worden overwogen hoe 
bepaalde verklaringen worden verkregen. 
Soms geschiedt dit,doordat een informant zich uit
spreekt in het besef, dat zijn naam buiten alles 
blijft. In enkele gevallen is een informant zich niet 
eens bewust,dat hij in een algemeen gesprek een ver
klaring aflegt en dient het onderwerp na even te zijn 
aangeroerd, weer te worden verlaten. 
Daarbij komt dat de mens in alle omstandigheden niet 
gelijk is en vandaag iets beweert,wat hij morgen in 
een andere vorm zou mededelen. Met al deze factoren 
dient de rapporteur rekening te houden en de verkla
ringen tot de juiste draagwijdte terug te brengen. 

2. De onderzoeken naar bepaalde feitelijkheden. Deze
rapporten zullen veelal uit resultaten van zintuige
lijke waarneming omtstaan, eventueel bevestigd door
overlegging van bewijsstukken of dergelijke.
Op grond van vorenstaande lijkt mij de invoering van
deze formulieren niet bevorderlijk:
1. doet het de papierlawine toenemen;
2. is de noodzaak tot het teruggrijpen gebleken

slechts in enkele gevallen aanwezig te zijn;
f.3. is het nagaan van de bronnen een zaak,die met
f de rechercheur te allen tijde kan worden besproken;

4. zijn de wensen t.a.v. de onderscheiden afdelingen
verschillend, terwijl men die wensen gaarne tot
uitdrukking ziet gebracht.

Bij afwezigheid van de rechercheur komt het 
wel eens voor, dat men bij lezing van een oud rapport 

vraagt, welke open bronnen geraadpleegd zijn of met welke 
personen is gesproken. Om op dit gebied moeilijkheden of 
onnodig werk te voorkomen, zou de rechercheur na sluiting 
van zijn concept-rapport onder zijn codenummer een streep 
kunnen trekken. Onder deze streep zou hij de geraadpleeg
de bronnen kunnen noemen, alsmede namen en adressen van 
informanten. Deze laatste gegevens worden dan niet ver
werkt in het uitgaande rapport. Het komt wel voor,dat 
iemand onder cover benaderd wordt .Het wordt dan vrnl eens 
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moeilijk,zo niet onmogelijk, om een dergelijke informant 
met ziJn vroegere verklaring te confronteren. •eet men 
echter de naam, dan kan hij als het moet openlijk ge
hoord worden. Deze mogelijkheid zal mede bevorderen, dat 
de rechercheur geen woord meer schrijft dan hij kan 
verantwoorden. 

18-4-1951.
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AAN: Plv. HBVD. 
VAN: HB. 

No.: 91657.

\ 

Naar aanleiding van de door Hoofd KO i�gediende voor
stellen tot verbetering van de veiligheidsonderzoeken,waar
omtrent mij door U om advies werd verzocht, moge ik U het 
volgende berichten. 

Met het oog op de zeer uiteenlopende aard van de 
veiligheidsonderzoeken - afhankelijk als deze zijn �an de 
persoon of zaak,waarop zij betreld{ing hebben - ben ik er 
geen voorstander van, de rapporteurs aan een bepaalde vor"Tl 
voor hun rapporten te binden.Het bezigen van bepaalde,voor
geschreven formulieren moge wilicht een gemak zijn bij een
voudige, routine onderzoeken, dergelijke voorschriften zul
len juist als een belemmering worden gevoeld bij onderzoe
ken, die boven dit niveau uitgaan en .aarbij dus veel ruim
te moet worden gelaten aan het inzicht en het initiatief 
van de rapporteurs. Om deze redenen voel ik dus niets voor 
een systematisering, die als een keurslijf zal worden aan
gevoeld en het initiatief dreigt te doden.Bovendien voor
zie ik, dat een aantal korpschefs zich tegen een voorge
sdhreven systeem van onderzoek zal verzetten, in vrnlk ge
val wi� geen middelen zouden hebben hen te dwingen. 

�en practisch bezwaar lijkt mij voorts de uitbreiding 
van het aantal papieren, welke de invoering van een ''samen
vattend rapport" zal meebrengen. 1.laar het streven van iedere 
administratie, ook al zou er geen papierschaarste bestaan, 
gericht moet zijn op vereenvoudiging en beperking, dient 
n.m.m. ook in dit geval te vrorden gestreefd naar beperking
tot het strikt nodige.

Belangrijker dan de vorm der rapporten acht ik het 
ontstaan van juiste inzichten bij de rapporteurs, zodat zij 
uit eigen beweging hun definitieve rapporten dusdanig af
leveren, dat de lezer een objectief beeld van de onderzoch
te persoon of zaak ontvangt. Daartoe dient hun een juist 
inzicht in de behandeling daarvan te worden bijgebracht. 
Dit inzicht kan ontstaan zowel door de cursussen van KO als 
door besprekingen met betrokkenen in incidentele gevallen. 

Hoewel ik dus niet instem met het voorschrijven van 
een bepaald werksysteem, acht ik verstrekking van7algemene 
richtlijnen omtrent de taak van de IDen en de inrichting 
van hun administratie enz., uiteraard onontbeerlij!• 

Ik stel mij voor U binnenkort terzake voorstellen 
te doen, waarbij ook aandacht zal worden besteed aan de 
verbetering van de wijze van onderzoek door de Politie
verbindingen. 
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H.E. 
Ik zou er de voorkeur aan geven, indien de onderzoekende ambtenaren 
het juiste inzicht zou kunnen worden bijgebracht, zodat zij uit eigen 
bew�ing hun definitieve rapporten dusdanig maakten, dat men een 
volkomen objectief beeld van de onderzochte persoon of zaak kreeg. 
Door de ambtenaren voor te schrijven met de formulieren te werken 
worden zij tot een bepaald werksysteem gedwongen, dat �etzelfde 
resultaat zou moeten boeken als inzicht in de juiste behandeling. 

Enthousiast ben ik er niet voor, maar als men de overtuiging 
heeft, dat het niet anders kan, ware het noodgedwongen te aan-
vaarden. 

5-9-1950 E II

Aan H.E. 
Gaarne zie ik van U alsnog het oordeel tegemoet. Acht U dit 
voorstel en fornrulieren een goede werkbasis voor onderzoekers 'i 
Is er inderdaad behoefte aan systematisering t 
Indien U met dit systeem accoord gaat, betekent dit dat we 
niet alleen dit zelf doen doch ook alle I.D.'s• 
Hoe bereiken w e  al die dienst en ·, 

plv• H•EVD 
6-2-1951 
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zoals U bekena is, ijv�r ik r�eds lange ti�d·voor een verbetering 
van de onderzoeken die ten·behoeve van ons· werk ingesteld worden. Dit heeft 
in het verleden geleid tot lijvige rapporten en langdurige besprekingen. 

De laatste bespreking was zeer hoopvo·l
1

omdat daarbij een belangrijke
verbetering (het vermelden van de redenen van wetenschap) in uitzicht werd 
gesteld. Afgesproken werd bij die gelegenheid dat de heer Crabbendam eerst 
het gevoelen van de Korpschefs van de gro::tste gemeenten zou testen, om daar
na op deze 1.aak: terug te komen. Groot was mijn verwondering toen ik enige 
tijd geleden bemerkte dat enkele weken voor dat tijdstip een circulaire naar 
de Politieverbindingen was uitgegaan waarin de bovenbedoelde materie gere-i ' - -
geld was. - · · -

Het is w�;b�jzonder vreemd dat K.o., een afdeling die zich reeds ja
ren bezig houdt 1Det de opleiding van de verbindingen ook op het meergenoemde 
gebied, niet gekend wordt in het vaststellen van de inhoud van een dergelij
ke circulaire. 

De bezwaren tegen de meergenoemde circulaire zijn samen te vatten in 
een� tal hoofdpunten, 

1e. 

2e. 

Zij is in strijd met hetgeen op de cursussen geleerd wordt. Da.a.r wordt 
geleerd dat de onderzoeker elke stap in het onderzoek schriftelijk moet 
vastleggen, met vermelding van de redenen van wetenschap. Uit al deze 
rapporten wordt een overzicht samengesteld, waaruit de redenen van we
tenschap weggelaten worden en dit met de rapporten bij de chef wordt 
ingediend. Deze chef gaat na of het overzicht juist is en stuurt dit
door naar de B.V.D. 

) Zij belast de B.V.D. (speciaal D.I.s. met een enorme hoeveelheid werk. 
D.I.s. wil n.l. om begrijpelijke redenen geen brozvve:rmeld•n3in de rap-
porten die doorgestuurd worden en wordt nu gedwongen alle rapporten om
te ga.an werken voor deze doorgestuurd worden. 

Zij wekt verontwaardiging bij de Politieverbindingen. Men heeft mij al
tijd voorgehouden dat men Politiemensen geen richtlijnen moest geven 
m.b.t. het instellen van onderzoeken, dat zou verwondering en misnoegen
wekken. Om deze reden is een richtlijn in deze zin dan ook steeds ach
terwege gebleven.
Ineens gaat men nu echter veel verder dan nodig is.
Het is voldoende wanneer aan de Politieverbindingen de eis wordt ge
steld dat in hun documendatie de redenen van wetenschap moeten voorkomen
Behalve een zeer lichte ergernis hier en daar, zou men hiertegen in het
algemeen toch weinig bezwaar gehad hebben.

4e. De passage "uiteraard voor zover dit mogelijk is zonder de bron te com
promitterenf stelt principieel de mogelijkheid van uitzonderingen open 
en in de praktijk zal daar zeker op ruime se� gebruik van gemaakt 
worden. 

Er is thans een situatie onts·taan die tot grote verwa:rrin8 kan leiden. 
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De beste oplossing is m.i. om over enkele ��d�n opnieu;y-_een.circu
laire uit te doen gaan waarin heel voorzichtig wordt meegedeeld dat 
de enkele maanden gelaien voorgestelde gedragslijn in'de prà.k:tijk zo
veel moeilijkheden geeft dat zij de volgende wijziging noodzakelijk 
maakt: 

De I.D.rechercheur maakt van elke stap in het ond�rzbek: .

r 

een rapport, waarin hij de redenen van w:etenseha.:P. "O'ermeld:t. 
Uit deze rapporten stelt hij een overzicht sa.men, waaruit 
de redenen van wetenschap weggelaten worden en dat hij met 
zijn rapporten bij zijn chef indient. 
Deze �endt het overzicht, eventueel gewijzigd of aangevuld, 
naar de B.V.D. en legt. de. r.13,pp_orten met een copie van het 

. ·_ overzio:Jit op · in' zijn, doèunie:qtatie." ' ·· . 
·- • ' ... • ·- -· • .' ' ( l, •• 

0 I r. �et'

-... .... - \ ·- -- \ :.., .c 

C 

, . 
, v C 

. -' 
V • C 

.. 
C 

l1 

! .:.:: 

• "I r.,... 

1 ' 

u \ .

•'· 

'.l: J 

•• • •  r-
J , -

..L 

l C 

_,
' u " " 

- ...,-.. ·-

'
v 

.. ') 

u 

·'· 

_:�_,_. ' /-., JC 

1· 

... 

. ' 

; 

:::, 

.i: 

•

• 



-2-

Opgemerkt wordt, dat het geenszins nodig is om deze 
(béEi.s) rapporten eerst in het klad op ·te stellen en 
daarna in het net te tikken. Volstaan kan worden met 
concept rapporten. IQ feite komt het er op neer, dat 

-- iets meer uitgebreidere aantekeningen gemaakt worden. 
II. Het secQrity bezwaar. Het gevaar �s niet denkbeeldig

dat de bronnen die met name in het rapport genoemd
worden in moeilijkheden komen.
Deze rapporten mQeten een zo gerine?fnogelijke circula
tie hebben. In het merendeelvan de gevallen zal het
voldoende zijn wanneer de onderzoeker alleen rapporteert
aan· zijn onmidde11.i jke verantwoorde] ijke chef. Na. con
trOle behoudt deze de rapporten en "stuurt het daaruit

·samenge.stelde" 6verzicht door. De rapporten blijven bij

,,. 

het doorslag van het ·overzicht in het archief van de
• chef bewaard. Deze zorgt voor een goede o�berging en 

eventueel voor een tijdige verni"etiging. an bepaalde
berichtgevers kan alleen code naam vermeld worden.
In dit verband dient ook nog gewezen te worden op
Art.5 van het K.B. Nr. 51 d.�. 8�8-'49, waartn het
hoofd van de B.V.D. verantwoordelijk gesteld wordt voor
de veiligheid van de bronnen.
Mocht een bro.n b":i,.j de B • .V.D. gecompromitteerd. raken
(zoals in brïef 115818 als mogelijk verondersteld wordt)
dan heeft het hoofd B.V.D. in zijn taak gefaald.

III. Als bezwaar wordt naar voren gebracht de grote volume
aan papier giè döot deze werkwijze �ou ontstaan. Dat
er meer papier gebruikt zal worden valt niet te ontke"n
nen. Dat dit bezwaar echter gesteld wordt waar de reehts
, ' · �zekern,eid van de burger in het geding is, wijst op
ee'n nren"tali tei t van de bureaucraat voor wie zijn mede
burgers slechts stukken papier, ingevulde formulieren en
syste�:m:,, kaarten zijn.
In verband hiermede moge verwezen worden naar de grote· � hoeveelheid papier.die volgeschreven wordt voordat een 
wetsovertreder tot een in verhouding geringe boete ver�

. oordeeld wordt. (Processenverbaal, dagvaardigïng enz, 
�nz. ) • · 

Dit geschiedt echter mede ter waarborging van de rechts-
zekerbeid �an de burger. 

D·e noodzaak de� werkwijze te volgen. 

I. Door een. ong�stig rapport (overzic�t) van een recher
cheur kan een burger ernstig in zijn maatschappelijke
positie geschaad worden. De beschuldiging "lJommunist"
te zijn kan betekehen, dat iemand.uit zijn betrekking 
ontslagen wordt. Bovendien blijft hij dikwijls zijn
hele le,rnn met een dergelijk rapport belast waardoor
vele functies in overheidsdienst en particulier be
drijf gesloten.zijn. Daarbij komt nog dat een dergelij
ke uitsluiting i in het geheim gebeurt. Betrokkene kan
zich niet tegen de beschuldigingen verweren en hoger
beroep �s niet mogelijk. De r�chtvaardigheid eist der

halve, dat alle waarborgen geschapen worden om te voor
komen dat in deze1lichtvaardige beslissingen genomen
worden.
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Opmerkingen met betrekking tot het in e.o. 91657 gestelde 
probleem der z.g.n. veiligheidsonderzoeken. 

Het uit�angspunt dient te zijn, dat de onderzoeker 
(rec.hercheur) van iedere stap in het onderzoek een schrif
telijk verslag opmaakt. 

Onder stap in het onderzoek wordt verstaan ieder min 
of meer op zich zelf staand deel van het onderzQek. 

B. 

c. 

D. 

E. 

F. 

- Bij een antecedenten onderzoek b.v.

Contrdle van personalia bij bevolkingsregister + opnemen
van personalia .o.uders, broers, zusterq inwonenden op het-
zelfde �dres enz.
Naslag van de verkregen gegeven in I.D. kartiotheek.
Naslag van de verkregen gegeve�s bij herkenningsdienst •
Gesprek met werkgevers.
Gesprek met buurman.
Gesprek met 'geestelijke.

.

Het opmaken van deze afzonderlijke verslagen heeft een
belangrijk aantal voo:J:?delen •. 
I. Vastleggen van de gegevens kan zo· snel mogelijk na ieder

deel van het onderzQek plaatsvinden. Voorkomen wordt, dat
het gehoorde in de herin'he"ring vervaagt.

II. Bij het vastleggen van de verkregen gegevens behoeft men
zich° slechts te concentrer�n OF een beperkt afgerond deel

van het onderzoek. Verwarring wordt hierdoor vermeden. 
III. Onde�linge vergelijking van de gegevens welke in de ver- schillende verslagen vermeld 'zijn is hierdoor eenvoudiger 

-en zal degelijker geschieden dan wanneer men de gegevens
geheel. ·zonder hulpmiddelen verstandelijk verwerkt.

IV� Controle van de che� is mogelijk op de juiste evaluatie en 
1 interpretatie van de gegevens. 

v • De chef kan nagaan of er wel een voldoend aantal bronnen 
aangeboord is om tot conclusies te kunnen komen. 

VI. _De chef kan gemakkelijker de betrouwbaarheid van de bronnen
nagaan .•

VII. Bij ontstentenis van de man die het onderzoek heeft inge

-� 

steld is ook nog na te gaan op welke wijze de gegevens ver
kregen werden.

VIII.Wanneer de onderzoeker gehouaen is bij rapport vast te
leggen hoe hij aan de gegevens gekomen is, zal de gedachte
aan de controle die hierdoor mogelijk is hem weerhouden om

- uit gemakzucht of anderszins tot lichtvaardige conclusies
te komen.

Nadelen van dit systeem. 

I. Deze werkwijze kost meer tijd, daar meer op pé!ier wordt
vastgelegd •. Dit wordt echter in belangrijke mate gecompen
seerd door-dat de onderzoeker geen losse aantekeningen meer
behoeft te maken. Bij het opstellen van zijn verzamel-rap
port wint hij· tijd, doordat hij de gegevens overzichtelijk
voor zich heeft liggen. Aantekeningen zijn dikwijls moei-

- lijker te ontcijferen, waardoor vergissingen ontstaan die
later gecorrigeerd moeten worden, veelal door het instellen
van een nieuw onderzoek.
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Zowel het slachtoffer, alswel de man die de besch�ldi7in�en 
ui tbrëngt moeten hier bescherm·d v.orden. 

b 0 

_ Men mag de rechercheur geen zwaardere verantwoordelijk.heid 
op zijn schouders leggen dan nodig is. , 
Daarom zal men zijn aandeel in dezé procedure n,oeten be -
-��8r�e� tot het regisireren van datgene wat hij bij zijn 
onderzoek constateert. Dit is op zichzelf reeds een hele 
verantwoordelijkheid. 
Daarnaast kan men bem, maar onder controle en ·verant,.•·oorde� 
lijkheid.van zijn chef, belasten met het toetsen en te�en
elkaar afwegen.van d� gegevens en het comp)'.'ileren van de 
vaststaande èn waarschijnlijke gegevens in een overzicht. 

_Thans laat·men dit geheel en al aan de rechercheur over. 
Blijken gerapporteerde gegevens echter fout te zijn dan kun
nen de chefs veilig de verantwoordelijkheid van zich af3chui 
ven en z'ch vers�h_}lJlen achter hun ondergeschikten. Zij 
hebben dè gegevens.niet kunnen controleren omdat zij niet 
weten hoe hun rechercheurs er aan gekomen zijn, Deze handel 
wijze is misdadig. We laden hiermede de aehele verantwoorde
lijkheid op de rechercheurs en leveren het slachtoffer over 

'.aan de onge�ontroleerde berichten van één enkele man. 
Dit zet de deur open naar partijdigheid en ui teindelijknar1· 
corruptie. re 
Indien we het huidige systeem blijven tole}f°ën dan zijn we 
als de Gestapo, of erger nog dan de Gestapo want de ambtena
ren vàn de Gêstapo waren nog gehouden om aan hun superieurs 
12r€;cies te rapportenen hoe zij '.3-an hun gegevens gekomen 
waren. - � 
Er is bij mijn weten.ook geen enkél land waar een derge ijk 
inferieur systeem als het onze wordt toegepast. Dat hie:t: 
nog geen ernstige ongelukken gebeurd zijn is te danken aan 
het g_rote v_era_!l.twoordelijkhei.ds,,g�}io�l van het merendeel 
der rechercheurs, doch niet W3.n/aeugdelijk systeem dat er 
o:r/gericht is ongêlukken te voorkomen, want er is geen 
systeem. . , 
Hoe het werk thans gebeurt • 
De rechercheur krijgt opdracht tot het instellen van een
onderzoek; laten we zeggen naar Mijnheer 11 X". · 
Naast de officieele gegevens die hij.verzamelt gaat hij 
eens met verschillende mensen"die "X 11 min of meer goed 

.k�nnen,praten. In het beste geval maakt hij van de inhoud 
van die.gesprekken :'n aantekening. Dan komt hij terug op 
zijn pureau en maakt, a:i/d_an :!iet met behulp van zijn aan
tekeningen een rapport waarin hij de indruk vastlegt die 
hij bij zijn ond�rzó-ek gekr.egep.. h.eeft. ?"ce die. "indruk" tot 
stand gekomen is wordt in het overgrote deel der gevallen 
niet vermeld. 
Men· behoeft geen groot wijsg9er en psycholoog· te zijn om 
te weten dat deze "indrukken" door allerlei subjectieve 

_ factoren beinvloed worden. Godsdienst-:i.ge -en politieke op

vattingen van de ra�port€.n zelf, geheugen fouten, redeneer 
fouten, verwarri-ng lv:ele rechercheurs hebben tientalleh 
onderzoeken door en naast elkaar.), fouten door onvoldoende 
uitQrukkingsvermogen, conclusie. fouten door een beperkte 
g�estelijke h�ri?Oll enz. . . 
De th�ns gevolgde werkwijze biedt de verantwoordel��ke chef 
geen enkele'contrêle-mogelijkheid. Hoogstens kan hiJ

h
�

k
te

t
elf

proefs gewijze eens aan een enkeË van zij� ondergesc i � 
vragen hoe hij aan zijn ge�evens Jekomen is. 



Doch dan 4eeft hij op.het �oment veel kans, dat 
zijn ond�Fgeschikte weigert om hem zijn bronnen te 
noemerl':,1'tfe:r:oepende op de eeheimhouding die hij te
genover de 'bron(nen) beloofd heeft. En dit wordt 
·zomaar geacceptèerd.
Als oorzaak van het volgen van deze aanvecttbare
werkmethode kan het volgende gèzien worden.
-a). Overbelast zijn met werk waardoor men er niet

toe komt de aanvankelijk wat tijdrovende
rapporten te schrijven.

b). Gemakzucht en lichtvaardigheid.
c). Een ongeproportione�rde opvatting over�de

noodzaak tot bron-beveiliging. Een uitvloei
sel van de narigheden die.men tijdens oorJog 
en bezetting ( en ook daarna) van onvoldoende 
.bronbeveiliging ondervond-eb heeft. 

d)..· �e gewoonte van de rechercheurs is het ge
brui� .van versliggeraars en loodsmannetjes. 
Hierbij ·is het niet nodig·om 'n loodsmannetje 
aan �hef of officier van justitie te noemen. 
Dit loodsmannetje leidt de rechercheur slechts 
naar het begin van het spoor en deze vindt 
daarna voldoende gegevens die het"bewijs van 
het gepleegde strafbare feit opleveren. Bij de 
I.D. informanten is dit anders. Zij zijn vaak

-de.enige bronnen waar d� rechercheur uit put;
van hun betrouwbaarheid kan alles afhangen.

,. Zonder ,·enige zekerheid van hun betrouwbaar
heid mag men op grond va:h hun beweringen geen
maatregele� tref�en.

W�t er in d.o. 91657 omt��nt de gevolgde en te 
volgen werkmethode �e vinden is. 

( 

1. Rapport H.K.O., d.d. 9-11-'49.· 
Dit stelt: . , 

a)�e·bron van gegevens- moet ·vermeld wor·<ie"n;
b )� Tconclusies ma'ar ·feiten moeten gegèven

. worden; . 
c). wa'ardering van bron· moet gegeven worden. 

Dit rapport zegt niet: 
Aan wie gerapporteerd moet wo�den;aan B.V.D. 
of alleen'maar aan de chef van de rechercheur. 
Spreekt ook nie� over het "overzicht"� 

2.-Rapport,H.K.o., d.d. �-7-'50. 
Stelt: 

a). de verantwoordelijkheid van de-gene die het on
tlerzoek instelt: (I) verantwoordelijkheid 
f.a.v. de v·eiligheid van de Btaat en (II) de
sociale verantwoordelijkheid t.a.v. de onder-
zochte.

b). De poliltieman werkt in criminele za;ken wel 
nauwkeuiig (processen verbaal enz.), laat dit 
echter na bij de veiligheidsonderzoeken. 
Dit opent de .deur naar onregelmatigheden. De 
enige manier om dit te voorkomen is contrale. 

c). de verantwoordelijkheid voor de juistheid van 
. de rapporten moet .lj_ggen niet bij de rechercher, 

, 

, 

•

• 
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niet bij de B.V.D., doch bi_j de chef van de rechercheur. 
d )'. àe oplossing is te vinden doordat de ·rechercheur rappor-

r ten orma�kt (hiervoor kunnen formulieren gebruikt wor
den) e:i;i uit .de ze ra:-pporten wordt een verzamel:papport o:p
gesteld doorrde rechercheur. Dit wordt aan de hand van 
de (basis) rapporten door de chef gecontroleerd. 

3. Rapport v án H.K.O. Nr. KO.X91657,· d.d. 24---'50.
Geeft:, 

a). voorbeeld van formulier "rapport van onderzoek", waar-
. bij _d_e_ .o.p.merkingen .( 1) .:nap.p.o.r.t .dient .redenen van weten

scha� te vermel d�n, (2) dient w�ardering te geven van
de b§trouwbaar�eid van de bro�, (3) twijfel omtrent de

.> · ob5 ectivi tei � van de bro:n djent uitgesproken te- worden.
:r b). v,09rbeeld · van overzicht van verzamelde gegevens. Dit is

·zakelijke· bes8h:ri.jving· m. b.11.-f. te onderzoeken nersoon
of zaak. Geen _bror:crve:pnelding" W4;1 opgave vaa eventuele
bedenkingen t.a.v. betrouwbaarheid.brom en waarschijn-

- lijkheid van gegevens.

