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voor 

,. . 
1 

29 October 

Ik moge_JJ ·verzoeken· te willen doen be"Fe:rkstelli
gen, dat' de dakbedekking van de zich'in de tuin van per-
cee1 Javastra�t 68 bevindéndé rijwielstalling wordt,gere-

. }?àreerd,''a.angezien deze ·op veraèhilleno.c plaatsen scheu-
ron vertoont.Voorts zal het m.i. aanbeveling ,verdiénen· 
do zijka,nten Nan deze rijwielstalling· te doen àichten,op
da. t inre�cnen wordt •V'qorkouen. ' 

' 
• J "; 

r 

CEliTRALE VEILIGIISI�SDI.EltST 

f et Hoof-d der A:fdelinë; 
it�wendige· Dienst, J .G .Orabbendam. 

' s--GRA. n.lNHA.GE • - , . 
. �- ,; 

,, 
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Vloerbedekking en 
lichtaansluiting. 
. .. . 

, ,, 

;. 
.., 

. � 

Hierdoor moge ik U verzoeken te illen:ee,abevorde
ren dat de beide, voor -typekamers bestemde, kamers op de 
zolderverdieping van·h�t perceel Java.otraat,68 worden voor-

- zien van vloerbedekking. Voorts zal ik het op prijs stel�
, , ·:; ;;, . len, indien. <>p kor:te termijn electrisch� ver.lic�ting in de- ·,

: ·, ze ver:trekken kan :wor_den aangebracht. , . ·, 
· , . 

,. 

' ' CEN.lBALE VE:ILI�HEIDSDIEliJS'.t 

l<.:u:: ,• 

J. <h era b bendam.

' . 
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' v.L. Disb. 2. 

Verlof Afd. B. 

Aan 

naar aanleiding van Uw verzo.eli: om ingelicht te vord.c� over
_het.verlof van het personeel van de Afd. B. in 1947, deel ik 
U mede, dat, voqrzovor tha..ns bèk-e:nd, dît veJ."lof als volet 
-zul ,;ïlorden aan.gevraagd • 
J.G. Crabbend.am: 
L.L. van Laerc
M. de Moyér

;; H.c. 'I'Ieery.oort :
G. Muys ': 
1.J. Smetsers · : · 

·, H. pijkstra· : 
:P. rr. 1ioogendoorn; 

·F. le Graná
· :p.v�d. Meu.Ien

C. ZeYenbergen
B.R.v.d. Most 

i • 

. 

. 

; 

.• 

September 
Juni · · 
.Augustus 
Sap_tembor 

·verdeeld·· 
Juli• 
4 t/m 19 ftgustus., 
25 t/t 31 Augustus. 

· t/m 10. September.
7 t/m 19 Juli , 
28 t/m 31 Juli 
l · t/m 12 Augustus

. 22 t/m mei 
· 21 t/m 26 Juli • ·- :

· 19 t/in 24 r.!ei · " ,: 
21 t/� 26 Juli 

· 15 · t/m 20 �e:ptembe�, .Q t/m 12 Juni 
13 ¼m 16 Augustus
4 t m 14 ugu.stus. 
Augustus •. , ·_ 

11
_,EL.i:lTRAL. V "ILI GT:IEIDSDr'riNST 

J.G.·Crabbendam. 
De neer van den Reµvel. 

' . 
. .. , \ 
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A.A.211/ • 47 • 
26 April.1947• · 

.Electriciteit. 

Naar �anle�di�g·va'n � terzijde y�rmeld 
schrijven deel ik U ede, dat me't liet gebruik van
electriciteit in �et gebouw Javastraat 68 de .
nodi� zuinigheid wordt betracht. 

' 

/ 

Da overschrijding vàn het rantsoen is een
gevoig �n-het regelmatig gebruik van een door ein 

1 • \ \ • 

electr�-motor aangedreven cyclost:vlè, waarvan een. 
minder gebruik mak�n' niet.mogelijk is in veröànd 

)i' . ' • . - r-

� ... m�t de schaarste van ·goed doorslagpapier. 

·• Alle. rapporten, . verslagen en brieven, bestemd
voor meer dan 6 geadresseerdan,.worJ.e:i. :19-n ook om 
genoemde reden gestencild. 

Ik moge Uve�zoeken het bovenstaande aan het 
Gem.Eleotriciteitsbedrijf duidelijk te ma.ken en te · 
be•erkstelligen, dat met de behoeften·van de Dien�t 

7 
" 

wordt rekening. gehouden. 

Het·Hoofd van de
OENTRAiiE VEILIGHEIDSDIENST 
namens deze: 

\ 

.. De Heer Hoofd Afd. A.A. 

van de c. V .n. 
• s-GRAVENHAG:E.

Coll.: ·/! 

