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MINISTERIE VAN JUSTITIE 
's-GRAVENHAGE, dell Lj- J u 1 i 1948. 

2e AFDEJh.ING A •
J 

Geheim Vol .:.:'.·:;;. 

Bericht op schrijven van 

18 Juni 1948, No.37876, 

betreffende gegevens over requestranten met betrekking tot Ratio Koster. 

In antwoord op Uw bovenaangehaald schrijven 
betreffende het in margine dezes nader omschreven 
onderwerp, heb ik de eer U te berichten, dat er bij 
mij ernstige!be�waren zijn gerezen om mede te delen, 
welke personen en organisaties met betrekking tot 
de veroordeling van Ratio Koster bij mijn Departementen 

.,;.,,,.-' 
protesten of verzoekschriften hebben ingediend. 

I 

In de eerste plaats z\jn mijn bezwaren gebaseerd 

op het bepaalde bij artikel,8 van de Grondwet, waarbij 

/ aan een ieder het recht wordt toegekend om verzoeken 

.1)z. r"c:1-_,'j 
,,...

0
..,J.+ •r - mits schriftelijk - bij de bevoegde macht in te dienen 

� -k.lc. \r,;z, b..- Naar mijn mening moet er streng voor gewaàkt worden, 
t'e"'°' -..J. """""'11>•- vc:u, 

d t d · t ht t . t . . 11 . "h . d k d ha.� i-..
5
cdi_.l" 'Z.ol.L a 1 ree van pe 1 ie in vo e vriJ ei an wor en 

worJ-. k ....... n �-0""' .... ,ü tgeoefend en dan ook op geen enkele wi .i ze door angst 

�elk--�� d..Y .d::-voor re:perci:mies wordt belemmerd. 
-

w-,.sJ..y�l.v\r- t:::: Voorts zouden de door U verlangde gegevens niet ewh.�� 'I 1A'rl.-

::��1,::-l1 clt="i.�-
�-.s 1-p '!/ 

anders vermogen dan een aanduiding te geven van 
personen en organisaties, welke, naar aanleiding van 

J) publicaties in de pers, mijn aandacht op een naar hun
=ife� doe.\ Î!. c,.-k.. a.lic.,.-1 . . . . . • 
\Mi��\. Ul'\ c.e,ll\"'l1.t.\•-. mening onb1ll1Jk vonnis hebben willen vestigen, terwijl 
14\�tk. +cz.l�l'"a.�-QJI iedere andere conclusie slechts speculatieve waarde 
-k.+--�;,.� .. JJ d-.,..,-.. "4éo� c. . zou. hebben. 

_ie:,hJ... 1�0'-1� 
K ... , ........... � Oc.lA� 1ri<- 1 _ \ ... /"',, _, C!...._ --� o"k. l..lû-�-< -� • 

A� dè Centrale Veilig ids
di enst. l. "'fa..,�ij b& c. 

16Algemeen @ 7558 • '47 

De Minister van Justitie, 
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18 Juni 

G C H E I tt. 
___ , __ _

Protest.en tegen veroordelin� 
atio Koster. 

. lij �ens -publicaties tot -0 heden ve�schenen 
�n p.et · da[:'blad "d.e• "'larheid'' zijn �an we sxcellentie· 
door" de hieronder n;en0ernde organisaties, a_ dan niet 
tele�rafiscn �ótcste� ~e?onden te�en fa veroordeling 
door �e Kr1jgsra�d van de �ilitair · tio laster. 

185 an vsn het _:--crsoneel der :,r.v. ''De Cirkel" te 
Amsterdam {5-5-48) 
"el vaartsconi té �inschoten ( 4-5-48) ,. 
Zangkoor ui•orgenrood 1 'nschede (25-5-48) 
Afdelin .Alnielo v<;n '"'adio ·erkcna j"ederland {25-5-48) 

Voorts bevatte ''de · 'aarheid" van 30 .April 
1948 de mededeling, ttdat iedere da~ via het "Voorloriiee 
C it � I t. �, "'t Il 

/ Il -.- J V • t' t 96'"> ' Jörn e a ,1.0 l oi:) er , p a �'-t .n ••• ,.,pu1.s r a t:. " 

.Amsterdam· C., secreturi s �arcus Ba .. �ker", toezending 
van individuele' protesten aan de, uini�ter van Justitie
plaats vif1dt" .. 

. Ik moge uwe 11.:xcellentie verzoeken, mij in 
kennis te doer: stellen. _et de namen en ver-der vun be
lah.g zi,jnde _ eg_e:yens der daarbij· betrokken pérsonen, 
en/of organisaties, waarbi,i i" mij .moee veroorloven 
te verwijzen naar een door mij t0 cîicr ze re gevoerd·. 
gesprel� met de Heer '1nocck 'fienkel"l.ans van U ·! Finisterie. 

8 

HET HOOF I V.Ar Dr.: C ;t Tï--�L ' 
. V ,ILIGHEID:;iDL?'ST 

Zijne Exèellentie 
de ��nister van J stitie 
t.e

, "anens deze: 

�.G. Cra�bendam. 
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Notitie voor Kol.Mr.c.L.W.Fock. 
-----------------------------

Het navolgende wordt mij door de Heer Hazen
berg gemeld: 

11 Ter gelegenheid van een onderhoud, dat ik in 
"begin van deze week had met een hoofdaiï1btenaar van het 
Dep.van Justitie, deelde deze mij mede, dat de ambte
nnaar O.M. te Rotterdam, Mr.van Buuren, opdracht had 
"gekregen om een vervolginr; in te stellen in verband 
"met de ontdekking van clandestien wapenvervoer te 
.,Rotterdam. 
11 Teneinde zo goed mogelijk geinformeerd te zijn 
"had Mr.van Buuren de wens geuit, contact te krijgen 
"met de CVD en werd mij gevraagd een bespreking te 
"arrangeren • 
" De Heren Crabbenda.m en Pot van onze dienst

"zouden Mr.van Buuren op Woensdag 7 Juli ontvangen. 
"Deze afspraak kon niet doorgaan, daar Mr.van Buuren 
"verhinderd was, waarvan hij telefonisch mededeling 
"deed aan de voormelde Hoofdambtenaar van het Dep.van 
"Justi•tie. 
11 Een nieuwe afspraak werd gemaakt voor Vrijdag 
11 9 Juli te 16.30 aan de Javastraat. 
11 In de morGen van 9 Juli werd mij, namens de 
nHoofdambtenaar van Justitie medegedeeld, dat de be-
11sprelcing niet kon plaats vinden, aangezien de P.rocureur-
11-Generaal te Den Haag aan Mr. van Buuren verbodên had

� "met- •-d-e--OV!).-in- -contact te treden. 
" In de loop van de middag belde de Hoofdambtenaar 
"zelf mij o:p en bevestigde de mededeling.van zijn 
"secretaresse." 

! 
Mr.L.Einthoven. 

•s-Gravenhage, 19 Juli 1948.
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Notitie voor Hoofd CVD. 

Ter gelegenheid van een onderhoud, dat ik in het 
begin van deze week had met een hoofdsambtenaar van het 
Dep.van Justitie, deelde deze mij mede, dat de ambtenaar 
O.M.te Rotterdam, Mr.van Buuren, opdracht haà gekregen
om een vervolging in te stellen in verband met de ont
dekking van clandestien wapenvervoer te Rotterdam. 

Teneinde zo goed mogelijk geinformeerd te zijn 
had Mr.van Buuren de wens geuit, contact te krijgen met 
de CVD en werd mij gevraagd een bespreking te arrangeren. 

Hoofd Ben C van onze dienst zouden Mr.van Buuren 
op Woensdag 7 Juli ontvangen. Deze afspraak kon niet 
doorgaan, daar Mr.van Buuren verhinderd was, waarvan 
hij telefonisch mededeling deed aan de voormelde Hoofd
ambtenaar van het Dep.van Justitie. 

Een nieuwe afspraak werd gemaakt voor Vrijdag 
9 Juli te 16.30 aan de Javastraat. 

In de morgen van 9 Juli werd mij, namens de Hoofd
ambtenaar medegedeeld, dat de bespreking niet kon plaats 
vinden, aangezien de Procureur-Generaal te Den Haag 
aan Mr.van Buuren verboden had met de CVD in contact te 
treden. 

In de loop van de middag belde de Hoofdambtenaar 
zelf mij op en bevestigde de mededeling van zijn secre
taresse. 

Plv.Hoofd cVD, / 
KA, 10-7-48._3--
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NDrA VOOR DE MINISTER-PRESIDENT� 
.. 

Geheim 
U 9522 - CF - KH 2. 

Nopens de uitzending van een tweetal Nederlanders naar 
West-Duitsland onder auspici�n van het Bureau W {de Heer Vorstman) 
van het Kabinet van de Directeur-Generaal van Politie (Mr.Goossen) 
met het doel inlichtingen in te winnen omtrent linkse en rechtse 
radicale stromingen. 