4. Nota H.B., d.d. Ä-8- 1 5b{?).
Bevat·c+�tiek op 1-2..:..3� 
B.V.JlJ>. Wil �iet d� rapporten ontvangen omdat deze niet
doorge,,7,onden kq.n�en worden aan de relaties van de afd.
D. daar ze een 1 v.exmelding.:van.· de. bronnen bevatten. Vcao:r
het opstell�n.v?,n de overzichten aa:n èe hand van de 
rapporten heeft D. geen personeel. 

5. Nota Var}. B. IX, ïd.d. 18..:..4-'51.

' . 

- - . - . - - - . - . . - - - -

Bevat cri tiek op 1-?-p. , . _ t r , 

B.IX 1s van mening dat het zelden voorkomt, dat de chef
van de rechercheur. het nodi-<?; oordeelt om te weten uit
welke bronnen de rech�rçh�ur., zijn gegev�ns verkregen
heeft. Indien dit voorkomt dan is een kort gesprek met
de rechercheur voldoende om.ter zake de nodige zekerhe -
den te vernemen. . . . . 
Bij onderzotken van feitelijkheden (bedoeld wordt b.v • 

. spiopnage zaken) is de noodza�k tot teruggrijpen van 
de bronnen slechts in enke� gevallen aanwezig, men kan 
dan altijd terugv�llen op de rechercheur. 

6. Nota H.B., d.d. 29�5-'51.
a). ·Wil· rechercJ·eum niet aan bepaalde vorm VM rapport92u.

binden.·ijeeft be�waar tegen formulieren d ie een keurs
lijf vormen.. . 

b);_ Practisch bezw�ar is uitbreidtng aantal 9apieren. 
c�. Vindt "juist inzicht" l;>ij de reçhercheurs belangrijker 

_ dan vorm der rapporten dn werksysteem. 

7. Richtlijnen I.D. administratie·_·van H .A:. .C .D.

Voornamelijk �dministrati�f-technlsch. Constateert_ echrer:
dat-rapporten voor intern gebruik vrijwel ne�gens in 
ge�r�Ïk·iijn. Verstaat-onder Tapporte� voo� in�er.n ge� 
bruik het vastleggen van ·a:lle we-tenscnap die uit een oe
'p§.al.dè bro:p.---verkregen werJ. Stelt naast het rap�o;,t voor 
"intern gebruik" het rapport voor "extern gebruik waar
in zonder brçm vermelding de verzamelde gegevens _-erap
porteerd worden. 



In de margine wot�t bi� de desbe reffe�ls 
· 'passage door de Heer Ma;r-gadant aangetekend

'dat het van essentieel belang is, dat alle
wetenschap welke voor de documentatie van
belang is direct· ·schriftelijk wordt vastge
leed onder vermelding van bron en datum, zo
da� bij,het, opstel�en yaµ rapporten voor.
exterr1 gebruik de eizal l'3.tie van gegevens 
nauwkeurig zal kunnen plaats vinden.

8.. NÓta de Hee_! Margadant aan de Heer Felderh;f d.d.? 

Bevat critiek op det7. 
De aandacht wordt gevestigs op Uree 'l.'lten .. 
van essentmeel belahg (i) elk mondeling bericht 
van belang voor de documentatie �oet onmidde� 
lijk schriftelijk worden vastgelegd met ver
melding van bron,·betr,4ouwbaarheid daarvan 
enz; 
(2) kart�otheek mag-nooit meer ziJn dan hD �
middel om de 9etrekk�lijkEil �tulfte:r;i. terug te 
vinden. ·- - -- - - · · -
Blijkens aantekening·in margine is de Heer 
Felderhof het hier mee rens. 

�.-Nota�H.:k:.o., d.d. ·26-6-'51. _. 
• � r Betreft: riéhtlijnen B.V.D. ·aan verbinding_en 

in algemeen. 
10.Circulaire aal'l_ toJ.±_t_ieyeTb.iiudingeri, _d.d.

1 5-8
-:-

' 51 , Nr. 11 5818. - • 

Zegt:. 
a)., dat men(de B.V.D.) behoefte heeft aan een 

meer uitgebreide mèlding van de Tedenen van 
wetenschap. 

b). de B.V.D. heeft dit noàig ter evaluering 
van de verstrekte gegevens, 

:c�. met grote nadruk wordt verzocht te overwe
gen of de conclusie waartoe men gekomen is, 
inderdaad gewettigd is en op welke �eite
lijkheden zij st�unt-� 

d). deze feitelijkhëden moet·en ä.an'de'B-.V·.D. ge-
meld worden.-

-e): �±teraard voor.z6ver dit mogelijk is zonder
debron te compromitteren. 

f). de karthotheek-moet alleen een sleutel zijn 
tot het archièf. · 

g). äe voorhanden zijnde gegevens moeten gP.
toetst worden aan. de fei telijlr...heden en wor

. · dén h,ierzien1 opdat·· de r:n: na -v-erloop 
van tijd de beschikking heeft over volkomen 
bètrouwbaar documentatie materiaal. 

Nadere analyse van circulaire Nr. 115818. 

Daar Jeze. circulair� de voorlopige kroon op het 
. werk1•1 is, is een nadere analyse in het licht 

van_het voorgaande �el�gewenst. . . 
r. Deze circulaire bevat �nige zeer gevaarliJ

ke punten, die dynamiet in de handen van 'n 
kwaadwillige kunnen zijn. 

•

• 



• 
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a). 

b): 

c): 

De C.V.D. begon z1Jn werk in 1946. Daarom eerst thans 
een richtlij� over zulk een belangrijk onderwerp. 
�at dit nu gebeurt bewijst wel, dat er iets mis is 
metcde rapportering. 
Dê ·alinea_" Ik' moge U daarom mét grote nadruk verzoe
ken· enz.· (onderaan blz. 1) doet de vraag rijzen: Ge-
beurt.dit tot nu toe ni�t? Val'.].waç3.r anders diè "gro
te nadruk"·.Arme mensen die reeds het slachtoffer gewo 

·den·zijn van de niet-gewettigae conclusies die in de 
loop der jaren getrokken zijn. 
De zinsnede "De feitelijkheden waren in de aan mij 
te richten rapporten omstandig te vermelden, uitter-
aard yoor zoyer het mogylijJcais zonder de �ron te 

· - coi:nproinmtt·ere-:tr.· ·. · · · . · 
· - - · - · · 

Bestaat er dan een kans dat,btj de B.V.D. deze• 
bron gecompromittee;d ka� raken?. Dan deugt er iets

· de B:V;D�· n iet� � 
d)-; _ De voorlaatste alinea "Mocht in het verleden enz. 11, - - versterkt_nog ee�s de twijfel aie de onder b. vermel-

-de-zinsnede opgeroepen heeft. 
II. De circulaire stelt wel, dat in de rapporten.de rede

ne� va1:1 wet�.nsèhap vërmelq, worden! Doch laat:verder 
eef flinke achterdeur open. Wanneer de bron(bij de B •.. D.J. gecqmpromitteerd.zou kunnen raken• Van deze 
deur zal ruimschoots gebruik gemaakt worden. Hier
�oor�wordt aan. deze circulaire grotendeels haar waar-
de ontnomen. � 

III. De circulaire schrijft voor, dat de
0

redenen van we-
' . tenschap vermeld moeten worden aan de B.V.D. Dit ont

�neemt èen deel �an de verantw0ordelijkheid aan de I.D. 
5�.8 chefs. Dit word;t ook'. als 2:odanig �evoeld. Uit de reac 

ties-bliJkt, dat ze aezè circulaire ondanks dê mooie 
op�ningsf*aze beschouwen�als een.blijk van wantrouwen
in.: hlUl beleid. De medewerki;ng zal dan ook niet vlot 

· IV. �. ��3
n

he�.: �;stell�n va:·�; - cir'cu�a�re zi-�n de bezwaren
�vanD(I.S.) over het hoofd gezien. �et 1s voor hen -s
niet mogelijk de rapporten�met· de,redenen van weten-

- :- r scba:e_ 13-an hup. relaties· door te zenden. Al deze rapper 
. . ' ten moeten :a.u.s o,mgewerkt- worden. ;· ')" 
v. · Bij het opstellen -van de rapporten moet men op twee 

gedachten gaan hinken. Enerzijds moet men van ieder 
.'gegeven de reden�n van jVetenschap gaan vermelden, an

derzi.jds'" moet men de gegevens' tot een overzichtelijk 
geheel in b.v. chronologfsche v·olgorde gaan sar.ienva t
ten. Dit zal aanleiding.geven tot onoverzichtelijke 
onduidelijke rapporten·/ 
Men· moet" èf r.a,.pport� iw.at é,én bron over 'n bepaald� 
<laak' of pers'oon mededeelrt "en dan krijg't men dus een 
aantal gegevens herhaa.],.d door verschl.llende bronnen 

. of men moet alle bekend geworden gegevens rapporteren, 
waarbij bij leder gegeven vermeld wordt uit welke 
bronnen dit geput werd, zodat men om de andere regel 

_een litanie van bronnen opgesomà krijgt maar dan toch 
no·g niet weet wat .iedere bron in samenhang heeft mede 
gedeeld. . . 

VI.. Revisie van de in het ver.leden verzamelde gegevens 1s
zonder opnieuw een onderzoek in te stellen niet meer 



C 
• 

< ( 

mqgelijk, o�dat men in 900/0 van de gevallen' 
niet meer weet hoe-men ·aan die gegevens geko
men is. Hiermede wordt meteen de rotte plek 
in het tot op heden gèvolgde systeem blootge
legd •. Een daarmeçle,komt de gehele I.D. docu-· 
mentatie en dus een gedeelte van de B.V.D. do-

00 cumentatie �n. de·lucht te hangen, Zij steunt niet 
op ook nu· og eontrol�erbare gêgeve�s. Dit is 
een geit, d�t het geweten van een ieder die met 
deze gegevens �erkt ·en daarop maatregelen ba-

- 1 
se�rt, zw�ar moet belasten. - . · 

Ovérzicht van� de door .K •. O �.' ·voorg·estelde_ werk:Wijze. 
1. �e� ted@� die, het-zij b{j'oriderzoek,�h;t-zij

goor toev�ll�ge omstan��gheden, een b�paalde
wetenschap verkrijgt die voor·de I.D.cq B.V.D.

s val'! 9elang Js dient dit onin}m.d�liiJk bij rap7 
port (internrapport)_schriftelijk vast te leg
gen. In dit f�pp9rt dient vermeld te·worden: 

a). de datum, . r 

b). ' �f �ronJ (ev�ntuael in code);· 
�).. een-'waardering van de betrqti.wbaarheid van die 

�Men kan eventueel gebruik maken van for
·mulieren-doch,.dit is geen ".conditiö sine qua 
'.>non" u 

• r" . . 
� • r . ·

C • 

2 •. Per brbn wordt een afzonderlijk rapport opge-

j. 

maakt. . . · . ,- . · 
�rn bepaalde gevallen kan va�tgesteld worden; 

�---·dat áe"rapporten in concept, met de hand geschre-
ve·n worden :l:ngediend; • .t;,

De rapport�n worden ingeleverd_bij de directe 
·Chef .van· rappófteur • " ' t . . . 
Indien uit�meerdere bronnen gegevens verzamelt:; i
ziJn en er dus meerdere rapporten aanwezig zijn 
omtrent een bepaalde persoon of zaak'kan de 
chef· opdracht gêven aan de rapporteur(s) een· 

· ).overzicht (extern rapp�rt) van de verza;r,nelde ge
gevens op te· stellen •. ,. 

. 

Daartoe �orderi de gege�ens uit de verschillen
r de bronnen eerst �nderling vergeleken en de 

0 juisthelid· o'f. waarschijnlijke 'juistheid daarvan 
vastg-este-J_d. Bij gegevens w.aarvan de juistheid 

. niet is vvas't te 'Stellen of waar twij;fel over 
de juisthe'id bestaat wordt d'i t vermeläj waarbij 
tevens dé gra� van 'betrouwbaarheid van de 
brbn vermeld wordt. 

- 6. pe overzichten bevatten geen omschrijving·van de 
redenen van 'wetenschap ·�nders dan hierboven ver-
meid. . � � 

7. - 'De gegeven·s in: de overzichten worden in E;en
logische volgorde gerangschikt (het?,ij een 
1Ch'ronolo�i-sche yolgorde 'hetzij !3en zakelijke 

8. 

9. 

volgorde). , , . 
De chef is verantwoord�lijk voor de juist
heid· van het ove�zicht. 
De doorslagen vafi 8overzichten worden met bij
behorende rapporten in het arc�ief van de chef 
-opgeborgen. 0 

•

• 



10. De overzichten worden aan de belanghebbende gezon
den. Op hun verzoek kan voorzover nodig op de rap
porten teruggegrepen worden, indien twijfel om
trent de juistheid van de in het overzicht vermelde
gegevensrijst.
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SCHEMATISCH OVERZICHT VAN DE GANG VAN ZAKEN. 

Opdracht tot onderzoek • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . rechercheur.

rappor . een zo nauwkeurig mogelijke 
weergave in eigen bewoordin
gen van feiten en omstandig
heden die door de rarrorteur 
zelf zijn waargenomen. 
bevat: a). datum verkrijgen 

gegevens. 
b). omschrijving van 

hetgeen de bron 
bevat of heeft 
medegedeeld. 

c). naam bron. 
d). waardering van de 

bron. 

Overzicht. in een logische orde samen
gevoegd geheel van geevalu
eerde gegevens. 
- geen bron-vermelding.
- geen waardering der bron

dan alleen wanneer de juist
heid van de geg�vens niet
vastgesteld is kunnen wor
den.
geen waardering van de ge
gevens dan alleen wanneer
de juistheid niet vast�
staat.

a). verzamelt ge 
gevens uit 
verschillen
de bronnen 

b). legt de ver
kregen ge6e
vens per bro 
vast in rap
port. Ver
meldt betrouw 
baarheid van 
de bron. 

c). evalueert de 
gegevens do 
onderlinge 
vergeli�king 
der rappor
ten 

d). ste t over
zicht van 
de verzameJ
de gegevens 
op. 

e). geeft dit 
overzicht 
:i: rapporten 
aan chef die 
controleert. 
en parafeert 
Is verant
woordelijk • 

f). chef ber�t 
rapporten 
gehecht aan 
doorslag
overzicht i 
zijn archie 

g). zendt origi 
neel over
zicht aan 
B.V.D.



o. 

•s-Gravenha.ge, 11 NoTember 1950.

Javastraat 68. 

Bo., 95oa4. 

Geachte Heer J,mlderij, 

Hierbij doe ik U toekomen een doorslag · 
van de beschouwing welke een van onze medewerkers schreef o
Ter het Proces-Verbaal en de Ambtseed. Hopelijk heeft U hier 
nog iets aan. 

Door de grote drukte op onze afdeling 
was het niet mogelijk dit overzicht nog eens over te tikken. 
Daarom heb ik een van de copieën ontdaan Ta.n kop en staart. 
Ik hoop dat U het minder nette uiterlijk van dit geschriftje 
wilt verontschuldigen. 

Zoals U ziet is de schrijver ook de me
ning toegedaan, dat het al dan niet aanhalen Tan de ambtseed 
�n het proces-verbaal geen enkele formele waarde heeft. 

Mocht U t.z.t. nog gege..-ens in handen 
krijgen die een nog duidelijker licht op deze problemen 
werpe,- dan zult U mij ten zeerste verplichten indien U mij 
daarvan mededeling zoudt willen doen. 

Hoogachtend, 

.f' 

W.G. Visser 

Aan de Heer Mulderij 
Kapellerlaan 33 b 
Boosendaal 



6-11-50

NOTA 

Aan: K.0.2 
Van: C 3 

Betr.: Ambtseed i.v.m. het proces-verbaal 

Het is m.i. dienstig om de betekenis van de begrippen 
"proces-verbaal" en "ambtseed" en de gevolgen van het op ambts
eed opmaken van een proces-verbaal na te gaan. 

Î(�/ 

Proces-verbaal nu betekent volgens Van Dale's Verklarend 
Woordenboek der Nederlandse Taal "een ambtshalve opgemaakt woor
delijk verslag van een handeling of bevinding". Hieruit volgt, 
dat ook ieder ander persoonrdan een politieman een proces-ver
baal in taalkundige zin kan opmaken, maar het essentiële ver
schil tussen deze processen-verbaal en dat van een opsporings
ambtenaar is, dat aan het laatste een bijzondere bewijskracht 
wordt toegekend door art. 344, laatste lid.fv. 

t 

' 

Het voorschrift van art. 153 van het Wetboek van Strafvor
dering zegt, dat een proces-verbaal door een opsporingsambtenaar 
moet worden opgemaakt op amb�seed, en indien deze niet is afge
legd, dan moet het worden beedigd voor een hulpofficier van Jus
titie. 

Veelal wordt,m.i. ten oru2echte, aan de woorden "op ambts
eed" een sacrale betekenis gehecht, met dien verstande, dat in
dien deze woorden zouden uitblijven, het proces-verbaal niet op 
ambtseed zou zijn opgemaakt. Integendeel, ieder proces-verbaal 
van een opsporingsambtenaar is betrokken bij zijn ambtseed. 
Deze ambtseed toch, voor de Officier van Justitie te vinden in 
art. 29 van de Wet op de Rechterlijke Organisatie, en voor amb
tenaren van de Rijkspolitie in de beschikking van de Minister 
van Justitie d.d. 28.12.45, houdt niets anders terzake dienende 
in, dan dat de betrokkene zich als een "braaf rechterlijk ambte
naar", resp. "nauwgezet en ijverig politieambtenaar" zal gedra
gen. 

Het zal duidelijk zijn, dat hieronder niet alleen vallen 
de processen-verbaal, die de woorden "op ambtseed" bevatten. 
Trouwens, de voorbeelden d.9or de heer MOLDERIJ genoemd, van pro
cessen-verbaal, waarbij niet gezegd wordt, dat ze op ambtseed 
worden opgemaakt, kan ik nog aanvullen met art. 172 van het Wet
boek van Strafvordering, waarin het proces-verbaal, opgemaakt 
door de griffier van de Rechter-Commissaris, wordt genoemd. 

Art. 17.1 zegt nog eens uitdrukkelijk, dat een zodanige 
griffier beédigd moet zijn. Is het dan niet onlogisch, dat zijn 
proces-verbaal niet op ambtseed zou zijn opgemaakt? 

Ik kom dus tot de conclusie, dat een proces.verbaa� door 
een opsporings-ambtenaar, als zodanig opgemaakt, steeds op ambts 
eed zal zijn opgemaakt. 

In het algemeen wordt aangenomen, dat het gevolg van deze 
ambtseed is, dat opzettelijke valsheid in het proces-verbaal 
overtreding oplevert van art. 207 van het Wetboek van Strafrecht, 
(meineed). 

Indien een proces-verbaal niet op ambtseed .. kan worden opge
maakt, doordat de betrokken verbalisant niet beedigd is terzake 
van de aangelegenheid, waarover het proces�verbaal handelt, (Zie 
over deze kwestie o.m. E.W. Beekman: Het Proces-Verbaal en de 
Strafvordering, Pag. 69 e.v.) dan is dit geen proces-verbaal, 
opgemaakt door een opsporings-ambtenaar in de zin der wet. Het 
kan dus niet die bijzondere bewijskracht hebben, doch kan wel . 
als bewijsmiddel bij de rechter dienen, n.l. als "ander geschrift 
(Art. 344, 5de lid). 
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Zoals hierboven betoogd, is het vermelden in het proces
verbaal van de woorden ttop ambtseed" m.i. geen formaliteit, zo
àls Schreuder in zijn"Handboek voor de Politie", deel V, blz.14, 
betoogt, en nog minder zou een niet in acht nemen van deze of 
van enige andere vorm, nietigheid van het procesTverbaal tenge
volge kunnen hebben. 

CONCLUSIE 

Een proces-verbaal, door een terzake bevoegd opsporings
ambtenaar opgemaakt, zal steeds op ambtseed opgemaakt zijn, en 
dus ook steeds een ambtsedig proces-verbaal in de zin van het 
Wetboek van Strafvordering zijn, waaraan bijzondere bewijskracht 
is toegekend. De vermelding 11op ambtseed" bij een proces-verbaal 
is ten overvloede. Velen (Schreuder) menen echter, dat deze ver
melding essentieel is en dat zonder deze woorden het proces
verbaal niet op ambtseed zal zijn opgemaakt, en dus ook geen 
p��ces-verbaal �n de zin van het Wetboek van Strafvordering zal 
ZJ.Jn� ,:;l,_,_,,J � cl J,/ �� � 

Er is geen enkele aanleiding om aan te nemen, dat een be
edigd ambtenaar, indien hij in zijn functie een proces-verbaal 
opmaakt, hierin niet de woorden "op ambsteed" zou mogen voegen. 
Betekenis in rechte hebben zij echter nok dan niet. Het feit, 
dat hij zijn relaas in de vorm van een proces-verbaal giet, 
heeft dit echter - tenzij deze vorm bij de wet is voorgeschre
ven - evenmin. 

6 November 1950 



.. 

Javastraat 68. 

19 OCT. t950, 

Geachte Heer Mulderij, 

Uw brief, gedateerd 19 September 1950�larum 
eerst heden in mijn bezit. '"har de vertraging ontstaan is weet 
ik niet, vermoedelijk heeft het weglaten van mijn voorletter op 
de enveloppe verwarring gebracht,omdat er hier meerdere mensen 
met de naam Visser zijn. 

Ondertussen dank ik..-U hartelijk voor de 
moeite die U zich gegeven heeft dit onderwerp zo diepga::nd te 
bestuderen en mij hierover te schrijven. Ook ik heb enige po
gingen aangewend om te weten te komen wat nu de juiste manier van 
handelen is, ma�r de geleerden zijn het er niet over eens. ?,0-
als ook door U wordt aangetoond bestaat er geen noodzakelijk ver
band tussen het begrip proces-verbaal en ambtseed. Er zijn ver
klaringen op ambtseed die geen processen-verbaal zijn en er zijn 
processen-verbaal die niet op ambtseed wo den opgemaakt. 

Sommigen zien in het aanhalen van de ambts
eed een hernieuwing van de eed, en de verklaring welke op ambts
eed wordt opgemaakt is dus een verklaring onder ede. Een kleine 
groep zegt: "Het aanhalen van de ambtseed aan het slot van de 
verklaring heeft geen andere bedoeling dan om aan te geven dat 
de steller van deze verklaring bij het aanvaarden van zijn be
diening beëdigd is geworden, waarbij hij verklaard heeft "d ... t 
ik mij als een nauwgezet en ijverig ambtena""r zal gedragen, enz." 
en dat deze verklaring ambtshalve wordt opgesteld wae.r oor deze 
handeling dus valt onder de eed. 

Met U 'I conclusie waarin U stelt dat het 
proces-verbaal op ambtseed kan worden opgema-kt in de door U 
opgesomde gevallen ben ik het niet eens,.omdat er geen enkele 
wettelijke bepaling is die zegt dat het opmaken van processen
verbaal op ambtseed in andere dan de d·oor U genoemde gevallen 
verboden is. 

Ik zou dus in Uw conclusie het oordje kan 
willen vervangen door moet. 

Ondertussen ga ik echter door met het ver
zamelen van gegevens over deze materie en wanneer ik hieromtrent 
voldoende georienteerd ben zal ik U hierover nader bescheid doen 
toekomen. 

Inmiddels zou het misschien niet ondienstig 
zijn,wanneer U dit probleem aan de redacteur van de rubriek 
"Vaktechnische Vragen" van het Algemeen Politieblad om beantyoor

ding zou voorleggen. Misschien dat hij hierop een afdoend ant
woord kan geven. 

Hoogavhtend, 

.{Visser. 
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i/Roosendaal(N•Br•),19 september 1950, --

Geachte Heer Visser. 

teruggekeerd op mijn basis heb ik aog eens aagedacht oTer de 
materie betreffende het al of niet plaatsen Ta:a een ambtseed onder 
een document hetwelk daar niet uitdrukkelijk Toor is aangewezen. 

Aam. de haad T&n. mijn studieboeken wil ik trachten u ee uit
eenzetting te geven op welke wijze deze ma�érie one wordt Toorgehou
den. 
Zodra wij van eea proces-verbaal horen(wij politiemensen)denken we 
aan een beschrijving van enige omstandigheid met daaronder een ambts
eed.Een proces-verbaal zonder ambteeed,wordt gewoonweg een onmogelijk 
heid geacht. 

Echter zijn een proces-verba en �en ambtseed twee geheel· af 
zonderlijke begrippen en zaken,die iets met elkander te mal:en hebben, 
dan. alleen ingeval geeischt wordt,dat een procee-verba&l op ambtseed/ 
behoort te worden opgemaäk:t en dit' ia alleen maar het geval als een 
opsporingsambtenaar omtrent enig geval van stafvorderin.g verklaart, 
omdat dit bij artt.152 en 153 Strafvordering wordt geeiacht. 

In de Dienstvoorachrif� n der Kon.»areohausaee wordt nog be/ 
paald bij ongevallen het persqneel overkomen,proces-verbaal moet wor
den opgepakt.Het opmaken hiépan op ambtaeEe d is onbestaanbaar. 

