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Ik heb cle eer U mede te ::6len, ut···4e Reger1.ng
van N•d.arlancla Indie het op prijs zou stellen.indien 
U, door ·\uaaa};enlcomat van deze Direot ie e!l '=0� sner
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a) he't loen en J,atea "Tan s.�. yertegenwoorcllgera -·
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vM/vR.2742. 
1, 

's-GRAVENHAGE, 29 Mei 1948. 

Aan Zijne Excellentie de Minister-President, 
Plein 1813 No.4, 
te 's-G RA VEN HA GE. 

q _..,......... '-"" ,1:. • / -., 
�.,, .,e .. , � � 

Waarde Ambtgenoot, 

Ik moge U mededelen, dat aan de heer Spijker te Parijs een 

instructie is verstrekt luidende als volgt: 

"Ik heb de eer U namens Zijne Excellentie de 
Minister van Justitie uitdrukkelijk er op te 
wij zen steeds nauwkeurig te blijven binnen de 
grenzen van Uw instructie betreffende de ïn
ternationale rechts- en politiehulp en U niet 
te begeven op het terrein dat aan de Centrale 
Veiligheidsdienst is voorbehoud�n. 

De Directeur-Generaal van Politie." 

Met vriendelijke groet, 
Steeds gaarne, 

Uw, 



\ \ 
KABINET V:AN; DEN
MINISTER-PRESIDENT 

• 

waarde Ambtgenoot, 

's-Gravenhage, 26 Mei 1948. 
Plein 1813, No. 4 

PERSOONLIJK. 

Na.ar aanleiding van onze recente bespreking en onder verwijzing 
naar mijn brief van 14 Mei deel ik U het volgende mede ten aanzien van 
de faits et gestes van Baron Steengracht van Mooyland. 

Deze kwestie da.teert reeds van 1946. Sedert de oprichting van 
de Centrale Veiligheids Dienst heeft genoemde ambtenaar in Londen het 
nodig gevonden bij voortduring sterrming te wekken tegen de C.V.D. en 
in verwijderd verband tegen de B.I.D. Door zijn aanwezigheid in Londen 
gedurende de oorlog heeft genoemde ambtenaar uiteraard contacten bij 
de Engelse security-orga.nisaties en hij laat niets onbeproefd om bij 
deze organisaties ten nadele van beide onder m ij ressorterende diensten 
te ageren. Een aantal voorbeelden mogen dit toelichten. 

1. In Februari 1947 werd van Engelse zijde bericht, dat Baron Steengracht
van Mooyland een verhaa.� rondstrooide, dat in Nederland een Royal

L, ,>"- 1.J"1 Commission-in het leven was ge1.·oepen, die naar aa�leiding van publi-
� r J i3� caties van_de Heer Sanders het beleid van het Hoofd van de c. V.D. zal 

,...> \O, ;,". Y,'Yv; peoó�delen en dat reeds toen vaststond, dat deze beoor.deling -zou be- -
'J"" / J,l"' staan uit een �oordeling, tengevolge waarvan dit Hoofd niet slechts 

_.)tl' i:, 'iJ' /'zou aftreden, doch bedoelde dienst tevens onder het Ministerie van 
f 'I' v.,. . Y._. 

1 
Justitie zou komen te ressorteren. 

.-1 � /; •.,-J_ Uit verschillende stukken is gebleken, dat Baron Steengracht van� {' ;I!. : > , Mooyland zich - voor zover na te ga.an - Voornamelijk bezighoudt met 

" ,l • trz_,/'V' _,, � 

contra.-spionna.ge gevallen, die geen enkele criminele achtergrond 
I' 'Il'! ,,JI 

�
ebben ( zo werd b.v. inzage verkregen van rapporten betreffende 

/1 /. l1 Joris Ivens, Brugman - vermoedelijk een communistische koerier - e.a.) 

�,,',,�• 

Verder zijn bepaalde gevallen bekend, waar de C. V.D. de Britten voor 
9f'

-'.. 
·, 1✓• ..J zekere na.ar Engeland reizende Nederlanders waarschuwde, welke m3de-

� ¼� ..,\ deling in Londen van Britse zijde aan Baron Steengracht van Mooyland 
I' '[I( � ter ore kwam. Deze rapporteerde dan op zijn beurt weder aan het 
�

�
;' Directoraat-Generaal van Politie, dat in b.v. een geval aanleiding 

· ✓ 
vond tot het verrichten van een uiteraard vruchteloze huiszoeking 

Y 
\ 

(Max Wessel), hoewel geen enkel strafbaar feit werd vermoed gepleegd 
te zijn, aangezien dit bepaalde geval wederom een contra-spionnage 

• kwestie betrof. Het enige resultaat was, dat betrokkene op de hoogte
, kwam, dat de au tori tei ten zijn activiteiten gadesloegen. 

3. Uit uitlatingen van ambtenaren van de Britse Oontra Spionnage en
Security Dienst is gebleken, dat Baron Steengracht van Mooyland deze
dienst rege1matig Voorziet van rapporten betreffende het extremisme.
Hieruit blijkt, dat genoemde ambtenaar niet slechts zijn taak uit
oefent, welke ligt op het onderhouden van contact met justitie en

Aan de Heer Minister van Justitie, 
Plein 2 b, 
' s-G r a v e n h a g e • 

politie-instanties 



in verba.til !:St opsporing e \7er�o1.ging van straf
bara feiten in of ten tladelo van .Nederland gepleegd, doch zijn :werk-
zaaz:meden uitbreidt tot het teri.«ei der i.ntelligence, ar oor de 
c.V.D. is aaDgewezen.

�e "Weken geleden wera een vi·aa onbaoge.n van de ll:ngel.se lia.isou
of .t'ioier hier ter stede, behelzende de mededeling, .dä.t :Baron 
Stsengracht van:Moeyland. de.Britse security-autoriteiten llO.d inge
licht, dat er -een "lêJr' was in het Xo.binet van. de Minister-President. 
Ter a.dstruoti.e van deze '!ood.edeling had Ba:..•on Steengracht -verzoold, 
dat hem bekend was geworden, dat de Heer �ozes ,olf' ( een zeer duis
tere en. weinig int�gre f'igwr) zou hebben medegedeeld, dat hij i.nsage 
zou hobben gehad van een rapport" t\i tgebraëht aan het Kabinet an de 
· �inis ter-President. ;Bij onoorzoek is gebleken, � t de c. V • .D., op rv r
zoek an het "ini.sterie van l?itiancièn en Buitenlandse Zaken" een

· u.it'Voerig ollderzoe'k heeft gt?.daan naar de faits et gestes 'Van de Heer
-~ozes olf en het uitvoerig rapport in Juni 1947 is ui.tgebt-aeht. Di.t
ral'Port is tGr inzage gegé\l'en a.au de toex:ima.llge secretaris-genera.al
'78Jl het Ministerie li'an Buitenlalilse Zaken, die, zoals ge-blek-en is"
de Heet- i'Tol:f' van' r1e inhoud. van dit rapport meer � min op de hoogte
hee:rt gebracht. Het rapport is nooit op · ju hoi.net geweest