Op zijn verzoek werden enige tijd geleden aan de Heer 
Vorstman permits verstrekt voor een bezoek aan West-Duitsland 
t.b.v. J.J.Davids, Fokkerlaan 11 te Amstelveen en C.L.Grolleman,
Kanaalweg 82 te Scheveningen.

Kort geleden heeft de Heer Vorstman opnieuw voor de 
bovengenoemde personen permits aangevraagd. Hij verklaarde dat 
genoemde Davids en Grolleman door Justitie naar Duitsland ge
zonden werden om inlichtingen in te winnen over de linkse en 
rechtse radicale politieke stromingen en verzocht daarom 
strikte geheimhouding • 

De reisroute die gevolgd zal worden is: Keulen, Frank
furt a/Main Stuttgart, en Berlijn. 

Davids zou reizen onder het cover van een zakenman en 
zou o.a. de firma's Robert Bosch en I.G.Farben bezoeken. 

Omtrent Davids is ·het volgende bekend: JACOB JOCHEM 
DAVIDS, geboren 18.1.1919 te Amsterdam. Hij was in Mei 1940 
dienstplichtig soldaat, werkte in de oorlogsjaren in de ille
galiteit en was in Maart 1945 medeoprichter van het Recherche 
bureau, Dienst Politieke Misdrijven, waarvan tot Juni 1945
Sanders de leider was. Davids is me� Sanders overgegaan naar 
het B.N.V. waar hij op 15 Augustus 1946 in verband met de 
reorganisatie ontslagen werd. Vanaf Maart 1943 had hij als 
"cover" een inschrijving als politie-ambtenaar bij de gemeente 
Amsterdam. 

Omtrent Grolleman is het volgende bekend: CORNELIS 
LUBBERTHIJSGROLLEMAN, geboren 7.1.1922 te Oost�Stellingwerf. 
Werd lid van de N.S.B. in 1940, ging in de Arbeidsdienst en 
kwam in 1941 in dienst van het Gewestelijk Arbeidsbureau, 
eerst te Lemmer, daarna te Hoogeveen. Hij deed zich als een 
pro-lfazi kennen en bemiddelde met grote voortvarendheid de 
�ewerkstelling van arbeiders in Duitsland. In Juli 1942 werd hij 
op het hoofdkwartier van de N.S.B. aangesteld als secretaris 
van het hoofd der afdeling Kameraa&chapszorg. Eind 1942 kreeg 
hij een studiebeurs voor Duitsland 1 g,ing eerst naar Frankfurt,
dan naar T�bbingen. Hij was van Me1 1945 tot Augustus 1945 
in dienst van de Amerikaanse contra-spionnage-afdeling van het 
leger. Hij werd in Augustus 1945 bij zijn terugkeer naar Neder
land aangehouden en gedetineerd tot Augustus 1947.

Uit de verhoren, die hem zijn afgenomen, krijgt men de 
indruk dat Grolleman een ambitieus w�rhoofd is. Na zijn vrij
lating verzocht hij het Britse Permit Office een visum voor 
Duitsland, dat hem echter toen geweigerd werd. 

---

-�-::-'.:-:---:f'.J.M.Driebeek 
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Mi;} bt'Jreiken "fan de zijde van de centrale Vei. lig

heidodienst bij he�ha11ng klachten var gebrek aan medewer

king van vele van onder Uw departement ressorterende ambte

naren. Met neme worden de verplichtingen voortvloeiende uit 

art.5 lid 2 van het (geheim) K.�. van 9 April 1946,no.27, 

dat mede de ondertekening van uw a.m.btsvoorganger draagt, 

niét of zeer onvoldoendè nagekomen. Deze houding ie in

schrille tegenet�lling tot diEl van ambtena.ran, ress-m-terande 

onder andere departmon,en, b.v. Binnenlandse Zaken en Oor

log, waarvan da Centrale Va:lligheidedienst steeds de volle

dige in het K.B. voorgenchreven mede erking verkrijgt. 

Teneinde evenbedoelde wetspepaling 1n Uw he�innering terug 

te roepen, mog� ik-de volloaige tekst hieronder laten vol

gen: 

•1 :ne betrokken Ministers dragen zorg,dat alle op

"het tiJdatip van dè inwerkingtreding van dit Be-

" slu.i t e hunn r be OClli l, ring atäande gogoven.s en in

"de toekomst te hunner kennis komende inlichtingen,

"Qmtrent de ondorw rpen, bedoeld in artikel 2 1 t�r-

0stond ter beschikking van het I-toofd van da Centrale
0Veilighêidsdienat word.en gesteld." 

Artikel 2 waarnaar vex-wezen wordt luidt als volgt; 

,ineze dienst wint inlichtingen in in het binnenland 

"omtrent: 
"a. spionnage, sabot e en voor de binnenla.ndae orde
Il 

lf 

en veiligheid ongewenste prop a.nda. 

elk streven ge�ioht op bestrijding van het wettig 

gezag m$t onwettige middelen, dan wel op aa.n.tas

ting van dë e:rondola. en van een democratische 

regeringf:'vorm. n

Het eerst-e bezoek dat rir.I.inthoven ale hoofd van de 

Centrale Vei.li heidsdienat begin Augu.stue 1946, dus kort 

na Uw optreden als Minicter, bij U bracht, had en doel Uw 

aandacht op dit lt.». te vsstigen en Uw medè erking in tè

roepen bij de uitvoering er van • 

.. 2 -
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Da verplichting werd n.l. in het bewuste 2e lid van art.5 

ten verzoeke van y miAistgd deatijde gelegd op d.e Min.is• 
ter in tede van op de var ohillende overheidsorganen en 

diens en, zoals in de oorspronkelijke tekst wae opgenomen. 

Het door Mx-.Xolfschoten voor telde e;meni;lement had geen an

dere bedoeling dan om de verantwoordelijkheid o de juiste 

plaats ta leg n, zo word door hem med gedeeld,ea sou 

ui teraa.;rd 1n de werkvv!i,jz zoals de Centrale Veiligheidsdien 

zièh die had v()orgeat ld gen wijziging brengen,. Dit waa 

oolt de reden, dat P,r.f. Scherme:thorn h t amendement heft 

overgonomen • 

Thans nu het K.n. bijkans 20 maanden in werking is• m0et 

worden geconstateerd, dat zowel het meergenoemde artikel 5 

11d 2, ale ook art. 3 van het. K"B. luidendo als volgt: 

nMet u.1tslu.iting v� alle overheidsorganen, -dienaten 

tten tn overheid.adienat staande pers-enen, heeft de 

••dienst tot 'taak de inlichtingen, welke omtrent de

u1n a.rti�el 2 genoerade onde-rwerpen door andere organen

••en dienst�n van depä."t'tementen van algemeen bestuur

"worden �erkregen, te verzamelen en in onderling ver•

"band te brengen. u

door Uw departement niet of nauwelijks w ordt nageleefd • 

Ik meen hierteeen tet1. atell:l,gate te moeten opkomen" 

De ernst del.' tijden aarin wij l.even, gedoogt ni-et 

dat door een niet behoorli3k na.leven van de wettelijke be• 

palingen door ambtenaren van de Staat çote belangen ge

schaad worden. De strijd tegen subversieve eleI!lenten.die ons 

van alle kanten bedreigen, kan alleen da.n met enige kane 

van slagen gevoerd WQ�den, ala het orgaan dat door de Reger· 

geschapen is om ha.ar ten deze voor te liohten oolt inderd d 

de besahikting krijgt over alle gegevens, die aan deze 

dtenst ltraah'ten$ de wetteltjke bepalingen dienen te iorden 

vers·trekt. 

Mij is gerapporteerd da.t vele verantwoordelijke ambte

naren die onder Uw departement ressorteren, zich om hun ge

brek aan medewerking! .beroepen op onbekendheid met de inhoud 

van het x.n. van 9 Apxiîl l946. Ik heb reden om aan te nomen 

- 3 -
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dat dit envo0rwendael i!'J; omdat hun gedragslijn niet 

verandert. nad�t ziJ van dit K.B. wel en terd ge op de hoog

te zijn gebra.oht • 
.Bovendien is Uw depn�tement bij de voorbereiding van 

het K.lJ. betrokken �ewee ten het is dus niet vol tè houden, 

dat Uw ministerie niet op de hoogte zou zijn van de ver
pliobtingen die daarin aan de verschillende instanties zijn 

opgelegd. 
lk moge daarom U e E%cellentie verzoeken om thans met 

zovee1 woorden aan de onder U ressorterende diensten en ambt 
naren, d1e met de matene• waarvan in a.rt.2 van het K.B • 

sprake is• in aanraking komen, te gelasten zich te houden 

aan de verplichtingen, voortvloeiende Uit d artikelen 3 n 

5 lid 2 van het K.B. �an 9 April 194, no.27 • 
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AFSCHRIFT. 
----------

Veze nota werd op 18-10-47 aan de 
Cie.Wijnveldt toegezonden. 