Yerder vindt men in ander, wetten: 
Artt.118 'en 181 

i
er Gemeent et(kaaopname Tan de OntTanger)

Artt.89 Kieswet( ·erslag v� eenjstembureau) 
-· "1,- i wordt opdracht gegeven van 

een en ander proces-verba._#1 o:,l te llllke:n.Hier wordt ook niet Tan ee 
ambtseed gesproken. / ! 
Ook kan. een politieman :iJî. z:i,.;jn kwaliteit Tan " Dienaar der Openbare 
macht"een proces-verbaalf o�•aken.Een ambtseed in die kwaliteit heef 
hij niet. 
�lk proces-verbaal he\�el · wordt ppgemaakt wegens Trijheidsbeneming 
op last van anderen(o,,v •.• ,Ambtenaar o.M.,HUlp-Officier v.Jus), be
treffende aanhouding iVe achten of veroordeelden,wordt opgemaakt in 
de hoedanigheid Tan :te;aar der Openbare Macht,zodat elk II op ambtsee 

in een dergelijk p be a-verbaal,klinklare onzin is,omdat de ambtseed 
a:fgelegd als opsper. , sambtenaar nimmer kan gelden voor andere zaken • 

De practij ).s echter dat men,zonder zich te bekommeren om 
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eed geplaatst. 
Deze practijk past men al jaren toe,men weet niet beter u:eer,hetgeen 
tenslotte bij jQ.h e politieambtenaren tot verkeerde toepassing Tan 
voorschriften kán/leiden en bij deze speciaal geen enkele belangstel
ling voor de eed bestaat. 
Ik ben tenslot tot de conclusie gekomen dat een proces-verbaal op 
ambtseed kan worden opgemaakt: 
a. Wanneer dit ordt opgemaakt ingevolge een bepaalde wet en men voor

die wet ia eeedigd. 
b. Wamneer dit wordt opgemaakt ia een bepaalde :functie en men speci

aal voor die functie ie beedigd en de voorschriften ten opzichte 

van die functie een ambtseed eisen.(Bij verkeerde toepassing VaD.

deze laatste zal de rechtskracht nog moeten uigemaakt worden. 
ierugkomende op artikel 153 staatvordering {het proces-verbaal wordt 
door hen opgemaakt op ambtseed) nog het volgende.In deze maar daar
door in geen enkel ander geval,worden proces-verbaal en amnteeed tot 
een eenheid verklaard. 

Hoogachtend: 
corn.Mu.lderij. 

\/ 
antw.: 16-10-50 



Tijdens de 5e basiscursus groep Y kwam bij de behandeling 
van het onderwerp "Berichtgeving" (Handleiding deel IlII) het ge
sprek op de rechtmatigheid van het a.anha.len van de ambtseed in de 
voet van processen-verbaal en rapporten. 

Sommigen waren van oordeel dat dit alleen ma.ar toegelaten 
is in die gevallen waarin di� uitdrukkelijk door de wet voorgeschre
ven wordt (bv. Wetboek van Strafvordering art. 152 en 153.) 

.Anderen waren de overtuiging toegedaan dat dit mocht geschie
den in alle door een beëdigd ambtenaar op te maken stukken, doch 
dat dit van juridisch standpunt uit bezien weinig zin had. 

Ook over de betekenis van de a.anha.ling van de ambtseed in 
processen-verbaal waren de meningen verdeeld. 

De ene groep zag in het aanhalen van de ambtseed een her
nieuwi�g van de eed en de verklaring welke op ambtseed wordt opge
maakt is dus een verklaring onder ede. 

De andere groep was echter van mening dat deze a.anha.ling 
geen andere bedoeling heeft dan om aan te geven dat de steller van 
deze verklaring bij het aanvaarden van zijn bediening beëdigd is 
geworden en dat de verklaring ambtshalve wordt opgesteld, waardoor 
deze handeling dus valt onder zijn eerder afgelegde eed. 

Daar ik terzake niet kundig ben heb ik mij ervan onthou
den een standpunt in dezen in te nemen. 

Het zou echter gewenst zijn,-teneinde over dit punt bij 
een volgende gelegenheid wel bescheid te kunnen geven, dat terzake 
kundigen hun opvattingen hieromtrent kenbaar zouden maken. 

16 October 1950. 

K.O. 2. 
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Afschrift aantekenblad CO 119273 - DIS-onderzoeken 

M.J. ligt deze kwestie, afgezien van de wellicht in enkele gevallen
onvoldoende ervaring van de case-officers, g�lijk als dewelke wij reeds
behandeld als interne aangelegenheid•
Evengoed als we onze eigen rechercheurs met voldoende gegevens op pad
moeten sturen er tevens voor wakend dat de redelijkheid in het oog
wordt gehouden, behoren we dat ook te doen t.a. de r.n. mensen• Ook
zij moeten zo goed mogelijk ingelicht en voorzover mogelijk weten
waar het om gaat.

5-10-1951

plv• H•BVD 
De door K.o. vermelde grieven dateren reeds uit de eerste·dagen van ons 
bestaan. Zij zijn stellig niet ongegrond• Inderdaad zijn er case-officera 
die geen of vrijwel geen inzicht hebben in de werkwijze en mogelijkheden 
van de I•D•'s der Politie• Dit is hun niet kwalijk te nemen• Zij zullen 
dit inzicht ook nooit z6 krijgen e.411 de case-officers die uit de t:>olitie
gelederen zelf zijn gerecruteerd• Ik 20u plv• H· willen adviseren sch rif
telijke instructies te geven aan de afdelingshoofden in de ge.est zoals 
hij zijn wensen reeds op het schutblad tet uitdrukking bracht. 

KA. 

Wilt ge iets in bedoelde geest ontwerpen ? 

Dr.Margadant. 
Gaarne een ontwerp als door Mr. F. bedoeld• 

Plv.H.BVD 
zie acc. nota voor de a fd.hoofden. 

9-10-1951 H•B• 

nlV• H.BVD 19-10-1951 

KA 22-)0-1951 

KA 2-11-1951 
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NOTA voor de heer Marg�dant. 
van Dis/Str. 

- en -r. '
�

sectie L· 2 van Luchtmachtstaf 
Marid III 

/'/ z�jn zéér slordig in het opgeven van de juiste personalia aan 
.// Dis. 

Herhaaldelijk komen er fouten in voor. 
Diverse malen zijn beide instanties telefonisch door mij ver
zocht hierin verbetering te brengen, doch zonder resultaat . 
l DOV I zal binnenkort met een aantal voorbeelden naar LSK gaan,

4-- teneinde te pogen hierin resultaat te bereiken. 

rrJ 

-91 

In de onderzoekaanvragen van G2B voor OD 1833a 11 0p Hoop van 
Zegen" komen ook veel onjuiste en onvolledige personalia voor. 
OD 1833a wordt behandeld door D©V r.

De personalïa van de aanvragen van KARA zijn zeer vaak onjuist. 
Diverse malen heb ik KARA telefonisch verzocht hun contacten 
(vooral Clipper) er op te wijzen, dat wij juiste en volledige 
personalia moeten hebben. 

Wat de toelichting onder de disformulieren betreft, deze is al
leen bij sollicitanten voor bepaalde bedrijven of ministeries 
vrij volledig en bevat dan meestal: r 

a. volledige personalia van betrokkene;
b. idem eventuele echtgenote;
c. idem ouders;
d. godsdienst;
ë. genoten onderwijs;
f. vroegere werkgevers;
g. militaire dienst;
h. lid#maatschap van verenigingen.

Ook voor de onderzoeken ten behoeve van de N.S.F. te Hilversum 
(OD 1443) zijn de gegevens zeer volledig. 

Voor de andere bedrijven en de Ministeries krijgt Dis deze op
gaven niet van de afd. D., zodat als toelichting slechts 
formulier bijgetypt kan worden, bv.: 
"Betrokkene is commies bij het Ministerie van Economische Zakenq 

of 
tBetrokkene is werkzaam bij Werkspoor Amsterdam:' 
Komt betrokkene in onze documentatie voor, dat wordt altijd 
op het Disformulier bijgetypt wai:J wij op politiek gebied reeds 
van hem we ten. 

Resumerende kan gezegd worden, dat de I.D. vrij zelder de ujt
gebreide gegevens, zoals door mij genoemd sub a t/m h, krijgt, 
doch practisch altijd weet waarom wij het onderzoek aanvragen 
(zie vermelding functie van betrokkene). 
Slechts in twee gevallen wordt er geen enkele toelichting op 
het formulier geplaatst: 
a. de R-onderzoeken voor DWU, voor welke onderzoeken Dis al

leen de personalia ontvangt;
b. de onderzoelëen voor c. c. vraagt eèhter slechts zelden een

onderzoek aan Dis (hoogstens 10 per jaar). 
Bij deze onderzoeken voor C worden dan niet gerekend de 
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Hee,r Van Maanen

Voor wat de Dis-onderzoeken mogé:iworden verwezen naar bij
gaande nota van Mej Straatman.Ik heb ook nog geinformeerd bij 
de secretarissen van afd B en C of wellicht in zekere mate zou 
kunnen worden gekomen tot een mechanisering vanlpersoon�onder
zoeken in die zin dat gebruik wordt gemaakt van een bepaald 
formulier waardoor de-desbetreffende redacteur +.elkenmale ge
confronteerd wordt met bepaalde gegevens welke aan de politie
verbindingen moeten worden verstrekt.Bedoelde vraag werd in 
beide gevallen in afwijzende zin beantwoord enerzijds omdat 
bedoelde onderzoeken zich niet in een keurslijf laten passen 
anderzijds omdat deze methode geen goede reactie zou kunnen 
hebben bij de politieverbindingen. 

Beleefd medegedeeld ' 

tlÎ j_ rJ 
!• . 

{ 
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zendamateurs (behandeld door CRC) , van wie meest&l uit-
voerige gegevens beschikbaar zijn,lffl welke ook op disfor
mulieren vermeld worden. 

Indien nodig kan ik voorbeelden geven. 

26.10.1951/Dis/���-

-·
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Aan: plV• H.BVD 
Van: Hoofd K.o. 

Aan: H•KO 
Van: K.0.2 
Nr-; : 119273 
Betr.: DIS-onderzoeken 

VERTROIB':EI.IJK 

Door vele deelnemers aan de laatste ,herhalingscursus aan personeel 
van de J.D. 's Gemeentepolitie werd ernstige criti·ek uitgebracht op het 
beleid van de BVD ten aanzien van de DIS-onderzoeken. 

De voornaamste klacht gold wel de §Chaarse gegevens die !an BVD-zijde 
omtrent de te onderzoeken personen worden verstrekt• Bij vele onderzoeken 
-ook de belangrijke R•onderzoeken- wordt niet meer verstrekt dan de naam,
voorletters en adres van de betrokkene. Om een deugdelijk onderzoek in 
te stellen is het van belang om te weten:
a. De juiste naam, voor.namen en ge1foor1alatum• Dit is nodig om zekerheid 

� te hebben eomtrènt 'äë'"'JuiSte ïden eit van de persoon naar Wie een 
· onderzoek wordt ingesteld• Het komt thans niet zelden,voor, dat men

reeds enige dagen met een onderzoek bezig is, als blijkt dat men de
verkeerde pers·oon voor heeft.

- b• Teneinde het onderzoek vërder te kunnen uitstrekken dan alleen maar
;tot de buren,is het nodig om te weten bij welke werkgevers betrokkene 

- gawèrkt hee'ft, waar hij zijn schoolopleiding heeft gehad, tot welk
godsdi e!!!tig �en oot schap hij bêlîoort, enz. �
Thans moet een zeer· groot· gedeelte "Va

n 

de ·voor het onderzoek beschik
bare tijd ·besteed worden aan· het achterhalen van deze gegevens. Voor
een dieper gaand onderzoek naar 's nans betrouwbaarheid blijft dan re-

·-,, ]ratief weinig tijd over.
J C• ·Het is zeer gew·enst, dat de betrokken r echercheur weet met welk doe 

het onderzoek wordt ingesteld, opdat hij de richting kan bepalen waar
in zijn onderzoek moet gaan� Kan hij door het ontbreken van voorlich

-ting hieromtrent niet ZJ.Uiver bepalen welke kant hij bij zijn onderzoek 
'Uit moet, dan gaat hij er niaar·op goed geluk op af. Dat dit de kwali

teit van het onderzo·ek niet ten goede komt, is duidelijk• 

Naast klachten omtrent de DIS-opdrachten spraken verschillende recher
cheurs (vmornamelijk uit de· g�otè gemeenten) hun onbevredigdheid uit over 
de andere schriftelijke verzoeken tot het instellen van een onderzoek• 
Ook hier moeten zij met dikwijls absoluut onvoldoende gegevens en met 
een volkomen onwetendheid omtrent de achtergrond van de zaak aan het werk

gaan. Het zoeken naar geschikte aanknopingspunten kost in dergelijke ge
vallen zeer.veel tijd, terwijl het gevaar groot is dat het onderzoek 
zich in een geheel verkeerde richting uitstrekt. 

, ' Door een van de rechercheurs werd hiervan het volgende voorbeeld ge
-geven: Op een zeker moment kreeg hij van de BVD een briefje van onge-
veer de volgende inhoud "Verzoeke een zeer disereet en uitgebreid onder
zoek in te stellen naar mijnheer X, wonende op adres Y"· De moeilijkheden 
begonnen a1 bij het vaststellen van de identiteit van X. Een van de door 
dé BVD opgêgeven voorletters klopte niet, terwijl een andere voorletter 
ontbrak; overige personalia waren niet opgegeven. Ook het opgegeven huis
nummer was niet goed• Na er de nodige tijd en moéi te aan besteed te hebben, 
slaagde hij er in de man te localiseren• Het bleek toen, dat X een belang-

\

.rijke ·post bij een overheidsinstelling bekleedde• In de veronderstelling 
dat het hier dus wel een antecedentenonderzoek betrof, strekte de recher
cheur zijn nasporingen in die,..richting uit• Op een zeer toevallige wijze 
kwam hij er .achter, dat de man in kwestie verdacht werd van spionnage. 



VERTROUWELIJK .. 2 -

Dit maakte het vanzelfsprekend gewenst zijn onderzoek op een andere wij� 
ze in te kleden en aldus doende slaagde hij er op een gegeven .mpment in 
enige verdachte contacten van X aan het daglicht te brengen• Dit zou hem 
echter -zeker nooit gelukt zijn, wanneer hij met zijn -"antecedentenonder-
zoek" was doorgegaan.·· 

Bij de bespreking van de oorzaak van dez.e onvo1doende voorlichting ga-
·ven verschillende rechercheurs als hun mening te kennen, dat de BVD hen;

1 
niet helemaal ·vertrouwt,· terwijl er ook opmerkingen werden gemaakt over

, het gebrek aan vakkennis �ij al die-burgars die ·de láatste tijd bij d-e 
. ��VD waren geko_men• Ik ben niet .verder op de verschillende opmerkingen in

gegaan, doch heb hen alleen beloofd deze zaak nog eens onder de aandacht 
0van de leiding van ·de dienst te zullen brengen. 

· v.: " Ofschoon '.de· hier gesignaleerd e critiek zoals gebruikelijk lichtelijk 
eenzi ·jd:L.g is, gel�of ik toch zeker dat hi-er een ernstige grond van waar-

/ • heid in sch:ui.lt• ( J 
, � • Naar mijn mening dient de oorzaak van de onvoldoende voorlichting van 

l,IY" . �

""

p,.JP 
onze pol1tiecontacten ni'et in d-e eerste plaats gezocht te worden in wan- ...,

.11 ,/'� . 
· trouwen dat BVD-anltenaren · jegens de poli tie zouden· koesteren; het is veel- r; 

eer een g�te onbekendheid met lret- werk ·van ·de plaataelijke ID'� waardoor 1 
de case-officers niet kunnen o.verzi>en wat er aan· het door hen in een kwar-

-_ tiert je geschreven brief je aH.emaal· vastzit• Een· dergelijk brief je kost 
,� een re�hercheur soms dagen moeizame arbeid cm· aan het verzóek te ·voldoen. 

_ , Dikwijls moet- een, goede kans worden af'gewac-ht om de verlangde· gegevens te ver
krijgen·. Intussen maakt de case-otïficer zich· boos ·over het lang·e ultblijven

�-en gaaJ; ra:ppèlEäI'en� · Van· ·wat er gabeu,rt· tussen het tijdstip van: ontvan-gst 
van zijn brief je· bij, de ID ·-en het ver.zen:den van het rapport aan de BVD 

- h·e·�ft.., hij-dikwijls niet de minst·e notie-·
Deze, ·o:p.bekend-p:eid met het werk· van· de ID, gepaar8 · aan een· vaak al te 

_ · ver doorgevoerde.·toepassing van het beginsel ·van het Ez90nomisch peil van 
informati_e. --w�arb:i.j dan nog, komt een tegenzin in het schrijven van lange 
brieven-, maákt het soms voor onze verbindingen uitermate moeilijk om op 
een redelijke wijze aan onze verzoeken te voldoen. Dat hierbij de resulta-
ten verre beneden het bereïkbare blijven, is dan ook· niet te verwonderen. � Met enig� goede - wil, onzerzijds kan hierin zeker verbetering worden ge-
bracht; Hie;rdoor zal niet alleen het pe11· van de onderzoeken omhoog gaan, 
docp zal ook aanmerkelijk veel tijd worden bespaard, die ten goede kan 
komen · aan een grotere productie• 

Aan deze goede wil· moet echter inzicht en xertro1iwen ten grondslág liggen• 
Het kweken van inzicht.kan mogelij�orden bevorderd; doordat personeel 

-dat nieuw bij onze·dienst komt,· in overleg met enige plaatselijke ID's,

aldaar gedur�nde een week of langer met de rechercheurs bij de verschillen-
- de onderzoeken meeloopt• Ook een intensievere deelname aan de praktische

volgoefeningen. zal hen misschien leren, dat het verzoek "de man gedurende
enige tijd onder observatie te·houden� voor de rechercheur die de opdracht

. ·krijgt, betekent dagen en nachten in kou en regen staan, kilometers lange
_wandelingen en vele onbetaalde overuren•

Met het inzicht zal ook het vertrouwen groeien• Een grotere bekend
heid ·met het plaatselijke ID-werk zal leiden tot een hechtere samenwerking
en·een ·beter begrip voor elkanders · wensen en behoeften. Dit is absoluut
nodig, want weten wij dit niet te bereiken, dan zal op den duur bij het
steeds·meer uitbreiden van onze dienst het·werk verzanden in een starre 
bunaucrati e.
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VERTROln'/ELIJK 

Naar aanleiding van Uw mondelinge opdracht om U te 
rapporteren over het verschijnsel, dat het werk van het 
personeel van de plaatselijke inlichtingendiensten van 
de Gemeentepolitie de laatste tijd aed.eiding geeft tot 
klachten van verschillende zijden, moge ik het volgende 
onder Uw aandacht brengen: 

r. Het slechter worden van het werk van de plaatselijke inlich
tingendiensten is m•i• të wijten aan een complex van oor
zaken, waarvan de belangrijkste zijn:

c..7./r;. y 

-1· Onvoldoende leiding van de I, D.-chefs cp grond van onvol
doende kennis van het inlichtingen- en veiligheidswerk, 
Hierbij dient onderscheid gemaakt te worden tussen de in
lichtingendiensten van de grootste gemeenten (die 1.D.chef
inspecteurs hebben) en de rest, 
a, Ten aanzien van de eerste categorie is het gebrek aan 

leiding terug te brengen tot een persoonlijke instelling 
van de betrokken I,D,-chef tot het inlichtingen- en 
veiligheidswerk in het algemeen en de B.v.n. in het bij
zonder, 

Aan de cursussen voor hog�r personeel hebben alle I,D.
chefs van de grote gemeenten deelgenomen (uitgezonderd de 
heren Heyink en Botti uit Amsterdam, omdat deze de 
rechercheurscursus reeds volledig hadden gevolgd). Al 
deze I,D.-chefs kunnen dus weten, hoe de B.v.n. het 
inlichtingenwerk uitgevoerd wil hebben• 
Indien belangstelling op de cursûssen en een welwillende 
houding tegenover de B.V,D, maatstaven zijn voor een 
goede uitvoering van het B.v.n.-werk, dan is de situatie 
zeker nog niet ideaal• In afdalende lijn is het beeld 
met betrekking tot het bovenstaande voor de grootste gemeenten 
ongeveer als volgt: Amsterdam - Utrecht - Haarlem -
's-Gravenhage - Rotterdam• 

b, Ten aanzien van de tweede categorie is het gebrek aan 
goede leiding bijna vanzelfsprekend, omdat de Korpschefs 
zelf onvoldoende op de hoogte zijn van het I.D.-werk om 
leiding te kunnen geven aan hun personeel• 
Volgens mededelingen van cursisten gebeurt het nog al 
eens, dat I.D.-rechercheurs in conflict komen met hun 
Korpschefs, omdat zij een bepaald onderdeel van hun werk 
willen doen overeenkomstig cursusaanwijzingen en daarvoor 
geen gehoor vinden. 

2, Te veel werk, 
Het werk van de plaatselijke inlichtingendiensten bestaat voor 
het grootste gedeelte uit het instellen van onderzoeken, Het 
aantal van deze onderzoeken begint bij vele inlichtingen
diensten een omvang aan te nemen die va:i invloed moet gaan 
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worden op de kwaliteit, Herhaaldelijk klagen cursisten 
dat ze zoveel onderzoeken tegelijk in behandeling hebben, 
dat ze onmogelijk elk onderzoek tot in de puntjes kunnen 
uitvoeren, 

3, De theorie wordt te weinig onderhouden, 
Indien de cursisten de cursus verlaten hebben en zij worden 
weer volledig opgenomen door de praktijk, dan zullen in 
vele gevallen op de duur de ofi'ers die ten koste van de thee

rie aan de praktijk worden gebracht zodanig toenemen, dat 
eigenlijk niet meer gesproken kan worden van een theorie 
die dë praktijk leidt. 

Tenslotte, in verband met de drie bovenstaande punten, nog 
enkele opmerkingen: 

Het is verschillende malen voorgekomen dat geslaagde cur
sisten -die dus nauwkeurig op de hoogte waren van de wijze 
waarop een onderzoek ingesteld dient te worden en van de 
wijze waarop de resultaten van een dergelijk onderzoek in 
een rapport vastgelegd dienen te worden- in de praktijk zulke 
grove fouten maakten, dat het leek of ze nimmer een cursus ge
volgd hadden. 

Menigmaal bekruipt miJ op de cursussen het gevoel, dat de 
rechercheurs nog te weinig een idee hebben van hun grote ver
antwoordelijkheid bij het instellen van veiligheidsonderzoeken 
en dat men van B.v.D.-zijde, met onderschatting van de mense
lijke zwakheden, te veel uitgaat van de integriteit van degenen 
die de onderzoeken instellen, Verschillende praktijkgevallen 
hebben duidelijk aan het licht gebracht dat hier de verwach
tingen vooral niet te hoog gesteld moeten worden• 
Controle is een absolute noodzaak, omdat de aard van dit werk 
zo licht tot excessen leidt, 
Bij een normaal politie-onderzoek is dë wijze van rapporteren 
aan richtlijnen gebonden, terwijl verschillende openbare 
functionarissen op grond van deze rapporten beslissingen 
nemen in het openbaar, 
Bij het inlichtingen- en veilïgheidswerk gaa t dit alles heel 

/ 
anders; het onderzoek wordt bedektelijk ingesteld, het rap
port vindt bedektelijk zijn weg, terwijl bedektelijk beslis
singen worden genomen, 

De noodzakelijkheid van controle, die bereikt kan worden 
door de wijze van rapporteren aan bepaalde normen te binden, 
is door mij reeds in November 1949 onder Uw aandacht gebracht, 
Daarna is het besproken met de afdelingen Ben D, die in prin
cipe accoord gingen met het desbetreffende voorstel, Vervol
gens werd mij gevraagd de toepassing van bovenbedoelde controle 
praktisch uit te werken, Dit is geschied en in plaats dat het 
voorstel werd uitgevoerd, werd het voorlopig gedeponeerd, 
De redenen van de laatste beslissing zijn mij niet geheel duide
lijk, staan ook nergens zwart op wit, maar moeten blijkens mede
delingen van verschillende zijden berusten op de volgende over
wegingen: 
a, Deze naterie kan wel volledig op de cursussen worden onder

wezen, maar niet in de vorm van richtlijnen aan de Korps
chefs worden opgedrongen, 

b, Men kan in een onderzoek liggende op het terrein vai het 
inlichtingen- en veiligheidswerk niet te veel voorschrijven, 
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omdat de aard van dit werk zoiets onmogelijk maakt. De 
onderzoeker wordt daardoor te veel aan banden gelegd. 

Afgezien van de tegenspraak in de beide overwegingen 
(volgens� kan de onderzoeker op de cursus precies worden 
voorgeschreven hoe hij een onderzoek moet instellen, ter
wijl dit in b ongewenst wordt geacht) mag de zuiverheid en 
juistheid van rapporten toch ninnner ondergeschikt worden ge
maakt aan een beleidskwestie (geen voorschriften aan de 
Korpschefs) en zijn deze zuiverheid en juistheid alleen te 
verkrijgen door voorschriften. 
Verzuimt men dit, dan wordt de deur opengezet voor excessen, 
die we reeds kennen uit onze eigen praktijk en op de duur 
zeker in omvang en aantal zullen toenemen. 

II. Thans de beantwoording van de vraag in hoeverre van B.V,D,-zijde
verbeteringen zijn aan te brengen in de hierboven gesignaleer
de verslechtering.

In verband hiermede de volgende suggesties: 
1. Herhalingscursussen aan de cursisten die langer dan een jaar

geleden de cursussen hebben gevolgd.
Tot heden kon hier wegens gebrek aan instructiepersoneel
niet aan gedacht worden. In 1951 zal dit echter mogelijk zijn;
vandaar dat het cursusprogramma van dit jaar tevens een re
geling bevat waardoor al degenen die vöbr 1 Januari 1950
een cursus hebben gevolgd, in de gelegenheid worden gesteld
een herhalingscursus van een week te volgen• In deze cur
sussen zullen de belangrijkste elementen van het inlichtingen
en veiligheidswerk nog eens geaccentueerd worden•

2• Lezingen aan Ko.rpschefs. 