.,. 
zodat

er van een "lek" hier ui.teraard geen sprake kan zijn.
Dëze �edeli."M -van Baron flteengracht van làooyland vind ik zeer

ernstig, aa:pgezien deze { en uit de Britse reactie bliJ"k:t.,. dat dit
ook �lukt is) zou suggereren, dat l'.llijn Kabinet, -waar zekare werkzaam
heden. betreffen1.e de .esterse Unie geschieden. waaromtt'ent enige
nalen i.n Ionden besprekingen �t dé secu!'ity-autoriteiten zijn ge
voerd, niet ®n d.e gesteldë e:i.sen van secu.ri:ty zou voldoen. Indien
de Heer steecgra.oht oprecht meende te hebben vastgesteld, dat een
ulek" in mijn Kabinet bestond, zou deze bf rechtstreeks bf' ris. zijn.
super,i.euren mij daarvan op de hoogte hebben dienen '!:e 13tellen, zon
der das.rin de Engelsen te kennen. Dat hij dit niet heeft gedaan, is
voor mij een bewijs te meer van à.e k\vade touw an deze ambtenaar"
aan,gezi.en hij zeer goed \îist, dat de Engelsen een rl.ergelijka mede
deling hoog zouden opnemen in verband :met de hierbo-v:en aangeduide
werkzaamheden te ttd.jnen Kabinet te en de ui teraa-rd aan hem bekem.e
plaats gehad hebbende besprekingen in Londen tei:zake.

Het moet ij dan ook van het hart, dat voox·al deze laatste kwestie, 
da.t n.l. een Nederlands ambtenaar zich niet ont.ziet atl het Ka.bio.et van de 
Minister-President in een geheel ten onrechte .L-wa.d daglicht te stellen, 
mij ernstig hinde�t. . . . 

. ove:rigens moge ik u berichten, dat het Hooi'd v-ab. de Britse s.r.s.
zich een maand geleden heeft uitgelaten, à.at,_ indien de Heer Steengracht 
an Mooylatld niet binnen 6 maanden zal verdwijnen - ver"l78,Ch.t mag worden" 

dat officieel van Engelse zijde zal orden medegedeeld., dat hij persona 
non grata is. Deze mededèling is &-ad.aan in het bijzijn van de Heren Fock 
en Einthov-en en 2 Britse ambtenaren. .. 

� 
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NOTA VOOR DE lvJJJ'ITS TER -PRESIIENT. 

In verband met de a.s. Donderdag om 4- uur te houden bespreking 
met Minister van Maarseveen moge ik de volgende punten, die bij deze 
bespreking ter sprake zullen komen, onder Uwe Excellentie' s aandacht 
brengen. 

1. De kwestie van Spijker'te Parijs.

Vast is komen te staan, dat 

a. de Heer Asch van Wijck, na de vor:i.ge bespreking met U terzake, de
Heer Goossen volledig heeft ingelicht omtrent het met U besprokene;

b. de Heer Goossen de Heer SpiJ'ker volledig heeft ingelicht;

o. uit de brief van Hr.Ms.Ambassadeur te Parijs blijkt, dat de Heer
Spijk.er een opdracht van de Heer Goossen kreeg terzake, die hij
onmiddelliJ1c terzijde legde;

d. de Heer SpiJ°k:er om de zaak nu te redden er vooral op aandringt, dat
poli tie-au tori tei ten zich niet zullen bemoeien met securi ty-vraag
stukken, doch dat hij tegelijkertijd, zoals uit zijn eigen memoran
dum bliJ'kt, met de buitenJandse inlichtingen en contra-spionnagedienst
in Frankrijk na.'?W contact onderhoudt.

2. De kwestie van Baron Steengracht van Moyland te Londen.

a. Gebleken is, dat de Heer Steengracht van MoyJand het nodig heeft
gevonden an de Britse autoriteiten in te lichten omtrent een bam ter
ore gekomen zijnde madedeling, dat de Heer Mozes Wolf, waarover de
c. V.D. een rapport heeft samengesteld, inzage van dit rapport zou
hebben gehad, waarbij Steengracht tegeliJ"lrortijd mededeelde, dat dit
werd uitgebracht aan de Minister-President. Hierbij zij aangetekend,
dat is komen vast te staan, dat de voormalige Secretaris-Generaal
van Buitenlandse Zaken, .Tor .s nouck Hurgronje, de Heer Wolf' van de
inhoud van het rapport min of meer op de hoogte beeft gebracht-, wel
licht zelf's bam dit rapport ter inzage heeft gegeven. De Heer
Steengracht van :Mqyland, die dus een lek in Uw Kabinet op security
gebied meende te ontdekken, weJk lek uiteraard niet bestond, �
� het ra:gport hier zelfs nooit geweest is, waarschuwde� via
zijn superieuren Uw Kabinet, doch de Engelsen, daarmede vermoedeliJ"k
hopend te bereiken, dat de security-bespr�kingen betreffende de
Westerse Unie, die door Uw Kabinet worden gevoerd, in een merkwaardig
daglicht zouden kanen te staan. Dit laatste bliJ"kt uit de hierover
ontvangen brief van de Britten, die inléhtingen omtrent deze aange
legenheid vroegen juist met het oog op de aa.nhangigzijnd� security
besprekingen.

b. De uitlatingen van het Hoofd van de Britse s.r.s., dat - indien de
Heer Steengracht van 1viayJand niet binnen 6 maanden zal verdwijnen -
verwacht kan worden, dat officieel van Engelse zijde zal worden irede
gedeeld, dat hij "persona non grata" is.

4 ••• 
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3. De kwestie van de z.g. geheime instructie,,daterend uit het jaar 1920,
aan de Politie, v olgens wellre het de taak van de Politie zou zijn o.a.
te penetreren in de Connnunistische Partij of andere extremistische
politieke groeperingen.

4. Het optreden van het Bureau W. van het Kabinet van de Directeur-Generaal
van Poli tie in verband net onderzoeken bet1•effende
a. Roelant-vendels
b. p olitieke stromingen in Duitsland
c. een bepaalde Indonesi\!lr.



