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42 

AFZENDER 

3a Dienstschema's BVD 
43 Schr.v.H/KO aan plv.H/BVD b etr.onder

oud met de Majoor Schulze 
44 Afschrift schutblad CO 138.622 
31 a:· Schr. v .H/KO aan Mr .Margada.nt betr: 

opgave inl.personeel van pol. 
31b Overzicht BVD·� 

45' 

46 
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49 

50 
'.noa 

52 

Ervaringen bij vertonen v 

Samenwerking met 
Samenwerking 12 
��1:1�9/;g me��-�t,-V-'""""

Î!;indrapport '.§ff 

films bij LSK 
(24-9-52) 

Agenda Nr. 

130131 

/ 
-:l:-5n}e2 

F501-'3l-

138.622 

n versch.po�verb.over verg dering 

59 

60 
61 

63 

ID-chefs' 

HBVD betr. bijgewerkte geg 
vena personee sterkte ID 1 s en RP's 

RCirculaire p litieverbindingen betr. gebru k 
oude gegevens ACD 300931 dd.23-12-55 

Verslag verg dering vertegenwoordigers ID' 
der 10 groo t te gemeenten, gehouden te 
's-Gravenha �, 31-5-56

id. vergade ing op 27-9-56 
lezing Kat. Lt. ter Zee J.Nieuwenhu sen 

Verslag v rgade�ing vertegenwoo · r
ID's der grootste·ge en gehoud 
te aag op 13� - 5 

Circulaire 1924 betreffende Marine
Wakerskor:ps 

A.L. 17z53_·47

378728-

J)atum 

6-2-52
12-2-52

14-2-52

14-3-52

27-3-52
19-5-52
29-11-49

9-5-52

27-9-51
19-10-51
26-2-54

26-2-54
tl 

26-2-54 
/6-6-óJ 
7-4-54

2-9-55

13-9-55

1-8-56
7-8-56

23-10-56 
-2-57 

18-3-57

Par. 
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--.., INHOUDSOPGAVE 
,rL . ol\.G·I/-Nlj'lf-Tif::_ 

L��ç á .... Cursn�i;;taf J;:a :s.t. 
DOSSIER Nr.: " ¼JO� . cte.el �. . ................... NAAM :B-Y-D.e.n Verbindingen . 

INGELEGD
Volg 

Nr. 
AFZENDER

1. Kon.Besluit dd Q�VD) en detail
leritj.g t�k .-� ' ' - ' -

2. irc.Min.v.]_j..lmenl.Z.�et�strekken e
verkrijg,e-fi van inl. E--,x) 

3. K.B.dd8-8�49 nr.51 (2x)
4. Instelling en org.BVD re es,mogelij

heid contr.op •De.Ji:.iH'tm:n mogeli�n · 
geval va engew.omstand�e�en 

5 • I nJ[!;r-ik:--t-lie-Ma:r'8'ctia11S se e " 1".--1: ;"Je. ,1, • 

6. Beschik.�v-.Bi'"fin.Z.nr.1041 verric

Agenda Nr. 

/-

� � 

Datum 1 

r.. 
• ' , . 

"-� 
. 
-

. . • • • ,
"' 

-,.

,. 

van yre-rfi. t. b.v .BVD -1 ' • .
i i �· 

7. Circ�om.d.Kon.v�Bin.z·.
�BVD. · · _ 

.J 
, ., • 

8. Jl!.9�it versc�en 
9. �ij s �dd.19.::-��-a-a:irt1..U.en·v.

; 
• -i

\/ 10. Schr.�'.der K. bet�ingen 
aa'frI)ol.verb.v.d.BVD. : . ' 

,11 • .,C.i.re.aan pol.ve��tr.v� 
12. C irc. ,_ , . 

' 

13. Diensta��
-

.B
_ 
ureau ç-?-Staf

k_g.n...-11.ia'r. h,,. 11,,.... � ,;:,_,� IJ.-; ·l-
· 14. �/KO aan M��o·ftr.KB,

15. Schr. v. H/KO aan H/BVDbetr.critiek i

• :

•

7 cursussen hoger personeel, 104 724 · 10-1-51 
16. Scl:l,p, •• H/-K0 �aa H/F!D betr kwal� .D.we k 100594 10-1-5:1 

.
1
_17. Schr.v.Mr.v f.Manen aan H/: 0 (antw.op no.14) 18-1-51

18 . S-e-h-ema V:. e::i-1:h.-d 1:e-n-s-t-en--=-i--n :::N·ed.- Jan • -51 
19. -To�:rit=m5 org7BV--l3-(--4 x )- Jan.-51 
20. e-�.ma. WlD..::.. . � Jan. -51 

� ..S.Cbr.v.A1g Dir,Rijka Pol.aan o.m.BVD - �î 1 5T 
22. _Schr�BVD.aan P._G.,t-.s--betr.instr.v.d. �v/fr!': 

• 

; 

� 

• 

�sre��-Lv.m..-m:=werzaamheden "'' ,, ,,,./, 104427 6-3-51 
23. Schr.v.H/KO aan H/BVD richtl.aan BVD. erb. 2�-6=51 

t1-":"_j _ 24. Vraggn :i 1t :m ICB.8/8 49 � 
25. Not� PH BVD betr. Voorschrif +:_:__ Rijks .Pol. 20-8-51 j 
2 6. �tZt>-�J:..rverll -1.2.0�,g.....,,�---=±-8-±0� ------i}I 
27. Besluit van 2578/51/wijziging KB 8/8- j 25-10-511 
28. Schr.v.H/KO aan H/BVD betr.KB 8/8/-49 117755 10-9-517
29� Aant.beh.bij schr.117755 - 13-9-51'
30. Schr. H/KO a;qm H/BVD betr.regiom.verg.BVD 20-9-51
}r.;-Ml�r-;-v-:B'Sinmr-mîn'm:t'.t�����,.t.a-elaEi---t:i:-ehr'. 10-10-5

36 

16a 
17a 

5:5a 

33b 

Xfschrift aànt.blad CO 118.667 
d, � B�tr-.b'e spr,ê \1r. J:_�.M,i-ime- ;;,.., ',.. "f,y'fYif f'�

Schr.aa r om.Gewest.R.-P._betr.aanwi ·z, t .-

jil.z,a- I. D • ondslr z-O'ê" en . 1 y . r.;/ • 

qntwer ,-· structie pe�on.Mar. , 
1.�-r. D. werkzaam-fîeden 
Schr.v.HKO aanPHBVD betr,iijkspolitie dd. 0-10-49 
Schema -:BVD 

Brf.- HKO aan HB betr. diploma's gem.pol.-ambt.
Schr.HKO aan PHBVD betr. Gemeentepol. 

A.L. 172'_>3-'47

23-10-5
6-11-5

30-1-52

lt 

9-5-58 
" 



INHOUDSOPGAVE 
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DOSSIER Nr. : ..... NAAM: .... � ... 

Volg 

Nr. 
AFZENDER Agend.a Nr. 

Kon.Besluit dd, 9-4-1946 (CVD) en detaillering taak BVD• 
Cire, Min,v,Binn,Zaken betr, verstrekken en 

8· 
9. 

10· 

11· 

12· 
13· 

14. 
15• 
16• 
17• 
18• 
19· 

verkrijgen van inl, (5 x) 
K•B•dd,8-8-1949, nr,51. Ll.J 
Instellin� en org,BVD, relaties, mogelijkheid 
van controle op personen, mogelijkheden in ge-
val -van buitèngewone omstandigheden 
Instructie Marechaussee ,.. 
Beschikking v, à'�-1lin,y, Binn• z. nr, 1041 verri ch�en 
v,werkzaamheden t, b, v, BVD _,... 
Circ,aan Comm,d,Kon, van Min•v,Binn,Z, .betr, 
BVD, ,,.,,. 

Notities uit versch., �ièven .//. _- · - ' 
Bijlage bij schr,93035 c

î
d,]9-9-1950 aan 0,0.en v.

Schr,aan Comm•d•Kon, betr!'àan�ijzing aan pol• 
verbindingen van de BVD 
Circ,aan pol•verbindingen: betr, verstrekken 
van inlichtingen ,,. 
Cire, ? 
Dienstaanwijzingen voor Hfd,Bureau2-2 Staf 
Kon,Marech, 
Schr,van H,KO aan Mr,v,Maanen betr. KJ3 S-B-'49 
Schr,van Mr,v,Malllen n,a,v, bovenst,nota··,. 
Schema veiligh, diensten in Ned, l 

Toelichting op organisatie BVD (4 x) 
Schema BVD 
Schr-van BVD aan P,G,•s betr,instructie voor d 
Rijksrechercheurs i,v,m, ID-werkzaamheder-

21, Vragen aan.Hr,Fock betr,KB 8-8-1949 

,23. Cire.van BVD aan pol,verbind-organisatié e n  
taak BVD 

24, Schema orpanisatie BVD 
25 Aanvullend Bes.luit nr. 2 op KB 8-8-' 49 

,,-

94766 
( 

9941? 

"104427 

120558 

/ 

'Datum 

9-4-1946
/ 

23-8-1947
8-8-1949

19-�-1950

15-9-1951

Aug-1950 
19-9-1950

11-10-195

19-10-195
18-10-195
1-12-1950

21-12-195
18-1-1951
Jan, '51
Jan, 1 51
Jan, '51

6 Maart 5 

20 7 1981 
6-8-1951
fioept e ,5;i_

'18-10-195 
23-10-195
16-11--. 1 ·1



• 

INHOUDSOPGAVE 

OD 1351, deel I. BELEITISKWESTIES KO ALGEMEEN 

1. Schr. van HKO aan PHBVD betr. afd. KO
in 1950 (kwestie v.d. Pol e.a.)

2. Schr. aan G.P. Tioetinchem en Winschoten
betr. onkosten cursus KO (zie ook no. 19)

3. Schr. aan HKO van HCVD betr. cursus
4. Nota van Hr. Hazenberg betr. cursus

,� 5. {Ihrmap circulaires verbindingen)
6. Schr. C. J. v.d. Pol aan PHCVD betr. cursus 34805 ·,, 
7. (In map Organisatie KO) / 8. (Idem) .1 
9. Schr. van CvP Leeuwarden betr. financiën h� 

cursus 5��79 
10. Schr. van CvP Leeuwarden betr. cursus Gron.i�570
11. Memorandum KO 2 aan KO 1 betr. lekken / 

gegevens cursus
/

),·60263 
12. Notities van DIS betr. Eindhoven .. , 60262 
13. Nota van KO 2 aan HKO betr.kosten cursust"
14. ( In map circulaires verbindingen) / 
15. Nota van plv. HBVD aan HKO /efl
16. In OD 1351 deel 5 ,· 17. Knipsel Utr.Nwsblad betr. opleiding p'oli tie 72137
18. Nota aan HAID betr. voorgaand knip!jfél
19. Schr. aan HB betr.verschillende on�er-

werpen (zie no. I) ,1
20. Afschrift aantekenblad CO 73�13,Wageningen
21. Schr. van Wageningen betr. BrolliWer,

Steunenberg� ;& 73213 
22. Schr. aan plv. HBVD betr. ta,k MID en Marid
23. Notitie van Mr.Mijnlieff betr.critiek

cursussen / 78191 
24. Schr. van HB betr. reis- ,.én verblijfkosten
25. Schr. aan HAID betr. begroting kosten cursus
26. Schr. aan plv. HBVD betr.critiek korpschefs
27. Tweede ex. van 26 (vernietigd)
28. ( In map org. KO) • '
29. Schr. van KO 2 aan HKO betr.beveiliging AID 
30. Schr. aan plv. HBVD.'betr.vertaling Eng.boek
31. Schr. aan HB betr.·W. de Zeeuw
32. Schr. aan H.J:l betr. ID Nijmegen
33. Schr. aan HB betr. ITI Koog a.d.Zaan, Zaan-

dijk, Krommeni�/
34. Nota van HKO betr. rapporteg penetratie-oef.
35 • Bij HKO ,, � 36. Afschrift aantekenblad CO 92966
37. Nota van K0,.'2 aan HKO betr. onderwijs aan

J?ersoneel .!figen dienst
,8. (In map T#ak en Organisatie BVD) 
39. Schr. vat KO 2 aan HKO betr.legitimatie

Marech.{ 96650 
40. Schr •. �n plv. HBVD betr. contact buitenl.

diens n i.v.m. opleiding 98430 

f mrt.1950 
14-11-47
22-4-48

10-3-54
3-2-49
3-2-49

19-2-49
28-3-49

9-4-49
29-3-49
19-9-49

8-10-49

17-10-49
....... 

1-11-49
28-11-49

2-11-49
24-11-49

20-1-50
7-12-49

23-1-50
24-1-50

21-2-50
28-4-50
22-6-50
26-6-50

28-6-50
9-8-50

11-11-49

16-10-50
9-11-50

9-11-50

7-12-50
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INHOUDSOPGAVE 

OD 1351, deel I. BELEIDSKWESTIES KO ALGEMEEN 

41.: (Vernietigd, aantekening betr. oud CO)
42/44. (Elders geborgen) 
45.' Schr. aan Mr. v. Maanen betr. KB 8-8-49 
47. Schr. aan Mr. v. Maanen betr. gegevens

48.
49.

50. 

51 • 

52.
53.

cursussen 
Nota aan KA betr. kwartaalverslagen
Nota van PZ betr. buitengewoon verlof
studie 
Schr. van KO 2 aan HKO betr. opmerkingen 
cursisten 
Schr. aan Mr. v. Maanen betr.opl. C I
officieren 
Zie CO 455605 
Concept brief aan Min.v.Marine betr. ll 

,.. 
,,, 

cursus / 
54. co 455605 /' 
55. co 455605 11

4' 

56. Schr.aan Marine verkl.pom.betr.Visse��· 
I!' 57. Idem ,1· 

58. Co 455605 ·f'° 

59. co 455605 / 
60. Afschrift aantekenblad CO 97919/� 
61. co 455605 .i

' 
62. co 455605 � 

· 62a.Schr. HKO aan PHBVD betr. BJ$)�cursussen 
63. Schr. van B VII betr. E.Ve;rmeer toespraak 
64. Schr. aan plv.HBVD betr.�,é''.Lectie personeel

op inl. en veiligh.gebi�d (naar plv.H/BVD 
op 31-3-52) i 

65. Aantekenblad CO 11242? dd 4-7-52 (naar plv. 
H/BVD op 31-3-52) , 1 

68. Schr. aan plv. HBVJJ-'betr.opleiding Spoor-
wegpol. { 69. Afschrift aantekenblad CO 117490 

70. Schr. van D aan,/pl v. HBVD betr. Spoorwegpol.
71. Afschriften be

1
fr.opmerking E.Vermeer over 

cursus -� 
73. Schr. aan p�I.HBVD betr.lich.oefening
74. Nota B IX ruin HB betr. 73
75. ( In map K/tu) 
76. Notitie HKO betr. cursussen mil.personeel
77. ( In map :K. Lu) 
78. Werving'1 en opleiding BVD personeel
79. (In m?P K.Lu) 
80. (In �ap K.Lu) 
81. Uit�reksel besprekingsverslag met de

S.I4t!poli tie 
83. Sc)!ir. aan plv. HBVD betr. Rijkspol.op

c_j.rsus '51 
84. l_chr. aan plv. HBVD betr.rijksrech. op

,cursus '51 
/ 

f 

j 
52, 54, 55, 58, 59, 61 en 62 naar ACD/PA
(cursus Instruktietechniek). 

99417 

105577-
10557t 

I 
PZ 4ef75

l 
_;/' 

1/f0352 
F 

!' 
., 

102485 

110525 

112423 

117490 

100289 

118050
124651

130415 

130415 

47-51

d1-12-50

2-4-51 
27-3-51

22-5-51

31-5-51

31-5-51

dec.1950

6-2-51
6-2-51

16-7-51

14-8-54
14-6-51

29-6-51

6-9-51 
1 9-9-51
24-9-51

28-9-51 
1 3-11-50
31-1-51 
19-10-51

7-11-51
29-11-51

9-7-59 
17-9-51 

5-12-51

15-1-52

8-2-52

7-2-52
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OD 1351, deel I. 

INHOUDSOPGAVE 

BELEIDSKWESTIES KO ALGEMEEN 

85. Afschrift aantekenblad CO 130415 (Rijkspolitme)

86. Nota aan HAZ van HKO betr. Instructie vuur-

87. 
88. 

89. 

91. 
92. 
93. 

94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 

oo. 
01. 

02. 
03. 
04. 

05. 

06. 
06a 

01. 

08. 
09 • 

10. 
11 • 

112 

1 1 3 

114 

115 
115 

116 

116a 

wapenen
Nota van AZ betr. instructie vuurwapenen
Nota van KO 3 aan HKO betr. vergoeding
reis- en verblijfkosten cursisten
Schr. aan plv. H/BVD betr.cursus aan Rijks
pol.personeel
Schr. van HKO aan plv.HBVD betr.Putlitz
Schr. v. Min.v.Mar. betr. verg. kosten
Schr. v. plv. H/BVD aan Min.v.Mar. betr.
kosten
Schr. v. Marine afd. Compt.betr.verg.
(In s.d.)
Nota van HBVD aan HKO betr. dankbet.
Afschrift schutblad CO 136893 (sabota
(Gelicht voor HKO)
Schr. aan HAZ van HKO betr. selecti
pers. BVD
Afschr. aantekenblad Co 112423
Schr. aan HAZ van HKO betr. voor tel inter-
ne cursus en examenregeling
(In map K.Lu) / Schr. aan plv. H/BVD van KA bjtr.selectie 
Nota van plv. H/BVD aan KA

�
êtr. test BVD 

aanwijzing voor opleiding . or korpschefs 
Schr. van plv. HBVD aan K 'betr. team bij 
sab.melding 

125 310 
PZ 149792 

,/ 

/' 
.l 

1209'88 
.il' 

,.a-�250

11 9250 
131698 

Schr. van PZ aan HKO bett. dienstongevallen 153158 
Nota KO 3 aan HKO betr.,/önderzoek explosie 
bij Philips Eindhoven .IP 23-6-52 
Nota betr. CoÜrdinati.· opl. zich bezig
houdende met inl. enwveiligheidswerk in 
Nederl. r

Schr. v. KO 2 aan� 0 betr. vuurwapenoef. 
Schr. v. KO 2 aan JtCD betr. bezorging enz. 
post bestemd voor.èÎÎ{Q 
Schr. HKO aan HB1· ,D,KB betr.opl.BVD-pers.
Schr. aan HKO van de Heer Buurman betr. 
verblijfsvergoe,ding bij bijz.cursus 
Schr. aan plv.,JIBVD van HKO betr.samen
werking met der sectie L 2 Luchtmacht st. 
(In map K.Lu.f 

23-4-51

23-10-51
8-11-51
25-9-51

2-10-51
21-2-52

24-4-52
6-5-52
19-5-52
29-6-51

30-11-51

31-10-51
30-5-52

7-5-52

25-6-52

29-4-52
2-9-52

2-9-52

3-11-51

1-12-51
4-8-54

15-4-53

15-4-53
Schr. aan HKo/ van HPZ betr.overwerkvergoe-
ding o.PZ/15672 3-8-53
Schr. aan K�pt.Koene betr. filmvoorstel-
lingen {i 

Schr. HKO aan HBVD betr.films M.I.5. 
Nota KO 3 aan HKO betr.bespr. met Dr. 
Froentjes en Drs. Witte dd 18-3-53 
Toelichting op de in de tekeningen aange
brachte wijzigingen in het KO-deel van het 
nieuwe gebouw 
Bchr.HKO aan HAZ d.d.18-9-53 en antwoord HAZ d.d. 

15-12-53
11-9-54

15-12-53

15-12-53

18-9-53 betr. honorarium lezingen no.PZ/158978 1-10-62 
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INHOUDSOPGAVE 

BELEIDSKWESTIES KO ALGEMEEN 

117 

117a 

118 
118a 
119 
119a 
120 
121 
122 

123 

124 

125 
126 

126a 

127 
127a 

Schr. aan PHBVD van HKO betr.vorming pol. 
personeel, resultaat bespreking, bemer
kingen HKA (CO 200421) 
Schr. HKO aan H.BIX en uan KO 5 aan HKO 
kwestie Verkerk 
Schr.PHKO aan HKO betr.Dienstvoorschrifte 
Brief HKO aan PHD betr.vacature D 
Schr.HKO aan PHBVD over nieuwe cursusopze 
Brief K05 aan BVP betr.cursistv.Dusseldor 
Rapport speciale groep B IX (cursus) 
Schr. PHKO aan HKO over bevolkingsregiste 
Schr. HKO aan HAZ over consumpties 
cursisten 
Schr. aan PHBVD van HKO betr.studie
rapporten 201648 
Memorandum PHKO aan HKO betr. theorie en 
praktijk in de dienst 
Beoordeling cursisten afd. C 
Schr. aan PHBVD van HKO betr. 
inlichtingenwerk 
Schr.HKO aan HKA betr.vervoer tentoo -
stelling naar Valkenb. jf 
Schr. HKO aan HKA betr.Verstappen,,Tught 
Schr. HKO aan PHBVD betr. Morele erbe-
wapening 

128 Notitie EOP II betr.aantrekken .·D-ambt. 
door part.bedr. 

129 Afschr.nota HACD aan HAZ bet .typistes, 
1 .' .: • •• s, dd 29-10-55 / 130 Nota's betr.ontheffing exa/l'(en Mej. de
Blij en Augustinus ./ 

131 Afschr.opm.HBVD, HE en
,

• .v.Es betr. 
observ.en rapportage 

132 co 455605 1:· 
132a Schr.aan Commandant enieschool betr.

Mijnencursus 
133 Schr. W.Kahle,Nw

/
•
.
: inea, dd 22-3-55 

(aan HKO 3-7-59) 
134 Schr.betr.reche 'heurs in trein, 

dd 18-12-54 
135 Aanbiedingsbr· fje verslag cursus aan 

HKA met comm taar 
136 Nota's AZ e HKA betr.vacatie-gelden en 

reisvergoe,�:iingen aan gecommitteerden bij 
BVD-exame;rts 

137 Schr. HB:t'betr. ID De Bilt 
138 Schr. v�' P.J. v. Ingen aan HKO betr. 

volgen an een nieuwe cursus 
139 Schr. �an BVD aan v.Gelder Zonen N.V. 

betr, eiligheidscursus J.KRUITHOF 
140 Sch . v. B II aan HKO betr. gebruik radio 

ap�aratuur tijdens door KO georganiseerde 
o 'fen-volgacties

/ 

200421 

206722 

30-12-53

1 2-55
-2-55

1-2-55
. 1-2-55 

1-2-55
1-2-55
1-2-55

1-2-55

1-2-55

14-8-54
14-8-54

1-2-55

1-2-55
1-2-55

1-2-55

17-6-55

17-6-55

17-6-55

2-7-55

9-8-55

15-8-55

23-8-55

23-8-55

29-8-55
3-10-55

7-2-56

13-8-56

3-2-54
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OD 1351, deel I. BELEIDSKWESTIES KO ALGEMEEN 

14-1 

14-1 a 
14-2 

14-3 
14-4-

14-5 
14-6 

14-7 
14-8 

14-9 

150 

151 

153 

154-
155 

156 

157 

158 

158a 

159 

164-

165 

166 
167 
168 
169 

171 

Schr. aan Kon.Marechaussee betr.opleiding 
BVD (no. 280.000) 
Schr. aan PHBVD betr.buitenl.reis K03 
Schr.aan HE van HKO·betr.basiscursus HH 
Broekhuis en Scheven en inleiding HH 
Kraayenbrink en Oosthoek 
Betr.Detachering J. de Graaf bij KO 

rn_/ Nota van HE aan HKO betr.operationele � 
kosten /' (Vernietigd, identiek aan 154-)
Verslag bespreking K06 met Hr. v. n-
borgh betr.sugg.discussiegroepen
dd 30-10-56
Circulaire betr.Basiscursus
Nota HKO no. 57 aan Afd.Hoofden b-'tr.
dienstproblemen
Schr.no.66 van HKO aan HAZ betr,
Katsenaar
Nota HE no.76351 betr.vergoe

!l
g hoed

A.Staal + antwoord HKO no. 6 
Nota aan HBVD no. 81 betr.l ; ing Drs.
J.J.M. Hornix voor Afd.Hfd� d. 29-4--57 
Brf. van N.V. v.d. Heem d 22-11-57 betr. 
film "Animal Farm" 
( Vernietigd) 
Opmerkingen afd. D bij 
Wettelijke maatregelen. p het terrein 
van de beveiliging ,, 
Correspondentie over Jet copiëren van 
films bij de K.Lu •. / 
Schrijven HACD aan !!KO betr. cursus 
"Organisatie BVD" à<hä 12-11-57 
Nota van E IX aanJIE dd 19-3-59 betr. 
verrichtingen uit�ukploeg (aprilgrap 

co 34-7928 

353597 
-

31-5-55
2-2-57

2-2-57
2-2-57

2-2-57
zie 154-

21-7-59
2-2-57

2-2-57

28-1-58

28-1-58

21-2-58

16-5-58

28-8-58

(journalisten) I 
Schr.aan cdj. �rine Opl.kamp H'sum 

I 
De geschieden:;ls van KO als weerspiege
ling van de �tschiedenis van de BVD 

13-7-59
co 4-5, 605 7-8-58 
aan TI;PA 3-1-62 

dd 15-5-59 /' 
• 

• 

T ,.t :_.. r-Da,,a,..]..d� ( i.. ,._, '. 'l=/...!c.-<---y---
Schr. HKO lan DPB/1 betr. Chef Bewaking 
NKF, dd 2}'-7-58 
Schr. aa:qtNBOB van HKO betr. gecommitteerde 
NBOB-ex�ens en contact heren Boomsluite 
en Bosc'1cer 
Schr. Tfr. Somer aan HKO en antwoord dd 
9-9-5 .
SchrfHKO aan BVA betr. pas Hr.v.d.Beek
Schr., HKO aan BVA betr. pas Diepenhorst 
Schr� HKO aan Hr. de Boer betr.declarati 
Schr. Hr. J.B. Onnekinlcvan GP Arnhem en 
antwoord HKO betr.gegevens m.b.t. Gemeen 
temuseum Arnhem 
Rapport Mej. Henneveld aan HKO betr. volg
actie (tel. Hr.v.Dam van Isselt) 

26-6-62
/ ---1.0,,,..g�5-9 

16-10-59

16-10-59

16-10-59
Il 

Il 

Il 

2-4--60

2-4--60
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Schr. KO? aan HAZ betr. vacature 
staatsmijnen 
Nota HE dd 17-7-59 en antwoord daarop 
van 22/7 betr.beoordeling ten Cate, 
Peters en Zwijnenburg 
Notitie HKO over Struis; brief van ID 
aan HBV D over P.C. Striuijs; nota aan 
HBVD van HKO betr.Prof.Schlichting 
nota aan HE van K04 betr.Prof.Schlic 
Notitie betr.gesprek met Kabinet C 
saris der Koningin in Overijssel 
20-3-61
Afspraak over samenwerking BVD 'n
Beveiligingsincident
Nota KO/N aan HICO dd.5-7-62 be • door R.P.
cursisten gemaakte kosten te ··ate van p.o.

Schrijven Z.E.de Minv.Def.� arine) betr.cursus 
Instructie Techniek en a�.nota HKO a/HBVD 
Correspondentie betr.d�neming aan cursus 
Methodische Instructi.forj het Centraal Insti
tuut Methodische Insfeructie te Harderwrjk door 
de heer M.J. Noppen/;n Drs.C.P. van Drjk, t.w.: 
afschr.schr. direcieur genoemd instituut d.d. 
456-63, afschr.schr.Ministerie BIZA d.d.15-8,
Schr.Instituut vnd.aan de heer De Savornin
Lohman d.d.16-8-63 en aanb.brief BIZA dd.15-8
(getekend door Chef Afd. Politie) 

... 

Brieven betreffende cursus instructietechniek 
Marine aan ACD/PA. 
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2-4-60

25-7-60

20-1-59
21-4-59

27-3-61
9-1-62
26-1-62

13-7-62

7-8-1963

7-11-63



AFSCHRIFT 

Notitie voor de Heer C. v.d. HEUVEL. 

Betreft: Cursus. 

1. In verband met de uitzonderlijk weinig resultaten,
die tot dusverre verkregen zijn door de PTT experts, voelt
het Hoofd CVD er, op dit ogenblik althans, niets voor om
de Heer Van Schendel in te schakelen voor de cursus.
(Bovenstaande mededeling is uit de aard der zaak alleen
voor U bestemd.)
Wel worden het noodzakelijk geacht, dat U aan de cursisten
mededeelt, dat ingeval de I.D.'s op een zender-affaire
stuiten, zij ogenblikkelijk rechtstreeks contact moeten
opnemen met de Heer van Schendel,
Adres:
Telefoon:

2. De bedoeling van Binnenlandse Zaken is niet, dat
alle cursisten een Brigadiers-status krijgen. Alleen zij,
die aan het I.D.-werk een volle dagtaak hebben. Hierdoor
is het deze laatsten nl. niet mogelijk een cursus te vol
gen voor het normale brigadiersdiploma.

3. Hoofd CVD verzoekt U de namen en adressen reeds nu
te verzamelen van alle personen die bij de I.D. 's werken.
(De bedoeling hiervan is om tijdig, v66rdat ze een cursus
gaan volgen, te weten wat voor vlees we in de kuip hebben).
Aan de betrokken poofden der I.D.'s moet niet dit motief
worden medegedeeld bij het persoonlijk bezoek, dat U hen
brengt, doch aan hen kan worden medegedeeld, dat dat is
om te weten hoeveel mensen en wie aan de te houden cursus
zullen deelnemen, m.a.w. om een goede regeling voor de
cursusopzet te kunnen maken.

KA, 14-11-47. 
Plv.Hoofd CVD. 
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Aan de Heer c.c.v.d.Heuvel. (ter kennisneming na terugkomst 
-------------------------- van vacantie) 

Zijdelings verneem ik, dat speciaal de 

cursisten van de c.v.D. naar aanleiding van de 

behandelde stof, voornamelijk op security-terrein, • 

met enkele vragen zitten juist in verband met hun 

practisch werk. 

Deze kwesties brengen zij liever niet ter 

sprake .Q.E de cursus omdat hierbij ook enkele niet

-c.v.D.mensen zitten, die met de interne werkwijze 

niet te maken hebben. 

Het verdient daarom aanbeveling, dat we aan 

het eind van de cursus een samenspreking houden 

met de c.v.D.-cursisten, U en de Heer Fransen. Of 

de Heer v.d.Pol hierbij ook aanwezig dient te zijn 

kunnen we nog nader bezien 

Wilt U t.z.t. hiermee rekening houden? 

's-Gravenhage, 22 April 1948. 



/5 C1 
� 
Bet.-effen6.e cursus 
e.v.�. voor I.L. 1 s. Den Hac1g, ;JÜ ��i 

het 

�.,
r---

ç-

I ng ev o lg e /ins t;:: tie van het plv. Hoofd 
navolgende te rapporteren: 

• ACD / 6C(t5>0

C.V.D., heb ik de eer

Tijdens mijn eerste cursusvoordracht te 's-Hertogenbosch c,.d.
26 .pril 1948 werd, na mijn inleidende medecleling, dat het iec1.er 
van de cursisten vrij zou staan per interruptie of anc.erszins 1i1et 
ni j van gedachten te y,isselen over ä.e behandelde stof, door twee 
deelnemers van de geboden gelegenheid gebruik gemaakt. 

hauwelijks was ik begonnen of de heer H.L.Pijls, conlIIl.is.Jaris
van poli tie· te .u,indhoven, vroeg het woord. EiJ ontvnkkelde enige 
theoretische im,ichten over vraagstukken nopens het communisme en
oefende critiek op de wijze van behandeling, welke de docent zich
had voorgesteld, 

Ik liet hem ongestoord uitspreken, wat nogal tijd in beslac 
nam. Terstond daarna ·wilde de heer J .=LJ .Schroeders, hoofdcommies
chef van de ad.l�inistratie der politie te Lindhoven�eveneens e1L�ele
opmerkingen ten aanzien van het door mij te verzorgen gecleelte 6.e;;, 
cursus �Jlaatsen. ok hij kreeg daarvoor toestemming. :ieze deelne1�er
had naar zijn zesgen bijzondere aandacht gewijd awi de inhoud der 
gestencilde excerpten voor dit onderdeel van de C.V.lJ.-cursus. Hij 
miste daarin gezaghebbende ·,.atholieke bronnen. Daarenboven achtte 
hij het overbodig om naast het wetenschappelijk socialisme tevoren
nog aandacht te uijden aan het ontstaan van het niet-marxistiscirn 
co!;ll}lunisme. l.Jit zou z.i. slechts misverstand kunnen veroorzaken. 

Ik heb,de�e aanmerkingen benuttende, gepoogd een gearguruenteer
de weerlegging te geven. Beide sprekers, die blijkbaar onderlins 
overleg pleegden, wat gema.1-:kelijk was aangezien zij naast elkè1.n6.er 
zaten, bleven in het verdere verloop van de morgen zeer critiscil 
gestemd.. Zij hebben, elkander afwisselend en bijstaand, vrijwel uit
sluitend aan de 6e6.achtenwisseling met de docent deelgenomen. "Je 
overige ongeveer 20 cursisten luisterden. z,owel tijdens de ochtend.
cursus als direct daarna bij de pauze, zeiden de heren rijls en 
0chroeders, dat 'lJ.un opmerkingen geenszins persoonlijk waren bedoeld. 
z.i ij bevestigden dit na de ochtendvoordracht rn.et een handdruk. Lîjner
zijds is geantwoord, dat ik deze critiek·a1s zakelijk w�lde opvatten, 
maar nochto.ns _;_Jersoonlijk de verantwoordelijkheid füeend.e te kunnen 
en moeten dragen voor het door mij gedoceerde. 

In de mièi.6.acuren kwamen er uit üe Ein<fäovense hoek not, enice 
op- en aanmerkingen van meer incidentele aard. Ook andere cursisten
namen toen aan cle cedachtenwisseling deel. 

1 Het optreden van ä.e genoemde cursisten uit Lindhoven heeft 
geenszins storenû. of rernro.end gewerkt op c:e afhandeling van het ë;_oor
mij gestelde dagprogram.. 

Logeli jk - en d.i t als _persoonlijke indruk - ,vilden beicï.e deel
nemers front maken tegen de gehele C.V.D.-cursus. 

Het lijkt rr.,.ij ongevvenst cle heren Pijls en Schroeders momenteel
van deze persoonlijke opvatting door enigerlei reactie op de hoogte 
te brengen. 

Ik heb vooral vermeden blijk te geven vQn enige tekenen van
ontst.er,111.ing of on6eduld. 

G • J. v. O. ,:Pol. 
(/C. 

an I lv .Hoofd
via rioofd B. 

l 
1
1 

-
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• 2-Grovenhagc, 16 1rovem'ber 1948. 
Jevastr t 68. 

t verwijzing naar het telefonioch on erhond 
terzake moge ik U hierbij de nRegell.l'lg Exumen Poli tie
Inlichtin.gendiens ten" doen toekomen. 

AAN: 

de Afdeling Openbare Orde en 
• Veiligheid ven het

Miais'tcrie w.n Binnenlandse Zru en,
Binnenhof 19,
• s-GRA VE m!GL.

·�--------..........-

net vmd.Hoofd van de Dienst, 

. ·r.Dr"J .Hazenberg. 
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Commissariaat van 

Uw kenmerk Uw brief van 

Politie 

Aan de heer c.c.v.d.Heuvel, 

Mechelsestraat no. 12, 

Scheveningen. 

Ons kenmerk 

CvP. 

LEEUW ARDEN, 

19 Februari 1949. 

Onderwerp cursus te Groningen. 

.. 

HierbiJ deel ik U het volgende mede. 

Op 15 Febuari 1949 heb ik aan mijn bureau een onderhoud gehad 

met de heer Hazenberg van het Ministerie van Algemene Zaken, waarbij 

de U wel bekende cursus,die voor het eerst op 8 1:faart a.s. van 10 

uur tot 17 uur te Groningen aan de Ossenmarkt no.3 gehouden zal wor

den, ter sprake kwam. Ik heb deheer Hazenberg toen de toezegging 

gedaan een politie-ambtenaar aan die cursus te laten deelnemen, 

onder het voorbehoud,,dat de Burgemeester der gemeente Leeuwarden 

daaraan zijn goedkeuring zou hechten, speciaal met het oog op de 

financiële regeling. 

Heden heb ik een onderhoud met de Burgemeester van Leeuwarden 

gehad, waurbij o.a. de geldelijke regeling van de efusus is bespro

ken. De Burgemeester heeft er zijn goedkeuring aangehecht, dat 

Franciscus Johannes Willem Drion, geboren te Willemstad (N.B.), 23 

Juli 1911, hoofdagent van gemeentepolitie, wonende te Leeuwarden, 

Ibisstraat 28, door mij wordt aangewezen aan de cursus deel te nemen, 

mits de kosten, die uit het volgen van de cursus voortvloeien, niet 

ten laste van de gemeente Leeuwarden komen. Ik zie geen mogelijkheid 

buiten de aan de politie toegestane financiële middelen om de kosten 

te betalen. 

Op grond van het bovenstaande :verzoek ik U te willen bevorde:ren, 

dat de bedoelde kosten op de een of andere wijze ten laste van een 

Rijksdienst worden gebracht. Omtrent het resultaat Uwer bemoeiingen 

zal ik gaarne voor 8 Maart a.s. bericht ontvangen. Indien on-

1107 1-5-';7 5000 Druk Jacobs 
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verhoopt blijkt, dat de kosten niet door een Rijksdienst 

kunnen worden eedragen, ben ik gedwongen mijn toezegging 

in te trekken. 

t' 
.. i., 

De Corumissaris van Politie. 

4tm > 
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Commissariaat van 

Nieuwestad 49 . 

j Vo!rr10. Z& 1 

Politie Leeu varëlen. ·--•

Telefoon K 5100 No� 414 . PR, 1949 

Uw kenmerk 

Onderwerp 

i) 

Bijlagen: -

lfil!' 17 6 4' "'" 

.1: an cte 1ftJer C .C .v. u.. 11.euvcl 

S C L 

Uw brief van 

. 

w ',I .._J 

Ons kenmerk 
1 dm. 

cursus te Groningen. 

Leeuwarden, 

28.3.49 

':i.'en vervolge op m1Jn aan U gericnt 
;:;chrijven van 19 Fe uruari j 1. uetre1'r'en
de bovenv-::r1.1el<.l onuGr1.1erp 11eb 11� '--·e eer 
ü te oeric:1ten ,uat ten behoeve van de 
hoofdagen-c, van 5eme rntepolitie Drion 
een reisgelsgenheid na.ar Groningen is 
gevono.en,v1aarclan geen kosten zijn ver-· 
bonaen. 

Hij kan CLUS than.::; zonder financiële 
bezuaren aan de U bekende cursus te 
Gronir�;e n deelnemen. 

·· 

Coll. 



Aan: KO 1 
Van: KO 2 

MEMORANDUM 

Betr .: Het lekken gegevens cursus GVD. 

Baar aanleiding van het door de Heer 
de Greef gerapporteerde betreffende het uit
lekken van gegevens betreffende de cursus 
aan de Rijkspolitie te Eindhoven, heb ik 
van K-'IBTEREN, brigadier te Helm ond hiernaar 
.o.:evraagd. 

Hij ontkende pertinent, dat iemand buiten 
hem had kennis genomen van zijn stencil en 
aantekeningen. Mensen van de Rijkspolitie te 
"indhoven had hij in drie maanden niet ge
sproken. 

___hsc;::::J '4 f{ m rtt-.._ 

, .a.)4 iz 11.rt� o---el. 

Lx,.. � : r' io/c / ,--u 
k..o.� 

9-4-1949.

KO 2,/'-
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Notitie voor K.o. 
Van Dis. 

v. 

-

,· �I O APR. i949 

Op Donderdag, 24 Maart 1949 had Hoofd 
Dis een onderhoud met de adjudant - wnd. Dis
trictscommandant der Rijkspolitie te Eindhoven. 

Het bleek, dat deze nauwkeurig op de 
hoogte was van de cursussen, welke op het ogen
blik door de c.v.D. worden gehouden. Hij wist 
o.a. waar en wanneer deze gehouden werden en
wie L .. als cursisten aanwezig waren. Ook wist hij
wat er werd gedoceerd. Hij kreeg het nl. ter
lezing 1

In de loop van het gesprek liet hij zich 
ontvallen, dat hij een en ander van Helmond had 
ontvangen. 

Voorts beklaagde hij zich, dat voor de 
Rijkspolitie deze cursussen nog niet bestonden. 

-H�ofd Dis heeft hem geantwoord, dat dit
nog georganiseerd moest worden en dat hij in de 
toekomst wel aan de beurt zou komen. 

29.3.1949/Dis/ 



• 

•• 

NOTA 

aan: Hoofd KO 
Van: KO 2 

Donderdag, 1 September 1949, werd ik opgebeld door de 
Heer HASSING, adjudant van de gemeentepolitie te Heerlen. 
Hij vroeg mij, op welke wijze de kosten verantwoord moes
ten worden welke zouden worden gemaakt door de drie ambte
naren van de I.D., welke de daaropvolgende dag zich naar 
Den Haag zouden moeten begeven .{18.er het schriftelijk 
examen. Uit hetgeen de adjudant opmeFkte kreeg ik de indruk 
dat hij in de veronderstelling verkeerde, dat, aangezien 
de cursus door ons gegeven werd, deze kosten d�or ons ge
dragen zouden moeten worden. 

Ik heb hem hierop medegedeeld dat dit zeer zeker niet 
het geval was, doch dat de juiste wijze van verantwoorden 
van deze kosten mij niet bekend was. IDk heb hem toen be
loofd dit te zullen navragen en hem voor 17.- uur op te 
bellen. 

Ik heb mij hierop in verbinding gesteld met de Heer 
Crabbendam, die hierover contact opnam met Binnenlandse 
Zaken. Na enige tijd deelde de Heer Crabbendam mij mede 
dat hij van Binnenlandse Zaken bericht had ontvangen dat 
de kosten voor de cursus bestreden moesten worden uit de 
zgn. normvergoeding, zijnde een vergoeding welke van 
Rijkswege aan de Gemeente verstrekt wordt voor de bestrij
ding van onkosten van de politiedienst en welke vergoe
ding per hoofd berekend wordt. Uit deze vergoeding moeten 
salaris, kleding en ook de opleiding van de man bestreden 
worden. 

Hierna heb ik de adjudant Hassing opgebeld en hem 
van het een en ander in kennis gesteld. Hij zeide mij het 
met de Commissaris te zullen bespreken en diens goed
keuring te vragen, opdat de drie ambtenaren op kosten 
van de Gemeente aan het examen zouden kunnen deelnemen. 

Opmerking • 
De juiste bewoordingen waarmede de adjudant ziJn ge

sprek tijdens het eerste telefonische onderhoud omkleedde, 
herinner ik mij niet meer. Zij kwamen echter overeen met 

/gebleken is 

de streldüng: "Het is jullie cursus, dus jullie moeten maar 
betalen". Daar het hier een ondergeschikte, administra
tieve functionnaris betreft, acht ik het niet van zulk 
groot belang hde hij zijn zienswijze te kennen geeft; 
temeer daar uit verschillende andere feiten, bv. hft ter 
beschikking stellen van een lokaal voor de cursus( dat 
de Korpschef zeer zeker bereid is om aan het goede ver
loop van de zaak mede te werken. 

Bovendien is gebleken, ge zien het feit dat de drie 
cursisten op het examen aanwezig waren, dat na het tweede 
telefonisch onderhoud met de adjudant de zaak op be
vredigende wijze geregeld is. 
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In een later telefonisch o�derhoud dat ik met deze 
adjudant had deelde deze mij mede, dat de reiskosten 
van gemeentewege wel vergoed zullen worden, doch de ver
blijfkosten niet. De Korpschef meent dit te kunnen moti
veren door de volgende feiten� 

De drie cursisten zijn geen van drieën nog in het be
zit van het politiediploma met aantekening. Slagen zij 
dus voor ons examen, dan betekent dit voor hen een moge
lijkheid tot promotie. Andere leden van zijn korpe zijn, 
om dezelfde promotie te kunnen maken, verplicht het 
politiediploma met aantekening te halen. De kosten ver
bonden aan de voorbereiding t-Ot en het afleggen van dit 
examen worden niet vergoed. 

De KorpscheTmeent dat het tegenover deze laatste 
mensen een onbillijkheid is, wanneer aan de ID-ambtenaren 
èn diensttijd ter beschikking wordt gesteld èn kosten
vergoeding wordt gegeven om deze promotie-mogelijkheid 
te verkrijgen, terwijl de anderen de volle kosten moetenÎzelf 
dragen. . '--

Hij meent dat het dus ten volle gerechtvaardigd is, 
wanneer de ID-mensen zelf een gedeelte van de kosten 
dragen. 

19 September·1949. 
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Aan: plv.Hoofd BVD 
Van: Hoofd KO 

! 
p 'i'r 

• Als resultaat van mijnlJ:X)gingen ter
verkrijging van plaatsrllimte voor cur
susdoeleinden kan ik U berichten, dat
bij geen van de hieronder genoemde
diensten de mogelijkheid daartoe be
stond:

Landmacht - Luchtmacht - Kon. Mare
chaussee - Gemeentepolitie 's-Graven
hage.- Kon.Marine. 

30 September 1949 

Hoofd KO 

½
. I 



plv. Hoofd BVD 
moofd KO 

? 
( 

In· verband met de noodzakelijk gebleke·n coördinatie van 
B.v.n.-cursussen aan eigen personeel en verbindingen, stelt
ondergetekende zich voor in de loop van 1950 de volgende
categorieen in de cursussen te betrekken:
I Hoger B.v.n.-pereoneel 
II Hoger Politiepersoneel (Gemeentepolitie, Rijkspolitie, 

Kon.Marechaussee, Bedrijfspolitie) 
III Hoger Weermachtepersoneel (Landmacht, Marine, Lucht-

macht) 
IV Lager B.v.n.-personeel 
V Lager Politiepersoneel 
VI Lager Weermachtspersoneel_ 

Deze categorieen (behalve ger B.V.D.-personeel dat i.v.m. 
zijn functie geen uitgebreide cursus nodig heeft) zullen ge
combineerd worden tot vier groepen; en wel twee van hoger 
personeel en twee van lager personeel. 

Tot heden was het gewoonte bij de uitgebreide cursussen 
elke week één dag cursus te geven. Tegen dit systeem, dat 
weliswaar bepaalde voordelen biedt, zijn toch in de loop 
van de tijd zoveel bedenkingen gerezen, dat het deze__rzijds 
beter geoordeeld werd een ander systeem in te voeren. Dit 
systeem komt op het volgende neer: 

De totale duur van de cursus is ongeveer 10 maanden 
(met twee maanden vacantie). In plaats van elke week één 
dag wordt per bepaalde periode een week cursus gegeven. 
De groepen van hoger personeel hebben in deze 10 maanden 
6 maal een week cursus; de groepen van lager personeel 
8 maal een week. 

In al deze cursussen zullen dezelfde onderwerpen be
handeld worden met inachtneming van het volgende: 

Bij het hoger personeel zal hier en daar wat dieper 
op verschillende onderwerpen worden ingegaan, terwijl bij 
het lager personeel meer aandacht besteed zal worden aan 
de praktijk en meer tijd uitgetrokken voor herhaling van 
het besprokene. 