\

Dit plan.bestond reeds lang, maar er is nog nimmer uitvoering 
aan gegeven• De heer de Greef heeft mij verschillende malen 
verzekerd, dat vele Korpschefs het op prijs zouden stellen 
eens het een en ander te vernemen over de B.V.D. in de vorm 

)
van lezingen over belangrijke onderwerpen liggende op het 
terrein van het inlichtingen- en veiligheidswerk• Zij hebben 
geen tijd om op de cursussen te komen, moeten echter leiding 
geven aan hun personeel en staan daarom open voor een der
gelijke oplossing• 

�
ndergetekende heeft zich verschillende malen bereid ver
laard bepaalde onderwerpen in te leiden, maar om hem niet 
ekende redenen is daar tot heden niets van gekomen. 

3. e verbindingen zo min mogelijk overladen met werk en indien
dit niet anders kan, duidelijk aangeven welke onderdelen
van het werk voorrang genieten en op welke punten de kwali
teit van het te leveren werk zeker niet mag verminderen.
Hier geldt bovendien, dat van B.V.D--zijde er naar gestreefd
moet worden de plaatselijke inlichtingendiensten van zoveel
mogelijk beschikbl!l're gegevens te voorzten, De cursisten
uiten nog al eens de klacht (en m.i. terecht) dat naar hun

\

oordeel dit niet voldoende geschiedt, Hierdoor gaat veel

l,h,v'___- kostbare tijd verloren, omdat de I,D,-rechenheurs ga.an zoe-
•.1 1 v, � ken naar gegevens die hier reeds bekend zijn.

�- .Lv O (];. Verder komt het vaak voor, dat de r.n. niet verteld wordt
·vvv-· �. Y .·1,u\ �
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om welke reden het onderzoek wordt ingesteld. Er zijn 
gevallen denkbaar dat om veiligheidsredenen dit inder
daad beter achterwege kan worden gelaten. In vele andere
gevallen zal dit bezwaar echter niet aanwezig zijn en 
zal het vermelden van de reden van onderzoek het resul
taat van het onderzoek ten goede komen.

4. Richtlijnen aan de Korpschefs. 
Wil de B.V.D. een goede uitvoering van zijn taak door mid
del van zijn verbindingen bij de Gemeentepolitie, dan kan
niet worden volstaan met cursussen aan ondergeschikt per
soneel en een aantal lezingen aan Korpschefs, maar zullen 
van de zijde van de B.V.D. voorschriften moeten worden gegeven,
opdat de richtlijnen op de cursussen en lezingen gegeven
ond�rsteund worden door voorschriften met betrekking tot
de belangrijkste onderdelen van het werk. 
Wanneer op de cursussen bovenstaande ter sprake komt, hoort
men herhaaldelijk de vraag: 111Naarom geeft de B.V.D. geen
voorschriften; hij kan dit op grond van het K.B. van 

/9 Augustus 1949 toch doen? :r.ajn Korpschef zal daar zeker geen
bezwaar tegen hebben, want dan weet hij precies wat de
B. v.n. wil en waar hij zich aan houden moet."

5. Een juiste selectie van personeel 
Het hangt vaak af van de instelling van de Korpschef tot
het B.v.n.-werk, of een goede of minder goede kracht
·wordt aangetrokken bij zijn r.n. 
Er zijn Korpschefs die hun beste krachten hiervoor aan
wenden, maar er zijn er ook die deze gelegenheid gebruiken 
om krachten waarmee ze eigenlijk geen raad weten, onderdak 
te bre�gen• Overigens is het uitblinken in een van de onder
delen van de politietaak nog geen waarborg dat de betrokkene
even goed zal zijn in het inlichtingenwerk. 
De resultaten van de B.v.n.-examens wijzen dit uit• 

De beste oplossing lijkt mij een soort centrale commissie
in te stellen met een testtaak. Tot heden werd incidenteel 
wel eens getest, maar gelet op de reden van dit rapport is er
alle aanleiding hier in de toekomst wat meer aandacht aan te
gaan besteden.

10 Januari 1951

� 
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Aan: plv. Hoofd B.V.D. 
Van: Hoofd K.o. V l!! R T R O U I E L IJ K 

Betr.: Critiek in de cursussen aan hoger personeel 
Nr.: 104724 van de B.V.D. verbindingen. 

I'

Nu de uitgebreide cursussen aan hoger personeel van de 
B· v.n. -verbindingen weer zijn aangevangen, wordt daar weer 
de critiek verhomen die als regel pet aanvangsstadium van 
deze cursussen kenmerkt. eestal verstilt deze kritiek wel 
weer in de loop van de cursussen, maar het feit dat ze elk 
jaar opnieuw wordt uitgebracht, doet toch de vraag rijzen 
of er enige grond van waa rheid schuilt in deze critiek en 
of, indien dit zo is, er iets gedaan kan worden dat de 
gronden van deze critiek uit de weg ruimt. 

Deze critiek re·sulteert meestal in de volgende ·hoofd
vragen: 
l• Waarom ontvangen wij geen duidelijke richtlijnen van 

de B· v.n. ? 
2• Waarom horen wij nooit meer iets van de B· v.n., nadat we 

onze rapporten hebben ingezonden ·, 

� Indien men deze vraag stelt, volgt als regel een opmer
king in deze zin: "Ons wordt bij verschillende gelegenheden 
voorgehouden, dat we een andere gedragslijn moeten volgen of 
dat we ons moeten baseren op een andere opvatting of dat we 
een bepaalde zaak verkeerd aangepakt hebben, enz. Wij kunnen 
ons dan nimmer beroepen op duidelijke, vastgelegde afspraken, 
maar moeten werken op een basis van vage mondelinge afspraken, 
die bovendien soms maar met enkelen van ons worden gemaakt"• 

Van de zijde van K.o. wordt daar meestal op geantwoord, dat 
de tijd rijp moet zijn voor het geven van ric�tlijnen, onrlat 
men zich anders vastlegt op iets dat later weer gewijzigd moet 
worden• Die tijd was in het verleden nog niet rijp, onrlat de re
latie t�ssen de B.v.n. en verbindingen nog steeds niet duide
lijk was omlijnd• Dit is nu geschied door de aanwijzing van ver-

1 schillende categorieen van ambtenaren ingevolge art. 4 van het 
K.B. van 8-8-1949• Pas nu deze relatie duidelijk is vastgelegd, 
is de weg voor richtJijnen geef'fend. Verder wordt tegenover 

1 deze verbindingen het volgende argument aangevoerd: "iet alles
laat zich persen in het keurslijf van een richtlijn• Vele 
zaken zullen overgelaten moeten worden am het beleid van de 
betrokken functionaris (bv• de relatie tussen burgemeester 
en politiefunctionaris met betrekking tot het inlichtingen
werk)• 

Hiermee is de zaak e chter niet afgedaan, want het gebrek 
aan richtlijnen is inderdaad een probleem dat om een oplossing 
vraagt. Ondergetekende heeft in deze dienst de wenselijkheid 
van duidelijke richtlijnen met betrekking tot bepaalde zaken 
reeds bij verschillende gelegenheden near voren gebracht, tot 
heden echter zonder veel res· taat, Ik ben ervan overtuigd 
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dat dit gebrek aan duidelijke schriftelijke richtlijnen, 
met betrekking tot zaken die bij richtlijnen �eregeld kunnen 
worden, afbreuk doet aan een goede verstandhouding tussen 
B.v.n. en verbindingen.

Ad, 2. Meestal volgt op deze vraag een opmerking in de volgende 
Zin: "Wij b egri j pen dat de B.v. D. dit niet met alle zaken kan 
doen en dat verwachten wij ook niet, near wanneer men zich 
veel tijd en moeite heeft getroost om bepaalde gegevens te ver
krijgen en men hoort nooit meer iets, dan wordt elke prikkel 
tot toekomstige activiteit gedood"• 

Van de zi. jde van K.o. wordt hierop geantwoord, dat praktische 
en beveiligingsredenen zich kunnen verzetten tegen het reageren, 
in de zin zoals de vragers dit bedoelen, op rapporten van buiten• 
Maar ook hiermee is men er niet, daar het toch altijd praktisch 
uitvoerbaar is op een bepaald aantal rapporten op enigerlei 
wijze te reageren• De klacht is dus, dat men nooit iet s hoort 
en ik ben er van overtuigd dat een dergelijke gedragslijn de 
goede samenwerking schaadt, hetgeen op den duur tot uitdrukking 
moet komen in de resultaten van het werk• Bovendien geloof ik, 
zoals hierboven reeds gezegd, dat het mogelijk moet zijn om in 
belangrijke zaken (indien de beveiliging zich daartegen niet 
verzet) de rapporteur op een bepaalde wijze in te lichten, Niet 
om het praktisch nut, maar ter aanlcweking van de goodwill, een 
onmisbaar element in de verhouding B.v.�. - verbindingen• 

1:en uitvloeisel van het hierboven gestelde is de gedachte 
bij deze mensen, dat ze niet helemaal voor vol worden aangezien• 
We mogen wel mee doen, maar deze deelneming is uiterst beperkt 
en bij elk contact met de B,V,D. worden muren opgetrokken, die 
hen voorkomen als obstakels op de weg naar een goede samenwerking • 
Dit is de gedachte die bij velen leeft en de wijze waarop dit 
naar voren wordt gebracht, wijst soms op een zekere verbittering• 

Van de zijde van K.o. wordt hierop natuurlijk geantwoord, dat 
deze voorstelling van zaken overdreven is en dat bepaalde be
perkingen, die wel eens opgelegd moeten worden bij het contact 
tussen B, V,D, en verbindingen, ingegeven worden door een in dit 
werk nu eenmaal noodzakelijke beveiligingsinstelling• 

Toch ben ik van mening, dat B· V.D. -ers wel eens aanleiding 
geven tot deze gedachte. Er heerst bij onze dienst nog al eens 
de neiging om degenen in de buitenwereld die het niet onmiddel
lijk met ons eens zijn of die niet dadelijk begrijpen waarom 
het gaat, te bestempelen als lieden die er niets van begrijpen, 
Dit is een gevaarlijke mentaliteit, omdat met het voortschrijden 
van de tijd leden van een veiligheidsdienst een neiging tot 

) eenzijdigheid ga.an vertonen die het gevaar van discriminatie, 
in de zin zoals hierboven bedoeld, doet toenemen, Daarom is het 
ook zo jannner, dat het hoger B.V,D,-personeel niet meer samen 
met het hoger personeel van de verbindingen een cursus volgt• 
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Hiermee is een nuttige functie van de cursussen komen te ver
vallen: hoger personeel van de B,V,D, onmiddellijk in aanraking 
te brengen met hetgeen leeft bij de verbindingen• 

Tot de twee hierboven genoemde hoofdvragen is praktisch 
alle critiek terug te brengen• Ik meen er goed'aan te doen in 
dit rapport niet af te dalen in details, omdat hierdoor de 
aandacht van de hoofdpunten zou kunnen worden afgeleid, ten 
aanzi.en van welke hoofdpunten ik van mening ben dat er iets 
aan gedaan kan worden• 

Het hierbovenstaande toont duidelijk een nuttige functie 
van de cursussen aan. Wanneer deze cursussen enige tijd aan 
de gang zijn, komt veel boven de.t bij bezoeken en zelfs bij 
periodieke vergaderingen nimmer aan de orde komt. Deze weten
schap is toch van uitermate groot belang i•V•m• een goede sa
menwerking tussen B.v. D. en verbindingen• 

Indien de hierboven gemaakte opmerkingen in de toekomst 
nog eens onderwerp van een bespreking mochten uitmaken, is het 
wellicht mogelijk, dat ik bij die gelegenheid een en ander 
toelicht. 

6 Maart 1951 

� 



•• 

•• 

o....1) ,�-n l�..>

� \ 10�.,-.2 . .) 31-
, 

RAPPORI' 

Aan: Hoofd K• o.

Van: K•0•2 VERTROUWELIJK 

Nr. : X 110352 
Betr-: opmerkingen van cursisten 

In de afgelopen periode werd door de curasten zowel van de 
A-groepen (lager personeel) als van de B-groepen (hoger personeel)
herhaaldelijk critiek uitgeoefend op het beleid van de B•V•D•
ten aanzien van de politieverbindingen•

Deze critiek concentreert zich voornamelijk op het ontbreken 
van duidelijke richtlijnen met betrekking tot hun taak• Wel wor
den zij regelmatig door B.V.D--ambtenaren bezocht, maar de aanwij
zingen die zij bij dergelijke bezoeken ontvangen, zijn veelal met 
elkaar in strijd• Bovendien blijkt herhaaldelijk, dat deze B•V•D•
mensen slecht of in het geheel niet op de hoogte zijn van de 
stof die tijdens de cursussen aan het personeel van de politie
verbindingen wordt onderwezen. 

Als concreet voorbeeld kan hier dienen de discussie die op 
Vrijdag, 25 Mei ontstond bij de groep B 2 (districtscommandan
ten Rijkspolitie, Beveiligingsambtenaren Departementen en Offi
cieren Marine en Landmacht). 
Het betrof hier het verstrekken van politieke inlichtingen aan an
dere personen of instellingen dan de B.v.n. Sommigen stelden zich 
op het standpunt, dat het aan de beoordeling van de districtscom
mandant. of korpschef overgelaten moet worden aan wie politieke in
lichtingen worden verstrekt• Anderen waren de overtuiging toegedaan, 
dat zij uitsluitend en alleen inlichtingen mogen verstrekken aan 
de B.v.D. en aan door de B.v.n. aangewezen personen• De overigen 
huldigden �en standpunt dat tussen beide hierboven beschreven 
uitersten inligt. Duidelijk kwam hierbij echter naar voren, dat ie opvattingen omtrent deze kwestie zeer verward zijn en dat de 

' 
chuld van deze verwarring grotendeels bij de B• v.n. moet worden
ezocht• Uit de gemaakte opmerkingen bleek mij namelijk, dat zij 
oor bezoekende ambtenaren zeer verschillend worden geadviseerd• 

Een van de districtsconmandanten had aan vier verschillende 
B 0 V,D•-ambtenaren over dit probleem vragen gesteld• 
De eerste, een ambtenaar van BSV, had hem medegedeeld dat alleen 
inlichtingen verstrekt mogen worden aan de B.v.n. en aan de burge
meester• 
De tweede, een ambtenaar van de afdeling D, had hem gezegd dat hij 
gerust aan bedrijven die hierom vragen gegevens nag verstrekken• 
De derde, een ambtenaar van B IX, had hem gezegd dat de B• V•D• 
geen bevoegdheid heeft om hem te verbieden aan anderen dan de B0 V•D• 
inlichtingen te verschaffen• 
De vierde, een ambtenaar van K,O., heeft hem geantwoord in de geest 
zoals in Bijlage I beschreven wordt• 
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Een ander probleem dat gelijktijdig door dezelfde groep werd opge
worpen betrof de verhouding burgemeesters-districtscommandanten• 
Sommigen meenden, dat aan de burgemeester alleen die gegevens ver
strekt mogen worden die direct de openbare orde en veiligheid betref
fen (dreigende onlusten, e•d•)• Anderen meenden dat aan de burge-. 
meester alle gegevens verstrekt moeten worden die hij vraagt. Ver
schillenden gingen hierbij zelfs zo ver, dat zij meenden aan een bur
gemeester uit gemeente B op diens verzoek gegevens te moeten ver
strekken over gemeentenaren uit gemeente A. 
Het schijnt nl• nog al eens voor te komen, dat een burgemeester, 
voordat hij toestemming geeft voor vestiging in zijn gemeente, bij 
de politie in de woonplaats van de man inlichtingen vraagt omtrent 
de politieke instelling van betrokkene• 

Ook op vragen omtrent deze aangelegenheid hadden zij van B•V•D•
ambtenaren de meest uiteenlopende antwoorden ontvangen • 

Bovengenoenrle voorbeelden zijn met verschillende andere aan te vul
len• Alle komen echter op hetzelfde neer, nl• gebrek aan duidelijke 
richtlijnen en het ontbreken van eenheid van opvatting omtrent prin
cipiele kwesties bij de ambtenaren van de B.v.n. 

Het is noodzakelijk, dat van B•V·D•-zijde een einde wordt gemaakt 
aan de bestaande verwarring• Blijft deze verwarring voortbestaan, dan 
zal dit onze relatie met deze verbindingen op den duur ernstig schaden• 
De districtscommandanten en korpschefs zijn zodanig met allerlei ande
re werkzaamheden bezet, dat zij geen tijd hebben om zich te gaan ver
diepen in de puzzles waarvoor de B.v.n. hen stelt• 
Zij verwachten duidelijke richtlijnen, zodat zij weten waaraan zij 
zich te houden hebben• Daarnaast dienen de B.V.D0 -embtenaren die hen 
bezoeken ter zake kundig te zijn of, indien een bepaalde kwestie 
buiten hun competentie ligt, zich te onthouden van het geven van aan
wijzingen• 

Bij het opstellen van richtl:!jlen dient men van B0 V 0 D0 -zijde reke

ning te houden met hetgeen door K.o. aan de politieverbindingen is 
onderwezen• Richtlijnen en cursusstof K.o. mogen niet met elkaar in 
strijd zijn• 

Daarnaast is het van zeer groot belang, dat alle ambtenaren van de 
B.v.n. die in aanraking komen met de politieverbindingen volledig op
de hoogte zijn van de stof die met het personeel van deze verbindingen
op de cursussen wordt behandeld• Het is mij gebleken, dat verschillen
de van deze ambtenaren zelfs niet de moeite genomen hebben om de aan
hen toegezonden stencils van de afd• K.o. door te lezen.

31 Mei 1951 
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VERI'ROU\'iELIJK 

Volgens art•3l van het K•B• dd• 8-8-1949 heeft iedere ambtenaar 
van Rijks- of Gemeentepolitie de plicht om van gegevens die in ver
band met de aan de volgende diensten opgedragen taak voor die dien
sten van belang kunnen zijn, mededeling te doen aan bedoelde dien
sten, nl•: 
a• de B• v.n. 
b• de Marine Inlichtingendienst 
C• de Militaire Inlichtingendienst 
d• de Buitenlandse Inlichtingendienst. 

Deze diensten zullen zij dus rechtstreeks op de hoogte behoren te 
stellen van desbetreffende feiten die te hunner kennis komen• Dit zal 
zelfs het geval zijn, indien deze feiten te hunner kennis komen tijdens 
een onderzoek in opdracht van de B.V.D., verricht in hun hoedanigheid 
van ambtenaar in de zin van art•4 van het K·B· 

Ten aanzien van gegevens die de B.V.D. zelf eventueel aan de poli
tie verschaft, bv• in verband met het instellen van een onderzoek, 
geldt deze plicht uiteraard niet: De B. v.n. zelf heeft deze gegevens 
ex art0 30 K 0 B0 al doorgegeven, indien dit verenigbaar is met de ge
heimhoudingsplicht van art•5 K.B. 

De werkzaamheden van de ambtenaren, aangewezen volgens art•4 K•B•, 
worden uitgeoefend onder verantwoordelijkheid van hun chef• Wat de 
Gemeentepolitie aangaat, zal men moeten aannemen dat dit de burge
meester is, terwijl men in de praktijk ook in gemeenten met Rijkspo
litie een gezagsrecht op dit terrein aan de burgemeester toekent• 
(Zie o•m• circulaire ter explicatie van K.B. 8-8-1949, dd• 15 Sept• 
1949 en 11 November 1950 aan Comm• der Koningin)• Dit houdt dus in 
een plièht van de politie om de burgemeester in kennis te stellen 
van politieke gegevens die zij in de hoedanigheid van ambtenaren 
in de zin van art•4 K•B• verkrijgen. 

Een burgemeester dient voorts, daar hij belast is met de handha
ving van de openbare orde in de gemeente, op de hoogte te zijn met ge
gevens die hij in dit verband kan nodig hebben• Deze z\!,_�J theore-

isch moeten krijgen via de B.v.n. De gegevens die hij/naar aanlei
ding van het vorengenoemde rechtstreeks/_peeft ontvangen, vallen hier 
dus buiten• Het overige, zo ook gegevens afkomstig van andere gemeen
ten, zal dus via de B•V•D• moeten gaan• 

De politie zal aan andere organen geen mededeling mogen doen van 
inlichtingen die zij als ambtenaar in de zin van art•4 K.B. hebben in
gewonnen, daar zij volgens art.5 K.B. tot geheimhouding gehouden zijn• 
Uitgezonderd hiervan zijn de zg. onbezoldigde B.V.D0 -ambtenaren (aange
wezen krachtens K·B· 19-8-1950), die bij de bedrijfspolitie behoren• 
Aan dezen dienen, daar zij geacht worden te behoren tot de B• V•D• wel 
inlichtingen te worden verstrekt• 

In hoeverre andere instanties dan de B.v.n. het inwinnen van in
lichtingen op politiek terrein aan ambtenaren van politie kunnen opdra
gen, is uiteraard een vraag die niet alleen door de B0 V•D• kan worden 
beantwoord• Belangrijk lijkt mij in dit verband de zinsnede in art•l 
van het oude K·B· dd• 9-4-1946, waarin stond dat de B.v.n. "met uit
sluiting van alle overheidsorganen, diensten en in overheidsdienst 
staande personen" inlichtingen op politiek terrein diende in te winnen• 
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- 2 ... VERTROUWELIJK 

Het nieuwe K•B• gaat er -hoe zeer ook deze andere tekst niet hierin 
is overgenomen- kennelijk eveneens van uit, dat geen andere diensten 
dan de in dit besluit genoemde een taak op inlichtingengebied hebben. 
De uitlegging die de Minister van Binnenlandse Zaken geeft van deze 
paasage in zijn circulaire aan de Ccmm• der Koningin, dd• 11-11-1950 
versterkt nog deze gedachte: "Ik stel er prijs op vast te stellen, 
dat deze bepaling niet inhield, dat de c.v.n. de bUl'gerlijke bestuurs
autoriteiten met de handhaving van openbare orde en rust belast niet 
had in te lichten"• Inderdaad: de c.v.n., niet de politieambtenaren•· 

Uit het overige gestelde in deze circulaire moet echter worden af
geleid, dat de Minister van Binnenlandse Zaken het wenselijk acht, 
dat burgemeesters in verband met hun taak tot handhaving van de open
bare orde al dan niet op hun verzoek inlichtingen krijgen van poli
tieke aard, tenminste voorzover de ambtenaren van politie hiertoe 
krachtens wettelijk voorschrift (Gemeentewet) verplicht zijn• 
T0 a•V• de bevoegdheid van de Procureur-Generaal bestaat zo weinig 
helderheid en dit probleem is zo zeer in het brandpunt van de belang
stelling, dat bespreking thans in dit verband zinloos lijkt• 

Resumerende dus: 
ambtenaren ex art•4 K.B. moeten de politieke inlichtingen verschaffen, 
die ze als zodanig hebben ingrwonnen, aan: 
l• B.v.n. en de andere inlichtingendiensten 
2• burgemeester van de gemeente waarin zij werken 
3• "onbezoldigde B· v.n. -ambtenaren"• 

Volledigheidshalve zij er nog op gewezen, dat de politiebeambten 
als opsporingsambtenaar n•a•V• die politieke inlichtingen die tevens 
een strafbaar feit inhouden, proces-verbaal moeten opmaken en dit 
láoeten inzenden aan de Officier van Justitie• 
Het staat uiteraard het Hoofd van de B.V.D. vrij de ambtenaren ex 
art. 4 K,B. te machtigen of op te dragen de gegevens ex art. 4 K,B, 
ingewonnen ook aa.n anderen te verstrekken • 

K.o.s
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Aan: H.K.O. 

Van: K.0.2 

Tijdens een der cursussen van het lagerpersoneel rees de volgende vraag: 
''Wanneer een ID gegevens nodig heeft welke verkregen kunnen worden bij 
een of ander departement van algemeen bestuur of een van de onderhebbende 
instellingen, dient men zich dan te wenden tot het bij deze departementen 
of ini:&llingen aanwezige veiligheidspersoneel, of is men vrij te gaan 
naar de personen die men toevallig op de een of andere wijze benaderen kan?" 
Aan deze �uestie zitten verschillende kanten welke ik hieronder nader wil 
belichten. 
1. De gegevens die men wil hebben lrunnen van verschillende aard zijn. Zij

kunnen van louter administratieve aard zijn b.v. diensttijd, salaris,
werktijden enz.; zij kunnen van personele aard zijn b.v. beoordelingen,
conduitestaten, getuigschriften e.d.; zij kunnen ook betrekking hebben
om 's-mans politieke instelling voorzover die bij een werkgever bekend
kan zijn. Het kunnen ook gegevens zijn die betrekking hebben op de zaken
die bij een dergelijke instelling behandeld worden.

2. De onderzoeke die men instelt kunnen ook verschillend zijn. Het kan een
onderzoek zijn naar een personeelslid wat bij die instelling werkzaam is
geweest en thans ergens anders werkt. Het kan een personeelslid betref
fen wat thans nog werkzaam is bij die instelling doch elders een be�rek
king zal krijgen, of het betreft een personeelslid wat nog bij die in
stelling werkzaam is en daar ook werkzaam zal blijven, doch waarnaar het
om de een of andere reden gewenst is een onderzoek in te stellen.

3. Afzo�derlijk dienen hier even naar voren gehaald te worden de gegevens
die men bij het een of ander onderzoek nodig heeft en die bij een depar
tement of een onder dat departement ressorterende instelling te krijgen
zijn. Ik denk hier b.v. aan financiële gegevens omtrent de een of ande
re persoon welke bij de inspecteur der belantingen te verkrijgen z1Jn,
gegevens omtrent Ned. Firma's bij het Ministerie van Economische Zaken
enz.

4. Ofschoon de vraag alleen betrekking heeft op departementen van algemeen
bestuur en de daaronder ressorterende instellingen meen ik dat ze in ge
lijke mate van belang is voor alle andere instellingen en bedrijven waar
beveiiigingspersoneel aanwezig is.

