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NOTA AAN DE? 

Ondergeteekenden hebben reeds verscheidene malen de 
aandacht van UweExcellentie gevestigd óp e'en hun ter oore geko
men tendens, die naar meening dezerzijds de belangen van den 
Centralen Veiligheids Dienst en den Buitenlandschen Inlichtin
gen Dienst schaadto 

Deze tendens heeft zich in h€t verleden meer.in.alen 
gemanifesteerd in uitlatingen van de aan Harer Yajesteit.-1 s Am
bassade te Londen verbonden; onder het Ministerie van Justitie 
ressorteerende, functionarissen, n.l. �aron Steengracht van. · 
Mooyland en Mr.de Jager.. 

Baron Steengracht van Mooyland vormt de voortzet
ting van den tijdens den oorlog te Londen werkzamen politie
buitendienst en houdt als zoodanig contact tusschen de Brit
sche securi ty-organisaties en het Nederla!.ndscbe .ilniste:rie van 
Justitie, meer speciaal de Afdeeling Politie daarvan • . 

De werkzaamheden van Mr.de Jager·b�staan - voor zoo
ver dezerzijds bekend - in hoofdzaak uit.Safehaven-werk (admi� 
nistratie en opsporing van vijandelijke vermogens enz.), ter
wijl hij eveneèns belast was of is met het toezicht op de af
wikkeling van de zich in Engeland bevindende, onder Justitie 
ressorteerende, dienst(en). 

Er wordt door bepaalde ambtenaren van het finiste·- ', 
rie van Justitie bij voortduring stemming gewekt tegen den 
C.V.D. en in vervlijderder verband tegen den B.I.D. Beide ge
�oemde functionarissen in Londen schijnen het een gedeèlte hun
ner .taak t'e achten deze. stemmingmakeri.j te: steunen en te bevor
deren. Aan ondergeteekenden is van Engelsche 'z�jde medegedeeld,
dat vooral Baron Steengracht van Mooyland zich.hi�rmede gedeel
telijk onledig houdt. Door zijn werkzaamh�den gedurende den
oorlog heeft Baron Steengracht van ,Mooylà.nd ongetwijfeld veJ.e
contacten bij de Engelsche security-organisaties ·en het is hem,
gelukt - door de hierboven aangeduide campagne - bij de Engel
sche securi ty-organisaties een zekere· huivering in ·,het .. lêven
te roepen, tengevolge WE4-ijrvan in de medewerking, die de Centra
le Veiligheids Dienst van de zijde dezer security-organisaties
ontvangt;zich een zekere terughouding begint te manifesteeren. 

lVan Engelsche zijde werd bericht, dat Baron Steen-, 
,gracht van Mooyland het verhaal·rondstrooit, dat in Nederland 
een "Royal Commission" in het leven is geroepen, die naar aan
leiding van publicatjes van den Heer Sanders het beleid van 
het Hoofd van den C.V.D. zal beoordeelen en dat.reeds thans 
vaststaat, dat deze beoordeeiing zal bestaan in een veroordee
ling, tengevolge waarvan niet slechts dit Hoofd zal mpeten- af
treden, doch tevens de bedoelde Dienst ond�r het .Ministerie 
van Justitie zal komen te ressorteeren •. Hij impliceert dan •.
verder,_ dat het gevolg hiervan ongetwijfeld.zal zijn, dat ook 
de Buitenlandsche Inlichtingen Dienst onder �ustitie zal komen 

De langzamerhand gegroeide s'i tuatie ·wordt wel· zeer
goed gedemonstreerd door het volgende : · ·. 

�De C.V.D. vraagt d·ik.wer.f inlichtingen betreffende 
personen áan den Britschen Dienst.l rndfen d�rgelijke inlichti' 
gen niet beschikbaar zijn, vraagt de Britsche Dienst inl�cht� 
gen aan Baron Steengracht van Mooyland, die op zijn beurt di 
verzoek doorgeeft aan de Afdeeling Politie van het Minister! 
van Justitie. Het antwoord 'Van de Afdeeling Poli tie wordt'• d 
via Londen en de Britten naar den C. V.D.. terU:ggeleid. Derge
lijke inlichtingen zijn voor den C. V.D. nïet rechtstreeks va' 
de 1 fdeeling Poli tie verkrijgbaar/\ 

·· 

C Het behoeft wel geen betoog, -dat deze stand van 
ken nadeelig is voor de Nederlandsche belangen en het is na· 
de meening van stellers dezes eveneens duidelijk, dat het.� 
het Nederlandsche prestige in hooge mate ongewenscht is, d� 
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Overheidsdiensten, die hun vertakkingen elaties hebben met 
overeenkomstige diensten in het buitenla d, interne meenings
verschillen ten opzichte van deze bui landsche relaties ge
bruiken teneinde elkaar schade te berokkenen�J

Helaas moet worden vastgesteld, dat de tendëns, wel
ke hierboven ter sprake is gekomen, zich niet beperkt tot on
deT Justitie ressorteerende ambtenaren tè Londen. Ook te Parijs 
-verkondigt de Heer Spijker eenzelfde meening, zij het dan ook,· 
dat hem niet de verwijten kunnen worden gemaakt, die onderge
teekenden meenen te moeten maken tegen de in Londen aanwezige 
ambtenaren. Dit duidt echter op centraal geinspireerde richt
lijnen, die ongetwijfeld hun oorsprong vinden in het Ministe-
rie van Justitie. 

Er is naar de meening van ondergeteekenden alle aan
leiding om de kwestie der in het buitenland werkz-ame ambtena-
ren van Justitie aan een onderzoek te onderwerpen.. .. ., 

Zoo ;is ·begin November j .1. o.a. eeri door het lwiinis
terie van Justitie bij het Consulaat-Generaal te Antwerpen-ge
detacheerde ambtenaar, die belast was met het tegengaan van 
deviezensmokkelarij en andere contrabande in het grensgebied· 
tusschen België en Nederland, te Nispen gearresteerd in het be- .. 
zit van een bedrag van f 60.000,-. , , · .. .

, Van Belgische zijde is men over deze fraude, ge-
pleegd door een ambtenaar in functie, ten zeerste ontstemd ge
weest. . 

.. � 

Afgezien van de gebleken onbetrouwbaarheid, v�n de
zen ambtenaar, is de-functie die hij bekleedde naar dezërziJd-
sche meening merkwaardig. Hij verrichtte toch op eig�n initia� 
tief, of op last van de justitieele.1;3.utoriteiten hier te lap.de, 
onderzoeken in het buitenland en nam verhooren a:f. van 11verda.ch
ten 11 buiten de plaatselijke politie om. Het is de°zer:zijds be
kend, dat naar een opvolger van den betrokkene wórdt gezocht. 

liet komt ondergeteekenden dezes: voor·, dat een··eind -. 
zal moeten worden gemaakt aan de handelingen, die hierbo-vè� ··' 
zijn omschreven, aangezien deze schade�i-jk.zijn·voor'd� onder· 
hunne leiding staande Diensten, waarbij bovendien ni·et over· 
het hoofd kan worden gezien, dat de goede naam van ·ons land 
door de hierbeschreven handelwijze aanmerkelijke' schade.-_lijd_t .• 

's-Gravenhage ,. 23 ianuá.ri · 1947_, �·. ·'

Het Hoofd van den 
Centralen Veiligheids Dienst, 

Mr.L.Einthoven. 

De Regeeringscommissáris : . 
in Algemeenen Dieni:;t, ··, .

• .. ' <  

filr .C.L. W-.Fock. 
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MIMORANDUM. 

van zeer betrouwbare zijde werd door mij vernomen, 

dat 2 personen .van de ex-oorlogsorganisatie VRINTEN in Engeland 

thans nog in functie zijn. 

Beide Heeren waren zaterdag 1.1. in Nedàrland, tot 

het bijwonen van een bespreking op de Raamweg, waar ook aanwezig 

• was Baron STEENGRACHT van MOOYLAND.

De nog in Engeland in functie zijnde agenten van 

VRINTEN zijn 
.. 