In de cursussen zullen de volgende onderwerpen behandeld 
worden: 

1. Geheime oorlogvoering in het algemeen
2. De binnenlandse veiligheidsdienst
3. De objecten van de binnenlandse veiligheidsdienst
4. Beveiliging
5. Middelen ter verkrijging van inlichtingen
6. Bewerking van verzamelde gegevens
7. Wettelijke bepalingen i.v.m. de veiligheid van de staat.

(Met de binnenlandse veiligheidsdienst wordt hier
boven bedoeld de binnenlandse veiligheidsdienst 
in het algemeen, in de ruime zin van het woord) 

� ,, 
7 October 1949 

Hoofd KO. 

� 



Opening V treèhtse politie-opleidings$chool

Speciale gaven voor
politieman vereist 

Particuliere· opleiding 
niet goed mogelijk 

"Vqorheen gold de gedachte dat een politiemàn met enige wetsken• nis toegerust - en z·elfs dat was nog niet altijd het geval' - zich vofdoende vakbekwaam kon achten 
voor een behoorlijke dienstverrichting''., waren woorden, die hoofd· m�pecteur J. F . van· Bekkum sprak bij de opening van de politieopleidingsschool in de Markthavenstraat hedenmiddag om 3 uur te Utrecht. Hoe het thans iaat, en SJ?ec!aal hoe het O,P deze nieuwe. ople1d!ngs• school gaat, vertelde hoofdinsp. v. Bekkum, die hoofd van deze school is, in een uitvoerige rede. Hij vestigde de aandacht op de speciale problemen van deze tijd. Vlak na de oorlog moest dè kadaverdiscipline die alom heerste, wo1•den omgevormd in een ordelijkheid, zoals men die in Nederland stelt. Tot voor kort kende men slechts 
particuliere politie-opleidingen. In het zwaar vernielde Hoofd• bureau van politie en in een oud 
schoolgebouw aan de Waterstraat 

. werd na de bevrijding van ons land 
met deze opleiding begonnen, die 
zich· in allerlei opzichten onder
scheidt van de tot dusverre -in ge• 
brui:k zijnde methode van het geven 
van· particulier politie-onderwijs. De theoretische scholing werd. 
uitgebreider. Maar tevens ontvangt 
de politieman in spé een practische 
opleiding. Algemene lichaamsscholing wordt 
iegeven (gymnastiek, athletiek, 
spel en zwemmen, jiu- jitsu, boksen-
en schermen). Oe heer v. Bekkurn wenste. de 
hoofdcommissaris van politie, de 
heer R. W. v. Eyk geluk met de 
bereikte resultaten. Thans is on• 
gevëer 93 % · van uw· ·corps ge�i
plorrleerd, bij aanvang der politie• 
opleiding slechts 30 %-Wat de overige werkzaamheden 

, betreft, vertelde de heer v. Bek·. 
km:n voorts, dat de agenten, die in 
straatdien·st zijn, af.en toe daaraan,

onttrokken wor.den en door voort-. 
gezet . vakonderwijs, door e�erci��e 
en lichamelijke opvoeding geestelgk 
en lichamelijk· op peil worden -ge•-
hoildeh. 0 " r 

De rijksverkeersinspectie, de 
Technische verbindingsdienst, .. de 

-centrale·· veiligheid�dienr,t, ,de _Rijj,s· 
en" gemeentepolît1e zenden· ook 
rè�ds personeel. na3:r de school, die
daardoor een regionaal karakter 
kri}gt. . :. . 

De heer R. W. ·van Egk, hoofd• 
commissaris van .politie te Utrecht, 
wees eveneens nadrukkelijk op de 
wa,arde' van een goede theoretische
en J'}ractische opleiding. · 

Nederlands record 
1 n zijn rede bij do opening van de 

polltle•oplèldlngsschool te Utrecht 

maakte t,oofdlnspecteur J. F. v. 

Bekku_m géwag van een opmerke• 

lljke prestatie van een van de
leel'llngen. 
D•· agent van de gemoentepolltle 
Godlleb, die In Dec. '47 met de 

cursus begon, behaalde op 11 Oct. 
'49 zijn diploma met de aanteke• 

nlng "met lof" en wel met zulke 

. t,oge cijfers, dat hier van eon Ne•
derlanc:fs record sprake Ie. 
Hij behaalde op het laridelijk 
exame nml. 134 punten, terwijl 

examen nml. 134 P,Unten, konden 

worden bereikt. Zijn cijfers waren 

10 tlenen,.2 negens en 2 achten. 

Tot dit alles moet de man worden lf.evormd en aan deze "vor
ming ' moet door de leiding zeer 

veel aandacht worden besteed. Het 
moet even belan�rijk worden ge
acht als de, kenms van wetten en. 
verordeningen. In Utrecht ontstond dan ook een 
politie-opleidingsschool, . aanvanke• jlijk o.l.v. insp. Maat, maar al spoe
dig onder die van de huidige com
mandant, hoofdinsp. van Bekkiun. 

Zo heeft de school dan nu haar 
eigen home î"ekregen. Een sombere 
en naarg'ees ige loods is omgeto· 
verd. in een inrichting, waarin het 
prettig is te werken. Ik moge .de Burgemeester ver•· 
zoeken,· ·_door het hijsen van Qnze 
nationale vlag, de school officieel. 
in geb�ik te willen stellen, besloot 
de hoofdcommissatis van politie 
zijn redé. Tei;wijl de -politiemuziekver. o.l.v. 

de 'heer'Kragting het Wilhelmus 
speelde, hees bursemeester Jhr. 
mr. C. J. A., de Ran1tz de nationale 
driekleur en was de school officieel geopend. • Deze plechtigheid werd o.m. bij
gewoond door de heer J. Klippers, 
als vertegenv·oordiger van de com
missaris der Koningin in dit ge• 
west, door de wethouders H, A. 
·Bekker en H. Ploeg, door de ver
tegenwoordiger van het ,hoofd van 
de afd. Openbare Orde en Veilig
heid, de heer v. Mourik Broekman, 
door de drie commissarissen van 
politie te Utrecht, door hoofdïn
_specteurs en inspecteurs, door de 
inspecteur van het L. Onderwijs, 
de heer P. F. van Overbeeke, door 
de onderdirecteur van gemeente
werken, de heer ir. J. I. Plan jer, 
door de hoofdcommissarissen uit 
Amsterdam, Rotterdam en Den 
Haag, en vertegenwoordigers van 
de politie uit de omliggende plaat
sen en van rijkspolitie en Kon. 
Marechaussée, vootts afgevaardig
den van de politiebonden, docenten 
en instructeurs. · 

(Onç.,ecorrlc:ieerd). 

I.! -

I.D.

Het politiecorps vraagt per�o-· 
11e�l met b\izondere gaven . van,
hoofd en hart, met ·een ontwi.kke• 
Ung boven: het· gemiddelde en met 
hoge zedelij)te normen. 

Een politieman timmert aan de 
weg Op hem v.alt he_t _oog vaµ _een· 
critisCh ·,publiEik.,..Hèt-. b'ezit V.lln',e�n}' 
"aaf l,arakter is· no..odzaak .. , Z1Jn, 
!&erschijning, als -eerste• indruk vopr 
de ·ó1ngeving, ïs van doorslaggeven-
de betelrnnis. - . 

.AMERSFOORT 

'-{ 6 i.. .J f).

UTRECHTSCH NIE�WSBLAO

Een juiste zin voor san:ienwerkmg
(sociaal gevoel), onderlmge waar

dering, collegialiteit, _ begrip voor 

• goede "ezagsverhoudmgen, volhar· 
ding; moed, zelfvertrouwen, door· 
zettings.vermogen, het __ snel ove�
zien van een situatie z1Jn 1_twallte1-
ten zonder welke een fiolltieambte-

�r het niet kan ste len. 

dd. 

Maandag 

17 October 



NOTA AID 

Blijkens mededeling ad 27/10 van de Heer Bos (KO) is 
het bericht in de cou�ant niet juist. Onze dien st geeft aldaar 
les. 

De spreker is door ID Utrecht reeds over de uitlating 
onderhouden, aldus Bos. 

w.g.1H/AID
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Aan: Hoofd B 
Van: Hoofd KO 

In verband met vragen en opmerkingen van ID-personeel 
op de cursussen breng 1k het volgende onder Uw ·aandacht: 
1. Reis- en verblijfkosten van ID-personeel i.v.m. het be-
- zoeken Vftn de cursussen.

Over deze aangelegenheid rijzen de laatste tijd herhaal
delijk vragen. Tot voor enkele weken was het gewoonte1

dat naar de plaats van cursus gereisd werd per reisorder.
Strikt genomen was dit niet juist, omdat dit alleen kan
ten behoeve van een justitieel onderzoek. In de prakt�jk
leverde dit geen moeilijkheden op. Sinds enkele weken
wordt echter van de zijde van Justitie nauwkeurige reke
ning en verantwoording gevraagd, waardoor bovenstaande .
gedragslijn onmogelijk geworden is. In vele gemeenten wor-
den de koeten nu door de gemeente gedragen.

Verschillende gemeenten voelen hier echter niet voor
en andere beweren hiervoor geen gelden beschikbaar te heb
ben. Enige tijd geleden is door U over deze aangelegen
heid contact opgenomen met ttBinnenlandse �kentt, waarbij
afgesproken is, dat meergenoemde kosten betaald zouden
worden uit de zg. trnormvergoeding". Dit geeft �chter ook
moeilijkheden. omdat deze n-0rmvergoeding vaak niet toe
reikend is. Een uniforme regeling t.a.v. bovenstaande
zou ons veel gepraat, geschrij� en moeilijkheden besparen.

De volgende plaatselijke inlichtingendiensten zitten
met de bovengenoemde moeilijkheden:
a) Heerlen.
De cursisten ontvangen el reis- maar geen verblijfkosten.
De Korpschef stelt zich namelijk op het volgende stand
pu.nt1 Het ID.personeel van zijn Korps, dat naar de cursus
gaat, kan hierdoor in het bezit komen van een cliploma dat
gelijkgesteld wordt: met het zg. politiediploma met. aante- -
keningi.. Wanneer politie--ambtenaren normaal studeren voor
hun politie"diploma, moeten ze de kosten• verbonden aan
het bezoeken van cursussen, zelf betalen,- du.s ook reis
kosten. Ik treed het personeel van mij� ID al in zoverre
tegemoet. dat ik C,.e r eiskosten voor hen betaal; de ver
blijfkosten moeten ze nu maar zelf betalen. Deze Korps
chef gaat dus in de eerste plaats uit van het persoonlijk
belang voor de cursisten. Dit is natuurlijk onjuist, om,,;.
dat de cursus aan het ID-personeel 1n de eerste plaats
een dienstbelang is.

Dit is medegedeeld aan het betrokken ID-personeel" die, 
deze mededeling doorgegeven hebben aan hun Korpschef, 
die echter dergelijke mededelingen niet accepteert van 
zijn personeel, maar op officiele wijze hiervan op de 
hoogte gesteld wenst te worden. bl Onstwedde (zie betr. brief in Uw bezit}
o Winschoten (zie betr. brief in Uw bezit)
d Sneek 
Verblijfkosten worden niet vergoed (mondelingen mededeling) 
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KO 

' , \ 

Op 24 October 1949 deelde de Adjudant van gemeentepolitie 
Hendrik VISSCHER, geboren 6-4-1913 te Blokzijl, thans belast· met 
het werk ten behoeve van de Inlichtingendienst in d gemeente 
ZWIJNDRECHT, mij mede, dat hij ongeveer een ha1f jaar geleden 
bij de gemeente ZWIJNDRECHT in dienst was getreden en daar te

werk was gesteld bij de Inlichtingendienst. Bij zijn in dien·st 
treden was hem een kaartsysteem ter hand gesteld, waarl>p vele· 
inwoners van de gemeente Zwijndrecht voorkwamen, met vermelding 
dat deze lid zouden zijn van extremistische organisaties�· 

Uit welke bronnen deze gegevens Bldt:btc. a:fkomstig zijn 
kan echter meestal niet worden nagegaan, daar hetzij bij het 
verkrijgen van deze inlichtingen geen behoorlijk r�pport is op
gemaakt. hetzij de rapporten niet behoorlijk zijn bewaard. 

In Zwijndrecht is werkzaam als Controleur (Bedrijfspolitie 
bij de Unilever-bedrijven aldaar een zekere JAN V.KN DER :MEIJDEN, 
geboren 3-12-1b92 te H.I • .Ambacht. wonende te Zwijndrecht� West 
Parallelweg 120. Vol.gene de directie vm de Unilever is deze man 
alleszins bekwaam voor zijn taak en is er bij de directie niets 
te zijnen nadele bekend. 

In het kaartsysteem van de I.D. te Zwijndrecht komt ech-
ter een kaart voor, waarop het volgende is vermeld: 

Naams van der Meijd n 
Voorn., Jan 
Geb. 3-12-92 te H.I • .Ambacht Beroepafabrieksa.rbeider 
Won. te Zwijndr cht 
Nader �dres: West Parallelweg 120 
Gehuwd met Elizabeth Vermaas, geb 4-8-93 te Zwijndrecht" 
Nationaliteit: Ned. 
Portr.1 Handschr.: Herk.d.: c.v.D.: vr.: Naam gec. 
Verwijsk.: Doss • .Ag.Bbl. I.d.Blz. 

29-10-47 lezer van nde W, arbeid"
lijst R.
Lid C.P.N. met x lijst R
30-10-47.

Een Directeur van het Bedrijf der Unilever te Zwijndrecht, 
die met de Heer H.Visscher, voornoemd, een gesprek had betreffen
de de beveiliging VPn het bedrijf, verklaarde dat hij de mening 
was toegedaan, dat J.v.d.Meijden, voornoemd, uit het bedrijf 
verwijderd moest worden indien het inderdaad juist was, dat deze 
lid was van de C.P.N., echter wilde deze directeur dit zo zonder 
meer nog niet aannemen, daar v.d.Meijden zich voortdurend. zeer 
àehoorlijk gedroeg en uit niets was gebleken dat de inlichting 
van de Politie op waarheid berustte. 

De Heer Visscher beschikte echter over niets anders dan 
bovenvermeld kaartje uit het Kaartsysteem der gemeentepolitie te 
Zwijndrecht. Naar eer en geweten kon hij dus ook niet -verkl·aren 
dat bij absoluut overtuigd was v;:in de betrouwbaarheid van zijn 
inlichting. 

Visscher heeft zich vervolgens tot mij gewend met het v er
zoek n� te gaan of er bij de B.V.D. iets bekend waa omtrent voor
melde v.d.Meijden. Bij nEtJraag bleek v.d.lleijden inderdaad in de 
ka.rthèheek voor te komen. Hier was bekend: "werkzaam bij de Uni
lever, lid C.P.N. en E.v.c.", onder verwijzing naar o.D. 1092/ 
45363. Dit O.D. bleek niets anders te zijn dan een personeels
lijst van de Unilever te Zwijndrecht, vermoedelijk afkomstig v�n 
de Politie te Zwijndrecht. 

Toen ik dit de Heer Visscher mededeelde, maakte hij zeer 
terecht de opmerking, dat hij nu nog niets opgeschoten was. 
Hem is hierop medegedeeld, dat hij zelf een behoorlijk onderzoek 
terzake diende in te stellen. 
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e) Leeuwarde11.
Geen .rele- en verblijfkosten. Door bemiddeling van de Heer 
Hazenberg opgelost in deze zin, dat de betrokken ID-ambte
naar elke cursusdag me .. t de broer van de heer Hazenberg
meerijdt va.n Leeu..wa.rden aae.r Gronitlge..n • .A.ndere kosten wor-
den door de BVD betaal&..
f) Harline:en
Korpschefîiêeft telefonisch gevraagd, wie in de toekomst
(i.v.m. gewijzigde gedragslijn t.a.v. reisorders) de kos
ten, verbonden aan het bezoeien van de cursus van zijn
.ID-ambtenaar, zal betalen.

2. Verzendinf, bráéven van BVD naa.r!Îolitieverbindingen.- Tegen e gang van za:ke.n, zoa deze thiins Is, wordea 
ernstige bezwaren gemaakt. Het overgrote deel van de post, 
bestemd voor de Politie, is dienstcorrespondentie. 
Hierdoor valt de post. a...fkomstig van de BVD (gefrankeerd 
e.n .niet 1.n dienstenveloppe) jtüst op. Veel beter ware het, 
na de BVD toch bij Binnenlanàse Zaken ondergebracht is� 
de post t� verzenàen in enveloppes van dit departement. 

l Ru.briceri_ggsvooraohrift •.• 
Hei rti'briceringsvoorsahrift is nog slechts in enkele 

politiekorpsen doorgedrongen. Deze ontvangen van ons ge
r&bricèerde correspondentie, wensen dit zelf ook toe te 
passen, maar kennen de normen niet • 

.i• Politiecursieten op BVD-cursussen die zich ;eraktisoh niet 
met hët ïn--wark bemoeie�- · 

. Uit uitlat!ngen·van �e politie-cursisten tû.t Braneum 
en Roermond bleek, dat het ID-werk, waarvoor ziJ foch 
op grond van hun -0pleiding de aangewezen personen zijn, 
geschiedt door een of meer andere- ambtenaren u.1 t deze 
korpsen. 

2• �ie �ijgaa.nd rapport- van de heer Bos aan ondergetekende • 

1 November 1949 

Hoo:f'd KO 
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De Heer Visscher zal genoodzaakt zijn. al de gegevens die 
in zijn kaartsysteem voorkomen. nauwkeurig te controleren.· 
Een zeer omvangrijk werk. dat totaal overbodig zou zijn,geweeet, 
indien de administratie ter pl tse behoorlijk verzorgd zou zijn• , 
geweest. 

In dit geval gaat het niet alleen om het al of niet bre�en 
van de carrière van genoemde v.d.Meijden. maar ook de reputatie 

-van de B.V.D. staat bier op het spel. Immers indien mocht blijken
dat v.d.Meijden volkomen onschuldig beticht zou zijn• dan heeft .
hij niettemin g�durende geruime tijd als eommusnist bij de B.V .• D.
te boek gestaan, waaruit de meeat na.re gevolgen zouden kunnen zijn
voortgekomen.

Nota aan Hoofd K.O. 

1 ..u.,. 

, l�.

�c-l,.s 'o LY" '.,,,j 
_,,� lik•�v 

•s-Gravenhage. 24-10•1949•

K.O.III. 
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Afschrift Äantekenblad. 

H. BVD.

Inspecteur van Beek op 17-11-1949 door mij ontvangen. 
Hij wilde graag de verschillende bezwaren weten die wij 
hadden en hebben tegen Brouwer en Steunenberg. Deze zijn 
hem door v.d.Heuvel in mijn bijzijn medegedeeld. Wij von
den daarop een beter begrip voor de maatregel die wij ge
troffen hadden, nl. de verwijdering van beiden van de 
lopende c ure us. 

Voigens � Beek echter gevoelen Br. en st. wel degelijk 
voor het ID-wer'F'ën is dit thans, na hun verwijdering van 
de cursus, zelfs nog steeds het geval. waarbij komt, dat 
de Korpschef eigenlijk geen betere weet in Wageningen voor 
ID-werk, ook al in;-yerband met de goede contacten die zij 
ook in kringen van de Landbo_uw Hogeschool hebben. 

Aan de andere kant kunnen wij straks ingevolge het K.B. 
geen ambtenaren aanwijzen voor B.V.D.-werk, die geen 
di�loma van onze «ursus hebben. Om uit deze impasse te ge
ra en heb ik -in overleg met v.d.Heuvel- van Beek aange
boden Br. en st. de gelegenheid te geven een andere cursus, 
die thans op de helft is en in Utrecht wordt �ehouden, 
alsnog te volgen met alles wat daarbij hoort (practische 
oefeningen, examen, enz.). 

van Beek zal ons nu vóèr a.s. Dinsdag, 22 November 1949 
laten weten of Br. en St. die cursus gaan bezoeken; of 
dat hij voor de nieuwe cursus in Februari 1950 een geheel 
nieuwe man aanwijst. 

17-11-'49 H.B. 

Eén van de twee rechercheurs tli t Wageningen (Steunenberg) 
is thans op de 4e ID-cursus (Utrecht). 

28-11-1949 Hoofd KO. 



GEMEENTEPOLITIÈ WAGENINGEN 

TELEFOON K 8370 - 2641 /2642 

G 1 

AAN /{A 
de Heer 
Hoofd Bureau Binnenlandse Veilig

heidsdienst 

te 1 s-GRAVENHAGE. 

Dosslemo,,1944/49 Bijlagen, div. Antwoord op: - -

Onderwerp� -

1 / 

WAGENINGEN, 2 N oven be r 194 9. 

Ter bevestiging van het mondeling on
derhoud, dat ik op Dinsdag, 25 October j.l.
met de Heer Hazelberg van Uw dienst bad, 
heb ik de eer UHoogEdelGestrenge te doen 
geworden 2 prograr-JJ!J.a 1 s, benevens het stu
diemateriaal van de 3e B.V.D. cursus, uit
gereikt aan A.Brouwer en H.Steunenberg, 
respectievelijk brigadier en hoofdagent van
Politie, mijner administratie, die tot 
voor kort deel uitmaakten van deze cursus.-

Ik moge U verzoeken mij een datum en 
tijdstip mede te delen, waarop ik een on
derhoud met U kan hebben.-

DE INSPECTEUR VAN POLITIE 
OORPSCH

� 
a / /h� 

�e:�)



Aan Hoofd KO. 

Gisteren onderhoud gehad met Korpschef Wageningen. 
Deze o.a. medegedeeld, dat ik deze kwestie met hem besprak, 
omdat wij de indruk hadden, dat hij zelf volkomen van goede 
wille was en daarom niet deze zaak aangesneden via een 
andere weg. Betrokkene is van oordeel, dat zijn mensen 
zich misschien ongelukkig uitdrukten doch in het algemeen 
zeker wel tot goede medwwerking bereid zijn. In Wageningen 
doen ze z.i. goed werk. 

Hem verzocht maatregelen te treffen, dat alle curaus
bescheiden in g oede orde, de veiligheidsvoorschriften in 
acht nemend, bij ons worden ingeleverd. Hij zou daarvoor 
zorgen. 

Nota hierbij retour. 

Plv.Hoofd BVD. 
26-10-49.
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Aan: plv. Hoofd BVD 
Van: Hoofd KO 

Betr.: de brigadier van Gemeentepolitie A.Brouwer 
en de hoofdagent H.Steu nenberg uit Wageningen. 

Het gedrag van de beide bovengenoemde politie
amb�enaren, die aan de B.V.D.-cursus te Zwolle deel
nemen, geeft aanleiding tot enkele opmerkingen: 

Gedurende het eerste gedeelte van de cursus, van 
Maart 1949 - Juli 1949, gaven beide bovenbedoelde 
politieambtenaren blijk van een zeer geringe belang
stelling voor deze cursus. Dit kwam tot uitdrukking 
in hun houding en hun uitlatingen. waar toch zeer 
duidelijk bij het afsluiten van het eerste gedeelte 
van de cursus afspraken gemaakt waren over het in 
September te houden tussentijds examen en de daarop
volgende praktische oefeningen, waren beiden zowel 
bij het examen, als bij de aanvang van de praktische 
oefeningen afwezig. · . 

Ondergetekende heeft dit toen gemeld aan hun 
Corpschef, de heer van Beek, die een··en ander zeer be
treurde en al het voorgevallene· weet aan een aaneen
schakeling van misverstanden. Hij gaf bij deze ge� 
legenheid te kennen, dat hàj zeer veel belangstel
ling had voor ons werk en aaraan ook alle aandacht 
besteedde, hetgeen ook gold t.a.v. zijn onderge
schikten Brouwer en Steunenberg. 

Het eerste trok ondergetekende niet in twijfel, 
maar het laatste wel. Het niet verschijnen op een 
examen, omdat vergeten was dat·er een examen zou zijn, 
kan toch moeilijk als een misverstand uitgelegd woràen. 
Ondergetekànde maakte de heer van Beek bekend met 
zijn gevoelens, dat zijn personeel de nodige belang
stelling miste. Dit had zich geuit in het zich niet 
onderwerpen aan de cursusbepalingen en wanneer hierin 
in de toekomst geen verbetering zou komen, zou op 
de aanwezigheid van dit personeel geen prijs meer ge
steld worden. 

De heer van Beek bleef bij zijn standpunt van mis
verstanden en verzocht dringend geen maatregelen te 
nemen in de zin als hierboven bedoeld; hij beloofde 
zijn medewerking om alle incidenten in de toekomst 
te voorkomen. 

Ondergetekende ging hiermede accoord, waarmee 
deze zaak afgedaan was. 

De belofte van de heer van Beek impliceerde het 
deelnemen van zijn personeel aan de praktische oefe
ningen die nog gehouden moesten worden. De eerste 
de beste maal dat dit personeel weer aan de prakti-
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sche oefeningen deelnam heeft het door zijn houding 
de indruk die ondergetekende had niet slechts beves
tigd, maar zelfs versterkt. Hun optreden tijdens 
deze oefeningen kan het beste gekarakteriseerd wor
den als lijdelijk verzet. Dit nam dermate ernstige 
vormen aan, dat de heer Bos (leider van deze oefe� 
ningen) h�n verzocht bij de volgende oefeningen 
hun houding te corrigeren, daar anders geen prijs 
gesteld z-ou worden op hun- aanwezigheid. 

, Bij __ de volgende oefeningen zijn ze helemaal niet 
meer verschenen. 

Ondanks de welwillende houding van de heer van 
Beek, die blijkens het voorgevallene zeer weinig ge
zag heeft over dit personeel en zich gemakkelijk 

. laat beinvloeden, meent ondergetekende dat de beste 
maatregel is de beide meergenoemde poli tie-ambtena
ren van de cursus te verwijderen • 

7 October 1949 

Hoofd KO. 

�
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j VERfROUWELIJK 
Aan: ptv.Hoofd BVD 
Van t Hoofd KO 

Lil} 
--, ' 

Betr. r Omvang taak W.1iteJ.re I.nlichtingendienst en 
� 1.Ae Inllchtingendiens1 

Herhaald lijk rijst bil cursisten van bovenge
noemde diensten ue vraag: nwaarom moeten wij b13 
de uitvoering van onze taak bepae.1de gedeelt n van 
die taak overlaten aan d B.f.D.? 
Het Kon.Besluit van 8 Augustu.s 1949 geeft o.m. als 
onze taak aan het inwinnen van gegevens welke nodig 
zijn voor de bescherming van geheimen. In de eerste 
plaats is hiertoe nodig een goede preventieve bevei
liging en niemand zal ons die taak willen betwisten. 
Dan komen echter de moeilijkheden: bv. de tegenparti� 
poogt op de hoogte te komen van de inhoad van boven
bedoelde gehei n en wordt daarbij gesignaleerd• 
zonder dat hij dit bemerkt. et als S.aAlmopingspa..nt 
deze signalering zal n� gepoogd worden door middel 
van het inwin.nen van gegevens, volgen, enz. de ach
tergrond vast te stellen. Door ie moet dat nu ge
schieden: door ons of door de :B.V"D.?" 

unoor o.nstt is dan veelal het antwoord op hu.n eigen 
vraag, omdat zij dit zien als een uitvloeisel van 
de beveiligingstaak van hun dienst. 

fot heden geschiedde dit als regel door de B.V.D. 
of zijn verbindingen. Nie-t alleen op grond van bo
venstaande• ma.ar tevens op pract1sche gronden begin
nen meergenoemde diensten meer te voelen voor een 
zelf ter hand nemen van dit uitvloeisel van hun taak. 
De B.V.D. en zijn verbi.ndingell zijn dermate overbe
last met werkzaamheden, dat een verzoek tQt bv. een 
volgactie vaak pas na enige tijd in behandeling kan 
worden genomen en ie dit dan een zaak waarbij een on
middelliJke actie van het grootste belang is, dan is 
het nadeel van deze gedre.gslijn wel duidelijk.

Ik meende goed te doen bovenstaande onder Uw aan
dacht te breD.gen, omdat van de zijde van meergenoem
de cur isten in eigen dtensten aangedrongen �ordt op 
een beslissing in deze zin: "Is het bovenstaande nu 
een onderdeel van onze taak of moet dit dar de BVD 
geschieden? Indien het door de BVD moet g&sohieden, 
blijft de zaak zoals !Zij is, met ver!ll8erder1ng van 
de kans dat de uitvoering op zich laat wachten. In
dien 1ij het zelf doen, moeten 1.vij een apparaat heb
ben welks leden eerst opgeleid moeten worden''• .

24 November 1949 

Hoofd KO. 



Bijgaande notitie ontving H BVD op 20 Januari 1950 

van Mr.Mijnlieff. 

KA, 20-1-50. 
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NOTITIE 

Aan: 

van: 

F.oofd K.o.

:Q IIIa #.�,

Betreft: Uw notitie van 1.11.1949 aan Hoofd B, inzake vergoeding van reis
en verblijfkosten vari I.D.-cursisten. 

• 

In aansluiting op het reeds telefonisch besprokene bericht ik U, 
d�t een regeling wordt voorbereid, die mede tegemoet komt aan de 
in Uw notitie vermelde moeilijkheden. Men beoogt daarmede te 
bereiken, dat de gemeenten deze en dergelijke onkosten vooruit 
betalen en daarna aan het Rijk kan declareren. 

Voorlopig is het nog niet zo ver en moet het standpunt worden 
ingenomen dat de dienst deze kosten niet vergoedt. 

In noodgevallen zal H.B. willen helpen. 

B� a 
7 Dec r 1949. 

7/;, 
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�7 
Aan: Hoofd .LID 
Van: Hoofd KO � tJ/1 rnv;l u-rA.il-V..w�l.

k-,,f.M4-"" 
f.7

Volgens afspraak hieronder een begroting van de 
kosten verbonden aan het bezoeken van de BVD-cursussen 
door personeel van de Gemeente-politie. 

Het totaal aantal ambtenaren van gemeente-politie 
thans werkzaam bij de plaatselijke inlichtingendiensten 
bedraagt -:1: 250. 
Hiervan komen± 230 in aanmerking voor een opleiding.
Van deze 230 '-?;ljn er reeds ± 200 opgeleid, terwij 1 de 
rest voor 1 Juli 1950 opgeleid zal zijn. 

In het jaar 1950 moet gerekend worden op een uit
breiding van± 70 I.D.-ambtenaren. 
Het normale verloop per jaar moet gesteld worden op 
± 20. 

In 1951 moet gerekend worden op= 90 cursisten 
( 70 + 20). 
De daarop volgende jaren behoeft slechts gerekend te
worden op± 20 cursisten. 

De gemiddelde kosten per cursist per jaar bedragen 
± f 400,- (reiskosten f 50,-; verblijfkosten f 350,-) 

Voor 1951 is du.s ter bestrijding van bovenbedoelde 
kosten nodig een bedrag van± f 36000,- (90 x f 400,-). 

Voor de daaropvolgende jaren kan volstaan worden 
met een bedrag van ::l. f 8000,- (20 x f 400,-). 

23 Januari 1950 

� 
I 
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laar aanleiding van de notitie van de heer Mijhlieff 
aan Hoofd BYD het volgende: 
De critiek van de Korpschefs (althans Gelderland en Lim
burg) richt zich speciaal op de volgende punten: 

2
11 De cursusstof 

De organisatie van de BVD-cursussen in 1950.

1) De cursusstof 
De opzet van de cursussen is degenen die zich dagelijks

bezighouden met het ID-werk in staat te stellen dit werk
beter te verrichten. Hierop is de cursusstof ingericht. 
De cursus omvat in hoofdtrekken de volgende onderwerpen:

b
a) Beveiliging 

) De middàlen waardoor de tegenstander poogt zijn doel te 
bereiken 
(Inlichtingenwerk - Sabotage - Insurrectie'.- Propaganda)

c) De inlichtingendienst
d) -Extremisme.

Ad a. 

Ad b. 

Ad c. 

ád d. 

Bij• de behandeling van dit onderwerp wordt ingegaan
op het begrip, het doel en de toepassing op ver-
schillende terreinen. 
Hierbij worden de middelen die de tegenstander ge
bruikt technisch ontleed. 
Hierbij wordt uitvoerig ingegaan op de wijze waarop 
een inlichtingendienst behoort te werken van het 
verzamelen van de gegevens tot de laatste bewerking.
Bij de behandeling van dit onderwerp vormt het com
munisme de hoofdschotel, waarbij aandacht besteed 
wordt zowel aan de ideologie, als aan de praktijk.

Thans de critiek: 
"Een aantal corpschefs achtte de stof die aan de cursisten
werd voorgezet onnodig zwaar, men moest begrippen leren 
die deze chefs zelf toegaven niet te kennen 11

• 

De stof die voor de cursisten behandeld wordt is ook voor 
de corpschefs vreemde kost en dit ligt "'\W-Or de hand, want 
ze hebben er, voorzover het geen persoonlijke liefhebberij
is, praktisch nooit iets mee te maken gehad. Door hun on
bekendheid met de stof missen ze de gave des onderscheids.
Het geven van cursussen waarin alleen maar gesproken mag 
worden over begrippen aan corpschefs reeds bekend lijkt 
m.e een overbodige bezigheid. 
De werkelijke achtergrond van deze opmerking is m.i. dat 
zij het slecht kunnen hebben, dat hun ondergeschikten ge
schoold zijn op een terrein dat z1j niet beheersen. 
De onderwerpen die met de cursisten behandeld worden ziJn
stuk voor stuk voor hen van het grootste belang. Een man 
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van een inlichtingendienst aie niet weet, hoe hij gege
vens moet verzamelen en deze verwerken tot inlichtingen; 
die niet weet hoe hij zijn werk moet beveiligen; die de 
verschillende extreme groeperingen waarvoor wij belang
stelling hebben niet weet te onderscheiden, is voor het 
inlichtingen- en veiligheidswerk waardeloos. 
Wanneer een dergelijke opmerking wel eens op een cQrsus 
gemaakt wordt, beroept men zich wel eens op het feit dat 
men al 10 jaar of langer meeloopt. Dit lange tijd mee
lopen biedt m.i. echter slechts geringe waarborgen voor 
een goede uitvoering van het inlichtingen- en veiligheids
werk, omdat dit werk een geheel andere instelling eist 
dan het normale politiewerk. 
Thans de andere kant van de zaak: 
"Zonder dit standpunt te beoordelen, lijkt het mij overi
gens uit tactische overwegingen gewenst dat de B.V.D. zo 
mogelijk zorg draagt, dat eerst de chefs (bv. op regelma
tige, regionale besprekingen) zelf op de hoogte worden 
geste�d van de brede basis waarop -en de achtergrond waar
tegen- het ID-werk zal moeten worden g ezien". 
Dezerzijds is geen gelegenheid ongebruikt gelaten de 
corpschefs te animeren voor het inlichtingen- en veiligheids-
werk. Telkens vààr de aanvang van een cursus worden de 
corpschefs die personeel naar een cursus zullen afvaar
àigen bezocht. Zij worden dan op de hoogte gesteld van 
de opze� e.iîde inhpud van de cursussen. Zij ontvangen 
een :programma en aan hen wordt medegedeeld dat hun aan
wezi�<lÖp de cursussen als toehoorder op hoge prijs 
gesteld zal worden; aangenomen worardat zij i.v.m. hun 
drukke werkzaamheden niet de gehele cursus zullen kun
nen volgen, daarom kunnen zij uit de stof zelf een keuze 
maken. van deze gelegenpeid is tot heden op uiterst ge
ringe schaal gebruik gemaakt. 

_/ Dit laatste was mede aanleiding tot een reorganisatie
, van de opzet van de cursussen in deze� zin, dat hoger en 

lager personeel gescheiden zullen worden. 
Corpschefs die om prestige- of andere redenen menen niet 
op de cursussen voor hun personeel thuis te behoren, kun-
nen nu in een ander milieu de nodige ·wijsheid opdoen. 

/Ten laatste is met Hoofd D.I.S. afgesproken, dat de regio
nale besprekingen in 1950 mede gebruikt zullen worden 
voor het bespreken van onderwerpen van groot belang voor 

,het inlichtingen- en veiligheidswerk. 

2) De organisatie van de B.V.D,- cursussen in 19�0
De reorganisatie van de cursussen in 1950, die in dit

schrijven terloops reeds ter sprake gekomen is en in an
dere rapporten terzake van verschillende zijden belicht, 
geeft vanzelfsprekend voor- en nadelen. 
Waar de voordelen hier in niet geringe mate de nadelen 
overtreffen, is tot bedoelde reorganisatie besloten. 
De bedenkingen tegen het vroegere systeem �1 dag per week) 
zijn door de cursisten zelf naar voren gebracht en cul-
mineren als regel in het volgende: "De cursusstof is niet 
eenvoudig en vereist daarom van ons een zo groot moge
lijke concentratie. Deze concentratie kunnen wij in de 
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vele beslommeringen van ons werk en gezin niet opbrengen. 
Het is veel beter dat we enige tijd achter elkaar ons 
concentreren op dit werk, gevolgd door een normale perio
de. Ons dagelijks werk behoeft er niet onder te lijden, 

_...,,.- we kunnen er immers rekening mee houden (als we ziek zijn 
// of met verlof draait de zaak ook) en het komt het in oris 

Y-- .op.aemen �erwerken van de cursnsstof ten -goede". 
Ik kan mij voorstellen, dat verschillende corpschefs 
hierover anders denken, maar met een weinig goede wil is 
dit naar het oordeel van de cursisten zeer zeker te re
gelen. 

De notitie van de heer Mijnlieff geeft tenslotte nog 
aanleiding tot de volgende opmerking n.a.v. deze zin
snede: "Het eerst zorgen voor een goedè praktische samen
werking achtte men belangrijker dan het geven van cur-
sussen". 
Dit is een typisch staaltje van de mentaliteit: "Wij we
ten het al; wat moet die B.V.D. ons nog vertellen". 
Deze mentaliteit was 2 1/2 jaar geleden nog gewoon en is 
nu gelukkig uit de tijd, daar men thans wel inziet, dat 
cursussen allereerst nodig zijn voor het leggen van een 
basis voor goede praktische samenwerking. 

24 Januari 1950 • 
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Aan: Hoofd K.O. 
Van: K.o. 2 

1 1/¼b � � fl. A _L J)

Betr.: Beveiliging 

\ 

Hedenmorgen te ongeveer 10.00 uur verscheen, terwijl ik 
aan het lesgev�n was aan de· cursisten van de B-cursus, 
plotseling een glazenwasser,die de ra.�en van het cursus
lokaal begon te lappen. 

Op dit moment was ik juist bezig met het uitleggen van 
een op het bord getekend·schema. De lichten waren aan en 
een der ra.men stond open, zodat ik gedwongen werd de èursus 
te onderbreken, zolang de man met zijn werk bezig was. 
Dit duurde ongeveer een kwartier. 

Zeer terecht werd door de cursisten (voor het merendeel 
officieren en inspecteurs van politie) kritiek geleverd op 
deze gang van zaken. Een slechte noot dus voor de B.V.D. 

Een en ander had voorkomen kunnen worden, wanneer ik 
van te voren gwwaarschuwd was geweest dat deze glazenwassers 
werkzaam zouden zijn; dan had ik.tijdig maatregelen kunnen 
treffen. Beter ware nog geweest, det dit soort werkzaam
heden voor de aanvang der lessen plaats vond. 

Het is in het belang van de beveiliging en niet mind·er 
in het belang van de goede naam van onze dienst.dat her
haling van dit soort incidenten voorkomen wordt. 

21 Februari 1950 
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Aan: plv, Hoofd B, V, n.

Van: Hoofd K· o.

Ond0: Vertaling Engels boek over het communisme 

Hierbij breng ik het volgende onder Uw aandacht: 

Afschrift Hr-v,d,fol 

Enige tijd geleden werd ons van Engelse zijde een boek verstrekt, 
getiteld: '1An introduction to the theory and practice of comrnunism"• 
Dit boek mocht vanwege de vertrouwelijke aard van zijn inhoud s'lechts 
door enkelen gelezen worden• Het was niet op de gev.one wijze ge
rubriceerd, maar door de aanduiding: "for official use only"• 

Ik heb mij in verband met mijn werk op de hoogte gesteld van de 
inhoud en mij wel afgevraagd, welke beweegredenen geleid zouden 
kunnen hebben tot de bovenbedoelde beperking, want het boek kan uit 
beveiligingsoogpunt aan iedereen verstrekt worden en is geheel samen
gesteld 1.it gegevens die voor een ieder verkrijgbaar zijn, 

Waartoe dan deze geheimzinnigheid'? 1fogelijk is dit een uitvloei
sel van de Engelse neiging tot overdrijving op dit gebied, 

Enkele dagen geleden ontving ik door bemiddeling van de heer v,d, 
_Laan een nor.rmal in Engeland uitgegeven boek va n dezelfde titel als 
hierboven aangegeven, t�rwijl hier bovendien de schrijver op vermeld 
stond (Carew Runt). Een vergelijking van de twee boeken bracht on
middellijk aan het licht dat het hier êèn en hetzelfde boek betreft, 
met dit verschil dat het laatstgenoenrle een schrijver noemt, een paar 
jaar later uitgegeven is en hier en daar wat uitgebreider is• 

De conclusie dat er verband bestaat tussen Carew Runt en de Engel
se Binnenlandse Veiligheidsdienst ligt voor de hand. Het meergenoem
de boek is een uitstekende studie over de theorie en de praktijk van 
het communisme. In de gehele Nederlandse literatuur op dit gebied 
ben ik nimmer een boek tegengekomen dat zo overzichtelijk, zo duide
lijk, zo volledig en toph zo beknopt dit. geweldig omvangrijke ter
rein behandelt, Vandaar dat bij mij de �raag gerezen is, of het niet 
nuttig zou zijn dit boek in het Nederlands te vertalen, Dit boek zal 
zeer zeker in een bij velen bestaande behoefte voorzien, Herhaalde
lijk vraagt men mij, of er niet een boek bestaat dat voldoet aan de 
hiervoor genoemde eisen, Degenen die vlot Engels lezen kan ik nu ver
wijzen naar onze bibliotheek, maar de enkele exemplaren die daar aan
wezig zijn, vormen vanzelfsprekend een totaal onvoldoende anntal0 

Verder kan ik degenen die het geld er voor over hebben adviseren 
het via hun boekhandel in Bngeland te bestellen. Op deze wijze wordt 

d 

1 j. dus &eeds een kleine kring bereikt•
11.t v-t,, t,,� '"" l,,,t Dit vertalen moet- geschieden door iemand die op de hoogte is van
f,t• lt I :1,,1• l het communisme en a.e Engelse taal. Daar i:.: nu meen, dat doébr mij aan

l 6' · . -
I beide eisen voldaan wordt en het bovendien voor mij bi.iznnder nuttig

O '.i ,l ./1 
I 

is om dit belangrijke boekwerk, dat de basis vormt van mijn cursus-
},tt>/, /-"µ sen, bij wijze van spreken te spellen, heb ik gemeend dit zelf ter 

,-, 1 hand te . m00ten nemen, 
� t • d·• (1 In verbind met het bovenstaande :eijzen echter verschillende vragen: 

· ut j) jl,. v ' 1, Zal dit boek gelezen worden door een zodanig uitgebreide kring, 
//_,,,,. -,J;ï dat het de moeite loont: a, voor het doel wa arvoor het vertaald 
1/,' } ? - 9.Jrl'- 1,_.t zal word en; 
de Mv- .;:I b, financieel, 
[IJ ,9,v'I t,t P' 

l �t���
�-f 

a, Voor het doel waarvoor het vertaald zal worden 
Dit doel is al voor een groot gedeelte bereikt, wanneer het boek 
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gebruikt wordt door de cursisten van de B. v.n. -cursussen. 
Verder zal bij de Land-, Zee- en Luchtmacht en wel speciaal bij het 
personeel van de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten zonder twijfel 
belangstelling bestaan voor een dergelijk werk• In het bedrijfs
leven zal het speciaal t. O• V• de bedrijven die beveiligd dienen te 
worden tegen subversieve activiteit ook wel in een kring groter dan 
het beveiligingspersoneel ingang vinden• Verder zal dit boek voor 
velen die buiten onze kring het communisme bestuderen van grote waar
de zijn• 

Indien dit boek in, brede kring e;elezen zou kunnen worden en de in
houd in eenvoudiger vorm doorgegeven aan degenen voor wie dit boek 
toch nog te moeilijk is, zou dit zeer zeker een positieve bijdrage 
vormen tot de bestudering en bestrijding van het communisme. 
Ook hierom is dit boek zo nuttig, omdat het zich in zijn critiek op 
het communisme stelt op neutraal standpunt• Deze critiek is meestal 
m9eilijker te leveren dan een critiek die zich stelt op Christelijke 
groncllag. 

b• Financieel• 
Indien iemand een boek gaat vertalen, kan het hoofdmotief ziJn: 
geld verdienen• Het hoofdmotief voor ondergetekende zal uit het bo
venstaande wel duidelijk gebleken zijn• Het geldelijk motief zou 
voor mij pas een rol gaan spelen op het moment dat het experiment 
mij geld zou gaan kosten• 
In verbund met het bovenstaande rijst _een andere vraag: 

2. Is het in verband met de speciale omstandigheden, vermeld aan het be
gin van dit rapport, mogelijk dat van de Engelse schrijver en uitge
ver toestemming verkregen wordt tot vertaling ?
De heer v.d. Laan heeft zich over deze aai gelegenheid reeds gewend tot
de Engelse verbindingsman, die beloofde Geze zaak op te nemen met zijn
opdrachtgever.
En dan ten laatste èe vraag:

3. Is het bovenstaande in strijd met een goede beveiliging ?
�Rt'.�111111��'-aM!:8�"����-�•e�
A-fl«•ÜQg;e.r. Het enige ( en hetzelfde gold voor de ]!ngelsen t • O• V• de
schrijver) is, dat bekend kan worden dat er een verband bestaat tus-

t:,,. ?,,iV'\..V Kii-t.-� sen de vertaler en de B· V.D. Daartegenover staan de voordelen in dit
UVv ,0 1 rapport reeds naar voren gehaald· 

Wb�t- ' ri...V 
L ..... 

,-.1 P.JA tl/ 1 Tenslotte nog een opmerking: 
��v• �· dt1 .Ij.Il-•' �Het vrerk geschiedt in �ijn vrije tijd en is d�s in zekere_zin_ �en �ar-

(1 ,/4l.,� ticuliere aangelegenheid; aan de ande�e kant �s er een du�deli?k dienst
belang aanwezig• De eerste stap (van informatieve aard) ging niet langs 
particuliere,.maar langs ambtelijke weg. 

Het verdient m•i• aanbeveling ook in de toekomst deze gedragslijn 
te volgen, indien dit een vlot verloop kan bevorderen en bepaalde om
standie,heden zich daartegen niet verzetten• 

28 April 1950 

1 
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Aan: Hoord B 
Van: Hoofd K.o. 

Momenteel is op Uv1 ai"deling werkzaam • de Zeeuw. 
Deze de Zeeuw is hie-r in J'uni van het vorige jaar in di.enst 
getreden en hem is thans aangezegd, dat hij per 1 Augustus a-s• 
de dienst moet verlaten. 