• 

• 

Amice, 

AMBASSADE DES PAYS·BAS 

85.RUE DE GRENÉLLE.Vllê 

Parijs, 8 Mei 1948 

Ge zult U herinneren, dat Gij en ik, tezamen met Mr. Fock, 
eenige maanden geleden gesproken 'hebben over de positie van Kapitein 
Spijker bij deze Ambassade, welke positie samen hing met -de verhou
dingen, die in pàtria op_ het .gebied van inlichtingen-diensten en 
.po'litie bestaan. Omtrent de acti vi tei t van Kapitein Spijker waren 
bij' den Heer Fock bezwa�en. De ernstigste daarvan vonden wij in 
onze bespreking de verdenking, dat Kàpitein 3pijker aan de Fransche 
autoriteiten kennis zou hebben gegeven van de geheime taak, welke 
aan Mr. Kielstra was opgedragen, alsmede dat hij zich zou hebben 
ingedrongen in de werkzaamheden en relaties van den Heer Ludolph. 
Deze .verdenkingen zouden eigenlijk door mij met den verdachte zelf 
behooren besprolëen te worden, teneinde zekerheid te verkrijgen en 
oók om verdachte de gelegenheid te geven zich te zuiveren. Mij was 
eq'hter verzocht met Kapitein Spijker niet te.spreken, mede omdat de 
bron ·der inlichti_ngen moeilLjk aan hem kon worden geop�nbaard. In 
d�e omstandigheid meenden wij .dat .het beste zou zijn den Heer Spij
ker uit zijn tegenwoordige betrekking te ve:rwijderén, teneinde een 
klare toestand te scheppen. Dit zou gepaard moeten gaan met het 
stichten van een eveneens klare verhouding in Nederland tusschen de 
bureaux van Nationale Veiligheid en de Inlichtingen-Dienst eener
ztjds en het Departement van Justitie .anderzijds, opdat de nieuwe 
vertegenwoordiger van Justitie te Parijs niet eveneens in intrigues 
zou betrokken worden. Aangezien bij deze handélwijze de tekortko
m:i'.ngen, waarvan Kapitein Spijker_wordt verdacht, niet na verhoor 
zouden kunnen komen vast te staan, achtten.wij het niet regelijk hem 
z9nder meer met gebruikmäking van de mogelijkheid, die zijn arbeids

·contract zou geven, uit zijn Parijsche betrekking te verwijderen,
maar zou een andere passende werkkaamheid voor hem worden gezocht.
Een en ander sloot in - en dit werd ook uitdrukkelijk door ons be
sproken - dat over de grieven tegen het gedrag van den Heer Spijker
ni�t zou worden gerept, althàns niet tegenover organen, die deze
wederom aan hem zouden kunnen doorgeven. · ) · · 

.
Thans verneem ik van één der secretarissen van deze Ambassad�

dat de Heer Spijker op de hoogte is vanhetvo0::me·me_ri.·.E hem uit Parijs
te ve:rwijderen en van beide bovenbedoelde bezwaren, die daartoe aan
leiding zijn. De Heer Spijker heeft den secretaris den h ierbij gaan
den tekst gegeven van een aanteekenirtg, welke hij hièrover heeft ge
maakt. Gij zult daaruit ontwaren, dat de Heer Spijker niet alleen
van de grieven met juistheid op de hoogte is, maar tevens dat hij

weet ••• 
< • 

Aan Zijne Excellentie 
Dr. L.J.M. Beel 
Minister-President te 



��dit 

weet dat de' vertegenwoordiger van Fransche diensten in Amsterdam 
met de bekend wording daarvan te maken heeft. Dit is wel zeer 
ongelukkig, te meer waar, zooals tevens uit het stuk blijkt, de 
Heer Spijker zijn aangelegenheid heeft besproken met Colonel Ver
neuil van de Fransche Contro-Spionnage Dienst. Ili;; zoü·Kapitein 
Spijker willen zeggen, dat hij zijn contacten met de Franschen 
hierover moei:; afbreken, maar ik aarzel dit·te doen, zoolang ik 
niet weet hoe de verhoudingen zich in Den Haag ontwikkeld hebben. 
Boyendien begrijp:t; Gij .de :noéili jkheid, ik zou willen .zeggen de 
-onbillijkheid, den Heer Spijker te verbiedén zictt .te verdedigen
op beschuldigingen, die hem nu eenmaal zijn overgebracht en gege
vens te verzamelen, die. h�m voor d�e verdediging dienen kunnen.Ik wacht derhal vé af tot rk van U iets naders verneem.

Het hierbij gaande stuk gaat bovendien ovèr de uitzending 
·van den Heer .Boursicöt tot regeling van een anti-Kominfonne samen-

. werking der. vijf Wëstersche mögendhede,h. Begrijp ik het wèl, dan 
wist het Departement van Justitie van aeze paak niet af en is 
hetzelvè nu door.den Heer Spïjker ·ingelicht, waarschijnlijk met het 
gevolg, dat in Den Haag moeilijkheden ontstaan� Uit het geschrift 
van den Heer Spijker blijkt welke wrijvingen er reeds in Parijs 
zijn. Tk vrees dat wij hier te doen hebben met een nieuw voorbeeld 

·van tegenwerking tusschen diensten, die of van elkaar 1 s terrein
zouden behooren weg te blijven, of, waàr er 11overlapping'l is, tot
samenwerking.geroepen zijn. Ik acht het uitgeslàten, dat de tocht
van Boursicot naar Nederland aan Kapitein Spijker is bekend gewor
den doór de bemoeienis, die deze .toobassade daannede heeft gehad.
Trouwens, de bewoordingen .van zijn verhaal geven ook reeds aan, 
dat h.i j door Colonel Verneû.il op .de hoogte is gekomen.- Ook in
deze zaak.zou ik Kapitein Spijker willen zeggen zich volstrekt
van bemoeienissen te ónthouden, maar, niet wetende hoe een en ·-

. der in Den Haag �igt, wacht ik tot ik va� U heb gehoord. 
Ge begrijp�, hoezeer ik er naar verlang, dat Gij mij door 

het. stichten van een duidelijke s_i tuatie ten aanzien der bevoegd
heden en samenwerking van de �utoriteiten in Nederland bevrijdt 
van de onaangename positie, waarin ik verkeer eigen .ondergeschikten 

nietl�een scherp omschre_;ren taak te kunnen voorhouden en tot de orde te 
�oepen, waar noödig is. Het dooreen loopen van de Nederlandsche 
en de. F:r:?-nsç,h�. tegenstellingen wordt op deze wijze een alleronsma
kelijkst geheèl, waarin de Ambassade slèchts tot haar schade kan 
betrókken wàrden. Het spijt mij �aan de vele· zo·rgën, die Gij hebt, 
deze toe te voegen, .doch ik zie n ie.t wie anders dan Gij regelend 
kan optreden. 

Met besten groèt, 
gaarne 

Uw dw., 

J.&,..__.· ......... ......,,,....-. ...._.: ___ ___._ . ..-,.�
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Bij m1Jn laatste bezoek aan Nederland, op i3.4.1948, 
deelde de Heer Mr. Goossen, Hoofd van het Bureau Kabinet van 
het Directoraat Generaal van Politie mij mede, dat er van de 
zijde van de heren Fock en Einthoven·bezwaren waren ingediend 
tegen mijn tegenwoordigheid in Parijs. Voleens de Heer Goossen 
werd één en ander gemo-ti veerd als volgt: 

a) Ik zou dè aanwezigheid van de heer kielstra alhier onmogelijk
hebben gemaakt;

b) Ik zou relaties met Franse diensten onderhouden, die buiten
mijn competentie vielen.