OEmerking. 

Persoonlijk ben ik de mening toegedaan dat het aan te bevelen is dat de ID
mensen zich zoveel mogelijk wenden tot het beveiligingspersoneel, omdat: 
1. Dit beveiligingspersoneel� beter in de gelegenheid

is ge gewenste inlichtingen te krijgen, waardoor de ID's sneller en
nauwkeuriger ingelicht kunnen worden.

2. Dat door onderling uitwisselen van gegevens de band tussen het ID-perso
neel en beveiligingspersoneel verstevigd wordt, wat wederzijds aan het
werk ten goede komt.

3. Het uit beveiligings oogpunt goed is dat het beveiligingspersoneel con
trole heeft op de gegevens die de deur uit gaan.

25 Juni 1951



Plv. Hoofd B.V.D. V E R T R O U W E L I J K" 
Van: Hoofd K.o.
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Betr., Analyse-systeem. 
verz14D1elde geg�vens. 

W" p 1� 
/il d' 
J /11 � f'l - I ') 

Tijdens een bespreking met Dr. Novack over het door de C.I.A. gevolg
de systeem van analyse van verzamelde gegevens merkte een van de daarbij 
aanwezige C.I.A.. liaison-offieers op, dat het door zijn dienst als een 
g1"oot bezwaar wordt gevoeld dat door de B.V.D. geen systematische analyse 
van gegevens plaats vindt. Vooral het ontbreken van een eTaluatie op de 
rapporten geeft nogal eens aanleiding tot opmerkingen van de zijde van 
zijn H.Q. 

Doordat de B.V.D. geen evaluatie aangeeft, is hij dikwijls genood
zaakt de juistheid van de berichten die hij inzendt te evalueren als 116" 
(Cannot be judged). 

Ook wat betreft de precisering van de bron, het aangeven van data, de 
opmaak en vorm voldoen de rapporten niet aan de eisen die zijn H. stelt. 
Hij heeft na.ar zijn mededeling hierover reeds verschillend; malen met de 
Heer v.d. Laan gesproken, maar doordat de B.V.D. geen a.nalyse-systeem 
heeft was hier door deze weinig aan te verbeteren. 

Mijnerzijds moge hierbij opgemerkt worden, dat het prestige van de 
B.V.D. er enigermate door geschaad wordt, wanneer de C.I.A.. van haar liai
son-officers B.V.D.-rapporten ontvangt die deze laag moeten evalueren.

Door da Afd. K.O. wordt op de cursussen een analyse-systeem gedoceerd 
dat vrijwel identiek is aan het systeem dat bij de C.I.A. in gebru.i1r ia. 
Doordat echter door het leidend personeel en de case-officere van de afde
lingen met analyse va.n binnengekomen gegevens belast geen deel wordt geno
men aan de cursussen, heeft dit systeem daar ook: geen ingang kunnen vinden. 

Naast onderwijs op een cursus, wat voor oaae-o!ficers zeer zeker ook 
noodzakelijk is, is het echter van belang dat een zeker analyse-syste 
organiek in de dienst wordt vastgelegd. 

Dr. Novack adviseerde ons om aan de Directeur van de C.I.A. toezen 
te vragen van het handboek dat bij de c.I.A. gebruikt wordt bij het onder
wijs in "Ba.sic Reporting", waarin het door de C.I.A. toegepaste analyse
systeem besproken wordt. Aan de hand hiervan kunnen wij dan voorzover no
dig an dienstig het door K.O. onderwezen systeem aanYUl.len. 

In conclusie op het voorgaande moge 1k rr in overweging geven, 
a) In studie te doen nemen door een daarvoor aan te wijzen groep uit

de betrokken at delingen het naagstuk wan "De bewerking van verzamlde ge
gevens en het invoeren van een analyse-systeem". Het hiervoor benodigde 
studiemateriaal is gedeeltelijk reeds bij de afd. LO. aanwezig/ 

b) Het 1rastleggen van dit systeem in een daartoe geëigende vorm ( di
voorschrift o.d.). 

c) Het doen houden van cursussen voor caee-o!ficars waarin het te
gebruiken sys-te,ëm or:.derwezen wordt. 

21-7-'52
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1'0ELICBTIW OP ORGANISATIE B.V.D. 

F.en toelichting op · t bierb1jgaande sch kan h t beste 
sohied.en door een omschrijving 'fan de B. V .».-taak• zoals dese voor
komt in het X.B. ftD 8 Augustus 19491 

I. llet inwinnen TaD gegevens trent alle. rsonen die van een
staatsgevaarlijk activiteit ot neig.ins daartoe t.o.v. Neder
land of et Nederland bevrie.ncle buitenlandse mogendheden
blijk gaven of hebben gegeven •

II. Het in'Winnu van gepTens omtrant extremistische stromingen.
III. Itet bevord ren van veiligheiclsmaatregelen in alle vitale on

kwetsbare overh ids- en particuliere instellingen en
drijven.

IV. Het onderhou.11 van verbindingen met de overeenkomstige·in·
lichtingen- en veillghaidsdionsten van bnri de buitenland•
se mogendheden.

v. Het verrichten van al hetgean voor oen aoede flmctionnering
van d B.V.D. noodzakelijk is.

Deze taak nu is verdeeld over de versohille.ride afdalingen die 
voorkomen in het hierbijgaand& schema. 
De afdelina C heeft tot taak hetgeen hierboven genoemd is onder I; 
do afdeling ! hetgeen genoemd is onder II n 
de afdeling.R, hetgeen geno md is onder III. 

De taken van de afd•lingen B en  C eouden zich theoretisch ook 
clionen uit te strekken tot het v rzamelen van gegevens door middel 
van geheime bronn n (agenten). Vanweg het grote b la.ns van dit on
d rd el van het inlichtingenwe-rk en do noodzakelijkheid van een bij
zondere behandeling, wordt deze taak verzor6(1 door een speoiale 
afdelina KB. 

1tet is van het grootste bela.:ng dat de resul.taten van do werk
zaamhoden van de afdelinaen B, Ot D en  ICB worden gecoördineerd. Met 
name ie dit 'fi belang met het oog op de Yoorlichting van de R 
ring. De uitvoering van deze coördinatie geschiedt door een afdeline 
coördinatie• welke ha&%' voorlichtingstaak mede ui tstrel..--t tot zaken 
verband houdende met IE8 en 1tE'II'. 

De afdeling _m heeft tot taak hetgeen genoemd is onder IV• 
uitvoering van deze taak eist het oentrallsoren en coördineren van al
le inlichtingen. die de .B.V.D. aan d buitenlandse cliensten kan v r
atrekken ot van die diensten kan verkrijgen. 

De taken van de overige afdelingen aou men kunnen brengen onder 
hotgaen genoemd is onder V. 

De afdeling � v rzorgt d personele zaken van de B.V.D. en d 
afd., l1ng AQ.! de documentatie. l)e supervisie over dezo af delingen beru.st 
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.Afschrift 

bij e functicmaris, tffGD.8 personeelschef 1s en onder\dens 
leid.iJ:lg ook de zgn. ladi.ea perintend t werkt. 

1)e · at'dellng D.'f YOOniet in de 'beh tto van en bepaalde v r-
hoad.ing t h t baciiij'tel ( rkgfl'ers en wmm re). 
llet is van groot belaag het bedriJt'alev.en op- do hoogte te stelle 
van inlichtingen door de B.T.l>. verkregen. ligende op het terrein 
van èle bffelligtng aftil opli�te SQbversien acties ter vemto
ri.ntt van d.e ubeida"n:'$de. V� ·r het bedrijven etreft waarmee 
d n. V.D. acle relaties onderhowit an cle verkr gen illlichtingeu 
de bn illging raken, geschiedt dit op de hoogte stellen T811Zeltspre
kcmd reeds door de afdeliDg l>. se inlich.tingen gaan tot dasvern 
dus sleclrta naar een bepaalde, zeer beperkte kring Yan bedrl� • 
De atd ling JDlW betrekt 1n zijn bemoelingen ook de ftl'knemera, r1oht 
:d.ch tot een Teel grotere kriDB van beclrijven en verstrekt ook in
llchtinsen die m. t onmiclclellljk het 'f'Etiligheidsbel.a.ng raken. 

De at-deling .Il heeft een tweeledige t 1

In de eerete plaats het bestuderen van alle onderwerpen die ,roor en 
b-innanlandse ve1lighe14.ad1eut T8ll beJ.ana zijn en in dé twèede plaats
de opleiding vaa B.T.D.-person 1 en het personeel van de B.V.D.
verbindingen (Poli tie- Uarecbauesee - Beveiligingsfunctionarissen -
Speciale tunctionari.ssen) •
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Aan: H• BVD ( via PlT• EI.BVD) 

Vtm: B. KO 

GEf:IEl.M. 

Waar eanl.eid1ng Y8n m. opdracht tot nadere uitwerking van mijn 
rapport aan de werkgroep gaat hier een poging daartoe, speciaal 
m•b•t• de onderwerpen •operatiln* en "exploitatie"• 

!iet eeNte rapport bepaalde zich tot een algemeen idee omtrent 
het geheel en een nadere uitwerking van het zgn. �reau Analyse• 
Deze opzet was het ge'VOlg van bespi"ekingen 1n de werkgroep, die ten
slotte g9+èid hebben tot mijn meergenoemd rapport. 

!!et een nadere uitwerking van de Bureaux Operat18n en Explo1ta
t1 e is nog niet alles behandeld• tk meen echter -1· v. m• Uw opd:racht;... 
hiermee te kunnen volstaan. Wel wn ik in dit rapport nog iets op
merken over de pl.aats wn opleiding en research in het geheel• 
Bijlage I omvat schema en toelichting van het Bureau Opera.t18n• 
Bijlage II omvat schema en toelichting van het Bureau Exploitatie• 
Bijlage III omvat ele opnerkingen over research en opl.eiding. 

6-10-1952
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Bijlag� t. 

Schema o.

BUREAU OPERATIES 

Onder Exte� Inter-
zoe- ne ne 

ken obser- obser-
vatie va.tie 

Toelichting op schema c.

GJiHEm. 

Distributie, controle 
en secretariaat 

'rech- ver-, Open-
nische ind1n• bron-
obser- gen nen 
vatie innen• (P.&.B.) 

land 

Het Bureau - Operatiln is belast met het' verzamelen van alle gege-
vens die in de Dienst nodig zijn• 
Tot het verzamelen van deze gegevens krijgt dit bureau een aantal 
algemene _opdrachten in de vorm van questionaire en van geval tot 
geval bijzondere opdrachten, hetzij van het Bureau Analyse, het
zij van het Bureau Beveiliging (antecendenten onderzoeken) hètzij 
van het Bureau Hulpdiensten (antecedenten onderzoeken eigen per
soneel)• 
Alle verzoeken om gegevens komen bij de coördinator van het bureau 
binnen en worden via de sectie Distributie verdeeld over die afde-
lingen die het meest aangewezen geacht moeten wordeh om de ver
langde gegevens te verkrijgen• 
De co8rdinator bepaalt in overleg met de opdrachtge�er op welke 
wijze de verlangde gegevens verzameld zullen worden. 

Sectie Distributie, Controle en Secretariaat. 
Deze sectie heeft allereerst tot taak de verzoeken tot het ver
zamelen van gegevens te distribueren over de afdelitigen, Tevens 
is de sectie belast met het bijhouden van een bronxien-register• 
In dit register worden aangetekend: 
a. de instellingen, or@.il11saties enz. waar een voor de afdeling

operati@n beschikbar�r�wezig is;
b• de algemene evaluatie van de betrokken bronnen; 
C• de wijze waarop deze bron gebruikt kan worden, {bv• via recher

cheur Jansen, via de afdeling Interne observatie enz.)• 

- 1 -
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GEHEIM. 

Deze sectie houdt tevens aantekening van de uitgezette onderzoe,,. 
ken, rappelleert na verloop van tijd bij het orgaan belast met 
het onderzoek, controleert de rapporten van de afgewerkte onder
zoeken. 
Deze sectie is tevens belast met andere administratieve werk
zaamheden tenbehoeve van de co8rcUnator van Bureau Operatien• 

Sectie Research• 
Deze sectie maakt een studie van de bij de verschillende afde

lingen. van het bureau gevolgde werkwijze. Adviseert de Co8rdi
nator van Bureau Ope:ratiln m•b•t• verbeteringen van de gevolgde 
werkmethode• Bereidt studies voor ten gebruike bij het opleiden 
van persoheel van de dienst en verbindingen en neemt zelf aan 
de opleiding deel• 

Afdeling Onderzoeken• 
Deze a:rdeling is belast met het verzamelen van gegevens bij of• 
ficiele instellingen, particuliere instellingen, particuliere 
personen enz• 

Afdeling Externe Observatie• 
Deze B1"deling is belast met de observatie van voor de dienst van

belang zijnde personen, gebouwen enz• 

Afdeling Interne Observatie• 
Deze afdeling is belast met de penetratie van organisaties en 
groepen die de .belangstelling van de dienst hebben• 

Afdeling technische Observatie• 
Deze afdeUng is belast met interceptie van voor de dienst van 
interesse zijnde radiostations, interceptie van telefoongespreJc.,, 
ken, plaatsen van microfoons en het verlenen van technische bij
stand aan andere afdelingen van het Bureau Operati�n. 

Afdeling Verbindingen Binnenland • 
Deze afdeiing is belast met het contact met organen en diensten 
die ingevolge het Art• 4 van het KB 51 dd• 8-8-1949 diensten ten 
behoeve van de B.V.D. verrichten• (Gemeente Politie, Rijkspclitie, 
Koninklijke Marechaussee). Alle verzoeken om gegevens worden via 
deze sectie geleid• In samenwerking met de sectie controle wordt 
toegezien op de 1-jûiste en snelle afwikkeling van uitgezonden 
verzoeken• 
Met de verbindingen wordt een instruerend contact onderhouden• 
Toezicht warot gehouden op het opleidingspeil van het personeel 
bij deze verbindingen en de nodige cursussen worden georgani
seerd• 
Alle van deze verbindingen ontvangen gegevens worden rta deze 
afdeling geleid• 
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Afdeling Open Bronnen• 
Deze afdeling onderhoudt een verzameling naslagwerken welke 
bruikbaar zijn om daaruit gegevens te Yerzamelen welke nuttig 
zijn voor de B0 V0D• 
Deze afdeling verzamell uit couranten, tijdschriften e•d• al 
die gegeTens welke Toor de dienst nuttig zijn• 
Deze afdeling verzamelt en onderhoudt een bibliotheek van el 
d1e boeken die voor de dienst tot het verkrijgen van algemene 
en bijzondere gegevens nuttig zijn• 
Deze afdeling onderhoudt relaties met al die bibliotheken, in
stellingen en personen die in het bezit zijn van open gegevens 
die van nut kunnen zijn voor de B• V.D. 
Alle verzoeken om boekèn• couranten, wnz• worden via deze ar
deling geleid• 

Opmerkingen. 
De afdeling operati�n houdt zich dus zo weinig mogelijk bezig 
met de bewerking wn de gegevens• Enige bewel'lcing zal niet ge
mist kunnen worden; er zal echter naar gestreefd moeten worden 
deze inderdaad zo veel mogelijk te beperken• Niet gemist zal 
kunnen worden een waarè!ering van de geloofwaardigheid van de 
bron van de zijde van d.e operatieve man. Indien hij beschikt 
over andere gegevens m•b•t• het object van inlichtingen zal 
hij zich tevens uit moeten spreken OYer de waarschijnlijke 
juistheid van de gegevene• Verder zullen wat algemene gegevens 
over de operatie genoteer<l moeten worden welke mogelijk van 
belang zijn voor de toekomst. De operatieve man en ook zijn 
leider(s) behoeven er niet een uitgebreide documentatie op na 
te houden• De gegevens die zij nodig hebben kunnen zij vinden 
bij het Bureau Analyse, welks onderdelen -als ze goed func
tionneren- onmiddellijk overzichten en details moeten tcunnen 
geven• Hier zal ook alleen kunnen blijken welke leemten er nog 
zijn en toekomstige operati&n zullen alleen kunnen worden uit
gevoerd op grond van de hier aanwezige gegevens 



Bijlage II• 

Schema D. 

GJ!lr'IElli • 

BUREAU ElOl.OITATIE• 

Regering en 
andere at1.tori
teiten• 

Mil• 
Inst• 

Coordtnator 

Secretariaat 

Semi Overheid 
en Particulie• 
r�i Organen 

Pers 

Toelichting op schema D0 

De taak van dit bureau is: 

1 B�t91and 1 Voorlichting 

a. het doorgeven van de bij het Bureau Analyse verkregen inlich
tingen aan de daarvoor in aanmerkingkomende instanties en
personen in een daarvoor geeigende vormi

b• het opvangen van de bij deze instanties en personen bestaande 
behoefte aan nieuwe of aanvullende inlichtingen• 

te co6rdinator heeft de algemene leiding van het Bureau• Hij 
tracht de binnenkomende aanvragen om inlichtingen zoveel moge
lijk te combineren en in overeenstenming te brengen met demo
gelijkheden die het Bureau Analyse biedt• 
Hij beslist of op een aanvrage om inlichtingen zal worden in• 
gegaan• Alle door de afdeling Exploitatie naar buiten verstrek
te inlichtingen behoeven zijn goedkeuring• 

Secretariaat. 
Verzorgt alle adminis,tratie-werkznamheden voor het Bureau Ex
ploitatie voorzover ze niet bij de afdelingen geschieden, 

A-rdeling Regering en andere Autoriteiten• 
Deze afdeling is belast met het docrgeven van alle voor de re• 
gering en andere autoriteiten {Com• Koningin, p.o. •s, Burgemees
ter e.a.) ven belangzijnde inlichtingen en het opvangen van de 
bij deze autoriteiten bestaande behoefte aan nieuwe of aanvul• 
lende inlichtingen• 
Bij deze afdeling is een onderafdeling belast met het doorgeven 
van inlichtingen aan de :e. J.D. G2, L2 en MARID, Officieren of 
ambtenaren van deze diensten kunnen bi,f�erafdeling gedeta
cheerd worden. 

- 4 -
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GJ!HED.f. 

Afdeling Semi--Overhe1d en Fartieultere Instellingen. 
Als voren belast met contact met Stichting van de Arbeid, s.E.R., 
vakorganisaties, bedrijven e•d• 
Bij deze afèeling behoort ook het contact met de pers• 

Afdeling Buiten.land• 
Als voren belast met contacten met buitenlandse organen• 

Afdeling Voorlichtint5• 
Op deze afdeling worden algemene rapporten voorbereid welke kun
nen dienen ter voorlichting van Autoriteiten, Instellingen, Pers, 
Buitenland, enz• In deze afdeling worden dus de overzichten van 
Bureau Analyse aangepast aan de behoeften van de opdrachtgevers 
en belanghebbenden• Door deze afdeling worden de algemene maand
overzichten van de dienst samengesteld• 

Opmerkingen. 
M•b•t• een Bureau xploitatie kunnen wel de volgende moeilijkhe
den voordoen• 
l• Indien het iets meerAan een doorgeef-orgaan moet zijn, dienen 

de medewerkers van dit bureau •behalve achtergrond-, een uit
gebreide kennis te bezitten omtrent hetgeen zij doorgeven en 
ontvangen• 

2• Bepaalde exploitatie kan slechts op directie-niveau plaats vin-
den ( b• V• bepaalde gegevens voor de regerj.ng) • 

De oplossing van deze moeilijkheden.kan o•m• gezocht worden in 
het volgende: 
l• Het Bureau is si.echts een routine doorgeeforgaan, de werkzaam

heden die uitgaan boven routine geschieden door de directie• 
2• Het Bureau wordt van de nodige ."zware" krachten voorzien, die 

in staat zijn voldoende achtergrond en kennis te verkrijgen en 
op alle niveaux op te treden• Dit verlicht aanmerkelijk de 
taak ve.n de directie, die haar bemoeiingen met de exploitatie 
dan kan beperkan tot het aller belangrijkste • 
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Research en opleiding• 
Aan de research is in de B. v.n. tot heden nog weinig aandacht 
besteed• De research waaraan gedaan wordt geschiedt te inciden
teel en onvoldoende• Bij B wordt er, voorzover mij bekend, niets 
aan gedaan• Bij C is nu de Heer Cijfer er gedeeltelijk mee bezig 
(een voorstel om laatstbedoelde intensiever in dit werk in te 
schakelen is enige dagen geleden gedaan)• Bij D overweegt men 
een man als neventaak de research op te dragen. Slechts bij KO 
wordt systematisch aan research gedaan• In verhouding tot de be
hoeften van de dienst echter in onvoldoende mate• 
De noodzakelijkheid van research wordt elke dag duidelijker• 
Opleiding en research zijn zeer nauw met elkaar verbonden• Het 
een vormt de basis voor het ander• Er is dus alle reden- om ze in 
de BVD organisatie tezamen te brengen• 
Een moeilijkheid is de onderbrenging• Het ...onderwerp beperkt zich 
niet tot een bepaalde afdeling, maar tot drie n•l•, Analyse, 
Operatit\n en Beveiliging (bij dit laatste Bureau zal op overeen- . 
komstige wijze als bij de andere de research en in verband daar
mee de opleiding geregeld dienen te worè.en)• Een apart Bureau 
is overdreven, omdat een deel van de research en de opleiding 
in de verschillende bureaux geadl iedt• Toch zal dit werk op de 
een ot andere wijze geco6rd1neerd en geleid mo.eten worden door 
een orgaan buiten de Bureaus• Hier komt nog bij dat een deel van 
de opleiding (de algemene) buiten de bureaux valt• Onderbrenging 
bij een Bureau Hulpdiensten is allerminst bevreèigend vanwege 
de totaal verschillende aard van het onderwerp t•O•V• de andere 
onderdelen van dit Bureau• Naar mijn mening zou een oplossing 
gelesen zijn in het volgende: 
In het Bureau directie een onderdeel "Research en opleiding" 
vormen• Dit is verantwoordelijk voor het geheel van research en 
opleiding in de dienst. Het zal leiding moeten geven aan het 
research en opleidingswerk in de verschillende burea.ux en zelf 
moeten zorgen voor de algemene instructie• Voor d.ie algem-ene 
:l.nstructie zullen zeker naast het hoofd van dit onderdeel een 
drietal instructeurs nodig· zijn, alsmede een kracht die -bijge
staan door een of meer administratieve hulpkrachten- zich geheel 
bezig houai met de administratieve �kant: van de zaak 
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Aan: de leden van de Werkgroep 
Van: Hoofd K.O. 

GEHEIM 

Herhaaldelijk is de werkgroep in haar beraadslagingen gestuit 
op de relatie tussen de werkza.a.�edèn van de afdelingen Ben c.

Het merendeel van de leden is ya.n oordeel, dat de huidige situ
atie ombevredigend is en dat er aanleiding is tot bezinning op 
verbetering. Deze gedachten kwamen speoiaa.l tot uitdrukking bij 
de bespreking vs.n het prae-advies van de heer va.n Deinse en heb
ben tenslotte gèleid tot de vraag: ''Roe zal de inlichtingenfunc
tie va.n de afdelingen Ben O geregeld moeten worden om het ge
stelde doel het dichtst te benaderen ? 11 Bij de beantwoording 
van deze Traag dient gezocht.te worden na.ar ee• oplossing die 
zich niet volkomen losmaakt vo de be-staande situatie, dooh 
daarmede rekènisg houdt. 

In de eerste plaats komt de vraag naar voren ''Is onder de 
huidige omstandigheden de scheiding tussen een afdeling die 
zich bezig houdt met politiek extremisme (B) en een afdeling 
die zich bezig houdt met st.aatsgevaar1ijke activiteiten (C) nog 
wel in overeenstemming met de werkelijkheid waartegenover deze 
afdelingen zich thans geplaatst vinden ? 11 

De praktijk Yaa de laatste jaren. -nog eens geaccentueerd 
door de lezingen van dr Novao-,heeft overduidelijk in het licht 
gesteld., dat bijvoorbeeld communisme en spionnage ten behoeve 
van Sovjet-Rusland zodanig met elkaar verweven zijn, dat ge
scheiden bestuderen van deze activiteiten. door afzonderlijke 
afdelingen onherroepelijk moet .leiden tot duplio�tiee van werk
zaamheden en wrijvingen omtrent competenties. 

Een tweede pwat dat bij het bestuderen yan de organisatie en 
werkwijze van de B.V.D. na.ar voren komt, ia het ontbreken van 
een systematische analyse van verzamelde gegevens. Het duide
lijkst komt dit tot wel tot uitdrukking in het feit dat de case
officers worden gedreven en gestuwd door het materiaal dat van al
le zijden bij de dienst binnenstroomt, in plaats dat zij aan de 
hand van een zorgvuldig opgezet research-plan deze stroom va.n 
iJl.f'ormaties kanaliseren en·leiden tot een V8.l!l te voren bepaald 
eindproduct. 
Verbetering van deze gebreken dient gezocht te worden in: 
a. integratie van de afdelingen Ben C
b. het uitwerken van een wetenschappelijk verantwoorde werk

methode welke in de organisatievorm ha.ar weerslag vindt.
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Een reorganisatie va.n de afdelingen Ben Cis echter slechts te 
bèzien binnen het kader van een algehele reorganisatie. Het is 
hier niet de plaats om een dergelijke algehele reorganisatie 
-die overigens zonder ingrijpende wijzigingen kan worden voltrok
ken- diepgaand te bespreken. Ter wille van de duidelijkheid dient
hier echter toch iets van gezegd te worden.
De grondlijnen zijn voor een deel ontleend aan de organisatie van
het C.I.!. -voorzover het diens.inlichtingenfunctie betreft- en
zijn overigens het resultaat van studie van de bestaande situa
tie.