D� Heer C.G. van den BERGE, met standplaats Glasgow 

en 

De Heer H. POSTHUMA, met standplaats Liverpool 



MINISTERIE VAN 
BUITENLANDSCHE ZAKEN 

l 
At SCHRIFT.

1 s-GravenhaGe, den 18den September 1946.

Afdeeling Administratieve Zaken 
No.76748-5847 G.S. 

ONTVANGEN :2 tf/-7✓.

• 

-• 

DÓSSIER tf' f'L

AGENo.\ No, ,ä::I) #. 

Onder verwijzing laatstelijk naar mijn brief van 

13 Augustus 1946, no.67218-5304 U.S., heb ik de eer U 

hiernevens af schrift te doen toekomen van een schrijven 

van Hr .Ms. Ambassadeur te Parijs van 6 September 1946, 

No. 79 85/1963. 

Ik 'îl age U naar den inhoud van dit schrijven ver

wij zen en voorts naar mijn schrijven vm 25 Juli ]946, 

No.56247-3726 G.S. aan Jhr.van Starkenburgh, waarvan 

ik U afschrift deed toekO:"''-'!rJ.. Ik zal het op prijs stel

len van U te vernemen v1at Uv1 oordeel is omtrent den 

thans .:voorgestelden vorm van de organisatie der inter

nati ona1 e rechts- en p olitiehulp te Parijs. Terwijl ik 

het belang van deze inzie, wil he� mij tevens voorkomen, 

dat gestreefd moet v1orden naar de eenvoudigste, meest 

efficiente en voor 's Lands Schatkist minst bezwaarlijke 

vormgeving daaraan. 

DE MINISTE.'R VAN BUITENLANDSCH� Z1.KEN 

Voor ·dezen 

De Secretaris-Generaal, 

w.g. a.M. Snouck llurgronje.

Lien Heere Minister van Justiti e 

te �s�Gravenhage. 



.nFSCHRIFT. 

Pari j , 6 September 194 6. 

No. 7985/1963. 

• 

• 

�.Tet verwijzing naar haar schrijven d.d.14 Augustus j..l. 
DAZ no.66095/5359 GS/1738 nopens de benoeming van Jhr.de 
Beaufort als am btenaar voor de internationale rechts- en 
politiehulp aan deze Ambassade, heb ik de eer Uwer Excel
lentie het volgende te berichten. 

Bij mijn schrijven van 16 Mei i .1. no .4746/1016 mocht 
ik Uwer Bxcellentie verslag uitbrengen over de reorganisa
tieplannen van het Bureau 1eidner, dewelke door mij, bij 
het u itblijven van de komst van Pen attaché voor ,iuridische 
zaken, ter hand waren genomen. 

Deze reorgan isatie is sinds 1 Jül� j.l. een feit gewor
den, in dier voege, dat opgemeld buràau voorloopig is 6e
bracht onder de Consulaire rtfdeeling van deze AI11bassade, 
alwaar naast de tot dusverre speciaal voor het BNV en het 
Ministerie van Justitie verr"chte werkzaamheden.tevens de 
paspoorten- en visacontrÖle door de ·betrokken ambtenaren 
wordt uitgeoefend. 

Hoewel aanvankelijk ook dezerzijds op éJ,e u itzending 
van een 11..rnbtenaar van het Ministerie van Jus'ti tie werd 
aangedrongen, te.neinde met behulp. van eén persoon, bekend 
met de behoeften der NederJandsche justitie en politie, 
de 1.;itej ndelijke omvang, plaats en werkzaamheden van het 
voormal iê6e .3ureau Weidner definitief te re6elen, en dezen 
ambtenaar met de definitieve 1 eiding te belasten, vraag ik 
mij, naar aanleiding ·van de in den afge.loopen tijd opgedane 
ervaring, af of hiervoor nog aanleiding bestaat. 

Het wil mij voorkomen, dat de heer T.W.Spijker die 
dusverre als opvolger van Kapitein V'/ei dner de lei ding van 
deze Afdeeling heeft gehad, in samenwerking zoude kunnen 
komen om defin::_tief als zoodanig benoend te worden. 

Zijn positie zou eenvoudiger en voor 's Lands kas min
der bezwaarlijk zijn dan de po sit ie, die ·Jhr. de Beaufort 
zou rroeten worden toegedacht. De omvang der werkzaamheden 
zal het in de naaste toekomst waarschijnlijk mo6elijk 
maken tot verdere inkrimping Vd.Yl de huidige personeelsbezet
ting over te gaan. 

Indien h.et rf:inisterie van Justitie zich h iermede zoude 
kunnen vereenigen, zou de taak, di e op internationaal 
justitieel en politioneel gebied.moet wo rden verricht, door 
den heer Spijker naast de paspoorten- en visacontrole kun-
nen worden vervuld. 

Ik teeken hierbij nog aan dat de heer Spijker goede 
relaties onderhoudt 1"18t de .b ransche justitioneele en poli
tioneele autoriteiten. 

Ik zal het op prijs stellen uwer bXcellent ie's oordeel 
terzake, kan h et zijn spoedjg, te mogen vernemen teneinde 
eventueele voorstellen tot een definitieve b enoeming en 
or6anisatie van deze Afdeeling, zoonoodig in overleg met 
het Ministerie van Justitie, aan uwe Lxcellentie te kunnen 
voorl egl:Sen. 

JJe .n.mbassadelUII', 
w.g.1-1..W.L.Tjarda van Starkenborgh.



I 
KABINET VAN DEN 
MINfS_T_�R-PRESIDENT 

's-Gravenhage, 6 September l94&
Plein 1813, No. 4 

• 

• 

ONTVANGEN : tl}-/->-/ 

DOSSIER : t1 � � 
AGENDA No. &/> _/ 

1k •&e •"'13•• aaar c1en brief wn Uw Aabtawol"
gupt" d.-4. J Ap1'11• 4 '4146 l'al>ine* o.mna. allUllllde 1W1r he't at
wool\\ an mi3n Mbtnooraenaer cl.et. 30 Apdl" s/1. 9283.

Jl13 i8 tel' oon gel:ow• dat plau,m bNtun om 
uer �mna,b:,rt 4tn 'f'l'Ngentri lmq,Nt.eUI" Wil Folitio der )e lles-e 
B.a. Beaufort ale poUU.-attaohé au Banr lla3esteit'• Am'heualle
• Pe.rija w � ia � met de illtema-Uoml • reah► •
poli tielmlp.

� &Nlleiding 'ftD. de in 4" MPh«r w.n daen brief 
wmelcle ool'l'UpOll4eU• -aou ik het op pr.IJ• ateJJAn, 1m1-. c1e 
plu.ta1J>& nn a. Heer a. !lee.uf'on met aal arà.en pltteotueenl,
toiü.t 4elle ._u. aoor U met ensa. Aabtgenaot ftll BuitmlenJeobe 
Zeken• m:ljselw ia b.apmkea. 

Cople WIi dit aohl:iJYen UJl4 ik a.an mtJ:a Ambqaoot 
YaJl lNit.tvcla ... ---

@ 41027 • '45 • K 983 



BUREAU NATIONALE VEILIGHEID 
1 BUREAU B. ONlVANGEN : tfJ-/:. r/ ' ., 
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DOSSlE. 

ZEER GEB& IM. 
�/j 

RAPPORT. 
AGtNO� lo . 2, � .

Voor mijn vertrek naar Engeland had de Majoor Siedenbu.rg 
aan den Engelschen Captain A.F.Corin van M.I.5 (War Office, 
room 055, Londen), diebhij persoonlijk kende, een introductie
brief gezonden, waarin hij behalve bij z onderheden omtrent mijn 
persoon en mijn werkzaamheden, o.m. had medegedeeld, dat ik van mijn 
aanwezigheid in Londen gebruik wenschte te maken Corin te bezoeken 
en diens medewerlcing in te roepen om zoo mogelijk kennis te maken 
met mijn "opposite nu.mber" in M.I.5 en de Special Branch van 
New Scotland Yard. 