Mij werd op een bijeenkomst van. Uw Commissie medegedeeld, 

dat het gebrek aan medewerking van de zijde van "Justitie" aan de 

taak, opgedragen aan de c.v.D., te wijten z0u zijn aan onbekendheid 
met de inhoud der voorschriften, welke in het K.B. van 9 April 1946, 

No.27, zijn epgenomen. 
Ik heb er bij die gelegenheid reeds 0p gewezen, dat lid 2 

van art.5 van genoemd K.B. een verplichting oplegt�� betrokken 

Ministers, om te zorgen, dat de inlichtingen, welke de c.v.D. nodig 

heeft, dit lichaam bereiken. 
In de oorspronkelijke door mij voorgestelde tekst van bedoeld 

lid stoad: 

• 
112. Alle overheids-organen,-diensten en -ambtenaren zijn, al

door het Hoofd van den dienst daartoe aangezocht, verplicht alle

op het tijdstip van de i.mverkingtreding van dit Besluit te hunner 
beschikking staande gegevens en in de toekomst te hunner kennie

komende inlichtingen, omtrent de onderwerpen, bedoeld in artikel 
2, te:mtond ter kennis van het Hoofd van den Centralen Veiligheids 

dienst te brengen." 
Op uitdrukkelijk verzoek van het Ministerie van Justitie 

op een conferentie, waarbij Mr.Kolfshcoten en Mr.Tenkink, de Secre

taris-Generaal, tegenwoordig waren, is deze verplichting, welke dus 

aan overheidsorganen, -diensten en -ambtenaren was opgeiegd, ver

vangen door een verplichting van den Minister, zodat de tekst voort

aan zou luiden : 

.• 112 De betrokken Ministers dragen zorg, dat alle op het tijdstip van 
de inwerkingtreding van dit Besluit te hunner beschikking staan

de gegevens en in de toekomst te hunner kennis komende inlich

tingen, omtrent de onderwerpen, bedoeld in artikel 2, terstond 

ter beschikking van het Hoofd van den Centralen Veiligheids-

dienst worden gesteld." 

Mij is door beide heren verzekerd, dat het hier ui tel uitend 

ging om de verantwoordelijkheid d�r te leggen, w aar zij behoorde te 

zijn, n.l. bij de Minister. Op mijn protest, dat een omweg in de 

berichtgeving over de Minister puitengewoon onpractisch en dus on

aanvaardbaar was, werd mij pertinent medegedeeld, dat de redactie

wijziging geen enkele verandering in de door mij voorgestelde werk

wijze zou betekenen, aangezien de inlichtingen mij� via de 
Minister behoefden te bereiken, doch rechtstreeks door de organen, 
diensten en ambtenaren aan de c.v.D. konden worden verstrekt. 

2.-
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Wanneer de organen van Justitie dus niet medewerken uit on
bekendheid is de Minister de verantwoordelijke man. De Minister 
zelf had zijn ambtenaren behoren in te lichten, zeker gezien in 
het licht van de door hem voorgestelde wijziging der redactie. 

Mr.Fruin heeft deze hele zaak, namens mij, met ver.schillende 
autoriteiten op lager niveau besproken. Uit een aantekening, die ik 
op mijn oorspronkelijke concept vindt "Goossen, Huize Katwijk", 
blijkt, dat dit stuk vermoedelijk ook met Mr.Goossen is besproken. 
Ik leg dit stuk aan den voorzitter over met verzoek om terugzending. 

Dit wat het formele gedeelte betreft. ! :;1 -
"· ~,.t:,J-.:._.,, 7 I

. nr �-P" 

Het materiele gedeelte begint op 29 Januari '1946 met een 

• bespreking waarbij een groot aantal Ministers tegenwoordig was,

• 

Een exemplaar van deze notulen leg ik aan Uw Voorzitter, eveneens
met verzoek om terugzending, over. Hier werd dus een uitvoerige
uiteenzetting gegeven over de toekomstige c.v.D. aan de hand van
een tekening, waarvan Uw Commissie een fotocopie heeft. Deze
zelfde tekening werd op 25 Februari 1946 in de kamer van den heer
Tenkink door mij gedurende· enige uren besproken op. een bijeenkomst,
:exs: waarbij Mr.Goossen, Mr.Bakker en vermoedelijk ook Mr.de Blécourt,
allen van het Directoraat-Generaal van Politie, tegenwoordig waren.

Ook de Inspecteur-Generaal De Koning was aanwezig. Al deze
heren werden dus door mij persoonlijk ingelicht over de toekomstige
c.v.D.

Aan het concept-K.B. werd op Justitie, en ongetwijfeld ook 
op het Directoraat-Generaal, gedokter�. Men heeft het daar dus in 
handen gehad en wa d arom volkomen op de hoogte. Wat was eenvou
diger dan dat Mr .. � die geregeld ( ik meen eens in de 14 dagen) 
besprekimgen had met de Procureurs-Generaal, aan deze heren mede
deling zou hebben gedaan van de verplichtingen ten opzichte van 
de C. V.D. 

Dech de heer Crabbenda.m, die tot October j.1. met verlof 
was en niet bereikbaar was en mij daarom paa heden een opgave kon 
verstrekken, heeft met drie van de 5 P.G.'s besprekingen gehouden, 
waarbij hij uit het K.B., dat hij bij zich had, dingen voorlas en 
citeerde en daarbij de heren op hun verplichtingen, welke uit 
Artikel 5, lid 2, voortvloeiden, wees. Dit heeft nilnrner enige ver
andering gebracht in de situatie, n.l. dat de c.v.D. practisch 
geen inlichtingen van de zijde van de Procureurs-Generaal of het 
Directoraat-Generaal ontving. 

3.-
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lJe veronderstelling van 11Justi tie", dat Uw Connnissie de uit
vlucht zou accepteren, dat deze sabotage geen sabotage was, doch 
onbekendheid met de inhoud van het K.B., is bijna beledigend voor 
Uw Connniss ie. 

Wanneer immers op 29 Januari 1947 de P.G. te Arnehm,op 
12 Februari 1947 de fgd. Dir.van Politie te Den Bosch en op 18 
Maart 1947 de P.G. te Leeuwarden uitvoerig over het bewuste K.B. 
worden ingelicht, dan is het toch niet auinemelijk, dat deze bij
eenkomsten met de heer Crabbendam nimmer op de geregelde ver
gaderingen van de Secretaris-Generaal met de P.G.'s ter sprake 
z0uden zijn gekomen. De heer Tenkink kan bovendien zelf toch 
zeker geen onwetendheid voorweden omtrent deze materie. 

Ook heeft de heer Crabbendam op de navolgende data de 
Gewestelijke Commandanten der Rijkspolitie en hun districtscom
mandanten nog ingelicht over het nieuwe K.B. en hen op hun ver
plichtingen, welke daaruit voortvloeiden, gewezen. Het zou toch 
een wonder zijn als van al deze besprekingen met Rijkspolitie
autoriteiten nimmer iets doorgedrongen zou zijn tot de heren 
P.G.'s of het Directora.a�-Generaal.

De heer Crabbendam had besprekingen op: 
20 September 1946 met de Gewestelijk Cdt.Rijkspolitie en zijn dis
trictscorrnnandanten te .Amsterdam, 
2 October 1946 te Den Bosch (de Gew.Cdt.was door ziekte verhin
derd persoonlijk aanwezig te zijn), 
1 November 1946 te Groningen en 

• 16 Januari 1947 te Den Haag.
Op 3 Februari 1947 was de heer Crabbendam bij Mr.Van Thiel en
toen bleek hem, dat deze P.G. geheel van het bewuste K.B. op de
hoogte was.

In Mei 194& had de heer Crabbendam een bespreking met
Mr.Goossen. Bij diengelegenheid bleek eveneens, dat Mr.Gooasen
op de hoogte was. Helaas is bij dit gesprek geen getuige aanwe
zig geweest. Vanwege de volslagen onbetrouwbaarheid van Mr.Goossen
heb ik de heer Crabbendam enige tijd na dit gesprek opdracht ge
geven uitsluitend in het bijzijn van getuigen met Mr.Goossen te
praten.

's-Gravenhage, 17 October 194ij.
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Exemplaar ·No• 
..,.----

GEH.EIM. 

DIT EXEMPLAAR BLIJFT EIGENDOM VAN DENO.V.D. EN BEHOORT 
OP VERZO:EK AAN VOORNOEMDEN.DIENST TE WORDEN TERUGGEGEVEN. 
· OVERNAME VAN DEN INHOUD GEHEEL OF GEDEELTELIJK IS NIET 
GEOORLOOFD,-

Het doel. van den Plaatselijken Inlichtingendienst is het 
zich op de hoogte stellen.én blijven van die stroomingen· 
in 'een ·gemeente of ressort, welke door hun aard bij- voor..
komende_·. gelegenheden gevaarlijk zquden kunnèn worden voor 
de rust, orde _of veiligh�:id van den Staat�.·

. ' ' . . 

In de eerste plaats behoort men in de gemeente zol,f op dè 
hoogte te zijn en to bJ.ijvon van deze oat3gorie ·:partijen, 
groepen, bewegingo.ç. of personen. In do tweUdo plaats dient 
de Regeering te kunnen worden ingelicht over alio stroo
mingon van èvengonoomd karakter, die in hot Nodoriandsoho 
Volk leven . 