,1 
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.A.211/'47• 
26 April 1947 • 

waàr,aa.nl.eidingv.an. Uw terzijde verme1d 
achrtjven 'deel ik� ede• dat met het gebruik van 
electrioi te.i t in· he gebouw ·d°a.vastraat 68 e. 
nodige �uinighe�d wordt etra.cht. 

De overschr1jd.1ngva.n het rantsoen ia een 
· gev lg :van het rage tig gebruik v.an een door een

·. electro-motor·a.angedreven cyclostyle, waarvan een
. •· , minder gebruik :ma�en niet mogelijk is in verband .

met cie �oha.�ste van goed doorslagpapier. 

Alle ra:pporte , verslagen en brieven� bestemd
v��r meer d� 6 goadresse rde-n, trO--..c3.en &an ook om 
genoemde reden_ges enc11d.

Ik·moge rrverzoeken het bovenetaande aan he$ 
Ge .Eleatriciteitsbed,rijf duidelijk tè maken-en te 
bewerkste1ltgen, dat met de behoèften van de 'Dienst 

ordt rekening ge hou.den •. 

Het Hoofd van d 
O�NTRAW VEILIGHEIDSDIE�!I! 
namens dezea 

De Heer Hoofd. Afcl;� A.A..

van de o.v.n. ·
• s•GRAVlfäBAGE.

Coll.: gl/r



KABINET VAN DEN 
MINISTER-PRESIDENT,Afd.AA 

Javastraat 68. Den Haag, 26 April 1947. 

Nr.AA/211/47 

Onderwerp: Electriciteit. 

Bijlagen : 

Hierdoor moge ik U mededeelen, dat voor het. pand 

Javastraat 68 over het eerste kwàrtaal 1947 655 Kwh. 

electriciteit is verbruikt. Uit mijn aan U gericht 

schrijven d.d. 14 Maart 1947, Nr. AA/211/47 blijkt, 

dat voor Uw perceel over het eerste kwartaal een rant

soen is vastgesteld van 525 Kwh. Het rantsoen is hier

mede met 130 Kwh.overschreden. 

Ik moge U thans verzoeken maatregelen hiertegen 

te willen treffen, daar anders moeilijkheden met ·het 

Gemeentelijk Electrisch 

AAN: Den Heer J.G.Crabbendam 

Javastraat 68 

D E N H A A G. 



BX.13716. 

vL. · SvD.2o

Centxale ver arming. 

16 April 

/ 

��ierbij mo e ik er U aandacht op vestigen dat do kachel van 
de centrale ·verwarming in perceel Javastraat 8 in zeer slechten 
toest d verkeert en plaatsing van een ni,euwe kachel zeer- e1; enscht 
is. 

Tevens dienen· op den zolder yan genoemd gebou •;als gevolg van 
de --erbouwing, 2 radiatoren geplaatst te wo:rdeno 

zou het op prijs stellen, indien tijdens de zomermaanden de 
noodi e voorzieningen werden getroffen. 

AAN: 
et Hoofd van den Centralen Veiligheids� 

dienst, 
t.a.v. de� Heer D.J.Buurman,
's-G R A V E N H A G E.

. HET HOOFD VAN DEN CEilTRALEN 
VEILIGEEIDSDIENST, 

1,çamens dezen:

J.G.Crabbendam. 



1 

•• 

:.a.x. 12368. 
één. 
H. TV.-

Maart 

Herstellingen Gebouw 
Java.straat 68. 

' ;..' ' 

•·

llierdoor heb ilt de eer U te verzoeken wel 
te willen bevorderen, dat de op bijgaanden staa� 

. _vermelde herstellingen aan het gebo�,, Java.straat 68, 
zoo mogelijk met eenigeri. spoed, ten uitvoer. rorden 
gebracht. 
. 

'e I 

H�t Hoo�d van den Oentralen 
Veilig�eidsdienst. 

(t·. a.v., den Heer D.J .Buurman.)

Coll.: 
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éên.

H. TV.

Herstellingen Gebou 
Javastraat·6s. 

19 Maar� 

Hiel'd.oor h�b ik de eer U te 'verzoeken wel 

·te willen bevorderen, dat de op bijgaa.nden staat

vermelde herstellingen aan het gebou . Javastraa.t. 68,,
zoo· mogelijk met eanigen spoed, ten uitvoer. \'IO,rden.
ge bracht. · · 

Het Hoofd van den Centralen 
Veiligheidsdienst. 

(t.a.v. den Heer D.J.Buurman.) 

Ooll.: 

f 

.. , ,• 

. CE?l?RALE VEILIGHEIDSDIEUST. 

'i. �.qrabbenda.În.

'• .\ 



• 
'( 

... ,. 

.» 

Bi'jlaGe bij 'brief No.B.X.12368 dd.. 18 Ma.art 1947.

-llERSTÉLLIIHlll:H GEBOUW JAVASTRÄAT 68.

PARTERRD. 
Voorkamer. lfulrs. 