Op Woensdag 24 Juli 1946 vervoegde ik mij in Londen aan 
het War-Office en vroeg· naar Captain Oorin.Na eenig wachten werd 
ik aan de telefoon verzocht. De secretaresse van Captain Corin -
laatstgenoemde was niet aanwezig - deelde mij mede, dat de brief 
van den Majoor Siedenburg was ontvangen. Zij vroeg mij hoe lang 
ik nog in Londen dacht te blijven, verzocht mij haar mijn adres 
aldaar en mijn telefoonnummer op te geven en zeide mij, dat het 
interview zou worden gerrangeerd en dat ik bericht zou ontvangen 
waar en wanneer dit zou plaats hebben. 

. Twee dagen later belde de plaatsvervanger van Corin mij op. 
Hij deelde mij mede• dat Oorin niet aanwezig was, maar dat hij een. 
bezoek Val,l mij aan de s.B. en wel aan den Chef daarvan,den Deput�
Commander L.J.Burt had voorbereid. Hij verzocht mij echter met 
eenige plichtpîëging, d och nadrukkelijk, den Heer Burt te be
naderen via het Nederlandsche Ministerie van Justitie aan Eaton 
Square en daartoe in contact tetreden met Dr.Jager• wien hij -
volgens zijn zeggen - bereids had ingelicht. Alles waa overigens 
reeds "smoothly arranged". 

Nog dienzelfden dag begaf ik mij naar 82 Eaton Square en 
sprak met Mr. Jager, die aldaar de leiding heeft. Deze ontving mij 
met de woorden: "Wel mijnheer er., wat komt U one vertellen?" Toen 
ik hem had laten blijken, dat vertellen nu niet juist het doel van 
mijn komst was, maar wel het verkrijgen �an zijn blijkbaar nood
zakelijk intermediair voor mijn bezoek aan Burt, deed hij zeer ver
wonderd en zeide van niets te weten. Noch Corin, noch iemand anders 
van het War-Office had hem over de onderwerpelijke aangelegenheid 
bericht, zeide hij. Het was misschien mogelijk, dat een zoodanig 
bericht ingekomen was.bij dengene, die meer speciaal belast was 
met het onderhouden van het contact. Hij zou dit even informeeren. 
OfschoQn hij zulks telefonisch had kunnen doen, gaf hij er blijk
baar de voorkeur aan het vertrek te verlaten.Na mij vrij geruimen 
t�jd �lleen te hebben gelaten, kwam hij terug met iemand, dien 
hij voorstelde als "Baron Steengracht van Moyland". Deze was de 
man van het contact; ook hij zeide van niets te wete�. Beide heeren 
trachtten mij vervolgens aan een soort van ondervraging te onder
werpen, welke nogal doorzichtig was. Er werd geïnformeerd naar al
le�lei toestanden en verhmudingen in Nederland, hoe het nu eigen
liJk met het B.N.V. was gesteld, of het mogelijk wae, dat ze mijn 
naam door Mr.Goossen hadden hooren noemen, wat ik nu wel. precies 
van Burt of de s.B. wilde weten en of ik de eventueel door mij be
geerde wetenschap ook niet van hen kon verkrijgen, want zij waren 
uiteraard volkomen geinformeerd. Vervolgens werd nog eens met na
druk onder mijn aandacht geb racht, dat elk contact zoowel met M.I.5 

-als-
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alo met sootla.nd Yard uitsluitend over Es.ton $qua.re liep. 
Ter illustratie werd het voorbeeld genoemd• d t ook de met het 
onde��oek in de zaak De Geer belast heeren Poathu.ma en Heijink 
van de Amsterdam.$ohe Politie, die met s.r. in verbinding moesten 
treden, eerst bij hen waren ge'l.7eeat en VOQrts da.t de Kolonel E;nt ... 
hoven, die wel Eaton Square had bezocht, weliGwa.ar had gemeend 
telfsta.ndig relaties te kun11en aanknoopen �et -.l.5 n met he ren 

·van m.1.5 had gegeten, doch d t eJ.lc correspondentie van M.I.5 tooh
uitsluitend over hen bleef loopen.

Ik hê'6"di.TI1.Xes niet veel geduld over mij heen laten gaan, 
omdat ik d rem van dit zonderling termadic.ir vlilde loskrijgen 
n in elk geval zon er onhoffelijk te worden tegenover M.I.5,die 

mij dez n weg had verzocht te bewandel.en, een kennismaking met Burt 
wilde bereiken, al w het du.id lijk, dat van een 011 erhottd mat 
dezen onder d g geven omstandir.r eden � einig waardevols t verwach-
ten was. 

�oen de heeran d lt.wes ie maar moeilijk bleven vinden,heb 
ik hun tenalotte d sugge-st1 rum de hend gedaan d telefoon op te
nem n n Oorin of Burt, die �ij beiden zeiden goed t kennen, op te 
bell n, opdat do zaak misschien dan wat envoudiger zou woi..,.den • 
Ook dit stui tt • e iter op door mij niot begrepen moo:Llijl;heden en 
kon eerst in den namiddag gebeur n. Ik ben toen vertrolcken mot.d 
mededeel.ing, dat er op rèkend, dat dien no.middag en onderhoud 
met »u.rt zou zijn geregeld� Aan h t eind van. di n middag erd ?!lij 
gezegd 1 dat men den Heer Burt nog niet had kunnen bereiken en werd 
ik uitgenoodigd den volgenden dag nog ee� te informeeren. Dien vol
genden dag heb ik telefonisch tW'eemael. geinform.e�rd en den laatsten 
keer deelde de Iteer Steengracht mij mede, dat hij c n onderhoud had 
gearrangeerd, dat twee dagen later (de volgende dag waa een Zond�> 
in den morgen om 11 uur op s.Y. zou pläatshebben.Het bleek, dat dit 
onderhoud �ou geaohied n in h t bijzijn van den Hêer Steengraoht1

want mij werd ver�ocht t voren Eaton Squar aan te doen, om mij van 
zijn geleide te verze eren. 

Op dert bewu.sten morgen boge.f ik mij in gezelschap van den 
Heer Steengracht naar s.Y. Het was terstond duidelijk,dat diéns po• 
a1tie aldaar oen stevige• was. en kende hem b1ijkbo.ar zeer goed 
en uitte vele vriendelijkheden jegens den "baron11 .Het onderho� met 
den Heer nuri was kort en bleet een formeele kennio�Bkine.Een groot 
deel van het gesprek bestond uit het uit isselen tusschenBurt en 
den Heer Stoongr oht van recent vroolijke partioulierè -herinnerin
gen. Burt toonde t gonover mij eon zekere hoffel1.jk teru.ghondend
heid. Op zake�ijke k eatiea werd praotisch niet ingegaan. ln boe ... 
verre dit eon gevolg was van het arrangeeren van b t onderhoud door 
den Heer St engraohtt kan ik uite�aa.rd ni t beoordeelen. 

Toen dit onderhoud tot het V·rleden behoorde en h t mij 
voork am, dat tha.ns mijnerzijds aan het protocol ru.imaohoots eér v.aa 
b wez n, heb ik miJ rechtstr eka en zeliat dig - zij het met mede
weten van Burt • in verbindins gesteld met een ven zijn ondergeschik
te am't:>"tenQ.l"ent dien ik peraoonli.Jk kond • Van hem en ander n heb ik 
gedurende dé volgende dé.gen inderdaad wa.ordovol1 gegevens betreffen
de de werkwijze ne. van de S.B. verkree n. Het schijnt� dat »urt,
die geén eigenlijke s.B �man 1e, dooh afkomstig 1a van de Orimineele 
Atdeeling en tijdens den oorlog Oolonel as bij M.I.5, door M,I.5 
op zijn tegen oordig plaats is gesteld. Hij zou zeer voor�ichtig 
van aard zijn en buitengewoon soepel Jegen$ M.I.5, in toeenstelling 
met den vorigen chef der s.B,, dio vaak een meer zelfstandige hou.
ding zou hebben ing nomen. 