Teneinde hieromtreht oen duidelijk overzicht to verkrijgen 
on to behoud.en i·s hot gowonscht, dat gewerkt wordt volgens 
do hieronder volgende . · _ 

R I C H .T L IJ N E N: 
' 

'JL� Bozookon on verslaan van· vorgadoringon, gehouden door . 
groepen als bovengenoemd, 

2. Aanloggen en bijhouden van oen kaartsysteem, bevattende
do namen, voornamen, gobciortoplaats on -datum, beroep,
adres, ovont. adreswijziging on vordoro gogovons van do
personen, op don voorgrond tredende in do bodoeldo
groepen,

3. Op de hoogte z1Jn van don inhoud dor in do gomoonto
verschijnende bladen en organen vun de hierboven bedooldo
groepen, van het aantal dat van elk orgaan in cle gemoento
wordt ve�spreid en van de·personon, die oon dergelijk

-blo.d regelmatig ontvangen, Artik0lpn on berichten,
betrekking hobbonde op toestanden of acties in de bo
trokken gomeonto, uitknippen en bewaren.

4, Lezen .van plaatselijke on provinciale bladen en diG 
artikelen uitknippen en bowaron, wolko betrekkingnebbon 
op acties van bedoelde groepen of er op gericht zijn 
stelselmatig hot Gezag to oi1dormijnon, zoomodo die, 
welke oritièk oefenen op handelingen van dergelijke 
groepen enz, 

5, Op de hoogte trachten te komon van do namen van perso
nen, bohoorendé tot genoemde groepen, dio in hot bezit 
willen komen van vuurwapenen en munitie, 

- 6 -



6• Zièh op de hoogte stellen en blijven van don geest 
onder de arbeiders in de vitale bedrijven, teneinde 
de kans op hot uitbreken van·sto.kingon , waardoor het 
maatschappelijk loven zou worden ontwricht; tijdig 

__ ·ter kennis te kunnen brongon van do Regooring, 

7 ! Zièh op de hoogte stollen on blij yen vo.n allo unti
militairistischo en ultra-pacifistische ströomingon 

. ,en de door deze groepen gopropagoordo o.ctio • 

.Alle' gegevens krnehtoris•• hot voro·nstnande vorkregon -on 
o.llo verdere. beiangrijkd 'te\1:'_ kennis komoÄd,o ·borichton 
ö1""it

E1dodoelingen (ook plnatsolijko en provin-...,io.lo coura.ri.ten
artik;élen) behooren zoo spoodig mogoli,jl� to word,on opge
zonden aan-het Hoofd van den CENTRALEN VEILIGHEIDSDIENST 

.. té. '' s_-GRAVENHJ).O-E. -Javastrao.t 68. Zijn de inliChtingen van 
· groot belang;· d"an. bohooren zij, terstond te. worden ingediend
·_ t'tu.sr;,çh�� 9 -: ·1$ 1.üir. eve4tuocl tólefoniscp.·, nummors 11153g; 
"Pf l-12778)-. Dl? in de rap11ortcin genoemde. nmo.én J)ehooren zoo
volledig :rno�o�ijk te worden opgogevon , met i,/i'.olledigo voor
namen, geboorteplaats on -datum, beroep ,on n�uwkour..ig ndros, 
voor(?]. den e�rston k?er, do.t zij worden; �oorgo_goven ·.

Yerdor·diBnt maandeli�ks,eon rQpport to wordo� ingezonden 
betr�f:fèndo don d.lgcmocnon _politio,kon toostnnd in do 
gemoonto, of" hot ressoi:t , :waarin dan .tovçms. alles beh<;iort.
te wo,rq.on opgenomçirî ;:• wcit · nicit 6nmiddo;J..lijk aun hot Hoofd 
vq,n den c. V .D·; · i,s· gomèld.. · .

1' ' 

' - '
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M. 
VAN DEN 

PR OCUREUR-GE NERAAL 
BIJ HET GERECHTSHOF TE 

'S-GRA VENHAGE 

• 

• 

G .No . ... .37.3l. 

'S-GRAVENHAGE, ........ 1.4 .... Ju.lL. 

PERSOONLIJK • 

. .... 194.7. 

Ik heb de eer UHoogedelgestrenge 

hierbij te doen toekomen een copie van mijn on

der dagteekening en nummer als deze tot Zijne 

Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard gericht 

schrijven. 

Aan 

De Prq�ureur-Generaal, 

u IJ 
Q

de Heer Mr.L.EINTHOVEN, 
Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 

te I s-GRAVENHAGE. 

U. A. L. 20;25 

@ 43291 - '46 
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mer van dezen brief nauwkeurig te vermelden 
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26 · aurt t17. 

'Y'6.l1 9 ;pTil 194�, · N.o. 27., erd ·bepna.ld 
et Ui sluiting v� alle O crh fäsorga.nen, 

·: -diensten en in Overheidadienst' a-ao.nae e:rson.en, tot ·haak
·heeft de· irtlichtingen omtrent __ .apion.nEtge, -0�m1onschte :propá
,�a , ,e;ictremtsme ema.' te· v�rzar,ièlsen en 1n ·onderl� verband

roepen om aen heer Lejeµ.n� in Utrecnt �op te d� om alle 
·>. �tüichJ.ir�en, .é:3- ·e hij vc,rkriJ-gt omtrent pe� onen, die uit

' . .

nu.eland o? het door Rualt'll?.d bezette gebie {inclusie� vazal
, státen) hier :tn lîederla.nd• komén, zoomede gegevens over -het _
communieme,. 'ëlit,ti�i - 'o()� ttr' ge-ven. 

•� . •I � 

Le�atme S,a- daa.�# -meen ilt, wel toe ber id naar wrwa.oht 
van·'tf een opdracbt�. 

Hij komt bij zijn nd rvi.?Sginge� met veei.personen in 

. . '1an �len met opçl.rach sn .t:d.el'bee.n g�1 o1ri,ett z�ijn, waardoor 
zij VOOX" ome sam.Èm.1evin_g en. gevaar· o:pleve n..

'In de 'hoo_P.; dat .Ge, ..aiµi .m'jn verzoek .ziilt ku..rme.o, voldoen
. blij! �Je eet vrienda,ohan]?élijlêe .groetèn, 

.. 
' 

Dên H èr Dir -c'teur-Generéal voo:r -.de 
Ei zorulere B;echtspleging, 

Uw 

Nassaulaan 23 11
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A. Een centrale veiligheidsdienst dient te beveiligen tegen :

a) spionnage (zoowel militaire als economische), sabotage,
ongewenschte propaganda door buitenlandsche mogendheden;

b) elk streven gericht: 1) op bestrijding van het wettig gezag
met onwettige middelen dan wel 2) op aantasting van de grond
slagen van een democratischen staatsvorm.

B. Een centrale veiligheidsdienst dient inlichtingen te verzamelen
doch geen executieve bevoegdheden te hebben, dus zelf geen
arrestaties te verrichten. Dit laatste moet 6eschieden door
personeel van marechaussee, gemeente- en rijkspolitie meestal
na overleg met, of op verzoek van den centralen veiligheidsdienst
doch onder verantwoordelijkheid van hen, die arrestatie-bevoegd
heden hebben, dus de Politie.

C. Een centrale veilibheidsdienst dient de beschikking te hebben
over een beperkt aantal zeer gespecialiseerde ambtenaren zonder
Politie-bevoegdheid voor het onderzoek van ingewikkelde zaken,
die over het geheele land verspreid zijn.

D. De normale onderzoeken worden gehouden door personeel van mare
chaussee, gemeente- en rijkspolitie, dat door den centralen
veiligheidsdienst daartoe speciaal is opgeleid, doch onder de
bevelen van de locale politiechefs blijft.

E. Bij den centralen veiligheidsdienst komen alle inlichtingen
samen, die dus in hoofdzaak door plaatselijke autoriteiten ver
zameld zijn, waardoor men op één punt het geheele terrein kan
overzien. Wil men amateurisme vermijden, dan zullen de personen,
die deze inlichtingen verzamelen en onderzoeken verrichten, eerst
een behoorlijke specialisten-opleiding dienen te krijgen, zoowel
in de methoden van de tegenstanders als in de wijze, waarop
onderzoeken dienen te wo.1.· den gehouden. De centrale veiligheids
dienst is het aangewezen lichaam om deze opleiding ter hand te
nemen.

Fl.Alle inlicntingen, door welken dienst waar ter wereld dan ook
verkregen, en welke dienstig kunnen zijn voor het hierboven 
sub A omschreven doel, behooren te worden doorgegeven aan den 
centralen veiligheidsdienst, die deze gegevens verwerkt in zijn 

1 kaartsysteem. . 
· 

G. Dit kaartsysteem staat ten dienste van alle Departementen en
van die vitale bedrijven, daartoe door de Regeering aangewezen
met dien verstande, dat om redenen van Landsbelang bepaalde
inlichtingen kunnen worden geweigerd.