SCHEMA. A 

De opzet va.n de dienst is functioneel, d.w.z. de werkzaamheden 
die in het geheel functioneel het dichtst bij alkaar liggen., zijn 
in één bureau ondergebracht. 
(De aanduidingen bureau., afdeling, sectie, enz. worden los van de 
bestaande benamingen gebruikt) · 

Het Bureau Directie omvat de algemene leiding van de dienst en 
de secties d.ie de leiding van advies dienen met betrekking tot het 
algemene beleid. 

De taak Ya.n de dienst zoals besqhreven in het K.B. 51 dd. 8-8-1949 
omvat een inlichtingen- an een beveiligingstaak, terwijl in het 
ka.der van de dienst een aantal werkzaamheden w.orden v�rr-icht die 
nodig zijn om beide gestelde taken naar behoren te vervulleno 

De werkzaamheden.verbonden aan het uitvoeren va.n de inlichtingen
taak zijn organisch over drie bureaux verdeeld. De werkzaamheden 
van deze drie bureaux lopen in el.ka.ar over. Binnen het ka.der van 
algemene en bijzondere aanwijzingen van het bureau Directie ver
zamelt het bureau Operati'in die gegevens welke nodig zijn OJ!l de 
inlichtingenbehoefte van de opdre.chtgever van de dienst en overige 
belanghebbenden te ku,nnen bevredigen. De·door het bureau o'pera
tiën verzamelde gegevens worden door het bureau Analyse geëvalu
eerd, geïnterpreteerd en gedocumenteerd. 

· De door het bureau Analyse verkregen eindproducten worden ter be
schikking gesteld van het bureau Exploitatie, da.t zorg draagt dat
de verkregen inlichtingen in de juiste vorm worden gedistribueerd
a.an de opdrachtgever van de dienst en de overige be�anghebbenden.
De bureaux Operatiën, Analyse en Exploitatie werken tweezijdig op
elkaar in:
Het bureau Operatiën vangt alle binnen het ka.der van de algemene
opdracht liggende. gegevens op en zendt deze door aan het bureau
Analyse, terwijl omgekeerd het bureau .Analyse aan het bureau Ope
ratiën aanwijzingen geeft tot het verzamelen van bepaalde gegevens.
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Het bureau Analyse zendt de door haar verkregen eindproduoten 
ter distributie aan het bureau Exploitatie. Omgekeerd echter 
geeft het bureau Eitploitatie de verzoeken om nadere inlichtin
gen, oatvangen van de opdrachtgever &n belanghebbenden, door 
aan het bureau .Analyse voor beantwoording. 

De drie leiders van de bureaux Opera.tën, Analyse en Exploitatie 
vormen tezamen de Commissie voor het Inlichtingenwerk, welke 
aan het Hoofd van de dienst adviezen verschaft ten behoeve van 
het algemeen beleid met betrekking tot het inlichtingenwerk. 

Het bureau Beveiliging is belast met het bevorderen v�n veilig
heidsmaatregelen in vitale overheids- en particuliere instellin
gen. Aa.u het vervulleà van deze functie zijn enige werkzaamheden 

1 verbonden die dit bureau in contact brengen. met de burea.ux 
Operatiën, Analyse en Eltploitatie, nl.,

a. het verzamelen va.n gegevens omtrent personen die een ver
trouwensfunctie bekleden of gaan bekleden .in te beveiligen
objecten

b. het opvangen van gegevens welke va.n invloed zijn op de veilig-
heid.van de beveiligde instellingen

o. het doorgeven va.n gegevens uit de beveiligde instellingen wel
ke van belang zijn voor het inlichtingenwerk.

Voor het geven van advies aan het Hoofd van de dienst ten behoe-
. va van het algemeen beleid met betrekking tot de raakpunten tus

sen het inlichtingen- en beveiligingswerk kan een commissie ge
vormd worden uit de Hoofden van de bureaux Beveiliging, Opera
tiën, Analyse en Exploitatie. 

Het bureau Hulpdiensten zorgt er eaerzijds voor dat aa.n de andere 
bureaux die diensten verleend wor4en welke voor een goede function
nering nodig zijn, terwijl er'anderzijds op wordt toegezien dat 
aan de regelen van een e:f'fioiijnt en fina.noiëel verantwoord be-
leid en een goede interne beveiliging de hand wordt gehouden • 

De Hoofden van de bureaux vormen tezamen een commissie voor al
gemeen intern beleid. 

SCHEMA B 
\ 

Het bureau Analyse is belast met de evaluatie, interpretatie en 
documentatie va.n. alle bij de dienst binnenkomende gegevens, opdat 
op iedere vraag met betrekking tot de bestudeerde doelen gesteld 
een zo volledig mogelijk juist antwoord kan worden gegeven. 

· De sectie re istratie distributie en oo trole
Deze sectie registreert alle binnenkome e gegevens, zodat vast

·11gt wat er bij het bureau Analyse aanwezig moet zijn.
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Zij distribueert op aanwijzing van het Hoofd van het bureau de 
stukken over de.andere secties. 
Zij houdt controle op de juiste v�rwerking van deze gegevens. 

De sectie persoonsredactie 
Deze sectie verz8.l'llelt. de op personen betrekking hebbende documen
ten tot personendossiers. 
Zij beheert het dossierdepot. 
Zij beheert de personen-kartotheek, ·waarin van iedere persoon 
van wie èij de dienst gegevens bekend zijn een kaart aanwezig is.

De sectie onderw.erpsre.da.ctie 
Alle documen�en welke in de analyse- en research-secties niet 
meer nodig zijn, worden -voorzover ze geen plaats vinden in per
sonendossiers- volg81'1S registratuurplan onderwerpsgewijze opge
borgen • 
Deze �ectie beheert die Ol'lderwerpskartotheken waarvan het centraal 
bijhouden door het Hoofd van het bureau Analyse gewel'lst wordt ge
acht. 

13ovengenoemde secties vormen tézamen de documentatiegroep. -De
leider va.n deze groep adviseert het Hoofd van het bureau met 
betrekking tot ·alle dooumentatie-teohn:ische kwesties. In verband 
hiermede oefent hij toezicht uit over de documentaties van de 
secties. 

Analsaegroep A 

Tot deze groep behoren de secties wier werkzaamheden in belangrijke 
mate op het terrein van het politieke extremisme liggen. De 
werkzaamheden van· deze groep worden geleid en geco3rdineerd door 
een groepsleider. Zijn taak ia voornamelijk er op to& te zien, 
dat de binnenkomende gegevens benut worden door iedere sectie 
op wier terrein zij betrekking hebben. 
Onder leiding van het Hoofd va.n het bureau Analyse vormt hij met 
de groepsleider van de Analysegroep.B, de leider van de documen
tatiegroep en de leider van de research-groep de Coördin.a.t

°

ie-
Commissie van het bureau Analyse. 
In deze commiaaie wordt nagegaan door welke sectie een bepaald 
onderwerp in studie zal worden genomen. 
Ligt een onderwerp op het terrein van meerdere secties, dan 
wordt voor de bestudering van dat vraagstuk een studieteam·samen
gesteld onder leiding van een lid van de research-groep. Dit team 
is verantwoording schuldig aan het Hoofd van het bureau Analyse 
of aan een door deze aangewezen groepsleider. 

De secties zouden op de volgende wijze ingedeeld kunnen worden:
1. Het wereldcommunisme en zijn vertakking in Nederland, de C.P.N.
2. De door de communisten beheerste wereldvakbeweging en haar ver

takking in NederlSJlld, de E.v.c.; benevens infiltraties in ande
re vakorganisaties.
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3. De door de communisten beheerste wereldorganisaties van vrou
wen en jeugd en hun vertakkingen in Nederland (N.V .B., A.N •. J .V.,
O.P.S.J o , enza) benevens infiltraties in andere vrouwen- en
jeugdorganisaties.

4. De door de �ommunisten beheerste Wereldvredesbeweging, organisa
ties op cultureel en wetenschappelijk terrein, hun vertakkingen
in Nederl�d (Vredesbeweging, A.B.C., V.W.O., Ned.-USSR, e.d.)
en infiltraties,van deze organisatiee in overeenkomstige andere
organisaties.

5. Overige door de oommunisten beheerste wereldorganisaties en hun
·vertakkingen in Nederland en infiltraties in andere overeenkom-
stige organisaties.
Onder leiding van de specialist in de researchgroep vormen de
leiders van bovengeRoemdé secties een permanent studieteam voor
de bestudering-van de strategie en tactiek van het wereldcommu
nisme en het communisme in eigen land.

6 0 Overige links-extreme orga.nisatiea. 
7. Rechts-extremistisohe organisaties.
8 • .Anti-militairistische organisaties.
9. Nog niet nader te definiëren verdachte organisaties.

An.alyaeg;roep B 

Tot deze groep behoren de seoties wier werkzaamheden voor een be
langrijk deel liggen op het terrein van staatsgevaarlijke activi
teit ontplooid door buitenlandse organisaties en personen. Boven
dien zullen de secties zich bezig houden met personen wier activi
teiten -alhoewel verdacht- nog niet nader gedefiniëerd zijn. 
De indeling van deze sec.ties zou als volgt kunnen zijn: 

10. Officiële Russische en satellietorganen in Nederland met inbe
grip van handelsmissies, soheepvaartbureaux, vertegenwoordi
gers van handelsfirma.'s, e.do

11. Zelfstandige en in organisatie-verband samenwerkende vreemde
lingen uit de landen achter het IJzeren Gordijn •

12. Zelfstandige en in organisatie-verband samenwerkende Ooster
lingen.

13. Particuliere inlichtingendiensten e.d. en niet na.der gedefini
ëerde personen die verdacht worden zich op het terrein van de
spionnage, sabotage e.d. te bewegen.

De interne werking van de secties in de analysegroepen 
De taak van de secties is al de op hun terrein liggende gegevens 
te evalueren (waarde voor dienst, geloofwaardigheid van bron en 
Juistheid van de gegeveua), de geëvalueerde gegevens te interpre
teren in_ samenhang met reeds eerder binnengekomen gegevens. Het 
vastleggen van de uit de interpretaties voortvloeiende conclusies. 
llet overzichtelijk documenteren van de gegevens die betrekking heb
ben op de voor de sectie aangewezen terreinen. Ret samenstellen 
van overzichten van gegevens die met betrekking tot bepaalde per-
sonen en organisaties bekend zijn geworden. 
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De we-rkverdeling in de secties is als volgt, 
Een of meer mensen word.en belast met het inwinnen va.n gegevens 
omtrent personen wier activiteiten liggen binnen het door de sec
tie te bewerken terrein. Al deze gegevens brengen zij per persoon 
tezamen in overzichtelijke biographieën. Organisatiegewijze wordt 
van in die organisatie bekende belangrijke personen een kaart 
a.a.ngel egd • 
Ontplooit een persoon op meerdere terreinen activiteit, dan be
paalt de groepsleider door welke seotie de biographie wordt op
gesteld en bijgehouden. Verschuiving van biogra.phieën van de 
ene sectte naar de a.nde,:e geschiedt slechts op last van de groeps
leider. Ieder van de P-mensen wordt met een bepaald aantal bio
graphieën belast. 

Een of meer mensen worden belast met het bijhouden van �en over
zichtelijke "sla.gorde" van de orga.uis�tie in studie. Deze sla.g
orde omvat, historisch overzicht, organisatorische opbouw 
(functioneel en regionaal), leden.bestand, plaatsing der functio
narissen, e.d.

Ieder van deze 0-mensen wordt belàst met één organisatie of een 
gedeelte daarvan. Het Hoofd van de"aectie is naast de algemene 
l�iding.van. het werk in zijn sectie belast met de bestudering 
v� d� dagelijkse tactische.veranderingen in de organisatie(s) 

· behorende tot zijn studiegebied. Hij houdt daartoe een taotisch
jow:na.al bij, waarin iedere verandering wordt aangetekend.
Rij traoht vast te stellen, wa.t een tactische verandering in de
toekomst te weeg za.l brengèn. Hij confronteert iedere tactische
verandering met de strategie van de organisatie of groep van
organ.isaties in kwestie.
In samenwerking met de research-speeialist(en) op zijn gebied
stelt hij algemene overziohten sa.men, waarin mede tot uitdruk
king worden gebracht veranderingen in het personenbestand en
organisatie-opzet van de betrokken organisatie, voorzover deze
verandering� taotischè betekenis �ebben.·

·De research-groep
In deze reaearóh-groep zijn tezamengebracht een aantal specialis
ten die tot taak hebben een algemene studie te ma.ken met betrek
king tot de strategie en tactiek van de tegenstanders.
Deze research baseert zich op de reeds aanwezige literatuur op
hun gebied, op het va.n bevriende bt!,it8lalandse relaties verkre
gen algemene studiemateriaal en op de door de analyse-secties
verkregen geëvalueerde en gelnterpreteerde inlichtingen.
De resultaten van de research worden vastgelegd in algemene
rapporten en overzichten.
Zij zijn de analisten behulpzaam met �vies in zaken met een hun
specialiteit rakende ·zijde. Zij bereiden overzichten e.d. voor ten
gebruike bij h�t opleiden van persoa�el van de dienst en verbin
dingen. Bij deze opleiding wordt door de specialisten onderwijs
gegeven in de op hun specialiteit aansluitende va.kken. Er kunnen
specialisten zijn op de volgende gebieden,
het communisme - de organisatie en werkwijze van de inlichtingen
diensten - de techniek.van het oonspiratieve werk - fina.nciëel
economisch - sabotage - talen� eto.
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SCHEMA B 

De Directie bestaat uit: 

H.B.V.D. verantwoordelijk voor het algemeen beleid van de dienst en in het 
bijzonde� voor de contacten van de dienst met binnen en buitenlandse_autho
riteiten. 

PHBVD Deze vervangt het HVBD bij Biens afwezigheid,�J!i_j .. is in het bijzonder
belast met het intern beleid.Hij is voorzitter van d�ssie die het voo l'J. 
1ntern beleid be�Feffen.Hij is verantwoordelijk voor de contacten met die 
organen en instellingen die voor een goede interne werking van de dienst 
van belang zijn. 

Commissie voor intern beleid 
�e Rxacxxixgx11mx3xgaxisaxxH commissie �e/
@nder leiding van PHBVD is deze aa�xxe belast met het besti}fen van situaties, 
en plannen betrekking hebbende op de interne organisatie van de dienst. 
Het opstellen en uitgeven van dienstorders,voorschriften enz. de inwendige we
king van de dienst betreffende. 
Het uitstippelen.van een' algemeen werkschema voor de dienst en het vaststellen 
de doelen die in een bepaalde periode bereikt dienen te worden. 
Aan de commissie is een vaste secretaris zonodig met enkele hulpkrachten 
toegevoegd. 

Sectie Juridiàche Zaken 

Deze sectie dient de directie van ad�ies in al die zaken waarin juridisch ad
-visch gewenst is. 
Deze sectie beziet àlle bij Het Bureau Analyse binnengekomen en verwerkte 
inlichtingen die een juridisch aspect hebben en adviseerd HBVD en de �rkcommis
sie voor Inlichtingen werk omtrent doorgeven van bepaalde inlichtingen aan 
gerechtelijke instanties. 
Een van de personeelsleden van de sectie juridische zaken wordt mede belast 
met het geven van instructie aan personen in en buiten de dienst omtrent zaken 
op juridisch terrein liggende. 

Commissie voor Algemene Research en Opleiding 

r:;, 
�nder voorzitterschap vanPHBVD 

Deze Commissie1bestaat uit de daarvoor aangewezen personeelsleden van de 
algemene research en opleiding van de verschil;J;�nde bureaux. 
xamc«ax In deze Commissie worden de resultaÎëh�ö8fnde verschillende 
research groepen pij de Bureaux geconcentreedd en verwerkt tot overzichten die 
kunnen dienen tot voorlichting en instructie van de daarvoor in aanmerking 
komende personeelsleden van de di�nst en de organen buiten de dienst waarmede 
door de dienst samengewerkt wordt. 
De commissie stelt de algemene lijn van de instructie vast 
en bepaalf aan welke categori.èn instructie zal worden gegeven. 
De commissie treed�als axamencommissie op voor die categorièn waarvoor het 
afleggen van een examen is vastgesteld. 
Aan de commissie is een vaste secretaris verbonden belast met de zakelijke or
ganisatie van de cursussen en examens,het bijhouden van een cursisten kartBe-& 
theek,het bijhouden van de opleidingsstaat van de �axsm:mKaxxia«amcxmcaxxkx±xa 
het personeel van B.V.D. en verbindingen en verder met alle administrative 
werkzaamheden aan het organiseren van cursussen verbonden� 

Het secretariaat is belast met alle administrative werkzaamheden teh behoeve 
van de directie. De secretarissen van de verschillende comm�ssies en �an 
de sectie juridische zaken werken onder toezicht van de directiesecretaris. 
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SCHEMA F 

Bureau BEVEILIGING 

Dit bureau blijft zoals afd D thans is. 
De taak·van DIS wordt uitgebreid tot die van algemene informatie sectie. 
Deze informatie sectie verzamelt uit de secties.van het 

�
egevens 

die voor het Bureau Analyse van nut kunnen zijn. 
Tevens worden alle verzoeken om inlichtingen uit de secties geleid via 
deze sectie.In overleg met bureau Operatiën wmxàx wordt toezicht gehouden 
op de vlotte afwerking van aangevraagde onderzoeken. 

Bij het. bureau beveiliging wordt een man belast met de bestudering van 
de techniek van de beveiliging. 
Hij wordt tevens .belast met het opstellen van algemene overzichten welke 
als grondslag kunnen dienen voor onderwijs� en voorlichting. 
Hij is belast met het verzorgen van dat deel van de opleiding wat op 
algemene beveiliging betrekking heeft. 
Hij is lid van de Algemene Research en Opleidings Commissie. 
Hij ziet toe op de staat van Opleiding van de mensen m�xàK:idt: Bij het Bureau 
Beveiliging 
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SCHEMA G 

BUREAU HULPDIENSTEN 

Dit bureau heeft tot taak aan de andere Bureaux zodanige diensten te ver
lenen dat het werk op deze Bureaux vlot en efficient kan verlopen, 
tevens heeft dit bureau tot taak toe te zien op een efficient en ver

antwoord finacieel beleid van de dienst ter�1ijl zij verantwoordelijk 
is voor de interne beveiliging van de dienst. 

Afdeling Personeel 

Belast met de selectie en aanname van nieuw personeel.Hierbij wordt ze 
terzijde gestaan door een selectie CO'lmissie bestaande uit de chef van 
de afdeling personeel,een aangewezen lid van de Alg. Research en Oplei
dingscommissie,de 9hel van het Bureau of afdeling waar betrokkene tewerk
gesteld zal worden. 

Belast met de verzorging van de belangen van het personeel.Daartoe terzige 
gestaan door een volgens het ARAR samengestelde dienstcommissie. 

Toezicht op de beveiligingsimlxe discipline en betrouwbaarheid van 
het personeel in samenwerking met de EVA (Afd. Interne Beveiligi.1;1.g) 

Bijhouden van de personeelsdossiers. 

Afdeling Materieel en huishoudelijke dienst 

xERl!mx Aan�chaf en beheer van de voor de dienst behodigde gebouwen en 
materieel. 

Afdeling Interne Beveiliging 

De Beveiligingsambtenaar van de dienst is verantwoordelijk voor de be-
veiliging van de dienst. enz. (Zie Ministerieele beschikking dd ) 
Controle én toezicht vpn het bewakingspersoneel. 

Afdeling Comptabiliteit 

Verantwoordelijk voor het comptabel beheer. 

Afd. Transport 

Verantwoordelijk voor het beheer en gebruik van alle iö de centrale 
transportpool aanwezige voertuigen. 

Centrale Postkamer 

Verantwoordelijke voor de snelle en veilige verzending van alle 
van de dienst uitgaande correspondentie. 
Ontvangst van alle correspondentie en doorgeleiding naar de voor registra
tie verantwoordelijke a��x BUreaux. 
Registratie van alle coDrespondentie die niet elders geregistreerd wordt. 

Brukkerij en fotokamer 

Belast met het uitvoeren van alle reproducties voor de dienst benodigd. 
Bij deze afdeling is een man gedetacheerd van ·het centraal archief 
die belast is �et de registratie van gemaakte reproducties,fotobonnen, 
negatieven enz. 
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Speciale instructies aan A CD, (Slecht s bij definitieve opberging in te vullen). 
AFGEDAAN 

•------- -

Afd./S ectie: #--
------------------·--Achtereenvolgens aan: 

Interne aanwijzingen A C D. 

__ V_erantw. _vo_o_r _______ l.. _____ H_. _A_C_D�.,_n_am-,--en _s_d_eze� -#-1 
Adm. afdoening: Dat.: ) • t.. // A t;D. 

AFD.1. SECTIE 1 BEH ANDELING 
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AFZ./PAR. 1 DAT. 
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AFD. , SECTIE 1 BEHANDELING AFZ./PAR. 1 DAT. 
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DUPLICAA TBLAD op schutblad nr ........... ./� .. .. �-t.

AFD. SECTIE 1 BEHANDELING 

Aan de hand van dit dupl. e.o. geen correspondentie voeren. 

O.rigineel e.o. is in behándeling bjj .. 
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AFD. SECTIE 1 BEHANDELING AFZ. /PAR. , DAT. 

Aan de hand van dit dupl. e.o. _geen correspondentie voeren. 

Origineel e.o. is in. behandeling bij ··-·-···---···········-·--···-·---··· 
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Aantekeningen bij het memorandum van K.O. 2 betreffende 

RESEARCH - werk. 

ad 1) Niet alleen het personeel van de afd. K.B. en B IX moet op deze 
verschijnselen gewezen worden. Het is van groot belang dat een ieder� 
die een bericht moet bewerken de eventuele-verschijnselen, welke kunnen 
wijzen op subversieve activiteit, kan onderkennen. 

ad 2) Het is mij niet bekend of op dit aspect bij de af te leggen psycho
technische test voldoende de aandacht valt. 

ad 3) Vanzelfsprekend mag een case-officier nooit op grond van zijn persoonlijke 
kennis een definitief oordeel vellen. Altijd zal men open moeten staan 
voor het eventuele gebruik va.n nieuwe methoden. 

ad 4) Inderdaad zou het gewenst zijn steeds aan de geconstateerde gevallen 
van vermoedelijke subversieve activiteit algemene bekendheid te geven, 
o.a. door me!àing aan K.O.

ad 5) Dat de verschijnselen meestal betrekking hebben op het (soms verre)
verleden hoeft geen bezwaar te zijn. Men moet niet vergeten, dat de 
huidige methode ontstaan is dankzij de ervaringen uit het verleden. 

ad 6) Het lijkt mij optimist te veronderstellen, dat de ca.se-officers à 
de geconstateerde verschijnselen op schrift zouden hebben gesteld. 
(Hierbij wil ik nog in het midden laten of deze wel steeds werden 

ad 7) 

ad 8) 

ad 9) 

ad 10) 

ad 11) 

ad 12) 

ad 13) 

ad 14) 

onderkend). 

Een systematisch doornemen van alle bij ACD aanwezige documenten is 
inderdaad practisch onmogelijk. Er zou m.i. echter wel iemand kunnen 
worden aangewezen, die b.v. de rapporten inzake volgacties doorneemt 
en daaruit de belangrijke punten naar voren haalt. 

Het komt mij voor dat inderdaad hier één der grootste -moeilijkheden 
schuilt. Hier wreekt zich het m.i. te ver doorgevoerde systeem van 
"economie level of securi ty". 
Een aantal gegevens uit de operationele rapporten van K.B. zijn 
ongetwijfeld van groot belang voor andere afdelingen. Tenzij men van 
K.B. een "super-orgaan" wil maken behoort deze wetenschap ook aan 
anderen ter kennis te worden gebracht. 
Welke case-officers worden in dit verband bedoeld? Op een hoge uit
zondering na zijn het slechts de case-officers van KB, die deze opera
tionele rapporten zien. 

Indien een bepaalde zaak is afgehandeld en een andere case-officer zou 
deze opnieuw in behanàeling nemen, dan is het vrijwel zeker, dat deze 
nieuwe bewerker lacunes (dikwijls schijnbare) ontdekt in de oorspronkelijke 
behandeling. Het lijkt mij niet nodig en ook onverstandig hiervoor een 
research-man van KO in te schakelen. 

Dit lijkt mij niet de taak voor iemand van KO. 

Dat alle binnenkomende studies .2.Qk_aah KO worden gezonden. 

De opsteller van dit memorandum KO 2) zal m.i. aan de leiding van de 
Dienst een lijst moeten voorleggen met de gegevens welke door hem worden

verlangd. KO 2 moet hier het beste over kunnen oordelen. 

Ik zou hiervoor zetten: de geconstateerde algemene verschijnselen. 

I 
c.v.L,A.C.

�-

1 April 1953. 
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.Aan: HKO 
V an:HB 

De bestudering van Uw "Memorandum Researchwerk" heeft 
aanleiding gegeven tot de volgende opmerkingen. 

1. In het memorandum had wat duidelijker kunnen worden
omschreven wat met "conspiratieve methode" en
"su�rsiviteitsverschijnselen" bedoeld wordt. Naar
mijn mening is de red�Jwaarom een b?paald? beveili
gingsmaatregelJworar-toegepast, in dit opzicht de 
enige toetssteen. Is de bedoeling bijv. geen andere 
dan de leden te beschermen tegen mogelijke nadelige 
gevolgen van hun lidmaatschap, dan mag men niet van 
"subversief" spreken. Steeds zal dus eerst vastgesteld 
moeten worden, dat achter een beveiligingsregel inder
daad een revolutionnair oogmerk schuil gaat. 