Men ontkomt niet aan den indrttkt dat de Heer steengracht 
de lange oo�logsjaren geenszinu ongebruikt heeft laten voorbijgaan, 

• 
-om--
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om zijn positie als contact-man stevig te vestigen en dat hij 
z eker niet van plan ie zich deze positie gemakkelijk te laten ont
nemen. Men neemt aan, dat deze stevige positie meer te danken is 
aan zijn adellijken titel, zijn geld en zijn f@teeren van verschil
lende personen dan aan zijn deskundigheid op het terrein van "In
telligence0 en Politie, op welk terrein hij nl. als een volal:agen 
leek wordt beschouwd. 

Uit de opgedane ervaringen blijkt, dat het thans voor den 
Oentralen Veiligheidsdienst, die rechtstreeks onder den Minister
President staat en slechts aan dezen verantwoording schuldig is, 
uitgesloten is, contact te onderhouden met een overeenkomstigen 
Engelschen dienst zonder de tusschenkomst van Nederlandsche ambte
naren in Londen, die met den o.v.n. niets uitstaande hebben. 
Dez.e tussohenkomet is overbodig, ongerijmd en funest. De toestand 
zou niet zoo ernstig zijn, wanneer bedoelde ambtenaren met de li
quidatie van het Neder:landsche Ministerie van Jueti-tie in Londen 
zouden verdwijnen. Indién de berichten juis·i; zijn, zouden deze ambte
naren thans reeds zijn ondergèbracht bij den Nederlandschen Ambassa
deur in Londen en bestaat het voornemen althans den Heer Steengracht 
in zijn functie van verbindill§sma.n te handhaven. 

's- Gravenhage, 24 Augustus 1946. 

De Luitenant-Kolonel: 

��-- ... 

J .G.Orabbendam. 
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11ij hebben d_e eer Uwer Excellentie het :volg nd� t berioh-
ten. 

- Onder. het M11itair. ,Gezag ressorte rde destijda het Burèau
Yeidmlr-t Pe.rijs, welk �ureau een onderaf e ling was van de 
securitf�secti van dan Staf van het? .G., dat tich bezi�hield 
met onderzoeken van politieke betrom1ba8.;I'hoid �an in rankrijk 
vertoevende Nederlander$ • .Na de oprichti van het uroau .Natio
nale Veil! .èid, dat de-werkzaamheden van de sacu�ity-,ectie van 
è.en st'a.r .o. overnam:, bleek versëh11 van opvatting te bestaan 
t.a.v. de st tus van'. dit' ureau, aan ezien zoo -1 het nisterie
van .Justitie als het Bure u a.tionale 1e1ligh id� dat a lle kos
ten van dit Bureau bëtaalde. v�nll1eening wa�en, d�t het betrok
ken Bureau onder hen ressorteerde. Uiteinctelijk werd in ov:erlag
met Hr •. �s.:Amb ssadeur besloten - d1 t Bureau- te liquid eren. welke
liquidatie reeds edèelt .lijk he-eft plaatsgehad; aan Hr. s�Aoibaa
aadeur te Parijs, onder wiens. auspic1�n dit Bureaµ thans werk
zaam is, is o er elate n bet tijdstip van a.l eheele li  uidàtie te
bepalen.·· · . . . ·

;In pril van dit jaur werd door·het 1Unister1e van Justi
tie· de wensch uitgesproken" eigen vertegenwoordigers te plaat en 
b.:.,j Iir. a .Ambassa "' in eenige hoo1'dsteden ,in het btti"tenland, ten
einde ten behoeve van dit !inîsterie de contacten t ond�rhou
den met polit1onee1e autoriteiten van de betrokken larden. De 

-noodzaak hiervan werd dQor d n· toenmal igen 1llnister-President be
streden; in hool.�dzaak om de volgende· redenen :
l. olit

1

ionee1· cont et ·is incidenteel, politioneele onderzoeken
_ dool:' Nedérlandsche -politle-ambtenaren in h t bu1t'enland vin
- den uiteraard· niet plaats, ·aangezien dergelijke onderzoeken
• me>eten geschieden· door :de politie ter plaatse.· · .• 

, 2. ,. H t zeer no'odzakeli.jke contact op het gebied van contra-
, spionoage :met de pl atselijk� buitenlandsohe instanties ten 

behoev·e van het·B.ll.V:.en later van den ·.V.D.#_behoort t-e ge-
: sch1eden vanwege den vertegenwoordiger van den B.I • •  , aange

zien de ze. wer I·zao.:;iha den niet · onder het �1n1 et.er ie van Justitie 
x-ess.orte-eren. _ · · _ ' · - · _ ., , 

3:. Bemiddeling verle-et1;en tot uitlevering van misdad1- er.s eri het 
: introdue-ée?:"en van Nederlandsche-politie-a.mbtena.ren bij hun 

� ·buitonlandsche eo1;ega' kan .door de Ahlba.ssade geschieden • 
. 1 Deze zaak is sleepende •39 leven, e.óhter wordt thans ve-rno• 

men, dat het Ministerie van Juati tie plann�m he-et·t. om den vroege
ren Insp·.van 1!,olitre der 5e kl. sse B.de Beaufort als diplomatiek 

" ambtenaar (naär v ,r,1'\iidt als nconse1ller jurldique n'i a.an Hr. s. 
, Amba. sade te Par! j te verbinden •. Deze zou dan tevens aan h1;,t 
hoofd worden gesteld. van het zich in liquidatie bevindende ·voor
malige Bm•.eau ,eidnér. 

omenteel bevindt zioli 1n-·Parijs de res • .l e,Lt.JiLudolph, 
di� in d� e.fgoloop-en 8 maanden, sedert de oprichting ·van den B.I .D. 
onder diens verantwoordelijkheid, het n:oodige contact heei't onder
houden" en hee.rt sa:r:engewerkt met cte betrokken Fransche instanti&s 
op het gebied der contra-spion:nage. Bij de aa.- plaatsing ter Am
bassade te PliU'ijs·van êen vertegenwoordiger v� den .1.p., zal 
Lt.Ludolph intern onder diens bev len.worden geplaatst, terwijl 
hij naar htiiton ten opzichte·van de ra.nscha instanties zelfstan
dig z 1 blijven optreden. 

Indien tot plaàtsing van den heèr de. aufol'"t, als door 
het Ministerie v.Justitie .gewenscht, zou worden overgegaan� zoo is 
h•t zeker, dat deze zich zal gaan bewegen op het terrein van den 
B.I .o. en de contra-:-spionnage" aangezien, zoos.la 1n bovënataande
punten 1-3 uiteengezet, bij geen dagtaak zal hebben.

lîaar de �eening van ondergetoekenden is dus de plaatsing 
van den heer de .':601.lu.1."01:"t te·, Parijs .. onnoodig n ongo nsch.t. n
dezerzijds is qanook heden mond�ling aan.het "Inisterie van. uiten
landsche Zaken verz �oht dezEJ kwestie vooralsnog aan te houden, tot
dat een uiteindel jke boelissing zal z1!n enomen or de noodzake-
lijke werk.z.aarnb.edan zullen kunnen geschieden op de wijze ala hier-
boven 1a uiteen ezot. · 

Het Hoofd Het 
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BUREAU NATIONALÈ VElllGHEID 
H 0. NETHERLANDS SECURÎ'rY SERVICE 

Datum 

.iDate 
3 Augustus 1946, 

Nr.��• \4_\ \'4Jo 
Onderwerp 
S�ub;;;--

Bijlagen 

Enclosures 

Typ. 

Dlct. 

1 

MR 

AAN: 

Scheveningen, Huize Royal. 

den Regeering scomrnissaris 
in Algemeenen Dienst, 

Plein 1813 No.4, 
P E R S O O N L I J K. 

's - G r av e n h ag e. --�-------------------

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

Ämice, 

In verband met ons onderhoud van heden 

2 Augustus en naar aanleiding van de ve le ge

meenschappelijke be spr ekingen over het onder

werp der buitenlan dsche diensten van Justitie, 

doe ik U hierbij een afschrift toekomen van een 

nota, die ik ontving. 

Gaarne hierover Uw oordeel. 

Vriendscha ppelijke groet en, 

t�v. 