Omstreeks 28 April ontving ik een telefoontje uit Den 
Haag van de Heer Gbossen, waarin deze mij mededeelde dat de 
vertegenwoordiger van de Franse diensten te Amsterdam; de Capi
taine Bonnivial, de oorzaak zou zijn van de ve:rwijten die door 
de heren Fock e.n Einthoven betreffende het sub 2 genoemde aan mij 
werden gericht. 

Ik deelde de Heer Goossen mede dat één en ander mij vreemd 
voorkwam en dat ik mij zou vergewissen door contact op te nemen 
met de Colonel Verneuil en de Commandant Germain. De Heer Goossen 
äeide mij dat het wenselijk was dit niet te doen. 

Aangezien de raad van de Heer Goossen, naar het mij voor
kwam, niet zou bijdragen tot opheldering van de situatie, heb ik 
mij ondanks de door hem uitgesproken wens, toch in verbinding ge
steld met de Colonel Verneuil. 

Op 1 Mei begaf ik mij naar de Boulevard Suchet en heb meer
genoemde Franse officieren de moeilijkheden uiteen gezet. De 
Colonel Verneuil zeide mij nimmer bezwaren tegen mijn dienst, noch 
tegen mijn persoon te hebben gehad. Het tegendeel was waar. Hij 
vroeg mij echter met welke opdracht ik hier vertoefde. Mijn ant
woord daarop luidde, dat ik door Harer Majesteits Ambassade en 
het Ministerie van Justitie belast was met de controle op paspoor
ten en visa, terwijl mijn dienst daarnaast de liq_uidatie van colla
boratie behandelde, alsmede óp crimineel gebied uitleveringen. 
Colonel Verneuil deelde mij hierop mede dat dit antwoord geheel en 
al bevredigend was. Uit de· uiteenzetting die volgde is mij echter 
gebleken: 

1.) dat de dienst van Colonel Verneuil, Service de Contre-Espion
nage, zich ongerust maakt over het -principe dat het C.I.P.C. 
officiele buitenlandse vertegenwoordigers te Parijs zou kunnen 
hebben. Immers alle landen, behaJl.ve Rusland zijn aangesloten; 

2.) dat de Service de Contre-Espionnage zich bezorgd maakt over 
het plotselinge vertrek van de Directeur van de Sûreté Natio

. nale, M. Boursicot, naar ifoderland. en Engeland op 4 iv1ei 1948; 

3.) dat de Heer Louwage, Hoofd van de Belgische SÛreté, die op 1 
Mei werd opgeheven, en tevens President van de C.I.P.C., be
trokken zou worden in een organisatie van de Westerse mogend-
heden tegen het Communisme; 

. . . . . . . 
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4.) dat de C.E. zich bezorgd maakt dat de C.I.P.C.-leiders zich 
zouden steken in aangelegenheden, die alleen de C.E. betreffen. 

De mededeling dat de Heer Boursicot naar Nederland vertrok 
en vandaar naar Londen zou doorreizen, werd mij later vertrouwelijk� 
wijs bevestigd door de adjunct secretaris van de C.I.F.C., de Heer 
Népote. Voorts bleek dat de Heer Népote en de Heer Ducloux beiden 
op de hoogte waren van de redenen van het vertrek van de Heer Bours:i:
cot. De Heer Népote verklaarde dat dit vertrek niet uitging van de 
C.I.P.C., maar van de Sûreté Nationale. De Heer Boursicot zou dus
in zekere zin een reis maken in opdracht van het gouvernement. Het
dagelijks bestuur van de C.I.P.C. is tegen de reis van de heer Bour
sicot, aangezien de C.I.P.C. een internationaal orgaan is, dat zich
niet met politiek wil en kan bemoeien.

De Heer Népote verzocht mij dan ook onmiddellijk contact met 
het Office Délégué in Den Haag op te nemen en de Heer Goossen mede 
te delen, dat de oprichting van ieder orgaan met politieke strekking; 

waarbij personen, die een rol spelen in de C.I.P.C., van de hand 
gewezen dient te worden. 

Immers: 

I. politieke activiteit ligt niet_op het terrein van de C.I.P.C.;

II.een dergelijke activiteit zou het bestaan van de C.I�P.C. in
gevaar brengen.

Op 4 Mei ontving ik wederom een telephoon van de Heer Népote, 
waarin deze zeide dat de Heer Boursicot inlichtingen had ingewonnen 
bij hem omtrent de st:ruotuur van het Nederlands politie-apparaat. 
Dit bevestigde volgens de Heer Népote de missie van de Heer Boursi-
cot. 
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·botities inzake Spijker.
1 1 

1 � 
,< 

1.Tijdens het laatste bezoek dat een mijner relaties 
aan.-Parijs bracht had deze een onderhoud met Spijker die hij 
uit vroeger tijden om zakelijke redenen wel eens had ontmoet.

Tijdens een lunch in aanwezigheid van een gewezen 
politiecommissaris doelde Spijker op een vermeende activiteit
van mijn relatie in Parijs. 

Hij kwam hiertoe door contact te leggen tussen mijn 
relatie, de Heer Fortanier van de Kamer van Koophandel, Noyon
van de c.v.D. en Kolonel Einthoven. 

Dit was voor mijn r&J;tie aanleiding om zijn eventuele
pogingen om bij de Kamer van Koophandel te Parijs een baan 
te krijgen, stop te zetten en naar Holland terug te keren, 
waar hij m1j dit rapporteerde. 

� In het eerste gesprek dat mijn relatie met Spijker 
in een 11bistro" had, voelde deze zich gedrongen zich te beklagen
over het ontbreken van coordinatie tussen de verschillende 
diensten en haalde toen als bij toeval het geval Kielstra aan. 
Spi�ker verontschuldigde zich met de woorden "dat hij Kielstra
toch niet brodeloos had gemaakt". (Mijn relatie kent K. niet, 
had nog nooit van hem gehoord en weet niets van zijn werkzaam
heden· af). 

Volgens mijn relatie was Spijker in zijn wiek geschoten
omdat hij niet van te voren over de taak van Kielstra was inge-

_licht. Volgens Spijker zou hij Spijker, toen de Fransen de 
activiteit van Kielstra bemerkten en bij Spijker informeerden, 
Kielstra niet verraden hebben. Spijker zou ook nu nog vriend
schapp�lijke relaties met Kielstra hebben, die in Amsterdam 
verblijft. 
V�ststaat dus dat Spijker·c.s. geen inmenging van "amateurs"
kan verdragen en,om vermeende aanspraken te verdedigen, zeker
niet zal schromen alles in het werk te stellen om zijn positie 
tegen vreemde indringers te beveiligen. 

l• Mijn relatie berichtte mij dat L. Christman, destijds
hoofd van de Referat III F van de Abwehrstelle Frankrijk, vrij
rond loopt en borrelt met Spijker • 

16 Maart 1948.
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De'' M.inister-Pr�sid,ent heef'.t mij '9pgedr�gen fJWtJ Excellentie 
� � \' • ' • ' ' .. ! ' • • • 1 � ·, • ' 

,/, 

'op dé hoogte' te· stellen .. van een aantal· :feiten in ve�band' met ;·de 
, ", . . �::v . , � .. . :�· , 

, ·' 
1 • ,, , 

werk�aamheden en g�ragingen van de Beer Spijker. De Mini.ster� 
1 • '"f" � ' • ' 

Presi� nt zou het op prijs stellen het hierond�r volgende bij
' ' ,. 

