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DEPARTEMENT VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN�.
BERICHT OP SCHRI.JVEN VAN -•

BETREFFEN DE

tl �.coulcua1ls bespreking.

NR.

AFD.

'S-GRAVENHAGE,

•

;.

en

1 October

r.

194 6•

ME,N Ql!:LIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIQ
HET ONDERWERP, DE DAGTEEKENINCJ EN HE.T
NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VER�EL.OEN.

De n Heer Kolonel Mr• L. Einthoven.
Hoofd B.N.v.
Badhuisweg. 68.
's-0 r a v e n h a ge.

•

Ik heb de eer U hierbij te doon toeJcomen
de conclusies van onze besprekin� van cisteren . Ik
mo�e u verzoeken mij nQ€' heden telefonisol'i to willen
mededeelen or u hiermede ace oord �oat. Yocb t ik ai'v eziE? zijn, dan verzoek 1k rr te vrsren naAr vr.Kloos
terman , die ven een en ander op de hoo�te is .
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•

@ 5136

· '-12 • K 983.

Atdeelinr openbare orae
\Teilipheict ,
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•

DEPARTEMENT VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN.
vervolg
:A§:lil:k.Gtlxl:>f OP

SCHRIJVEN VAN

BETREFFEN DE

para-m111ta1re
organisaties.

l Octr.'46.

NR. -.

'S-GRAVEN HAGE.

o.o.

AFD.

en

2 October

194

v.
6 •

MEN GELJ!tVE 81.J HET ANTWOORD NAUWKEURIG
HET ONDERWERP. OE OAGTEEK�NING EN HET
NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERM�LDEN.

•

Den Heer Kolon"'l Mr. 1. Ei!'1thoven.
Hoofd B.N,V.
BEldhuiswep 58.
's-G r a v e n h a ge.
Ik heb de eer U hierbij te doen toe
komen de in verbena met verschillende opmerkinp.en nog
eenigszins gewijzigde nota inzake de para-militaire or
ranisaties, zooals die door mij Aan den Minister van
Binnenlendsche Zaken is a angeboden •
De pa ssages inzake d'3 Ma rechaussee
zijn vast�est€ld in ngder overleg met den 0ener�al van
den Hoek.
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Atm ëlen Ueor t 111isten.•.

ln aanslu1t1nt ��n de beenrekin� von 2� de
zer, hebben de oeneraal-' ajoor -;1an <len ,lîoek, àA Kolonel
t:inthoven , de Lu1te�ant•Y.olonel st:x, ae 1:ep1to1n !jn
soi..l.Vl, als verto · nwoorä igcr �1an den Lui tonont-l"'ol:->nel le
Fêvre de ontigny en ontte:r.re�eekenae lieden ned�r overler.
fi'.Gt)leega 1.nzo�e 11p t v1·"'nrst11k _óer pv1•e"mili tai re organ·1sat1es.
la resultr.iut .bl{:rvan ke�1 het vole�nde vH>ra,n me-

aereèleeld.

•

De Kon'1nkl1jkf at:Johmiase· nf.\ crrit 8 novein
bcr E'i.s. de ercnsb�we'ki1v� �eheel övf rr en l:mst'l1ikt ec.n h�t
e1nàe v�n dit jeer over 2400 �on volledig op�éleid perso
neel, waaron�er begropen het })Orsoneel voor 0� mo�iole at
deol1ng.
�ze mob::lele Jfdeelins 1me'.ft een vaste: kern ven
on·i�veer 500 man en to aa.mèneeoteld uit een pentoe.r•enko
d1·on en ef);.1 onöer!lteuningsoompe'-"ni,:}; 1nà1en de oostr.ndig
hecJen .ài t eohtar vorderen kan z� j in zeer kci-t�n t!i jd wor
den ui tr,:ebrè1d tot i pant sereskaà�o:r.s • 2 ondersteuninr-s ...
oomp,agnioijn en 4 t1.reillcu:i•coopacrr:1etm ( totaal 1000 à 110.

m· n).

De G�meentepbl1ti.� zal' ner Sl imcember a.13.
op het •rere1ach'te minimumpeil zijn sbroch ••
De reorf;a11tso·.;1e der P.ijkspoli tie :zal n�
.
ongeveer een h�lfjoar vorderen, dan kon ook zij haar te�k
no.er behooren verwllen.