De Zeeuw hezoekt de lopende cursus aan B. v.n.- en poli tie
personeel• In de loop van deze cursus heeft hij mij zijn 
moeilijkheden verteld en ik heb het besluit tot zijn ontslag 
getoetst aan mijn cursuservaringen met hElll� 

Voorzover ik dit kon nagaan, lagen aan het besluit tot 
zijn ontslag twee belangrijke redenen ten grondslag: 
In de eerste plaats zou zijn opvallende lengte hem ongeschikt 
maken voor volgacties en in de tweede plaats zou zijn Neder
lands beneden de maat zijn• 

Ongeacht de juistheid van deze be.veringen, waarover ik 
hieronder nog iets zal opmerken, is het toch well vreemd, dat 
iemand ontslagen wordt op gronden die bij <zijn indiensttre
ding al golden en waarvan aen enoroen kon worden dat ze gedu
rende die proeftijd onveran derlijk of in die korte tijd 
niet te veranderen zoudan zijn. 

De Zeeu � heeft zich op de cursus doen kennen als een ijve
rig man die in geen enkel opzicht ongunstig afsteekt bij de 
rest van de cursisten. In Juli a.s. zal hij examen doen en 
voor dit eKamen zal hij zeer waarschijnlijk slagen• (Er zijn 
er in onze dienst die dit examen voor de tweede �al gedaan 
hebben. omdat ze de eerste keer niet aan de eisen voldeden) 

Thans iets over de.bezwaren die zullen leiden tot zijn ont
slag: 

Zoals U bekend zal zijn, worden in het kader van de cursus• 
sen practische oefeningen gehouden. I:Iet volgen is ee-n belang
rijk element van deze oefeningen en hierbij is wel gebleken, 
dat het bezwaar van een aanzienlijke ler..g-ta bij de Zeeuw niet 
zo zwaar weegt als dit wel lijkt• Versehillende cursisten die 
hem niet kenden en door hem werden gevolgd, hebben hem in het 
geheel niet. opgemerkt, terwijl ze wisten dat ze gevolgd zouden 
worden. 

Ret tweede bezwa.ar kan ik eveneens enigszins beoordelen. 
Uit de proefwerken van de cursisten is viel een beeli te ver
krijgen omtrent taa.1 en stijl en ook op dit terrein kan de 
Zeeuw een vergelijking met de emiddelde cursist zeer zeker 
doorstaan. (Bovendien is hij van plan na afloop van deze cur
sus hieraan speciale aandacht te gaan Wijden}� 
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Door mij is. moeite gedaan de Zeeo.w te plaatsen bij een van 
de bedrijven aarmee we contact onderhouden• Al deze pogingen 
zijn op niets uit�elopen; enerzijds omdat er practiseh geen 
vacatures zijn, and�rzijds omdat men van die zijde niet al te 
vlot ingaat op een aanbod van iemnd die men zelf ontslaat. 

De situatie is thans dus ongeveer als volgt: 
De Zeeuw is hier reeds langer dan een jaar werkzaam., ru. j 
heeft een volledige cursus gevolgd• Door zijn praktijkorvaring 
en door de cursus is hij thans alleszins bruikbaar voor onze 
dienst. maar wordt ontsiager op grond van enkele bezwaren die 
het besluit tot zijn ontslag m•i• niet wettigen. 

In verband met al  h et bovenstaande is het wellicht mogelijk 
een in dienst blijven van de Zeeuw te overwegen. In onze dienst 
met zijn velerlei aspecten is het heel goed mogelijk deze man 
effieient in te zetten. 

22 J'uni 1950 
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Aan: Hoofd B 
Van: Hoo:f'd K.o. VERTROiJWELlnt 

Enkele dagen geleden werd mij door de Hoofdagent Th• J .Rensen 
u1t Nijmegen mededeling gedaan van het volgende: 
Door zijn Corpschef wel."den in de loop van de laatste jaren drie 
personen aangewezen voor  de B. v.n ... cursussen, t.w. de hoofdagent 
p. :M.Berkel.aar, de agent F. J.Husken en de bo-..engenoemde Rensen.
Berkelaar en Hu.sken legden met goed gevolg hun examen af en de
veronderstelling lag voor de hand> dat zij na .;hun opleiding
wel een definitieve inlichtingentaak zouden krijgen. Vrij spoe
dig na hun examen verdwenen beiden echter uit het inlichtingen•
werk• Berkelaar ging naar de Vreemdelingenpolitie, Fusken na.ar
de Kinderpolitie• Rensen, die thans de cursus volgt, zal het
volgende jaar de Politie verlaten. , aa.rschijnlijk zal er dan
weer een ano.er voor het inlichtingenwerk worden aagewezen- Dit
beleid gaat natuurlijk regelrecht in tegen de bedoeling van on
ze cursussen en mogelijk vi!:-dt U in het bovenstaande áEttleiding
over deze aangelegenheid eontact op te nemen met de betrokken
Oorpschef". Rensen, die hier als berichtgever optrad, verzocht.
mij dring.end elke aanwijzing. c.at de bovenstaande mededelingen
van hem afkomstig zijn, te vermijdon.

liet bovenstaande geval is ons eerapporteerd; het is heel goed 
mog-elijk, dat er nog meer van dergelijke gevallen zijn• De b 
v1eagredenen tot een dergel.ijke gedragslijn kunnen o•m• de vol
gende zijn: 

le• De Corpschef vindt een dergeli jim cursus ook nuttig voor 
de recherche; voorbeelden hiervan zijn de Corpschefs van Zwollet
Kampen en Zandvoort. Dezerzijds is dit ondertijd oogluikend toe
gestaan> omdat het hier uitzonderingen betrof', verder om het 
groeiend enthousiasme voor ons wel'k niet te doven en ook nog wel 
omdat degenen die de cursus volgden zich ook wel eens op inlioh
tingengebd>ed bewogen. In de toekomst echter moet dit m. i• niet 
meer worden toegestaan. Het is 1vel bijzonder vleiend ( zoals dit 
het geval was in Kampen) te vernemel'll dat de recherche 50 % beter 
werkt na het volgen van onze cursus, maer security- en andere 
redenen verzetten zich tegen de bovenbedoelde gedragslijn• 

2e• De Corpscbef heeft het inlichting,.mwerk verdeeld over ver
schillende rechercheurs en zendt ze nu allen naBr de cursus. OOk 
hier geldt, dat de gevallen waarin dit geschied is uitzonderingen 
zijn en dat beleidsoverwegingen ons dwongen ook hier niot te kras 
op te treden, msar e.en deze praktijk zal in de toekoir.st een einde 
gemaakt moeten worden 0111 dezelfde redenen els hierboven genoemd. 
Deze gevallen zullen zich als regen slechts voo1:doen in kleinere 
gemeenten en het zal voor de b·etrokken Corpschef toch een kleine 
moeite zijn de inlicht:ilgenwerkzaambeden, die thans verdeeld zijn 
o'Ver verschillende leden van zijn personeel" zoveel mogelijk te 
central 1 ser en. 
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VERTROUWELIJX 

Het behalen van het veiligheidsdienstdiploma dat gelijkgesteld 
is met het politiediplom met aantekening, kan de misstand in het 
leven roepen, dat dit diploma gebruikt w�rdt voor een promotie 
die de betrokkene buiten de sfeer van dit werk brengt. Ook deze 
gedragslijn zou vanzelf'sprekend regelrecht ingaan tegen de be
doeling van onze cursussen. Mij ia niet bekendt of del'gelijke ge
vallen zich reeas hebben v-0orgedaan; het is m•i• echter zaak de
ze gevallen en de gevallen_ hiervoor genoenxl onmogelijk te ma.ken. 
Dit zou bijvoorbeeld kunnen geschieden door met alle Corpsehefs 
die leden van hun Corps aanwijzen voor de cursussen een afspraak 
te maken -die ons da garantie geeft dat het opgeleide personeel, 
tenzij zeer bijzondere omstandigheden zieh hiertegen verzetten, 
werkzaam blijft liij de plaatselijke inlichtingendienst. 

Teneinde onszelf een indruk te verschaffen van alle gevallen 
in deze zin an de eanvang van de cursussen af tot 'heden, is het 
v1ellicht mogelijk dat v oor dit doel een enquete wordt ingesteld 
bij alle Corpsen. 

26 .runt 1950 
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Aan: Hoo:f'd B 
Van: Hoofd K.o. 

De Corpschef's van KoQS aan de Zaan, Z"'andijk an Krommenie 
volgen momenteel de uitgebreide cursus. Dit gaat voor hen 
gepaard met grote moeilijkheden, omdat ze i•V•m• de huidige 
opzet van de cursussen elke l'iJland een volle week weg zijn 
{over een periode van 8 maanden). Zij menen echter äat het 
zoer nuttig is deze cursus te volgen en proberen daarom de 
moeilijkheden zo goed mogelijk op te vangen door bijvoor
beeld 's avonds te werken• Deze moeilijkheden zijn ten
slotte maar van tijdelijke aard; anders is dit t.a.v. het 
volgende: Zij wonen in een streek, �ar het comnnmisme ve
le aanhangers telt en aan dit communisme dient door de 
plaatselijke politie aandacht te wol'den besteed• Het in
lièhtingenwerk geschiedt als regel door de Corpsehefs zelf, 
die voor dit werk nauwelijks te noodzakelijke tijd kunnen 
vinden• 

Nu zal het in verband met de geringe sterkte van de be.
trokken Corpsen onmogelijk zijn in elk Corps een rnan boven 
de sterkte toe te laten; het zou echter missehieb zo gere
geld kunnen worden dat een uitbreiding van een bepaald 
Corps ten goede kan komen aan de gehele Zaanstreek. Indien 
dit niet mogrlijk zou zijn, is er misschien een andere op
lossing te vinden. 

De betrokken Corpschefs verzochten mij dringend deze 
aangelegenheid onder Uw aandacht te brengen" daar zij anders 
in de toekomst geen kans Zien het inlichtingenwerk uit te 
voeren op de wijze die dezerzijds gesuggereerd wordt • 

28 Juni 1950 
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Aan: KO 2 en 3 
Van: H./K.O, 

Met de afdeling Dis de volgende afspraak gemaakt t.a.v. 
de rapporten die betrekkinp hebben op penetratie-oefeningen: 

Wanneer de afdeling D komt met een verzoek om een penetratie
oefening, wordt dezerzijds gevraagd of het rapport alleen 
bestemd is voor de betrokken beveiligingsfunctionaris of 
dat dit ra pport ook op  hoger niveau zal worden gebruikt. 

In het eerste geval kan nl, worden volstaan met de tot 
heden gevolgde gedragslijn, nl, rapporteren door een korte 
samenvatting te geven plus de verklaringen·van de !filetranten 
(waaruit echter hun identiteit en hun dienstverband niet 
mogen blijken), 

In het tweede geval moet een overzichtelijk , ge-
detailleerd verslag worden gemaakt van de oefening, zodanig 
dat deze voor buitenstaanders geheel duidelijk is, zonder 
dat de bijlagen geraadpleegd behoeven te worden. 

9 Augustus 1950 
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Aaan Hoofd B.V.D • 
Van Hoofd K.O. 
Nr.92966 
Onderwerp: Voorlichting publiek 

35 

Dit schrijven is op 25 Maart 1952 door de 
l,J 

Heer champer,opgevraagd • 
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Afschrift aantekenblad CO 92966 

Aan H,B'\7D: 

r,'i jn meninp is: 
1, Voorlichtinp, is wenselijk, mrer kan slechts langzaam en lengs 

lijnen van geleidelijkheid ploats hebben, 

2. Ver.rnlijking met de F,B, I, en de Amerikanen gaat niet op, omdat:
a) de F.B. I, zich� alleen op politiek gebied beweegt, maar

ook voor een zeer bel anürijk deel op crimineel terrein, De
F,B,I, heeft zich met name populair gemaakt door het onschede
lijk maken van criminele misdadigers (Staatsvijanden Nr,, ..•• )
en niet door het signaleren van communisten.

b) de Amerikanen zijn anders geaard dan de Nederla nders; eerst
genoemden zijn gewend aan grootscheepse. publiciteit,

3, Door te doorzichtige reclame zouden we ons slechts belachelijk 
màken in de ogen der lîederlanders, Vlij hebben nog jaren nodig 
om hen aan het bestaan alleen van onze dienst te laten wennen, 

Plv, H,BVD 

Nog onlangs heeft H,BVD op een Woensdagochtend-bespreking 
met de afdelingshoofden het hierboven gestelde standpunt van 
Il,B onderschreven, 

K,A. 7-ll-1950 

Afgedaan en stukken gevoegd in OD 1351, H,KO 11-11-1950 
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AAN Hoofd K.O. 

VAN: K.O. 2. 

17 /10 /J b f L/ ,1,.--. 

fl/A. 2- _1oJ
C 

Betr.: Onderwijs aan personeel in eigen dienst. 

Het blijkt mij bij instructie aan eigen personeel herhaalde
lijk dat het merendeel slecht of in het geheel niet op de hoogte is 
n1:i: in de loop der tijden uitgevaardigde dienstvoorschriften, dienst
orders, circulaires e.d. 

Het zou daarom gewenst zijn dat nieuw aangenomen personeel 
reeds kort na het in dienst treden van de voor hem van belang zijnde 
voorschriften op de hoogte wordt gesteld. Wil dit echter met enig 
succes gedaan kunnen worden, dan zal eerst in het geheel van dienst
voorschriften enig systeem moeten worden gebracht. Thans is de toe- ·· 
stand zo dat door allerlei afdelingen en secties voorschriften, cir• 
culaires e.d. worden uitgevaardigd en rondgestuurd. (Dit geldt ook 
voor circulaires e.d. welke gezonden worden aan verbindingen buiten 
de dienst). 

Om dit tegen te gaan zal bepaald moeten worden dat slechts 
het Hoofd van de dienst (of een door hem aan te wijzen persoon) be
voegd is om voorschriften, circulaires e.d. uit te vaardigen welke 
bestemd zijn voor het gehele personeel van de dienst of voor een ge
deelte van het personeel, wanneer dit verspreid is over meerdere af
delingen. 

Een ander euvel dat zich voordoet en d§t uit het voorgaande 
noodzakelijkerwijs voortvloeit, is dat dienstorders elkaar tegenspre
ken of elkaar doorkruisen (een voorbeeld hiervan is de dienstorder 
van 22-8-1947 betreffende het ''Relatie boek" en de aanschrijving van 
H.B. ongedateerd betreffende het contacten register van B IX). 

Voor het uitvaardigen van een nieuw voorschrift zal dus 
steeds moeten worden nagegaan of op dit gebied reeds voorschriften 
bestaan, en zo ja wat daarin veranderci of aangevuld moet worden bij 
het nieuwe voorschrift. 

De chaos op het terrein van de dienstorders heeft tot ge
volg dat de meeste orders door het personeel zeer slecht worden na
geleefd. Dit komt deels voort uit de onbekendheid met de voorschriften, 
deels door de slechte handhaving van de voorschriften. Zolang op dit 
terrein door het oudere personeel een slecht voorbeeld gegeven wordt 
is het natuurlijk niet goed mogelijk om het nieuwe personeel op dit 
punt te gaan instrueren. Nodig is daarom dat alle tot op heden be
staande voorschriften worden herzien, gezuiverd en samengevoegd en 
tot een overzichtelijk geheel worden geordend. Hierna zullen ze op
nieuw aan al het in dienstzijnde personeel moeten worden voorgehouden, 
terwijl de daarvoor verantwoo�delij� in het voorschrift aangewezen 
personen, streng zullen moeten toezien op de juiste naleving van deze 
voorschriften. 

2. Nauw aansluitend aan het uitvaardigen van dienstvoorschrif-
ten is het vaststellen van een voor een bepaalde persoon Of groep van
personen geldende werkinstructie.

Dit is voor K.O. van belang opdat het onderricht van de af
deling K.O. nauwkeurig kan worden afgestemd op de taak die een ieder 
van de oursusten in het kader van onze dienst te vervullen heeft. 
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Hierdoor kunnen personen met een min of meer overeenkomende taak 
tot één klasse samengevoegd worden en behoeft slechts datgene 
onderwezen te worden wat voor die mensen direct.nodig is om te 
weten. Dit is mede van belang voor het handhaven van het economisch 
peil van informatie. 

3. Tenslotte moge ik voorstellen de afdelingshoofden te vragen 
of er nog bFjzondere �llfteéiee zijn welke zij gaarne gedoceerd zou-
den zien. f'vr.,r�"'

16 October 1950. 
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Aan: H.l'O 
Van: 1.0.2 

Nr.: 96650 
Betr. : legitimatie voor ltarechaussee 

VERTROU'','ElIJK 

Gedurende de cursus brachten verschillende onderofficieren 
van de Kon •. liarechaussee naar voren, dat het vóor hen dikwijls 
uiterst moeilijk is om van de plaatselijke I,D.'s inlichtin
gen op politiek terrein te vel'krijgen• Voornamelijk is dit 
het geval, wanneer zij onderzoekingen buiten hun direct werk
terrein moeten verrichten, Ofschoon hieraan in vele gevallen 
een zekere rivaliteit niet vreemd is, meenden zij dat in de 
eerste plaats onbekendheid met de taak van de Kon. l arechaus
see op het terrein van het inlichtingen- en veiligheidswerk 
hiervan de oorzaak is• Ondanks dat hierover op de cursussen 
herhaalde malen gesproken wordt, zeggen verschillende 1:orps
chefs, dat zij "officieel" van een taak van de Kon• l;.arechaus
see niets weten. Bovenbedoelde onderofficieren meenden, dat een 
algemene, van de BVD uitgaande aanschrijving aan de I.D.'s 
en de Rijkspolitie hierin ve1·betering zou kunnen brengen. 

Op de tweede plaats meenden zi.i deze geringe toeschietelijk
heid van vele I. •'s te moeten wijten aan het feit dat zij geen 
enkele legitimatie bezitten, waaruit blijkt dat zij bevoegd �ijn 
inlichtingen op politiek terrein in te winnen. Zij meenden, dat 
hiervoor een oplossing gevonden zou kunnen worden door het ver
strekken van een soort algemene B.V.D.-legitirnatie, waarin ver
klaardl zou kunnen worden dat zij ingevolge het K,B. van P-8-'49 
bevoegd zijn om de in dit K,B. genoemde gegevens te verzamelen, 
Hierbij zou dan eventueel vermeld kunnen worden, dat deze be
voegdheid beperkt is tot het verzamelen van gegevens die direct 
met het Grensveiligheidswerk te maken hebben, 

Ik weet niet, of bovenstaande bezwaren te§el zijn en of hier-
. voor een oplossing gevonden zou kunnen worden, doch ik geef ze 
weer, zoals ze aan mij zijn voorgelegd, Bij het bespreken van 
deze problemen heb ik gewezen op het feit, dat een goede samen
werking niet in de eerste plaats door voorschriften en leeitimatie
bewijzen verkregen kan worden, doch dat dit voornamelijk afhangt 
van de houding die men zelf aanneemt, waarbij men door wederzmjdse 
dienstvaardigheid "goodwill" moet kweken. 

Vervolgens heb ik er op gewezen, dat men wel de bevoegdheid 
heeft om bepaalde gegevens te vragen, doch dat men nimmer het 
recht heeft te eisen, dat men geheel en zonder terughouding inge
licht wordt, 

Van een discussie over het uitvaardigen van voorschriften en 
het verschaffen van legitimaties heb ik mij onthouden, Persoon
lijk ben ik echter wel de overtuiging toegedaan, dat een ouide
li jke uiteenzetting van de taak der Kon, l'. arechaussee op het ge-



• 

• 

- 2 - V\i.:RTROl:1 :ELI J1i. 

bied van het inlichtingen- en veili�,heidswerk onzerzijds ge
richt tot de Korpschefs van de Gemeentepolitie en de Districts
commandanten van de Rijkspolitie verhelderend zou kunnen werken• 
Ook het verstrekken van behoorlijke, uniforme legitimatie>· 
zou nuttig kunnen zijn, want thans weet men bij de r. D, 's niet 
welke :rarechaussee wel en welke niet bevoegd is tot het ver
krijgen van politieke gegevens• 

legitimaties als verstrekt aan de beveiligingsambtenaren 
van de bedrijven zouden met een zelfi'e tekstwijziging hier
voor bruikbaar zijn• 

9 1'1ovember 1950 
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Aan: plv. Hoofd B.V.D. 
Van: Hoofd Y. 0. 

Nr,: 98430 
Betr.: contact met buitenlandse diensten 

i•V•m• opleiding 

Van verschillende zijden vernam ik, dat ook binnenlandse 
veiligheidsdiensten van bevriende mogendheden zich in meerd�re 
of mindere mate met opleiding van personeel bezighouden, 

Zelf heb ik dit geconstateerd in Engeland bij mijn laatste 
bezoek aldaar (October 1950). Bij die gelegenheid is mij wel 
gebleken, dat onze opleiding niet behoeft onder te doen voor 
die van de Engelsen, maar dat wij van hen toch ook nog wel het 
een en ander kunnen leren en omgekeerd, Hetzelfde geldt waar
schijnlijk met betrekking tot de �ransen en zeker met betrekking 
tot de Amerikanen, 

Het verzoek om medewerking aan de bovengenoemdem in de vorm 
van boeken, rapporten, films, enz. loopt via I'CARA en de hulp van 
die zijde is zo groot als zij maar zijn kan, Deze hulp kan uiter
a.arè slechts beperkt zi.in en omvat dus als regel niet veel meer 
dan het doorgeven van onze ve:r·zoeken, 

Een directer contaet zou de opleiding zeker ten goede komen 
en bovendien het voordeel hebben, dat ook wij eens op dit gebied 
iets aan te bieden hebben (bij een directer contact is het immers 
veel gemakkelijker op de hoogte te komen van elkaars wensen)• 

De samenwerking hierboven bedoeld, zou de volgende vorm kunnen 
aannemen: Direct contact tussen de hoofden van de afdelingen die 
zich bezighouden met de opleiding, Vooral het eerste contact is 
belangrijk, omdat bij die gelegenheid kennis genomen kan worden 
van elkaars wensen, Het verder contact kan grotendeels schrifte
lijk worden onderhouden, Er kan een bepaalde afspraak worden ge
maakt over het uitwisselen van gegevens, Verder kunnen bi,i elkaar 
korte cursussen worden gevolgd. Van het laatste zouden wij alleen 
de vruchten plukken, omdat het niet waarschijnlijk is dat buiten
landers een 1':Tederlandse cursus kunnen volgen, Vervolgens zal dit 
contact nuttig zijn ter exploitatie van de filmmogeiijkheden, 
Vet name de Amerikanen (F.B• I,) moeten over goede instructie
films beschikken, 

li"ij is gebleken dat Leger, !-'arine en Luchtmacht reeds contacten 
in deze zin onderhouden, Herhaaldelijk wordt personeel van deze 
onderdelen naar Amerika gezonden, terwijl gegevens worden.uitge
wisseld over opleidingsmethoden, enz• In verband hiermede is bij 
mij de vraag gerezen, of zulks nu ook geen aanbeveling verdient 
met betrekking tot ons werk, 

Hierdoor wordt een soort eenheid van opleiding verkregen, waar
door tevens wordt voorkomen dat een opleiding zich gaat ontwikke
len in een richting die geen rekening houdt met de werkelijkheid. 

? December 1950 
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Aan I Jlr. A. van Maan n. 

van• H./x.o. 

No. •i99417 

Betr fta K.B. van s-s-•49. 

Gedeelten van het bovengenoemde K.». worden besproken met 
functionarissen voor wie een dergelijke bespreking van belang is. 
(korpschefs van Gemeentepolitie, districtscommandanten van de Rijks
politie, functirnarissen van de Kon. Marechaussee, hogere B.V.D. 
functionarissen). 

Het is dus van zeer veel belang dat door mij een juiste ver
klaring wordt gegeven van dit K.B. Vanzelfsprekend heb ik een eigen 
theoretische opvatting over hetgeen in dit K.B. wordt behandeld, de
ze zal zich echter aan moeten passen bij de opvatting van de leiding 
van deze dienst. 

In verband met de aanwijzing van de ambtenaren ingevolge 
art. 4 van meergenoemd K.B., ia door de J4inister van Bumenlandse 
Zaken een tweetal circulaires gezonden aan de Oommissarissen van 
de Koningin in de Provincies (de eerste van 15-9-'49, de tweede van 
11-11-•50). Deze circulaires kunnen worden beschouwd als commentaar
op meergenoemd K.B. Daar de minister zich bij de samenstelling van
deze circulaires wel zal hebben laten leiden door de opvattingen
van de leiding van de B.V.D., heb ik gemeend de vragen die bij mij
rijzen n.a.v. deze commentaar wel aan V voor t mogen leggen.
In de tweede oiraulaire, hierboven genoemd, worden enkele correcties
gegeven op de eerste circulaire. Ik neem aan dat hetgeen in de twee
de circulaire niet is gewijzigd, nog onveranderd geldt.

ifijn vragen hebben betrekking op de volgende punten, 
1. Op blz. 2 van d circulaire van 15-9-'49 komt voor een alinea met de

volgende zin: "Onder het bepaalde sub d van het eerste lid van art •
2 begriJ,t-�e Regering de contra-spionnage en het waken tegen sabota
ge, welke taken ede aan de B.V.D. zijn opgedragen."

Volgens dit bepaalde onder d omvat de taak van de B.V.D. te
vens het verrichten van al hetgeen voor een goede f\mctionnering van
di dienst noodzakelijk is. Als regel wordt een d rgelijke bepalinB
opgenomen om daar onder te brengen al hetgeen men niet onder de hoofd
zaken kan brengen.
Contra-spionnage en contra-sabotage zijn hoofdzaken voor een binnen
landse veiligheidsdienst. 11.1. vallen deze activiteiten onder a. e.
van het eerste lid van art. 2, o dat contra-spionne.ge en rzijds is
het inwinnen van gegevens omtrent personen die zioh bezighouden met
de staatsgevaarlijke activiteit spionnage en anderzijds het bevorderen
van veiligheidsmaatregelen tegen spionnage, terwijl m.b.t. sabotag
een overeenkomstige redenering gevolgd kan ,:orden.

sluit dus uit het begrij
pen van enkele integrer nde bestanddelen van de taak van een binnen-

f ���; 
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landse veiligheiclsd.i t (oontra-splonnage en contra-sa.'botage) onder 
de functic:mnerigg (d.i. uitvoering van de taak) van een dergeliJke 
à.ienot. 11.1. valt hieronder administratie, docwnentatie, opleiding, 
het onderhouden van bepaald verbindingeu in het binnenland, enz.) 

Enige tijd geled n vroeg de heer Vri ze mij, tan behoe• 
van zijn besprekingen m t llirm nla.nds Zaken, een toelichting samen 
te stellen op bèt organisatieaohema van de B.V.D. 

De b er Vri.eze heeft dit schema met toelichting, blijkens 
en daarop gast lde aantekening, voorgelegd aan de heer Einthoven, 

die er iets in 't'erand.-rd heeft m.b.�. de opt dohten atd. KE'N maar• 
na.ar ik heb aangenomen. zioh overigens .mèt de redactie kon verenigen. 

In het bovenbedoelde eohem met toelichting, waarvan ik tJ 
volledigheidehalve een exemplaar stuur, wol'd-t m.b.t. het bovenstaande 
dezelfde opve.tHng g$hllldt� • 

2. In de�elfde alinea hierboven bedoeld onder 1. komt voor de zin:
"Om redenen van seourity werd dit niet in het K.B. vermeld."
Deze reden.cm zijn Bd.j m.et duid lijk. EEm. 'binnenlandse veiligheids
diGQ.St is va.nzeltap,:ekend een oontn epioanage- en een contra. sabo
tagedi st en er is gean onkel ocurity-b zwaar t gen het opnemen
van dez onderdelen in de teakomsohrijvtng -van. een binnenlandH
veiligheideüenst, Het zou Juist aan.bevel� verdien.en ze wel t
noemen, omdat h t hia:r gaat om tegenmaatregelen m..b.t. strafbare
feiten.

3. In de laatste alinea op blz. 2 van de circulaire van 15-9-'49 luidt
de tweede� aldus�
In de eerste plaats verkrijgt hij die door het speurderwerk van de
daarbij we�e 011 tieambtenaren ( de kot'}) chefs van Oomeentepoli
tie, de distrlctsoommandanten van de Rijkspolitie en de door de ch fs
n commandanten aangewez ambtenaren).

Het woon "daarbij" werkt verwarrend, omdat de bedoelde polit bt -
na.re11 niet J!.U de B.V.D. maar� d B.V.D. �e'D.. .i. zou. h t
woord ''daarv'oor" bier betèr op djn plaats gew est zijn •

4. In de a.l.inêa hierbcrten onder:, bedoeld ordt niet gesproken ovar het
aandeel van het Wapen der Kom.nkl.1jke Ma.reoha.usee , terwijl hot t n
tooh re in de bedoeling lag het 1:lootd van Bureau 2 - 2 van de'Stat
van het apen aan t wijzen ale wnbtenaar ingevolge art. 4 van het
K.B. van s-s-•49 ea epec1aal daartoe aa.ngewez n personed van het wa

pen ond :r leiding van Hoo:f'd Bureau 2 -2 reeéla einde geruime tijd yoor
de B.V.D. rkte. De tweede circulaite (11-11-•50) bracht wat dit be
treft geen verbetel'UIS, terwiJl de aanwijzing van Hoofd Buréau 2 - 2
toen toch reeds was geschied {11-10-•50). W l wordt t.a9v. het Jlare
chaussee-personeel geep:rok$n over speoiaal daartoe aangewezen perso
neel, maar overigens wekt de redactie van de oorreoties in de twe de
circulair de indrak dat de relatie tussen B.f.Do en Kon. Ma.Noha.ussee
van andere aard is dan die tussen B.V.D. en Gemeente- en RiJkapoliti .

21 Deo81llber 19;0. 
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21-2-51

Aan: plv• Hoofd BVD 
Van: Hoofd K• o.

Nr.: 103621 
Betr.: Cursussen BVD-personeel 

\ UITGEBOool 

VERTROm'lELIJK 

Hierbij treft U aan een overzicht van de cursussen in 1951• 
Ilaarbi j zijn niet opgenomen, onrlat ze niet in een schema te 
brengen zijn (worden gegeven naar behoefte): 
a. beveiligingscursussen aan nieuw personeel van de BVD

(lager);
b• herhalingscursussen aan lager BVD-personeel; 
C• korte cursussen aan BVD-contacten los van de bovenge

noemde• 

Tevens volgt hieronder een voorstel met betrekking tot de 
cursussen aan nieuw BVD-personeel (hoger). In vorige jaren 
was het de gewoonte, dat dit personeel aanvankelijk een korte 
inleidingscursus volgde om daarna een uitgebreide cursU3 te 
volgen. Omdat een uitgebreide cursus slechts eenmaal per jaar 
wordt gegeven en het tijdstip van aanvang voor een nieuw BVD
lid ver in de toekomst kan liggen, is gepoogd dit bezwaar zo
veel mogelijk tegemoet te komen door de inleidingscursus (die 
vroeger slechts zeer kort was) te brengen op een week• 
De bezwaren die gerezen zijn bij de afdelingen D en Iffi betref
fen niet de inleidi ngscursussen, naar de uitgebreide cursussen 
(waarmee de andere afdelingen wel accoord gingen). 

Voor ik kom tot het hiervoor reeds genoemde standpunt, mo
ge ik echter het volgende nog eens onder Uw aandacht brengen: 
De nieuwe opzet van de cursussen aan hoger personeel van de 
BVD (avondcursussen) en de daarin gebrachte besnoeiing beïn
vloeden het programma dermate, dat van het aanvankelijk gestel
de doel weinig meer o�erblijft• 

Wat het cursus geven in de avonduren betreft: 
Een zeer nuttig element bij de vroegere uitgebreide cursussen 
voor hoger personeel werd gevormd door de verscheidenheid van de 
deelnemers• De BVD maakte kennis met zijn verbindingen en met de 
militaire diensten op inlichtingen- en veiligheidsgebied• l{en 
hoorde van elkaars moeilijkheden, grieven, enz., men wisselde 
gedachten uit en bevorderde daardoor in belangrijke mate de sa
menwerking• In de nieuwe opzet ontbreekt dit element geheel en 
al• omdat slechts BVD-ers deze cursus volgen, waardoor deze cur
sussen veel van hun aantrekkelijkheid hebben verloren. 

Wat de besnoeiing betreft: 
De vrij diepgaande behandeling van vele onderwerpen op d e  oude 
cursussen vornrle voor de BVD-cursisten een ander aantrekkelijk 
element. Vele onderwerpen vragen een diepgaande beschouwing en 
het bewwaar dat BVD-ers zich in de praktijk niet voldoende kunnen 
bezinnen op de achtergrond van hun werk, werd door deze cursus
sen enigszins opgevangen• 
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- 2 - VERTROUitELIJK 

Als gevolg hiervan ontstaat de situatie, dat personeel vam 
de verbindingen van de BVD van pepaalde onderdelen van het 
werk beter op de hoogte is dan eigen personeel, Dit argu
ment wordt in de BVD steeds weerlegd met de opmerking: men 
wordt op de betrokken afdeling van de BVD vanzelf gevormd, 
Dit gaat natuurlijk slechts gedeeltelijk op, Op een afdeling 
"Beveiliging" wordt men slechts in dat onderwerp gevormd, 
op een afdeling "Extremisme" slechts in de organisatie en 
werkwijze van extremistische stromingen en op andere afdelin
gen slechts in die onderwerpen die de afdeling betreffen, 

De eerste noodzakelijk geachte besnoeiing was al een geweldige 
aderlating, de tweede brengt het geheel terug tot een omvang die 
weinig groter meer is dan die van een inleidingscursus van 
een week, Om dan tenminste los te komen van het bezwaar van 
avondcursussen (zoals U bekend zal zijn, voelt men heel weinig 
voor dit plan van avondcursussen) zou ik willen voorstellen 
de inleidingscursus van een week met een week te verlengen, 
waardoor het aantal uren dan ongeveer overeenkomt met dat van 
de voorgestelde avondcursus, Deze laatste was gesteld op 46 
uren (Inleiding 4 - Recht 6 - Inlichtingenwerk 8 - Bevei-
liging 10 - Extremisme 18) verdeeld over 23 avonden, die 
weer verdeeld worden over ongeveer 12 weken, 

Twee cursusweken telien 10 dagen van 5 uren • 50 uren 
Het zal dus hierop neerkomen, dat i•P•V• de inleidingscur-
sus van 1 week, thans 2 weken cursus zal worden gegeven, waar
mee zal worden volstaan, Dit zou elke maand èènmaal kunnen ge
schieden, zoveel mogelijk in het hegin, maar dan zou het aan
bevetling verdienen het tijdstip van indiensttreding zoveel 
mogelijk te stellen op de eerste van elke maand, opdat betrok
kene niet of slechts zeer kort werkzaam zij, voordat hij op 
een cursus komt, 

21 Februari 1951 

� 



Afschrift aantekenblad CO 103621 - Cursussen BVfl-perso neel 

H.Ko.
Accoord met het voorstel om de cursus voor hoger BVD-personeel
te wijzigen in 2 x 5 dagen•
Wilt ge een door mij te tekenen bekennstelling maken voor de
afd• hoofden met mededeling wanneer U de cursus dacht aan te
vangen• Wat het nieuwe personeel verder betreft, lijkt het mij
gewenst met een nieuwe cursus te wachten tot er enkelen bij
elkaar zijn. Gaarne in de bekendstelling vermeld: "Aangezien
met deze nieuwe cursus zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen
aan de geuite wensen, stel ik er prijs op dat alle daarvoor in
aanmerking komende nieuwe personeelsleden daaraan deelnemen"•

plv• HBVD 22-2-1951 
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�fschrift: Schutblad CO 130131. 

H/KO 
Het hoger personeel van de Rijkspolitie te water, 

(districtscommandanten en afdelingscornmandanten)volgt thans 
de cursussen voor hoger politiepersoneel. 

Het in aanmerking komende lager personeel kan bij de 
cursussen die in September aanvangen ingedeeld worden . 

HB BII BIII PN. 

Onze binnenschippers vormen een over het algemeen 
conservatieve bevolkingsgroep.Zij zijn "christelijk" 
ingesteld.Men zal zelden een schipper op de 
Zondag zien varen.Onge ·regeldheden als in Frankrijk 
zijn m.i.van hun zijde niet te verwachten. 
Voor het overige: acccord. 

SB. 

A,Banning (uiterst links) is directeur van een binnenvaart
school te Amsterdam. 

BIII d 
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Aan: Plv.Hoofd .B.V.D. 
Van: Hoofd KO. 
Nr.: 138622 

Een dezer dagen had ik een gesprek met de 
Majoor F.W.Schulze,hoofd van het inlichtingenapparaat 
bij de Territoriale Bevelhebber Nederland. 

Het gesprek ging o.m. over de onbekendheid 
van de Politie met allerlei voorbereidende maatregelen 
die van militaire zijde genomen worden en i� verband 
waarmee politieke inlichtingen aan de Politie gevraagd 
kunnen worden. 

Het zou van groot belang zijn indien de Politie 
eens wat meer te weten kwam van de achtergrond van 
dergelijke verzoeken om politieke gege�ens. 

Momenteel worden do0r de B.V.D. voor een zestal 
groepen van hoger politie personeel lezingen gehouden. 
In het kader van deze lezingen zou een verhandeling 
over het bovenstaande wel ingepast kunnen worden. 

Gaarne zou .ik van U vernemen of U met het boven
staande accoord kunt gaan. 

9 Mei 1952. 
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Aantekenin�en schutblad C.0.138622. 

Plv .H/B/V /D. 

m.i.geenbezwaar indien wij van te voren weten wat of
Majoor Schulze gaat verhandelen zulks met het oog op he
leggen van rechtstreekse contacten met de politie door
de militairen die in strijd zouden zijn met de daarom
trent op het hoogste niveau gemaakte afspraken •

KA 15/5 

mooie gelegenheid om de politie in te lichten 
tot hoever te gaan. 

Ace. KA-16/5 F. 

Aan: H/KO 

Wilt U deze kwestie verder behandelen 
met in achtneming van de restrictie in mijn aantekening 
gesteld,waarom trent ik U zonodig nader kan inlichten. 

KA-17/5 

Besproken met Mr.van Maanen en afgesproken dat 
deze zaak blijft rusten totdat de positie van de B.V.D • 
in oorlogstijd geregeld is. 

H/KO 7/6-52. 
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Aan, 1Ioof'd K.o. 

Vana K,O. 4 

Bijlages -1-

( at .. I

Bijgaand het door U gevraagde verslag 

omtrent de ervaringen opgedaan bij het ver

tonen van films t.b.v. het bureau ''Veilig

heid" van de L.s.K. 

24 ... 9-1952 
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Verslag omtrent de na.ringen opgedaan 
bij het vertonen van films door de 
afdeling K.O. bij diverse L.s.K. onder• 
delen t.b.v. het bureau "V&iligheid" 
van de L.s.x.

---

Omstreeks 25 Juli 1952 werd door H.x.o. met majoor de Groot van het 
bureau ''Veiligheid" van de Sta.f' L.s.x. overeengekomen, dat door K.o. 
assistentie zou worden verleend bij het houden van beveiligingsbij
eenkomsten op veraohillende bases van de L.s.K. in het land. Deze 
assistentie zou bestaan in het vertonen van beveiligingsfilms die 
gedraaid zouden worden na, aen "nourity talk" van een veiligheid&• 
officier. 
Over de verwezenlijking van dez afspraak kan in het algemeen wor
den gezegd, dat de voorstellingen slecht werden voorbereid, te veel 
militairen van de L.S.K. bemoeiden zich er me (hoewel tenslotte 
bleek, dat Kap. Bakker van het burttau "Veiligheid" hiermede, was be
last) vooral het transport verliep steeds stroef, veiligheidsmaat
regelen (seleotie op het publiek) w rden niet getroffen en van de 
"seourity talk" kwam vaak niets tareoht, Bijzondere opmerkingen over 
de verschillende voorstellingen volgen hieronder• 

29 Juli 1952 Leeuwarden. 
Daar de r is zeer tijdrovend is, zou aanvankelijk per vliegtuig worden 
gegaan. Dit ging op het laatste moment niet door. In plaats daarvan 
per volkswagen. 
De Kap. Bakker ging mee. Op de basis bleek niets geregeld te zijn. 
De veiligheidsoffioier lt. Huurnik was niet van het programma. op de 
hoogte. 

28 Allg\!stua 1952 Nieuw-Millin&en. 
De organisatorische voorbereiding bleek zeer moeilijk te zijn. Voor-
al wat betreft het vervoer. Vijf verschillende mensen hebben ons hier
over opgebeld terwijl twee militairen achtereenvolgens kwamen infor• 
meren naar onze wensen omtrent het soort vervoermiddel. Met allen werd 
overeengekomen dat per snelle luxe wagen zou worden gegaan. Er kwam 
evenwel een bestelwagen van de zgn. pendeldienst met een voorgeschre
ven maximum snelheid van 50 km per uur. Hierdoor arriveerde ik te laat 
in Nieu.w-W.llingen. Dit werd mede veroorzaakt door het feit dat de 
chauffeur de weg niet wist en ook niet op de hoogte bleek te zijn van 
de juiste plaats van bestemming. Kap. Bakk:Qr was verhinderd mee te gaan. 
Op het navigatie-station Nieuw-Millingen zelf bleek alles zeer goed ge
organiseerd en voorbereid te zijn, niettegenstaande het feit dat men 
van het programma niets wist. Men bleek te beschikken over een film 
a.pparaa.t met sound-mixer dat reeds was opgesteld. Rat eigen apparaat 
was dus onnodig meegenomen. Het publiek bleek niet te zijn geselecteerd 
(me·t het oog op de rubricering van de f ilm "Garding a.gainst sabotage"). 
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29 Augqstus Winterswijk. 
Nadat in Nieuw-!lillingen was overnacht werd per zalfde vervoermiddel als 
de vorige dag en met dezelfde chauffeur d reis voortgezet naar Winters
wijk. Ook nu bleek de chau,ffeur onbekend met de weg en de bestemming. De 
Commandant van de ba.eis in Winterswijk, majoor v.d. Vos (fonetlbsoh) zei 
mij, dat hij als aankondiging van mijn komst de telefonische mededeling 
gekregen had: "Er komt een heer Bos van de B.V.D., hij komt films draaien 
ontvang hem vriendelijk met een kop koffie en een sigaar". 
Ook hier bleek t.a.v. het programma niets bekend. Een door mij voorge
stelde selectie van het publiek m.b.t. de aard der films kon alsnog worden 
verwezenlijkt. 

1 September •s-Graveqhage, 
'fe 20.00 uur zOQ. in het g bouw "Amioo" een soort generale repetitie ge
houden worden• waarbij het programma dat van nu aan op de bases zou worden 
�ertoond zou worden vastgesteld. 
D� L.s.K. zou zorgen vppr een lezing verlucht met sketches terwijl daarna 
verschillende veiligheidsfilms zouden worden g draaid. Wij zowl n de 
fim "Resisting Enemy Interrogation" l veren met de film apparatuur terwijl 
wij tevens de Nederlands tekst bij de eigen film zou.den verzorgen. Dit 
programma is inderdaad deze avond gedraaid met dien verstande, dat ik 
weigerde de Nederlandse tekst bij de film te geven, daar weeJ;" geen bevei
ligingsmaatregelen, nu t.a.v. het personeel van "Amioo", waren getroffeR• 
Bovend.ien bleek 4én va.n de veiligheidsfilms geen veiligheidsfilm maa.r7ie
rubrioeerd film over mortieren te zijn" Te omstreeks 2,.30 uur, nadat 
dit programma was vertoond kwam men nog eens met 3 films aandragen, die 
men gedraaid wenste te hebben. Bij na.vraag 1-leek eohter, dat deze films 
mat seO\Ulity niets uitstaande hadden. Ik heb dit dus geweigerd.Gezi n 
de voorgaande sleohte rva;ringen met het transport ia dit deze maal door 
ons zelf verzorgd. 

Nadat ik mijn bezwaren omtrent de sang van zaken aan H.K.O. had voorge
legd; drong deze evenwel op verdere medewerking met de L.s. K. aan da.a.r 
aan de majoor de Grpot toezeggingen hieromtrent wa.ren gedaan. Evenwel 
zouden van de zijde van de L.S.X. waarborgen moeten worden gegeven omtrent 
het voorkomen van de gerezen bezwaren, terwijl het aantal voorstellingen 
zoveel mogelijk moest worden beperkt en op één oentraa.l punt (b.v. Utrecht) 
moesten worden gegeven. Bij de bespreking met de Kap. Bakker hieromtrent 
bleek het geven van voorstellingen op een centraal punt op onoverkomelijke 
bezwaren te etui ten. 
Ket aantal voorstellingen werd evenwel zoveel mogelijk beperkt. Toezeg
gingen werden gedaan m.b.t. het opvoeren van de beveiliging. Overeengeko
men werd dat voorlopig de volgende voorstellingen zouden worden gegevens 
4/9 Honawijk, 10/9 Appingenda.m en 12/9 Den Helder. Na deze voorstellingen 
zou ouu assistentie hoogstwaaraohijnlijk niet meer nQdig zijn, daar men 
dan van de Leger Film- en Fotodienst de beschikking zou krijgen over 
seourity-films met Nederlandse tekat. 
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4 September Honswijk. 
Afgesproken was per autobus naar Honswijk te gaan. Hiermede zouden be
halve wij (K0.3 en K0.4 ) ook de leden van het gezelschap dat de sketches 
zou opvoeren reizen. Het vervoermiddel bleek evenwel een vrachtauto te 
zijn. 
Het programma. dat vertoond werd was het programma dat op 1/9 (bij de 
genera.la repetitie was vastgesteid) Vlak voor de aanvang.der voorstelling 
moesten op ons aandringen nog enkele burgers uit de zaal worden verwij
derd. 
Na afloop bleek, door gesprekken die wij met enllele militairen uit het 
publiek hadden, dat de avond aangekondigd was als een ontspanningsavond 
van "Welzijnszorg". Het "bedrog" dat spoedig uitkwam was oorzaak van een 
onprettige stemming in de zaal. 
De thuisreis duurde van 21.-- uur tot enkele minuten na 3.Q. uur. 
Daze voorstelling; d eerste waarbij de "sketches" werden opgevoerd, bleek 
voorlopig de laatste van dit soort te zijn, daar lt. Bizot, die de ver
bindend tekst bij de sketches spreekt de eerste komende tijd verhinderd 
was dit te doen. Besloten werd voor de voorstellingen te Appingendam en 
Den Helder alleen fims te draaien n.l. "Wij leven vrijn en"l!he next of 
kin". Bij deze laatste film zou door ons (K.0.3 ) de Nederia.ndaè tekst wor
den gegeven bij de voorstelling op 10/9 te Appingendam. Dit was voor ons 
in Den Helder niet mogelijk. Met Kap. Bakker werd toen overeengekomen, dat 
in Den Helder de Nederlandse tekst zou worden weggelaten. 

10 September Appingendam. 
Deze voorstelling werd verzorgd door K0.3 die te 14.-- uur per volkswagen 
werd gehaald. Ook in Appingéndam bleek men niet op de hoogte van het pro
gramma. en was de avond aangekondigd a.ls een avond van "Welzijnszorg". 
Op de terugreis die om••••••• uur begon viel de chauffeur van de volks
wagen herhaa.ldelijk in slaap, waardoor KO., eerst de volgende morgen te 
6 uur 10 thuis was. 

11 September I a-Ora.ven.hage, 
Dit wa.s een filmvoorstelling die eigenlijk buiten het ka.der van de voor
stellingen voor d bases viel. Het ging om een veiligheidsfilm die door K0.3 
voor de Inlichtingenschool van de L.s.K. werd gedraaid. Bij deze gelegen
heid bleek :niemand van de leiding van d school (officieren noch onder-of
ficieren)aanwezig om K0.3 te ontvangen en in te l.eiden. 