2. Inderdaad is u, bij het verzamelen van gegevens in
betrekking tot de practijk zeer afhankelijk van hetgeen
door de case-officers en de operatieve organen aan
materiaal wordt aangedragen. Dit sluit in dat iedere
medewerker bij de Dienst zich steeds zal moeten afvragen
of de ervaringen, die hij opdoet, of de gegevens, die
hij ontmoet, niet van nut kunnen zijn voor de studie,
welke door KO wordt ondernomen. Voor zover het personeel
betreft, dat bij mijn afdeling werkzaam is, zeg ik U
gaarne de daartoe vereiste medewerking toe.

25.6.1953 
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Aan Hoofd B.V.D. 

Van Hoofd. K. 0. 
1 UITGEBOEKT f 

Nr.: 92740. 

Betreft: Vragenlijsten voor personeel. 

VERTROUWELIJK. 

WaIU1eer op de cursussen wordt gesproken over 
antecedentenonderzoeken, dan verneem ik telkens dat in 
de praktijk de gegevens waarover degenen die het onder
zoek instellen.· in eerste aanleg beschikken, als regel 
onvollediger zijn dan ze behoeven ten zijn. 

Aan dit bezwaar nu kan in de toekomst bélang
rijk tegemoet worden gekomen, indien bij sollicitatie bij 
alle instellingen en bedrijven waar een veiligheidsbelang 
aanwezig is, de sollicitant een vragenlijst invult waarop 
gegevens moeten worden vermeld die de instelling of het 
bedrijf moet weten en welke tevens gebruikt kunnen worden 
als basis voor het onderzoek dat naar de sollicitant in
gesteld zal worden. Het gebruik van deze lijst behoeft 
vanzelfsprekend niet beperkt te blijven tot sollicitanten, 
maar kan, tenzij beleidsoverwegingen zich hiertegen verzet
ten, uitgebreid worden tot personeel dat reeds in dienst 
is en een functie bekleedt of zal gaan bekleden waarin de 
veiligheid van de Staat geschaad kan worden. 

De vragenlijst zal, zowel t.o.v. sollicitanten 
als t.o.v. personeel dat reeds in dienst is, met nog meer 
succes aangewend kunnen worden, indien zij gebruikt wordt 
als basis voor een gesprek met de betrokkene. Ondergete-
l kende heeft bovenstaande reeds in praktijk gebracht t.o.v.
twee sollicitanten. Met deze personen werd 1t à 2 uur ge
sproken, terwijl intussen de vragenlijst werd ingevuld. 
Tijdens dit vraaggesprek wordt een indruk verkregen omtrent 
de betrokkene- die een onderzoeker (die deze man niet zelf 
zou horen) niet of eerst na lange tijd zou kunnen verkrijgen. 
Bovendien worden zoveel gegevens vermeld dat het onderzoek 
de rechercheur belangrijk minder tijd kost. 

Bovenstaande is verschillende malen besproken met 
personeelsleden van de afdeling D, die t.o.v. de betrokken 
materie een zelfde standpunt innemen ên hun steun verleend 
hebben aan de totstandkoming van deze lijst door vragenlijs
ten van verschillende grote bedrijven ter beschikking te 
stellen. In deze lijst kunnen voor elke instelling en voor 
elk bedrijf afzonderlijk de vragen gevoegd worden die van 
speciaal belang zijn voor die instelling of dat bedrijf. 

Hierbij gaat een concept van een vragenlijst. 

13 September 1950. 

�
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Aan: Hoofd B, J! fHI R

Van: fü�ofd K.o. 

Nr.: 

Betr.: Memorandum Researchwerk.

Hierbij moge ik U doen toekomen een 
memorandum met betrekking tot het research
werk op het terrein van de conspiratieve 
methode. 

Plv. H. B.V.D. heeft van de inhoud ken-
nisgenomen. 

Uw opmerkingen met betrekking tot de /practische uitvoering hiervan zie ik gaarne 
tegemoet. 

15 ... 12-1952 
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MEMORANDUM 

Medio September verzocht H.ICB aan H.KO een�tudie,te maken van de 

verschijnselen welke symptomatisch zijn voor de subversiviteit van 

de activiteiten van personen en organisaties welke de belangstel

ling van de B.V.D. hebben. 

De resultaten va.neen dergelijke studie wil H.KB gebruiken voor�

structie aan personeel van de afd. KB en B IX. Dit verzoek werd door 

H.KO met enig voorbehoud bewilligd, waarna de practische uitvoering

aan KO. 2 werd opgedragen. Deze had hierna een bespreking met H.KB.

De �ten die daarbij naar voren kwamen en de beschouwingen die daar

aan vastgeknoopt kunnen worden volgen hieronder.

Onder subversiviteits-verschijnselen verstaat H.KB die verschijnse

len welke in het kader van het werk van KO worden aangeduid als 

"conspiratieve methode". 

Onder het begrip conspiratieve methode worden samengevat de wijze 

·en. techniek van werken toegepast door personen en organisaties

welke hun ware bedoelingen en handelingen voor de buitenwereld wil

len verbergen. Een conspiratieve methode wordt gevolgd door extreem

politieke organisaties voor het verbergen van hun illegale revolu

tionnaire activiteiten; ze wordt eveneens gevolgd door personen en

organisaties welke zich bezig houden met ondermijnende propaganda,

sabotage en spionnage.

De conspiratieve methode bestaat uit een complex van bijzondere

veiligheidsmaatregelen, zoals:

compartimentvorming bij het opzetten van àubversieve organisaties;

centralisatie van de leiding in deze organisaties; speciale wijze

van uitzoeken, werven, behandelen en afstoten van medewerkers; het

gebruik van een dekmantel door medewerkers en groepen van medewer

kers; bijzondere methoden van ontmoetingen, contacten en verbindin

gen; aangepaste financieringswijze; bijzondere wijze van doordrin

gen en manipuleren in andere organisaties, etc.

- 1 -



• 

.) 

ft f(, 
A'i• I 

� . 

VERTROUWELIJK 

H.KB merkte zeer terecht op dat het een indicatie is van het aan-

/ wezig zijn van subversieve activiteiten, wanneer door personen en 

organisaties welke onder observatie van de B.V.D. staan een con

spiratieve werkwijze wordt toegepast. 

Het min of meer instinctief kunnen onderkennen van dergelijke ver

schijnselen bepaalt derhalve in hoge mate de bruikbaarheid van de 

B IX-rechercheur, de KB-operateur en de B- en C-case-officer. 

Dit vermogen, dat bij nieuw personeel reeds in aanleg aanwezig 

dient te zijn, kan door een systematische voortgezette training 

aan.zienlijk worden opgevoerd. 

De basis van een dergelijk opleiding dient te zijn een grondige 

kennis van de algemene verschijnselen, welke kennis verkregen moet 

worden uit een systematische bestudering van de incidenteel in de 

practijk waargenomen bijzondere verschijnselen. 

Bronnen. 

Bij een dergelijke studie kan gebruik worden gemaakt van: 

1. de persoonlijke ervaring van de onderzoeker;

2. gepubliceerde ervaringen van anderen;

3. studies van buitenlandse diensten;

5. 

6. 

4. studies van andere personen in de eigen Dienst;

gegevens uit afgedane dossiers bij A.C.D.;

gegevens uit afgesloten KB operaties;

7. 

a. 

9. 

1 o. 

gegevens uit binnenkomende rapporten van verbindingen;

gegevens uit rapporten van B IX;

gegevens uit operationele rapporten van KB;

bespreking met personen in de dienst om hun ervaringen te

vernemen;

11. bespreking met personen buiten de dienst om hun ervaringen te

vernemen.

Hierbij kan het volgende worden aangetekend: 

Ad. 1. Persoonlijke erva.ri?Jd van de onderzoeker. 

Persoonlijke ervaringen zijn altijd subjectief en beperkt,·hoe diep 
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en langdurig die ervaringen ook mogen zijn. Dergelijke ervaringen 

kunnen voor de onderzoeker een steun zijn, doch zij mogen nimmer 

de basis van zijn werk worden. Het gevaar is aanwezig, dat door te 

.J.r_·grote waarde te hechten aan persoonlijke ervaringen de onderzoeker 
�/<:• belemmerd wordt in het vellen van een objectief oordeel. 

MDe�ersoonlijke ervarintjen algemene kennis van KO. 2 op dit ter
frein zijn vrij uitgebreid. Zonder toetsingsmateriaal kan een be-

schrijving van conspiratieve verschijnselen echter alleen maar hy

pothetisch zijn. Een dergelijke hypothese kan wel een beginpunt, 

doch geen afsluiting van een onderzoek vormen. 

Ad. 2. Ge.E,ubliceerde ervariM.!n van anderen. 

Wat Ad. 1. gezegd is, geldt in nog sterkere mate voor deze bronnen • 

De litteratuur in boeken, tijdschriften en couranten waarin conspi

ratieve verschijnselen worden besproken, is zeer omvangrijk. Het 

overgrote deel van deze beschrijvingen ligt echter verborgen in 

grote massa's romantische, breed uitgesponnen irrelevante verhalen. 

Bestudering van alle beschikbare bronnen is zeer tijdrovend. N:iá;te

min is door KO -bij gebrek aan beter- reeds een grote hoeveelheid 

litteratuur verstouwd. Het residu aan van belang zijnde wetenschap 

is in het methodiek archief verwerkt. 

Op grond van dit materiaal all��n is echter ook geen aan het ge

stelde doel beantwoordende beschrijving van conspiratieve verschijn

se+en samen te stellen, omdat: 

a. de verschijnselen betrekking hebben op het (soms verre) verleden;

b. de verschijnselen betrekking hebben op andere landen en situaties;

c. de beschreven ervaringen dikwijls zeer subjectief zijn;

d. de juistheid van de gegevens niet of moeilijk te verifiëren is;

e. de geloofwaardigheid van de bronnen niet te bepalen is.

Wel kan men aan de hand van dit materiaal tot een hypothese komen.

Een dergelijke hypothese kan echter slechts dienen als uitgangspunt

voor verder onderzoek.

Ad. 3. Studies afkomst:i:g van buitenlandse diensten.

Dit is ongetwijfeld zeer waardevol materiaal. Deze studies zijn
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samengesteld door v�sen die hebben kunnen putten uit een grote 

hoeveelheid bij hun diensten aanwezig materiaal. Het aantal van de-

ze studies zal echter niet groot zijn. Van wat er dan nog bij de 

dienst aanwezig is en binnenkomt dringt slechts zeer weinig tot de 

afdeling KO door. De bruikbaarheid van dit-hoewel waardevolle- ma

teriaal is voor het gestelde doel eveneens beperkt, da.ar het vrij-

wel geheel en al betrekking heeft op situaties buiten Nederland. 

Vergelijking met eigen Nederlandse ervaringen is derhalve noodzake

lijk. 

Ad. 4. Studies van anderen in de Dienst. 

In beperkte mate is er door verschillende personen in de dienst een 

studie gemaakt van min of meer losstaande conspiratieve verschijn

selen. Van deze studies hebben�t� z!!:�we!nig')de afdeling KO 

'

bereikt. Het merendeel zal wel begraven liggen in �persoonlijke 

documentaties van de case-officers. 

Daar deze studies incidenteel en beperkt zijn, leveren ze zonder 
..--·

meer geen materiaal op om tot een beschrijving van algemene verschijn
,.,.-

-<'/ selen te komen. 

·)

Bovendien zal het in vele gevallen moeilijk zijn om de juistheid van 

de gegevens te verifiëren en/ of de betrouwbaarheid van de oorspron

kelijke bronnen vast te stellen,· daar�in dit soort studies 

niet wordt aangegeven op welke gegevens de conclusies gebaseerd zijn. 

Ad. 5. Af_gedane dossiers bi_j_ ACD._

In de uitgebreide archieven van ACD zullen ongetwijfeld vele gegevens 

van waarde voor onze studie aanwezig zijn. Men heeft het echter tot 

I 

op heden niet nodig geoordeeld het archief voor een studie als de 

��de:���-��;_;�eÏ�j� t�_ mak�� Er bevinde;-;�ui t he�og-

pi;u1t van de conspiratieve verschijnselen geen ingangen op het docu-

mentenmateriaal. Het zal langs administratieve weg derhalve onmoge-

lijk zijn de verlangde gegevens te vo;réchijn-te brengen. Een syste

matach doornemen van alle bij ACD aanwezige documenten is practisch 

niet mogelijk. 
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Er zal zo hier en daar een greep gedaan moeten worden met behulp 

van hetgeen de case-officers zich kunnen herinneren van zaken waar

in gegevens voor onze studie van belang te vinden zijn. 

Ad. 6. Ge,gevens uit afgesloten KB o.E_eraties. 

HierV"oor gelden dezelfde opmerkingen als sub. 5. 

Ad. 7. Ge,gevens uit binnenkomende r�.E_orten van verbindj.Agen. 

Ad. 8. Ge,gevens uit rfil)_.Eorten B IX._ 

Ad. 9. Ge,gevens uit o.:e,erationele ra.J2Pgrten van KB. 

Het is in deze rapporten, dat de gegevens te vinden zijn waaruit 

een met de werkelijkheid overeenstemmend beeld van de algemene 

conspiratieve verschijnselen moet worden opgebouwd. 

1 

Het is daarom te betreuren, dat dit onderzoekingsgebied in de 

practijk -op zeldzame uitzonderingen na- voor KO gesloten wordt 

gehouden. Naast enige reële overwegingen spelen hierbij verschil

lende irrelevante motieven een rol. 

Reëel is het security-bezwaar. Juist bij de -uit studie oogpunt

meest interessante zaken is de noodzaak tot geheimhouding dikwijls 

het grootst. Er is hier echter wel een mouw aan te passen. Reëel 

maar betreurenswaardig is het feit dat vele oase-officers de con-
,. ,...,.C>;k-

s iratieve verschijnselen zelf niet onderkennen, zodat zij ook niet 
- ._ �� • � ... � • ..., ,.......- ,!", .

... 

- ,;.,�--. -"'1 

kunnen inzien dat dergelijke zaken uit studie-oogpunt voor KO van
belang zijn.

Irrelevant zijn overwegingen als: Dit is mijn ·zaak en daar heeft

niemand iets mee te maken"; 'l1Jllanneer wij deze zaken naar KO sturen,

dan gaan ze er zelf in zitten knoeien" of ''Wanneer wij deze zaak

aan KO ter kennisneming sturen, dan gaan ze kritiek uitbrengen op

de wijze waarop de zaak is behandeld".

Voor een studie die werkelijk waardevol wil zijn is het echter

absoluut nodig om van dit materiaal. kennis te nemen.

Hierbij moge terzijde worden opgemerkt, dat het voor het case-work

zelve voordelen kan bieden wanneer een zaak, los van de drang van

1 
de met het afdoen samenhangende besognes, door de onpartijdige ogen
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van een researchman wordt bekeken. 

Ad.· 10. Be9J:eki� met_p�rsonan in de dienst om hun ervariBB'�n 

,ie_v��e_!!en,._ 

De daarvoor in aanmerking.komende personen zijn in eerste instantie 

� de rechercheurs van B IX, de operateurs van KB en die case-officers 

die persoonlijke ervaringen bij hun werk h

l

bben op gedaan. 

Aanleiding tot een dergelijke .zgn. "debrie ing" zal veelal gevonden 

worden in de sub. 7,8 en 9 genoemde rappor
1

en. Daarnaast zal door de 

betrokkenen zelf gemald moeten worden, wanneer zij noemenswaardige 

ervaringen hebben opgedaan. De onderzoeker zal constant voeling met 

al deze mensen moeten hou.den. 

Ad. 11. Be9J:eking_met mensen buiten de dienst om hun arvari™n 

,ie_ V�r.!!e.!ru!_� 

Hiervoor komen in aanmerking: 

a. de zgn. politieverbindingen.

Aanleiding tot bespreking zal gevonden worden in de sub. 7 ge

noemde rapporten.

b. personeel van de B.I.D. en Algemene Zaken G2.

Een incidentele uitwisseling van gegevens met hen bestaat reeds.

c. particuliere personen die uit eigen ervaringen mededelingdrunnen

doen; gedacht wordt hierbij aan overlopers, oud-verzets strij

ders, e.d.

d. de opposite numbers van de onderzoela-s bij buitenlandse diensten •

Research plan. 

Aan de hand van het bovenstaande kan het volgende researchplan wor

den opgesteld. 

1. Uitgaande van persoonlijke ervaring (1) gepubliceerde ervaringen

van anderen (2) en buitenlandse studies (3) stelt de onderzoeker

voorlopige hypothesen op.

Aan de leiding van de dienst zal verzocht moeten worden te bevorde

ren, dat alle buitenlandse studies aan KO ter kennisneming werden
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gezonden. 

Dit houdt in: 

a. dat via KEB bij buitenlandse relaties wordt -aangedrongen op toe

zending van deze studies;

b. dat alle binnenkomende studies aan KO worden gezonden;

c. dat alle bij de dienst reeds aanwezige studies geinventariseerd

en centraal verzameld worden.

Vele van deze studies zwerven zonder bij ACD geregistreerd te zijn 

door de dienst rond en zijn in de loop der tijd in een vergeten 

hoekje geraakt. 

Door bestudering van studies van andere personen in de dienst (4), 

gegevens uit afgedane. ·.dossiers van ACD ( 5), gegevens uit afgeslo

ten KB operaties (6), gegevens uit binnenkomende rapporten van ver

bindingen (7), gegevens uit rapporten van B IX (8) en gegevens uit 

operationele rapporten van KB (9) wordt een bevestiging of ontken

ning gezocht van de gestelde hypothesen. 

Daartoe zal al het materiaal dat een beschrijving bevat van inciden

tele conspiratieve verschijnselen, nadat dit door de case-officers 

1 is afgedaan, aan KO ter bestudering moeten worden gezonden.

Aan de security-bezwa.ren kan tegemoet worden gekomen, wanneer de 

leiding van de dienst aan de onderzoeker een algemene machtiging 

verleent dit materiaal te bestuderen. Is het in bijzondere geval

len uit security-oogpunt ongewenst dat de onderzoeker kennis neemt 

van de originele stukken, dan besta.at de mogelijkheid dat aan onder

zoeker fotocopieën van deze stukken worden verschaft waaruit door 

uitsnijding namen, adressen en andere indicaties zijn verwijderd. 

Het aantal gevallen waarin aan de onderzoeker kennisneming geheel 

wordt ontzegd dient tot het uiterste beperkt te worden, daar anders 

een scheef of onvolledig totaalbeeld ontstaat. De grootste moeilijk

heid zal er echter in bestaan de betrokken case-office�s duidelijk 

te maken, welke gegevens voor research van belang zijn. Aan de lei

ding van de dienst zal moeten worden veraocht duidelijk algemene 

orders te geven op grond waarvan door de onderzoeker persoonlijk 

met de betrokkenen wordt besproken, welke gegevens door hem worden 
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gewenst. Deze besprekingen hou.den op zich reeds een niet te onder

schatten brok instru.ctie in, omdat de betrokkenen hierdoor onge

twijfeld een dieper inzicht in de betreffende conspiratieve ver

schijnselen zullen verkrijgen en meer gericht zullen worden op de 

algemene aspecten van het werk. 

3. Door bespreking met personen in (10) en buiten (11) de dienst

tracht de onderzoeker een nadere aanvulling te krijgen op de aan

de rapporten ontleende gegevens.

Voor zover het besprekingen betreft met mensen in de dienst en

met personeel van de politieverbindingen, hebben deze besprekingen_

op zich reeds instru.ctiève waarde; zij zullen ongetwijfeld leiden

tot een diepere bezinning op de aard van het werk!

Uitwisseling van ervaring met BID en AZ G2 heeft voor beide partij

en nut. Te dien einde dienen de thans reeds bestaande contacten

meer geintensiveerd te worden, waartoe de medewerking van de lei

ding van deze organen moet worden verkregen. Besprekingen met op

posite-numbers in de research-secties van de buitenlandse inlich

tingen- en-veiligheidsdiensten zullen ongetwijfeld wederzijds vrucht

dragend 3ijn.

Er dient·; te worden nagegaan, of er particuliere personen in aan

merking komen om te worden geinterviewd.

4. Zodra er voldoende geverifiëerde gegevens bijeengebracht zijn om

een hypothetisch gesteld verschijnsel tot bestaand algemeen verschijn

sel te verklaren, wordt het onderzoek in de betreffende richting af

gesloten en worden de resultaten in een beschrijving vastgelegd.

Deze beschrijving houdt in:

a. he?ttfonstateerde algemene verschijnsel;

b. een opsomming van gevallen waarin dit verschijnsel geconstateerd

is.

Het verzamelen van gegevens met betrekking tot het onderhavige on

derwerp gaat echter voort. Van tijd tot tijd wordt nagegaan, of de 

nieuw verkregen gegevens aanleiding geven tot herziening of uitbrei

ding van de bestaande beschrijving. 
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5. Aan de hand van de beschrijving, doch met weglating van de gevallen,

worden ten behoeve van het algemene basisonderwijs overzichten sa

mengesteld.

6. Valt er naar aanleiding van later binnenkomende gegevens een wijzi

ging in het algemene beeld van de verschijnselen te constateren,

dan worden aan da hand van de verkregen nieuwe inzichten aanvullen

de lezingen en instru.ctias gehouden.

's-Gravenhage, 10 �ember 

· cJ"'l.2
Afschrift van oorspronkelijk memorandum 
dd 7 October 1952. /J, 

1952 • 
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'lans P.H.K.O. 

Reguleren.van de 
guantiteit van de 
onderzoeken. 

•• 

Moeilijkheden bij het 
verstrekken van orimi
neîe gegevens 

Met veel belangotelline heb ik 00 100844 nog 
eens doorgenomen. Hièrbij heb ik mij afgovraAed wel 
ke resultaten thans bereikt zijn. 

De bij circulaire 143474 dd. 7-7-1952 inge
voerde nieu c regeling van de Die-onderzoeken 
heèft inderdaad oen belangrijke verbetering in de 
reguleri�g van do quantiteit �an do onderzoeken 
gebracht. 

Bij herhaling hee�t hoger en lager personeel 
van de verbindineon hierover hun voldoening uitge
sproken. Eon moeilijk punt is echter nog blijven 
bestaan in hot verzoek om ook familieleden en in
wonende personen na te slaan. Het voldoen aan dit 
verzoek vergt dikwijls zeer uitgebreide nasporingen 
in de bevolkineeregisters, welke or niet op inge
richt zijn om gewenste gegevene in korte tijd te 
produceren. 

In ver�3chillende gevallen, bv. wanneer de ou
ders van botrokkene buiten de gemeente wonen en 
dus niet beschikt kan worden over de kaart van de 
vader waarop de personalia van de kinderen 9taan, 
ie het nodig om het gehele blok kaarten van dezelf
de familienaam door te nemen om te zien of er soms 
lieden bij zijn die eenzelrde vader hebben. Wat 
dit betekent in oen grote stad wanneer min of meer 
algemeen voorkomende namen moeten worden nàgeala
gen ia duidelijk. 

Ook zijn in de cursusnen regelmatig vragen 
naar voren gekomen als gesteld in de brief van de 
H.c.v.P. te Amsterdam (Nr. AOD/144876).

Het ware gewenst. nu dit systeem enige tijd ge 
werkt heeft, eens ria te gaan welke kantjes nog bij
geslepen zouden kunnen worden • 

De nodige suggesties daartoe zouden van de 
I.D. • s zelf verkregen kunnen worden door het hou
den van een schriftelijke enqu6te. Een grondige
studie van hot systeem van de bevolkingsboekhou
iing dezerzijds zal mogelijk suggesties opleveren
die kunnen leiden tot bepaalde "short-cuts" in
het geheel vnn nntecedentenondermoèken.

Ofschoon niet in zulk een geprononoeerdo mate 
als dit in Arnatordnm het g,vnl was, bestaat er 
toch ook bij andere I.n.•e enige huivering ten aan
zien van het verstrekken van criminele gegevens. 

De Minister van Justitie schijnt nog steeds 
geen duidelijke richtlijnen in deze gegeven te heb
ben. In aansluiting op onze circulaire Nr. 119015 
dd. 25. 9. 51 betreffende het verschaffen van in
lichtingen door de Juatitiele documentatiedienst 
aan de B.V.D., zou dezer?.ijde in overleg met Jus-
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titie een oiroulair aan de verbindingen kunnen 
worden gezonden waarin de opvattingen omtrent het 
verschaffen van criminele gegevens door de Poli
tie nader uiteen worden gezet. 

In dit verband moge verwezen worden naar de 
brief van de P.G. Amsterdam aan de H.C.v.P. te 
Amsterdam waarvan een oopie als bijlage gevoegd 
is bij de brief van de B.O. Ametordam d.d. 21.1.195,. 

Da nieuwe regeling ten aanzien van de ante
cedentenonderzoeken heeft de druk die door deze on
der-�oeken op de I.D. •s geleed wordt ongetwijfeld 
aanzienlijk verminderd. 

Op de door D bij de I.D. • s hierdoor vrijge
maakte tijd is echter opoodig beslag gelegd door 
verzwaring van de werkzaamheden in de a,o en KB 
sector. 

Door de propaganda welke door de Heer de 
Greet' gemaakt wordt voor het zogenaamde "diepte
werk" zijn de I.n.•e hier meer aandacht aan gaan 
besteden. In aommige plnatsen werden als gevolg 
hiortran rechercheurs aan de normale ID-werkzaam
heden onttrokken. Ook de activiteit in de Ben 0 
sector werd geactiveerd doordat B.G.V. in regio
nale vergaderingen a.an de ID'a uitgebreide vragen
lijsten voorlegde. 