/ L é ___ . _ 
L.Eint hoven.

oNTVANGEN s l - &- vl

DOSSIER 1 ( ê ,, •. · , . 
AGENDt\ %�·4� 

BNV 51 



AFSCHRIFT. 
------------------

BUREAU NATIONALE · VEILIGHEID 

i;i.Q. NETHERLANDS SECURITY SERVICE DatumScheveningen, 31 Juli 1946.

Onderwerp 

Subject 

Bijlegen 

Enclosures 

Typ. 

Dlct. 

Date 

Mr.Goossen van het Directoraat Generaal van Politie deelde 

mij mede, dat het Directoraat bereid is om de onkosten van ons 

bureau Weydner over te nemen, indien er van hieruit een schrijven 

uitgaat met dat verzoek, gericht aan het Ministerie van Justitie, 

Hoofd Kabinet Afd.Politie, Raamweg 47 Den Haag. 

De Inspecteur van Politie le kl., 

wog• E. van der Noordaa • 

. C.B. 915 • 50.000. 12 . '45 
BNV 51 
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Onderwerp: ''Veiligheidsdienst." 

l.E,
� ;;· r! ftOUWFiÏ)K 

Breda, 16 Juli 1946. 

f 

In verband met het onderhoud, hetwelk ik de eer 
had gisteren met U.H.E.G.te hebben, met betrekking tot de moge
lijkheid, dat door Justitie zelf een dienst is - of wordt op
gericht, moge ik U het volgende berichten: 

"Gisterenavond, even voor het ve:btrek van onzen trein 
18.34 uur van Den Haag, ontmoette ik op het station aldaar, de 

PD 359 k Heer A. Vrinten, thans wonende te Rotterdam • 

Vrinten was in de mobilisatie 1914-1918 wachtmeester 
der Cavalerie en maakte deel umt van de 10 onderofficieren, die 
toen ter beschikking werden gesteld van den Chef van den Staf 
te Den Haag, ter controleering en observeering van den geest 
onder de gemobiliseerde militairen. 

Na den wapenstilstand, 11 Nov.1918, bleven deze O.O. 
nog geruimen tijd voor genoemden Staf werkzaam, waarbij Vrinten 
een groote mate van activiteit aan den dag legde ten aanzien 
van politieke bijeenkomsten van burgers. 

Hiermede betrad hij evenwel een terrein dat buiten 
zijn bevoegdheid lag, in verband waarmede hij op dat punt ook 
werd gecorrigeerd. 

Eenige van bedoelde 10 onderofficieren, gingen later 
over naar de Rijksrecherche, o.a.de tegenwoordige Rijksrecher
cheur W.Wooning te Den Haag. 

Vrinten deed ook moeite om bij de Rijksrecherche te· 
komen, doch de redenen, die hem dit beletten, zijn mij nimmer 
bekend geworden • 

Na demobilisatie vestigde hij zich te Rotterdam en was 
daar een aantal jaren werkzaam voor een Verzekeringsmaatschappy 

Een groot aantal jaren vóór 1940, was hij werbonden

aan den Engelschen dienst en deze functie was van 1935-1940 wel 
het voornaamste werk, hetwelk hij verrichtte, terwijl zijn ver 
zekeringswerk daartoe een mooie camouflage bood. 

De details van zijn werk zijn mij echter niet bekend. 
. Wel weet ik, dat hij regelmatig in verbinding stond 

met zijn te Den Haag verblijvende Engelsche opdrachtgevers en 
dat hij ten behoeve van dien dienst ook regelmatig België be
zocht. 

De Heer Rozenberg, die zich·den Heer Vrinten ook nog 
wel zal herinneren, is er mogelijk wel mede bekend, wat hij 
eigenlijk uitvoerde. 

A a n 
Den Heer Hoofd van BUREAU-B. 

B. N. V. 

J a v a  s t r a a t, 68, 

's-G_R_A_V_E_N,IDI A_G E. 
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Een feit is, dat Vrinten in het voorjaar van 
de Duitschers bekend stond als �elsch agent, en dat 
als zoodanig op de .Duitsche zwarte lijst voor kwam. 

Bij het uitbreken van den oorlog op 10 Mei 1940, is 
Vrinten met zijn vrouw en drie kinderen, door bemiddeling van 
zijn Engelsche chefs, uit Rotterdam per boot vertrokken en naar 
Engeland overgestoken. 

Van Mei- tot October 1940 was hij in Engeland nog aan 
den Engelschen dienst verbonden. 

Om welke reden zijn dienstverband daar werd verbroken, 
is mij niet bekend. 

Op 1 Augustus 1940 werd onder leiding van den Heer 
F.van •t Sant, een nieuwe� Ned.Inlichting�ndienst te Londen
vestigd, die werd geplaatst onder het Ned.Departement » van
Justitie. -

Bij dezen dienst werden toen te werk gesteld, de re-
serve kapitein van de Kust-Artillerie, Mr.R.P.J.Derksema (zoon 
van den oud-Commissaris van Politie te wo e en tot aan de mo
bilisatie 1939 advocaat en procureur te Zutphen) en ondergetee
kende, met twee Maréchaussee's,genaamd A.van Rijn en H.v.d.Berg. 

Er bestond een vriendschappelijke verhouding tusschen 
den Heer Van 't Sant en het hoofd van den Engelschen dienst, 
waartoe Vrinten behoorde. 

Omstreeks October 1940 werd de Heer Vrinten bij onzen 
dienst ingedeeld, die toen speciaal werd belast met de behande
ling van politieke gevallen onder de leden van de Nederlandsche 
koopvaardijvloot.· 

Vrinten heeft den geheelen oorlogstijd aan dezen tak 
van dienst gewerkt en wist deze zoodanig uit te breiden, dat op

zijn afdeeling in 1944 een zestal helpers werkzaam waren • 
Het aantal Nederlandsche zeevarenden, dat in Engeland· 

thuishoorde, bedroeg circa 25000, waaronder een groot aantal 
was van wien later bleek, dat zij lid der N.S.B.o� wel sympa
thiseerend lid, of wel pro-Duitsch gezind ware-n. 

Bovendien werden gevallen van communistische agitatie 
onder deze zeevarenden door hem behandeld. 

Van de door de afdeeling van Vrinten behandelde geval
len werden dossiers aangelegd, terwijl tevens een daarop betrek 
king hebbende zeer uitgebreide kartotheek door hem werd samen
gesteld. 

In 1943 werden te Glasgow en in eenige andere belang
rijke havenplaatsen in Engeland, assistenten van Vrinten ge
plaatst, wier werk eveneens door Vrinten werd verzameld, gedos 
sierd en in kaart gebracht. 

De Heer Van 't Sant werd per 1 Augustus 1941 van zijn 
functie als hoofd van den geheelen dienst, ontheven en in dien 
plaats werd de inmiddels tot Majoor bevorderdex Heer Derksema 
benoemd. 

Beurtelings kwam on.ze� dienst onder het Departement 
van Marine, Oorlog, Binnenlandsche Zaken, om ten slotte toch 
weer onder Justitie terecht te komen, welke laatste wijziging 
in hoofdzaak het gevolg was van het streven van den toenmalig 
Minister van Justitie, Mr.Dr.R.M.van Angeren .• 

Zeer tegen den zin van Mr.van Angeren en later van M 
van Heuven. Goedhart, werd onze dienst in den zomer van 1944 i 
geschakeld in het inmiddels ingestelde Militair Gezag en kwam 
derhalve onder dat instituut te ressorteeren. 
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Alleen de afdeeling van den Heer 
uitgezonderd en bleef dus onder Justitie. 

hiervan 

Het archief van Majoor Derksema, bevattende een groot 
aantal dossiers, betrekking hebbende op politieke bedrijvigheid 
en onbetrouwbaarheid van buiten ons land vertoevende Nederlan
ders, bleef eveneens ter beschikki:ng van Justitie te Londen 
achter. 

Majoor Derksema werd hoofd van de Sectie urnlichtingen" 
(Sectie III) van het Militair Gezag en zag zich dus genoodzaakt 
in October 1944 met de overige afdeelingen van het M.G.naar 
Brussel te vertrekken. 

Het gedeelte van het archief, hetwelk betrmkking had 
op Nederlanders in het vaderland, werd beschouwd te behooren 
tot vorengenoemde Sectie III M.G.en gimg derhalve mede van Lon
den naar Brussel en later naar het B.N.V. 