H. In alle Departementen en door de Regeering aangewezen vitale
bedrijven zijn ambtenaren werkzaam, die belast zijn met de zorg
voor de veiligheid in den zin als hierboven sub A bedoeld.
Deze ambtenaren krijgen hun speciale opleiding van den centralen
veiligheidsdienst.
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r� O 1 .a. 

Tijdens een bes-�reldn0 :.1et den Sec1�etaris-Generaal 
van het :Jepartenent voor �Ugemeene Oorlo._;voerin6 van het Eonink

rijk over de bes;rootin..:; von uit'--'c,ven van den C.V.D. over het 
jaar 1947 l�wan een vraag.::1tul,: ter S::?rake van org,anisatoris·chen 
aard, hetwelk il;: gaarne onder C.e .aano.dcht 1'1ilde brengen, omdat 
�1et ook bela.1grijke financieele con.:,equenties met zich bre�1gt. 

Vooro'!) zij no0 eens naè.n1�dtelij2. betoogd, de.t een 
inlichtint;;en- en contra-s:pionnage-die�rnt alleen 2,a.r 6oed J.rnn 
functionneeren indien alle 

0ef;evens zoo snel mo,...;elijk or enl:ele 
regionale centra Sé.Ji1@n+·o __ en, waar zij door deskundic personeel 
noeten worden .;ewao..:rdee:rd en vervrerkt. ·dat vsn \ier:·elijk bela.11g 
is behoort dan terstond te uo:rden door0egeven a&n den C. 7.--;J. 
:Dit is dus in hoofdzaak een kues•cie vmi orcan isatie. IJ.et feit, 
fü.t de Politie-instanties, die als re_;el e.ls bron va,i inlichtingen 
zullen funi;eeren, 11.t.l. verdeeld zi�n over drie verschillende 
De::_Jarter.Lenten maakt !1et vr&.a'--',_,tu:c van de or._;anis�tie uiterst 
moeilijk. 

Het zij iüj vergund een hypothetisch voorbeeld te 
:;even d�t zich on,;etwijfeld in de pral::ti�::.: zal voord.oen indien 
.;eer: behoorlijlrn coördinc..tie van verschillende dien:::;ten tot 
st2.nd komt. 

� 
L1c�ie.1 b.v. 09 yolitie:: of spio •• na,se 0ebied on0e1.Jensc'1te 

/ 
elementen v2.nui t � ·1trrnrpen na. r ::reda on'-�erweg zijn, dan :an het
voor.crn·men, dat Cén v&n deze :;iersonen door de sren::, benaJ.-:ing 
(lile.rechaussee) \7ordt ,;e,;re:9en en vastgehouden ome.at nen ,'1e:i ver-

• den�ct, een ander 11or�.t zearre,.:::teerd door de 3.ijks::_)oli tie die in
een êLer lüeine geI'l.eenten 6estationneerd is en beide instanties
beric�1ten aan hun (verschillende) superieuren, dat .!en vermoede
lijl: een s:9ion of een gevaENrlij::e corn.,_;1unist te :pa.c.l.cen heeft.
Lai1gs een .. 1eele 01.1v-reg :::o, 1en c.eze ,Jericl':ten in :Jen Ha�g re,.,:_ . bij
de centrale J.eidil1

0 
ven de =.=2.rechaussee en bij het 'Directoraat

Generaal van de Rijkspolitie die cle gec;evens dan vreer zullen
door""even aan den C. V. "J. Intussc�1en vrist de Ger1eente Poli tie
te Breda door verschillende omJ t2nc7-igheden alles v2,n '1et conplot
af en zat zelfs te 1,L..cl:.te"1 op de �:::01nst vLn d.ez e o.1bene01s c�1te per
sonen, doe�,., hoort tengevolge van :1et 0ebrek at.n coördinc tie niets

van de •• 



• 

• 
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verrichte arrectaties. 

Een �chat aa1 _-ostbE..re t;ij d ell contr8.·-s ionnc..ge 
I11l. teriaal 0a2t op deze uijze verloren . .De eenic,e juiste o:p

lossin;; zou zijn om in verf;3chillende deelen van .'.1et land, 
voornamelijl: aan de 6renzen, é 'n :poli tie chef aan te ,.'ij zen 

om alle c:ei:;eve...1s te verza11elen omtrent 0pionna6e en subversieve 

activiteit, deze be�evens te beoordeelen, zoonoodi6 in te 
grijpen en voorts in belan6rij_rn gevallen terstond den C. 7.:J. 

te waarschuvren, die eventueel over no6 111eer materiaal zou 
l:u. nen teschü.l::en. 

Indie•1 in het bove:1ceschetste beval cï..E- Cormnissaris 

van _ olitie in 3reda E!.ls centrale fic_:;ur voor weheel \lest

Brsb=-.rit zou zijn aa..11.;e\.ezen, \,aar:1een aï.le berichte.1 over 
spionnage en cwnunistisc' e acti vi tei t in een be� & ld 0ebied 

zo1.:den J1.oeten ,-orden .;ezonden, jan zou ee.1 toestand 6esc:1a:pen 
zijn clie ·�et lsnf;s eD::aa.r 11ee:11.rnr -en om-1.o_;elijk maal::t. 

L� noende hier opzet·telij!: een verte.._,'::m10ordiger 
van de Ge7.eentepolitie, 011dat deze fu:nctione,ris..,en veel 11inder 
aan -risselinüen onderhevig zijn dan of�':icieren van e ::are

chaussee of arn.btenaren van de :=tij l:B}:JOlitie. 

Il: stel :·ilij voor c1.at ·beb2.lve in 3reda b.v. ool: in 
,.,, . l"' ..,, . d' . 7 -;r 1 T,T • • � h 

,.,,., ' d -'-l uur 0, .wll1 !10ven, J:eer_en, ven 0, illJYnef;en, Ars1 .. e:.1, .0.tlSCne e, 

ssen en u-ronin::.,en derGelij;rn centra zoude11 , orden ,_;evornd, 
7e�k stelsel ,rellicht later tl0b ��n worden uitGebreid. 

:i:�ont een der__,eli�:"e coördinc..tie nü,t tot st'-"i1cl clan 
zal è.e C. V.D. anbtenaren in vele :provincies no�ten plae:.tsen 
teneinde de 3 verschillende poli �ie-irn:J"c<...nties '-ls het ,mre te 

ov rkoepelen op 'let terrein van contra-s::cüonnc.óe enz. 

Aa:.1iezien. il:: voorloopi._c, efü1 coè:irdino.tie va:1 '-le ver
schillende Politiecorp::;e_1, op ä.e Yrijze zooals ctaor Lij hier

boven gesc�1etst, no: niet \.'a'-'rschijnli�:.� C1.cht, heb i:.c op .nijn 
onty:er:p-be&rooting, een bedrag vc:.n ± f.12O.::,OO ue�laatst voor 

personeel ..... - en materieele .-asten, -t'-'neinde een overl::oepeling 

tér plaatse 1.a2,r z1.ül::s noodié;; is tot stand te kunLen brengen. 

L- ontveins mij ::;eenszins, dat zelfs door deze over
· lrne:pelin6 e:.e resultaten veel n:inc:ter €},ll1 stiG zullen zijn êl_an

in "evcl van een coördinatie, doch er ri.oet iets 0ea_aan uorden
�

or.1 ,, e euvelen verba 1 ';.en aan de drie deel i�heid van onze Poli tie,
. . 

alt ans 1 1at ::.lijn r1erl: betreft, te ondervangen.

L, EiT'choven. 
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A. 

B. 

II. 

III. 

IV. 

Spionnage van bui�enlandsche mogendheden in reae,.rland 
gericht hetzij tegen ons eigen land, het,üj tet,en een ancler 
land. · · � 

Binnenlanàsche politieke stroo�ingen en groepeeringen, 
die het 1;1ettig gezag .ret on.vetttge middelen bestrijden, dan
wel de 0rondslagen van een democr.atischen regeeringsvorm 
aantasten of propaga-ndavo-eren die voor de binnenlandsche 
orde en veiligheid onge'Jènscht is. 

Teneinde deze twee hoof6afdeelingen behoorlijk te 
laten f-Lmctionneeren ijn er 4 hulpoier..sten 6eprojecteerà: 

1 Het secretariaat waar alle post binnenkomt en vervrnrkt 
wordt en waar/vrnrat ui t0emaa�t tot 1;'liens competentie -een 
bepaald vraarrstuk behoort. � � .u...�.a <! « ... � U/v1� � �L
� ku.c..C.. q �..LL.., �� .... � _,u_._.. .t..L.L� d-. :..-ehé-

De do€umentatie 9 waar alle kaarten en dosgiers wordA3n 
gemaakt en bevmard. /� L· 1.»c... � .L..,,<JL/' � ./ � .6:f..�e< 
��l/ � �-� a-- d<... /e.�7 � � ��� 

De $ecurity, die zoowel voor de veiligheid en betroûw- (!___ 
baarheid van de eigen organisatie moet zorgen, als propaganda 
moet malcen onaer Departementen, vitale bedrijven, enz., om 
deze instanties er van te doordringen dat voor'\rnmen moet 
worderi dat daar onöewenscbte elementen binnen dringen en 
daardoor geheime zaken in verkeerde han�en komen. jJ

De administratie', die z±ch be-zi:::,houdt mèt personeels 
aangelegenheden, financien en het beheer van het materieel. 