Een en ander zal ongetwijfeld indirect ook 
gunstige resultaten opleveren voor het werk wat 
deze ID's ten behoeve van D doen. Verbetering 
1tan qualiteit van het werk in de zin van hot ge
stelde in punt d pag. 4 van Uw nota d.d. 5.1.1951 
(beter gehalte van de gegevens door nauwkeuriger 
evaluatie en intorpelatie) ia echter niet gevolgd. 
In dit verband heeft ook do oiroulaire Nr. 115818 
dd. 15.8.1951 elochto gering nut opgeleverd.

, . De huidige wijze van werken zowel bij de 
ID•s als bij B IX is nog immer niet op gezonde 
beginselen eegrondveot, zodat er nog steeds niet 
te onderschatten eevaren voor de rechtszekerheid 
van de burger blijven boataan. 

Het ware gewenst• dat naast de lessen in de 
beginselen van het inliohtingenw0rk die door de 

. afd. K.O. worden gegeven, deze beginselen ook 
uitgedrukt worden in organisatorische maatregelen, 
voorschriften en richtlijnen. Geschiedt dit niet 
dan blijven deze begin�elen, alhoewel door vrij
wel iedereen als juist aanvaard, theorie. Het is 
nu eenmaal de leer der ervaring dat inzicht in 
de juistheid van een bepaalde ,vijze van handelen 
niet voldoende is. Vele mensen behoeven nu een
maal de dwang van wetten en voorschriften om hen 
tot het juiste handelen te brengen. 

Indien uwerzijds hiervoor interesse bestaat 
kan ik U een ontwerp van richtlijnen, geborduurd 
op het stramien van de bij de cursussen gedooeel·
de beginselen doen ·toekomen. 

25 Maart 195'3. 
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Aanc H.KA 

Vans H.KO 

Naar aanleiding van een verzoek van de Heer Margadant om nadere inlichtingen 
met betrekking tot het vraagstuk van de evaluatie.van bij de B.V.D. binnen
komende gegevene.bied ik U hierbij een door de Heren Visser en Ruber opge
steld memorandum aan. 

Daar echter het vraagstuk van de evaluatie deel uitmaakt van het geheel 
van problemen samenhangende met het inlichtingenwerk van de B.V.D. heb ik 
gemeend dat het constructiever zou zijn indien het memorandum zich in de 
eerste plaats met de gehele kwestie als zodanig zou bezig houden. De door de 
Heer Margadant gevraagde kanttekeningen zijn daarbij echter verwerkt in 
bijlage III van dit stuk. 

Ik sluit mij geheel aan bij de in het slot van het memorandum voorgestelde 
oplossing om uit de inmiddels ontstane impasse van culminatie van problemen 
te geraken door het aanwijzen van twee rapporteurs,die tot taak krijgen 
over deze aangelegenheden een nader rapport uit te brengen aan de dienst
leiding. 
Hierbij zou ik de suggestie willen doen ale rapporteurs aan te wijzen 
de Heer van Laere van B en de Heer Visser van mijn afdeling. 
De Heer van Laere heeft als practicus zeer veel te maken, enerzijds met de 
problemen in de dienst zelve, anderzijds met de problemen welke de verbin
dingen betreffen. 
De Beer Viseer heeft ale theoreticus een diepgaande studie gemaakt van de 
doctrinaire kant van de zaak. Beiden zullen zeer zeker tot een vruchtbare 
samenwerking kunne.n komen. 

--, 
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� IV v./ 
Na?l'l'IE � 

� r.s I �m'/_ 11�/, r J aar Mml i.dmi van d A•C•ll• mu·t!.e t.n.v. B. MAM'IJNSE• w-e.e.nU 
�,1 �1 /1:i,,.tL, � !f;}lliJkt de.t hij in Juli 1948 ciooi- mt4de1 van on raameffioh propà .. 
47 ' .. 'J 7"''" eanda voor tie C.P.N. aou heb' pmaakil• 'fferi «•ee-iodjd$ ean on• 
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4ereo inge tel4 waarbij het volg-Qd l>l ek. 

Penon&U$ a 
Nt.ool M&RttnmE, �boren 11-6-19-06 t Rottfl'datn, Wederlnmt r• 
nederluis bervov.nd, oppeffuhtm · t r-� chol'Oh ur d.e:1!' liijkapolt• 
ti t.e fttfft 8 bmAi t , 
Ren41'ika van ZIJ'Sll't s bcr 11. 19-e.191J te- Rotterdam, 
au 1J-9-1948 von ttott 1:"11:am en 11e-l'd i _ eacbl.'e-vm1 op het ah' Th. 
S0hw"1"hestraa.t 9 ? t . AmiiteJtdea. 

VolgÉJl'lO d geg ene ven 14 op de ka:rtotb � 'btj 4e A.C.» .. ts 
oon-erme-ldè mu.t tie 16-h,1950 outv� n van 4e X.D. t ri.am en 
l'd. he-t feit in juli 1948 g o-oMt t era. 

Blijkens hot 'be,tolktJles� gist r te torda:l werd îJARfIJNSE eva• 
wel eewt op 1, ... 9.194a t Apt raam o:, het adres 'l'h. So�rte
etrae.t 9 I iage ebre-Teti. 
In ,1uli 1948 wa,s boa-fdb oonst� n geaoomd pero•el t 
DU'kj STEGGmu>A.t a•bo:ron 16-9"1905 te Sloten• Nedet-lend.ee, no 
katboU..ekt and.er 'ber J>t wedu_. VIM't t 
J.H. unro, overleden t&,r..1•194� t� .A\18.cbwUe. 
Zij was va-n 16•7•1943 tot 28•9•'94-8 ins &chnVen op het adréa Th. 
Scmrartff&traa.t 9 I en wocm&e wnola•ms in pèN el Henrt Rotmel'
pl in 24 hth te Amsteriatn. 

Op bau aaam komen ie vo1.gen4e mutati · e voor bij ae A.O .». ,
,.n. s,1,a ,. 
t948 • Ji1.aelrt· o.P.N.-verki z.ingap:ropagan.da.

Ud ver-en!g-lns Nederlálld-tJ .ss .lï. 
Lid N.V.13. 

1955 ; VU.l' 1".e"1954 Ud B.N.O.P....,E.V .o., at<leline Am!teri.am ee• 
Wèé t. 
We.rkeit C.P,N. Nt 3'114 .Ameteri.am. Je vermoe4el:tjk we:i"kat
blj de Rusei oh lfan4el delegatie. 

l3ij de I..D • A.1\1.0teriam komt ei3 ale Yel.8t •oor 1 
26-4.,,94a 1 Ii.V .». bericht t Lt4 Jt-.V .B. Armte • 
luni 1948 1 0ntvilJG ftffljff p J" �1; • 
jan, 1949 a St t ale -®tlWWlistiè<;h geori nteeri 'bekèn4 en maakte 

til ju.U. 1948 ��� :cl €,ebouden veJ.id.ezbgèn p!'c>parranda 
et ... .,. een o.P.th �f'iohe" 

3\Uli 1,49 i !a.e.mat"f'ie c.,.i. � · nt•:ru.clavel"ld.esf.aien. 
mrt. 19"�2 , Ontving Pffll'tt pH' poat. 
jtuli 't95t I Raaa-ff'tche C-.P.N. 2• Ku.lPTê"l'ki e� 
aug" 195:, t o.nt� ''Politiek en CUlttlU%'2. 
28•8•195' , B.V.». bericht • � pl zoon Hel'lk d.è JONG 'f'fftrolc 

aa"7 .... 195, t het Pools aohlp "Wl!Ll"t!lta't v n Bott rel 
via An�n naee, Gd.,nia op ui tncdiging ••n cl l?oolli 
ver�etsore;enieetie z.».-0.w�I.P. 

17-6•1954 1 Vuioht 1n ••De "ae.meid" , Aa dit eüEHI kaart n Vel'• 
krijgbaar veer d.e 'bo.ottGcbt •an afdeling Zuid 4er c.P

N1r op 18•7•19S4" 

Van haar 09ei-1ec\en eehteenoot J.-R., LtJN» i bij A.c.». aoe t vol 
gettele 'bèkend t 
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juli 194-9 t Xo·t •oor op Dutte• Uje\ vu etel'k links gec.ritan-
t al'Cie onèn (OD ;20/,s1s1). 

GJ"t. 1952 1 In � 194S QVe.de4 ( 520/1:,4149). 

Bi# haar · O) h•t ebee !'h. Sehwa.nzestnie.ti 9 I te Ar:m,•ri•

hatt:r Tder J.nwonena... 1ft' · _a · mi ,
Joban:ne s,�mA, eMl"•il 27.& .. 1s72 t. �Ude • erl · en. 
1-6"'1,ss t.e AmstfflQ._ 

A.o ., , 1*1chikt over de ·l'olaende I v..-na van hàm i
3U:l 19,a a tiet W C .P.B • lfe . t'lt '-••1 eaä d vukt zhlgano

ijandth . l -oprlc� -.� Co�ttac,h$ l'aJ!'tij Roll
tc., .. n.) @ :«.A.s. 

Dool' mèted.el.bl«on voo J,"e-O'l'Cheua n.n 4• t.». ster«an 1a bij 
il.IX d.seuen b . , ml 4 · 1, door 4• x.n" Au� tijdens Temde ... 
stnseo :pa.pee tYoUteeewiJn al ,.een te lill n- wow ano. 
t. e,:;l van woni èn wau- aen O.P.N. affiche dtJhtbaa:t 1.o.
l>nama wol'den, oo t tie bij de &iaen dienêt èn bij hot bevol•
ki!lg8ad&ddat� tl ta voorltoi,,.en, cl ve:r lcle s {!èVena bij klei•
si• boe•eelhe4én. vèrwerkt n op � g&btaoht •. lloofi lee . wea13•
z , Jmnnen e:, ma&lldèn U.gg-en toa-en het tijdstip we.rep ee. C .P .:r.

at'fiohé -weJ'd eeii n en hot áanYnSen van d porsonelia 4er be1ro
nel"8 van h&i; b t k'ku pel"O el.
B efl el' itltv.ssu een verb:ouiq- plaat.agevonden dan i · verw!eee--
1ln6 van pencm n elijk, 1oals ddl keueliJk in het geval
m VS'OUW UJm>-MAllTIJNSE b t vo•ae4aaa e nèll'illg v�n •eerien
E.IX l"eGmtN�\lrs te dat 4e op <lea wtjse ••� 14 t, · even•, 
ook vu an4erê l • .D .. •a, zen Y'oor:sich'tig g rum.te r4 moeten wol'den. 
Vooral a 1 t dit in een geval eca1 hie1'1 waard mut•H• t.n.v. 
MA.RTIJNSE oJ zichzèlt st�t n r na J:\lim 7 jeren &een ènkel 
aamrijetng i biJgek:ollèn� 

hlichtingen Men 3eff 4 aan a 
:,.11. OSTEND-OlW, 20-4"195', g�ione&l"li P.T.T. bè �te, t 61 
Jaar, lid JC"V .P., wonende fh" s��eestl'aat 12 • te t • 
4e.m t 
; Ik h b m ,nouw tmm tn de heu STBJGJi'IDA eteobie óJJUJ,;,'le.kkig 

atkemt. In: d tijd c1e.t. :dj bier, na 4e b$W1jdina, • on • $'e._ 

t op 9 I ,roond tn• maakt zi..j tijdélUI ve*1 zing O&l a. tl 
. t een bil3et ,roptlganda voor �ommuiti tiso perttJ. 
Oog veer 7 .iuo» a ld n zij• ,14 vorhUisd. 
» 'l.fta is op i t ad.ree t g · aitl \JABtIJ'BSE komen mmen.- :Slj hen
be'b ik llit11m a.- ootl!immie i&ch p� da. ma\eria.él Yoor ae �n.
eo-ai4m. 'f: · dit nl het geval dan � het m.J 1A dea è'V'el'We•
eert4 soeiali•tis�h OJ16 ieker zijn OJB.., lle,i•"

c.:s. �. ao-4"19561 kok, ;s Jur, soeiali.at. wonende '!!h/ 
fh.th-.artae&tRta.t. 9 ba• te ANte-NACa • 
" Ik WOOJJ. red,'S 2} :au- op, dit dl'Elll. '2134e.tm de b HttlrlB kimtA 

JJm"D, die J'oêd wa, boven mU won no, de 1e êtaglk HSJ w ·• 
llmid m t -etn 4oc-htlll" vu SfmQEBDA an z!jn scheo:nTndee ond 
biä hem :ln.. LttNJ> omleed 'begin 't945 in 1'u!t$e 1evug«u.1obap. 
STJ&GS\DA en mttttoU\'i Lmtt, blev-el'l in d n. :Jch e.ri3etttraat . ""' 
nan tot 4e bGX'f t van 1948-. D.a1irna v@rhuiètlèn z1 j n - het Ren• 
M Ronne71>lein. 
S'fmGmJ>A wae, ovenal tijn dochter1 oen aett.et' ooiraun.ict" l>tt 
is mi3 bettend ult enkel ge p 1m wnal"bij 'bleek aat wij op 

Utiek Stt'b1•4 teeoustd re WSftn. V-erier w m ng !mat.ia "� 
aarheid" bij hem be�. oeavenao aa verkiHineni 34 ,hd M3 

st�Gds oen 1'8aftlbi1Jet van l C.P.N. voo� tdn �an eijn venetereV 
' 

-�



Op de vra· of me'ttCNW unm ëii s11mG-ElmA mm wonug ia 194e -
selijk m&t . ireeetver.,ranil lm&ten aeru.ihlt antwooricle � , , 
" N at SflidOSA en ijn docht.el' hun won.il'.lG tu d Th. Se� e• 

traat "W:d,ie·b WOO'at er de politte · �ttenaa:,, MA!.WIJNSB t
.S.än praln. fan hem he'b ·:ik nimeJ:' ea14è politiéK a.ot!vit; U 
bemerkt. B4.ä . ast �ioh tn e13a c,mgffins n utz-aal." 

e, 2 1 1,5, 

/·. !9 



• 

• 

NOTA 

AAN: HltA 

VAN: HKO 

NO.: 54 

l-1 f) 
1 A.d

BETREFFENDE; Studierapporten van buitenlandse zusterdiensten 

Er bestaat bij een aantal case-officers in de dienst de 
neiging om studierapporten welke van buitenlandse relaties ont
vangen worden, vooral wanneer zij van enige omvang zijn, vast 
te houden totdat zij eens de tijd hebben om ze te bestuderen. 
Dit heeft tot gevolg dat deze studies maandenlang aan de cir
culatie onttrokken worden, waardoor ze in sommige gevallen voor 
de overige belanghebbenden hun actualiteit verliezen • 

Het is mij vooral de laatste tijd opgevallen dat er rappo 
ten in de circulatie verschijnen, die kennelijk bij het op,,
ruimen van de kasten van betrokkenen te voorschijn zijn gekomen 
Deze rapporten zijn vele maanden, sommige meer dan twee jaar 
geleden, bij de dienst binnengekomen en zijn in hun omloop 
door de dienst bij iemand blijven steken. Hierdoor is dikwijls 
zeer waardevolle kennis aan de overige ambtenaren van de dienst 
onthouden geworden. 

Het zou m.i. zeer nuttig zijn indien maatregelen getrof
fen zouden kunnen worden die een einde maken aan dit, voor KO 
in het bijzonder, zo schadelijke euvel. In eerste instantie zul 
len deze maatregelen van administratieve aard moeten zijn. Zij 
zullen een voortgangscontrole op deze stukken mogelijk moeten 
maken, zodat bij abnormale stagnatie in de circulatie onmid• 
dellijk kan worden ingegrepen. Deze voortgangscontrole zal het 
vervolgens ook mogelijk maken de "onverbeterlijke zondaars" 
aan te wijzen. 

Daarnaast zou het misschien mogelijk zijn dat onmiddellijk 
na binnenkomst van studierapporten welke voor meerdere secties 
van belang zijn, door een terzake kundige een ;ort voorbericht, 
inhoudende titel, herkomst, datum, agendanummer en inhoudsom..
schrijving, wordt opgesteld, hetwelk dan naar de betrokkene ter 
kennisname wordt gezonden. �elangstellenden weten dan dat een 
dergelijk rapport in de dienst aanwezig is en kunnen.dit dan, 
wanneer zij het voor hun werk nodig hebben, opvragen. 

Wanneer de dienstleiding dit wenst, zouden deze voorbe
richten door KO opgesteld kunnen worden. Naast deskundigen 
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voor het opstellen, beschikt KO over de apparatuur voor het 

eenvoudig vermenigvuldigen van dergelijke berichten. 

In bepaalde gevallen zal het echter noodzakelijk blijken te 

zij)l6.at een enkel rapport voor studie of referentie doeleinden 

gedurende geruime tijdC) o.p een bepaalde sectie ter beschikking 

blijft. In een dergelijk geval zal men de mogelijkheid moeten 

overwegen om van dib rapport een foto-eopie te doen vervaardi

gen, waarna het originele rapport, met toestemming van het af

delingshoofd, voor verdere circulatie wordt doorgezonden. 

In aansluiting op vorengaa.nde opmerkingen vestig ik 

nog de aandacht op de gewoonte van onze buitenlandse relaties 

om• behalve vià het normale KEB-kanaal, ook onderhands rappor

ten terhand. stellen aan andere functionarissen van de dienst • 

In enkele gevallen is dit, gezien het speciale onderwerp 

van deze studies en de bijzondere functie van deze BVD-functio 

rissen begrijpelijk; toch blijft het uit administratief- en 

beveiligings oogpunt een onjuiste procedure. 

Met uitzondering van zeer enkele, bijzonder gespecialiseer

de studies blijkt het dat het overgrote deel ook voor andere 

functionarissen in de dienst van belang is, ..

Met het oog op het bovenstaande zou het bevorderlijk kunnex 

zijn dat een algemene instructie wordt uitgevaardigd waarin 

wordt gesteld dat iedere BVD-functionaris verplicht is om het 

door hem ontvangen buitenlandsstudiemateriaal via KEB voor 

agendering bij ACD aan te bieden, waarna het dan via ACD/ 

agenda of ACD/PA, in de normale kanalen gebracht wordt • 

De door onze buitenlandse zusterdiensten aangeboden ra:p

porten zijn soms van zeer grote waarde en dienen derhalve met 

evenredig grote zorgen als onze buitenlandse collegae daaraan 

besteed hebben,behandeld te worden. Maar al te dikwijls laten 

wij na gehoor te geven aan hun verzoeken om commentaar of aan

vulling. Ze worden door een case officer in een duistere hoek 

van zijn kast gedeponeerd en komen dan vaak niet eerder te 

voorschijn dan wanneer hij voor hij met vacantie gaat zijn 

kast gaat opruimen. Deze handelwijze zou bij onze buitenlandse 

zusterdiensten de indruk kunnen gaan wekken dat wij voor hun 

studies geen belangstelling hebben. Zij zouden kunnen ophou

den met ze ons toe te zenden, waardoor waardevolle achtergronds· 
kennis verloren zou gaan. 
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Aans P.H. BVD 

Van: H.K.o. 

Hierbij een rapport van de heer Visser van deze afdeling 

n.a.v. het mij toegezonden ontwerp betreffende een evaluatiesysteem.

Met de inhoud van zijn rapport kan ik mij geheel verenigen, terwijl 

ik er nog het volgende aan toe wil voegen: 

Door de heer Visser is indertijd een studie samengesteld ge

titeld "I:let inlichtingenwerk van de :B.V.D." Deze studie gaf de 

grondslagen aan waarop, naar het oordeel van de samensteller, het 

inlichtingenwerk dient te rusten. Dit gesohrif't was niet een theo

retisch bedenksel voortgekomen uit een brein dat van de practijk 

niets afweet, maar de weergave van Äe practijk in andere landen, 

getoetst a.an de studie in eigen land. Dit geschrift is ter goed

keu�ing voorgelegd aan de dienstleiding, die het na.ar alle afdelingen 

gestuurd heeft. Ieder heeft er zijn goedkeuring aan gehecht (althans 

geen principiële bezwaren kenbaar gemaakt) en daarna is deze doc

trine de basis geworden Toor de instructie over dit onderwerp. In 

deze studie is een evaluatiesysteem uitgewerkt (waarvan zoals de 

heer Viseer terecht opmerkt de evaluatie� slechts een onderdeel 

ie). KeO• heeft ja.ren aangedrongen op een goede evaluatie, heeft dit 

onderwerp bestudeerd en geeft er instructie over, maar wordt ten

slotte maar ten dele gekend in de vastste-lling van een "systeem" 

VQOr de eigen dienst en verbindingen. Weliswaar is er het een en 

ander overgenomen van de K.O. suggesties m.b.t. dit onderwerp; toen 

echter het ontwerp besproken werd met degenen in onze dienst die 

allereerst met deze evaluatie te maken hebben, was de heer Visser 

daar niet bij. Onnodig te zeggen dat zoiets voor de betrokkene zeer 

ontmoedigend is, waar hij zijn beste krachten gegeven heeft aan dit 

onderwerp, teneinde een zo goed mogelijke pre.ctische invoering te be

vorderen. Ik moge U daarom verzoeken het door hem voorgestelde m.b.t. 

dit onderwerp alle aandaoht te besteden en hem in te schakelen bij de 

redactie van het rondschrijven aan de Politieverbindingen, alsmede 

de instructie die 30 September a.s. hierover aan de inlichtingen

diensten van de grootste gemeenten gegeven zal worden. 

12 September 1955 
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AFSCHRIFT 

Aan : H.B. 
Van : HKO 

Betr: door B VI/VII opgemaakte appreciaties van bepaalde bewegingen. 

De mij toegezonden omschrijvingen van een aantal beweginen 
geven mij aanleiding tot de vraag welk/ criterium eigenlijk 
aangelegd is m.b.t. het begrip "politiek extremisme". Het 
K.B. van 8 augustus 1949 dat te beschouwen is als de formele 
grondslag van onze dienst, vermeldt: "het inwinnen van gegevens 
omtrent extremistische stromingen". "Extremistisch" moet hier 
vanzelfsprekend opgevat worden in de zin van '�olitiek extre
mistisch", maar dan blijft de vraag wat hieronder dan wel 
te verstaan valt. 
In de opleiding is deze vraag als volgt beantwoord: "Onder 
politiek extremisme wordt verstaan elke beweging die op 
enigerlei wijze een gevaar inhoudt voor de veiligheid 
van de Staat". Deze veiligheid wordt niet alleen bedreigd 
door een beweging die de revolutie als het middel ter be
reiking van het doel beschouwt (het communisme) maar ook 
door een pacifistische en anti-militairistische beweging 
die eenzijdige ontwapening stelt hoven een met het oog op 
de veiligheid van de Staat noodzakelijk te achten weerbaar
heid. Al lijkt deze opvatting van het begrip "politiek 
extremisme" wat ruim, toch geloof ik dat we deze niet 
enger kunnen nemen en zeker niet slechts kunnen beperken 
tot het criterium van het aanwenden van onwettige middelen 
ter bereiking van het doel. In deze ruime opvatting moet 
natuurlijk plaats zijn voor een rangschikking naar graden 
van extremisme, zodat b.v. pacifisme en communisme niet 
over één kam geschoren worden. 

Op grond van het bovenstaande zou ik enkele opmerkingen 
willen maken, welke tot doel hebben duidelijk te maken 
hoe nodig het is m.b.t. het begrip "politiek extremisme" 
tot een bepaald criterium te komen. 

De laatste zin van de omschrijving van "Kerk en 
Vrede" eindigt: "Van politiek extremisme is geen sprake". 
De consequente toepassing echter van de beginselen van 
Kerk en Vrede betekent een aantasting van de weerbaarheid 
en dus ook een gevaar voor de veiligheid van de Staat. 

Bij "Jehova's Getuigen" wordt tenslotte opgemerkt: 
"Haar aanhangers leveren geen gevaar op voor de veiligheid 
vàn de Staat". Indien Jehova's Getuigen hun zin zouden 
krijgen, zou er in Nederland geen strijdmacht zijn. 
Schuilt hier geen gevaar voor de veiligheid van de Staat in? 

Bij de Stichting "Alle Hulp aan Ambon" wordt gespro
ken over een "Extremistische instelling". Bij de "World 
Movement for Federal Goverment" van "extremistische ge
zindheid". Bij "Morele Herbewapening" van "een eil!:tremistisch 
karakter". 

Bij de "Groter Nederland Actie" wordt als criterium 
van "extreem" gesteld: het gebruik van onwettige middelen. 

Bij "Activeringswerk Geestelijke Weerbaarheid" wordt 
over "staatsgevaarlijke activiteiten" gesproken. 

De laatste zin van de omschrijving van de Vrijden
kersvereniging "De Dageraad" houdt m.i. een tegenstrijdig
heid in. 
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Een vereniging krijgt zijn kleur door de leden. Indien 
nu vele links-extreme leden er hun plaats in hebbeb ge
vonden, hoe kan dan de kleur van de vereniging als zodanig 
daardoor niet be1nvloed worden? 

De Algemene Nederlandse Vredesactie wordt ·�adicaal 
pacifistisch" genoemd. Is dit ook niet politiek-extremis
tisch? 

De noodzakelijkheid van een duidelijk criterium m.b.t. 
het begrip "politiek extremisme" komt m.i. wel hee:t duidelijk 
tot uitdrukking in de laatste alinea �an de omschrij-
ving van de 11Federa�tie van Vrije Socialisten". Hoewel de 
F.V.S. het geweld als middel tot bereiking van haar doel
verwerpt, is een zeker extremisme haar niet vreemd, daar
zij radicaal tegenstander is van de bestaande maatschappe
lijke orde en in haar blad de haat daartegen regelmatig
aanwakkert. Hoewel van de aanhangers geen regelrechte acties
tegen de staat te verwachten zijn, kunnen zij toch niet als
geheel betrouwbaar worden beschouwd.

Gaarne zal ik van U vernemen of er een criterium, 
in de zin als hiervoor bedoeld, bestaat. 

8 juli 1955 • 
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