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18 Dec.1947• 

Ihl.ich tingondienst. 

Onder'terugzendihg der bijlagen van Uw boyena� -
gehaa1a schrijven heb ik de eer U nierna mijn mening omtrent de 
daarin behandelde aangelegenheid te doen kennen. 

Door het Hoofd van de �ec•tie G 8 (Krijgegeachiodenia) 
van de Generale Staf wordt het vrensolijlt geacht verschillende gg
gevons,welke door GS III van 1913 af tot 14 Mei 1940 zijn ver
zameld - zowel wat betre:ft de buitenlandse als de b'innenla.ndse 
inlichtinGendienst - ten behoeve van de geschiedschrijving vast 
te leggen, met het voorbehoud dat deze gegevens niet zullen wor
den gepubliceerd. 

Ik kan mij voorstollen,dat bepaalde gegevens,waar
over de Generale Staf in gonoeod tijdperk de beschikking heeft 
gekregen en die om hun uitzonderlijk belang waard zijn voor do 
historie te worden be,..-raard,inderdaad behoren te worden vastge
legd.Ik zou hierbij echter onmiddellijk willen opmerkcn,dat het 
vastleggen niet zonder meer behoort plaats te vmnden,doch de tor 
beschikking staande en in aanmerking komende gogevons tevoren 
aan het oordeel van deskundigen op het gebied van41 aecuri-'cy-'1 be
horen te worden onderworpen. 

Behoudens in de zeer bijzondere gevallen,hiorvoor 
genoemd, kan ik mij niet �ereriigen met de opvatting,d�t zaken 
van deze aar d behoren te worden vaatgelegd,omdat dit ten· gévolge 
kon heboen,dat _zij ter kennis koIJen :van personen,die daarvan.'<.).eil
verkeerd gebntik zouden maken. . ;· 

Verwerpelijk acht ik het systeem, \Vaarbij .al degenen;.
uie in de loop der jaren bij GS III werkzaam,zijn geueeat,feitê�
omstandigheden en misschien werkl:J.othodcn ter beschilcking stellen
v� porsonen,die op dit terrein niet of slechts �en dele gee
rienteerd zijn en begi"ijpelijkerwijze onvoldoende "sconrityU. 
minded" zijn. Men behoort ten aanzien van zaken,welke de in

lichtingendienst betreffen, v��r alles het principe te huldi
.gen,dat i€mand voor wie de wetenschap van bepaalde !eï·i;e:n niet

-
strikt noodzakelijk ie, daarmede ook.niet mag worden be¼waard. 

De Heer Hoofd der Sectie G 3b 
van de Generale s·�af, 
Julianakazerne, 
' s-G.RAVENHAGE • 

HET HOOFD VAN '.UB Cillî�E 
VEILIGHEIDSDI�J.iIST 

namens deze: 

J.G.Crabbendam. 
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Q.. y. Q. Vriezenveen, 29 Maart 1947,

Br.No.22/-�-Geheim. 

Onderwerp:" Notaris Kruis inga t� 
Vriezenveen." 

Uw schrijven No.c.133/IV/ 1 45, Geh. 
dd.22 Maart 1947.

Naar aanleiding van Uw bovenaangehaald schrijven, 
heb ik de eer U HoogEdelGestre:ngd beleefd het volgende te be
richten. 

De volledige naamsopgave van Notparis �ruisi�a 
luidt: 
K R U I S I N G A , J a n C h r i s t i a a n 

..;.._ _______ ........ ---'-'-----"-'----
Ma r i u 

geboren 8 April 1895 te Den Helder, wonende Wijk 3 - 372 te 
Vriezenveen, 

Genoemde notaris is een goede kennis van mij,�aa.ngè

zien ik bijna gedurende de geheele bezetting illegaal met 4em 
heb samengewerkt.Bij heeft daarbij groot risico geloopen. enl 
stond in dien tijd alom als zeer·pro-�ngelsch bekend. ZiJn 
werk voor G.S.III. was dan ook oorzaak dat hij onmiddelliJk 
na de bezetting werd gearresteerd en een maand öeva.Il6enschap 
onderging te MÜ.nster. 