Deze 4 hulpdiensten staan rechtstree-ks onder het onder-· 
ho·ofd van den dienst • 

He� hoofd van den dienst bemoèit zich in het algemeen 
uitsluitend met de aÏdeelingen A en B. Een kabinet bestaande 
uit eenige ambtenaren staat hem ter zijde en hij onderhoudt 
de betrekkingen met den Buitenlandsche Inlichtingen Dienst, 
zoomede met de Departementshoofden aan nie·hij verplicht is
inlichtingen te verstrekken. · 

� ✓Ut4-•• ... f2·4'� � �•rz._ � �dd-� � ûe�L��� 
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Mr DrJ. WijNVBLD 

·• Bijgaand rapport bereikte de U bekende ;omff�i 

•

Zoudt U gelegenheid hebben mij onder terugzending 
daarvan in te lichten of de daarin genoemde "offi-
eieren behoort hebben tot het B.N.V. en v:ellicht 
nog gebruik maken van vroegere bevoegdheden of uni 
formen? 

Met vriendelijke dank voor Uw moeite, 

hoogachtend 

l.!).'Z 



e (' 
KA 19903 

1 rapport; ' 
"' I

·24-'7-47. ()' •;. /. ,J 

• .

,. 
.,; 

9-· 

.,,., 
tl;·., . . .. . ,· 

·~1 

Hooggeachte Heer WijnTeldi, 
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Onder terugzending 'fan het nppo:ri 'fM h•:....=!!:���j 
recheroheun· der gemeent.epolitie te !aam bel,, 1lc de eer 
11 te ber1ohten'1 dat·P.G•VSl?-·Deursen en A.ten Cate indel'-
daad .al� rechercheurs wer�aam.geweest zijn bij het !.B.v •• 
I!eiden"Werden op 1 December 1946 o,italage11, zi'j treden vel'-

. volgens in dienst van het �otoraca.t-Generaal der B1jzon
· · aere lleolitspleg:lpg en zijn 9.olt tballll ..: volgen� door mij
· ontvangen inliobtj.ng� - 110g werkzaam· bi_j de dienat "IC• van
genQemd . Direoto1:'aát-Ge11e�. . ,

, Naar mijne mea1ng dict,cmgeffij:fe14 een-nader
Ó.uderzo$ te worden inges't•lcl h� bat· opueden ..• van
Deursen'.� �en·. ca�e en tevéne. naar de motieven op grond 

. - ' . ,. . .. . 

waarvan de RijksreobeJiChèur.'V8il Pe1t C?P 21 Juni 1947,
tegen betu·.,reten ill,· aan· àä GemeentepolUie- te lmml·,_.. 

-· ' . . .... , .. (' ' t· , , . .. . 
JQededeel t, dat van ,Dem'ean· én ten. _Cate offic�eren van �et

t ' (' .. ' :- • -�- . \ .. J 13are,;a.u :Nati<?nate · Veiliglîe14 zijn,. 
.. ". .. · .: ·. . · . �r � 41 t �nde�oek b�j · �oor�áur niet ZOll

\ 

willeh aoen· gescbièdèn door mi�n .cl��, zou ik 1J · � offl'- · 
. - · ·�ing. 'td.�1,n geven ·h�t, ,J'llpporl aan de . •�a 'fan �et�klcene�

1ie doen toelcometl met vèrzoelt 11 �nnt naèler.. 'te rappol'-. . . � .. ·. , \ . ...,; . . ,., � . . 
,\J �ren. , . 

, . , - - . ·�. , , . .... V: 1 �· • "" • / • • • 

� • . �,; ,: • • 1 • �Bàopob.tead,
•'• ... -., • & �- • I_ ' � 

' ,. 
Aan' de F.de1Hoog.lch'tbare Heer 
Kr. Dr.J. Wi�nnldt, ' : 
P'red.Hendriltp1ein 30, '. 

' ' .
!!'9G r a v e ·n h a g .•• · 

·. ·.uw èlw, .. 
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Kort verslag van het rauport der Gemeentenolitie Baarn 
·inzake 1?. G. van Deursen ên A. ten Cate � · -"
-------------------------:----.------·----------------

. Het. rapper t -van t,,ee rechercheurs der Gemeente-
:pol tie te Baarn betreft e�n onderzoek ter plaatse inse
steld naa.r·een dam.e, die door h�r geclracinsen aanleiding 
heeft geGeven tot· dit onder.zoe1v{,...Dat hier inderdo.ad 11 iets 
e.an de hànd isn wordt o.m. ool� áangett')ond door in het 
rapport voorkomende citaten uit·ondersche:;te correpondentie, 
Rapportelll;'S uiten het vermoeden, dat bier vé.!.n- een hande_l 
in'verdovende middelen sprake is en vermelden voorts, dat 

,door dit onderzoek eveneens verdenkine is serezen tegen 
2 officieren, gena�.md l. G. van DEURSEN en A. te!l GA.TE. 
Terzake houden de rechercheurs der Gen:.eente:politie Ba.nrn 
contact_ met twee Rijksrec hercheuro van TELT en van BRIEI,LEN. 

. ·. De- door de 3eer·Wijnveldt rood aanGectreepte pas
sage, welke hem aa.nleidinc gaf tot zijn brief Vf.'.n 24/7/ 47 
houdt o.m. in-, .dat cle oetrol�ken rechercheurs van <}er:1eente
pol:Ltie Baarn op 21 Jun'. 1947 telefon:Lsch contact t1adden 

_net de Ri3lr.sre·chercbeur van l'EL�, waá.rbij ler.tst[:enoo.:de n 
· necledeeld.e, d::,t het. onderzoek VOJr-lopig moest blijven ru..;t'e

dc,: .. r hem '(vn.n Pelt) oel;:end ,-ras, fü1t de officieren P.G-.vc.n
·"!JEURSJm en A. ten CA�E bchoorc"'t0n tot het Bu:rer,-..1.. -Tc.tior!e_le
Veilie;heid en dat derhal.vc cer:,,t overle[! {;er,J.oer�:. !30U

r{{7- 1 t h -1- .... f � .,..__ .. .... . 1 'T . � . 1,., 
• 'l .::l" re.en L1e • e . .., ÁiO,)" ç, ,'-;L1rcc"u "L. t.lOl1[L0 · <Jl..LJ.,·,:elu. 

EA 7/S/ 47 . <,
. / . 

(_.)_ 
. -, . 1· 

{,,:, 
• '·t "·, /. / ·,1 · •, ,: k... . .... ' { { 



BUREAU NATIONALE VEILIGHEID 

HO NETH ERLAN DS SECU RITY SERVICE Scheveningen 
Datum 

Date 11 November 1946. 

Nr. 

Onderwerp 

Subject 

Bijlagen 

Enclosures 

Typ. 

Dlct. 

R A P P O R ? 

De ondergeteekende, E. van der Noordaa, heeft de eer U 
het navolgende te berichteru 

Ingevolge een telefonisch verzoek heeft hij op 7 November 
j.l. met Mr. J"P. Goossen va.n het Directoraat Generaal van Politie 
een onderhoad gehad, waarbij de navolgende punten behandeld zijn: 

• 
a. De Heer Gooseen is bereid om zoo spoedig mogelijk de gegevene,

welke verwerkt zijn in het kaartsysteem van het Directoraat-
� . �neraal van Poli tie, ter beschikking te stellen van den o .. ·v. D .. 
•. �1 'Omdat er gen geweldig tekort aan personeel ia bij het D.G.v.P. 
P.J.}) ( �Jverzocht de Heer Goossen mij hem afvloeiend personeel van het

B.N.V. , waarvoor de leiding kan instaan ter beschikking van 
zijn die.nat te stellen. Dit personeel zal in de toekomst een 
vaste functie verwerven. ·Deze personen zouden dan onverwijld be
last worden met het uitzoeken van de verlangde gegevens ten be-
hoeve van den o.v.D.
Zegsman dezes eohat het aantal kaarten, dat van belang is op on
geveer 10.000. De totale verzameling van de gegevens bevat 
800.000 kaarten. 

b. De Heer Goossen was verder in contact geweest met Majoor Pot.
Naar aanleiding daarvan moest hij dezen officier antwoorden ge
ven. Hem bleek toen, dat de Heer Pot niet meer op de oaralvan 
Bylandtlaan was. Een verder adres ontb�k. Bij afwezigheid van 
den Heer Bllw;.man en rapporteur had de Heer Goossen zich tot den 
fleer Grannetia gewend en hem verzocht te willen zeggen, waar de 

• 
,Heer Pot te bereiken was. van Grannetia had hij naderhand ant-
woord gekregen, dat deze het adres niet te weten was gekomen, 

•. 
terwijl overste Hazenberg te kennen had gegeven, dat Gooasen 
zich met deze kwesties tot hem had te wenden en dat hij ze aan 
den Heer Pot zou doorgeven. Door dezen gang van zaken was het 
den Heer Goossen dtle niet mogelijk geweest om zich onverwijld 
met den Heer Pot in verbinding te stellen. Op 11 November 1946 
heeft de Heer Goossen o.a. in bijzijn van den Heer stal ver
k1aard1 
1. dat dé dossiers (eenige kisten) van de zéeliedencartotheek

na tele:tfffl!'äóitoverleg met den Heer stal ter beschikking van
den o. V.D. zullen worden gesteld. Het kwam den Heer Goossen 
ongewenscht voor om de verwijskaarten naar deze dossiers �it 
de cartotheek van het D. G. v,P. ·t;e ve1·v,rijderen, weshalve hij 
voorstelde om deze op de in punt a gesoteliste wij,:e ten behoe-
ve van den o.v.n. te laten dupliceeren. 