•

r>er l Ju.J.i a s. z6l ae ;Kon. 1:areobaueaee
op do vaotcestelde sterkte van 3200 man z1 jn goornollt, rr.et
dien verstaDdG, �at hiervûn dan nor �-00 �on moet wo�den on
e,eletd, welke onleidlng togrn e1ndo 1947 zel zijn voltooid,
ter 1jl dan ook àe burec1rpolit1� eau zoodanig po11 zel
hebben bereikt, da� z1j do h' ndba�ing v3n Qe o�enbare orae
ten vo11- aon �an.
zoodra een goede grensbcwa1t1n� 1. s ver.ze•
kerd, haal't het 7i'U 'te�en het VEl' oden wapen e7i t op te
trsaen. zoo mo olijk ware ter vtirstc�k1n� vap de politie
in elke nrov1no1e em1 1,r1gade }4areohauseee te atoticmnee
ren. d�è �elast wordt met de verkearspolitiezorg en 1n
val ven nood ols bijet�nd8orcaan �an ft.�nee�ron.
ln ver.oana roet oen en 1.tuäer wordt een
vr1jwill1go para-militaire orgnn1aatio, die ao overhe1as
organan kan steunen bij 6e hanàhcvinp. van de openbare or
de, 011gevwnscht �eaoht. Ook een derr;elijko orcan1eotie
l1ee1·t tenminste oen jaar nootl1S, ,roordat zij b1•ui1tbuar ts
en 1lI éliell t1ja zijn ae poli t1e-orttanen voot bun tae, berekona •

nen oa�zi�n VGn oo vt'R8P of bijt �énsob
1c do o hoofte von de vc.1.�eol1lll. ntl �oepeeriru:·en, O'!!!
zich in de pflro-m1l1to:tre orran1sat1e tQ 'veroen1ren, 1n
eoedc ·oe:ru n te leiden, tl'.>!'J'e ,.,orden oppEJt1c:rr:t det on d r
gol1jko organieOt1p staean rem�kke11jk utt d hena loopt
en de ne1e1ns. hee:rt een staAt in den ataot te. voroe;n •
{ijelmwellr) • v�n ó.�eenau ël:ie tll{ ns een ëerre 1 jlte orptlni
eat:le openl1jk of baclel�tel1;1k pr�rarP-eren, ken !n vel ee
vollen eon euo�e1i Ol"den act z:t. j :n1 ot aol ter r.mor vócSr ä�
1Cf.'Nar1ng s:>ulU;-T1 ga.on staan en ne-çur don <lte ,zal willen
J,eten hoc het fezag moot · 01 .dtm eehandhe fd. 1:1� oet lQi
den tot ver.zwa�kinG van het �e�a�: �sdr: o aat 1t dan Lu
de oogen van velGU een s nr!.J,51r k�(l�;ter zou hebben
ver"
·
'
�ro�e11.
1

msrom wor,, t :s n overwtri l'?fl rerev n, slec:!hta
· een u1t het pa�t1culi�r 1nit1at1ef voortspruit nde vrijw1l
l1&e hulppol1 ·�1e, "&srva11 (Ie lea�n 1nd1.v1duoel b1 jatoud
verloonen een de poli ti �n döor tt�zo mcn:oden eese1,act�f'Têi,
te or�eru1..1=m en to ute1..111ên en ten aanzien von lle an1ore
ortonise ties du1(lel'l jk uit te s m,eke.n, aet voor haf;lr reen
plo. ts 1s , n uet zij als ve-rboo�n v, �"'"een1e nv.en �ullen
•
word( n .acn··or:;arkt ·11 bestr.slirri.
1

•

'l'on �lo:tte �.cnx\t in overvmr.inp, .ree-,even am
het beste, n v· n 11.at uw-0bt�a.pparaot waQr.over tle overheid
lrnn ber.oll1kken, mae.racre bekondbai<1 te �fïvan.

.

•

\

• •

•

De Ohot yan het 1l1t îra tebinot ven aon 1nieter
van Oorlo(". 1 Kolonol 0•1lmey,er, vrocfl no� àe Cll!n•
ao�ht to \r��t1r.:en op de wenschf l1.1khe1ä een ore:e.•
u1sat1e to vormen, èiie b:1.j atnk1nren hnt tunct1on
neeren van v, tale a1e,neten 11 bA<'i,ri'.1von k n Vêl"'t.e
lte..ren. Oi t velt buiten het kudo;r von da par"'mili telre org:1I11enties, doch �are onder het oop t
.z1en bij qe r� l1Ilf� v n éle burfcr.J.1jke vr.i raed1g1nr;.