. 

Uw in de eerstè helft van Januari voorge�omen bezoek-aan Den 
' 

'door de toenmalige Minist�r. van Justitie'bij diens.schrijven 
.. - • ,,. ' •p• . ... � • 

• .. • t 

' ... · van .3 Apr'il 1946,,·Bureau," Kabinet A 46/46 Geheim,· ter kennis 
� ,._.. • • �· f • •, -

\ '# • • 

1 • • .. • ' \ ;;- : � • 
toenmalige M:inister-P.resident ,werd gebracht : · ,. 

, � 1 � t' J. 1:,' : . , \ 

.. 1. Deze ambtenaar verleent btjstand aan en legt·· q'ontàct vo�r 
opspor�ng in het.' buitenland van personen, .die in· of ten . 
nadele 'van Nederland strafbare- .teiten hebben·gepleeg�, 

' ,. 

• .. 

2� h�j verleent��� en introductie voor N:ederla.ndsche p�litie
ambtenaren, die naar.het buitenland gaan voor onderzoek in 
loco,,. · · · : • 

1 
�J'! ' • • 

· 3. hij._1s tusscben:persoon voor Justitie in verband met aanvrágen
tot uitlevering van verdachte ,of bereids veroordeelde- -perso- . 
nen of' met:aanvragen tot"· straf'vervolging in het buitenland 
van daders vän in of .ten nadeele v�n.Nederland gepleegde
strafbare feitén (gevallèn, waar.,geen uitlevering-mogelijk 

. . . ' . . . ' . . . . ' . . \ .-

' : .. '4. hij ad.viseert mede, namelijk. voer wat 1:fetre.ft eventuelé "cri.., 
mineele antecedenten. ten aanzien van degenen, die een Neder
landsob· paspoort of .,verlenging daarvan _aanvragen aan lieder-
landsche AmbassadeurEJ, Gezanten of Consuls� . .. ._ 

' ,, 

Zijner Excellentie 
Jhr.1lr.A.W.L.Tjarda 
Hr.Ks.Ambassadeur, 
te par ijs ' 

. •, 

van· 'Starkènhorgh Stachouwer, 

5. hij •••

• 
f 



is naar· dezér- .
en 7 van: 'z.i:Jn 

' b. Door een sanie�oop :.van omstand�gnèden ,is· de Heer Spijker er 
. ·-�chter gekomen,, dat eén. vert�genwoordigèr van de Buit,enlandse
•. , . •:· Inlichtingen Diens·.t als d,iploma tiek ambtenaar aan Br'.Ms. 

·. ·Ainb_assade te Parj;js was, v_eJ"QÓnde.f?.� Hoewel het"- juridisch 
:bewijs i,liervoor va�zelfsprekend niet� te lever�n valt,, is. het.

·. · ','komen vast-,te; s'�aan, dat '.d_é. Be_er ;:Spijk�r ee1:1 me.<:\edeling", .: 
. .. terzake heeft.· g�daan aan ,de 1ï'rans.e .. contra-spionnag,edienst. · H,ét feit, dat de vertegenwoorqiger van i:ie B.I.o.·onmiddellijk 

uit Parijs -is teru�gètrokken;' toont aán,,.�oè deze-rzijds_ de 
volko�en overtuiging bestond, dat een opZ!!ttelijke· ind,iscretie.
•- om .. een miJ.de :te;-m te gebruiken - was. begaan. . ;

-c. _ln t�ge�steli�ng �et" iunt 7 van z'i
°

j� instru��i�
.-

staat het -� ' vast, dat de Beer Spi'jker zicb bezighQudt met _intelligence-
werk. Een tweetal voorbeelden mogen dit. toelichten : ·· .
I. In Juli 19�7 heeft.hij het nódig geoord�eld, een aan de 

Consul :te'Bordeaux aangebo�én bri�f, geadr�sseerd �an een

de • .,. 
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de Heer Spijker bekende ambtenaar ... van de inlichtingen
.dienst, die per koerier naar Nederland moest worden �e
zonden, t� openen en van de inhoud kennis te nemen, om 
daarna d� brief per gewone post door te zenden. 

II� Volgens een mededeling van de ·Heer Spijker on·tving een ··· z1Jner vroegere medewerkers, de. Beer .van Nes, die 
'Mei_van dit jaar werd ontslagen; eeri.brief van 
Inspecteur van Politie te Haarlem met het verzoek 
rapport uit te brengen over de politieke toestand 
Frankrijk. De Heer van·Nes verzocht de Heer Spijker 
een rapport samen te stellen, waaraan de Heer 
gehoor gaf. Wederom volgens zijn eigen mededeling 
hij een exemplaar hiervan aan het Ministerie van 
en gar hij eeµ afschrift aan zijn ontslagen 

Bier�if moge.nog worden aangetekend, dat, afgézien·van het 
. .feit, dat uit het bovenst�ande _blijkt, dat de Beer Spijker 
, zich ni-et houdt aan punt 7 van· zijn instructie, aangenomen 

_mag-worden, dat het Directoraat-Generaal van Politie, waar• 
onder hij ressorteert, hiervan op de hoogte is, aangezien 
Zijn rapp orten hieraan worden opgezonden en verder, dat de 
Beer Spijker als ambtenaar iri functie afschrift van een 
ambtelijk rapport. -heeft .verstrekt aan een particulier • 

. · d. Volgens zijn eigen recente mededeling zou hij · in het· bezit 
.. 'zijn gesteld van een diplomatiek paspoort en als attach, aan 

HraKs.Ambassade te Parijs .zijn_benoemd. B1J -navraag bij het 
·. Ministe:rie van Buitenlandse Zaken i.s gebl:eken, �at daar niet
. bekend'•is; dat hij +n het bezit zou zijn van een diplomatiek

,, · paspoort. · ' , 

e. De.Amst,rdamse politi� heeft gerapporteerd, dat de Heér
Spijker door bemiddeling van eeri.partieulier detective te
Amsterdam getracht heeft van de inlichtingendienst van de
p1aatselijke politie zekere gegevena te verkrijgen. De parti
culier detective wendde zich daartoe tot een hem bekende
.Alllst�rdamse Inspecteur- van Politie, die deze inlichting'en
aan de Heer Spijker heeft verstrekt; de betrokken Inspecteur
is hierover terechtgewezen. Oçk deze handeling kan nauwelijks
in overeenstemming worden· geacht te .zijn met de aan de Hèer
SpiJk.e.r v�rs.tr.akte--ins.tr.uctie. . ., ..