· Beliang 'bijwerken.
PlQ.f'ond witten.
Vestibu-le •

. 'M r�.n en plafond witten. 
Toiletten. 

________ ..,....,..:-----

1egeie beveatigen.(losgeraakt). 
Toile�zitting·herstellen. 
Aahterkamer. 
l-'la:fond witten. 
·Keuken •
. S tD.ca<fÓor·swe:1:k •
.v'titten •

· Tuin.
Muur, wellca io ingestort, he;ratollon. .. 

, �indeu.r1 welke_ niet, geolotan l;an worden,�erstellen.
Ri-jwielete.lling. Z :1:jkanten afschutten.Dak hez:,atellen • 
.Ocht�urtjea.Dake:ti 'herstellen.De'll! herstellen. •.

le ETAGE. 

· Aohtorkamer links.
'pîafond witten.
Behang bijwer�en.
Gordijnm repareoren.

' 

Achterkamer rechts;· ' .•,

!eioi"oontooatel v�rpla.t1tsen.
Plafond witten.
Voorkamer lihks. 
'iJ.afond witten. 
Behan _en. 
Voorkámer'rechts. 
P!'afonr. \ !tten, 
Gordijn·�Ji r ,pa.reeren·.. 
Vl mde ... s :Ln balkon her13tc!Llen. 
Balkonle nin(t, ,herst'el:len. 

·.2e E�AGE, . .
.. 'Achterkamer 'links. 

Plafond verven. 
VloerbodeJtlting herstellen. 
Behang. bijwe1·kori.. · 
Ra�ia oren vorwarm.ing verven. 
Aohtorkamor :rechts. 
Behäng pij�erken.
Pl.e.fond _witten. 

.l' .. , � 

.. r . 



- 2 -

-Balkrin herstellen. 
Lantaarn op balkon waterdicht maken. 

· · , · Voorkamer links. 
'Behangen.· 
Pla+-ona witten. 

'voo:rkamer midden/ 
.Plafond witt.en. 
·voorkamer rechts .,

ila�ond witten.--:-,
Plinten herstDllen.
Behang bijwerken. · f • 

Achterkamer 
Behangen. 

. 
. 

'Achterkamer links. 
Behangen. , • 
Gang. '
vioerbëdekking aanbrengen. 
Muren-en plafond witten" 
Voorkamer rechts. 

· Plafo11d \vitten.
Verf bijwerken.•
Behang herstellen.

:Dak. . 
\Vätërdicht-maken.Goot herstellen. 
Ontvangers en buü:;er( herstellen •. 

�-------------
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HERSTELLIUGEN GEBOUW JAVAS�tl.AT 68. 
·"

PARTERRE. 
vo·orkarnér links_
Behang bijwerken.
Pl · ond witten.·· 

' '  

Vestibu-le. 

Muren en pla�ond witten. 
. . . 

' Toiletten. 

--..-----�----

f egeis bevestigen. (losgeraakt-).
Toiletzi�ting h�rst�llen. 
Achterkamer. 
Fia:t"ond witten.
. . 

Keuken. 
S tifoadoorswej,k;.
Witten. 
Tuin. 
Muur, welke is,ingestort, herstellen. 

. . ' 

Tuindeur, welke niet .gesloten kan worden,herstellen •
. Rijwielstalling.Zijkanten afschutten.Dak herstellen. 

Schuurtjes.Daken heretellen.D�u.r herstellen. 
·l� EfAGE. �-.

'· . . . . . • " 
.. 

· , Achterka,mer links.
Plafond witten. 
Behang bijwerken • .
Gordijnm rep�ee�en •.
Achterkamer. rechts. 
Telefoontoestel verplaatsen.

· Plafond wit1en. 
Voor1{atner links.··
'�iafond witten. 
Behan en. 
Voorkamer rechts.·
r>"ï'af_ond witten. •,. 
Go�dijnehrepareeren. 
Vlonders in balkon herstellen.

· Balkonlel.ming herstellen. 
2e ETAGE. 

·Achterkamer links. 
P1afond verven. 
Vloerbedekkir1g herstellen. 
Behang bijwerken. 
Radiatoren verwarming· verven.·
Achterkamer rechts.
Behang bijwerken. 
Plafond w:l, tten. 

-BaJlbn-



Balkon herstellèn� 
La.ntaa..,.n op balkon ma.ken. 

VoorkWller links.· 
Behangen. 
Pla+-ona witten. A 

'Achterkamer rochts. 
·fie.n.a:p.gen.

Voorkamer rechts. 
MafÖnd wlt:ton. 
Verf bijvmrlrnn. 
Beh� herstellen. 
Trapgat. 
1itten. 

· · Trapçat bedienden-trap. ·.
·Leuning herstellen. 
tturen witten. �- ·· · ..

Dak.

Wälêrdioht maken.Goot herstellen.
Qntvan�era e bui�en he�stellen.

' ' 

·� TV.
0011-;-:
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