1� Septemba Den Helder. 
Het programma da.t hier vertoond zou worden zou bestaan uit enkele security
films zonder verklarende Nederlandse t4kst welke gedraaid zouden worden 
door de heer Boschker. De commandant van de bases kapitein Molahagen 
wist van dit programma. niets at. Hij stelde samen met de veiligheidsofficier 
een nieuw programma vast bestaande uite de film Radio\ Transmission Security 
en, inpla.ats van ''The Next of Kin" een amusementsfilm die aldaar reeds 
aanwezig was. De amusementsfilm ble k niet voor gebruik gereed te zijn, zo
dat tel$lotte toch het oorspronkelijke programma werd vertoond. Of het pu
bliek de film ''The Next of fin" zonder Nederlandse tekst heeft kunnen 
volgen? 

24-9-1952



Aan: K.A. (Hr.v. aanen)
Vans s./r..o. 

Ir.: 105577 

In antwoord op Uw not d. 27-3-1951 ongenummerd, betrekking
hebbende op d brief van de Vice- ·nieter Presid nt Kabinet nr.
3456 dd. 15•}-1951 (ACD nr. 105577) kan het volrrend worden be-
richte 

Ofschoon mij niet bekend i wolk v rslagen n Zijne Ex:cellen
tie werden v rzonden. blijkt uit de in eijn brief opgestelde re
capitulatie da.t dece verelngen alleen betrekking hebben op die 
oursussen aaraan ·en exam n verbonden i. Daar er naast der.$ our
eussen nog een aanta.l cursus en geg ven wordt na atloop waarvan 

an examen wordt afgenomen, geven de vorsl n welke aan flijne 
cellentie werden verzonden derhe.lve geen volledig beeld van de

door de afdeling K.O. verriohte Wérkzaamheden. 
Geadviseerd moge worden aan de vice · nieter-President te

doen toekomen eeu afschrift van d voor Zijne Eltoellenti van be
lang zijnde g deolten uit 4e jaarverslagen •a.n de afdeling K.O. 
Deze jaan-er.sla n aijn op Uw afdeling �11.azig. 

in de brièf van de Vice Minister-President g stéld ,rragen. 
met betrekking tot de afdeling K.o. kunnen als volst worden bea.nt

oord: 

Ad vraag l
net is op de afd li� K.o. niet na te gaan hoeveel van de voor het 
veiligheidsdienstdiploma geslaagde politieambtenaren ook erkalijk
in het I • .n.-werk betrokken iijn. 
Be,end is echter, dat in enkele gevallen, o.a. in lijmegen• mensen 
na het b8halen van dit diploma end rmede van de a.a.atekening op 
hun politiediploma. werd n gepro oveerd on naar ande1'é dienaten over•
-"eplaatet. 
Geadvis erd moge worden door de Seoti BSV een enquête te doen
houden, waarbij een antwoord op daze vraag geaooht WOTiit. 

AdYffl!&2 
Ret totaal dor bij de meantelijka it}lichtinsendien ten ingeschakelde 
politie btenaren is bij de fdeling K.o. niet be end. Ook dit ware 
door de sectie DSV na te gaa.�. liet aantal politie btenaran dat met 
auocea een BVD-cursus volgde, moge uit het volgende taa.tJe blijken. 

Qandidaton Gemeentepolitie 

Eu\mens .Deelnemers Geslaagd ge eaen 

le �15-2} 1.1aart 1948) 29 25 6 
2e 6-20 December 1948) 50 40 10 

3e (2 Ja.n.-1 Febr.1950} 94 75 19 
4e �;-15 Juli 1950� 45 :,5 10 

5e 15-26 Jan.1950 21 14 7 

'l'otw 2}9 :\87 52 
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Ad V'z:Mt-'J ' 
Äan. d 1 t/ de 48 cu us kon oor ho er politie-pe oneel 
to oorder worden de lgenom�n. 
Zoals tût on arst d etutj blijkt, werd van de 
l g nheid sleet in guring to gebruik b t. 

gr; qs �-r po:rson �1) 

1. l'Oot.'47-F br.'48)
2e Ap..-. '48-,-D o. '48) 7 
:, t '49-Jan, '50) 9 
4e Sept.•49.Juli '50 

6 
12  
5 
2 

1) Oa er l er p rsone l b1 r te versta.an bt'igadi rs en adjudanten
(korpschefs) en oude�e b�iga iers en djudanten in het bezit van
politiediploma. mat a.at1tokenina ié zian hun leeftijd van examen

�den vrijgesteld • 
2) Onder h r p �oneel t v r t� politi ambtenaren in d rang van

am'bter1n,e.r ,e l:las8ê en hoger (korpschefs en mbtenaren uit da erote"
r orp en blaat m t de lei ng van het I.D.-werk)

:Bij de 5t en 6e our s werd.en pe.1"&.llel aan de cursussen voor lager 
p&l"soneel cursuescm voo:i.- hoger porsoneel ingelast. Aan deze cur
sus en 1'1$rd deelgenomen èoor officieren v�n de Strijdkrachten, Kon. 
Jiläreoha.u aee, Rijkspolitie en Gemoent politi. 
Aan de 5e c1u-sus (Febr. '50...J • t 51 ) erd doo:t" 9 ambtenaren van de · 
Geme nt politie d elgeno ... en. de in Febl".1951 aang vangen en thane 
dus no lopend 6e curs-us wordt door 1() ambtenaren van de e eent -
politi dè lgenomen • 

.à.d Y!'AAS 4 
OQ dit i$ door d afd ling .o. niet nauwkeurig op te geven, globaal 
eullen dé aa.n.t llen echter over enkomen mot het aantal cur isten ge
:noemd in het antwoord o.d vraag 5. Geadviseerd wordt h t juisto aantal 
•ia de Sectie DSV te doen na.gaan.

Ad YrfftI 5
Ds in F bl"Uari 1951 aangevangen en diW thans nog lopendE> cursus wordt 
voornamelijk bezocht doo� ambt naren van de Rijkspolitie. 
Aan d cursussen� I,II,III,IV voor lager pe�aoneel nèmen 2; onder
officieren (voornamelijk distriotsrechercheure) deel. 

de oursuesen B ! en Il voor ho�er peraoneol nemen 23 otfioièren 
(vcornwnelijk di trictsoommandanten) dol en 6 lnspacteurs• jks• 
reohercheur en ijkerecheroh ua� 

.Ad ttffS 6 
Voor de Kon. arec ueaee word n., soorten oureusson gege,ren. 
!!.• Korte inleidintiscuraussen vam 5 dyen 
1e (11-16 Oct.'4) 27 on rofticieren 
2e (25-30 Oct. '48) 25 " 
3e ( 8-1} Nov. ' 48) 2:, " 
48 (22•27 0Va '48) 22 ll 

5e ( ,-a J • ' 49) 20 " 
6e 

i
7-22 Jan. '49) 27 " 

7e 9-14 Mei '49) 2:, '* 
ae 9-14 Jan.·� 20 n

9e 18•23 Sept. '50) 10 " 

:, officieren 
1 " 
1 " 
6 n 

7 " 
10 n 

6 " 
fl 

" 
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Voor het jaar 1951 sta.an enige korte cursussen van plm. 10 da.gen 
op het programma • 

.!2.• Korte herha.lings- en aanvullingscursussen van 3 dagen 

Cursus 

Eindhoven 29-31 rt 1949
Groningen 20-22 April 1949 
Maastricht 5-7 Juli 1949 
Amstex·dam 15-ái7 November 1949 
Den llaag 29/11-1 Dac.1949 
Arnhem 14-16 December 1949

officieren 

2 

3 
1 

1 
2 
5 

onderofficieren 

21 
13 
17 
25 
23 
26 

In het ja.ar 1950 werden geen herhalings- en aanvullingseuraussen 
gegeven door de B.V.D.; wel verleenden de B.V.D.-instructeurs medewer
king aan soortgelijke cursussen welke door de Kon.Mareehausaee zelf 
werden georganiseerd. 

S• Deelname aan de grote cursussen en de daaraan verbonden examens 

Aan het 5e examen van 15 t/m 26 Ja.nu.a.ri 1951 werd door 27 onderoffi
cieren der Kon.Ma.reohaussee deelgenomen; hiervan slaagden er 20, zo
dat 7 werden afgewezen. 
Aan de 6e cursus wordt door 33 onderofficieren deelgenomen. 
Aan de 5e cursus voor hoger personeel werd door; officieren deelge
nomen. Aan de 6e aursus nemen geen officieren deel. 

Na.ast bovengenoemde cursussen werd door 1 officier en 8 onder
officieren van de Kon.Ma.reoh.aussee deelgenomen aan een in November 
en December 1949 gehouden speciale observatie-cursus. 

Zoals uit bovenstaande opgave blijkt, ligt het in de bedoeling om 
de cursussen aan de Kon. rech.aussee voort te zetten. 

Bij het apen der Kon. rechauasee zijn plm. 150 officieren en on
derofficieren werkzaam voor de Sectie 2.2 van de Staf K.M •• Ongeveer 75 
personen hebben hierin een dagtaak, ter.'fijl de overigen naast hun nor
male werkzaamheden mede belast zijn met het veiligheidswerk. 
Het personeel met een dagtaak in het Grensveiligheidswerk heeft van 
de B.V.D. een uitgebreide opleiding ontvangen. 

Ad vraag 7
Onze grens telt op het ogenblik 150 doorlaatposten. De 51 belangrijke 
doorlaatposten worden bediend door Kon.Marechaussee en Douane. Bij de

brigades van de Kon.Marechaussee die deze doorlaatposten bedienen,zijn 
onderofficieren van de Grensv-iligheidsdienat aanwezig. Deze onderoffi
cieren hebben alle een opleiding gehad. Strikt genomen is het dus niet 
noodzakelijk, dat de douane-ambtenaren bij deze doorlaatposten een oplei
ding ontvangen. Een korte oriënterende cursus zal echter zeer nuttig 
zijn en zal het werk van de Grensveiligheidsdienst bij deze posten zeer

zeker vergemakkelijken. 
De 99 minder belangrijke doorlaatposten worden zowel wat betreft het 
goederen- als het personenverkeer bediend door douane-ambtenaren. 
Opleiding van deze mensen is zeer zeker noodzakelijk, omdat de tegenstander, 
gezien de gebrekkige bewaking, juist van dit soort doorlaatposten ge-
bruik zal maken. 
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VDZiffl v. � DE CURSUSSEN om :lVD 

DOOR lli DELING K.o. IN .o J 1947 t/m 19;0 

1947. � i t/m. September 
Basisoursus voor o.v.n.-p rsoneel 
Instracteu.rs Jobnson, bto.nae.r Sp oial »ranch Crimina.l 

Inve$tigation Depvtment, etropolitan Polioe, London. 
Aantäl dealfieJl\lI'SI 48
Geen xamen 

1947. �me1'lll®nd n 
Inloidi oura11s aan ·C.'>/ .D.-personeel 
Instru.eteur: Johnson 
Aantal deelnemer a ,o

Gen examen 

1947 • .zomermaanden 
Baoisoursus voor c.v.n.-varbindingen (Gemeentepolitie) 
Instructeur• Jolmson 

nt�l deelnemerss 7
Geen examen 

1947. Zomermaanden 
aasisc reus voor e.v • •  -pérsoneel 
Instructeur, c.v.D.-arnbtenaar 
Aantal deelnemers: 5 
Geen examen 

1947. Zomermaanden 
Inleidingsc us vo$r o.v.D.-p reoneel 
Instructeur• a.v.D.-ambtenaar 

tal deelnamen, ;1 
Gean a:a: en 

1947. Octo·bel:' 1947 - l'!Mrt 1948 
1e .Be.siscursue aan personeel c.v • .D. au verbindi.neen (Oem.eente-

1948. 

1948. 

politiè.). 
Inetru.etaurea c.v.».-a.mbt naren 

ntal deelnemers• 40 
amon1 aantal ce.ndida.ten 30; slae.gd• 24, ai'gewe•etu 6 

April-l}ecetnber 1948 
2e Basiscursus aan personeel c.v • .D. n verbindingen (Ge ente ... 
politie). 
Instructeurs: o.v.D.-ambtenaran 
Aantal deelnomers• 84 
�en, aantal candidaten 6,, alaagda 51, af we�ena 12 

11.16 October: 30 de9lneroers 
25•30 October1 26 deelnam rs 
8-1j November, 24 deelnemer
22-27 ov., 28 d elnomer 
Inleidinge<:ursue en aan • ·arechau eeG
Inetr�ot ure• e.v.».- btenaren 
Geen examen. 
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Opsemerkt moge h1 rbij nog worden; et.at de zHr belanptjke doorlaat
post Rotterdam-ha'f'en b cl1and wol'dt door pér-Se>ne 1 van de 1U.Yiei:-po11-
tia Rotterdam. bit person.eel heeft 1n het geheel geen opleiding op 
vailigheidagebiec1 ontvangen. 

Als bijlage gaat hiemal'eu �én o�erzicht van alle do01" de afdeling 
K.O" gegeven cwrsWJaen in de Jaren 1947 t./ra 1950 en van de in 1951
op het programma et�e Q\U:'sussen •

plv. Hoofd. K.O. 



• 

• 

- 2 -

1948• ID r 
Inlaidi eurottsae nal'l C.V.D.-per on el
Instructeur: .v.:o. htenaa.r 

tal d lnemere • ,a. 
an xa n 

19 • mar 
2 lo:&ing n voor ·ne Cod dienst en b. en.Staf
Instructeursa o.v.n.-parson el 

een examen 

V OlJ IJK 

1948. rt$t an winter 
Baeisc�rsus b veiligingspersoneel (Phili e - $t · tomijnen) 
lnstru.ct ur a o.v.» ... btene.r .o.

tal d eln rsa 1, 
Geen exattlen 

1949• Inl idi o 
,-e J ua.ri 
7•22 Januari 
9-14 1
InstructéurEu
Geen e.x en

ussen aan K:on. r oh uasee 
27 d lne r,a 
37 deelnemers 
29 deelname.re 

».v.».-ambtenaren

1949. 1) Inl iding-$cursuse naan a • •  D.-personeel 
Instructeurs, n.v.D.-ambtenat"en 
Total aantal deelnemers• 59 

en e::,,te.men 

1949. a r lingaet.trau. sen � Kon. tareonauasee 
29-31 aart 23 d elnemen 
20-22 pril 16 deelnem ra 
5•7 Juli 18 d. eln mere 
15.17 ove ber 26 deeln ers 
29 ov.-1 Doe mb r 25 d elname�a 
14-16 c ber ;1 de lnemers 
I traotaur 1 .8. V .D.-a.'llbt naren 
Gen examen 

t 1�49 • le.nu.ari 1950 
,e Basiecur8U8 oon person el • V.D. en verbin ing n ( Gem ente-
politie) 
:Cn truct ust .v. • ten.w:"en 

tal deelnam.ers• 12, 
Exammu 9 oandidaten; el da 76; a.f'sewezerd 20 

1949. 1 en Juni 
leidit18 curs aan bij0ondere ienet P.r.�.

lnetr�ot urst B.v.�.-a bt ren 
tal de lne orsi 22 

G n examen 

1949. ei en Juni 
Bäaisc $U Q&n onderoffici re_ .».(I.D.) on. arine 
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In truateursi 3.V'.D.-ambtena.ren 
Aantal deelne r: 14 
ka.mani 14 candidaton; geslt.:iag4s 14. 

1949. j -11 Ootobe� 
Inleidingsçursus aaJl Officieren ermaeht 
lnatruot UJ" 1 .v.n.-ambte

tal doelnemraa 16 
Geen examen 

1949, Juni en November 

BIJLAGE 

TROUWELIJ 

:Baaisoui-aus SM beveiligingspersoneel {De_partemente van 
Algemeen Bestuur en SpoorwegGn) 
InstNct ursa ».v.n.-ambten.a.r�

.Aantal deel amers: 4 
Gen examen 

1949• September 1949 • Juli 1950 
4e Basiscursus aan p9rson ol B.V.», an verbindingen ( Ge enta
politie) 
lnatr�otourss n.v.D.-a.mbtenal'Gn 
Aantal deelnemers: 59 

amen: aantal eandidate t 52; g slaagda 46; afgew zenc 6 

1949. November en Deoember 
Speciale Observatie ... eura 
Instructeurso 13.V.D.-ambtenaren 
Aantal deelnemarea 2j 
Geen examen 

1950. 'Februari 1950 • Januari 1951 
5e B siso\U"SUS aan :BVD-personeel en verbindingen 
Instrw.,teurs: B.V.D.•ambtenaren 
Aantal deelnemers: 96 
Eimmen: 55 candidaten; geslacgds }6J afgewezen, 19 

1950. Februari en ae.ri 
Dasiaoursus aan ondero�ficieren s.n.(1.n.) Kon. 
Instructeurs: a.v.D.-a.�btenaren 
tw.ntal deeln mers, 9 

atu 9 candida.ten; 0sl ds 9 

1950. Inleidingsoursussen aan Kon. rechauesee 
9.14 Januari 20 d el.nemere 
18-2} epte.mber 10 d elnemers 
Instructeurs: .v.D.-ambtenaren 
Geen examen 

1950. 13 lnleidingsoursussen aan B.v.n.-personeel 
Instructeurs,» • •  D.- mbtenaren 
Totaal aant&l deelnemers, 71 
Geen ex en 

rine 
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10 Re� in,g-eurs sen n •• D •. -persone l 
Instmcte'WII' • .v.».- btona.ren 
?otaal. aantal de l e r a 87 
G en xamen 

V OU LIJ 

pril en i 
asi our us aan beveiliein p rsoneel (Philipe, poorwegen, 
.L.K., .u-tilleria•Inrichtin en en olland e Signaal) 

tructe.ureu • V.». ibt naren 
Aantal d elnemel' • :,o 

etti 24 oandidatenJ go 1 gd• 2}; e.fgeweeent 1 

1950. 2 t/m 6 Oetob r 
n siso rus aan bevsiligintJapersoneel (P.f •• , arid, Pnilipa, 
0 a, }. V.D.,) 
Instruoteursa B.V.D. ibtonar 

ntal deelnemers, 15 
. o.ndel • test; 9 candi ten,
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Aan: KO 

Van: KA (v.Maanen) 

Met verwiJzing naar aangehecht uittreksel uit 
de brief van de Vice-Minister-President van 15 
Maart jl. verzoeht H.BVD. U, in overleg met HB/ 
mij te laten weten of de gestelde vragen beantwoord kun
nen worden en hoe deze antwoorden zouden moeten 
luiden. Indien de gestelde vragen niet zonder over-
leg met de korpschefs te beantwoorden zijn, of voor
zover zij niet dadelijk te beantwoorden zijn, gaarne be� 
richt hoe lang het zou duren tot de antwoorden ver
wacht kunnen worden. Aan de Minister zou dan vast 
medegedeeld kunnen worden wat wij weten en de beant
woording van de rest in uitzicht kunnen worden ge
steld. 

j, KA, 27. 3.51

l 1 ex. verzonden aan HB



, M I N I S TE R 1.E VA N BINNENLANDSE 

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN 

BETREFFENDE 

kwartaalverslagen. 

NR J456 AFD. Kabinet 

• 'S-GRAVENHAGE, 1 5 r1 aart 195 1 • 

MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG 
HET ONDERWERP. DE 0AGTEKENING EN HET 
NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN GEHEIM 

. Het jaarverslae 1950 van de A:fè elin5 Centrale Docunentatie v� Uw dienst la'? _i� met veel inter e�ise. Verslagen als dtt en de over" zichten, welk<� mi J in de loop van het vorig jaar bereikten, 0 .m. op het
� ebied vki d e beve�liging der Ministeries en der bedrijven stellen mijin staat een goed inzicht te verkrijgen in de door Uw Dien;t verrichte werkzaamheden. Teneinde echter voortdurend op de hoogte te kunnen bli ven is het nooczaJ:elijk, dat ik elk(e) kwartaal (maand?) door middel van 'Nlt-.

--�--sl_a-'g
=---

ep._!an d e gang van zaken bj j Uw Dienst in kennis wordt gesteld. 
Afdeling. K.O.: 

Wät deze' afdeling betre:ft kan worden volstaan met ·een verslag� 
afloop van elke cursus. 

· " . · . · ·. 
De tot• heden ingediende verslàgen geven het volgende totaalbeeld.: 

CandidatenJ G�ëxaminee�d: In beziii' Geslaagd·: In bezit .A:fge-. !n bezit 
� • · pol.dipi. :pol.dipl •. wezen: pci,d.ipl .. :

'me.t aaµlt. · · 

• � 

,. 

Gem. :poli tie.. 2,1 ·126 �- 17-7 109 54 
B.V.D. 38 'Jt.'- 36 2 

1T 

Kon.Mare- ···� . ...
20 •·'=" ,,.. 7 27 . 

' 

chaussee · .. � � .
,, ,, 

Kon.Marine 3 - t • •  j ' � 3 

1 
�- . 1 L.S.K. ., •• -:, ..

. " .  

totaal • 300 11 ,
233 67 .

< 

In verband hiermede r1Jzen nog enkele vragen, welke in de tot nu toe 
· in.gedie;nde rapporten geen beantwoording vonden. • • 
1. E.oeveel van deze ge slaagde poli tie-ambtenaren tiierden geplaatst bij een

gemeentelijke inlichtingendienst?
2. Hoe groot is het totaal der bij de ge�eentelijke inlichtingendiensten

ingescha1relde politie-ambtenare� en w�lk aantal van hen volgde de
B.V.D.-opleiding met succes?

}-o- �,o�;t . dese of'. soor;tgeli.j.ke.. opl�ing ..ook..nie.t Jlit·:;e.s.:trekt. :'wt �"k"llo.se.::r,.. 

politiepersoneel ? . • . 
4. Hoe groot is het·aantal r:i,jksnolitie-ambtenaren, dat bj j inlichtingen

diensten is inge schaJceld ?
5. Is het de bedoelinc ook het lagere rijkspolitie":'.lersoneel een opleiding

bij de B.V.D. te doen 1/olgén?
6. Wordt de opleiding van r.�arechaussee 's nog voortr-ezet en wat is het

tal van als B .V .D.-verbinding Ol?tredende ··arechaussee 's ?
7. Is het noodzakelijk of nuttig, dat ook douane-ambtenaren bi⇒ de

opleiding ingeschakeld worden ?.
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Aan, Roof'd K.o.

Vant Plv. Hoofd K.o.

r.t 169.920

Bij de bespreking van het ondene:rp "Inl1oht1ngenw rk 
van de ».V.D._", blijkt mij herhaaldelijk, dat het voor de 
r.n.•s in vele sevallen uiterst moeilijk is on van andere
cwerheidsinstantiee m,dewerking te verkrijg n bij het ver
zamelen van gegevene. De brief voor de korpaohef' in Rheden
ia hier nogw1,als een bewijs van.

Er ie tnij dan ook dikwijls de vraag gesteld, of het 
niet mogelijk zou zijn dat het hoofd van de B.V.D. zich 1n 
verbinding stelt met de desbetreffende ministeries voor het 
verkrijgen van riohtlijnen waarin de d&arvoor in aan.�erking 
komende plaatselijke overheide organen worden gemachtigd om 
aan de I. D. 's ( en de ambteMre:'l van B IX) de gevraagde gege
vene te verschaffen. 

Instanties waar voor de I.D.•e en D IX waardevolle ge
gevens aa.nwezig zijn, zijn onder andere, 
Gewestelijk arbeidebureaux ( namen van vroegere werkgevers van 
bepaalde categorieën personen, lidmaatschap van vakorganisa
ties• in sommige gevallen ge�evens omtrent inkomen en karak
ter van de mensen in kwestie}. 
Ra.ad van Arbeid, (ges vena omtrent inkom n en werkgevers). 
Kamers van Koonbs.:rldel (gegevene omtrent bepaalde tirme.•s en 
firmanten)"' 
l3e;l.a.etipgen ( gegevene omtrent inkomen en v rmogen, gegevens 
omtrent werkgmtere. Bovendien zijn de assistenten van de 
actieve dienst van de Direote Delaatingen over het algemeen 
goed ingeschoten in bepaalde wijken, waardoor ze soms waar
devolle inliohtil18en kunnen geven). 
P.T.T. (g gev-ens met betrekking tot de aal"d en afzender van 
aan bepaalde adressen seriohte poststukken; namen van ge
adr ssee:rd.en die extremistieobe lectuur ontvangen. 

net zou eanbev ling verdienen een en ander onder de aan
daobt van de dienstleiding te brengen. 



NOTA voor:H.K.O. - (de Heer e.c. v.d. Heuvel). 

Nr. P.Z./ 1./JJ.f 
B••effende: Buitengewoon ver

lof voor studie. 

Hierbij deel tk U mede, dat aan hen, die zich 
voorbereiden op het examen ter verkrijging van het 
Veiligheidsdiploma, boven de dagen waarop het exa
men wordt afgenomen, een buitengewoon verlof van 5 
dagen kan worden toecekend. 

Dit verlof ware op de 3ebruikelijke wijze bij 
\)..deze Afdeling aan te vragen. 
1 

• D. J. BUUfü'LA f. 

•s-Gravenhage, 22 Mei 1951.
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t Hoofd K•O• 
Van: K•0•2 

r•: 110352 
Eetr•Î opmerking n ven cursist 

� t,,.. 

'.Z, �. \...c..tl'� ec,,t,-..:... 
1,..,__ e;,� Hr-1 

ln de afgelopen r,eriode werd dG>or de cureieten Z( el vsn de 
A-groe en (lerer personeel) als van d B�groepen (bo�er personeel)
herhaaldelijk critiek uitgeoefend op het beleid van de B.v.r.

ten eanz1 n van de pol1t1everb1nd1ngen•
eze critiek concentreert zich voornamelijk op het ontbreken 

van duidelijke richtlijn n met betrekking tot h un tank• el �or
den zij regelmatig door a.v. 0 -ambtenaren bezocbt, maar de aanwij
zingen f1e Zij bij dergelijke bezoeken ontvangen, zijn veelal met 
elkaar in strijd• P.ovendien blijkt he�heeldelijk, det dez B•V•r•
�ensen slecht ot in het geheel niet on de hooete zijn von de 
stof dia tijilens de eursu.asen aan het pe:rsoneel van de politie
verbindingen woröt onderwezen• 

Als concreet vocrb� ld ·an hier dienen de discussie die op 
Vrijd e, 25 eil ontstond bij de groep Il 2 (d.istI"iotseommanden
ten Rijkspolitie, eveiligingsambtenaren re tementen en Offi
cieren arine en l anomacht). 
Het betrof hier het verstrekken van politieke inl1cht1nflefl aan an
dere personen or inete.llingen dari de B. v.n. !'.:lommigen stelden zich 
op het standpunt, êat bet aan de beoordeling van de ó1 triotseo1 
mundant of orpschef ove�,elaten moet worden aan wie politieke in
l ichtingen ·orden verstrekt• Anderen waren de ov rtu1ging toegedaen, 
dat aij uitsluitend en alleen inlichtingen mogen verstrekken aan 
de g. V0P0 en aan dcor de s v.p. aangewezen personen• T'e overigen 
huldigden een stanqpunt dat tussen beide hierboven bëachreven 
uit81'sten 1nligt• r-u1delijk kwam hierbij echter naar voren, dat 
de opvattingen omtrellt deze kwestie zeer verwar(! zijn en dat èle 
schuld van deze verwarring grotendeels. blj i.le P. 0 V0D• moet worclen 
gezocht• Uit de gemaakte o�merkingen bleek mij namelijk, dat zij 
óoor bezoekende mbtenaren zeer verschillend worden geadviseerd• 

�en van de d1str1etscomnandenten had aàc vier verschillende 
P 0 V0 n°-&mbten ren over dit probleem vragen gesteld• 
tie eerste, een ambtenaar van BRV, hed het1 medegedeeld dat alleen 
inlichtingen •erstrekt mogen worden aan de B0 V0I"• en aan de burge
me ster. 
De tweede, een ambtenaa,- ven de fdeling , hed ha. gezegd dat hij 
ecru t aan bedrijven die hierom vr@geJt ge�evens mag verstrekken• 

e derde, een ambtene.e.r van B IX, had hem gezegd dat de s.v.r.

geen bevoegdheid  heeft om hem te verbieden een anderen dan de B•V• • 
inlichting n te verschaffen• 
r-e vierde, een ambtenaar van .o., heeft hem eantwoord tn de geest 
zoals in rijla e I beschreven wordt• 
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Een ander probleem det gelijktijdig door dei.eltde groep werd opee
worpen betrof de verhouding burgeme sters-dietrictsco.llllllandl!Ulten• 
Sommigen meenden, dot aan de burgeme ster alleen die g evens ver
strekt.mogen worden die direct de openbare orde en veiligheid betref
ten (dreigen<Je onlusten, e•d• ). Anderen meenden da:t aan t'Je burga
�eester alle gepevens verstrekt moeten wol'den die hij vraat• Ver
schil.lenden gingen hierbij zelfs zo ver, dat zij meenden aan een bur
geJl!eeater u1t gemeente Dop diens verzoek gegevens te moeten ver
strekken over gemeentenaren uit gemeente A. 
Het schij�t nl• nog al eens voor te komen, dàt een burgemeester, 
voordat hij toestemming geert voor vestiging in zijn gemeente, bij 
de politie in de woonplaats van de man inlichtingen vraagt omtrent 
de politieke instelling ven betrokkene• 

Ook op vragen omtrent deze aangelegenheid hadden zij ven B•V•D•
a.mbtenar n de meest uiteenlopende antwoorden ontvangen• 

Povengenoam'le voorbeelden zijn met versehillende andere aan te vul
len• Alle komen echter op hetzeitde neer, nl• gebrek aen duidelijke 
richtlijnen en het ontbreken v9n eenheid van opvatting omtrent prin
cipiele k'aeeties bij de ambtenaren ven öe a.v.n.

Ret is ncoo�kelijk, dat van B•V•D•-Z1jde een einde wordt gemaakt 
aen de bestaande verwarring• 11jtt deze ve:rwarrin� voortbestaan, dan 
zal dit onze relatie met deee verbindingen cp den duur ernstig schaden• 
De districtscommandanten en korpschefs zijn zodanig met allerlei ande
re werkze.mnheden bezet, dat zij geen tijd hebben om zich te gaan ver
diepen in de puzzles waarvoor de B.v.n. hen stelt• 
Zij verwechten duidelijke richtlijnen, zoäa.t zij weten waaraan zij 
zich te houden hebben• Da.ernaast dienen oe E• V•D•-embtenaren die hen 
bezoeken ter zake kundig te zijn or, inoien een bepaalde kwestie

buiten hun competentie ligt, �ieh te onthouden ven het geven v n aen
'tiijzingen. 

Bij het opstellen 'ten richtl�en öiant men van B-V•D•-zi jde reke
ning te houden met hetgeen door K•O• aen de politieverbindingen is 
onde:rwezen• Richtlijnen en cursusstof ·.o. mogen niet met elkaar in 
strijd zi jll• 

nasrnaast is het van zeer groot belang, dat alle ambtenaren van de 
n.v.r,. die in aan:raking komen met de pol1t1evel'b1nd1ngen volledig op
de hoogte ziJn van de stof die met het personeel ven deze verbindingen
op de cursussen \'10:rdt behandeld• liet is mij gebleken, dat verschillen
de van deze aznbten&ren z lf's niet de moeite genomen hebben om de aan
hen toegezonden stencils van (]e afd• K.o. door te le�en°

31 « 1 1951 
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Vol�ens rt•3l v�n het t-B• ad• 8•8-1949 .eet"t iedel'e ambteneaJ' 
van ijk - of eentenol1t1e de plicht o ven gegeven <'ia 1n ver
b!Ul<l met d onn de volr.enä" diensten opgédra en t.oaJ· voor die êiien• 
sten ven be eng kunnen zijn, a:ededelin te doen ee.n be oelde dien
sten, nl•: 

• de F• .r,.
b• de al'ino 1rilichtingend1 t 
C• de 'Uit.�n.•e n.lioht:tngent.H�nat 
d• de P.uitenlandse Inltchti G11dienst• 

r eze <Uen ten zullen zij du.s :rechtst:reck op de hooete behoren t 
stell n van d $betreft nde feiten die t hunner kennis komen• ,it zal 
zel s het gevel zijn, indien deze feiten te hunner ketin1s komen tijdens 
een onderzoel� tn opdracht van d$ Jh v.�.• ventcht in hiJn boedanie:Jietd 
van ambtenaar in de z2.u Vat! ert.•4 van het .1,-, 

Ten ee.nz1en van e�ev ns �ie <le • v.r. zelf' event eel een 6e pou"
tie v rache. t, bi,. in ve,;: ed met hot- instellen Yctn � onde:r-toek• 
geldt deze pU.eht uiteres.rd ni�t; De B.v.t. zelt h t't de2:e eeeev s 
ex rt• 00 l\'• • ul do.org .Heil• tndt.en dit "O"erenigbaBl' is met de e " 
helrohoudingsplicht van a:rt•6 i.s. 

f>e .rerkze.t1mbooen ?on de ambtonarèn, aaJ;l8eweze.n 11olfrene art•4 •B•, 
worde?l uitgeoefend onder vorantwoordelijkh&id ve:n hu· chef'• r t d 
Gemeentepolitie aangeut, :tel men 11toe en eomi en dat rlit de bul"ge--
z; ster i • t r.-·1 jl n in de praktijk ook in gemeenten met Rijkspo
litie een gezararecht o d1t terrein ean de burg eester toekent• 
(?'..ie o•m• circulaire ter explicatie von r.th 8-8-1949, àd• 15 Sept• 
1949 ea 11 t11overnber 1950 OaJi Ccmm• der Kobine;in) • Dit houdt duo in 

on pli1.èht van de politie om de bure;e.-..ee ter in kermt te ete.13.en 
van politieke gogéV s die zq in de hoed8.nigbe1d van nmbt. aren 
tn de zin ven e:rt•4 K•B• verkl>i jsen• 

Een burg eestel' tUlnt voorts, de.or hij last 18 ittet d handha
ving •en de openbare orde ln de ge eenM, Qp t'!e hoQ8te ile zt jn III t ge
e;èvene die bij in dit V81"betld k&ll nodig hebben• t•�e z�ij th or -
tisoh .f!!Oeten krijgen via de p.vGr,. e eegeveh.8 die bij noar een ot- 1. ""- -z.:s' ... 
è/1ng v n het vo!' ngenoemde reoht.streekeLheett c,ntv gen, vollen h1er v,,.1

1
,..'J...:ü.., 

dus buiten• t overige, zo ook gegeirens tkNl'lst1g vr,n :màere geme n- Ctt. ,,.<,.:é-1 

ten, zel d v1a do .v. o moöt«i gaan•
!le politie zal on ander Ol"gen .n teen mededeUJJ.g moe; ··n <loen Wll 

inl!ehttngen �ia zij als embtenear in �e zin v n art•4 E.B. hebben in
Pewonnena daar zij volgens ort• 5 .r;. tot r,ehaimhouding e houd zijn• 
lJite;ezonderd hie'.t'van -zijn de ze-• onbez<1ldigtte B 0 V0 l"•-aflibtenaren ( ,,tIP.e-
w zen kracht, ns ·.p. 19• -19501, die hij de betl.riji'epoH.tie behoren• 

an dezen dienen, èAar �ij p-.eacht v..ordon te behoren t-ot <!e .v.r. 'llel 
1n11chti te wol'Cen V"'1'Strekt• 

ln hoeverre ndere 1nstnnt1 s dan de . • v. • het in nnen von it:1• 
lichtin.gm op J)Ql1t1ek te-rrein oan ambtenaren v,.n rolitie kun en op�r -

en, is uiteraard ean Vl'Sag rio niet allen door de u.v.n. knn �orclen 
beantwoord• ln mo1jk lijkt mij ,n a1t verband de �insncd 1n art•l 
van het oude •• <'Id• 9-4-1946, v. erin atonà dat óe . r� .... • ... et pi!',-
sJuitiM v�� alle overhetdsor(Snen, öian ten eD tn overheiàadie st 
stuact'!e perso en" 1nliobt1n an o ,ol1t1 l• terreiD êli inde 1n t-e :inn Il• 
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vrij de ambtenaren ex 
ex art• 4 K. B • 



AAN H.KO. 
VAN HB. 

No.t Kab.B 2035. 

Betr.:Rijkspolitie te Water. 

Mede naar aanleiding van Uw nota van 7 October 1953, 

no.198859, betreffende lezingen voor hoger politiepersoneel, 

deel ik U mede, dat onlangs ook de Rijkspolitie te Water als 

verbinding van de BVD is ingeschakeld. 

Hoofd van dit onderdeel der R.P. is de Dirigerend Offi

cier der Rijkspolitie 2e klasse H.van Boxtel. 

Met de leiding van het ID-werk is belast de Officier 

der.Rijkspolitie le klasse L.P.H.de Jong; de· dagelijkse leiding 

berust bij de adjudant der Rijkspolitie J.A.van Straten. 

Correspondentie betreffende het ID-werk behoort te wor

den gericht aan de Afdelingscommandant der Rijkspolitie te 

Water, Bureau-ark, Gemeentehaven te Nijmegen. 

JPi 14-10-1953 •

�

- HooFD AFDELING B,
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Detaohe:rii,g. 

24 Juli 1954. 

VEBTROUWELlJiC 

'l'er beve tiging van het cleetijda reeda mond ling beeprokcme, 

de-el ik U mede dat het deserzijd seer op_prije aou worcl n se

steld que-er de deelnemers aan de door de B1zmenlandee Veilig

heidsdienst te houden c1ll'sueaen in • s-Ore.venhe.ge of naa te om-

3 ving zouden worclen gedetacheerd. 

Het heen en weer reizen naar de standplaats kost de 

cursisten een soms niet onbela.nerijk deel van hun studietijd en 

ie bovendien zeer vermoei nd. 

Wellicht ware de detacherins zo 1e regelen dat de betrokkenen 

�et in kasernee e.d. worden ondergebracht doch t zij bij parti

culieren worden ingekwartierà. 

WW HOOPD VAN DE DIE!lST 
namens deze 

e.c. v.d. Heuvel

Aan: ae ieer Hootd Sectie 2 
Bureau 2 van d Staf van 
het apen der Koninklijke Mareobaues e 
Baamwog 4 
' s-Ora.venba� 
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Aan : Mr A.van ]iiaa.nen 

Van: Hoofd. K.O. V E R T R O U W E L IJ K 

De ''Militaire Inlichtingendienst" vangt binnenkort aan 

met de epleiding va.n zijn "C.I. officieren" die tot taak zullen 

hebben het beveiligen van het leger tegen inlichtingenwerk, sabo

tage en ondermijnende propagt'!,Ylda. 

Voor de eerste cursus aan deze C.I. officieren zal G IIb 

uit lege11-personeel geen geschoolde �abotageinatructeur kunnen re

cru.teren. 

In verband hiermede vroeg hoofd G IIb om de medewerking

van de B.V.D., welke medewerking hem, na toestemming Uwerzijds, 

werd toegezegd. 

De gehele cursus duurt twee maanden, waarin± 25 uren 

aan het vak "Sabotage'' besteed zullen worden. Deze 25 lesuren kun

nen verdeeld worden over twee B.V.D.-instructeura, die zonder veel 

moeite deze uren kunnen opnemen in hun programma. 

31 Mei 1951

�
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No. 51. VERTROUWELIJK 

BESLUIT van 8 Augustus 1949, hou

dende nadere regelen met betrekking tot de 

organisatie, de werkwijze, de taak en de 

samenwerking van de inlichtingen- en veilig

heidsdiensten. 

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, 

PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Op de voordracht van Onze Minister-President van 16 Mei 1949, 
No. 20431; 

Overwegende dat het noodzakelijk is nadere regelen te stellen met 
betrekking tot de organisatie, de werkwijze, de taak en de samen
werking van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten; 

De Raad van State gehoord (advies van 21 Juni 1949, no. 66); 

Gezien het nader rapport__y:an Onze Minister-President van 30 Juli 
1949, no. 22801; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

HOOFDSTUK .1' 

De Binnenlandse Veiligheidsdienst 

Artikel 1 

Er is een Binnenlandse Veiligheidsdienst, ressorterend onder Onze 
Minister van Binnenlandse Zaken. 

Artikel 2 

1. De taak van de Binnenlandse Veiligheidsdienst omvat:

a. het inwinnen van gegevens omtrent alle personen, die van
een staatsgevaarlijke activiteit of neiging daartoe ten opzichte van 
Nederland of met Nederland bevriende buitenlandse mogendheden 
blijk geven of hebbell* gegeven; 

b. het inwinnen van gegevens omtrent extremistische stromingen;
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c. het bevorderen van veiligheidsmaatregelen in alle vitale en
kwetsbare overheids- en particuliere instellingen en bedrijven; 

d. het verrichten van al hetgeen voor een goede functionnering
van de Binnenlandse Veiligheidsdienst noodzakelijk is; 

e. het onderbouden van verbindingen met de overeenkomstige
inlichtingen- en veiligheidstdiensten van bevriende buitenlandse 
mogendheden. 

2. De Dienst bezit generlei executieve bevoegdheden.

Artikel 3 

1. Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is verant
woordelijk aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken; hij stelt 
Onze Minister - ook uit eigen beweging - bij voortduren op de 
hoogte van al hetgeen van belang kan zijn. 

2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken draagt zorg, dat het
geen hem ingevolge het eerste lid bereikt, zo spoedig mogelijk wordt 
doorgegeven aan die Ministers, die naar de aard van de hun toe
vertrouwde zorg bij de inlichtingen belang_ hebben. 

3. Onze Minister van Binneniandse Zaken kan bepalen, met toe
stemming van Onze hierbij betrokken Minister, dat inlichtingen door 
of namens het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst recht
streeks ter kennis van Overheidsorganen en -diensten worden. 
gebracht. 

Artikel 4 

Onze Minister. van Bim1enlandse Zaken kan, in overeenstemming 
met de hierbij betrokken Ministers en Overheidsorganen, bepalen, 
dat bepaalde ambtenaren, onder die Ministers of organen ressor
terend, onder verantwoordelijkheid van Onze hierbij betrokken 
Minister of het hierbij betrokken orgaan, onverminderd de uit hun. 
ambt voortvloeiende verplichtingen, worden belast met werkzaam
heden ten behoeve van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Deze 
werkzaamheden worden verricht in nauw en voortdurend overleg 
met het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

Artikel 5 

Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst draagt zorg, 
dat de geheimhouding van de inlichtingen en de bronnen, waaruit 
zij afkomstig zijn, alsmede de veiligheid van de ter verkrijging van 
die inlichtingen werkzame personen naar behoren worden gewaar
borgd. 

Artikel 6 

1. De geldmiddelen, die ter beschikking van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst worden gesteld, worden · gebracht ten laste van 
Hoofdstuk V van de Rijksbegroting. 

•

• 

•

• 
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2. Een gedeelte dezer geldmiddelen wordt besteed aan geheime
uitgaven. 

3. Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst is gehouden
mede terzake van de geheime uitgaven aan Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken of door hem aan te wijzen personen, alle ge
wenste inlichtingen te verschaffen. 

Artikel 7 

Het materieel - met inbegrip van gebouwen - in gebruik bij de 
Centrale Veiligheidsdienst, gaat over naar de Binnenlandse Veilig
heidsdienst. 

Artikel 8 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken kan nadere voorschriften 
geven nopens de organisatie, de werkwijze en het beheer van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

HOOFDSTUK II 

De Buitenlandse Inlichtingendienst 

Artikel 9 

Er is een Buitenlandse Inlichtingendienst, ressorterende onder 
Onze Minister van Algemene Zaken. 

Artikel 10 

De taak van de Buitenlandse Inlichtingendienst omvat het in
winnen van gegevens in het buitenland, welke voor het buitenlands 
beleid van belang zijn, alsmede omtrent de activiteit van personen 
in het buitenland, die voor de binnenlandse veiligheid een gevaar 
kunnen opleveren. 

Artikel 11 

1. Het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst is verant
woordelijk aan Onze Minister van Algemene Zaken; hij draagt de 
titel van Regeringscommissaris in algemene dienst; hij stelt Onze 
Minister - ook uit eigen beweging - bij voortduren op de hoogte 
van al hetgeen van belang kan zijn. 

2. Onze Minister van Algemene Zaken draagt zorg, dat hetgeen
hem ingevolge het eerste lid bereikt, zo spoedig mogelijk wordt 
doorgegeven aan die Ministers, die naar de aard van de bun toe
vertrouwde zorg bij de inlichtingen belang hebben. 

3. Onze Minister van Algemene Zaken kan bepalen, met toe
stemming van Onze hierbij betrokken Minister, dat inlichtingen door 
of namens het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst recht
streeks ter kennis van overheidsorganen en -diensten worden gebracht. 
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4. Door Onze Minister van Algemene Zaken of, met zijn mach
tiging, door of vanwege het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingen
dienst, worden aan Onze Minister van Buitenlandse Zaken zo nodig
voorstellen gedaan tot het treffen van veiligheidsmaatregelen.

Artikel 12 

1. Onze Minister van Algemene Zaken kan, in overeenstemming
met de hierbij betrokken Ministers en overheidsorganen, bepalen,
dat bepaalde ambtenaren, onder die Ministers of organen ressor
terend, onder verantwoordelijkheid van Onze hierbij betrokken 
Minister of het hierbij betrokken orgaan, onverminderd de uit bun
ambt voortvloeiende verplichtingen, worden belast met werkzaam
heden ten behoeve van de Buitenlandse Inlichtingendienst. Boven
dien kan de Buitenlandse Inlichtingendienst gebruik maken van
eigen ambtenaren, die aan overheidsorganen worden verbonden. De
hiervoren bedoelde categorieën van ambtenaren verrichten hun werk
zaamheden in nauw en voortdurend overleg met onderscheidenlijk
in opdracht van het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst.

2. Indien andere personen, als bedoeld in het vorige lid, voor
het inwinnen van geheime inlichtingen naar het buitenland worden
uitgezonden, geschiedt zulks steeds door of in overleg met het Hoofd
van de Buitenlandse Inlichtingendienst.

Artikel 13 

Het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst draagt zorg,
dat de geheimhouding van de inlichtingen en de bronnen, waaruit
zij afkomstig zijn, alsmede de veiligheid van de ter verkrijo-ing van
die inlichtingen werkzame personen naar behoren worden"' gewaar
borgd.

Artikel 14 

1. De geldmiddelen, die ter beschikking van de Buitenlandse
Inlichtingendienst worden gesteld, worden gebracht ten laste van
Hoofdstuk IIA der Rijksbegroting. •

. 2. Een gedeelte dezer geldmiddelen wordt besteed aan geheime
uitgaven. 

3. Het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst is gehoudeo
mede terzake van de besteding van de geheime uitgaven aan Onze
Mm1ster van Algemene Zaken of door hem aan te wijzen personen,
alle gewenste inlichtingen te verschaffen.

Artikel 15 

Onze Minister van Algemene Zaken kan nadere voorschriften 
geven omtrent de organisatie, de werkwijze en het beheer van de
Buitenlandse Inlichtingendienst.
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HOOFDSTUK III
De Marine Inlichtingendienst 

Artikel 16 

Er is een Marine Inlichtingendienst, ressorterend onder Onze
Minister van Marine.

Artikel 17 

De taak van de Marine Inlichtingendienst omvat het inwinnen
van gegevens, welke nodig zijn voor: 

a. een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de Konink-
lijke Marine; 

b. de bescherming van maritieme geheimen; 
c. het uitvoeren van de bewaking tegen daden van sabotage

aan maritieme objecten;
d. het treffen van maatregelen tégen diefstal van materieel, 

wapenen en munitie, welke bestemd zijn voor of in gebruik bij de
Koninklijke Marine;

e. het tijdig onderkennen van ondermijnende politieke propaganda
onder het Marinepersoneel.