Dé Regeringscommissaris 
in Algemene Dienst,

Jlr.C�L.W.Fock. 
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De Amsterdamse Politie rapporteert mij zeer vertrou

welijk dat Spijkers van de Ambassade te Parijs in verbinding 

staat met een particuliere detective in Amsterdam. Hij had 

onlangs met deze man een bespreking in een café in Amster

dam, waarbij behoefte gevoeld werd aan inlichtingen van de 

Amsterdamse Politie inlichtingendienst. 

Aangezien noch Spijker, noch de detective kans zagen 

deze dienst te benaderen, in de overtuiging dat ze dan nul 

op het request zouden krijgen" wendde de detective zich tot• 

een Amsterdamse inspecteur van politie met ·wie hij wel eens 

contact had gehad. 

Deze inspecteur werd een ingewikkeld verhaal opgehángen, 

er werd geschermd met de Ambassade te Parijs en zo verklaar

de de inspecteur zich bereid om bij de Amsterdamse Inlich

tingendienst de informaties in te winnen, zonder precies te 

vertellen hoe de vork eigenlijk in de steel zat. 

De inlichtingendienst gaf natuurlijk aan een inspecteur van 

politie van zijn eigen Corps terstond de gevraagde inlich

tingen en deze kwamen bij deze particuliere detective en 

Spijker terecht. 

Achteraf is dit ui tgelrnmen en kreeg de inspecteur van poli ti 

een terechtwijzing. 
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CF - KH 1. GEHEIM - PERSOONLIJK.

Onder verwijzini naar mijn nota dd.25 �uli, U 3205e .

CF, heb 'ik ·de eer Uwer ''Exc�llentie het ,volgend� :te berichten : · 

De Hèèr· Spijker�_verbonden aan Hr.Ms.Ambassade te 
' . ' . 

- . 

voor .het Ministerie .van J)istiti-e, heeft" enige, da.gen• 
. 

1' � 

. 

geleden bij ·ee-n bezoek aan Nederland in een ge.spre_k het . . . 
. 

vo�gende medegedeeld:.· 
. . . � . 

1·. dat hij in het be:zit was .gesteld van eèn diplom'atiek pas
poort en dat zfjn pos} tie· aan d_e Ambassade aanmer�elijk 
was versterkt en hij -ook officieel als attach� aldaar was 
benoemd. Volgens het- iriisterie van Buitenlandse Zaken is 
het onjuist, dat hij inderdaad. een diplomatiek paspoort 
bezit: en kan hiJ dus ook µiet als attaché zijn. aange-s-teld·. 

2. dat een zijner vroegere _medewerkers -(de Heer van Nes)_,die
in Mei van dit jaar werd ontsla�en, een- bri:e,f.. ontving··van
een Inspe·cteur van Politie te Haarlem, Meinema,_ met het
verzoek om een po!i tiek. rapport uit .te b.r�ngen ,oy�r de
toestand in Frankrijk. Deze vroegere'medewerker verzocht
de Heer Spijker zulk een rapport op te stellen; waaraan

" de Heer Spijker gehoor g�f ., Vol·gens zijn me·dedeling zond,,. ' 
hij een exemplaar hiervan naar het-Ministerie vari Justitie 

·en gaf hij een afschrift aan zijn-ontslagen ·medewerker •
. • � ' • • l, ' 

.. · Ik moge hierbij' àanteken·en, dat.

a. hierdoor dus vaststaat - . volgens ,:zijn éigen mèd-ea..el1ng
dat d·e Heer Spijker zich- bezighou�t met het verzamelen.
van politieke �nlichtingen in het buitenland�; ·

.. "" . ' . / . 
.•• 

b� deze naar het M1nlsterie· van Justitie worden .opgezonden, . 
zodat dit Ministerie geacht moet worden op' de hoo.gte te 
zijn van'de activiteiten va� de Heer Spijk�r .te ·dezen;.·

c. door de Heer spiJker aan een p'articulier een afschr_ift
van een dergelijk rapport verstrekt w!:rd. : . -

Tenslotte moge ik Uwer Excellentie n�g ber�chten, 

genoemde Inspecteur van Politie een vroegere medewerker 
•. � ' -�� .,.. . ., ... 

van het Bureau Nati:onale Veiligheid onder de Heèr 

staat. 

en dat deze nog in verbinding met de Heer S&adè�� 

T. 
• s-Gravenhàge; 2 Oecember 191+7,

De Regeringscommissaris 
in Algemène Dienst, 

. , 
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NOTA AAN DE.MINISTER-Pfü,SIDENT,

Naar aanleiding van het met Uwa Excellentie besprokene, 
betreffende de verhouding met ambtenaren ·ressorterende onder 
het Ministerie van Jus ti ti_e, die in het buitenland zijn 
gestationneerd, heb··1k de eer U hiernevens voor de goede orde 
aan te bieden, afschrift va.n uw·brief Nr.15239 dd.17.2.194-7 
aan Uw Ambtgenoot van Justitie. Handelde deze bri·ef voornamelijk 
over de te Londen gestationneerde ambtenaar van het Jlhinisterie 
van Justitie, zo is inmiddels in de afgelo.pen' maanden gebleken.,
dat ook te Parijs de door het iv!inisterie van Justitie geplaatste

,ambtenaar zich bezighoudt met wer�zaamheden, die naar mijn 
mening allerminst O""') het terrein van Justitie ligeen. Ik moge 
hieronder puntsgewijze vermelden, waarop deze laatste uitspraak 
is eebase�rd ; 

1. De Heer Spijker heeft een nauw con.tact me.t de Chef vari de
Franse contra-spionnage, Colonel Verneuil. Dit werd dé�er
dagen nog te Parijs geconstate_erd door de in Nederland
gestationneerde liaison-officier van de Franse Dienst. De

.. Heer Spijker heeft z:i,ch niet ontzien bij de Franse contr�
spionnage te intrigeren, tengevolge waarvan de vertegen
woordiger van _dé C.V.D., die in Parijs gestationneerd was,

· geen- medewerking meer van de Franse conitra-spionnage
autoriteiten mocht ontvangen. N�ar dezerzijdse mening kan

het contact van de vertegenwoordiger van Justitie zich
slechts beperken tot de politie van.het lar+d, waarin bij
is gestationneerd.

2. ·Door een samenloop .van omstandigheden is de Heer ·Spijker er
- · :-· achter gekomen, dat een vertegenwoordiger van mijn Dienst ·

als diplomatiek amh tenaar aan Hr ._Ms. Ambassade ,was verbonden.
Het staat voor mij vast, dat de Heer Spijker een mededeling
terzaké hee�t gedaan aan de Franse contra-spionnagedienst,
wáardoor mijn vertegenwoordiger ter plaatse werd
gecompromitteerd. Een juridisch bewijs hiervan kan ik
vanzelfsprekend niet leveren; doch het feit, dat ik gemeend
heb ·onmiddellijk daaruit de cons.equentie, te moeten _trekken
om de vertegenwoordiger �an ·mijn Dienst uit Parijs weg te
halen, toont aan, �oe volkomen overtuigd ik ·.was, dat een
opzettelijke·indiscretie,(om een milde term te gebruiken)

. was begaan.