Ook was hij destijds lid van de Vrijmetselarij, doen 
verklaarde mij voor dit lidmaatschap bedankt te hebben, omdàt 
er teveel met 1godsdienst11 gezeurd werd. Uit een van zijn laatst 
gesprekken met mij maakte ik op, dat hij voor kort nog een 
bezoek had gebracht aan het kantoor van "De Vrije Katheder" te 
Amsterdam, alwaar hij een langdurig onderhoud heeft gehad. Hij 

is geen man, die ons land opzettelijk ook maar ne minste schade 
zal berokkenen, doch kan meer beschouwd worden als een ideàlist 

u� 'en humanist. Tot zijn vrienden kunnen gerekend worden Dr.Bre

�Jvet uit Arnhem, Prof Cannegieter (voormalig �irecteur van het 
K.N.M.I. te de Bilt)en den schrijver �n journalist A.nthony van 

�J�ampen , verbonden aan de Uitgeverij v.h. C.de Boer te Amster
dam. Tijdens de bezetting schreef deze notaris een zeer qm
vangrijk dagboek, hetwelk ter beschiRk�ng is gesteld van he� 
Bureau voor Oorlogsdocumentatie. 

- In -
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De �:i:oo.=,,,,,lelge .::t:._�. Ef:..er T. S .Hoosebool' 
Toec.,ev.:�oo..:Q .'i�, .• :i 1.-'w ·;1,i. 
Juliéi• . .::.l,,�zer�1 e. 



::(" ·MINI�IE VAN OORLOG
' 'CHEF GENERALE STAF 

• 

• 

AANTEKJ-;NING3N behorende bij;
Sectie G 3 B 
Nr •G• 3852/47 

Ingekomem

/47

In behandeling bij: G. 3 B

In handen gesteld van het 
Hoofd van de c.v.D. met beleefd ver7-oek 
wel ·zijne mening te willen doen kennen, om
tre�t het te schrift stellen van onderwer
pen op politiek gebied en de binnenlandse
inlichtingsdienst.

's .Gravenhage, 18 December '47 
Hoofd Sectie G 3 B, 
De Kolonel van de Gen. staf,

--
(P.M:.H. Tielens)
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's-G:;:avmó lü8, 18 Doce� ber 194 7 • 

In h,lf'den J :,telc. V'.J.11 J..et !Ioo::-.. vo.n 
,e Soc"Gie G 3 l,. , et v-..i·2.o ,:, !c2. te;} 1100en 
ve:-cner�Jr1, o..: 1.;:,,• L,---·-- bo.u ,_ren ·best'.<;,,.L. te ._e:n 
he·c tu scL1•i� t btell�r. van ,.J.�_eJJ. .:>et;J:ef
fenc._e binneHL.t' is� inlic; __ tint.:, ,J.1,,;.l(; 1...;t. 

,, • �. ':.:. ::i. :;:-..oc::3eboorn. 
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A a n  

In een gesprek met hem bracht ik het onderwerp op 

het door hem aan mij ter beschikking gestelde rapport over 

G.S.III, welk rapport door mij aan U.H.�.G. bij mijn schrij

ven van 6 Augustus 1946, No.ll/ 1 46.Geheim. werd toegezonden. 

Ten aanzien hiervan verklaarde hij nooit meer iets 

gehoord te nebben van de heeren, vermeld in dit rapport. 

Aanvankelijk had hij nog wel het plan gehad weer 

comneèties met hen aan te knoopen, doch hij heeft dit 

achterwege gelaten, omdat hij niet overtuigd is of deze 

heeren wel 11 Goed11 waren. 

Uit de gesprekken, die ik in de loop van den tijd 

met den notaris gehad heb,heb ik nooit kunnen opmaken, dat 

hij zich weer bezig hield met het verzamelen van illlichtingen 

J. 

, 

den Heer Hoofd van den 

ç_. y_. Q. 

1 s-GRAVENHAGE. 



. vL. RD. 2x 
11/'48 Geheim 

6 Augustus 1946. 

GEHEIM 

Notaris Kruisinga. 

22 Maart . 7. 

Naar aanleiding van Uw bovenaangehaald sohrijven, verzoek· 
ik U mij - zoo mogelijk - te berichten ot Notaris Kruisinga voor 
de in Th.1 brief genoemde werkzaamheden nog steeds belangstelling 
hoert. 

· . In dat geval zou ik het zeer op prijs stellen, indien U
mij zoudt berichten, in samenwerking met wi(nJ hij die op het oogen-· 
blik uitvoert. . · 

Hot Hoofd van den 
CENTRALEN VEILIGHEIDSDIE:NST

j-$ffe'namens dezen:
Aan den neer J.F.�ansen 

, Wijk: III no.377 . 
te VP.IEZIDlVEEM • 

• 

Coll.: d. 
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