Artikel 18 

1. Het Hoofd van de Marine Inlichtingendienst ressorteert onder 
de Chef van de Marinestaf; hij is aan Onze Minister van Marine
verantwoordelijk en stelt hem - ook uit eigen beweging - bij
voortduren op de hoogte van al hetgeen van belang kan zijn. 

2. Onze Minister van Marine draagt zorg, dat hetgeen hem in
gevolge het eerste lid bereikt, zo spoedig mogelijk wordt doorge
geven aan die Ministers, die naar de aard van de hun toevertrouwde
zorg bij de inlichtingen belang hebben. 

3. Onze Minister van Marine kan bepalen, met toestemming van
Onze hierbij betrokken Minister, dat inlichtingen door of namens
het Hoofd van de Marine Inlichtingendienst rechtstreeks ter kennis
van Overheidsorganen en -diensten worden gebracht.

Artikel 19 

1. Onze Minister van Marine kan, in overeenstemming met de
hierbij betrokken Ministers en overheidsorganen, bepalen, dat be
paalde ambtenaren, onder die Ministers of organen ressorterend, 
onder verantwoordelijkheid van Onze hierbij betrokken Minister of
het hierbij betrokken orgaan, onverminderd de uit hun ambt voort
vloeiende verplichtingen, worden belast met werkzaamheden ten 
behoeve van de Marine Inlichtingendienst. Deze werkzaamheden
zullen worden verricht in nauw en voortdurend overleg met het 
Hoofd van de Marine Inlichtingendienst.
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2. De Marine Inlichtingendienst is bevoegd voor het verkrijgen
van gegevens zich in het Rijk in Europa mede te wenden tot de 
burgerlijke organen, diensten en ambtenaren, die geacht kunnen 
worden deze gegevens te kunnen verstrekken. De Marine Inlichtingen
dienst handelt hierbij in nauw en voortdurend overleg met het Hoofd 
van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

3. Artikel 12, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20 

Het Hoofd van de Marine Inlichtingendienst draagt zorg, dat de & 
geheimhouding van de inlichtingen en de bronnen, waaruit zij af- 1•' 
komstig zijn, alsmede de veiligheid van de ter verkrijging van die 
inlichtingen werkzame personen naar behoren worden gewaarborgd. 

Artikel 21 

1. De geldmiddelen, die ter beschikking van de Marine Inlich
tingendienst worden gesteld, worden gebracht ten laste van Hoofd
stuk VIII B der Rijksbegroting. 

2. Een gedeelte dezer geldmiddelen wordt besteed aan geheime
uitgaven. 

3. Het Hoofd van de Marine Inlichtingendienst is gehouden mede
terzake van de besteding van de geheime uitgaven aan Onze Minister 
van Marine of door hem aan te wijzen personen, alle gewenste 
inlichtingen te verschaffen. 

Artikel 22 

Onze Minister van Marine kan nadere voorschriften geven omtrent 
de organisatie, de werkwijze en het beheer van de Marine Inlichtingen
dienst. 

HOOFDSTUK IV 
De Militaire Inlichtingendienst 

Artikel 23 

Er is een Militaire Inlichtingendienst, .ressorterend onder Onze 
Minister van Oorlog. 

Artikel 24 

De taak van de Militaire Inlichtingendienst omvat het inwinnen 
van �egevens, welke nodig zijn voor: 

l. een juiste opbouw en een doeltre-ffend gebruik van de Konink
lijke Landmacht; 

2. de mobilisatie en concentratie der Land- en Luchtstrijdkrachten
en de voorbereiding daarvan; 
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3. het uitoefenen van het militair gezag en het handhaven van
orde en rust in geval de staat van oorlog of de staat van beleg 
is ingetreden; 

4. de bescherming van militaire geheimen;
5. het uitvoeren van de bewaking tegen daden van sabotage aan 

militaire objecten; 
6. het treffen van maatregelen tegen diefstal van materieel,

wapenen en munitie, welke bestemd zijn voor of in gebruik bij de 
Land- en Luchtstrijdkrachten; 

7. het tijdig onderkennen van ondermijnende Politieke Propa
ganda in de Koninklijke Landmacht. 

Artikel 25 

1. Het Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst ressorteert onder
de Chef van Generale Staf; hij is aan Onze Minister van Oorlog 
verantwoordelijk en stelt hem - ook uit eigen beweging - bij 
voortduren op de hoogte van al hetgeen van belang kan zijn. 

2. Onze Minister van Oorlog draagt zorg, dat hetgeen hem inge
volge het eerste lid bereikt, zo spoedig mogelijk wordt doorgegeven 
aan die Ministers, die naar de aard van de hun toevertrouwde zorg 
bij de inlichtingen belang hebben. 

3. Onze Minister van Oorlog kan bepalen, met toestemming van
Onze hierbij betrokken Minister, dat inlichting!:IJ._ door of namens 
het Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst rechtstreeks ter kennis 
van Overheidsorganen en -diensten worden gebracht. 

Artikel 26 

1. Onze Minister van Oorlog kan, in overeenstemming met de 
hierbij betrokken Ministers en overheidsorganen, bepalen, dat be
paalde ambtenaren, onder die Ministers of organen ressorterend, 
onder verantwoordelijkheid van Onze hierbij betrokken Minister of 
het hierbij betrokken orgaan, onverminderd de uit hun ambt voort
vloeiende verplichtingen, worden belast met werkzaamheden ten be
hoeve van de Militaire Inlichtingendienst. Deze werkzaamheden 
zullen worden verricht in nauw en voortdurend overleg met het 
Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst. 

2. De Militaire Inlichtingendienst is bevoegd voor het verkrijgen
van gegevens zich in het Rijk in Europa mede te wenden tot de 
burgerlijke organen, diensten en ambtenaren, die geacht kunnen 
worden die gegevens te kunnen verstrekken. De Militaire Inlichtingen
dienst handelt daarbij in nauw en voortdurend overleg met het 
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

3. Artikel 12, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
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Artikel 27 

Het Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst draagt zorg, dat 
de geheimhouding van de inlichtingen en de bronnen, waaruit zij 
afkomstig zijn, alsmede de veiligheid van de tot verkrijging van 
die inlichtingen werkzame personen naar behoren worden gewaar
borgd. 

Artikel 28 

l. De geldmiddelen, die ter beschikking van de Militaire Inlich
tingendienst worden gesteld, worden gebracht ten laste van Hoofd
stuk VIII A der Rijksbegroting. 

2. Een gedeelte dezer geldmiddelen wordt besteed aan geheime
uitgaven. 

3. Het Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst is gehouden
mede ter zake van de besteding van de geheime uitgaven aan Onze 
Minister van Oorlog of door hem aan te wijzen personen, alle 
gewenste inlichtingen te verschaffen. 

Artikel 29 

Onze Minister van Oorlog kan nadere voorschriften geven om
trent de organisatie, de werkwijze en het beheer van de Militaire 
Inlichtingendienst. 

HOOFDSTUK V 

Verhouding van de inlichtingen- en veiligheidsdie11sten 
onderling 

Artikel 30 

De inlichtingen- en veiligheidsdiensten verlenen elkaar - in het 
bijzonder ook door het uitwisselen van gegevens - zoveel mogelijk 
medewerking. 

HOOFDSTUK VI 

Verhouding van het Openbaar Ministerie en de politie tot de 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten 

Artikel 31 

Het Openbaar Ministerie, de Procureurs-Generaal, als fungerend 
Directeuren van Politie, de ambtenaren van gemeentepolitie, die 
van het Korps Rijkspolitie, die van het Wapen der Koninklijke 
Marechaussee, en de bijzondere ambtenaren van Rijkspolitie doen 
onverwijld mededeling aan de betrokken inlichtingen- en veiligheids
dienst van alle te hunner kennis komende feiten en gegevens, welke 
voor die dienst in verband met de daaraan opgedragen taak, van 
belang kunnen zijn. 

Artikel 32 

l. Indien er enige aanwijzing bestaat, dat bij het instellen of
voortzetten van een strafrechtelijk of administratief onderzoek of 
bij het treffen of voortzetten van een maatregel van dien aard dan 
wel bij het instellen of voortzetten van een strafvervolging de be
langen, welke aan een Nederlandse inlichtingen- of veiligheidsdienst 
zijn opgedragen, zijn betrokken, gaan het Openbaar Ministerie en 
de Procureurs-Generaal, als fungerend Directeuren van Politie, 
daartoe, behoudens in gevallen van dringende noodzaak, eerst over, 
nadat terzake met de betrokken inlichtingen- en veiligheidsdienst 
overleg is gepleegd. 

2. Onverminderd de verplichtingen, voortvloeiende uit het Wet
boek van Strafvordering, kunnen de Hoofden van de inlichtingen
en veiligheidsdiensten in daartoe aanleiding gevende gevallen zich uit 
eigen beweging tot de Procureur-Generaal, fungerend Directeur van 
Politie, of de Officier van Justitie wenden teneinde diens beslissing 
omtrent het opschorten van een strafrechtelijk of administratief 
onderzoek, van een maatregel van dien aard, dan wel van een straf
vervolging te verkrijgen. 

Artikel 33 

De wijze van het doen der mededelingen, als bedoeld in artikel 31, 
voor zover zulks het Openbaar Ministerie, de Procureurs-Generaal 
als fungerend Directeuren van Politie, het Korps Rijkspolitie en de 
bijzondere ambtenaren van Rijkspoitie betreft, geschiedt volgens aan
wijzingen, door Onze Minister van Justitie te geven, en voor zoveel 

. de ambtenaren van gemeentepolitie en het Wapen der Koninklijke 
Marechaussee betreft, volgens door de Chef van het betrokken Korps 
te geven voorschriften. 

HOOFDSTUK VII 

De Commissie van. Coördinatie 

Artikel 34 

l. Er is een Commissie van Coördinatie, welke tot taak heeft:

a. er voor te waken, dat de werkzaamheden van de inlichtingen
en veiligheidsdiensten, zowel onderling als met het Openbaar Mini
sterie, de Procureurs-Generaal als fungerend Directeuren van Politie 
en de politie, naar behoren worden gecoördineerd; 

b. te bevorderen dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten elkaar
naar behoren van de te hunner beschikking komende gegevens op de 
hoogte houden; 

c. de Regering door middel van overzichtsrapporten op de hoogte
te stellen van al hetgeen voor Haar van belang kan zijn. 
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2. Onze Minister-President treedt op als Voorzitter van de
Commissie. Door Ons kunnen, op voordracht van Onze Minister
President en Onze Ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken, 
van Oorlog en van Marine een vice-voorzitter en een secretaris 
worden benoemd. 

3. Ambtshalve zijn lid van de Commissie:

a. het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst;

b. het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst;

c. het· Hoofd van de Marine Inlichtingendienst;

d. het Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst;

e. een door Onze Minister van Buitenlandse Zaken aan te wijzen
vertegenwoordiger; 

f. een door Onze Minister van Justitie aan te wijzen vertegen
woordiger van de Afdeling Politie van het Ministerie van Justitie. 

4. Onze Minister-President kan op voorstel van Onze, in het
tweede lid genoemde Ministers, bovendien andere leden in de Com
missie benoemen. Deze leden treden om de drie jaren af en zijn 
terstond weder benoembaar. Hij die tot lid is benoemd ter vervulling 
van een tussentijds opengevallen plaats, treedt af op het tijdstip, 
waarop degene, in wiens plaats hij is benoemd, moest aftreden. 

5. Aan de vice-voorzitter en de secretaris kan als zodanig bezol
diging worden toegekend; indien de secretaris geen lid is van de 
Commissie heeft hij daarin raadgevende stem. 

Artikel 35 

De beraadslagingen en de briefwisseling van de Commissie zijn 
geheim, tenzij de Commissie de geheimhouding opheft. 

Artikel 36 

De Commissie is bevoegd niet-leden uit te nodigen, de vergade
ringen tot het verstrekken van inlichtingen onder geheimhouding 
bij te wonen. 

Artikel 37 

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag volgende
op die van zijn dagtekening. 

2. Op dat tijdstip vervallen de Koninklijke besluiten van
16 Februari 1946, no. 1, en van 9 April 1946, no. 27. 

Onze Minister-President, Min is ter van Algemene Zaken, en Onze 
Ministers van Buitenlandse Zaken, van Justitie, van Binnenlandse 

• 

i) -
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Zaken, van Oorlog, van Marine en van Financiën zijn, ieder voor 
zoveel hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit. 

Soestdijk, 8 Augustus 1949. 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, 

W. DREES.

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i., 

W. DREES.

De Minister van Justitie, 

WIJERS. 

De Minister van Binnenlandse Zaken a.i., 

J. R. H. VAN SCHAIK. 

De Minister van Oorlog, 

SCHOKKING. 

De Minister van Marine, 

SCHOKK.lNG. 

De Minister van Financiën, 

P. LIEFfINCK.

De Minister van Economische Zaken, 

VAN DEN BRINK. 

JULIANA. 
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Aan: plv• Hoofd BVD 
Van: Hoofd· K•O• 

Nro: 112423 

Betr.: selectie van personeel op inlichtingen
en veiligheidsgebied 

VERTROUWELIJK 

De cursussen van 1951 die opleiden voor·het·veiligheids-· 
diènstdiploma geven aanleiding tot een korte beschouwing óver 
het peil van de cursisten• 

·Deze cursisten behoren tot de volgende categorie@n:
a.- Rechercheurs van Gemeentepolitie 
b• Onderofficieren van de Rijkspolitie 
C• Onderofficieren van het Waperi der Kon• Marechaussee 

· d• Onderofficieren van Land-, Zeé- en Luohtlilacht•
e. B. v.D.-personeel·

Ad. a ·Rechercheurs van Gemeentepolitie• 
In deze categörie treden, evenals vorige jaren, vrij grote verschillen 
op• Dit vindt zijn oorzaall: in een verschillende waard ertng van het in
lichtingenwerk bij de Korps.cliefs van de Gemeentepolitie• ·ne ,een vindt 
dit werk zo belangrijk, dat hij zijn beste1ërachten daarvoor inzet; de 
ander vindt het dermate onbelangrijlé, dat hij er de eerste de beste 
voor aanwijst. 
De�eerste opvatting geeft een grotere waarborg dat de juiste man op de 
juiste plaats komt dan de· láatste. Hét- s echter mogelijk deze waar
borg nog aanmerkelijk te vergroten door een"deskundige selectie• 

• ·Aa. b Onderofficieren ván de Rijkspolitie
De onderofficieren van de ·Rijks·politie ·die deelnemen aan de cursussen
zijn wer1rzaam in ·het verband -van de zgn. districtsrecherche•
Deze bestaat ·urt enkele rechercheurs· d·ié ond·erzoeken inst èll'en welke
door het gehelé aist�iét vérspreid liggen• Als regel zijn deze

· distrtctrecherchéurs ·oudgediendên• In ·elk district is nu een van
die districtrechercheurs aangewezen voor het inlichtingenwérk•
Ook hier rijst de vraag, of wel altijd de juiste man gekozen i·s, zo
wel wat betreft leeftijd (er zijn er bij die over: enkele j8.l'en-met
pensioen gaan) als wat betreft aanleg ·en belangátéiling (er zijn er
bij die beslist ongeschikt zijn)• ·- · .�
Het inzetten van jongere krachten en een 'bepaalde selecti'e zou •het
peil van het inlichtingenwerk aanmerkelijk verhogen.

� Onderofficieren van het Wapen der Kon• Marechaussee
Deze behoren in het algemeen tot de beste cursisten, omdat door de
Staf van het Wapen reeds geselecteerd wordt in de zin zoals in dit
rapport wordt gesuggereerd•

� Onderofficieren van Land-, Zee- en Luchtmacht
Deze categorie staat beslist achter bij de andere• Het minimum aan
algemene ontwikkeling dat voo� deze cursus noodzakêiijk'geacht -moet
worden, alsmede aanleg en belangstelling, zijn bij het gros beslist
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onvoldoende• 
Van een selectie bij deze--categö:riè "plukt de B. v.n. direct geen vruch
ten, maar het is voor het inlichtingen- en veilfgheidswerk •·in Neder
land in het algemeen toch van belang, dat ook de Militaire- en Marine
inlichtingendienst over behoorlijke krachten beschikken• 
�· Zie onder• 

Door ondergetekende is reeds bij verschillende gelegenheden de wen
selijkheid van selectie·naar vorën·gebracnt• 

Incidenteel: vond deze wel plaats,·· maar van ·een voor ·zo vee1 ·moge
lijk gevallen geldende, deskundige en €§ecöördineerde ·seléétie . is tot 
heden geen :sprake geweest•· Hóe meer wordt ·ingezien, ·dat- het inlich
tingen- en veiligheidswerk een�vak is, hoe meer de·wenselijkheM van 
selectie spreekt• . · ·· 

Dit vak eist een ·bepaalde ment·alitei t, een bepaalde aanleg en een 
bepaalde belangstelling• Reeds-in een gesprek van korte :duui, kan, blijken 
dat iemand totaal ongeschikt is voor dit werk•· Hoeveel -bJ.i.jft een bin
nenlandse �eiligheidsdienst en diens verbindingen niet bespa�rd, in
dien ongeschikte personen buiten het werk-worden gehouden•· ·. 

Door Mare�haussee ·en Gemeentepolitie,is verschillende maiën de hulp 
van ondergetekende gevraagd-bij het se!ecteren �an personeel �oor dit 
werk• Hierb:lrj rbl:eek-,i:n •enkele gevall:en, d•at plaatsing overwogen -werd 
va:Ii. personen die beslist ongeschikt waren" 1Degenen dïe bij'·het testen 
•gunstig beoordeeld �érden, bl�ken ·oök ':l!n de .,prakti'jk. ('en ·op de cursus
sen) aan de verwachtingen te voldoen•

Een..g.entrale ·selecti'e -zonder· -te treden in--bevoegdheden ·of beleid
van de verbindingerl- ·is h�l gemakkelijk te organiseren ·door instel
ling vän een commissie die deze testtaak op Mch ·neemt• Aa,n de verbin
dingen kan dan worden bericht, dat een dergelijke commissie bestaat
en dat zij van de diensten ·van die commissie· gebruik kunnen ·ma1cen.
Indien de verbindïngën zouden·óverw�en reeds aangetrokken persÖneel
te doen testen, vàlleli degenen dte.réeds ·een'cursus gevolgd hebben
waa:rbij zij b.eoordeeld: zijn hier ·vanzelfsprekend buiten•'

Met betrekking tot B• v.D • ..;pel'soneel zal 'duidelijk vastgest·eld die
nen t·e worden wie wel en wie niet voór test·ing ·in aanmerking ·komen•
De ,volgende ·categorieën zouden dan in deze tests bet-rokken ·kunnen
wo:rden:

., a. B.-v.D--personeel 
b• Gemeentepo!itiepersoneel 
c. Rijkspolitiepersoneel

-- d• Marechausseepersoneel 
e• Beveiligingspersoneel,· 
f. �ersoneel van Land-, Zee- en Luchtmacht•

• .-, 

- - ;. 

,, · 

29-6-1951

. , , - . . ,- . . '� 

-

Ad. e B.v .• :p._ -personeel• · · . _ . 

'
Eet is mij opg_evall!,31;1, dà·t. :ti�t, BVD-personeel· dat thaná de· cursussen die opleiden voor
het veiligheidsdienstdiplÓma volgt, achter stáat bij dezelfde categorie in vroegere 
cursussen. Er is reden tot verwondering hierover, bedenkende dat het aanbod groter is 
geworden. (In dit verband zou de opmerking gemaakt kunnen worden, dat veoordeling van 
geschiktheid voor een cursus en voor de praktijk twee verschillende zaken zijn• De erva
ring heeft echter geleerd, dat degenen die goed waren op de cursus ook in de praktijk 
voldeden en dat degenen die op de cursus niet voldeden er o.ok in de praktijk niet veel 
van terecht brachten). Een oplossing van het bovenstaande kan weer gevonden worden in

een selectie• 
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Aan: plV• Hoofd BVD 
Van: Hoofd K•O• 

' 

Betr•: richtlijnen aan BVD-verbindingen 

Ingevolge Uw opdracht om na te gaan welke onder!Nerpen in aanmer
king komen opgenomen te worden in eventuele richtlijnen aan de BVD
verbindingen. volgt hieronder een opgave van hetgeen naar mijn 

--oordeel wenselij� is met betrekking tot het bovenstaande• 
Deze opgave steunt grotendeels op in de curSJ.tssen aan hoger 

personeel van de BVD-verbindingen gestelde vragen en gemaakt opmer
·1t1ngen•
Bij deze opgave zal mogelijk verschillende malen de vraag rijzen:
Kan dit niet beter op de cursussen besproken worden? In het alge
meen kan hierop worden geantwoord, dat zuJ.ks reeds geschiedt, maar
dat hiermee niet kan wo�en volstaan,
a• omdat een schriftelijke richtlijn veel sterker spreekt;
b• omdat vele van degenen voor wie de richtlijn bestemd ia via de

cursussen niet bereikt worden, hetzij om.at ze als regel niet 
komen ( korpschefs van gemeentepo11 tie), hetzij omdat ze reeds 
een cursus gevolgd hebben• 

l• Het valt mij in de cursussen telkens op, dat men in het algemeen 
niet voldoende op de hoogte is van de taak van de BVD en de daar
uit voor de BVD-verbindingen voortvloeiende taak• 

2• De relatie tussen B.v.o. - verbindingen en milit*lre- en Marine
inlichtingendienst staàt velen niet duidelijk voor ogen. 

3• e verhouding van plaatselijke inlichtingendiensten tot burge- . 
meesters en Procureurs-Generaal vormt telkens een punt van dis• 
cussie• 

4• Verschillende malen ia de vraag gerezen, in hoeverre de plaatse
lijke inlichtingendiensten een zelfstandige inlichtingen.taak heb
ben• 

5. Over de bevoegdheid om inlichtingen te geven aan andere instanties
dan de BVD bestaan verschillende opvattingen.

6. De relatie tussen BVD - Politie en beveiligingsobject geeft tel
kens aanleiding tot vragen en opmerkingen•

7• In het algemeen is het de verbindingen nog niet duidelijk wat het 
standpunt van de BVD is met betrekking tot het werken met agenten 
en welke gedragslijn hierbij in het algemeen moet worden gevolgd. 
(Vanzelfsprekend leent deze materie zich niet bepaald voor bespre
king bij richtlijn, maar een richtlijn in negatieve zin zou hier 
mogelijk al wat goeds kunnen uitwerken) 

8• Bij het werken met inf'ornanten dienen bepaalde regels in acht ge-_ 
nomen te worden ( indien men gegevens nodig heeft uit een bevei-. 
ligd object dient men zich allereerst te wenden tot het betrokken 
veiligheidspersoneel en niet tot een willekeurig iemand uit dat 
object). Het wijzen hierop is voor een goede uitvoering van het 
inlichtingenwerk van belang. 
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In het algemeen is het nodig dat de BVD-Terbindingen zich wat meer 
bezinnen op hun taak, bevoegdheden en plichten• 1\.an deze bezinning
zou leiding gegeven kunnen worden door een kort en duidelijk commen-

-taar op het K·B• waarop onze dienst steunt• Het gros van de. punten,
hierboven genoe.llil, ·komt dan vanzelf ter sprake•
De circulaires die tot heden eb toelichting op het K◄ B· zijn uitge
gaan, hebben, voorzover ik dat heb kunnen nagaan, niet bepaald ver
duidelij�ewerkt•

· Naast het bovenstaande zouden dan bij richtlijn besproken kunen
worden de onderwerpen "Veiligheidsonderzoeken" en "Documentatie"•

26-6-1951

�
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OT'A voor PHBVD' 

8 trt Voorschrift Rijkspol:tti 

1. Op 16 Augustus j "1. bad een bespreking plaats met Majoor
Barmsen, van de Rijkspolitie. Hij is verantwoordelijk voor d
aanschrijving van de ·Algemeen Inapeate'tm die d.z. verder uitge
werkt moest worden.·

2" Rem werd een ontwerp aangeboden,- dat richtlijnen voor de 
gehele ID-administratie (agendavoéring, kartotheek" dossierstelsel. 
en onderwerpacla s1f'1cat1e). omvatte. E.e.a. met het oog op de 
voorschriften van het KB Post- en At-ch:i�fzaken Rijksadm1n1strat1e 
die 1n·de eerstvolgende jaren ingevoerd zullen moeten worden • 
. 

-3. Zoals ook wel te verwachten was stuitte de voorgestelde 
al15ehele reorganisatie op practische bez�r-en. Het administratieve 
d1str1ctsbur au-person el schijnt te bestaan uit voor actieve 
dienst minder geschikte politiemannen die deze !'unctie bij toer-, 
peurt verwllen. �traks zullen deze vervangen worden door (goed
kopere) burgers. 

4. Overeengekomen is dàn o.ok om e.e.a. etappegewijs · in t
voeren� te beginnen met kart.otheekkaart en dossierstelsel.

5. 'Majoor Har.msen stelde het op prijs het voorgesteld kaart
model eerst ·nog met enkele Districtscommandanten· te bespreken om
eventuele practijkbezwaren te kunnen ondervangen. Ook h1J stelt
prijs op een spe.edige invoering. Eerst zal echter zijn bericht
moeten worden afgewacht •

ACD• 20.8.51 Hoo.fd ACD 

T.F. Noyon 
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BESLUIT van 25 Augustus 1951, houdende 

wijziging van het Kpninklijk Besluit van 8 Augustus 

1949, no. 51. 

WIJ JULIANA, lfü DE GRATIE Gons, KONINGIN DER NEDERLANDEN, 
PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Op de voordracht van Onze Miinjster-President, Minister van 
Algemene Zaken, dd. 17 Augustus 1951, nr. 28090; 

Overwegèncie, dat het noodzakelijk is in Ons Besluit van 8 Augus
tus 1949, No. 51, nadere regelen te stellen met betrekking tot de 
Luchtmacht Inlichtingendienst; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

1. Artikel 24 van Ons Besluit van 8 Augustus 1949, No. 51,
wordt gelezen als volgt: 

De taak van de Militaire Inlichtingendienst omvat het inwinnen 
van gegevens, welke nodig zijn voor: 

J. een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de
Koninklijke Landmacht; 

2. de mobilisatie en concentratie der Landstrijdkrachten en de
voorbereiding daarvan; 

3. het uitoefenen van het militair gez.ag en het handhaven van
orde en rust in geval de staat van oorlog of de staat van beleg is 
ingetreden; 

4. de bescherming van militaire geheimen;
5. het uitvoeren vàn de bewaking tegen daden van sabotage

aan militaire objecten; 
6. het treffen van máatregélen fègen diefstal van materieel,

wapenen en munitie, wélke bestemd zijn voor of in gebruik bij de 
Landstrijdkrachten; 

7. het tijdig onderkennen van ondermijnende Politieke Propa
ganda in de Koninklijke Landmacht. 
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2, Artikel 34 van Ons Besluit van 8 Augustus 1949, No. 51,wordt gelezen als volgt: 
1. Er is een Commissie van Coördinatie, welke tot taak heeft:
a. er voor te waken, dat de werkzaamheden van de inlichtingenen veiligheidsdiensten, zowel onderling als met het Openbaar Ministerie, de Procureurs-Generaal als fungerend Directeuren vanPolitie en de politie, naar behoren worden gecoördineerd; 
b. te bevorderen dat de inlichtingen- en veiligheidsdiensten elkaarnaar behoren van de te hunner beschikking komende gegevens opde hoogte houden; 
c. de Regering door mic\del van overzichtsrapporten op de hoogtete stellen van al hetgeen voor Haar van belang kan zijn. •
2. Onze Minister-President treedt op als Voorzitter van de Commissie. Door Ons kunnen, op voordracht van Onze Minister-Presidenten Onze Ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken, van Oorlogen van Marine een vice-voorzitter en een secretaris worden benoemd,
3. Ambtshalve zijn lid van de Commissie: 
a. Het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst; 
b. Het Hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst;
c. Het Hoofd van de Marine Inlichtingendienst; 
d. Het Hoofd van de Militaire Inlichtingendienst; 
e. Het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst; 
f. een door Onze Minister van Buitenlandse Zaken aan te wijzenvertegenwoordiger; 
g. een door Onze Minister van Justitie aan te wijzen vertegenwoordiger van de Afdeling Politie van het Ministerie van Justitie.
4. Onze Minister-Pn1ident k;m op voorstel van Onze, in hettweede lid genoemde Ministers, bovendien andere leden in de Commissie benoemen. Deze leden treden om de drie jaren af en zijnterstond weder benoembaar. Hij die tot lid is benoemd ter vervullingvan een tussentijds opengevallen plaats, treedt af op het tijdstip,waaop degene, in wiens plaats hij is benoemd, moest aftreden. 
5. Aan de vicè-voorzitter en de secretaris kan als zodanig be-zoldiging worden toegekend; indien de secretaris geen lid is van de •Commissie heeft hij daarin raadgevende stem. 
3. In te voegen in Ons Besluit van 8 Augustus 1949, No. 51, devolgende artikelen, welke komen na Hoofdstuk IV:

HOOFDSTUK Na
De Luchtmacht Inlichtingendienst 

Artikel 29a Er is een Luchtmacht Inlichtingendienst ressorterende onder OnzeMinister van Oorlog. ' 
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Artikel 29b 

De taak van de Luchtmacht Inlichtingendienst omvat het inwinnenvan gegevens, welke nodig zijn voor: 
a. een juiste opbouw en een doeltreffend gebruik van de Luchtmacht; 
b. bescherming van Luchtmacht geheimen; 
c. het uitvoeren van de bewaking tegen daden van sabotage aanLuchtmacht objecten; 
d. het treffen van maatregelen tegen diefstal van materieel,wapenen en munitie, welke bestemd zijn voor of in gebruik bij deLuchtmacht; • e. het tijdig onderkennen van ondermijnende Politieke Propagandaonder het Luchtmachtpersoneel.

Artikel 29c 

1. Het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst ressorteertonder de Chef van de Luchtmacht Staf; bij is aan Onze Ministervan Oorlog verantwoordelijk en stelt hem - ook uit eigen beweging - bij voortdµren op de hoogte van al hetgeen van belangki!Q. zijn. 2. ónze Minister van Oorlog draagt zorg, dat hetgeen hem ingevolge het eerste lid bereikt, zo spoedig mogelijk wordt doorgegeven aan die Ministers, die naar de aard van de hun toevertrouwde zorgbij de inlichtingen l,Jelang hebben, · 3. Onze Minister van Oorlog kan bepalen, met toestemming van Onze hierbij betrokken Minister, dat inlichtingen door of namenshet Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst rechtstreeks terkennis van Overheidsorganen en -diensten worden gebracht.
Artikel 29d 

1. Onze Minister van Oorlog kan in overeenstemming met dehierbij betrokken Ministers en Overheidsorganen bepalen, dat bepaalde ambtenaren, onder die Ministers of organen ressorterend,onder verantwoordelijkheid van Onze hierbij betrokken Minister of
• het hierbij betrokken orgaan, onverminderd de uit hun ambt voortvloeiende verplichtingen, worden belast met werkzaamheden tenbehoeve van de Luchtmacht Inlichtingendienst.. Deze werkzaamhedenzullen worden verricht in nauw en voortdurend overleg met het Hoofdvan de Luchtmacht Inlichtingendienst. 2. De Luchtmacht Inlichtingendienst is bevoegd voor het verkrijgen van gegevens zich in het Rijk in Europa mede te wenden tot de burgerlijke organen, diensten en ambtenaren, die geacht kunnen worden die gegevens te kunnen verstrekken. De LuchtmachtInlichtingendienst handelt· daarbij in nauw en voortdurend overlègmet het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. 3. Artikel 12, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.
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Artikèl 29e 

Hei Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst draagt zorg, dat
de geheimhouding van de inlichtingen en de bronnen, waaruit zij
afkomstig zijn, alsmede de veiligheid va·n de tot verkrijging van die
inlichtingen ·werkzame personen, naar behoren worden gewaarborgd.

Artikel 29f 

1. De geldmiddelen, die ter beschikking van de Luchtmacht
Inlichtingendienst worden gesteld, worden gebracht ten laste van
Hoofdstuk VIII A der Rijksbegroting.

2. Een gedeelte dezer geldmiddelen wordt besteed aan geheime •uitgaven.
3. Het Hoofd van de Luchtmacht Inlichtingendienst is gehouden

mede ter zake van de besteding van geheime uitgaven aan Onze
Minister van Oorlog of door hem aan te wijzen personen, alle ge
wenste inlichtingen te versehaffen.

Artikel 29g 

Onze Minister van Oorlog kàn nadere voorschriften geven om
trent de organisatie, de werkwijze en het beheer van de Luchtmacht
Inlichtingendienst.

4. Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en 
Onze Minister van Oorlog zijn, ieder voor zoveel hem betreft, belast
met de uitvoering van dit besluit. · 

Soestdijk, 25 Augustus 1951.
De Minister-President, 
Minister va'! Algemene Zaken, 

W. DREES.
De Minister van Oorlog, 

C. STAF.

JULIANA. 
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Aan plv. Hoofd B.V.D. 

Van Hoofd K.o.

Betr.: K.B. van 8-8- 1 49 

No. : 117755 

ERTROUWELIJK 

In verband met de noodzakelijk geachte geheimhouding m.b.t. 
organisatie, werkwijze, taak:·�n samenwerking van de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten in Nederland, werd het in onderwerp genoemde K.B. 
op de cursussen niet behandeld. 

In de praktijk bleek spoedig de onhoudbaarheid van dit stand
punt, speciaal t.a.v. hoger personeel van eigen dienst en ambtenaren 
ingevolge art. 4. van het K.B. Voor deze categorie werd daarom een uit-
zondering gemaakt. ,;..� 

Deze kring blijkt echter te klein te zijn. De ••• van het 
K.B. is evenzeer van belang voor de assistenten van de ambtenaren inge
volge art. 4 en in de praktijk blijkt telkens dat het ook voor anderen 
nuttig is daarvan kennis te nemen. Kortom, de behoefte bestaat om het 
K.B. voor een grotere kring te behandelen. 

Waar U er laatst Uw verwondering over uitsprak:, dat men op 
de cursussen zo weinig vemeemt over de indeling van de B.V.D. (even
eens uitvloEiiel van een bepaalde geheimhoudingsopvatting) en een be
spreking van het algemeen K.B. uit veiligheidsoogpunt minder ver gaat 
dan een bespreking van de organisatie van onze dienst, meen ik te mo
gen concluderen, dat U geen bezwaar hebt tegen een behandeling van het 
K.B. in bredere kring. 

Als_praktische rechtvaardiging voor deze uitbreiding moge nog 
dienen de U bekende omstandigheid, dat het K.B. ter vertrouwelijke in
zage heeft gelegen bij de voorzitters van de Kamers, waardoor we kunnen 
aannemen, dat de inhoud bekend is in het kamp van de tegenstanders • 

10 September 1951 

� 
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Aantekeningen behorend.bij schr. 117755 
KB van 8-8-1949 

Mr•F• 
Ik herinner mij dat de heer V•d•Heuvel destijds via mij 
verzocht nabestelling van een zeer groot aantal K•B•'s 
t• b•V• zijn cursisten, 
HBVD stond toen op het standpunt dat het niet juist zou 
zijn het KB op ruime schaal te distribueren onder de cur
sisten• Tegen bespreking van de inhoud werd bij die ge
legenheid geen bezwaar gemaakt• 
Ook toen reeds bracht de heer v.d,Heuvel naar voren, dat 
het KB bij de Kamer ter inzage was geweest en dus bij de 
tegenstander bekend mocht worden verondersteld• maar dit 
is nog niet hetzelfde -althans volgens EBVD- als het mede 
naar huis laten nemen door allerlei cursisten, terwijl 
t•a• V• de distributie hier op het BVD-kantoor wel maatre
gelen zijn genomen (nl, alleen aan de afdelingshoofden is 
een exemplaar verstrekt ter rondlezing aan het personeel 
van de afdeling), 

KA 

mej• v, a.Broek 
13/9 '51 

Ik begrijp deze nota niet goed nadat van KO een ontwerp 
in behandeling is betreffende de wijze waarop het KB 
zal worden pedoceerd. 
Het ontwerp is bij Mr Margadant, 
M, i• kan dit bijgevoegd ( ":') worden, 

pl v,H.BVD J0/9 
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Aan: plv- H-BVD 
Van: H-KO 

Nr.: 118667 
Betr 0: regionale vergaderingen BVD-verbindingen 

VERTROUWELIJK 

Bovengenoemd onderwerp is in deze d�enst herhaaldelijk ter sprake 
gekomen- Bij die gelegenheden werd telkens de wenselijkheid naar voren 
gebracht van meer contact tussen BVD en verbindingen en eveneens tussen 
de verbindingen onderling; tot plannen ter uitwerking hiervan is het 
echter nooit gekomen• 

Men is het er thans in de BVD wel over eens, dat het contact met de 
verbindingen onvoldoende is• Het omvat tot heden niet meer dan een enkel 
bezoek van een afdelingshoofd of een van zijn ambtenaren, het BSV
contact (waarvoor êên men beschikbaar is) en de curèussen voor hoger 
personeel waardoor slechts een beperkt aantal bereikt wordt• 

De laatste maal bracht ik deze aangelegenheid ter sprake in een 
rapport aan het Hoofd van deze dienst, dat tot onderwerp.had de kwali
teit van het l•D•-werk• Om tot verbetering van de bestaande situatie 
te komen , stelde ik voor lezingen te houden voor Korpschefs van Ge
meentepoliti,e• U maakte hferbij de volgende aantekening: "Dit is een 
goede gedachte• Men zal dan de mensen moeten uitnodigen hier te komen� 
dan wel zelf moeten gaan naar een centrale plaats"� 

Aansluitend hierop meen ik thans met een voorstel te kunnen komen• 
De regionale vergaderingen moeten allereerst bestemd zijn voor leiding� 
gevend personeel, dus Korpschefs van Gemeentepolitie, Districtscomman
danten van Ri ks o tie, bepaalde funchonar1sse va

n 

deMar�s�ee 
en epaalde ch��s van. bedrijfs olitie• 
- et zal niet moeilijk zijn deze vergaderingen te organiseren• Dit
zou uit kunnen gaan van K.o. De dag zou op de volgende wijze besteed
kunnen worden: 's morgens een lezing over bepaalde grondslagen van het
inlichtingen- en veiligheidswerk, 's middags een practisch onderwerp
in te leiden door een functionaris van deze dienst• Van deze gelegen
heid zou door BSV en anderen gebruik gemaakt kunnen worden om bepaalde
personen te spreken•

Naar ik meen, bestaat er aan deze vergaderingen behoefte,om prac
tische en psychologische redenen, bij de BVD en bij de verbindingen. 
Gaarne zou ik omtrent bovenstaande Uw gevoelen willen vernemen• 

20 September 1951 

� 
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Aan HÈ 

Van BSV 

Ik verwacht van het soort regionale besprekingen zoals K.O. deze 
zich voorstelt weinig resultaat. 
Ten eerste geloof ik niet, dat deze vergaderingen bij de korps
chefs populair zullen worden. Ik verneem vaak de klacht dat er 
tegenwoordig te veel regionale bijeenkomsten zijn ter bespreking 
van nieuwe verkeerswetten, de bestrijding van coloradokevers, 
de luchtverdediging enz., alsof een korpschef niets anders heeft 
te doen. Daaraan zou er dan nog een worden toegevoegd van de 
BVD. 
Ten tweede verwacht ik van dit soort besprekingen weinig resul
taat. Enkele jaren geleden zou ik er wel voor hebben gevoeld. 
Toen had��� nog slechts een gering aantal ID-ambtenaren de BVD
cursus gevo�gd en was er een vrij algemeen gebrek aan kennis van 
de grondslagen van het inlichtingen- en veiligheidswerk. Dit is 
nu niet het geval. Er zijn vrijwel gee� ID-en meer en zeer zeker 
geen belangrijke ID-en, of zij bezitten één of me� door de BVD 
opgeleide ambtenaren¼-

of hebben ambtenaren in opleiding. Er zijn 
korpschefs die met h"'ün ambtenaren de stof hebben doorgenomen. 
De korpschefs hebben van de cursusbladen kennis kunnen nemen of 
hebben deze nog in hun bezit. De districtscommandanten der Rijks
politie volgen thans de BVD�cursus, zodat ik me afvraag wat aan 
al deze functionarissen nog aan algemene kennis van het inlich
tingen- en veiligheidswerk kan worden medegedeeld welke niet 
reeds door K.O. is onderwezen. 
D�t desondanks de ID-en niet de gewenste hoogte hebben bereikt 
is m.i. een aanwijzing, dat de oorzaak ergens anders moet worden 
gevonden. De oorzaak is ter plaatse zelf te vinden. Het duidelijk 
is mij dit gebleken sinds H.BVD mij heeft gemachtigd om in over
leg met K.B. het dieptewerk bij de ID-en te verzorgen. Na het 
vertrouwen te hebben gewonnen en je niet meer wordt gezien als 
spion voor de BVD of als betweter, maar als raadsman, die de ID
en wil bijstaan met alle middelen waarover de BVD beschikt, blij
ken de tekortkomingen, zoals gebrek aan belangstelling, vrees, 

, het niet zien van de mogelijkheden, slechte verhouding tussen 
korpschef en ID-ambtenaren enz. Om hierin verbeteringwx te brengen 
is het middel van regionale vergaderingen ondeugdelijk. Dit kan 
slechts gebeuren door persoonlijk contact en na grondige kennis 
van het plaatselijke ID-werk en het extremisme ter plaatse. 
Hier helpen geen algemene beschouwingen, de feiten moeten spreken. 
Dat de methode van het persoonlijk gesprek succesrijk is,moge 
blijken uit het feit dat sinds ik met het IIB-werk ben begonnen, 
nu ongeveer 3 maanden geleden, het reeds in een zestal plaatsen 
is gelukt een agent in de extremiRtiRche gelederen te kweken. 
Ik wil de verwachtingen in dit o�zicht ook weer niet te hoog span
nen,.want deze wijze van werken vereist veel tact en geduld en 
vooral veel practiRche plaatselijke kennis. 
Daarentegen vinden er wel regionale besprekingen plaats, maar van 
geh�el andere aard da..� door K.O. voorgesteld. 
Tèn"eerste wordt er van een ander principe uitgegaan, n.l. het 
initiatief gaat van de ID-en zelf uit en treedt �SV als gaRt op. 
In dit geval is men van de belangRtelling zeker. Zo'n bespreking 
heeft plaats gevonden te Alkmaar en nog deze maand vinden bespre
kingen plaats te Leeuwarden en te Groningen. Straks volgen Drente, 
Twente, Zuid-Limburg e.a. Op deze besprekingen komen bijeen de 
chefs en ID-ambtenaren van gemeente- en rijkspolitie van het 

- 2 -
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CPN-district, waarvan de bestuurszetel is gevestigd in de plaats 
van bijeenkomst. Op deze vergaderingen wordt zuivere praktijkstof 
geboden, bijeengebracht door de secties van de BVD, zodat de 
ID-en een duidelijk beeld krijgen van hun tekortkomingen. 
De ID-en krijgen opdrachten en uit de binnenkomende rapporten 
worden de aspecten voor het dieptewerk gezocht, waarna de ID-en 
persoonlijk worden bezocht. Op deze bijeenkomsten wordt alle ge
theoretiseer gemeden. (De verslagen van deze besprekingen zullen 
een en ander nog kunnen verduidelijken). 

Tenslotte nog de opmerking van H.K.O. dat men het er in de BVD 
wel over eens is, dat het contact met de verbindingen onvoldoende 
is. 
Ik kan het hiermede niet geheel eens zijn. 
Destijds heb ik een dertigtal bijeenkomsten geleid, waar ik het 
werk van de afd. D heb uiteengezet. 
Het aantal verzoeken vàfl: de afdelingen aan BSV om bepaalde zaken 
mondeling te bespreken is niet groot. Wekelijks introduceer ik 
ambtenaren van de afdelingen C en D bij de politieverbindingen. 
De ambtenaren uit de practijk spreken dus zelf met de ID-en. 
Zelf bezoek ik acht tot veertien ID-en per week en heb daarnaast 
ook nog enkele regionale besprekingen. 
Ik verwonder me dus over deze opmerking van K.O. Er zijn mogelijk
heden voldoende aanwezig. Waaruit heeft K.O. dit afgeleid? 
Het is inderdaad gewenst dat BJV in de toekomst wordt uitgebreid 
met iemand die over de nodige practische kennis en ervaring be
schikt en vooral ook tact. Doch hier wordt naar mijn weten ook 
naar uitgezien. 

10/10-51. 
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CONCEPT 

AanJijne Excellent� 
r<:té:Minister van :l'."llle

Hierbij moge ik het volgende onder de 
Uw Excellentie brengen: 

Zoals Uwe Excellentie bekend zal zijn 
de enig� tijd in het Marine Opleidin 
sen geg�en over instructie-tecbn· • 

VERTROUWELIJK 

orden reeds geduren
te Hilversum cursus-

Deze cursussen zijn ook bui n de Koninklijke Marine bekend 
en worden allerwege geprez vanwege de zeer goede behandeling 
van dit voor instructeu zo belangrijke onderwerp. 

Bij mijn dienst · een afdeling 11Opleiding 11 met verschillende 
instructeurs, di eliswaar met betrekking tot instructie
techniek een paald systeem volgen, maar die toch op dit gebied 

e en ander kunnen leren. In de praktijk blijkt tel
kens, t nog te veel tijd besteed mpet worden aan het zoeken 
na de beste instructie-methoden, µ L,.,,ç çt., .....,... 

L:l:"--1!..W].1.1;5',..roet .bet :bOJcE?-'As.±28,nd-8- me,�e -1:k-Uwe Êxcellentie � 
....., verzoeken een van mijn ambtenaren, de heer W.G.Visser, 
in aanmerking te willen doen komen v�or plaatsing bij een 
weekcursus over instructie-techniek[en irdi 0s :iii t .mogelijk 3� ,,,!.,u,:r � 
�gaarne in de eerste helft van de maand Januari van het 
volgende jaar ,_ 

Het Hoofd van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst 
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VERKLARING 

·Ondergetekende Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
verklaart hierbij dat de Heer

WILL.EM GERARD VISSER 

politiek betrouwbaar is. 

Mr. L.EINTHOVEN 

/L4L--
•s Gravenhage, 6 Februari 1951

VERKLARING . 

Ondergetekende plaatsv,er,ra.ngend Boofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst verklaart hierbij dat de Heer 

geboren dè.. ;1. ';' .191e te Greatfalls u.s.A.

en wonende 33ankastre.at 102 te 's Grav-enha.t:,"'E! 
politiek bet�uwbaar is. 

1 s Gravenhage, 26 Februari 1951 
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• Mml:STERIE VAN
" :Bmm:NLANDSE ZAKEN 

tl i0

0� \ 

r' 's Gravenhage• 6 Februari 1951 
t---- ave.straat 68. 

/<A. No: 102485 

f/1>,'
ijb.ge: 1 

Met verwijzing naar het schrijven ddo. 1 Februari 1951, 
R'o. 1594527 159002 van Zijne Excellentie de Minister van Marine
doe ik U HoogEdelGestrenge hierbij toekomen een verklaring van 
politieke betrouwbaarheid van de Heer W.G.VISSER. 