3. Het staat va;;t,- dat de Heer Spijker zich bezighoudt met
intelligence werk. Hij ontziet zich daarbij niet, de \TOOr
dit werk aa,ngewezen instanties de voet dwars·te zetten. Zo
heeft hij he� zeer kortgeleden nodig geoordeeld,een aan de
Cons.ul te Bordeaux aangebod.en brief, geadresseerd aan een
de Heer Spijker bekende ambtenaar van de inlichtingendienst,
die per koerier na�r Nederland moest worden verzonden, te

.openen en van de inhoud kennis te nemen, om de brief daarna
per gewone pQst door te zenden.

4. Er bestaat geen twijfel, dat - wat ook de officiele
instructie voor·a.e Heer Spijker moge zijn - h1J, wellicht
ondershands, van het Directoraat-Generaal van Politie
opdrachten krijgt, die op intelligencegebied liggen.

5. Dat het onder punt 4 genoemde niet slechts in Frankrijk
geschiedt,.doeh ook in andere land€n, moge blijken uit het
verslag van een terechtzitting, die enibe maanden geleden
werd gehouden in verband met de arrestatie van een ambtenaar
van het Ministerie van Justitie, die wegens het smokkelen
van een bedrag van f 60.000,- werd veroordeeld. Uit dit
verslag bleek n.l., dat Mr.J.P.G.Goossen een rechercheur in
België had, die daar permanent onderzoekingen verrichtte op
het terrein van het communisme.

's-Gravenhage, 25 Juli 1947 
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vM/vR. 94-6. 's-GRAVENHAGE, 19 Februari 194-7. 

Aan Zijne Excellentie den Minister-President, 

Plein 1813 No. 4-, 

1 s-G R A V E N H A G- E • 

Waarde .Ambtgenoot, 

Naar aanleiding van Uw schrijven d. d. 17 dezer, Nr. 1523� 

betreffende den.Centralen Veiligheidsdienst, moge ik U mededeelen, dat 

mij gereed houd voor de door U aan het slot van Uw evengenoemien brief 

voorgestelde bespreking doch dat ik terzake van de feitelijke mededeelin� · 

gen in dien brief gedaan eerst dan inlichtingen zai inwinnen, zood.ra de 

bespreking is gehouden en mij derhalve bekend is in hoeverre 

geboden is • 

Met vriend.elijken groet, 
Steeds gaarne, 

t.a.v. '



25.2.1947. 

/ 

U 3205c - CF. 

Ik moge Uwer EoogT�delGestrenge 

hiernevens aanbieden doorslag van een 

brief van den Minister-President aan 

den �inister van Justitie dd. 17 Febru

ari 1947, Nr.15239. 

De Regeeringscommissaris 
in Algemeenen Dienst, 

Mr.C.L.W.Fock. 

Den BoogEdelGestr.Heer Kol.Hr.L.hinthoven, 
Centrale Veiligheids Dienst, 
Javastraat 68, 
•s-G ra v e n  h a  ge ,



KABINET VAN DEN 

MINISTER-PRESIDENT 
's-Gravenhage, 19 Februari 1947 

V/B nr.15241-1-- Plein 1813, No. 4 

GEI-IEIM 

Onderwerp: Centrale Veiligheidsdienst. 

• 
./ 

In opdracht van den Minister
Presiè.ent heb ik de e er U hiernevens ter kennis
ner1.ing toe te zenden bvee afschriften van het 
schrijven vun a_en :Minister-President d.d. 17 dezer, 
Kabinet nr.15239 Geheim, aan den Minister ván 
Justitie inzake bovenvermeld ondervrerp. 

De Secretaris van den Minister-President: 

·;r.., T/., �,JGt:N : J. 2 - I · 'i 7

, c : .. ·J� .... n. : 6 (! 

�MèNOA i'lo. J:i_ 0 ï t 
• L ...... ._.___,_ _____ _ 

Den Heer Mr.C,L. r.Fock, 
Uoof;d vo.n den Bui tenlandschen Inlichtingenëi_iens t, 

's-Gravenho.ge. 

@ 41044 - '45 - K983 
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Ingevolge Uw opdracht heb ik de eer Uwer 

Excellentie hiernevens aan te bie9-en concept

brief voor Uw Ambtger10ot van Justitie. 

De Rege.eringscommisSitris 
in Algemeenen Dienst, 

Zijner Excellentie 
den Minister•President, 
te 
..!Jt:9...LL�..ll. h a g ç 

Mr.C.L.W.Fock. 



Concept-brief aan den Minister van 

Ik moge Uwe aandacht vestigen op het volgende. Mij is 
. ''i -

door het Hoofd van de� Centralén Veiligheidsdienst en den Regee

ringscommissaris in Algemeenen Dienst gerapporteerd, dat door 

onder het Ministerie van Justitie ressorteerende,in het buiten-
, ' 

·1and geplaatste ambtenaren op hierna beschreven wijze schade

wordt toegebracht aan ·de goede samenwerking tusschen den C. V .• D.

9ve�eenkomstige buitenlandsche instant_ies •. Van �ritsche zij-
.. 

zijn zoowel het Ho·ord·van dèn C.V.D. als de· Regeeringscomniis

' saris in Alg.Dienst erop attent gemaakt, dat Baron Steengracht 

van Mooyland en Mr.de Jager, verbonden aan Hr.Ms.Ambassade te 

Londen en ressorteerende onder het.Ministerie van Justitie, bij 
. ' 

. ' 

voortduring stemming wekken tegen d_en_ C. V.D •. en in ver:wijderder 

verband tegen den B.I.D. Doo� zijn werkzaamheden gedurende den 

oorlog heeft éerstgenoemde ambtenaar van·Justitie ongetwijfeld 

vele contacten· bij de -Engelsche security-organ'isaties en het is 

hem· gelukt op de hierboven aangeduide.wijze bij·deze organisa

.ti�s een zekere huivering in het l�ven_ te roepen, tengevolg'� 

waarvan in de medewerking, die de c .. v_ .D. van de zijde dezer 
' 

security-organisatiès .ontvangt, zich een zekere terughouding be-
.. 

gint te manifesteeren. : ' 

Van Engelsche zijde werd bericht, dat genoemde ambte� 

naar het verhaal rondstrooit, dat in Nederland.een "Royal 

Commission" in het leven is geroepen, die naar aanleiding van 

publicaties van den.Heer áanders het beleid van het Hoofd van 

den C.V�D. zal beoordeelen en dat reeds thans vaststaat, dat de

ze beoordeeling zal bestaan in een .!fil:Oordeeling, tengevolge 

waarvan niet slechts dit Hoofd zal moeten aftreden, -doch tevens 

de bedoelde Dienst onder het Ministerie van Justitie zal komen 

te ressorteeren: Hij impliceert dan verder, dat het gevolg. hier-

van ongetwijfeld zal zijn, dat ook de.Buitenlandsche Inlichtingen 

Dienst onder Justitie zal komen. 