Als opvolger van Mr.Derksema bleef te Londen achter, 
Baron H.Steengrach.t van Moyland, omtrent wien ik ij reeds vroe
ger mededeelingen deed bij d.z.schrijven,No:47/-46-Zeer-Geheim, 
d.d.17 Februari 1946.

Bij het onderhoud, hetwelk ik gisrenavond met Vrinten 
had op het station te Den Haag en tijdens den treinreis Den Haag 
Rotterdam, vernam ik van hem het volgende; 

De Heer Vrinten, die als arbeidscontractant bij Justi
tie werkzaam was, is op 10 Mei 1946 met het tot zijn afdeeling 
behoorende archief, in opdracht van het Dept.van Justitie, V8.EJ

Londen overgekomen naar Den Haag. 
Hij is per 1 Juni 1946 aangesteld als Inspecteur der 

Ri.ks erche 2e klasse en is �t zijn archmef ondergëDrac t 
bij Mr.J.P.G.Goossen Raamweg, 47, te Den Haag. 

Met eenige assis enten is nij thans nog bezig z1Jn 
archief op te zetten en te completeeren, waartoe hij dagelijks 
van Rotterdam, waar hij thans weer met zijn gezin woont, naar 
het bureau, Raamweg 47 te Den Haag, op- en neer reist. 

Vrinten deelde mede, dat deze werkzaamheden spoedig 
zullen voltooid zijn, waarna hij weer - zooals vroeger - op 
reis gaat en hij verklaarde voornemens te zijn, dan ook België 
eens spoedig te gaan bezoeken. 

Op mijn vraag, of zijn dienst zich nu ook nog regelmatt 
tig met politieke aangelegenheden bezigk hield en mede op het 
gebied van het communisme werkzaam was, anwoordde hij:"Ja, na
tuurlijk, alle gevallen die we tegenkomen, of die we te weten 
komen, worden natuurlijk behandeld, 0 

Teneinde mij niet al te veel bloot te geven, heb ik 
voor 't overige mijn belangstelling meer doen uitgaan naar de 
hem en mij bekende, buiten onzen dienst staande, aangelegenheden 
te Londen. 

Terloops vernam ik nog van hem, dat het te Londen ach
tergebleven deel van het Ned.Dept.van Justitie, in het voorjaar 
van 1946 vanuit het Arlington House is overgeplaatst naar het 
gebouw, waarin 0nzen dienst gevestigd was, n.l. 82 Eaton Square. 

Als hoofd fungeert daar nu·een zekere Mr.De Jager,voor
heen reeds werkzaam op het Dept.van Justitie te Londen, aan wien 
Baron Steengracht vam Moyland nu ondergeschikt is. 

Zij behandelen nog steeds gevallen van politieken aard 
van� bui ten,áland verblijvende Nederlanders. In -Cfotaal 
zijn daaraan nog circa 6 of 7 personen in Londen werkzaam. 

Het 
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Het op den dienst van Mr.de Jager betrekking hebbende ar
chief, dat inmiddels tot een zeer omvangrijk geheel is uitge
groeid, is nog steeds op 82, Eaton Square te Londen aanwezig, 
en omtrent overbrenging daarvan naar Den Haag, had Vrinten nog 
niets vernomen. 

Uit het vorenstaande moge U blijken de bevestiging van 
miJn met U ter sprake gebracht vermoedent�dat Justitie op vrij 
intensieve wijze bezig is met den op 1 Augustms 1940 onder dat 
Departement opgezetten "Inlichtingendienst" rustig voort te 
zetten. 

Tevens meen ik, dat aan dek hand hiervan met vrij groote 
zekerheid kan worden aangenomen, dat genoemd Departement zijn 
Rijksrechercheurs tot dat doel mede heeft ingesvhakeld. 

Mede met het oog op de op handen zijnde besprekingen ten 
aanzien van de vraag, waar onze dienst zal worden ondergebracht, 
waaromtrent U mij gisteren eenige "vertrouwelijke" mededeelingen 
deed, meende ik goed te doen het vorenstaande ter Uwer kennis· 
te brengen. 

Gezien het uiterst geheime karakter van de in dit schrij
ven vermelde gegevens, meen ik mij de vrijheid te mogen ver
oorloven, dit aan Uw woonadres te adresseeren. 

w.
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naar aanleiding van den brief' van 3 .April l.946, 
Nr.A 46/JJ,1 :Kabinet Geheila, vai1 den -'n:i..::.ter van Jus
titie aan mij, welken b;cief ik U in afschrift heb 
toegeoonde11, overhandig ik G hierneve11s oonoer;t-briet' 
van den Linister...:2xet.lide:nt a.an zijn a.mbtgenoo1, bij 
JUetitie. 

Dantin wa-re nog in te wllen de öatum ell het 
nummer van den b:def welke oor$p:ronkoU.jk over dit 
onderwerp van den ·rinister--.l-resièlent aa.n den . '.iniste:r 
van Justitie is uitge20nden. 

De RegceringsCOI!Bllis�is 
in ,.lgemeenen Dienst 

1�r.C. L. ii .loek. 

Aen den Seoretaria-Gencra&l van het 
Ministerie voor .Algemeene (,orlogvoering 
van het· KoninlU'ijk, 
Flein 1813, Nr./+, 
' e-G r a ,v ,!. n h a Si e • 





VOOR ALGEMEENE OORLOGVOERING 

VAN HET KONINKRIJK 's-Gravenhage, 9 April 1946 • 
Plein 1813 No. 4 

Antwoord te richten aan den
Reoeeringscommissaris in

Algemeenen Dienst.

Plein 1813, Nr. 4. Den Haag

• 

• 

U 28 b - C 67 • 

Naar aanleiding van ons onderhoud van afge
loopen Zaterdag zend ik ·U hiernevens afschrift 
van den brief van 3.4.1946, A 46/46, Kabinet Gehei,m 
van den Jfinister van Justitie. 

De Secretaris-Generaal van het Departement 
Algemeene Oorlogvoering van het Koninkrijk heeft 
mij verzocht deze week een concept�brief te willen 
ontwerpen, die door den Minister-President aan den 
Minister van Justitie zal worden gezonden naar aan
leiding van het onderhavige onderwerp. 

Ik zou het op prijs stellen, alvorens dit 
concept te ontwerpen, indien U mij Uw meening hier
omtrent zoudt willen doen toekomen. 

De Regeeringscomrnissaris 
in Algemeenen Di nst 

�-

Aan den Kolonel 1fr.L.Einthoven, 
Bureau N�tionale Veiligheid, 
Badhuisweg, 
Sc h e v e n inge n+. 

® 4003 - '46 
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5·April 1946. 

Nota aan den Secretaris-Generaal van het 
Departement voor Algemeene Oorlogvoering 

van het Koninkrijk. 

/Mi tw', �� p. ... 

Hiernevens bied ik U aan a.:f'schrift van een brief 
dd. 3 April A 461/ 46 van den ·Minister van Justitie.

He� is wel heel merkwaarclig dat deze k\vestie be
handeld wordt in een brief' aan mij, waar zij aange
sneden is in een brief' van den Minister-President, 
bovendien zou nader ElOndeling overleg met den 
Kolonel Einthoven plaats hebben gevonden, hetgeen 
niet is geschied. 

Ik zal gaarne vernemen op welke wijze deze 
kwestie verder zal worden behandeld en o:f' mijner
zijds den Minister van Justitie.nog zal worden 
geantwoord. 

De Regeeringscommissaris 
in Algemeenen Di�nst 

mr. C.L.if.Pock.

Ministeriè voor Algemeene Oorlogvoering 
van het Koninkrijk 

Plein 1813 Nó. 4 
's-G r a v e n h à g e. ·
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BUREAU: Kabinet Rnnmweg 47 

Tel. 

No. A 46/ 46 Kabinet Geheim 

Onderwerp: 
Men wordt verzocht bij de aanhaling van dit schrijven. 

Afdeeling, Bureau, dagteekening en nummer te vermelden. 

Internationale lechts
èn Politiehulp. 