Het Hoofd van de Dienst 

ltr. I,.EINTHOV.m 

.Aan het Hoofd van de Jlarine-Inlichtingèndienst, 
,Alinisterie van MARINE, 
�an.ge Vijvedrerg 7-8, 

1 s GRAVEN HA GE • 

.. 

VERKLARING 

Onderget kend Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
verklaart hierbij dat de Heer 

WILL.:&Vr GERARD VI§SER 

politiek betrouwbaar is. 

Mr. L.EINTROV.Eli 

• s Gravenhage 9 6 Februari 1951
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Hr,v,d,Heuvel• 
Geen bezwaar dat hr,Visser deze cursus volgt. Daarna kunnen we,na van 
hr.Visser te hebben vernomen het resultaat van deze cursus, beslissen 
of het de moeite loont ook andere instructeurs deze te laten volgen• 

plv• H,BVD 
4/12 

Naar plv• Hoofd met concept vrief• H,/K,O. 8-12-1950 

H,K.o. brief uitgegaan. K.A. 12-12-1950 

Gezien H,/K.o. 9-2-1951 

retour ACD, K.o. moet nog kennisnemen van laatste schrijven, 

Buurman Marid gebeld, Zal Hilversum bellen, K,O.2 2-ff:-1951

Buurman deelt mede, dat cursus 9-4-1951 aanvangt. Gebeld met Ltz,II 
Sirag M.o.K. Hilversum• Gevraagd, of ik op 16-4-1951 met cursus kan 
aanvangen. K,O.2 3-4-1951 

Sirach belt op en deelt mede, dat het misschien mogelijk is x.0.2 
op de cursus 23-28 April te plaatsen• K.O.2 12-4-1951 

Sirach belt op, dat cursus van 23-28 April 1951 gevolgd kan worden, 
K.O,2 14-4-1951

Stukken gevoegd in OD 1351, Afschrift aantekenblad ook hierin• K.o. 
25-4-1951

Gelicht uit OD 1351 op verzoek van K,O. ACD/PA 16-5-1951

Met de Ltz.r v,Ieeuwen afgesproken, dat ik de cursus van 2 t/m 7 Juli 
zal volgen• K,O,2 22-6-19511 

Stukken gevoegd in OD » 1351, 16-7-1951
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Hr, v. d, Heuvel• 
Geen bezwaar dat hr.Visser deze cursus volgt. Daarna kunnen we,na van 
hr-Visser te hebben vernomen het resultaat van deze cursus, beslissen 
of het de moeite loont ook andere instructeurs deze te laten volgen• 

plv• H.BVD 
4/12 

Naar plv• Hoofd met concept vrief. H,/K.o. 8-12-1950 

H,K,O. brief uitgegaan, K.A. 12-12-1950 

Gezien H,/K.o. 9-2-1951 

retour ACD, K.o. moet nog kennisnemen van laatste schrijven, 

Buurman Marid gebeld, Zal Hilversum bellen, K,0.2 2-�-1951

Buurman deelt mede, dat cursus 9-4-1951 aanvangt. Gebeld met Ltz.II 
Sirag M,O.K. Hilversum- Gevraagd, of ik op 16-4-1951 met cursus kan 
aanvangen. K,0.2 3-4-1951 

Sirach belt op en deelt mede, dat het misschien mogelijk is K-0·2 
op de cursus 23-28 April te plaatsen, K.0.2 12-4-1951 

Sirach belt op, dat cursus van 23-28 April 1951 gevolgd kan worden. 
K.0,2 14-4-1951 

Stukken gevoegd in OD 1351, Afschrift aantekenblad ook hierin• K.o. 
25-4-1951

Gelicht uit OD 1351 op verzoek van K.o. ACD/PA 16-5-1951

Met de Ltz.I v,Ieeuwen afgesproken, dat ik de cursus van 2 t/m 7 Juli 
zal volgen• K,0,2 22-6-19511 

Stukken gevoegd in OD � 1351• K.O. 16-7-1951
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Aan: HKO 

Van: B VII • 

Woensdagavond (13 Juni 1951) hield dhr Evert Vermeer, 
Kamerlid P.v.d.A. zijn gebruikelijk radio-toespraakje voor 
de VARA over "Dingen van de dag, bekeken a.oor een rode bril 11 

De kwestie "Door de Eeuwen Trouw" aanroerend, vroeg 
hij wat de heren van de B.V.D. terzake eigenlijk hebben ge
daan. Het ware beter, dat zij achter dit soort lieden heen
zaten, dan op hun instructie-cursussen uiteenzettingen te 
geven over het revolutionnai� karakter van de Partij van 
de Arbeid. 

14 Juni 1951. 

• � lt. av t. , ,,�

��� �� 
��w, 

/,_ � �t.J;,( JX . .;.
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Aan plv. H./B�V_•?�:
Van : H./K.O.-, , .. 

Nr. : 117.490

-
• .i 

--

Betr.:opleiding Ned.Spoorwegpolitie 

f' 
... -·---

.VERTRQUWELIJK 
·'' 

• \J , ... . 

. -----------�. •• ·-

: r . ,�-

Naar aanleiding van Uw telefonisohe opdracht om U te rapporteren 
terza.ke van het uitreiken van het B.V.D.diploma aan niet-Politiefunc
tionarissen, moge ik het volgende onder Uw aandacht brengen: 

Reeds spoedig na de in werking treding van de B.V.D.(toen (c.v.D.) 
in 1947 ontstond de behoefte aan een opleiding van de B.V.D.verbindin
gen en wel met name de Gemeente-Politie. De daartoe strekkende cursus
sen vingen aan in het najaar van 1947 en werden slechts gevolgd door 
personeel van eigen dienst en van de Gemeentepolitie. Teneinde deze 
cursussen een enigszins officieel karakter te geven en een bevordering 
van person�el van de plaatselijke inlichtingen diensten van de Gemeen-
tepolitie niet te bemoeilijken, werd een diploma ingesteld, dat uitge
reikt zou worden na een met gunstig gevolg afgelegd examen en davge• 
lijkgesteld werd mat de aantekening op het gewone politiediploma. 

In het volgende jaar ontstond behoefte tot opleiding bij de Kon. 
Marechaussee en de Rijkspolitie. Met de Marechaussee werd dat zelfde 
jaar nog begonnen, met de Rijkspolitie kon - door allerlei belemmerin
gen - eerst in 195il een aanvang worden gemaakt. 
· Zowel t.a.v. B.V.D. personeel als t.a.v. personeel van de verbin-

- •· dingen heeft nimmer als eis gegolden dat de candidaten van de politie
��

�
✓-�

�
_moesten zijn. Dit zou trouwens niet houdbaar geweest zijn, daar zowel

- /_ �- e B.V.D. als de Gemeentepolitie burgers die op grond van hun functie
oJ" t ')J,:�/". · een opleiding moesten ontvangen naar de cursussen zonden. 

f1> Y ( ..> vY✓ In 1951 is de kring van cursisten nog uitgebreid met een nieuwe //lwtv'> V categorie: militairen. De hoofden van de Militaire- en Marine Inli.9h-
Ay � tingendienst verzochten om toelating tot de cursussen van hun personeel. 
i1�� Het toenmalig plv. Hoofd B.V.D. met wie dergelijke beleidskwesties 

• 
besproken werden, heeft hiertegen geen bezwaren geopperd en evenmin de 
"Commissie van Toezicht op de Examens". 

In de loop van 1950 maakte de leiding van de Staatsmijnpolitie de 
wens kenbaar enkele personeelsleden op te doen leiden tot het B.V.D. 
diploma. Waar het hier niet alleen een zeer belangrijk beveiligingsob
jeot betrof, maar tevens een verbinding die in vele opzichten , ,,,... 
met de andere Politieverbindingen gelijkgesteld wordt, is het desbetref
fende verzoek toeg�aan, nadat tussen D. en K.o. terzake overleg was 
gepleegd. Ook hiertegen heeft de CoI!llllissie van Toezicht voornoemd nimmer 
bezwaren ingebracht. 

__ ,..,,Nu er een verzoek van de Spoorwegpolitie - die als beveiligingsobjeot 
wel op een lijn, ma.ar als verbinding niet te-vergelijken is met de Staats
mijnpolitie - is binnengekomen, is er alle aanleiding om de consequenties 
van een dergelijke stap te overwegen. 

Ondergetekende meent dat het belangrijkste criterium moet zijn: vindt 
de betrokkene een volledige taak in het inlichtingen- en veiligheidswerk. 
Of deze taak uitgeoefend wordt in B.V.D. - Politie - Marechaussee of ander 
verband is in zoverre van belang, dat de opleidingsnoodza.kelijkheid voor 
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de ene categorie groter zal ziJn 
Het-lijkt-mij zeker geen 

veiligingsobjeoten beschikken over 
de functionarissen. 

de anaere: 
indien de grote be-. 
enkele goed opgelei-
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/<,o/kof, 

LIJST VAN POLITIEVERBINDINGEN MET VERBINDINGSNl.JMl'-'lERS, 

28 ALKMAAR 
49 ALMELO 
146 ALPHEN a/d RIJN 
20 AIVIERSFOORT 
13 . AMSTERDAM 
31 APELDOORN 
32 ARNHEM 
61 · ASSEN 
22 BAARN 
187 BARNEVELD 
65 BERGEN OP ZOOM 
2 5 BEVERWIJK 
87 de BILT 
97 BLOEMENDAAL 
148 BOXTEL 
66 BREDA 
76 BRUNSSUI,1 
17 BUSSUM 
33 CULEMBORG 
6 DELFT 
122 DELFZIJL 
46 DEVENTER 
42 DOE'rINCHEM 
4 DORDRECHT 
34 EDE 
67 EINDHOVEN 
121 El:VlMEN 
50 ENSCHEDE 
151 GELDROP 
77 GELEEN 
100 GOES 
9 GORINCHEM 
7 GOUDA 
12 1 s-GRAVENHAGE
54 GRONINGEN 
14 HAARLEr:1 
18 6 HAARLEtTIVIERMEER 
185 Hl'1.RDENBERG 
35 HARDERWIJK 
152 HAREN ( Gr.) 
56 HARLINGEN 
29 HEEMSTEDE 
60 HEERENVEEN 
72 HEERLEN 
2 6 DEN HELDER 
153 HELLEFDOORN 
68 HELMOND 
51 HENGELO ( 0) 
69 's-HERTOGENBOSCH 
18 HILVGRSUM 
82 HOENSBROEK 

GEMEI::NTEPOLITIE VERTROmJELIJK 

- 2 -

154 HOOGEVEEN 
155 HOOGEZAND/SAPPEMEER 
27 HOORN 
156 HUIZEN (N. H,) 
48 KAMPEN 
158 KATWIJK 
73 KERKRADE 
80 LAREN (N.H.) 
8 LEERDAM 
62 L 1�EUWARDEN 
2 LEIDEN 
161 MAASSLUIS 
74 MAASTRICHT 
55 MEPPEL (13 7) 
99 MIDDELBURG 
162 MONSTER 
163 NAALDWIJK 
138 NAARDEN 
96 N.AMSTEL
81 NOORDWIJK 
36 NIJR'IEGEN 
53. OLDENZAAL
140 ONSTWEDDE 
144 OOSTERHOUT 
164 OPSTERLAND 
88 OSS 

- .37 RENKUM
38 RHEDEN 

. 165 RIDDERKERK 
75 ROERMOND 
70 ROOSENDAAL en NISPEN 
11 ROTTERDAM 
24 RIJSWIJK (86) 
3· SCHIEDAM 
78. SITTARD
166 SLIEDRECHT 
167 SMALLINGERLAND 
58 SNEEK 
21 SOEST 
64 STEENvï/IJK 
168 TEGELEN 
169 TERN:füZEN 
39 TIEL 
71 TILBURG 
19 UTRECHT 
170 VALKENSWAARD 
59 VEENDAM 
171 VEENENDAAL 
15 VELSEN 
93 VENLO 
5 VLAARDINGEN 



_Vervolg Gemeentepolitie. 

172 VLAGTWÈDDE 
· ·· 98 - VLJSS INGEN

85 VOORBURG 
92 VUGHT (136) 
173 WAALWIJK: 
40 WAGENINGEN 
84 WASSENAAR 
1 74 WEERT 
184 WESTSTELLINGV!ERF 
57 \\'INSCHOTEN 
43 WINTERSWIJK 
1 75 WOERDEN 
143 WORMERVEER 
16 ZAANDAM 
30 ZANDVOORT 
23 ZEIST 
41 ZUTPHEN 
47 ZWOLLE 
10 ZWIJNDRECHT 

RijkSDOlitiedistricten. 

102 ALKl\/IAAR 
12 4 ALM.1-SLO -
101 -AlVIST-E-RDAM -· - �
122 APELDOORN 
113 ASSEN 
108 BREDA 
126 DOETINCHEM 
119 DORDRECHT 
109 EINDHOVEN -
118 's-GRAVENHAGE 
114 GRONINGEN 
116 K8ERLEN 
107 1 s-HERTOGENBOSCH
112 LE8UWARDEN 
139 LEIDEN 
106 MAASTRICHT 
120 MIDDELBURG 
123 NIJMEGEN 
110 ROERMOND 
178 TILBURG 
103 UTRECHT 
115 WINSCHOTEN 
125 ZWOLLE 

- 2 - VERTROUWELIJK 

Rijkspolitie te Water 

183 Staf AMSTERDAM 
180 Distr. Al\lISTERDAM 
181 Dist r .. L.SEUW ARDEN 
179 Distr,NIJMEGEN 
182 Distr.VLAAHDINGEN 

Aantal politieverbindingen � 

Gemeentepolitie: 121 
Rijkspolitie 23 
R.P. te Water 5 

Tot&al: 149 
•

• 
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Afschrift aantekenblad CO 117490• 

p] V• H.BVD
Uit de nota blijkt niet door wie een opleiding van de Staatsmijnpolitie 
is toegestaan. KA. 12/9 '51 

KA 

Indien het ons geen geld kost, heb ik er niet zo veel op tegen dat enkele 
leden van de Spoorwegpolitie een opleiding krijgen■ Ze moeten zich evenwel 
niet voorstellen, dat het diploma hen iets helpt voor promotie ■ Het moet be
perkt blijven tot een dnsdanip- klein aantal, dat ze ongemerkt bij een of 
andere cursus kunnen worden ingeschoven, Dit ma� evenwel niet leiden tot 
de consequentie dat we daarna. van d.1 verse and ere bedrijven mensen krijgen 
op te leiden, Ik lees uit de nota, dat het verzoek van de Staatsmijnpolitie 
is toegestaan door H.BVD, trouwens wie kan dat anders■ Kan KO hierover 
nader inlichten 't 

plv• H.BVD 14/9 '51 

H■ KO
Gaarne nader bericht, KA 14/9 '51 

Aan: plv• H■BVD 
1.·Het is altijd mogelijk een beperkt aantal zodanig over de cursussen te
verdelen, dat geen plaatsen van anderen ingenomen worden en de betrokkenen
dus geen extra kosten veroorzaken.
2• Welke waarde de betrokken dienst aan het BVD-diploma hecht, is altijd
een zaak van de dienst.
3• Het is niet mogelijk om dit ongemerkt te doen ■ Binnen enkele weken weten
de cursisten precies van elkaar bij welke dienst ze behoren■ 

4• Omdat dit niet ongemerkt kan, zijn ook verzoeken van andere bedrijven tè
verwachten■ Dit zal in de praktijk echter tot een gering aantal beperkt
blijven, omdat met het volgen van dit soort cursussaen zeer veel tijd ge
moeid is•
5° De verzoeken om toelating tot de cursussen van nieuwe categorieen werden
door ondergetekende in het verleden besproken met de heer Hazenberg en na
diens vertrek tot Uw komst met de heer Crabbendam ■ 

De Staatsmijnpolitie heeft al heel lang geleden gewezen op de noodzakelijk
heid van een volla:lige oplèiding voor enkèle van dat Korps en bij verschillende
gelegenheden kwam dit ter sprake•
Ik kan mij de gang van zaken niet precies meer herinneren; ·het is mogelijk
dat ik het verzoek met de heer Hazenberg behandeld heb of met de heer Crab
bendam, naar het is ook mogelijk dat zulks niet geschied is, omdat de Staats
mijnpolitie -voorkomende op de lijst van Politieverbindingen van de BVD-
niet zozeer als een nieuwe categorie gezien werd.

H,KO 

Verzoeke bijvoeging van het verzoek Spoorwegpolitie 

plv, H.BVD 

17/9 '51 

19/9 '51 
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Afschrift uit Kamerverslagen 93e Vergadering, dd. 20-?-1951 
Blz• 2569, 

De heer Goedhart: 
"De heer Evert Vermeer heeft dezer dagen onthuld, dat iemand een cursus 
hield in het kader van de B.V.D. en daarbij mededeelde, dat er in Neder
land twee staatsgevaarlijke partijen zijn, nl• de CPN en de.partij, waar
toe de Minister-President van deze Regering de eer heeft te behoren. 
Wanneer men zulke opvattingen heeft, wanneer dit de politieke denkwereld 
is, waarin men zich beweegt, dan is het duidelijk, dat men niet zo ge
makkelijk tot de slotsom  komt, dat rechts-extremistische organisaties 
in het oog moeten worden gehouden"• 

Afschrift uit "De Groene Amsterdanmer", dd• 28-?-1951: 
"Goedhart vertelde nl• hoe Evert Vermeer had onthuld, dat een instruc
teur van de BVD aan zijn leerlingen had verteld: er zijn twee gevaar
lijke groepen in Nederland, de CPN en de P-v•d•A• Wij zagen hoe minister 
Teulings, die de BVD onder zich heeft, Evert Vermeer wenkte toen Goedhart 
dit had gezegd. Vermeer ging naar de minister toe en fluisterde hem wat in, 
waarop de minister een paar aantekeningen I!llakte"• 

Aantekeningen H.Ko: 
"Plv. Hoofd heeft contact opgenomen met minister. Deze had Vermeer 
gevraagd, hoe hij aan die ge�evens kwam. Vermeer bleef het antwoord 
schuldig, maar noemde wel de naam v.d,Heuvel• 
Minister heeft toen Reantwoord, dat hij meer gegevens moest hebben 
omdat hij anders niet van repliek kon dienen. 

Telefonisch medegedeeld door plv-H. 13/8/1951"• 
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AFSCHRillFT CO 1 20989 

Opmerkingen B.V.D.-rechercheurs n.a.v. de lessen over dekmantel. 

Aan: H.B. 

Het is wel zaak hier de nodige attentie aan te geven 
Gaarne Uw oordeel 
plv. H.B.V.D. 25-10-'51 

Aah: H.B 
Zijn dit nu klachten, die men op een K.O.-cu.rsus moet ventileren? 
Waarom wendt men zich niet allereerst tot de leiding van BIX? 

Aan: BIX 
(Gaarne Uw commentaar hierop) 

L. 

Aan: BII 
Zie bijgaande notitie dd. 31-10-1951 

BIX. 

Aan: H.B. 
Zie Nota B IX. Ik kan het verzoek billijken 

31-10-'51 BII.

Aan: BII 

26-10-'51 S.B.

De beschuldiging in de nota van K.O. is ernstig. Zij vereist een grondig 
onderzoek. Wilt U dit persoonlijk instellen? Wij moeten� en feiten weten 

1-11-'51 H.B •

. Aan: H.K.O. 
Zou%dt U K.0.2 willen verzoeken een aanvullend rapport te maken, waarin de 
namen der klagende rechercheurs genoemd worden, zo mogelijk met vermelding 
der feiten? 

2-11- 1 51 BII

Kan: K.o. 2

Deze zaak besproken met plv. Hoofd, die niet wenst dat er in dit verband na
men genoemd worden. Daar BII deze zaak moet onderzoeken, is het beter monde
ling overleg met hen te plegen. Daarnaast is het goed deze zaak te besgpeken 
met de Heer Tol, teneinde theorie en praktijk zoveel mogelijk op elkaar af te 
stemmen. 6-11-'52 H.K.O. 

Aan: H.K.O. 
Deze zaak besproken met de desbetreffende rechercheurs en BII. De rechercheur 
zullen zelf contact opnemen met de Hee:t�va.n·Laera.en deze zaak met hem door-
spreken. 8-1 2-' 51 K. 0. 2 

Afgedaan H.K.O. 14-6- 1 52 
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Aan H.B. 

Van B IX 

In het algemeen ziJn klachten als bedoeld 

in bijgaande nota van K.0.2 dd. 19 Oct.1951 

mij niet bekend. 

Ik wil deze zaak evenwel gaarne onderzoeken. 

M.i. is hiervoor nodig dat de namen van bedoelde

cursisten worden bekend gemaakt. Misschien wil

K.0.2 ons ook hierbij helpen. Eerst wanneer hij

iets vollediger is, kan het onderzoek naar de door

hem geschetste feiten op doeltreffende wijze ter

hand worden genomen.

's-Gravenhage, 31 October �951. 
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Aan: H.Ko 
Van: K•0•2 

(,; - .... I' 

Betr•: Opmerkingen BVD-resMr�hei.µ-s n•a•V• de 
lessen over ffdekïnantel" 

Nr.: 120989 

VERTROUWELIJK 

/,;-,' / { 

{_J f 

Tijdens de les werd door mij de opmerking gemaakt, dat het ge
bruik van een dekmantel moet worden voorafgegaan door zekere orga
nisatorische maatregelen• Dit wil zeggen dat in een organisatie 
waarvan de leden voor hun werk gebruik moeten ma.ken van een dek
mantel, die faciliteiten aanwezig moeten zijn die het hun moge
lijk maken een behoorlijk ondersteunde dekmantel te gebruiken• 

In feite komt dit er op neer, dat een rechercheur van onze 
dienst die zich bij een antecedenten-onderzoek bv• uitgeeft voor 
iemand van het antecedentenbureau van de Centrale Personeels
dienst, ook een legitimatie van die dienst kan tonen, dat hij 
een naam en telefoonnunnner bij die dienst kan opgeven voor even
tuele identificatie, dat hij de namen van de belangrijke personen 
bij die instelling kent, dat hij weet hoe die dienst georganiseerd 
is, enz. 

f Door enige cursisten, rechercheurs van de BVD, werd hierop ge-
repliceerd dat dit wel aardig is en dat ze de juistheid hiervan 
volledig onderschrijven, doch dat er in de praktijk van hun werk 
niets van klopt, Herhaaldelijk krijgen zij opdrachten tot het in
stellen van bedektelijke onderzoeken waarbij zij gebruik moeten 
maken van een dekmantel• Over het algemeen komt hiervan niet veel 
terecht; men wordt er naar op uit gestuurd en moet maar zien, dat 
men het klaarspeelt• Hoe het geschiedt, interesseert de opdracht-1) gever niet; wanneer men maár met een rapport, liefst van een zo 
groot mogelijke lengte, thuiskomt• 
..-- Volgens de rechercheurs worden er bij deze onderzoeken talloze 
en gevaarlijke fouten gemaakt; fouten die echter niet aan het dag-
licht komen, omdat er net over gerapporteerd mag worden• // 

. .

Ik breng deze zaak te Uwer kennis, omdat mij bij herhaling 
reeds op dit soort kWesties gewezen isi niet alleen door BVD-
rechercheurs-cursisten, doch ook door verschillende andere recher
cheurs die reeds een lange ervaring bij deze dienst hebben• 
De heren J.t.Bos en E•Bos horen bij de bespreking van hun cursus
onderdelen dezelfde klachten• 

� 

19-10-1951
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Aan H./K.o. 

Van K.O • .3, 

Betr.: Lich. oefening. 
Nr,: 100289 

UITGEBOEKT j 

Bij de practische oefeningen is het mij herhaaldelijk opge
vallen dat de lichamelijke gesteld.heid en wel speciaal het uithou
dingsvermogen der cursisten veel te wensen overlaat. 

Na een volgoefening waarbij enkele uren moet worden gelopen 
zijn velen zowel lichamelijk als geestelijk volkomen uitgeput • 

Ik meen, dat dit verschijnsel in hoofdzaak moet worden ge
wetenaan het feit dat de lichamelijke training van vè}en ver beneden 
de normen die aan veiligheidsambtenaren zouden moet�n worden gesteld, 
is gelegen •. 

Ook bij de ambtenaren van de B.V.D. is dit het geval. Bij in
formatie is mij gebleken dat in het b1Jzonder menige rechercheur het 
als een tekortkomen gevoelt dat aan lichamelijke training in dienst
verband tot op heden geen enkele aandacht werd geschonken. 

Daar het logisch is dat de afd. K.O. zich niet alleen met de 
theoretische - doch ook met de lichamelijke oefening van het perso
neel van de dienst bezig houdt, meen ik voor het volgende Uw aandacht 
te mogen vragen. 

Het lijkt mij geenszins onmogelijk, dat aan de daarvoor in 
aanmerking komende leden van het personeel regelmatig sport onderricht 
wordt gegeven. Als ik wel ben ingelicht bevinden zich onder het per
soneel één of twee gediplomeerde sport-instructeurs. De beschikking 
over een sportveld en een gymnastiek-lokaal zal met behulp van mili
taire of politionele instanties zeer zeker verkregen kunnen worden . 

Daar, in verband met het vriil grote aantal mensen dat aan 
deze il:ichamelijke oefeningen zal moeten deelnemen, toch in groepen 
gewerkt zal moeten worden, zal voor het tijdvraagstuk ongetwijfeld 
ook een oplossing gevonden kunnen worden. 

Ik stel mij voor dat behalve de normale gymnastiek�opleiding 
ook schiet- en judo onderricht kan worden gegeven. 

13-11-1950/ J)
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AAN: HB. 
VAN: B IX. 

Naar aanleiding van bijgaand schrijven van K.O. 
d.d. 13 November 1950 zou ik, voor wat betreft het
personeel van de Opsporingsdienst het volgende willen
opmerken.

Het is zeer wel mogelijk dat de rechercheurs,die 
deel�emen aan door K.o. georganiseerde volgoefeningen 
de schijn wekken van vermoeid te zijn. In het algemeen 
is dit onjuist. Bedoelde oefeningen hebben echter iets 
gekunsteldlen missen spanning. De rechercheur voelt: 
het is niet echt. Hij beschouwt het echter als een op
gave en voert deze veelal lusteloos uit. 

Deze zelfde rechercheur. verandert,wanneer hij 
met de werkelijkheid geconfronteerd wordt. Tal van geval
len kan ik aanvoeren dat rechercheurs bij volgacties van 
's morgens vroeg tot 's avonds laat hun object vast
houden. Op tijd wordt dan niet gezien, over vermoeid
heid niet gesproken. Er is slechts �én doel: vasthouden 
van het object. 
Gevallen hebben zich voorgedaan,dat een rechercheur 
gedurende 10 minuten in draf een persoon, die plotseling 
van een rijwiel gebruik maakte,vasthield en op deze 
wijze constateerde dat een belangrijk adres bezocht 
werd. 

Ik ben er voorts van overtuigd dat K.o. geen juist 
inzicht heeft in het dagelijks werk van de rechercheurs. 
Men ziet dit te veel vanuit eigen sfeer. Zo rustig het 
bij K.o. is, zo onrustig is het bij de Opsporingsdienst. 
Daar kent men geen vaste bureau-uren. Doorgaans is de 
rechercheur tijdig op pad, veelal buiten de stad, en 
is hij de gehele dag bij de weg, wat op zichzelf reeds 
de nodige inspanning vergt. 

Ik ben voor sportbeoefening, mits daar tijd en 
gelegenheid voor is. Naar mijn mening ontbreekt dit hier. 
Wij leven in een abnormale tijd. Op korte termijn moet 
een massa werk verzet worden.De uitvoering van deze taak 
wordt reeds geremd door voortdurende cursussen van K.o., 
welke dit jaar door? rechercheurs gevolgd moeten worden, 
wat betekent dat elk van deze rechercheurs slechts 3 
van de 4 weken werkt per maand. 

Ik ontken niet dat dit nodig is, doch elke uit
breiding vind ik in deze tijd onverantwoord. Iedere 
rechercheur heeft practisch slechts 5 werkdagen,alleen 
bij volgacties wordt zo nodig 's Zaterdags en 's Zondags 
doorgwerkt. 

- 2 -
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Onder geen beding zou ik daaraan willen tornen. Gebeurt 
dit,dan zal dat merkbaar zijn op de arbeidsprestaties. 
Dit klemt te meer, omdat het volgwerk zal worden uit
gebreid, hetgeen op zich zelf reeds een voortdurende 
training is, waarmee vele avonduren gemoeid zullen zijn. 
Het is onverantwoordelijk rechercheurs uit volgacties 
te nemen,omdat overdag of 's avonds sportlessen worden 
gegeven. 

Dezerzijds wordt gestreefd naar opvoering van de 
dienstprestaties,om aan de bijzondere, door deze tijd 
gestelde eisen, te kunnen voldoen. Zal dit experiment 
slagen, dan kan geen uitbreiding worden gegeven aan 
extra wens en van K. O •• 

Ik zou hiertoe eerst willen overgaan als deze 
periode van c isi voorbij is. 

ans acht ik zulks in et elang van de Dienst niet 
verantwoord • 

•s-Gravenhage, 22 Januari 1951.

A.van Dijk •
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Notitie H°KO i•V•m• gesprek met plv. Hoofd aa.6-11-1951 

betreft cursussen aan militair personeel• 

Herhaaldelijk komen bij K.o. verzoeken van de militaire inlichtingen
diensten om medewerking bij de opleiding. 
Tot heden werd telkens afzonderlijk goedkeuring gevraagd. Thans 
algemene machtiging verkregen om op deze verzoeken zelfstandig in 
te gaan. 

7-ll-1951
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?10TA 
No.t 73 
Aan: RAZ 
Vant BKO 

Betr. s werving en opleiding van BVD-personeel 

7!J 

Naar aanleiding van Uw mondeling verzoek eens na te denken 
over de toekomstige werving en opleiding van: BVD-personeel, heb 
ik enkele hoofdlijnen uitgestippeld 9 die zouden kunnen dienen als 
basis voor een uitvoerigex- bespreking of rapport. 

1. Werving en opleiding dienen geintegreerd te zijn in een
totaal "carriere-plan". Zij vormen onderdelen in dat plan ivaar
van de voornaamste fase wordt uitgemaakt door het eigenlijk werk.
In dat plan. zullen de mogelijkheden van andersoortig werk en
promotie opgenomen moeten zijn.
2. Een carriere-pl� heeft alleen zin indien in de vacatures in
de dienst in hóofdzaak door eigen personeel wordt voorzien. Dit
is vanzelf sprekend niet mogelijk in een nieuwe dienst, maar rel
in een dienst die de leeftijd van 10 jaar bereikt heeft.
�. Wan».eer administratie-, documentatie-, en enkele andere
kleinere bijzondere terreinen buiten beschouwing worden gelaten,
Vinclt men in de dienst een drietal centrale categorieën, zijnde:
onderzoekingsambtenaren, contactambtenaren en veiligheidsantte
na.ren. In het hierna volgende zullen slechts deze drie categorie'ëll
betrokken worden. Hetgeen omtrent hen wordt voorgesteld kan ook
worden toegepast op bepaalde .tunotionuisaen uit de enkele klei
nere hier niet genoemde groepen.

II WERVING 

l. Vooropleiding en werkzaamheden.
T.a.v. de onderioekingsambtenaren is een M.U.L,O" opleiding ee1r
noodzakelijk minimum. Een werkkring waarin onderzoekingswerk -; ,in

\ ', 

welke zin ook - verricht is, zal de kans op slagen in ons '- · 

dienst-verband aanmerkelijk verhogen. 
T.a.v. de contactambtenar9n is een middelbare opleiding gewenst,\
Tot aanbeveling zullen strekken werkzaamheden die het vermogen
om met andere mensen om te gaan vergroot hebben.
T.a.v. de veiligheidsambtenaren is eveneens een middelbare op
leiding een noodz;;e.kelijk minimum.
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III 

-2-

a. Le.efti.jd.

Al geldt in vele opzichten "hoe jonger, hoe beter 0 de aard van 
het werk van de bovengenoemde categorieën. stelt tc:>èh wel duide-
113k bepaalde grenzen. De E tt-man zal om de gedachten te bepa
len toch wel de leeftijd van 25 jaar bereikt moeten hebben, 
de "rwmern die van 30. Voor de E XIII-man levert een jonge 
ti3d wat .· n.der oezwaren op, hetgeen evenèens" geldt voor de 
"case- orker". 

M.b.t. de laatstgenoemde catsgorie'is - indien.tot carriere
planning in de hiervoor bedoelde zin zou worden ove�gegaan -
een jonge leeftijd (tussen 20 en 25 jaar) zelfs gewenst. Tussen
deze categor�e zullen zich middelmatigen en goeden bevinden
(de dommen zullen door een goede selectie geen kans krijgen
binnen te komen). De middelmatigen zullen de middelbare rangen
bezetten, de goede (en dat zijn er toch altijd slechts enige)
zullen t.z.t. de hogere rangen kunnen bezetten. Uit deze cate
gorie zullen mogelijk na enige ti�d geschikte runners gerecru
teerd kunnen worden.
ä• Selectie. 

D-e select1é kan in 0Z1Ze dienst nog aanmerkelijk verbeterd worden.
Herhaaldelijk blijkt toch nog dat personeel wordt aang�trokken
waarover men later minder tevreden is. Dit moet toch vermeden
kunnen worden en de beate garantie daartoe is een goede selectie •
D.eze zou zich over een aantal dagen moeten uitstrekken, waarin
naast het medisch en ps7cholcgisoh onderzoek een plaats wordt
ingeruimd voor een aantal vraaggesprekken en oefeningen. Een

aantal B.V.D.-functionarissen zou een vraaggesprek met de be
trokkene kunnen voeren en era.an voor moeten zorgen dat ze
�eder een bepaald terrein bespreken om doublures te vermijden.
�enslotte zouden een aantal praetische oefeningen gehouden kunne
worden die de instelling en de vermogens van de betrokkene
t.o.v. bepaalde as.pecten van ons w-erk kwmen openbaren.
OPLEIDING BIJ KO
l. 9P:derzoe!9:neisambtenaren.

De op1eiding van de onderzoekingsambtenaren zal in ieder geval 
moeten omvatten sen basiscursus, een informatiecursus en een 
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observatiecursus. Met deze opleiding - die thans reeds gegeven 
wordt aan deze categ0rie - is eirea 3 maanden gemoeid• Zij wordt 
in klassikaal verband gehouden met inlichtingen- en veiligheids-
personeel van de verbindingen. 
2. Contactambtenar�n en Veilit5l!eidsambtenaren.
Naast de bovengenoemde cursussen zullen deze twee categorieën
nog dienen te volgen de cursussen: .,bewerking van gegevens",
''conspiratieve techniek" en "communisme" die tezamen ongeveer
2 maanden duren. zodat met de totale opleiding bij KO circa
5 maanden gemoeid eijn.

• Hun opleiding zal als regel niet in klassikaal verband plaats
hebben, omdat hun aantal daarvoor te gering is. Het onderwijs
zal individueel zijn, waardoor ook meer ov.a-telaten zal worden
aan hun zelfvt1erkzaamheid.

IV 9Pt.ilnD.ING BIJ DE AF.DELINGEN.

l.Af'd.AOD De stage zal moeten aanvangen bij ACD, Na een overzicht van het
geheel va.n de dienst verkregen te hebben, zullen alle secties 
van deze afdeling bezocht moeten worden. Het geheel zal onge
veer 2 weken in. beslag nemen. 

�.A.fd.tB 

'Afd.O 
4.Atd.E

a het afdelingsbeeld verkregen te hebben, zullen ook hier de 
versehillen.de secties bezocht dienen te worden.. De ti;jd hiervoor 
uitgetrokken zal iets ruimer genomen meeten worden en. wel onge-
veer 3 weken. 
Als onder 2. 
De werkzaamheden bij de a..f.d. E liggen in hoofdzaak op de volgen
de terreinen: het informatieve werk, het volgwerk.en het werken 
met agenten,en in�ormanten. 
Een stage van 2 weken bij E IX, marbij de be trÇ>kken.e zel.:f' mee
gaat op onderzoek, zal oen beeld geven van dit onderdeel van het 
�.v.n.werk waarin andere aspecten van d;t werk weer weerspegeld 
worden. • 

.ben stage bij E XIII is niet aan te bevelen, in de eerste plaats 
om veiligheidsredenen, in de t eede plaats omdat het practisch 
volgen toch al beoefend is op de observatiecursus. Het agenten
werk leent zieh uiteraard. niet voor stage-doeleinden t.a.ve. per
soneel dat met dat soort werk niet te maken zal krijgen. 
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De ondereoekin.� a.mbtena:x-en zullen kUnnen volsta.an met de sta 

bi� ACD zodat hun totale opleidingstijd ongeveer,½ maand is. 

De contactambtenaren an de veiligheidsambtenaren zullen het 

gehele hierboven genoemde programma moeten nfworken• w armse 

-in totaal 2f .maand gemoeid is, zodat hun zehele opleidings

tijd op? à 8 maanden te stellen is.

V SLO'?.

Wanneer tenslotte de betrokkene zijn eigenlijke werkzaamheden

aan.vangt, betekent B�lks niet dat hij nu seheel losgelaten kan

worden. De belangrij�fase is aangebroken en ook deze zal

zo planmatig mogelijk moeten verlopen. Hij zal stap voor stap

1n zijn werk ingeleid moeten worden. Hij zal telkens gewezen

moeten orden op �ijn routen en vooral duideli-�k gemaakt moe

ten worden waarom hij tout geweest is en hoe deze fout voortaan

voorkomen kan worden. Al zal hem een zekere mate van vrijheid

en z-elfstandighei.d gesehonken moeten worden, hij zal toch ge

leid moeten worden. Wanneer op deze wijze ierving. opleiding

en tewerkstelling z:tnvol geintet;reerd zijn, is een belang

rijke waarborg esehapen voor de meest effieiente inzet van B�"

personeel •
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A a n : K.O. 

Betreft : Uittreksel besprekingsverslag met de 
Btaatmijnpolitie in Oct .1951 • 

• • • • • 

5.In verband met de gang van zaken rond de cursussen en
cxemans door mensen van staatsmijnpol. wer1 door
mij de vraag �e steld in hoeverre men er 11 accoord "
mee zou gaan indien voortaan aan de cursus niet ,ueer
verbonden zou zijn het ofriciële BVD.-diploma,maa.r
daarvo_or in de plaats zou worden gesteld een getuig
schrift of deruelijke. Hoewel men het machtig mooi
vond, da:17 een aantal S.M.Pol.mensen reeds het offi
ciële di2loma hadden, zag men uit zichzelf wel in,dat
er toch e e"1 versc11il bestaat tussen poli tie ambtenaar
en _._ersoneel van de d.1vl.Politie. Bij het reca.9ituleren
van de gang van zaken door L. bleek duidelijk, dat
van de zijde van afd. D. geen afspralrnr:i. waren gemaakt
terzake van het diplomeren van de mensen welke aan de
cursus-Leysen zouden deelnemen.
De wijze van examineren en het toekennen van het
di,-:)loma was zo spelenderwijs gegroeid tussen SM.Pol.
en K.O.Indien voor de e.k. cursus dit diploma niet mee
zou kunneJJ. worden uit6ereikt, had men daar vrede mee, 1 

mits het 11 examen" aan het eind der cursus maar enig
_plechtstatig karakter zou dragen en een soort getui�
schrift met de nodige jus zou wàrden ,..1.iti:5ereikt. Ik
heb toegezegd, dat dit vermoedelijk wel te re0elen
valt.
8_pontaan vrerd door L. bevestigd, dat aan alle rnensen
met-het.diploma op he� hart was gedrukt hiermee niet
gaan schermen tegenover Pol(ID)mensen. L. had ver
trouwen er in, dat dit niet ( meer ) zou voorkomen .

• • • • • • 

DRES/I, 15 J·anuari 1952 
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Aan: plV• Hoofd B.v.n. 
Van: Hoofd K•O• 

• $, 

Betr•: Rijkspolitie op B•V•D0 -cursussen 1951 
Nr. : 130415 

VERTROUW:EI IJK 

In het jaar 1951 hebben 22 ambtenaren van de Rijkspolitie 
de cursus voor het lagere personeel gevolgd, terwijl voor de 
cursus hoger personeel 33 functionarissen van de Rijkspo
litie waren aangemeld (voornamelijk districtscommandanten)• 

Cursus lager personeel 
Onder de meerderheid dergenen die de cursussen voor lager per
soneel volgden, bleek grote ontstemming te bestaan over het feit, 
dat zij -zonder dat met hen overleg was gepleegd- waren aangewe
zen voor het volgen van de cursus• Velen meenden op gro.nd van hun 
ervaring en leeftijd niet op de schoolbanken thuis te horen. 
Dit uitte zich in openlijke critiek tegenover de docenten, zowel 
wat betreft de gedoceerde materie, die velen van hen reeds lang 
zeiden te beheersen, als wat betreft de verplichting hen opgè
legd om examen te doen• Daarnaast werd echter ook door velen be
dekt obstructie gevoerd, wat de goede geest in de klassen uiter
'aard niet ten goede kwam• Verscheidene andere cursisten hebben 
hierover hun misnoegen uitgesproken• Een enkele cursist kwam in 
de loop van het jaar tot erkenning van de waarde van de oplei
ding en wijzigde dienovereenkomstig zijn houding• 
In meerderheid bleef men echter volharden en hoewel het intelli
gentie-peil deels betere resultaten kon doen verwachten, waren 
de prestaties van de meesten door gebrek aan belangstelling en 
ijver onvoldoende• 
Reeds in de loop van de cursus hadden zich enkele cursisten terug
getrokken en toen als resultaat van het U .bekende overleg het af
leggen van het examen voor het personeel der Rijkspolitie faculta
tief werd·gesteld, hadden slechts 8 de moed zich hiervoor te mel
den• Eên trok zich na het schriftelijk gedeelte terug en 4 moesten 
worden afgewezen, zodat uiteindelijk aan slechts 3 candidaten 
van de Rijkspolitie het diploma kon worden uitgereikt• 

Cursus hoger personeel 
De eerste dagen van de cursus voor hoger personeel waren de meeste 
functionarissen van de Rijkspolitie die zich ha dden aangemeld aan
wezig en vrij geregeld kon een levendige discussie ontstaan over 
door de docenten besproken onderwnpen, waarbij veelal verheldering 
van inzicht werd bereikt• Al spoedig echter begonnen enkelen� 
a�nkondiging weg te blijven, terwijl ook meer en meer critiek naar 
voren kwam over de aard van de behandelde stof, Naar aanleiding van 
deze critiek werd door mij dn overleg met de cursisten en de adju
dant van de algemeen inspecteur het cursusprogramma aanzienlijk be
kort• Toch waren nog steeds geregeld cursisten afwezig en verstomde 
ook de critiek niet• 
Deelname aan de practische oefeningen in het volgen, overbrengen 
van berichten, enz• werd juist ter voorkoming van critiek achteraf 
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uitdrukkelijk verbonden aan een schriftelijke bereidverklaring 
van de betrokkenen• Verschillende cursisten gaven nu een derge
lijke verklaring niet af, doch de meeste meldden zich voor deel
name aan• Zij werden ingepast in het schema. en kregen de oproep• 
Enkele dagen voordat de oefeningen gehouden zouden worden, werd 
echter van de zijde van de Staf der Rijkspolitie bericht, dat de 
algemeen inspecteur de districtscommandanten verboden had aan de 
practische oefeningen deel te nemen• De reden van dit verbod 
bleek te zijn, dat de opmerking was gemaakt dat het zou kunnen 
voorkomen, dat tijdens deze practische oefeningen handelingen in 
het openbaar zouden moeten worden verricht die zij in strijd 
achtten met de waardigheid van een officier van rijkspolitie• 
Uiteraard werd door dit plotseling uitvallen van een aantal deel
nemers een streep getrokken door het organisatie-schema• Slechts 
met de grootste moeite zijn de betrokken instructeurs er in ge
slaagd de daardoor ontstane moeilijkheden in de daarvoor beschik
bare zeer korte tijd op te lossen• 
Alle cursisten van de cursussen voor hoger personeel hebben dezer
zijds een invitatie ontvangen voor de feestelijke slotbijeenkomst 
van 31 Januari j•l•• waarbij een film vertoond is en de dit jaar 
behaalde veiligheidsdiploma's zijn uitgereikt• Ook de algemeen 
inspecteur der Rijkspolitie werd uitgenodigd. Voor de functionaris
sen der Rijkspolitie werd deze uitnodiging gericht aan de algemeen
inspecteur, doch deze liet weten, dàt geen der districtscommandan
ten aanwezig zou zijn• Zelf liet hij zich vertegenwoordigen door 
de gewestelijke commandant in Den Haag • 

8 Februari 1952 

�(;! / 
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Aan: Plv• Hoofd B.V.D. 
Van: Hoofd K.o. 

Betr•: Rijksrecherche op B-V•D•-cursussen 1951 
Nr. : 130415 

VERTROUWELIJK 

Kort na de aanvang van de cursussen voor hoger personeel 
werd mij opgedragen 9 functionarissen ven de Rijksrecherche 
( resp• ins peet eur-ri jksrechercheur en rijksrechercheur) op 
deze cursus toe te laten • 

Door de andere cursisten werden zij met een zekere re
serve ontvangen• Men achtte het twijfelachtig, of deze mensen 
een taak op inlichtingenterrein hadden en meende bovendien, 
, dat zij niet op de cursussen voor hoger personeel thuis 
hoorden• Men verwachtte van hen veel eigengereide daden en 
tegenkanting. Zo deze vrees ook bij instructeurs mocht heb
ben bestaan, dan is deze wel na de eerste cursusdagen onge
grond gebleken• Zonder verzuim hebben alle rijksrechercheurs 
de cursussen bijgewoond en uit hun opmerkingen bleek niet 
alleen belangstelling voor de gedoceerde materie, maar ook 
begrip voor hun eigen positie in dit verband• Nimmer is van 
hen ongerechtvaardigde critiek uitgegaan en na afloop ver
klaarden verscheidenen, dat de cursus veel had bijgedragen 
tot verbetering van de verhouding tussen B.V.D. en Rijks
recherche• 

Dezerzijds bestond de indruk, dat van de zijde van de 
rijksrechercheurs die deze cursus hebben gevolgd loyale 
samenwerking te verwachten is• 

? Februari 1952 

�
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Afschrift aantekenblad CO 130•415 
Rijkspolitie op EVD-cursussen 

H-KO
ad0 Rijksrechercheurs
Welke twee r-r• Amsterdam t
Dekker en van Wijk reeds een opleiding gehad ·1
Wie heeft uit rlyijsterdam meegedaan ·,
ad. Rijkspolitie
Gaarne zo dergelijke nota gemaakt(t) voor
Dir• Gen• Rijkspolitie '?

plv 0 H BVD 18/2/1952 

J • J'ondeling beantwoord. 21-2 
2° Afgesproken, dat èeze nota niet gezonden 

zou worden 21-2-1952 H°KO 
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V: , H,/K.O. 

Nr.: 125310 
Betr.: Instructie vuurwapenen 

Bi3gaan.d moge ik V tw.. nota's do toekomen t betrelddns 
tot de 1-Gtruçti9 w.n het pe:rsc;meel ia ket g bru1k van vuurwapenen, 

HiGl'bij moge 1k U b t ...,1gen4e, vooratelle1u 
1. Aan de afdel.qgehootdc w-4t eé1I olroulain pzondenwaarin

� woidt welke peraomm •ooi, eohiettnsblictie in AAUA'l.'

ldn« 11;omcm" Hiertoe kunnen 8$ftkend word • a,) Zi.1 voor wie
het kwm.en o.u,gaaa t een acb1etwapea uit hootde van ban k
aoodzakeli�k ia eoals reoherobe&trs, boden, K.B.personeel ea al
degenon die 4ooJr mm weruaamhad-. in lij ff!lgna.a.r kunnen ko-

doOJ!'dat d3 heel het beheer hebben over belangrijke docu
menten, b,) Al degenen die wensen toe te ti-eclen. tot een in tijd.
yan �paant.n, 1n bet laven te ,:oepen �era,

2. De sohietoetoningen WU'déil georganiseerd door dé afdeling K.o.
voor wat 'beti,ett de ±n4•UIII van ut pencmeel enz" en en an
der 1n overleg m t de hoff •O\l\'lis van Vw af4 lina,

3. 