2. De zaken, op de zeelieden betrekking hebbende had de Haer
�t..- • Goossen omstreeks Maart 1946 aan den Heer era.bbenda.m aangebo

den. Deze had hem ten antwoord gegeven geen prijs op deze ge
gevene te stellen en hem geraden deze over te hevelen naar 
de Koninklijke Marechaussee. Het initiatief tot vermelde over 
dracht was dus geruimen ttjd geleden van het D.G.v.P. uitge
gaan. 

3. De Procureur-Generaal Mr. Versteeg was eenigen tijd geleden
op een spoor van de we.penaffaire van Roek van Holland geko-

sNv s1 
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- 2 -

men. Bij 6it onderzoek etu.itte men op een persoon, die zich 
ten onrechte rijksreohercheur had genoemd. nez man verklaar 
de, oen hij ter verantwoording geroepen werd, t het Bn
rean van den Heer crabbend.a.m te behooren. Er ie toen geble
ken; aldus e Heer Gooasen, dat de Heer orabbendam geruimen 
tijd voor de Justitie van deze �aak op de hoogte ie gêweeat 
en naliet om den Proou.t'e11r-Generaa1, die uiteindelijk ver-
antwoordelijk is, op de hoogte te sûellen. Mr. verateeg 
zoude dezen gang van zaken aan den Minister van Justitie ge
rapporteerd hebben • 

HOO:F:D OPSPORINGSDIENSf, 

(E. van der Noord.da}. 

f� �t� ,vf' •�«2.-..t 11 ,VU")) ,' 

Aan den Heer Luitenant-Kolonel 
Mr. :or. J. Hazenberg 
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l afschrift.
AAN: Zijne Excel1ent!e 

den Reer fîiniste.r--Pre.Jidént, 
.Jlein 1813 !fo. 4, 
•s-r r � V e n  ha � e.-�----- --------�---

·14,rbij heb i:� de eer U 1e .t,Xoellentie ee.n --�fsci rii't à.An 
te bieden vt.n $en schrijven van Mr. Gooesen gericht aa...i. den ..;.ubst. 
ófficier van Justitia, 'i.ir. de Lint, ctie de zaw.:: ,o.uJ.e.ru o.nue-rzöekt. 

Uit <Ut ac rrij1Ven, hetweJJ: :i,1. a.ntrof 'in he-lï doo ;ier .. ,n.."lde�s� 
dat ik van het Depa ·rtem.ect· van .Ju::.,t_+ie (,Jr. Woltj� r), o;> l ;t van 
den Minister ·ter inzq:e on·;;Vi�11..,, blijkt ) c.u:rt L.r, Goos'" en 'frFeten 
heeft van de poeingen van e.nfler 0,_ ht- ...., bi.j het :-.. �. v. verduisterde 

I 

mate�s.J... te fotooo)?i.eeren. 
-ezi�n e , .. erhoudinr; :F-roeu-reur-Gen ranl 'VE:.n ..chiel - r-a.na.era

·staat het v:rijvte:l vai:,,"'t, d,,t 001· de::;e :van de zeak or, Je boD�e wa.s •
.. ('!and�rs moest ö.M net zestolexi IR'1.tex-: a,.u1 "inb+'en�en° 'bij Jnotiti:e.
Uit dienzelfden t;i..:jd da.:t'�,e�,t -:,1. d ... n,o·�u, ·welke 6a.nt1ers U' O'V\.,:r
ha.ndigae (en welke 1':ennel1 j} r-::f!:ol!l!:Jtic �ras va.� Ju ,titi.e), over de 
�;en..schelii1rhei..d om den C� v .. .  ooëer te brengeu bij JU!;t.,j,.tie. 

Ur. 'oLtJer z�t �t het ieva..::. ten zee�qte verlcc �, omd0t 
�leek d._;t hier t ee 'tel -:.r:cri:ke i'i1.,1

uren tot de ... t1sti tie r e::.oorer1de� 
!_'eweten hebben vwi deze dCCUllJ.e>ntenroof eri drarov"r 0em-;e.:,;er hebben, 
jaze1:fs .J!è.t êen delinquent hebben onlel"..hr.nde'ld.. 

-
�and.era 'beroepii z:,cb; dM ook; blijken.� t:e:t pr.o:aes.-verb�l va.'1

zi -"n vex11Qor" tegenover den- Offic:te:.r.- ·van Jutti tie, ter verontschnl
.d.i..;i.ng vnn zijn hinèlel:ingen, o1 2 hoot ·:.__plaf"t.ste J'ueti tie--.em·.., tenaren, 
Wier n�en ni;j echter V&xzwî _. ,t. 

Ik me ,n, ,dat dit optr( den v m ae Tustitie-am tencr.en .6 en com
mentaar 1iJnéTZijds meer behoe:ft" 

ne. I..ini�ter vari Justitie v�d, nnar hij mij mcded o1lde, hiertn 
ceen e.anleill.îng .om· :!i'r •. Goo.ar;·cn ·net verlof'. te e;enden :in �f:v;.acl'.lt:Lne 
van een nrder ohde.rzoek. 1 he?ft Jr. \fan M, rr.,ev- en den . ir.Gen. 
r ...... :olitie opdr� cht geb .... ven ar-� 1r. G.oossen. no.n te zagcea.$ de.t bij, 
noc ·. iemand anders van ret 'Di:rectör&..t-Gen�raa1, .eni contact mee:r 
met $and>er · norht' hebben. 

Voorts _. ook .c.n l.�r" e T,i."l.t o igedrs�én çL en J.taot r;..et •r. 
r<ooasen te verbrékén, önèl :t et ccn'Wijzingen ware,µ, dat �.m. dier 

- , --,... ae
. 
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ae rel._;tie 1) Lirt Goosnen werd ln.__eJ..iott . 
LÜ.j ir. 'e 'tint is een bel g-rij.: t·.1k .:n 1e r,aai:- and.ers 

Dpoorloos verdnenen • 

..:Jezer d -�en werd een van mijn officieren lc.n,,s een heelen 
omweg 'tent.der� door Hr, vun Thi 1" die nem vcrzoott -eno te komen 
:praten •. i,; was de lm;:ii°tï!;..:::..n .ua.:;as, ie in Uw on�rr:cht n t;.r de 

• Fr.ansche zene van Oost:::nr� · gt,;reisd ir O-. daar een b-elanbri�l:e
getuige t� halen� �Ir. van Tt..ie1 trachtte LLbas uit te hoJren over
zijn opdr ... c · t, u&:::;.:rv"n ae inhoud hen: bekena wr.s.

Intuu,..chen 1ebben ::...r. ' ol tjer er. il-: ons in erbindirc; rresteld, 
zulks na overlec me't def_.. � �i .... ter van Justitie, met l'ro:t:. Lan0e
meyer teneinde her. te vercoe1ccn � et on 1erLoe!... ir• de zar.:.1: .. anders 

• 

o:p zich t nemen of on alth,.,..... ..e r dvisecren op .elh wijze dii; 
het öe•,te ";ehou.{en zon 1-:unnen �·orrlen ... 

,nrof. ;; r;.c_:'cne:;er, ie verr.H ende bez·naren b l t,.. en een aan 
hemzel:i: t.c.. ver1.eenc� opé\r :c ·t, ,as -vor ooràe.e.:., � -0)'1 en) eJ.e 
stuk'ren 1 enni9 nenor--n t� 1-iebb .n, c i;,t de Iinir.:.t� r v� · .. Justitie 
bcgi 1... ... en �o,,st r-:ie� ûen ... rocur ur- ""eneran.J. in . r�tera.� 1 te ont-
sL<:.!:.n, zu11-., in verbrnd ri.eî:i • 0t z. -:• .onJerr;;oel� in -e zaak V'ollr.erts 
- K!:!pteyn.