óJ; /ltJJe, - JJ 1/ lt é'l
� /? IJIII � f/tr · .)tf t

d. 

Bijlagen: 

• 

• 

AAN: 

Î /+fJ1{, - Jt& e,,�!..
1

k1/"7·ltu�.! .,,_,' �r
Ter bevestiging van ons onderhoud, hetwelk in aanwezig

heid tevens van èen l'-inister van Buitenlandsche Zaken op 22 
irt. 1946 plaats vond, moge ik UHoogEdelGestrenge hierbij 
nog doen toekomen een overzicht van de verkregen resultaten. 

Van de zij de van het Iin isterie van Justitie werd naar 
voren gebracht, dat het in principe wenschelijk ·was om het 
werk van de Internationale Rechts- en Politiehulp en het 
werk van den B.I. wat taken en personen· betreft te scheiden 
en wel omdat de aard en het lmrakter van het B.I. werk een 
geheele andere is, dan dat van Internationale Rechts.; en Po
litiehulp, welk werk door een funct;i,onaris meer gespeciali
seerd op het terrein van politiewerkzaamheden dient te wor
den verricht. Bovendien moet een B.I. functionaris zich meer 
vrijheden kunnen veroorloven, da.tl de 1�iniste r van Justitie 
kan laten verrichten, zoodat het in dat opzicht ook niet ge
wenscht is door een en dezelfde persoon beide taken te laten 
verrichten. 

In de practijk van den oorlog heeft dit inderdaad moei
lijkheden opgeleverd. 

Een oplossing. kan worden gevonden, doordat een functio
naris van de Ambassade, Gezantschap of Consulaat, die ook neg 
andere werkzaamheden verricht, wordt aangevzezen om speciaal 
contact-ambtenaar te zijn voor de Internationale Rechts- en 
Politiehulp. De Chef de poste, de situatie in het vreemde 
land goed kennende, zal dan uitmaken of dit werk door een 
B.I. functionaris kan worden verricht.

Daar waar een ambtenaar een dagtaak aan het werk van 
dë Internationale Rechts- en Politiehulp zou hebben, dient 
een aparte contact-ambtenaar ten bate van Justitie te wor
den aangewezen. 

Zoowel mijn Ambtgenoot van Bui tenlandsche Zaken als 
u.tloogEdelGest+enge konden zich met het hierboven voorgestel
de vereenigen. 

Met mijn .Ambtgenoot van Bui tenlandsche Zaken zal ik 
-thans-

den Regeeringscor.missaris in Algemeenen Dienst, lu:r. FOCK, 
Iv{inisterie van Algemeene Oorlogsvoering, 
Plein 1813, no. 4, 
's- G R A V .iI: l: E A G E. 
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BUREAU NATIONALE VEILIGHEID 
H. 0. NETHERLANDS SECURITY SE�VICE

'Datum 

tDate 
12 pril 1946. 

Onderwerp 
Subje;;.-

Sijlegen 

Enclosures 

SCllliVENINGEN, Huize Royal. 

Typ. MR 

den HoogEdelGestrengen Heer 
Mr. C. L. ·,;. F o c k, 
Regeeringscommissaris in 
Algemeenen Dienst, 

Dfct. 

'ONTVANGEN :/f-y-fti. 

( DOSSIER : f7 fe 
AGENDA No. ,,ä:l)e. 

Plein 1813, No.4, 
's - G r a v e n h age. 

Naar aanleiding van Uw sch rijven van 9 dezer, Nr.U 28 b -
C 67, heb ik de eer U HoogEdelGestrenge het no.volgende te be
richten. 

De vertegenwoordiger van B.I. in het buitenland is m.i • 
de aanreuezen instantie om met de politie-autoriteiten contacten 
te onderhouden. Hij moet met de hoogere functionarissen van de 
Sûreté Nationale te Parijs, de Sûreté de 1 1 �tat te Brussel en 
Special Branch van Scotland Yard doorloopende en nauwe verbin
dingen hebben uit hoofde van zijn functie van inlichtingen
officier. Het zou een zuivere doublure worden als daarnaast nu 
nog een andere verbindingsofficier met dezelfde instanties aan 
de .Af:lbassade werd toegevoegd. 

Los van de om1oodige kosten aan zootn doublure verbonden 
is er het gevaar, dat ondan1rn ieder verbod van boven af de man 
van Justitie, indien dit geen luiaard is, toch op het inlichtin
gen gebied werkzaam zal zijn. Hij kan n.l. onmogelijk voldoende 
werk hebben aan de taak omschreven in de punten 1 t/m 6 van den 
ministrieelen brief. 

--... Uit eigen ervaring is mij bekend, dat di contacten met 
het buitenland voor crimineele aangelegenheden niet zoo veel
vuldig zijn, dat daardoo1· een aparte man van Justitie gewettigd 
zou zijn. 

• 
De kwaliteit van de a.s. B.I. officieren is van dien aard, 

dat zij gemakkelijk het eenvoudige werk omschreven in den brief 
van den Minister van Justitie erbij kunnen doen. Veel van dit 
werk zal door klerken personeel kunnen worden voorbereid. 

Ik vrees niets zoo zeer als de concurrentie van Nederland..:. 
sche ambtenaren op de buitenlandsche 11 inlichtingen-rnarkt" waardoor 
onder de buitenlandsche autoriteiten de grootste verwarring zal 
ontstaan en de IJederlandsche Security, die het gedeeltelijk vun 
buitenlandsche inlichtingen moet hebben, aanzienlijke gevaren 
loopt. 

C.B. 2393 . 50.000 • 12 • '45 

Het Hoofd van het 
BUHE.aU N.aTION.AL:d: V.EILIGlBID 
de Ko4t---

Mr.L.Zinthoven. 

BNV 51 
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thans in overleg treden t.a.v. de aan te wijzen contac tambte
naren voor Internationale Rechts- en olitiehulp. 

Ik moge U hieronder nog een overzicht geven wat naar 
mijn meening de taak is van den ambtenaar, belast met de In
ternationale Rechts- en Politiehulp. 

1. Deze ambtenaar verleent bij stand aan en legt contact voor
de opsporing in het buitenland van personen, die in of ten
nadeele van Nederland strafbare feiten hebben gepleegd,

2. hij verleent steun en introductie voor l1ederlandsche poli
tieambtenaren, die naar het buitenland gaan voor onderzoek
in loco,

3. hij is tus schenpe rsoon voor .Justitie in verband met aunvr
gen tot uitlevering van verdachte of bereids veroordeelde
personen of met aanvragen tot strafvervolging in het bui
tenland van daders van in of ten nadeele van 1'!ederland ge
pleegde strafbare .feiten (gevallen, waar geen uitlevering
mogelijk. is), ·

4. hij adviseert mede, namelijk voor wat betreft eventueele
crimineele antecedenten, ten aanzien van degenen, die een
.1: ederlandsch paspoort of verlenging daarvan aanvragen aan 

ederlandsche 1)..mbassadeurs, Gezanten of Consuls, 
5. hij adviseert mede, namelijk voor wat de crimineele ante

cedenten betreft, ten aanzien van vreemdelingen, die een 
l·ederlandsch visum aanvragen aan l ederlandsche 1-i..rnbassa
d_eurs

J
Gezanten of Consuls,

6. hij draagt zorg, · dat de contacten van bui tenlandsche jus�
titie en politie-instanties met de gelijke instanties in

ederland z·oo aangenaam mogelijk blijven,, 
?. hij onthoudt zich van alles wat zich beweegt op het ter

rein van den militairen of c±vielen inlichtingendienst. 
8. inlichtingen welke voor den verte genvrnord iger van B.I. van

belang kunnen zijn geeft hij onmiddellijk door. Hij streeft
naar zoo goed mogelijke samenwerking.

De �inister van .Justitie, 



M I� 'f�E 
VOOR ALGEMEENE OORLOGVOERING 
VAN HET KONINKRIJK 's-Gravenhage, 

Plein 1813, No. 4 
20 Maart 1946 

• 

• 

8/Be No. 8175

Hierbij zend ik U te Uwer 
orientatie een afschrift van het door 
mij aan Zijne Excellentie den Winis ter 
van Justitie ge�onden schrijven. 