,. 

1. 

Bijlagen : 2 •. 

De sohietoefeid.neen ?.alt '1.ndf:m plaate ond$r toezicht van de
heer EIIDWh

VoOl' de &nnsohaf van munitie dient een post van ons budget ge
nser,-effd te \tOl'à.Gn,
Bij d · sOhitttc>ef� lca11 doo� het i,ersonee1, dat reeds 1n
hot b rdt ie van een vwaw pon en n.m.:oiUe, hiervan gobruik ge-
maoikt woriea,
Alle bij het peboneel in het bezit ei3nde wapenen dienen biJ de
cl1G1UJt ge,:ogiaweel'd t órdt?b Alirl hen die in het boeit �d,Jn
nn erien wapenen zal worden verzocht d ze wapenen aan and ren
in bmikleou at te staaza.
In verband mt de bepa.lingan van de VUUJ1W&p.-t zal aan de Mini -
ter van B:bm'G.!lland1Je Zflkèn voor de desbebeffend personen een
ma.ohtisf.n8 moeten wo en gevraagd deze wapenen in het bozit te
mogen hebben en. op dè opc� weg te mogen dragen, De moeeUjk
ha1d is MJl'Wèdg W de bovoeg«heid om een d"Uj maobti�
te swen gadolegé rd. ol'd:t arm. he� Ilootcl van de Dienst.

11 DeoembeJr 1951 



AAN: Hoofd K.O. 
de Heer e.c. v.d. Heuvel. 

- -.-P�z�;-l�"f/gï - - - - - - - - -

Betreffende: instructie vuurwapenen 

-

Onder verwijzing naar Uw notitie van 17 December 
1951 no. 125310, betreffende instructie vuurwapenen, moge 
ik U mededelen, dat naar de mening van het Plaat svervangend 
Hoofd van de Dienst deze materie tot het werkterrein van mijn 
afdeling behoort. 

In verband hiermede werd mij verzocht de behandeling 
.-::, . van de onderhavige kwestie verder te willen overnemen.

HET HOOFD ALGEMENE ZA 1.GN 
p 

Dr.f� 

's-Gravenhage, 25 Februari 1952. 



� an H,K.O. 
van K.0.3. 

// 
y 

.l:l O T A 

Inzake: Vergoeding reisk:ms:t:roa-
en verblijfko0ten van 
cursisten. 

De vergoeding terzake reis- en verolij:àkosten der cursisten 
is op zeer uiteenlopende wijze geregeld bi� de verschillende 
onderdelen. 
De le den der .i. ijkspoli tie reizen per gele reisorder terwij 1 
de verblijfkosten worden ver·oed volgens de normen, die zijn 
op6enomen in het"Reisbesluit". 
De Marechaussee reist per Militaire ... �eisorder en declareert 
verder volgens het 11Reisbesluit". 
Andere militairen, zoals bv. manschappen der Koninklijke 
Iv''.arine, word.en tij del ijk gedetacheerd en zijn dus ged.,lrende 
de cursustijd in onderhoud bij een plaatselijke kazerne en 
reizen op een militaire reisorder. 
Bij al deze categorieën van cursisten is dus een redelijke 
vergoedingsregeling getroffen, hetgeen ten aanzien van de 
gemeentepolitie niet altijd gezegd kan worden. 
In de meeste gemeenten worden zowel de reis- als de verblij 
kosten vergoed volgens het "Reisbesluitll. 
In sommige gemeenten worden echter in 't geheel geen kosten 
vergoed (Heerlen�). 
In Coevorden vergoedt men alleen de reiskosten, 
de cursist vanzelfsprekend zeer bezwarend is. 

H t wil mij toch voorkomen, dat een uniforme regeling voor 
cursisten der gemeentepolitie zeer wel mogelijk is, en wel 
in de vorm zoals dit bij de meeste gerneentecorpsen thans 
reeds geschiedt nl. ver oeding van reis- en verblijfskosten 
vol0ens het "Reisbesluit 11

• 

In aansluiting op het vorenstaande wil ik de aandacht vesti
gen op een aangelegenheid die slechts zijdelings verband 
houdt met deze kwestie. J!;r zijn enzele 6evallen be.;rend dat 
cursisten (al of niet vrijwillig) de lessen volsen in hun 
eigen tijd, h"tgeen dus wil zeggen, dat zij ve rlof :i;iemen om 
de cursus te kunnen vol�en (o.a. bet geval Jeurissen). Dit 
lijkt mij ongewenst. Het volg,-'n van de cursus moet t:5een 
straf worden. 

� rfo 
� .... r-,-..-·1e\� . {? ,,.,t,.

� l .G I (1/e-. t
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Aan: plv• H.BVD 
Vant H°KO VERTROUWEI. IJK 

Betr•: 
nr•: 

cursussen aan Rijkspolitie-personeel 
120988 

Naar aanleiding van Uw opdracht U te rapporteren omtrent de 
praetische oefeningen die voor een belangrijk deel in de war 
zijn gelopen door het uitvallen van hoger Rijkspolitie
personeel, volgt hieronder de gang van zaken te dezen, van 
welke gelegenheid ik gebruik maak nog een .k:Westie onder Uw 
aandacht te brengen, welke gedeeltelijk reeds mondeling met 
U werd opgenomen• 

In het begin van dit jaar vingen div-0rse uitgebreide cursus-
sen aan, waaraan werd deelgenomen door hoger- en lager Rijks
politiepersoneel• De afspraken met be�rekking tot deze cursussen 
werden gemaakt met de majoor Harmsen van de Staf van het Korps 

Ri jkspoli ti e0 

Ter verduidelijking van het hiernavolgende zullen hoger en 
lager personeel apart worden behandeld• 

. Hoger personeel• 
Met de.majoor Harmsen voornoemd werden verschillende afspraken 

genaakt, waarbij zoveel mogelijk rekening werd gehouden met d·e 
wensen van de Rijkspolitie• Ook gedurende de cursus werd deze ge
dragslijn voortgezet; zo is bijv• op speciaal. verzoek van de 
districtscommandanten van de Rijkspolitie een deel van de .c ursus
stof niet behandeld, omdat hun drukke werkzaamheden het volgen 
van de cursus bernoEflijkten• Ondanks deze tegemoetkomingen bleef 
tegen het einde van de. cursus ongeveer de helft van qe districts
commandanten weg• 

Toen nu tegen het einde �an de cursus de practische oefeningen 
+ er sprake kwamen, is duidelijk gezegd dat deze oefeningen voor 
het hoger personeel uitsluitend bedoeld waren als een poging om 
een beeld te geven van de moeilijkheden die de rechercheurs in àe 
praktijk bij de uitvoering van hun werk kunnen ondervinden• 
Verder werd nadrukkelijk verzocht zich slechts op te geven voor 
de oefeningen, indien mon zeker van plan was er aan deel te nemen, 
omdat het zich opgeven en niet komen de uitvoering van de prac
tische oefeningen ern�tig zou belemmerel'l• Het deelnemen aen de 
oefeningen v�erd ieder vrij gelaten• _'l.\'ie er niets voor voelde, 
kon rustig thuis blijven- Ni'emand zou hem dat kwalijk nemen• 

Aan de.vooravond van de eerste practische-oefeningendag 
werd ik opgebeld door ae majoor de Gast van de Staf van het Korps 
Rijkspolitie• Deze deelde mij mede, dat de Inspecteur-Generaal 
had bevolen dat geen enkele districtscommandant aan de oefeningen 
mocht deelnemen• Hij (de Inspecteur-Generaal) was hiervan niet 
eerder op de hoogte geweest, anders zou hij zeker eerd� gereageerd 
hebben. Over de reden tot dit bevel werd niets gezegd. Ik heb 
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de majoor de Gast gewezen op het feit dat de practische oefeningen een 
wezenlijk onderdeel van de cursus vormen en dat door deze gang van· • 
zaken de oefeningen voor een groot deel in de war zouden lopen, waar
door allerlei andere cursisten van andere diensten zouden worden ge
dupeerd• Majoor de Gast vond het ook allemaal erg vervelend, ma.ar 
meendetldat er wel niet veel meer aan te doen zou zijn• Hiermee was 
het gesprek afgelopen. 

Dit ingrijpen van de Inspecteur-Generaal van de Rijkspolitie be
tekent in feite een inmenging in het BVI:<-beleid met betrekking tot 
de cursussen• Wanneer de BVD met enige moeite (door het tegemoet 
komen aan allerlei bezwa�en) een cursus organiseert waarbij alle aspec
ten van het werk zoveel mogelijk tot uitdrukking worden gebracht en 
men maakt op deze wijze duidelijk dat men bepaalde cursusonderdelen 
onnodig vindt, dan wordt de ambtelijke wellevendheid toch wel enigs
zins geschonden• 

Hierbij zij nog opgemerkt, dat de ·volgende oefeningen reeds zijn 
vöorbereid en dat aaaruit het aandeel van het hoger personeel van de 
Rijkspolitie is geschrapt• Een terugkomen op de genomen beslissing zou 
weer allerlei moeilijkheden doen rijzen en wordt daarom dezerzijds 

► niet meer op prijs gesteld• 

Lager personeel• 
Enige tijd geleden wierp een onderofficier van de Rijkspolitie zich 

op tot spreektrompet van zijn collega's en beweerd_.e bet_ volg�n�e : 
l• Zij voelden niets voor het afleggen van een examen• Zij- hadden al 

zoveel examens gedaan en vonden, dat het nu maar afgelopen moest 
zijn•Bovendien zou het behalen van het diploma hun geen enkel voordeel 

2• Velen voelden niets voor hèt inlichtingenwerk, dat voor hen secu���!fen• 
was• Hun drukke werkzaamheden op ander terrein lieten hun bovendien 
niet toe aan dat inlichtingenwerk veel aandacht te besteden• Zij wa
ren aangewezen voor dit werk en moesten in verband daarmede een cursus 
volgen; vanmrte ging dat echter niet• 

·.,

3. Op de cursussen hoorden ze veel dat hun reeds bekend was en ze be-
• schouwden die tijd als verloren. 

&.!· 
Met betrekking tot dit punt zij opgemerkt, dat deze zaak besproken is 
met de majoor Harrnsen• Ik heb de majoor Harmsen gezegd, dat het deelnemen 
aan deze cursussen het afleggen van een examen impliceerde• De praktijk 
heeft bewezen, dat een examen als stok achter de deur veel meer waarbor
gen geeft voor een behoorlijke bestudering dan een serie lezingen zonder 
meer• Bovendien stelt"de BVD bepaalde eisen voor het "brevet van bekwaam
heid" dat wordt uitgereikt• Hoe kan men bij het bepalen van het voldoen 
aan de eisen buiten het hulpmiddel van een examen :M Hiermeà.e kon de majoor 
Harmsen zich wel verenigen• Mgesproken werd dat t.z.t. door de Inspecteur
ueneraal uitspraak zou worden gedaan, wie wel en wie niet aan het examen 
zouden deelnemen, omdat het•-in overeenstemming met de gevolgde praktijk
wenselijk geacht werd om prestige-redenen degenen die behoorden tot de 

ouderen en spoedig de dienst zouden verlaten, vrij te stellen van het 
examen. Toen de cursus ongeveer halverwege was, heb ik nogmaals gevraagd 
om een uitspraak• Tot heden is dit echter nog niet geschied• 
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Ad 2• 

�et betrekking tot dit punt zij opgemerkt, dat dezerzijds moeilijk is 
na te gaan namens hoeveel collega's gesproken werd• �anneer ik zou meeten 
schatten, schat ik het aantal toch wel op de helft. Wanneer deze sombere 
klank nu ongeveer voor de helft op waarheid berust, dan is reeds te over
wegen of hier niet naar een andere oplossing gezocht moet worden• 

De ideale oplossing zou m•i• zijn: In elk district aan de districts
commandant iemand toeToegen die uitsluitend inlichtingenwerk doet (liefst 
niet te oud); deze man eerst een cursus !én volgen bij de BVD en bij de 
selectie de hulp van de BVD (KO)• vragen, zoals deze reeds gevraagd 
wordt door de Gemeentepolitie (incidenteel) en door de Marechaussee 
(voor hogere functies)• 

Ad 3• 

--iîët derde punt geeft een meer overdreven voorstelling van z.aken• De 
betrokken cursus heeft 250 uren• 55 uren worden besteed aan Recht en 
alleen in dit onderdeel wordt stof behandeld die men zou kunnen weten• 
Deze stof beslaat echter niet meer dan ongeveer 15 uren en wel een, gedeel
te van het Staatsreëht (zeer algemene Staatsinrichting} en een gedeelte 
van het Strafrecht (Eerste Boek)• Bovendien wordt de stof van die 15 
uren behandeld op een wijze die het inzicht (dat als regel niet bijzonder 
diep is) zeker zal bevorderen• Om aan het laatste restje bezwaren nog 
tegemoet te zullen komen, zullen in de toekomst de klassen meer ingedeeld 
worden naar bij de aanvang van de cursussen reeds aanwezige rechtskennis 
bij de cursisten• 

23-10-1951
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Afdeling: Compt. 
Lange Voorhout 7, Tel. no. 182210 

Telegramadres: Marine, den Haag 
VA �--:�,:"I"�"'�_::� 

en nummer van deze brief nauwkeurig te 
vermelden. 

de Minister van 

uw kenmerk 
1u24ó5 1 

uw brief van 
9-5-51

j ó_j) / -� ,-, 

onderwerp: Verrekening KOS tende
verstrekken van voeding, 
bijlagen: cursussen en nachtlogies. 

oDl5St 

Met verwijzing/naar Uw brieven dd. 12 De
cember 1950 no. 979'19 en dd, 9 Mei 1951 no. 
1024-B5 (vertrouwelijk-persoonlijk) heb ik de eer 
Uwer Excellentie mede te delen, dat van 23 t/m 
27 April 1951 en van 2 t/m 6 Juli 1951 in 
'liddagvoeding bij het Marine Opleidings�cam:9 

Hilversum is geweest de Heer W,G.Visser van 
uw departement, terwijl 'hij tevens de door mijn 
ministerie georganisee1�de cursussen 11 instructie 
techniek" A + B heeft gevolgd, 

De kosten hiervan bedragen in totaal 
f. 86, 75 (Z GGE: ZES _,· TACHTIG GULDEN VIJ:i' Zi:-J'

ZEVENTIG CENT), ter verrekening waarvan ik U
verzoek een verreKenstuk ten gunste van roiJn
ministerie te willen doen opma;cen, onder ver
melding van datum en nummer van dit schrijven.

DE l.lLUSl'ER VAN l.dARINE, 
voor deze 

f 

E'r HOOFD DER AFD. COM2TABILIT.,!;IT, 
1ndice: 043,20.06,04:245 

��045,05,12,20, 100 000· 2· '51 ifi 160 b __,__ 

J.C.de Steur w.h.



MINISTERIE VAN 

BINNENLANDSE ZAKEN 's-Gravenhage, 2 October 1951. 

Nr. : 119.250 
V E R T R O U W E L I J K Betr. : Verrekening kosten 

verstrekken van voe
ding, cursussen en 
nachtlogies. 

Aan: 

Onder verwijzing naar Uw schrijven 
Nr·. 271341/208520, d.d. 24-9-'51, moge ik 
U het volgende berichten: 

De kosten voor de genoten middag- en 
avondvoeding zijn door de Heer Visser vol
daan aan de sergeant-hofmeester in de long
room van het opleidingskamp te Hilversum. 
Dit in overleg met de �amellechef, de LtsII 
de Hoog. 

Voor nachtlogies buiten het kamp 

/heeft de Heer Visser zelf gezorgd, zodat 
hiervoor geen kosten in rekening gebracht 
kunnen worden. 

Het Hoofd van de afdeling 
Comptabiliteit van het 
Ministerie van Marine, 
Lange Voorhout 7, 
's-Gravenhage. 

T HOOFD VAN DE DIENST 

Mr. H'.'W. F lderhof 
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,!J',::}�d-t 
MINISTERIE VAN 

0 

MARINE 
Afdeling: Comptabiliteit. 
Lange Voorhout 7, Tel. no. 182210 
Telegramadres: Marine, den Haag 

AAN 

Men wordt verzocht bij het antwoord datum 
en nummer van deze brief nauwkeurl1 te 
vermelden 

de Minister van 
t.a.v. Mr. H.W.

Binnenlandse Zaken, 
Felderhof. . -� - .t7- ï. -S CJ l 

uw kenmerk 

119250 1 
uw brief van 

2-10-'51

onderwerp: Verrekening 
kosten cursussen. 
bijlagen: 

t 3l6f j>-

�8;�35j;�a5w 
's-Gravenhrge, 

de 21 Februari 195 2. 

Verzonden: 2'5 FEB 195�,,..,A 
· . �et ve�wijz�naar Uw schrijven dd.
2 0ctober 1951 nr. 119250, (vertrouwelijk)
deel ik u·mede, dat. de gamellegelden inder
daad door de heer Visser aan de gamelle. chef
werden voldaan.

Voor de gemaakte doublure moge ik U 
hierbij,mijn verontschuldiging aanbieden. 

In verba�d met het verzorgen van 
enige cursussen voor het marinepersoneel door 
Uw ministerie, waarvoor geen verrekening van 
kosten plaats vindt, heb ik besloten ook in 
dit geval geen verrekening van cursusgeld te 
doen geschieden, zodat ik U verzoek mijn brief 
dd. 24 September 1951 nummer 271341/208520 als
niet geschreven te willen beschouwen.

Indice: 045 • 05.12. 20: 
040.20.18.10: 
630/633: 2455: 200 000 - 12 - '49 � 18404 

- De -



Nota van: H BVD 
aan: H KO 

De kennisneming van het rapport van de heer 

J.L. Bos van Uw afdeling betreffende de op 31 Maart jl.

bij het hotel "De Witte Bru.g" bezorgde zg. bombrief 

heeft mij aanleiding gegeven U te verzoeken namens mij 

aan de heer J.L. Bos mijn bijzondere tevredenheid te 

betuigen voor de opvallend deskundige wijze waarop 

deze zaak door hem is behandeld, waaraan het te danken 

is geweest, dat de bedoelde explosieve uitwerking van 

de bom is voorkomen. 

6 Mei 1952 H BVD 

---



�FSCTRIFT schutblad 136R9). 

Pl V. II/BVD /, /? • .;,? I" I 
;/ � K. 1 1 il' �t, � • Il 

Bij het rapport van KO ontbreekt e resultaat van het scheikundig 
onderzoek van het in de brief a.angetrogfen poeder,zodat de gevaar
lijkhei? van de"bom" niet valt te beoordelèn. 

-

Bij de nota v:,an HÏKO .. 
ad.l Op de suggestie van het vormen van een sabotage team kan niet 

woràen ingegaan,nu onlangs naar aanleiding van het geval te 
Alblasserdam juist besloten is,dat D alleen het eerste onderzoek zal 
houden met voorkennis en medewerking van .de pàaatselijke poli tie. 
KO ziet over het hoofd dat ons alleen maar b�paald� �evallen 
van sab�tage kunnen interesseren,nl.die met een politieke achtergrond 
en dat iRbneer het eerste onderzoek geen aanwijzingen daarvoor opleve 
de feitelijke omstandigheden van de sabotage of vermeende sabotage 
ons alleen als studieobject van dienst kunnen zijn,waarvoor 
Swartjes van Dis aangewezen,die er-voor zal moeten zorgen dat Bos 
(K03)daarvan ook kennis kan nemen en.die van zijn speci�lis+.ische 
kennis zal moeten weten te profiteren d9or contact met nos te onder 
houden; 
ad.2 Aanvulling van de technische kennis van K03 is altijd wenselijk 

dit geldt ook voor Swartjes,maar alvorens een cursus van M.I.5 
aan te vragen zou ik willen late,µ informeren in hoeverre de aanwen
dingsmogeli jkheden Uit boetert of op schrift gesteld �e hale� is. 

· · · · 1nstr1ict1emater1aal 
ad.3.In dergelijke gevallen zal de betrokken ambtenaar of zijn gezin 

vallen onder de algemene r2geling van in en door de dienst. 
Door d--e. BVD zelf kan geen speci _ale regeling gerrw.akt worden met ci
viel rechte·lijke gevolgeh.Aah H/AZ. wa;re te verzoeken H/KO in te 
lichten.Overigens ware steeds �rop te letten,dat door de betrokken 
ambtenaar gehandeld wordt binnen de sfeer van de rechtmatige uitoe
fening van zijn ambtelijke taak 

• KA

lm::,atregelen 

KA/28-4 .. 

Er bestaat gee·n bezwaar om wanner de' sabotag� melding daartoe 
9.:rnleiding geeft getweën te gaan t.w. heren ûartjes eh Bos. 
Regel kan dit echter niet zijn. 
Voor een aparte regeling V'>Or personeel bestaat geen bijzondere 
aanleiding tot a//v.. Ik zou gaarne aan Heer Bos een tev redenhe ids 
betuiging willen geven. 

F. 29/4

2... o. 2, 



PHD Knap werk van KO3 27/5-52 

DNB 

KA 

Dit geval destijds reeds besproken met KO3. Gezien het gevaar 
dat KO3 heeft gelopen is ter sprake gebracht Qf het niet 
mogelijk zou zijn een verdacht pakket, brief e.a. op een of andere 
manier door te lichten. Kan men dan bv.een batterij localiseren 
en de geJ_eiding doorsnijden, dan is het gevaar geweken 

29/5-52 

s.v.p. notj_ties op het-�schutblad dd 28/4 en 29/4 overtikken en
aan_CO toevoegeri; �o mogelijk tevredenheidsbetuiging aan 
CO toevoegen voor PD' 

ACD/PA 11.6-52 

ACD/PA- Notities op schutbls overgetikt •. Telefonisch met H/KO _, 
afgesproken dat hij_ zich wat de tevredenheidsbetuiging betreft 
rechtstreeks tot U zal wenden 

KA 1 G/6-52

•ACD/PA Wilt-U een afschrift van de t�vredenheidsbetuiging doen opnemen
in het PD van de Heer J.L.Bos. Daarna dit CO gaarne retour KO 

- KO 21/6-52

KO Volgens KA ZlJn de tevredenh.bet. bij H/KO gaarne �én (dupl) aan 
CO'toevoegen voor v0eging t.z.t� in PD 
t.g.t. H7AZ zie nota KA 28/4 ad 3 ACD/PA 23/6-52

ACD/PA Tevredenheidsbet.en duplicaat hiervan bijgevoegd voor voegen 
in PD. Als dit CO niet meer door anderen behoeft te worde

.
n

.., gezien, gaarne retour aan KO. W KO 25/6-52 
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Aan: Plv. H BVD 
Van: KA (Mr. van Maanen) 

RAPPORT 

Bij het rapport vanKo ontbreekt het resultaat van het 
scheikundig onderzoek van de in de brief aangetroffen poeder, 
zodat de gevaarlijkheid van de "bom" nie� valt te beoordelen. 

Bij de nota van H KO: 

ad 1 Op de suggestie van het vormen van een sabotage-team 
kan niet worden ingegaan, nu onlangs naar aanleid�ng 
van het geval ·te Alblasserdam juist besloten is, dat D. 
alleen het eerste onderzoek zal houden met voorkennis 
en medewerking van de plaatselijke politie. KO ziet over 
het hoofd d-at ons alleen maar bepaalde gevallen van sa
botage kunnen interesseren, al. die met een politieke 
achtergrond en dat wanneer het eerste onderzoek geen 
aanwijzingen daarvoor oplevert de feitelijke omstandigheden 
van de sabotage of vermeende sabotage ons alleen als 
studie-object van dienst kunnen zijn, waarvoor Swartjes 
van D. is aangewezen, die er voor zal moeten zorgen, 
dat Bos (KO 3) daarvan ook kennis kan nemen en die van 
zijn specialistische kennis zal moeten weten te profi
teren door contact met Bos te onderhouden; 

ad 2 Aanvulling van de technische kennis van KO 3 is altijd 
wenselijk; dit geldt ook voor Swartjes, maar alvorens 
een cursus van M.I.5 aan te vragen zou ik willen laten 
informeren in hoeverre de aanwendingsmogelijkheden uit 
boeken of op schrift gesteld instructiemateriaal te 
halen is. 

ad 3 In dergelijke gevallen zal de betrokken ambtenaar o� 
zijn gezin vallen onder de algemene regeling van in en 
door de dienst. Door de B.V.D. zelf kan geen speciale 
regeling gemaakt worden met civielrechtel�jke. gevolgen. 
Aan H AZ ware te verzoeken H KO in te lichten. 
Overigens ware steeds erop te letten, dat door de be
trokken ambtenaar gehandeld wordt binnen de sfeer van 
de rechtmatige uitoefening van zijn ambtelijke taak 

KA 28.4.1952. 
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Aan: Hoofd A• Z• 
Van! Boord K.o.

Betr•: selectie nieuw personeel BVD' 

VER'l'R0lJi Fl UK 

In verband met ons gesprek van enige dagen geleden, gaat hierbij 
een afschrift TSn een voorstel dat ik indertijd aan plv• Bootè 
zond. Het antwoord wn pl V• Eloof'd treft U tevens daarbij aan. 

Zoals U zult zien, heert dit voorstel betrekking op een grotere 
kring dan BVD-personeel en zal met de eventuele uit..-oering wn het 
plan gewacht worden op de resultaten van de exemens van de lop,ende 
cursussen• 

Er is echter wel enige aanleiding om t•lhV• BVD·-personeel eerder 
over te gaan tot enige selectie• Daal' het hier een zuivere personeela

angelegenheid betreft en deze door U wel besproken zal worden met 
plv• Hoofd, wend ik mij rechtstreeks tot u.

In het hierbijgaande schr1 jven vindt U de algemene gronden, w&Br
op mijn voorstel steunt• 

Verschillende malen is nu reeds in deze dienst gebleken, dat mensen 
in eerste aanleg terecht k%'8lll.en in tunct1es waar ze niet op hun 
plaàte waren• Dit is niet zo ernstig, wanneer door overplaatsing de 
noodzakelijke correctie aangebracht kan worden• Het is echter ook mo
gelijk, dat iemand voor alle functies ongeschikt blijkt• 
Wanneer bo•enstaande slechts in enkele gevallen voorkomen zou kunnen 
worden door een commissie zoals hierboven bedoeld, 1s het bestaan 
van een dergelijke conmissle reeds gerechtyeardigd• 

De commissie zou kunnen bestaan uit vier leden: 
Hoofd A.z •• Hoofd p.z., het betrokken afdelingshoofd en Root� K•O· 
H-KO zou zich dus een oordeel moeten vormen omtrent:
l•  mente.11 te1 t met betrekking tot ons werk ( goed democraat, over

tuigd van de noodzakelijkheid van ons werk, gezonde belangstel
ling voor dit werk, enz.) 

2• aanleg voor ons werk in het algemeen (gezond verstand i•V•m• 
werkzaamheden ot situaties voortvloeiende u1t dit werk)• 

Van <"leze test ( voor wat het K.o.-aandeel betreft} ware uit te slui
ten door Hoofd BVD aangegeven tunctiona.rtssen an lager administra
tief, documentatie- en huishoudelijk personeel• 

30 Oetober 1951 
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0-0 /3f/ 

Aantekenblad CO 112423 

Uw uiteenzetting heeft mijn instemming. Evenwel zou ik met een 
beoordeling van de cursisten willen wachten en derhalve ook met 
een voorstel tot instelling van een commissie tot de examens 
zijn gehouden, Aan de resultaten en ook aan de bevindingen waar
van we kunnen vastknopen, Dat geeft betere grond dan midden 
in de cursus met een oordeel te komen. 

4/7 Plv-H.BVD 

K,A. 

Wat is uw mening over de beide brieven i.

Ik ben het eens, dat diverse mensen van onze eigen dienst 
practisch geen opleiding hebben gehad onder het motto: ze 
leren het wel gaandeweg, Ik geloof, dat dit onjuist is• 

plv• H,PVD 1-4-1952 
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Aan: Hoofd A• z. 
Van: Hoofd K• o. 

Betr•: voorstel interne cursus- en examenregeling 

VERTROUWELIJK.,-

Zoals ik U bij ons laatste onderhoud mededeelde, laat de 
cursus- en examenregeling in onze dienst nog het een en ander 
te wensen over• De enige categorie aan welke voldoende aandacht 
kan worden besteed, is die van de rechercheurs• Deze categorie 
wordt ongeveer een jaar opgeleid (elke maand een week cursus)• 

De stof die op die cursussen behandeld wordt, is echter 
voor een veel grotere kring van belang en ik denk hierbij met 
name aan de categorie die in onze dienst wel aangeduid wordt 
als de "case-officers"• Deze categorie volgde tot heden slechts 
een cursU3van ongeveer 10 dagen, zo spoedig mogelijk na indienst
treding. 

Om nu uit deze ongewenste situatie te geraken, stel ik U het 
volgende voor: 
Er komen 3 soorten cursussen: 
1. Voor personeel van de rang van adjunct-commies af tot en met

die van hoofdcommies (politiepersoneel van adjunct-inspecteur
tot en met hoofdinspecteur)

II. Vöor rechercheurs•
!II.Voor lager personeel (van administratie, documentatie en huis-

houdelijke dienst). 

Ad l• 
ï'5;ië categörie zal gedurende ongeveer een jaar opgeleid worden (elke 
maand een week cursus). Aan het einde vandeursus zal een examen worden 
gehouden, hetwelk van iets grotere waarde geacht moet worden dan het 
examen voor de rechercheurs, omdat de stof iets diepgaander behandeld 
zal worden• Het zou zeer wenselijk zijn, indien bovenstaande niet al
leen van toepassing zou worden op nieuw personeel, ma8l' ook op het 
reeds in dienst zijnde personeel• 

Ad II• 
iii"ärkan op de oude voet doorgegaan worden• 

Ad III. 
Het is tot heden gewoonte geweest om het nieuwe personeel dat in 
deze categorie valt een beveiligingscursusje te geven- Dit zou in de 
toekomst enigszins uitgebreid kunnen worden en gevolgd door een test, 
die -indien goed- tot gevolg zou hebben het uitreiken van een soort 
verklaring. Ook deze regeling zou niet alleen moeten gelden voor 
nieuw personeel, maar ook voor het reeds in dienst zijnde pereoneei• 

Het axamen moet in dit verband gezien worden als een belangrijke 
factor. Mijn ervaring is, dat degenen die examen moeten doen aan het 
einde van de cursus veel en veel meer weten dan de toehoorders• 

Geen van de bovenstaande regelingen behoeft af te stuiten op ge
brek aan tijd• K.o. is bereid ook in de avonduren cursussen te geven. 
Om deze gehele cursus- en examenregeling te animeren zou voor promotie 
het bezit van het betreffende diploma als voorwaarde gesteld kunnen 
worden. 



Ten slotte zou ik willen voorstellen, dat in ieder geval voortaan 
elk nieuw personeelslid opgeJeid zal worden in de zin zoals.hierboven 
bedoeld, dus ook personeel boven de rang van hoofdcommies, én dat het 
volgen van een desbetreffende cursus als voorwaarde bij de indienst
treding wordt gesteld• 

DaSll' het hier een interne regeling zou betreffen, zou het Hoofd 
van de dienst in alle daarvoor in aanmerking komende gevallen 'Vrij
stelling kunnen verlenen (ik denk hierbij aan enkele veteranen in onze 
dienst en aan nieuw personeel in zeer hoge rang). 

31 Oetober 1951 

•

• 
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NOTA. 
Aan : Plv. H.BVD. 
Van : KA (Heer van Maanen). 

De gedachte, die ten grondslag ligt aan de voorstellen 
van H.KO om een regeling te treffen voor een betere selec
tie van de deelnemers aan de cursussen van KO en van het 
B.V.D.personeel is goed en gezond. Blijkens aantekening
van Plv.H.BVD van 4 Juli 1951 werd in beginsel hiermede in
gestemd. Het behoeft geen nader betoog, dat het streven zal
moeten zijn om de beste mensen voor het inlichtingenwerk op
de juiste plaats te krijgen. De stelling echter, dat degenen
die bij de selectie gunstig worden beoordeeld en op de cur
sussen voldoen, ook in de praktijk voldoen of zullen voldoen
en omgekeerd, is niet in dezelfde stelligheid als door H.KO
gesteld, te onderschrijven. Ik kan mij zeer goed mensen voor
stellen, die de cursusstof zonder moeite opnemen en verwer
ken en kunnen reproduceren, maar ten opzichte van de prak
tijk min of meer scheef staan door aarzelend, bedeesd of te
opvallendoptreden en anderen, die de grootste moeite hebben
om hun gedachten te formuleren maar de situaties in de prak
tijk van het inlichtingenwerk goed aanvoelen en begrijpen en
daarnaar weten te handelen.

De resultaten van de cursisten van de gemeentepolitie 
zijn zeker niet zo, dat gezegd kan worden, dat een betere se
lectie veel teleurstellingen en overbodige kosten had kunnen 
voorkomen. Het aantal afwijzingen is normaal. 

Het is de vraag hoe de verbindingen de aankondiging van 
een selectiecommissie zullen opvatten, ook indien zij zouden 
worden vrijgelaten om van de geboden gelegenheid al of niet 
gebruik te maken. Wel zou ik mij kunnen denken, dat zij vol
komen zouden kunnen aanvaarden, indien hun mondeling door tus
senkomst van �.S.V. zou worden medegedeeld, dat in geval van 
twijfel bij de keuze van de ambtenaren die zlj naar de cursus 
zouden willen sturen. een gelegenheid bestaat tot een vooraf-
gaande test. 

➔ 

Wat het B.V.D.personeel betreft, zou ik een selectie als 
door H.KO voorgesteld stellig willen ontraden. Op het ogen
blik is het al zo, dat verschillende ambtenaren van de dienst 
uren en uren moeten besteden om met sollicitanten te praten 
met een resultaat van niet meer dan 1 op 5, H.PZ is daarmede 
dagen achtereen bezet en met hem, bv. voor de vacatures bij 
B IX� B II en H.B IX. Daar zouden dan nog bij komen volgens 
het voorstel van H.KO, H.AZ en H.KO. Indien H.AZ dit werk 
meestal aan H.PZ zou overlaten zou dit toch altijd nog beteke
nen dat H.KO hieraan zeer veel tijd zal moeten spenderen. Maar 
bovendien wat bv. H.PZ met B II en B IX doet is niet anders 
dan selectie toepassen en toevoeging van H.KO zou betekenen, 
dat aan de candidaat over onderwerpen welke in verband staan 
met de cursusstof die bij KO behandeld wordt nog eensspeciale 
vragen zullen worden gesteld, welke niet altijd gemakkelijk 
te stellen of te beantwoorden zullen zijn. Hierbij moet be
dacht, dat bij het eerste· onderhoud met een sollicitant meest
al volkomen in het midden wordt gelaten waar en voor welk 
eigenaardig werk hij solliciteert. Vragen, die met dit werk in 
verband staan zullen dus bezwaarlijk kunnen worden gesteld. 
Meestal wordt bij het tweede onderhoud meer medegedeeld. Soms 
volgt een derde onderhoud. Bovendien worden candidaten voor 
verscµillende belangrijke plaatsen nog aan een psychologische 
of psychotechnische test onderworpen. Wij hebben verder de 



A. ,1. l(

Nota aan: KA 
van: Plv. H BVD P!!M. 

Geheel accoord met Uw mening, dat BSV bij de v�rbindingen 
zal attenderen op de mogelijkheid bi.i de BVD advies te kri.igen 
door test alvorens te beslissen wie de corpschefs zullen aan
wijzen voor opleiding. Dit ware met HB en H KO te bespreken. 

Wat onze dienst betreft zou H AZ met H KO kunnen 
regelen dat netBVD�personeel intensief geëigende cursussen be
zoekt. 

Plv. H BVD 25.6.1962 
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antecedentenrapporten van B IX, waarin meestal wel de antwoor
den zijn te vinden op de vragen die H.KO zou willen stellen. 
Ik ben bang, dat wij zullen gaan 11 overdoing 11 , wanneer wij nu 
bij de selectie die reeds toegepast wordt H.KO zouden betrek
ken. Tenslotte zal er voor deze dienst ook na de best bedoel-
de en best toegepaste selectie toch nog altijd een onzekerheids
factor overblijven, omdat wel altijd een gis zal blijven hoe de 
nieuwe kracht op de intieme kennismaking met onze dienst en zijn 
eigenaardigheden zal reageren. 

j 
Ik zie de oplossing voor tekortkomingen bij het personeel_, 

\1-rir-vU voortspruitende uit onvoldoende kennis van de materie eI:.Lblij-
., �l vi... vende belangstelling daarvoor, dan ook meer gelegen in de cursus� � sen van KO, die reeds aangepast worden en aangepast moeten blij-

ven aan de bijzondere behoeften.bij de dienst. Behalve de eigen
lijke instructie-cursussen voor nieuwelingen zullen daarvoor 
samenvattende en opfrissende cursussen nodig zijn, waarbij de 
materie behandeling vindt in nauw verband met recente politieke 
ontwikkelingen en gebeurlijkheden in de wereld en door de dienst 
behandelde zaken, waarbij ook plaats zal zijn voor behandeling 

• van stof als in de nota van 17 Maart 1952 door H.KO voor een op
leidingsinstituut gedacht en waaraan meen ik ook aandacht wordt 
besteed bij de thans bijna voltooide algemene (herhalings)cur-
s

. 
ussen van Maandag- �n Vrij!iagmiddag. � �,.,-:7'.�<-- -.-.::.

�
_.e. -4-.-:'� 

0-.,,(,. Ge-.- �-4.v-,,A.,,;-." t,-,r_,,, v,(J - -/, ., ··•. ···-< < - -tf-7 . .  ,c:.� u---��,,.,,._ , ..,...é.. - L-
- � �t-A,,:;F'. 

h'Yv��-r-- 3,-_(/�,,d/X 4�
7 Mei 1952. KA� van Maanen). 
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Aan: KA (Mr. van Maanen) 
Van: Plv. H BVD 

RAPPORT 

Er bestaat geen bezwaar om wanneer de sabotage
melding daartoe aanleiding geeft getweeën te gaan, t.w. 
heer Swartjes en Bos. Regel kan dit echter niet ziJn. 
Voor een aparte regeling voor personeel bestaat geen 
bijzondere aanleiding tot nu toe. Ik zou gaarne de 
heer Bos een tevredenheidsbetuiging willen geven. 

Plv. H BVD 29.4.1952 . 
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.AAN: Hoofd K.o; 
de Heer e.c. v.d. Heuvel. 

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

Naar aanleiding van het gestelde onder p unt 3 in Uw 
tot het Plaatsvervangend Hoofd B.V.D. gerichte nota d.d. 
21-4-1952 nr. 136893 met betrekking tot sabot"é\gegevallen,
waarin de B.V.D. vrnrdt betrokken en een B.V.D.er een on
geluk overkomt, deel ik U mede, dat de algemeen geldende
voorschriften voor ambtenaren en arbeidscontractanten voor
zieningen be vatten m0t betre.kking tot de sociale gevolgen
van ongevallen,ontstaan in verband met hun di enstbetrekking.

In hoofd trekken komen deze voorzieningen op het vol
gende neer • 
A. Voor vast0 ambtenaren:

1. Gedurende de tijd, dat betrokkene verhinderd is ziJn
di enst te verrichten volle bezoldiging en na even
tueel ontslag een invaliditeitspensioen verhoogd tot
ten hoogste 70% van de grondslag.

2. Vrije genees- en heelkundige behandeling op de voet van
de Ongevallenwet.

3. In geval van overlijden weduwe en wezenpensioen (50%
van de eerste f. 2.000.- plus 40% van de rest van de
pensioengrondslag tot een maximum van f. 2.200 .-- per
jaar en 10% van de pensioengrondslag voor ie der pen
sio·engerechtigd kind tot een t otaal maximum voor we
duwen en nezenpensioen van f. 4.000 .- per jaar).

B. Voor arbeidscontractan ten:
1. Gedurende de t ijd, dat be tro.k:.kene verhinderd is te

werken, doc h niet langer dan 52 weken, vol loon. Daar
na een ui tkering op de voet van de Ongevallenwet 1921
(zijnde ten hoogste 70% van het loo� en de Kinder
bij slagvvet.

2. Vrije genees- en heelkundige behandeling op de voet
van de Ongevallenwet.

3. In a;eval van overlijden een uitker�g op de voet van
de khngevallenwet (30% van het loon?Y+ 15% voor ieder
kind tot een maximum van 60%).

Bedraagt het dagloon meer dan 
f. 14.--, dan geschiedt over dat
meerdere geen uitkering.

HET HOOFD ALGJ:Cf.lEfü•; Zlu:�Ji: 

• 

� 
Dr. lG.�. 

, s-Gravenhage, 2 Septem'oJr 1952. 



Aan: Boof'd K• O• 

Van: K•0•2 

Door de heer li�J{is van p.z. werd mij medegedeeld• dat hij thans 
begonnen is om in samenwerking met de Gemeentepolitie te •s-Graven
hage (insp• Y•d•Berg) het bodepersoneel instructie te geven in het 
gebruik ve.n vuurwapenen• 

l• Het lijkt mij zeer aanbevelenswaardig om aeze instructie uit te bret• 
den tot een grotere groep personeelsleden• Uit. het geoefende perso
neel kan men dan langzaam aan, analoog aan soortgelijke bewakings
kernen bij P'l'T, Min•van Landbouw en andere instellingen, een eenheid 
uit het personeel opbouw.en, die in staat w zijn in roet"ige omstan
digheden de gebouwen van de dien.at gewapenderhand te beschermen• 
Voor het toetreden tot een dergelijke bewakingskern bestaat bij 
een gedeelte van het personeel, zoals mij gebleken is, zeer zeker 
belangstelling• 

2• In· een telefonisch gesprek met de heer �ol, Boord B IX bleek mij, 
dat ook zijn&rzijds belangstelling bestaat voor een dergelijke wapen
inatruetie• 
Tot op heden heeft zich wel geen geval voorgedaan waarbij mensen 
van B IX zich t en gewelddadigheden hadden te verdedigen; bij ver
scherping van de toestand is het echter niet uitgesloten te achten, 
dat er situaties zullen ontstaan waarin zelfverdediging noodzakelijk 
is• Een. goede voo:rgaande training in het gebruik. VBll. vuurwapenen 
kan in een dergelijk geval lijfsbehoud betekenen• 

13-11-1951
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Aan H.K.o.
van K.0.3. 

N.a.v.onderzoek explosie bij de
N.V.Philips Gloeilampenfabriek te
Eindhoven op 23 Juni '52 (CO 142.990)

N O T A 

Betreffende de gang van zaken biJ het onderzoek naar 
de mogelijkheid van sabotage bij de explosie te Eina
hoven (Philips) op 23 Juni 1952 volgen hieronder enkele 
opmerkingen. 
1. Te omstreeks 7.00 uur ontving de Heer Hagendoorn

telefonisch bericht van de Brigadier Staal (gem.
politie Eindhoven) dat er bij Philips een hevige
explosie had plaats gehad.
Omstreeks 7.05 uur kreeg ik opdracht terzake een
onderzoek in te stellen. Daar het hier een bedrijf
betrof uitte ik tegenover mijn directe opdrachtge
ver de wenselijkheid DNB in te schakelen. Deze, K02,
was het hiermede eens en nam op zich DNB te waar-.
schuwen, terwijl ik het vervoer zou regelen. De heer
Contant werd door mij gewaarschuwd en ik kreeg de
de toezegging, dat zo spoedig mogelijK een a�to te
mijner beschikking zou zijn •
Door l•eden van de afdeling D werd echter te à oten
dat Dres II ook mede zou gaan. Dres II moest nog
stukken medenemen, die aan zijn kantoor moesten wor
den opgehaald.
Een en ander had tengevolge, dat eerst te 8.30 uur
den Haag kon worden verla�en.

Het wil mij voorkomen, dat in dergelijke geval
len veel sneller moet worden gereageerd. Naar 
ruwe schatting is in dit geval tenminste een 
uur tijd verloren� 
Hoe eerder deskundigen van de BVD na alarmering 
ter plaatse zijn waar hun aanwe�igheid gewenst 
is, des te beter zullen de resultaten van het 
onderzoek zijn. Bovendien zal in sommige geval
len door het tijdig ingrijpen van deskundigen 
veel onheil kunnen worden voorkomen. 

2. Bij onze aankomst op het kantoor van de Heer Faro,
bleek CRC daar reeds aanwezig te zijn, zodat een
gezelschap van vier leden van de BVD, zonder dat
hiertoe een verzoek was gedaan, bij de N.V. Philips
een onderzoek ging instellen.

Het is vanzelfsprekend, dat de BVD belangstel
ling heeft voor dergelijke gevallen. De getoonde 
belangstelling was echter opvallend groot. Op

deze manier slaat de BVD een eigenaardig figuur 
tegenover de buitenwereld. 
Twee grote auto's, twee chauffeurs en in totaal 
vier BVD-ambtenaren is wel wat veel van het goe
de. 

3. Het zal in de toekomst wellicht meer voorkomen dat de
liet optreden van sabotage-deskundigen noodzakelijk is.
In zulke gevallen bestaan twee mogelij_kheden:
a. Men verzoekt om de hulp van een sabotage-deskundi ge
b. De BVD laat op eigen initiatief een deskundig sabo

tage-onderzoek instellen.
Bij mij is de vraag gerezen welke de taak is van de 
sabotage-deskundige. Moet hij zich beperken tot zui
ver inlichtingenwerk ten behoeve van de BVD of stelt 
hij, indien er een overtreding d�� wette�ijke voo�
schriften wordt geconstateerd, ziJn kennis, ervaring 
en vaardigheid ter beschikking van de onderzoekende 
opsporingsorganen? 
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Aans A.C"D. 

Van .0.2. 

De ijze waarop op h t moment de post bestemd voor Y.O.

wordt verzonden is niet bevrediLe d, noch uit beveiligings
oobpunt nowuit zakelijk oogpunt. 
Voorgeat 1d wordt de volgende regeling te treffen: 

1. Alle postvan de afdelingen bestemd voor K.O. vordt, zono
dig in gesloten enveloppe bij A.C.n.1. ingeleverd.

2. Tweemaal per dag ordt deze post door de koerier bij A.C.L
opgehaald.

3. Door persoheel van A.C.D.1. wordt deze póet in een taa of
koff r geborgen welke wordt afgesloten. De sleutel van
deze tas of koffer blijft bij A.C.D.1.

4. Bij K.O. wordt de tas met de daaraanwezige sleutel op het
Secretariaat eopend en de stukken uitgenomen.

5o In de tas worden geborgen de Y.Q.Q�� de afdelingen bestemde 
post on de birieven bestemd voor verzending naar buiten. 
De tas wordt door Secr. K.O. gesloten, de sleutel blijft 
bij K.O. b ·

· 

6. De tas wordt door de koerier1\�c.n.1. aangeboden en geopend
met de bij A.C.D.1. aan ezige sleutel. A.C.D.1. zor0t 
voor verdere expeditie van de uiteenomen stukken. 