î·-en _aii zich n.1. tot �. "lforrink .r:ewe.t..1d ,..., t een zeer ernstige 
l':lncr.t te_:en t1nders, t ió r1. :t e _ .. --rr':::Jtfmte herhr ldelij1: ontu"crit 
zoit hebben ;:;enleegd. :: .. Vorrin;� zo·1 toen a.2.11 �-roi & cher.merhom 
hebbEll� voor._esteld om I�r. Vnc. Thiel � 1en :'roe .-1ren. ir ... .'""iete:r-dam, 
met het onderzoe::.: in deze zr.:-:--.: to "1elaoten. Irof. cherrn.erhorn 
:;i.ne.; d.at4rm':..O e.ccoord en nu is r een ernstir, vernoeden� dct er 
door .�r. van 1'hicl .,_,e:n onq.erzoek is ;..;iehGUäen" 1och ecm camedie 
is o_ i:.,evoerd. om o..'1der& te :JG1J.Ve'-"ren. li_.r z:tjn tl'}n • inste twee 
Ir.crbvar1.réligc pu _+,en ! ..:.r. v n �hiel h.nd net -d,e�e zaak niets te 
nuk.en en Pro:î.'. ,. cberr-lerncrn he"'ft an;:-stva.lli vermea.cn mij !tler 
ooit ieti:. over meae te deelen. ri.en .:.,etuiee, tie vol cm, net ;pro
ces-verbnal van '".r. vn'I;. Thie.1 een ntuk zou heb· en iedee,eteekend., 

- ont-im:t -
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ontkent ")erti.nent cllt ooit ecd[);an, te hebben llij nou e,eweigerd 
hebben !-iet ct-'1== -te teel:ene.n. ind.i he ... ,;. dit ooit zou zijn vo o:r-
Jclegd! 

ne 'bedoeJ.i..'l" is om -!::hans ef:in r.ecntcrlijl;;: "Jnbt�n· :: r ( voor
r:esteld 'Werû lt!r. Gij zen, d:i'e onlangs uit Cttr·açe:o 'tc;ruggêkeerd 
is) met. het c. hêele onderzoek '";0,n c.::r0 - VE'.,,n Th:'...el ·t'e bela1:.:ten. 
llelaa.s zal het .nog wel 2 t 3 w-e en duren eer ~r. ..;i�zen met 
..,ijn ona:erzoek z!il 'k.Ur.tncn ti8e::tu...l'len. 

Intu.Eiscben knoeit en .. :oh!rnl t Saqdera ·vf:lrder. Hij be erkt 
o"a •. kar.uerl:eden. Var.. 'twee is '2e aat bekend, n.l. wcne1>s en r!r. 
�onker. Deze 1 at�te heeft zich �et Ur. La.g.gem�yar gewend om 
inlichtint;cn. 

liet }1oof'd vml den 
OENJ:.tilli/l1 V. ILICHUDSDIE,.füJT, 

J r.;i.i.Eitthoven, ses Kol.J,..:D • 





• 

• 

Uwe Excéllentie verzocht-mij U te rapporteeren 
in hoeverre de Rijkspolitie voldaan had aan de verplichting, 
neergelegd in artikel 5 lid 2 van het K.B. van 9 April 1946 
No. 27, luidende als volgt: 
"De betrokken Ministers dragen zorg, dat alle op het tijd-
" stip van de inwerkingtreding van dit Besluit te hunner be
" schikking staande gegevens en in de toekomst te hunner ken
"nis komende inlichtingen, omtrent de onderwerpen, bedoeld 
"in artikel 2, terstond ter beschikking van het Hoofd van 
"den Centralen Veiligheidsdienst worden gesteld." 

Tot dusverre werd nimmer iets vernomen van loopende 
zaken, terwijl het nauwelijks aan te nemen is dat bij het 
geheele corps Rijkspolitie, noch over extreem-politieke;
noch over vermoedelijke spionnage zaken iets bekend zou zijn 
geworden in den loop van 4 maanden (sinds het K.B. tot stand 
kwam) • 

De Rijkspolitie heeft overgenomen van den Politie
buitendienst te Londen (een tijdens den oorlog gesticht in
stituut) een kartotheek van naar schatting 12.000 kaarten 
betreffende zeelieden, die tijdens den oorlog op Nederlandsche 
schepen voeren en die voortdurend onder contr�le stonden. 
Bij zeer veel van deze kaarten hoeren dossiers omtrent de 
politieke gezindheid van zeelieden. Voor den C.V.D. is dit 
archief van het allergrootste belang. Ondanks herhaalde ver
zoeken, ook aan Minister Kolfschoten gedaan, werd ninnner iets 
ontvangen. 

Evenmin werden de gegevens ontvangen over de dui
zenden namen van hen die zich voor den oorlog vennoedelijk 
aan spionnage schuldig maakten of die wegens verdenking van 
spionna ge tijdens den oorlog op het eiland Man werden gein
terneerd. 

Hier werd dus alleen vermeld datgene waarvan wij 
weten, dat het op het Departement van Justitie aanwezig is • 
Daarenboven zal er nog wel heel wat materiaal zijn waarvan 
wij het bestaan alleen maar kunnen vermoeden. 

Ik moge Uwe Excellentie hier nogmaals herinneren 
�an artikel 3 van meeraangehaald K.B., luidende als volgt: 
"Met uitsluiting van alle overheidsorganen, -diensten 
"en in overheidsdienst staande personen, heeft de dienst 
"tot taak de inlichtingen, welke omtrent de in artikel 2 
"genoemde onderwerpen door andere organen en diensten van 
"departementen van algemeen bestuur worden verkregen, te 
"verzamelen en in onderling verband te brengen.". 

Het Hoofd van den 
CENTRALEN VEILIGHEIDSDIENST, 

/L� 
Mr.L.Einthoven. 



Afdeeling Politie 

Bureau KABINET. 

No.A 23/46 

Onderwerp: 

Bijlage.CO.): 1 • 

• 1 OCT 194� 

Men wordt verzocht bij de aanhaling van dit schrijven, 
Afdeellng, Bureau, dagteekenlng en nummer te vermelden . 

. 5 üGT. 

Hierbij heb ik de eer UH0ogEdelGestrenge te 
doen toekomen een no·ta, gericht aan het Hoofd van 
den Rijksidentificatiedienst. 

Typ.: T-Jl• 
Coll.: \J'l 

-

--

Het Hoofd v.h.Bureau Kabinet 
v.d.Afdeeling Politie,

den HoogEdelGestrengen Heer 
J.G.Crabbendam, 
Javastraat 68 
' s-G R A V E N H A G E 



t Jff":JTERIE VAN JUSTITIE.

Afdeeling Politie 
Bureau Kabinet. 

Nr.A 23/46 GEHEIM. 

AFSCHRIFT. 

's-Gravenhage, 31 .Juli 1946. 

N O T A) 

AAN 
het Hoofd van het Hoofd van 
het Bureau Rijksidentificatiedie 

Met verwijzing naar Uw nota dd. 26 Juli 1946 no. A î/46 -

L- 2370 heb ik de eer UHoogEdelGestrenge te berichten, dat de

Heer Crabbendam van den Centralen Veilig]}eidsdienst categorisch

heeft tegengesproken, dat bij den Ceatralen Veiligheidsdienst

een kartotheek van crimineele elementen en politieke delin

quenten zou worden bijgehouden, zulks is niet de taak van

dezen üienst.

Bestemd .. voor.: 

Het Hoofd van het Bureau Kabinet, 

w.g. J.P.G.Goossen. 

Voor eensluidend afschrift, 
het Hoofd v.h.Bur.�binet

v.d.Afd.Politie, µ 

den HoogEdelGestrengen Heer 
J.G.Cràbbendam, 
Javastraat 68 
's-G R A V EN H A  G E. 







• 

• 

Memoranàum aan àen BEG Heer Kol Mr L. Einthoven 

Betreffende de samenwerking met Rijkspolitie en het 
overgeven van de te Londen samengestelde dossiers en 
kartotheek, aangaande zeelieden moge ik UHEG het navolgende 
mededeelen: 

1). Van de Rijkspolitie wordt over oude noch loopenàe zaken 
iets vernomen. 

2). Begin maart werden alle dossiers te samen met de karto
theek, betreffende zeelieden vanuit Londen naar Nederland over
gebracht. 

Bovengenoemde kartotheek zal naar schatting bestaan uit 
circa 12.000 kaarten. 

Het aantal met de kartotheek correspondeerende dossiers 
valt moeilijk te schatten, doch bestaat ongetwijfeld ook uit 
eenige duizendtallen. 

Van dit materiaal, hetwelk voor het grootste gedeelte 
alleen betrekking heeft op politieke acties, en definitief 
vanuit Londen naar Nederland werd overgezonden, is tot nu toe 
nog niets aan den CVD overgegeven. 

3). Eveneens kan worden gemeld, dat niets werd overgedragen 
van de dossiers betreffende de duizenden namen van hen die zich 
voor den oorlog aan spionnage schuldig maakten, en hen die in 
het begin van den oorlog op het eiland "MAN" werden gedetineerd, 
dewelke echter te Londen afzonderlijk van oe zeelieden in kaart 
zijn gebracht en gedossierd. 

4). Een gedeelt.e van het archief te Londen, hetwelk betrekking 
haà op Nederlanders in Nederland zelf, werd ondergebracht Qij 
de Sectie Inlichtingen (Sectie III) .van he� Militair Gezag en 
in October 1944 naar Bru.asel overgebracht en later aan het BNV 
overgegeven. 

Al het materiaal betreffense de zeelieden bleef tot 
begin Maart 1946 te Londen. 
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