' 

De Minister-President, tevens belast 
de Algemeene Oorlogvoering 

van het Koninkrijk, 
namens dezen, 

De Secre
�

: 

Den WelEdelgestrengen Heer 
Mr. J.A. Fruin 
Bureau Nationale Veiligheid 
Badhuisweg 
Scheveningen. 

1 bijlage. 

@ 4003 - '46 

met 



S/Be • 8174.
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J /Bè o. 81'74. 

· eeni,g pa t, waarb!J d z t geco�lleee.rder 
van aard is, bleèk Lw:w.en te tija. t s op $1 tuat1 t 
Lotia, dat ik li � jftn in het b±Jzo r zou. 1len 
1ng,ai. 

Loltden 1 ae i'tuati :meelling 'fan d 
in d aa:nbet van 1ài. . · chri�ven genoemde Heer aldus-,._ at zich 
daar beVUl.dè:a een. Af'deeling Ministert J 'tl.tie, 
waarvan het Uoofd. ·1 �r. i• J er en tl& .tolitieîbuitendienst, 
ëlke ond r leiding ctas.t van H •. 13ann ïjtée.t;l€raeht van., iand. · ,aak w de o r • de Jager ns 

,Afai eling van l\ ni .... :te:áe zou 1ii de eerst plaats OJDattenêie 
w rltz:Jamh') in �rb$D.d t t Kom. nkli 3 al.uit 'Ven 24 lid 
1940, t.sblad l 8Ji or-ts ui't z.g. �te-l:lav.en-w&rJt17.aa111neden 
bgstaan. aar jll <>Yertui l'l8. be oor erot 110 de � 
.heden niet door een ·di&llt.:t an aterie te orden J:richt, 
doèh beho ren z1 · t re rte-eren naer onzen 1 ti t 'Val). 

:ir . en. ns-tz lfde ,in h t val t de Sa.f'.e-.a: :ven.-we:.t-kza.ällheden. 
Dne tJW:1-ou,:r:etl.. direct te re oorteereti · er het Hoofd van den 

elltralen Vermogt;tnt'QJ?SP rin dienst., ,,.,.., .. ...,.... Dienst � bi.J
Ui,tsluiting t dit $Ort rna�&n itl bela t.· Voor. zooVér b&ke d, bestaan d erk:z.aewineHJat 
dtal .t o1itioWit&ndien t <ts toJlèi.en uit� 

) het onderh.Oudén van het· eo :tact 1llet de lsch td.ligkeid 
au.vort tei ten. 

b) het- onderhoudt:Jn van t- contact et de ...
autoriteit-en in verband :met 1n'te·
politiehul •

o} het ver tl:'ekk van adYie,zen in V&rband door buitenlan-
der,.., in edlende a.;nv�n ot het ve:t.'krijge Bederlend.sohe 
re1$vicia, . . 

d) wer�d , die worden -verr.l.cht in •��band t het 01-t,
dat ztèh in• gelad l'l.1im ,:lO Nederland• r.s in· detentie b�
.den. Deze N d-erlalider zijn door de �ál.lioo de ex,pEtdltie1e
ger gedû.rende d velq.tocht door hankri3k 1944, evangen

namen en n a.r · l.Gnd overg bra.êht. 
In vorelibedoel oespr� kwam en tot de eon

c1ue:te, · 1 atst�noomde t ftel etfielenter in e rland 
kan orden verricht door ·het au a1ii.ol)ale 'elligb id• welk 
� .�uiot ,t; het verwe e -van dergelijke gedétixmerden is 
belast en daartoe"over een geseb.ikte staf van ter ut.e ltund1 
;persoD.eel beschikt. · 

· at de ondèr -) gcm:oem.de taak betr n, zij». e.rnstig1 · 
bézw Mn •scre:tè.11 bij .het ftoQfd van het �u N :b.iona.le VeiU&-
heid owr de wij:te, �P. deze dQo:t- den #• olitie�te diar:udi tot 
nu toe rd uitgeoefend. Vast is o te staan.. d .t, ofschoon 
herhaald lijk magd. n1 r inlichtingen op dit eb1ed do0%' 

eA ienat tl otl. Steen.gracht van OJ'la.nd zi�n ver tr. kt. Der-
bnl v zi t het .Burewi a.tiO?la.le eillghei d. d.ch verplicht een 
Officier t Londen bij e Brit�êhe Vellieheidsi stanties té de
taehe ren, die 1n staat zal zijn di1ï �eer belanr;ri;}k erk tijde
lijk ·nasr hoo:rên te vervu.J.len, 'totdat de Buitenlandsehe blieh
ti.ngendi enst een va-binäingsof:f'ici.ex, te Londen tal he 'bben� 
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de secretaris generaal. 1ran het ä.eparta:rient lil' van AIGERElli 
de beera.-JAGEit 
3hr S� VAN Hl!LAlfD 
ae i.er GOOSS11ff> 
Jla�e>r de IfE'fd'OO
làpitein J.fm LOtlOOl'i 
Kapitein 'Vim B1UNK 
:Ritmeester DIOKMisES'?ER 
Ka.pi� !AK'KER 
•••••••••••••••••• 



� 4eM �r.l.ng _. °" �� � iµót ammem,s. Bij bevond !dch echter 
in het. � � Van te voren ba4 de OV'el"$te umKSEVA een � 
met: d.e kD'kllrtl. VAN ma FLASSOHS 



Bij mi.ju 'bez in Londetl kwam ik toova1Ug ta wota dat _. 
bijeenkonut q? het ä.epa.rt;ement van Justitie 1$0il z13n ,waar � tingen beap ea 
gouden �,� � wl. intQresseerden. Naa.r aanl,eitling van b,etgeen D� 
en VAN B8.tNlt ffli3 verteld hebben avor deze ve�,heb ik bijgaand nppQJ'tje 
gemaakt. tiijn. poging ODl ao notulen wm ze YergatLr.tng !n han4tm te Wjgen z1.1n 
heel.aas niet selukt. 

De verte� van BI hebben met het stanapunt �enaxm 
aa.t qetwijteld éloor het Booftl BI tou zi3n inge'na.r.ien. 

V,m, Brink en. Dijckmeeater Ri.jn ni•t voldoe:ndà q;, do hoogte m 
togen. de �en die daar geuit �.ook naar iets i.n te brengen.i'.ierbiä 1-
mi.3 wederan gebleken hoe �akeli� is aat d.$ verte�era van het b\lrean 

• j.n hot buitenlanà · niet alleen e6!1 behoorlijke instzucti nDàcU,g hebben, l'.ll\8l' da.1;
zij ock op do hoogte moeten � gehatm>. van ae bel.angri�tó punten die hun 
werkzaameden betzettea.Hu doet zich heelaao hot ongelukldge g� voer dat s_peoiaal.
van Brink geheel los ie � te taan van Hl.Voor hem ie Bl eloohts een w,ge 
klank uit lang verv-logen tijden. H1IJ hoon n..l. nooit Set.a dt Waasenant-. Hot komt
me zoo m en dan migelootelijk � dat dezelt'de tcn.iten d!i ja.ren � gemaakt û.,;Jn. 
ten aanzien van agenten die • in �t gebied za� nu � �Ygen&ak;t wor4en 
ten aanzien van dt!t vert.e�� Jn het b.dtenlaai.,Het moet dan ook geen vei
'ba!dng wekken aat wn Angeren c.a. nu trachten. -onze verleg� wor hun � 
-�� 

�t worä.t �OQ lengzam:rhand t1'1 dat Blt àat zich � o.p beroem\ 
\{enar:tng dat net een wn de ueinige 3.Mtantles is•qû, àd••- veel r1&cöli beeft opgo-

• 

4a.an gedurende de oorlogsj� een van de allereerste begin,Jllen althana in: d.e 
� weet te brengen. 

Baar aa:nlo:S41na 'Wan hetgeen ;ik deHr aa.g. hier gezien heb• zou 1k 
�e �i;j.ner tijd nQg ee:u wn gea.acbte '4Villmt. sela. 