VAN DEN
1RESIDENT

's-Graveobagc,
Plein 1813, No. 4

2 October 1946.

H.
No. 13916.
Hierbij ingesloten moge ik U
te Uwer informatie doen toekomen een copie
van mijn schrijven d.d. 1 dezer, No. 13915,
aan Mr. F. R. Mijnlieff, Chef der A:f'd.eeling
Openbare Orde en Veiligheid van het Dep:,.r•
te.ment van Binnenlandsohe Zaken.
De Luit. Kol. :
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(Jhr. Mr. P. Th. Six).
�

AAN:

Generaal-Uajoor Mr. w. van den Hoek;
Kolonel Mr. L. Einthoven; �
Ka.p.itein J. J. Wijnsouw.

Bi.p. age.

E- Et
P c r s�n_]. i� k •

•

lfnar ao.n1eit1ir.=-- 'Vtlt't Uw brio!' van 1 Getol;et',
t1W.rbij U urij U-a concept voor <lo oonclttciec V:l.u ouzo be
cy�<ekitm van CS:s·!:e� toez� QOgc ik U het rovolt.,---enèle
cetl.cdeelcn:
lk p1cegq..e 070:r, deze c.ar..golegcnhe:td Gïl'Crlog
L.Ct den I olonel l"r. t. l!lintboV'on, on �1.j k\.aoen ser:.a.�jk
tot d'J �lu:;;io, '5.3.t u-1.j @,tlrnC cc n na.ntal wijzi&inscn in
tÏ.ê\1 tebt zouden !lien ao.n,ne'b�
�iïl® .1� �� 2.
71.;:} he�.in;,or.ou oim, .l,-,t doo:r tien r..eno1."LOJ." r:.joO?" wn dan lfook is ��c�o'l,.,""a1 'i'0."1 een r.orioij� va.1 3 A
4 �.;iaen. In \o"ór\Jaai a.�'.'Q..'>Û.e stcUcn ·dj '7'001' uc.u.�..· de
\tOO"�U f'Vûll. dit .j3,,1.r'1 in te �gort: :tltha.-m tc�n 1 F.cbru
ari: 1$lr7 1 •
Ll.19.:,:i,� 1, ali.l}ea 2•_
,ij hcï:"'1.nne��or.. ons, dat ,gcG.proken is van cin
êitJ 1Sï4,7. In d:.i.i t,;aval z��n. ûc. wooriièr,. "per 1 .;-uli. a.i;;. n
t100te-n ,O?'àcn vcrvongcn rloor: •1 togcm oinàc 194,.7".
'IJ.an. lrot a:Lot zóttèlm'l de woor&ln "to11 VQUD11
,nt;.nr onze illflontn.g: .noeten ko::t.on to w1.,val.len.
·
·
,:,,�i.Jgo 11 .ro.iues. G.
].;o.,'l?" orum m�cnins u"':)U da m.v:ol ende t·ècJ.o.-�tie
ITati (jen eor,M:;en. nin de voo.ek;eur vctdieoon: ufiot llóei't eerot
zin t..;:gcn ll.et voi·bodcn_ wupcnoe�it op te tredêli� zood.ra con
goed.e e,;"etll'l"lx;-.mld.n.8 is verzakeiüit •
Blndzi�_1, alinea
In den <:G1.·sten �in zinlcn wij PAn het slot hot
it'iOOr<'.t "ovet"J;c4ig1 gaarne verv��n zien dclor
.on-zc;,rensoht".,
I�· onzo me!Jilin� � in uen "liîccli.Gn nin het
\n>ON 'ti�:welu à.ionen te vervallen.
i l;idzi;;jä.e 2, alinea 2 •.
':ëusccb?n do woo:riwn "poU=tie" -011 • w crl:cnrum"
eou � cnze m3enine moeten �èoon i�voogd: 0 on door lla:U'
.celf. uorden ��ctoord".

z._

•

� ëten Hoozcde�ntron.gm Heer
r. l?,. ?,. .i.jnli.att.,
vhef' dor .tdccling O;,e:nbaî.-e Ci:'de .en llcil'!.311el.d
� het l>CWt,J."teoent vnn Binnculaadr.che •rJcen.,
'n-G !' a v e ll b, .a g e •
,L

lfschrift rum:
�äa;!.�;t- ?ID.·. va.n don no-c.1:;
,...olonel tw• .L .;in�n; /
.!\.11:,itcin ,i;,naour.

Te.u:ilotto me�uon wij, 4àt �oor toci.roe@.ng van een
�l.otaJ.inea.1 1Uidaniioi
.«�enolotte nordt in ove�ntne aea,,v�n
·Q!.'tn de Qalttre:!iigbe:l...d. ftU he:'t JJ.t4L'rt:m.......ni.�t.., �rover il� 1V"Orhe11i ko.n be
y,
:ac:b.i!r.J;ën, lleerdere 'bel:endl1<1iû te gewen»

De lni.t. ·01 .. :