De langzamerhand gegroeide situatie wordt wel zeer 
1 

goed gedemonstreerd door qet volgendè: 
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De C.V.D. vraagt dikwerf inlichtingen betreffende per

sonen aan den Britschen Dienst. Indien dergelijke inlichtingen 

niet beschikbaar zijn, vraagt de Britsche Dienst inlichtingen 

aan Baron Steengracht �an Mooylana,· die op zijn beurt dit ver

zoek doorgeeft aan de Afdeeling Politie van het Ministerie van 

Justitie. Het antwoord van de Afdeeling Politie wordt dan via 
.. 

Londen en de Britten naar den C.V.D. teruggelei�. Dergelijke in-

lichting.en z�jn voor den C. V.D. niet rechtstreeks van de Afdee-

1.1:ng P<?litie verkrijgbaar. ,-

Het behoeft wel geen betoog,, dat deze stand van zaken 

nadeelig is voor de Nèderlàndsche belangen en het is naar mijn 

meeriing eveneens duidelijk, dat het voor het Nederlandsche pres

tigi in hooge mate ongewenscht is, dat door ambtenare� in het 

buitenland interne 'meeningsverschillen met andere Nederlandsche 

· diensten ten opzichte van buitenlanol:sche relaties gebruikt wor

den om hun eigen Dienst daarbij op den voorgrond te schuiven.

Helaas moet worden vastgeste.ld, dat .de tendens, welke

hfèrboven 'ter sprake is gekomen, zich niet beperkt tot onder

het -Mini.st-erie · van .Justitie ressort�e�ende' ambtenaren te Londen.
. '/; 

Ook .de ·te Parijs ge sta tionneerqe ambtenaar van Justi t.ie heeft

dezelfde.meening, zij het dan ook, dat hem zeer zeker.niet de

verwijten kunnen worden gemaakt, die naar mijn meening tegen

. ·de in Londen aanwezige ambtenaren moeten worden gemaakt. Een en 

ander zou·er echter op kunrien duiden, dat de hierboven bespro

ken tendens geinspireerd zou. worden vanuit Nederland en wel door 
·. . 

tot Uw Ministerie behoorende ambtenaren.

Mij ,is kortgeleden gerapporteerd, dat begin November 

· J·. l. een door het .Ministerie van Justitie bij het Consulaat

Generaal te Antwerpen gedetacheerde ambtenaar, die belast was
.,

m�t het tegengaa� van deviezenskokkelarij en andere .�ontrabande
\ 

in het grensgebi�d_tusschen België en Nederland, te N\�pen ge-

arresteerd is in het bezit van een bedrag van f 60.000�-. Van
' . \ 

Belgische zijde is men over deze fraude,'· gepleegd door een amb ...

tenaar in functie, ten zeerste ontstemd geweest.

Afgezien van de gebleken onbetrouwbaarheid van dezen 
I 
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merkwaardig. Hij verrichtte toch op eigen initiatief, of op last 

van de justi tieele autoriteiten hier te lande, onderzoeken .-in het 

buitenland en nam verhoeren af van "verdachten" buiten de plaatse

lijke politie om. Mij is tevens gerapporteerd, dat naar een op

volger van betrokkene wordt gez�cht. 

Een en ander geeft naar mijn meening aanleiding om de 

kwestie der in het buitenland werkzamé ambtenaren van Justitie 

aan een onderzoek te onderwerpen, aangezien in de eerste plaats 

een eind zal moeten worden gemaakt aan de handelingen hierboven 

omschreven, daar deze scha�elijk zijn voor onder mij ressortee

rende Diensten, terwijl bovendien niet over het hoofd kan worden 

gezien, dat de goede naam van ons land door de hierboven beschre

ven handelwijzen aanmerkelijke schade lijdt. 

We.llicht zou het niet ondienstig zijn, indien het> ge-
. j 

heele aspect van deze kwestie met-U-z.ou kunnen worden besproken 

in tégenwoordigheid van het Hoofd van den Centralen Veiligheids

dienst en den Regeeringscommissaris in Algemeenen Dienst. 

· DE MINISTER-PRESIDENT,

� .,
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IvîL. ISTER-PID..8 IJ)ENT 

nr. 14651 

GEHEIIvi 

.n.FSCr:L.LIFT • 

's-Gravenhage 31 Januari 1947 

Naar aanleiding van de mededeelingen, welke U mij 

hebt gedaan omtrent de activiteit van Baron Steengracht van 

Mooyland in Londen, waarbij deze ten behoeve van het Depar

tement van Justitie, met een be�oep op de ingestelde commissie 

Wijnveld, de positie van den C.V.D. tracht te ondermijnen, 

moge ik U het volgende opmerken. 

In verband met een mij in het Parlement gestelde vraag, 

meende ik het vraagstuk onder welk Departement de c.v.D. 

behoort te ressórteeren, aan het oordeel van een commissie 

te moeten onderwerpen� 

Uitdrukkelijk heb ik als mijn meening in de tiemorie van 

Antwoord te kennen gegeven, dat de overbrenging van den c.v.D. 

naar het Departement van Justitie het gevaar van een poli

tieke politie met zich zou kunnen brengen, waaruit duidelijk 

blijkt, dat naar mijn oordeel de huidige toestand bestendigd 

moet blijven . 

Onnoodig U te zeggen, dat ik het ten zeerste afkeur, dat 

Nederlandsche ambtenaren in het buitenland afbreuk doen aan 

Nederlandsche diensten. Hierover heb ik mijn Ambtgenoot 

van Justitie dan ook m·jn ernstige ontstemming te kennen 

gegeven. 

Aan het Hoofd van den 
Centralen Veiligheidsdienst 
Javastraat 68, 
1 s-GR..VENI-.!ÁGE.

DE MINISTER-PRESIDENT, 

w.g. Beel.
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------ .. ' / 
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H..oofd 

Januari 1947. 

elke U m:tj 
. . ' 

van Baron ·st engre.ch"t van · 
Mooyland in Londen, wea:rbij dez� ten beho�ve v� het Dep?,rtezrent 

mijn meening in de Memorie 
van· Antwoord 'te kennen gegéven, dat de verhuizing van den c.v.n.

4 i t V: ' 

naàr het Departement v.an Jus.tit1� het gevaar ·van een. pol_itieke 
• r, ' • 

politie met' zio·h iou kuruien brengen, waaruit duidelijk blijkt, 
. ' .. � � •· . 

da'.1; n&9,r·mijn o·ordeel d!! ·buidi5e �öesta.nd bes�� . .tiêl�@.ro.oet blijven. 
,.. ' , . . 

� · ' Onnoodig. U te· zeggen., ;dat ik net. ten zeerste afkwr; 
dat Nederlandsche ám.btenaren 1

in.het buitenland afbreuk doen ea.a • 1 . ' . � . • 

Nederlandsche diensten·, Hiet-ovar beb ilt -mijn ambtgenoot van
. ' 

Justitie don ook mijn emstige ·ontate_mn3:llg te kenne,n gè�even •

. ' 
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