7. Rventuele spoed- stukken bestemd voor deadressecrden bui ten
de dienst worden door de zorg van K.O. zelf verzonden.

Tevens mo�e ik U er op attent maken,dat de toezendéng 
van .4. stukken onbevredigend is. Veelal worden déze stukken 
door mij niet in een .gesloten enveloppe on.vaneen. 

Naar mijn ening wordt dit veroorzaakt door het feit, 
dat aan de buitenzijde van de enveloppe, waarin het F • •  stuk 
ge borgen is niet -te zien is dat de inho:ud uit een P.A. s tuJ;: 
bestaat. 

Een andere reden is , at de P.A. stukken (vnl. bij ver
ker in de afdelingen onderling) niet aan een bepaalde ncrsoon 
geadresseerd worden, waardoor open·ng van de enveloppen� op 
het afdelings-secretariaat ylaats vindt. 

W.i. �are het gewenst, dat ter betere bescherming van 
het P.A. archief a�zonderlijke enveloppen gebruikt worden, 
waar duidelijk op aangegeven staat, dat deze envellorpen óen 
P.A. stuk bevatten en slechts door de met name 0eadresseorde 
geopend mag wordenG Dit zou kunnen worden bereikt door het 
plakken van strcb lten op de ingebruik zijnde model interne en
veloppen. Deze enveloppen moge dan niet voor verzending van 
andere dan P.A. stukken gebruikt worden. 

11 December 1951. 
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Aaat lloofd B, C, D, KB. Afschrift aan: Plv. H.B. V.D., H.A. z • .

Va1u ootd .o.

Ia o_pdnoht van de dtcmatlGitins Hl ' il'lg1Ulg van run
nlewre .iflM' de oJlelding van B.V.D.-per neol worden Jas.ga.. 

Tot hedell \fflrden drie soorten C\2.'1"8Wtaen � • 
In da eerato plaats eot'l CUZ'BQa van � to aken. orap-nid 
cwer een geheel Jur, voor �. 
ln de · e plaata een curwa V&1l ong 2 weken voor niw 
ptmJoneel behorende tot de l!Ji4delbare ot heg re :mtlfsGlti. 
ln d derde plaat• • bovelli�us ven enkele s:d.d n 
\t'OOr lager peacaneel. 

Due oput blljl:t in 'lfe»ochill de opaich\en onbevredigend. 
In � bi&ne ia VOR de eerste 'tNé c� cahgOri.eën 
een geheol mea cW!'OU8aenayatMm out.worpen, dat oem de at& 
� �t komt. Het nié\llN eystee komt itt hoofdlijnen. 
op het volgende neors 

b"lk nieuw pwsoneelel14 bèhói-ena.e tot d• 0$tpgorie h gáN 
aabtenall'ell, tid.ddelbue a. tenaren of nchvcboura dient een zgn. 
llUl@cu?'Wll van o eor 4 1feut'1 e.chtu- elkitAr te vol -. In eze 
curaua worden de çondslagen van het inlich1i.n8en- Yeilighéido• 
werlt �.ia. Aan het einde van a.e curau dient idei;- uam.m 
te doen. tem:iJ in bi.Jescmdere �llen door do d1eutlei4bg ffij
stelling want verleend.. 

Op de gNndala.g van d.ae buim::uraua sülan 1ft tle 'toe t 
p cia114tuncnnuasen ffl>rian gegeven omratténde d: volgende c:m

deererpon, lnl1ch\i� B.v.». {e.nal.1,&t•�>. lnlicbUngen rk 
n.v.o. (op&nti.et personeel) ,. Beveiliging� Ob en tie, Sabotap,
Conapifttieve hode, Pol!.t1.it. Recht i.v.m. inl:ichUngen- en
veilighetdaeerk. Ook dae ourauafft\1 waan-an d. duur nog m.oeilijk
l:lepu.ld kan worden, zullen eindigen toen�,

De eerste baSiscuroaa al 1 April .e. aanvangen en de vol
gffl'lde 1 "1GJ.. Be-t ligt in de bedoelins j&rli;)ke een 5 tal van dor
gel.1.jk! cueuseen te gffel'l• tl ontvangt hl. romtnnt nog nader be
richt. 

De epeciali tencureussen aulleu. naar behoott.& gegev 
ook htonmtrent ontwt1Bt tl nog nader bericht. 
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Aan:: Plv. Hoofd B.V.D.

Yazu Itoof'd K.O. 

AFSCHRIFT 

In opdracht van de dicmetleiding sal. et ingang van het 
nieuwe jaar de opleiding van B.V.D.-peraoneel worden gewijzigd. 

?ot heden werden drie soorten curawu•en gegeven. 
In de eerate plaa.ta een cursus van onaweer 10 weken" v rapreid 

. ,. ovttr een {jheel jaar. voor recherohaum. 
In de tweede plaat-a een curaus van Otll!teveer 2 •eken voor nieuw 
peraQneel behorende tot da middelbare ot hoger rangen. 

·{1
In de d rd.e plaats een beveiliP,ingseureu.a van enkele middagen 
voor lager pe� oneel. 

Doze opzet blijkt in ve:rscldll0-nd opzichtén otibevredigend. 
In verband hiermee is voor de aente twee genoemde categorl.eën 
een geheel nieuw curaw1sens;yate ontworpen., dat aan de te 
bezwaren tegemoet komt. liet nieuwe &ysteem kotllt in hoofdlijnen. 

• 

op het volg nde neert 
Elk n1eu,r personeelslid behorende tot de categorie hogere 

ambtenaren, middelbare ambtenaren or- rechercbaura di•nt een zsn.
buiacuraua van ODgèVeer 4 •eken achter el.kaax- te volgen. In deze 
curBWJ wor4en de �.ondelagen van het inlichtingen- én veili,gheida
werk behandeld. Aan het einde 'V'an de. CNX'SUS. dient ied91" im • -te tf: i:- C--i ?-:..1bl&lf"t&Mij in bijzondere gevallen door de dienatïëidî'ng vrij
stelling wordt verl.eend. 

Op det grondslag va.tl deze basiecursua zullen in de toekomst 
apecialiat81l01U'$USS8n worden gegeven omvattende de volgende ou
denerpen: InlichUngemrerk B.V.D. {analysten), Inlichtingemrark 
B.V.D. (operatief pe-raoneel), Beveiliging, Observatie, Sabotage,
Oonspiratieve methode• Politiek, Reoht i.v.m. inlichtingen- en
veilighei.dswerk:. Ook deze cmrsuseen, waarvan de dl11l1" nog moeilijk
bepaald kan worden, mllen eindigen .met een am ll1Dt: /' �...,✓-,

De eerste baaiacuraus zal 1 Aprils •• aanv&n4fcm es{de •olgen
de- 1 Mei. Het ligt in de bedoeling jaarlijke een 5 t·al van derge
lijke cunu&sen t& geVen. U ontvangt hieromtrent nog nad.er l>er:icht. 

De specialistencursussen zullen naar behoefte gegeven word.en; 
ook hie-romtrent- ontvangt U nog nader bericht. 

/ 



AAN: Hoofd KO 
de Heer e.c. v.dl Heuvel. 

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

Nr. F.Z./ ISS'-lo 
B.ffende: Verblijfsvergoeding

bij bezoek aan cursus. 

..,. 

Tijdens contrOle van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
is bezwaar gemaakt.tegen het volledig declareren door ambtenaren 
van deze Dienst, die buiten Den Haag wonen en Den Haag niet als 
standplaats hebben, doch Den Haag bezoeken voor het volgen van 
cursussen. 

In overleg met de leiding is derhalve besloten, dat diegenen 
die buiten Den Haag wonen en een cursus bij KO volgen, per gehe
le dag een verblijfsvergoeding van f. 1.-- op.tvangen. De zoge
naamde uurvergoeding blijft in dit geval achterwege. 

Ik moge U uitnodigen belanghebbenden, voorzover deze op Uw af
deling aanwezig zijn, er mede in kennis te stellen, dat deze rege
ling van kracht is vanaf 1 Februari jl • 

5 Februari 1953.



AAN: Hoofd KO - ( de Heer c.c.v.d. Heuvel) 
--------------·:r----1·----------------------------------------------------------

Nr. P.Z./ IS-t:>?-L& 
Betreffende: 6verwerkvergoeding. 
Bijl.: -

-

• 

Naar aanleiding van Uw telefonisch verzoek om in�ich
tingen inzake de mogelijkheid tot toekenning van overwerk
vergoeding, deel ik U het volgende mede. 

Het nieuwe artikel 14a van het A.R.A.R. opent de moge
lijkheid tot toekenning van vergoeding voor overwerk. Het 
6e lid van dit artikel bepaalt echter, dat geen vergoeding 
voor overwerk wordt genoten door ambtenaren, die met de lei
ding van een dienstvak of een onderdeel daarvan zijn belast 

of die niet onder leiding overwerk verrichten. De instruc
teur die zelfstandig voor de klas staat kan bezwaarlijk wor
den aangemerkt als onder leiding in de zin van dit artikel
lid te werken. Gedacht is aan arbeid, verricht onder toezicht 
van iemand die daarvoor zelf géén uurvergoeding geniet. 

Wel kan worden gedacht aan toekenning van een vergoe
ding op grond van het bepaalde ins. K 320 houdende nadere 
regeling van de aan de hoofden der Ministeriële Departemen
ten-verleende bevoegdheid tot toekenning van subsidie�,bij
dragen, vergoedingen, schadeloosstellingen en gratificaties. 

Hierbij moge worden aangetekend, dat uren gedurende wel
ke belanghebbenden hebben moeten reizen om de plaats te be
reiken, waar zij hun eigenlijke werkzaamheden moeten ver
richten, niet in aanmerking kunnen worden gebracht voor de 
berekening van overwerk in de onderhavige zin. 

In verband hiermede geef ik U in overweging dagelijks 
te doen aantekenen gedurende welke tijden de instructeurs 
hebben gereisd en gedurende welke tijden zij hebben gewerkt 
in de vorm van lesgeven, oefeningen leiden, administratieve 
werkzaamheden e.d. 

Aan het eind van het kalenderjaar zou dan aan de hand van 
dit overzicht kunneh worden nagegaan of de Minister redelij
kerwijs kan worden verzocht machtiging te verlenen aan be
langhebbenden een vergoeding op grond van het bepaalde bij 

-S. K 320 uit te keren •
Î'

ZAKEN 

ZAKEN 

la April 1953.
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t. Ingevolge de door nd� m t U ge kte afspra.
iaoge ik tJ bierb13 n oppve doen 'te>ekomEu1 Taa
tilmYoorstelliI1Gen lke door de afdelill& Oplei
din.g van ie a.v.D. voo� onderdel�n van de Konink
li�ke .Landmacht verzorsd werden.

2. In te kosten apeeif1eatie zijn de volgende
hoofd a op&•no eni

A. F-11.m hlW.r ( a.'1 1". 0, ,0 pe,r 10 minuten
B. Ru.ur pro3ecto� (a4 t.12,- pt·r voorstelling

volgene bè.-ekening a.v • .o. ) 
o. VerbliJi'evergoeding operate\U' vol&ens

r isbeel it.·
». R.ei&ko ten operateur.

3. Het was biet mogelijk om o.-er het jaar 1952 de
verbli3fs�ergotd1ng en �ëiskosten van 4a operateur
volgel'lS de JlÜete bedraaen op. te geVen en is da r
om volstaan met een N-ming op gx-ond van de kosten
over het een� hal� Ja r van 195:,.

4. Zoal Ub kend h eft 4• B.V.D. op basis van
wed rkerig dienstl)etoon deze koeten voor zi3n

J'ekenill4 geno.m$n.

Bet Plaatsvervangend Hoofd van de 
AfdeliDe Opleiding, 

Aaru K pit in P.J.Koene 
Ju.11ana Kazerne 

/.:.visser.

• s-Gr venbage.



lilm no. 

1. 

2. 

,. 

4� 

6. 
1. 

4t. 
14. 
15. 

18. 

19. 

22. 

24. 
25. 
26. 

29. 

31 • 

vertoond aan onderdelen VAA de Xon1nkl1Jke Landmacht. 

Titel Ru.br. .Ouu.r 

Body Ses.rch v. 20 min.
House Search G. 30 min.
Guarding against Sabotage G. 45 min.
Onder cover G. 40 min.

Reeis'ting enemy interrogation DG. '68 min. 

Ar,.r�i.\:and searoh ot persona DG. 40 min. 

Sabotage by fire G. 17 min,
Special opera.tions mi,ning G. 17 min.

1 

Re.ilroads v. 19 min.

Fighting words "l.: 
,,_.,,. 2, min.

Private "Sna.fu" in Spies 4 min. 

Now you•re talking 1 '> in. 
Secu�ity·oont�ol in o�era.tion 
Sandatone v" 24 ini'n. 

Colleetion and preservation 
of eVidence 62 min. 

J?risoner of war for 1ntelligence 27 min.

Prod�otion of combat intelligence 17 min. 

Safeguarding military information 16 min. 

A scrap of paper 

Wij lev-en vrij 

G. Geheim

42 min. 

13 miJ. 

V. Vertrouwelijk
DG. Dienstgeheim

Huurprijs 

f. 1,-

t. 1,50

r. 2,50
f. 2,-

t. :h50
t. 2;-
r. 1,-

f. ,. ...

f. 1,-

:f. 1,50

r. 0,50
t. 1,-

t. -1,5Q

f. 3,50
f. 1, 50

f. 1, ..

f. 1,-

t. 2,50
:t. 1.-
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atum Pla ta n erdeel 1 m nrs. Pilm t •i.=r ro- Vervoer'tro ten Ve-r" ever oe-
(zie ur jee or ,- , operate,,r · • q. ,.e kl • ri ng opera+e·rr 
bi ilage n F.P.(ei- .A. (. i11taire a1•to (vol gene reis-

,:en proj. ,.A. (diensta 1 to T\ besluit) 
and a�bt) 

- -·-

1952 
'J2/2 .ar.il erwijk: -=- ·1n _e,_7_1 .�,- -v.1?,- -r.,::; ,,,;r:, f. �,6-
?r>/j " " ---1 �4,- -r .12,- ,. t; ,�"' f. �,6A
?0/4 " f1 -7-'31 t.4,- -f'.12,• f., ,�" �,,;o .. 

1,..,/6 ff ;-7-A-11"\ f.5-,- .r.12,- f .e::.:" ,;-rt , ,. 6Q • 
1 /, tl llf 4-�-6- -r-. '7 • c;c .P-.1?,- ,:,.i;f';, 0 f'. ., ' �

14/1 n " 1-2-14-1q
2-5 -r.6,- :t.12,- i'.50, 'f. 3,6 

15/1 " " �-14-2� �e
s

,""! .1 ., ... f.1;;0,,:;o ;f" 3,6� • 

1e hal.,. aar 

�/1-� /1 tt /, orsct.ot tt 2 -2c:;-20 ., .4 ,,r;. .P. .fl' .. 1 e:: t 
(' 

/1-10/1 ''/ avelte IJ 24-2 ... -29 t.4,50 .l'. -f'.1r;, 2 
14/1 i. me e-n " 2 -25-29 •4i50 �• P. f. 1, ():? 

20/1-2�/1 ard rWij1r/ 
i tenberg; dam " 2.4-25-29 t:13, .'P. .17,26 

2P/1-'3 /1 wijk/•tîrarde 
ApeJdoorn " 24- f

i

-21 f.'9,- 1?. -f'.1�,70 • • 

3/2 Harderwijk 3-22 ,,5, t') E.P. f. '7 .,- f. �,�o

10/2 ,, Il 24-2'1= -29 � .4,,50 f. �,- .. 7, 94 
1"3/2 " Il 24:-�,-29 "f .4,-5◊ f. 9,• f'. �, 1 
1 /3 tt u 15-1A-1�26 :f.4,50 
11� u/Hrmelo u 1t::-1D-1-9- t:; .4,50 • • �,- f.12,02
16 " tt s-2e; -f "4,5-0 'f. C!,- f'. 7,94 
21/4 ff " ·t-2 'f .2, 50 -f. .,- -r'. 7,Q 

28/4 tt ., 24-2i;-29 f'.4,5 
29/4 "/vught " 24-2 -Z9 .4,50 9,- f'.10,28 
1¾5 nreda " 24-21.i-29 f'.4,;0 . ,6r. 1". 1,5'5 

2 6 î!arderwijk " 24-2Ç f.';,50 f'. -Q,- • 5,�
11/6 ff " 5-25 f.4,50 t"� t'. 9,- �. 5" 05 

--- - -· 
.126,- �-�4.- f' .4 7" 0 0 r.11;5, 7

otaJ.e ko ten: .f" . P 1 :'5, 67
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Aan: H,B.V.D, 
Van: l:I,K,O. 

Onlangs had P.H.D. een gesprek met één van de functiona

rissen van de afdeling "Security" van M.I,5, waarin deze hem

mededeelde dat zij in het bezit waren van een tiental security 

instructiefilms. De3e films, die hoofdzakelijk bureaubeveiliging 

betreffen en 10 - 15 minuten duren, worden gebruikt voor het 

instrueren van functionarissen die bij ons te vergelijken zijn met 

beveiligingsambtenaren van departementen • 

Deze films werden door M.I.5 eveneens van belang geacht 

voor veiligheidsdiensten van de Natopartners en het ligt in de be

doeling ze,voor wat Nederland betreft, ter hand te stellen aan de 

Nederlandse Militaire Attaché in Londen (mogelijk is dit inmiddels 

al geschied). M.I.5 ging uit van de gedachte dat ze zo de B.V.D. 

wel zouden bereiken en kon niet vermoeden dat ze op deze wijze 

waarschijnlijk bij G II blijven. Voor het geval de films nog niet 

aan de Nederlandse Militaire Attaché ter hand zouden zijn gesteld, 

zou de eenvoudigste oplossing zijn, indien de meerbedoelde M.I.5 

functionaris zijn dienstleiding zou verzoeken de films direct aan 

ons te doen toekomen. De positie van de meergenoemde M.I.5 funclio

naris, alsmede de reeds terzake gemaakte afspraken maken een 

dergelijke procedure blijkbaar onmogelijk. Het beste wat waarschijn

lijk gedaan kan worden in dit geval ia dat Hoofd B.V.D. de Chef van 

de Generale Staf opmerkzaum maakt op deze films, onder mededeling 

dat ze voor ons bestemd zijn. Indien hier niet bevredigend op ge

reageerd zou worden, zou M.I.5 waarschijnlijk wel genegen zijn dit 

te bevestigen. 

5 Februari 1954 
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AAN: H.K.O. 
VAN: K.o.;. 

Jfr•;p-
___--

Verslag bespreking dd. 18 Maart 1953 
met Dr W.Froentjes en Drs A.H.Witte 
van het gerechtelijk Laboratorium te 
•a-Gravenhage inzake sabotage.

Door bemiddeling van H.C. is het mogelijk ge
norden, dat ik op 18-3-53 een onderhoud had met

r W.Froentjes, Directeur van het Gerechtelijk La

boratorium te •a-Gravenhage. 
Nadat ik had kenbaar gemaakt wat het doel van 

mijn komst was, nl. het leggen van persoonlijk 
contact teneinde in de toekomst een geregelde uit
wisseling van technische gegevens te verkrijgen, 
bracht Dr Froentjes naar voren, dat het dan gewenst 
was, dat zijn plaatsvervanger Dra Witte bij dit 
gesprek tegenwoordig zou zijn. Hiertegen was mijner
zijds vanzelfsprekend geen enkel bezwaar. 

Dr Froentje.s en Dra Witte deelden mij mede, 
dat zij slechts weinig geinteresseerd waren in sa
botage. Zij hebben op dit gebied dan ook weinig of 
geen ervaring. Gegevens omtrent organisaties, metho
den en objecten konden zij in het geheel niet op
brengen, terwijl zij wat betreft de middelen slechte 
kennis droegen van enige eenvoudige, algemeen beken
de, toepassingen van zand, suiker, amarilpoeder, 
zwavelzuur en handgranaten. 

Zij waren het met mij eens, dat bij vernieling, 
brandstichting enz. methoden en middelen kunnen 
worden toegepast, die voor een saboteur zeer bruik
baar en aantrekkelijk zouden kunnen zijn en waren 
genegen mij in voorkomende gevallen op de hoogte 
te houden van de door de misdadigers gebezigde 
techniek en tactiek. 

Dr Froentjes achtte een goede samenwerking van 
groot belang en was van mening dat bij gevallen 
van practische toepassing van springstoffen en ont
stekingsmechanismen onze bijstand voor hem van gro
te waarde zou kunnen zijn. 

Onder het voorbehoud dat van geval tot geval 
toestemming van de Leiding van de Dienst zou moeten 
worden verkregen, heb ik mijn medewerking aan Dr

Froentjes toegezegd. Van zijn kant verzekerde Dr

Froentjes bereid te zijn, wanneer dat nodig mocht 
zijn, alle medewerking aan de B.V.D. te verlenen. 

Drs Witte bracht naar voren dat men bij het 
Gerechtelijk Laboratorium ook te weinig ervaring 
had met en kennis van de toepassing van geheime 
inkten en dergelijke en vroeg tot een grotere samen
werking te geraken. 

- 2 -
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Hierop is door mij geantwoord, dat met be
trekking tot deze aangelegenheid K.0.2 beter 
van advies zou kunnen dienen en ik heb mijn be
middeling toegezegd voor het eventueel tot stand 
brengen van een onderhoud met K.0.2. 

Dr Froentjee beschikt in de bibliotheek 
van het Gerechtelijk Laboratorium over een aan
tal boekwerken op het gebied van explosieven en 
betreffende brandstichting die hij mij gaarne 
ter inzage verstrekt. 

Dezerzijds is toegezegd, dat Dr Froentjee 
en Drs Witte te zijner tijd onze verzameling 
sabotagemiddelen zou kunnen bezichtigen. 

Ten slotte zij vermeld, dat ik door Dr 
Froentjes zeer voorkomend werd ontvangen. De 
indruk werd zelfs gewekt, dat Dr Froentjes het 
beslist prettig vond, dat er naar een goede 
samenwerking werd gestreefd. 

26 Maart 1953 • 
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.Aanl Hoofd P.z.

Vans Hoofd K.o •

• 

Hierbij de toelichting op de in de 
tekeningen aangebrachte wijzigingen in het 
K.O.-gedeelte van het geb01:1w, alsmede het
materiaal dat nodig zal zijn. 

M.b.t. het laatste dient nog opgemerkt
te worden da.t buiten beschouwing is gelaten: 

1. Hetgeen reeds aanwezig is (dit zal voor
lJ gemakkelijk zijn na te ga.an, daar Uw
a.i'deling dit juist een dezer dagen op
heeft la.ten nemen).

2. Hetgeen aangevraagd ils voor 1954 ( ook
dit is voor lJ gemakkelijk na. te gaan,
daar dit bij elkaar staat op de begr.o
tingsopga.ve voor 1954).

3-3-1953
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Begane grond. 

Toelichting op de in de tekeningen 
aangebrachte wijzigingen in het 
X.O.-deel van het nieuwe gebouw.

------

!!!!.L. In het oorspronkelijk als "z l" geprojecteerde 
gedeelte bevinden zich in het midden 2 kolommen. 
Dit is uitermate lû,nderlijk, wanneer men de stoe
len in lengte-.opstelling plaatst. Bovenddsen is het 
niet mogelijk films te projecteren. De z l is 
da rom verplaatst naar het oorspronkelijk als les
ruimte geprojecteerde gedeelte. 

Film-cabine. Achter in deze verplaatste zaal ie een filmoabine 
geprojecteerd welke gebouwd moet worden volgens de 
bestaande wettelijke voorschriften. Dit maakt het 
dan mogelijk om ook gebruik te maken van 35 mm 
projectoren. 
De filmoabine bestaat uit 2 delen• die door een 
brandvrije deur van elkaar gescheiden dienen te zijn. 
Ret ene deel dient voor projectie ruimtes het andere 
voor opberging (niet äm.ndba.re) 16 mm films. 
De vloer van de 9abine dient tenminste 50 cm boven 
dé vloer van de zaal te zijn. Door de bouw van deze 
fiihmcabine wordt de zaal 2 m korter dan oorspronke
lijk geproöeoteerd. (thans 10 meter) 
Verlenging ·zou. verkregen .ku.munworden, indien de 
garderobe opgeofferd wordt en op de plaats van de 
garderobe een spreekkamer komt. Kleding van de enke
le bezoeker zou dan ofwel in de spreekkamer ofwel in 
de gang gehangen kunnen worden. 

Leslokaal. Dit lokaal is verplaatst naar het gedeelte waar oor
spronkelijk de zaal geprojecteerd was. Dit leslokaal 
wordt ingericht als demonstratielokaal. Bovendien 
kan het gebl'llikt worden als leslokaal voor kleinere 
groepen. 

1e &tage. 

Leslokaal I - Daar het beter is de leslokalen aan de schaduwzijde 
Leslokaal II van het gebouw te hebben en de werkkameni aan de zon-

zijde, zijn beide leslokalen in elkaars verlengde 
geplaatst. Door eventueel als scheiding tussen de beiioe 
lokalen geluidsdichte harmonie schuifdeuren toe te 
passen zou een zaal te verkrijgen zijn van 15 m lengte. 

Bibliotheek. Door het achtereinde van de gang in te richten als 
bibliotheek wordt een ruimte verkregen waarin de 
kasten met boekeh van de uitleen-bibliotheek en sten
cils geplaatst kunnen worden. 
Door het plaatsen van een toonbank worden de cursis
ten buiten de eigenlijke ruimte gehouden. Door deze 
bibliotheek als voorkamer voor het secretariaat te 
gebruiken bereikt men tevens, dat de cursisten niet 
in het secretariaat zelf komen hetgeen om veiligheids
redenen beter is. 
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Secretariaat. Als ingeschetst voor S personen+ kasten etc. 

Kamer A. Voor 1 leraar (om., die tevens als af'delingsseor -
taris fungeert, vandaar verbindingsdeur met secre
tariaat) (de Heer Schamper) 

Kam r B. 

Kamer c,

Kam r D1 

Kamer E1

Kamer F. 

Voor 1 leraar plus assistentf reep de Beer E. Bos en 
nieuwe man. 

Voor 1 leraar plus assistent, de Heer J.L. Bos+ de 
Heer T. Boschker. 

Voor 1 leraar (de Heer Hu.be�). 

Voor plv. Bootd K.O. (de Heer Visser). 

VoO?" Hoofd K.O. {de Beer v.d. H8'11Yel) 

Leslokaal III Ale geprojecteerd. 
Dit lokaal wordt ingericht als conferentiekamer 
voor cursussen aan. hoger personeel. 

Laboratorium. De kamer aangeduidJ als laboratorium komt te verval
len en wordt leraren kamer (lam r A). De functie van 
deze kam r wordt opgevangen in het demonstratie lo
kaal begane grond. 

Bijzondere In de zaal zowelti� de leslokalen I - II - III moet 
opmeqingen1 rekening gehouden word.en met het f it, dat in deze 

lokál.en zowel films als lichtbeelden geprojecteerd 
moeten kUnnen worden. 
Er moeten dws de nodige stopcontacten worden aange
bracht met ronda.arde. 
Verder zal hierop ook met het aanbrengen van de ver
lichtingsarmaturen gerekend moeten worden. Er kunnen 
dus geen armaturen in het midden van het lokaal ge
hangen worden. 

:Bij het grote aantal personen dat op de 1ste étoge 
verblijft(± 55 CUl"Sisten en 10 personeelsleden K.O.) 
zal het nodig zijn de capaciteit van d toiletten op 
te voeren. Mogelijk is onderstaande indeling aanvaard 
baar. 
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Benodigdheden1 

Begane çond. Voor zaal. ± 50 stuka stoelen. Het meest praotiecche 
zijn stalen stapelàtoelen met armleuning en schrijf
plankje (R.I.B. model). 
Vast film poreus scherm met gordijn. Scherm± 40 c 
van wand, plankje voor plaatsen luiàprekers, achter 
dit scherm. Vaste leidingen voor luidsprekers n 
soundmiar, sainbel enz. Lichtdichte gordijnen voor 
verduistering. Ventilatoren. Zodanige eleetrische lei
dingen dat de lichten van de zaal in de filmcabine 
in en uitgeschakeld en gedimd kunnen worden. 

Filmoabine. l!'uui'plank voor plaat en wire-recorder en platen draai-

Filmkast. 

r. Aansluiting krachtstroom 220 Volt. Stopcontacten
normaal voltage. Kruk met leuning voor operateur.
Kleine mee1uistet-luidapreker. Weerstand voor dimmen
zaallichten.

Enige stal n rekken voor opstapelen Tan films. 

Demonstratie- Speciaal vervaardigde kasten voor opber� demonstra-
lokaa.1. tie materiaal. 

Tafel en 10 stoelen. Zandbak met modellen.

1 &tage. 

Leslokaal I Vier-delig wand.schoolbord met toebehoren. Demonstratie
tafeltje. Staande katheder. Rek voor wandplaten, aan
wijsstok. Tateltjé voor projector. Lichtdichte gordij
nen. 25 Collegestoelen. Vlonder. 

Leslokaal II Driedelig wandsohoolbord. Demonstratie.tafeltje. Staande 
katheder. Rek voor wandplaten. Aanwijsstok. Lichtdichte 
gordi3nen. 25 Colleg•stoelen. Vlonder. 

Noot, De thans in geb:ruik zijnde school.katheder voldoet niet. 
Rij verkeert nog :Ln goede staat en kan misschien wel 
verkocht worden.· 

Bibli0th.eek1 Vaste balie met doorgang en afsluitklep waaronder 2 
af'slu.itbare houten kastjes. 8 Stalen kasten, w rvan 
2 voor de balie voor opbergen van lesmateriaal.van cur
sisten en 6 acht r de balie voor opbergb van boeken 
en stencils. Schelleiding met drukknop en schel naar 
secretariaat 

Secretariaat. 1 schrijfbureau.+ stoel 
1 sohrijtta.f'el + stoel 

Kamer A1

Kamer D. 

3 sohrijfmaohine tafeltjes+ 2 stoelen 
4 sohrijfmaohinea waarvan 1 met grote wagen. 
2 stalen ka.sten voor administratie 
3 ladenkasten met hangsysteem voor methodiekarohi f. 
1 "'lerri'jdbare standaard met afsluitbare stalen kaar-

tenbakken A6 formaat. 

1 schrij:tbureau-t: stoelen 
1 stoel voor b zoekeJtS 
1 stalen kaete!!. (½) 

2 sobrijfbureaux + stoelen 

1 stoel voor bezoekers 
1 stalen kast (1/1) 
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Kamer F. 

2 sohrijfblu'eaux + stoelen 
1 stalen kast (1/1)
1 stoel voor bezoekers 
1 schrij1'bureau + s�o 1 
1 stoel voor bezoekers 
1 stalen kast{½)

1 schrijfbureau+ stoel 
1 stoel •oor bezoekers 
1 .-ta1an kast 1½) 
1 schrijfbureau+ stoel 
1 stoel. vooo:- bezoekers 
1 stalen k;ast (½) 
2 leunstoelen+ tafeltje (zitje) 

Leslokaa.l IlI 3 Delig wa.ndschoolbord. Rek voor wandplaten. Aa.mdjs
stok. Demonstratietafeltje. Tafelkatheder. 
6 Tafels 90 x 1'0:; 1 groen laken. 16 armstoelen:; gor
dijn waarachter wandsohoolbord verborgen kan worden. 
Vloe-rbedek:Tdng. 

nmerkylg• 
1 In.plaats van schrijtbllreau + stalen kast is ook stalen schrijf

bureau te gebruiken. Dit spaart ruimte. 
2) In het bovenstaande is geen rekening gehouden met het reeds aan

wezige materiaal. Wat er is blijkt uit de onlangs opgemaakte
inventaris. Ook is geen rekening gehouden met de voor 1954 reeds

ingezonden begroting. 
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AAN: het Hoofd KO ( de heer C·.C �v.d.Heu�el). 

Nr.�-�-/ /j-&9 >UP
Betreffende,: f .� . � ., / . , 

honorarium.le�ingen. 
- r' ,j -

• y 

-- �Naár aanle.icÜng' van Uw �notá van 18 -'SëEtember 1953 de�l ik 
. U mede, dat h,t g��ens\_w�rdt.geac�� �at v�or d� door U bedoel-
. de speciale lezingen op de gebruikel{jke·wijze wordt gedeclareerd. ' 

Hetgeen U aan honorari'um ontvangt, war�-��gen ontv.angst op 
een kwitantie over te dragen aan het Hoofd van de sectie Finan-
ciën de heer Fokk�� .. ,. . , . . . , 

Overigens'acht de dienstleiding het gewenst dat U in voorkomen
de gevall�n�steeda-.uátdrukkelijk stel� dat_u niets wilt ontvangen. 

r 

) j 

' ... 

... ... _,,, _,..,, ;..,..., ._,,.-..4 � i ) -

� HET HOOFD ALGEMENE ZAKEN 

,� .,.,

D� •:Et. VRIEZE. 

's-Gravenhage, .J. 6 September_ 1953.
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Aan: Hoofd A.Z. 
Vana Hoofd K.O. 

VERTROUWELIJK 

De opleiding van het kader van de Gemeente Politie (de gewone 

politie, niet de inlichtingendiensten) begint zich de laatste tijd 

wa.t meer op de maatschappij te richten. In verband daarmee wordt ook 

aandacht besteed aan het communisme. Mij is nu verzocht ·1ezingen over 

het communisme te houden voor groepen brigadiers. De Dienstleiding 

heeft mij opgedragen aan deze verzoeken te voldoen • 

Het eerste geval heeft zich inmiddels voorgedaan en het betrof 

hier een groep brigadiers uit de Noordelijke provincies die in Zwolle 

14 dagen bij elk.aar waren. Een avond gedurende die 14 dagen werd ge

wijd aan de behandeling van het communisme en ik trad bij die gelegeni 

hei•· op als inleider, Aan het eind van d� avond werd mij door de 
. '• • ! 

cursusleider een bedrag van f "15.- t'er hand gesteld, zijnde het hono-

rarium voor ge,atleraren. Toen ik de opmerking maakte dat dit niet

no-iig wa.s, wez-d geantwoord dat dit gebruikelijk was en mij verzocht

het in ieder geval te accepteren. Ik heb dat gedaan en vraag mij -

mede met het oog op toekomstige gevallen - af of hier gedec;i_areerd

moet worden en zo ja in hoeverre.

Gaarne Uw mening over het bovenstaande • 

18 September 1953 



Overgenomen van schutblad CO 200421 

Aan: P.H.B.V.D. 
Van: H.K.A. 

Behalve de velerlei practische bezwaren verbonden aan de uit

voering van de oplossing van K.O. zou ik principiële bezwaren willen 

maken. Ik ben het. helemaal niet met H.K.O. eens dat wij moeten aan

sturen op een situatie in de toekomst waarbij K.O. alleen met de 

instructeurs van de IDen te maken krijgt en verder de opleiding van 

onze eigen mensen. Het is veel te belangrijk om van onze dienst uit 

de mensen in het terrein te bereiken en verder omvat de opleiding 

van onze mensen veel meer dan de instructie voor ID-personeel. 

Bij vergelijking met de F.B.I. moeten wij voorzichtig zijn. De F.B.I. 

heeft moeten vechten voor haar erkenning. Wat de handhaving der 

federale wetten betreft had zij een wettelijke basis voor haar op

treden, daarbij is haar gelukt met behulp van haar voortreffelijke 

apparatuur en haar centrale instellingen een zodanig vertrouwen naar 

zich te trekken en te vestigen dat zij nu algemeen aanvaard wordt, 

doch ook nog steeds zolang het F.B.I. de staatswetten, de wetgeving 

en organen der staten weet te eerbiedigen. Zolang wij nog niet zover 

zijn moeten wij m.i. de instructie zoveel mogelijk in eigen hand 

houden. Ik acht het, behalve voor plaatselijke uitzonderingen, waar 

zich toevallig een allround instructeur voordoet, ook ongewenst, dat 

het politiepersoneel een aftreksel van de instructie van K.O. zou 

krijgen, dat weleens een volkomen vervormd beeld zou kunnen zijn van 

wat K.O. wil geven of zou willen geven. Ik ben dan ook van mening 

dat wij het veel meer moeten zoeken in een introductie van K.O. op de 

verschillende politiescholen, ik dacht dat dit voor wat betreft de 

R.P. reeds opgenomen was. Daarnaast zouden de Korpschefs aangemoedigd 

kunnen worden om gebruik te maken van een aanbod van ons om een of 

meer heren van K.O. in de gelegenheid te stellen een of twee keren 

jaar voor ander personeel dan het I.D.personeel een voordracht over 

munisme, het werk van de B.V.D. of dergelijk onderwerp te houden 

liefst ingepast in een instructiecursus of voordrachtenreeks voor het 

personeel. 

17-10-53

Gezien en besproken op 21-10-53 door P.H.B.V.D. met H.K.O. 
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Aan: H.B. 
Van: H.K.O. 

Hierbij een voorstel door mij gedaan aan P,H,B.V.D. en beoordeeld 

door de Heer van Maanen. Ik zou dit voorstel graag met U bespreken en 

zal U t.z.t. opbellen voor het maken van een afspraak. 

24-10-1953 

Bijlagen: CO 200421 
Resultaat bespreking P.H.B.V.D. met K.O. 
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Resultaat bespreking P.H.B.V.D. met H.K.o. op 21 October 1953. 

Er zal naar gestreefd worden dat in de opleiding van politiepersoneel 

aandacht wordt besteed aan die B.V.D.stof die voor elke politieman van 

belang geacht moet worden. 

In de opleiding voor hoger politiepersoneel (van Rijke- en Gemeente

politie) ie hier reeds in voorzien. 

Voor lager personeel is dit ruet het geval. Voor de Rijkspolitie is 

de situatie niet moeilijk, daar die beschikt over een centraal oplei

dingsinstituut. De Inspecteur-Generaal zal hierover door P.H.B.V.D. 

aangesproken worden • 

T.a.v. gemeentepolitie-personeel is de situatie wat ingewikkelder,

daar de opleiding niet gecentraliseerd is. H.K.O. zal onderzoeken hoe 

de situatie ie. 

Overigens kan zowel bij Rijke- als bij Gemeentepolitie bevorderd 

worden dat noodzakelijk geachte B.V.D.stof ingang vindt op de manieren 

die daartoe geëigend zijn; waarbij het wel de bedoeling is dat zulks 

zoveel mogelijk door B.V.D.instructeurs geschiedt. Hiervoor dient 

H.K.O. contact op te nemen met H.B. 
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No.t 
Betreft, Vorming politiepersoneel m.b,t. inlichtingen- en veiligheidewerk.
Aan, P.H.B.V•D• 
Vatu n.r..,o.

Reed$ verschillende malen en 'bij •erschill nde gelegenheden heb ik 

r op -eweaen hoe 'bél�iJk het ie de.t !.!, het polit1eper oneel l!!!, 

et van het inlichtingen- en veiligheidewerk. Deee opvatting i opni uw 

verst rkt door mijn bezoek aa.n het F.B.I. en op grond van wat ik daar 

vernomen heb, men ik te kunnen komen met e n  voorstel dat hieronder 

ontvouwd mal worden. 

Het moet van belang geacht worden dat elke politieman iets weet van 

het inlichtingen- en veiligh.eidawerk, omdat daardoor het werk n de 

inliohtingondienet wordt bevorde�d. Dit geldt zowel voor de gemeente-

poli tie als voor de l"ijk.apoli tie. In mijn contact met poli tie1;ersoneel 

niet bohore�de tot de inlichtingondienat ie mij duidelijk geworden dot 

medewerkil'.lg van dit personeel ee� voot-waarde ia voor bet welslagen ven 

de inlichtingencüenat. Bij de rijk$politi$ spreekt dit heel duidelijk. 

Indien de groepsoomroandEu1ten niet weten waa.r het om ge.ut heei't bet hele 

we-rk weinig ein. Dit wol'd.t in die kring steeds meer ingezien g tuige de 

vorming bier en dea� van deze groepscomniandanten door districteo mn�n

de.ntan an personeel ve.n d� diatrictsreoherche dat een R.V.D.opleiding ont

ving. j ie reeds enkelé malen gevraagd Ycor ds groopaoommandanten va.n 

een dist�lot en leeing te houden over de 'betekenia van het B.v.n.werk. 

Voor d gemeentepolitie t,Jéldt in prtncipe hetzelfde. Het per$Oneel van 

de inliohtingendienet eo� m.i. over meer gegeveno kunnen beschikken indien 

het ov rig polit1epersone l wat beter op de hoogte eou zijn van de boteke-

·. Di2 van het inliohtinpnwerk. Mom nteel is de situatie als regel eo dat

er niet alleen geen esmenwerking bestaat, maar hier en do.ar beoliet tegen

werking. Dit laatste wordt vaak verooreaakt door de opvatting dat de in

lichtingendienst een aoort interne recherçhQ van de Korpsleiding ia. 

Ale "'Toorbeeld hoe goed het 1& dat ieder in hot KorpEJ op cl& hoogte ia 

van de bela.n86tellingos:feer ve.n d.e inlichtingendienst kan het vol&'aude miJ 

door een brigadier van de straatdienst vertelde verhaal dienen (dit werd 

.mij verteld op de politieeohool te Waesene.ar, ik weet niet elke geme 

het betrof). 
In de straat waar hij wo9nde otopte •s avonds eeu c.D.auto. �r vrouw 

had dit opg merkt en vertelde h.et hem. Het geheel wa.s nogal verdacht <iaat 
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eo�der dat het buit8:nlicht a.a.ngeatoke1' r4, het een en ander naar bin

nen g dra.gen wel'd. Aanvankelijk be teedde de manse n bijzondere aan

daoht. aan h. tv rhaal, maar later dacht hij: »net eouden wel een 

lied.eu �a� uchte� Mt ijse�en gordijn geweest Jtunnen zijn. » og weer 

la.'ter d ht hij:"Uis$chi n heort de inliohtin,gendienst hier wel belbr>g

etelliflB voor.•• Van het doorseven e:rva.11 werd hij weerhouden door een 

aoort antipathie teëen "die lui die ltijd so 6 h 1mzinnig doen. 11 'f n

elotte heeft hij het toch g daa.n onder dra� van het gevoel ''je w et 

nooit waar het goed voor ie." neee man heeft dus tenslotte iets gedaan, 

aa:&-Bel �cl en met tegen$i�t wat hij 9ntnio.delli,ik en con $.IDOl'& had moet n 

doen. Hoe.velen touden er gewest eijn di� het llelerna. l niet doorgeee en 

eou4en h bben? De ooreau.k van een de.t'BeliJke houding ia vaak onbokeud

heid m�t de taak van de inlichti.J1Bendi$nat. 

Al Vóorbeeld van tegenwerking kan nog het volg nde dienens In 

He.a.�lem postt n op een a�ond tw e t.v. e.mbtenar n in de buurt van het 

hui van en communiet (de :t' den weet ik niet moer). Er was iet aiidera 

VOQl'eevallen in di omgevins (een 1nbrac.k meen ik) wa.a.:rd.ooJ!' tw.ee r.eohe:t-

obeu�s eich daar ook ophielden. Toen de l.D.ere ontdekt werden spraken 

d rochcrchoura at e na wat "çappigs'i op t e tt n. Ze liepen op de 

I.».e:re (die nog tû.et 00 lall8 in het Ua.arlemse Korps waren) ar en richt

ten tioh - pretenderend hen niet te kenn&n � tot hen met d vraag �om

a zich zo verdacht ophielden. De I.D.ere antwoordden dat ee hier aan het

werk waren en verzochten de reoh rcheurs met nadruk door te lopen da�r

· and�ra hun werk 8evàar liep op te vallen waardoor het einlooc zou worden.

De rechercheu�s bl ven iMWhóuden an etèlden op een gegeven ogenblik

self'e voor hen mee te nemen uaar het Hootdbureau. Dit ging de IDero te

ver ea er ontstond een heftige woord nWiaseling. Intus en was het "eheel

eo rumoerig word.en dat de lDe�e het b ter oorde lden de op ratie te

laten eobieten. Z hebben hun beklag ingediend ea de Heer ontijn h�e:tt

d b ide reeherèheu�e er• nzelt prekend flink van laogs gegeven. aar

mijn metiins &ou '"'.' b1j wat meer bekendheid met het inlichtingenwerk - er

ee» goede ks:nB besta.an bobbèn dat dit aiet gebeurd wnB.

U1 pand. nu van de mening dat 1 dere poli tièman iete vru,. het inlieh

tin&an- en veiligheidawerk moet wet�n, rijst de vraag ho dit etreven 

b vorcl 1•d moet orden11 

In de rste plaats Jean de Korpschef hier aelt het een en ander aan 

doen. Rij kan het Korps wijzen op de 'be1;ekenis van h t BVD werk in het 
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alpmoen en kan in bij80nd re geV, llen !la!J8 ven hoe eeuneng werkt moet 

wordeu. l 4e p;re.etijk komt van e voorlichting in het algemeen door de 

·o:rp chef n1 t veel terecht. In de eerste plaat zien de Korp chefs in

llet al.gem en !let b1,latJ8 van een dergelijke voox-lichting Di t in n in

de two de plaats aijn zij vaak ook Di�t in staat om à.ie �oorlichting

behoorlijk te 59v$Q• Een tw ede mogelijkh&id i het �oor de B V.t. op

l id lager I.D.peraoneel d s voorlichting te doen geven. ne�e cate

gorie 1 t l regel het 'belang r w l van in, ie ook wel in staat he"t

t cloe maar kan dit niet zelfstandig doen en miat 'bovendien vaak het

8 zag om haar ideeën ingang te doen vinden. Een derde mo� lijkheid ie

vao� dit doel de B.v�»• ia te echo. len. Om practieche redenen ia dit

echt r onuit•oerba.ar, K.o. ea.l het - wat de �ijd. bet7ef't - nimma:r o;p

kunnen br ng n een dergelijk programma uit te voeren.

Op grond van hetgeen ik bij he.t F.B.!. vernam, staat mij d volgende 

oplossing voor de geest; 

ln elk van de inliohtingendi neten van de grote gemeenten wordt een 

hoger politiefu�ctione.ris aangewezen die met dese voorlichting belast 

wont, alleree�at voor het eig n KQ�ps, maa.r indien mogelijk ook voor 

no_g andere. Deee voorliohtil'léJ �ou �ich in de meeste Korpsen kumien be

perken ot eo� voordracht 6 na in de twee of dria w.aa�don met als ond r

w rp Gl1 bepaald aspect van het co unieme ot een van de begineel n v  n 

het inlichtingen- en veiligheidQwerk. De hogere politiefunctionaris en 

di dl.t 0ouden gaan dopn, moeten vanzelfep�ekexid daartoe eerst een op

leiding ontva?l80»• Deee ktuwen eij bij K.o. krijgen n na di opleià.ing 

kunn :n 0e bovendi n telkens geToed wo:rden met de kei'Ulis di ze.nodig 

habben om op de hoogte te blijven. 

K.O. begint r eteoda meer �aar te streven i!etru.ctelll's op te leiden, 

die wrmee e n  stuk Va.Jl de taak "mn die af4eling overnetilen. Op d e  duur 

sou het omnog lijk worden al deg nen die in de loop van al die jaren 

oui-sue en gelopen heb-ben, te bliJv n bewerken. In d toako1?1St sal dus 

een sit�tie moeten ontstaan dat K.O. alechts met instructeurs van d 

verbindingen te ma.ken heeft en zich overig n geheel aan de opl iding 

van de eigen di nst kan wijden. 

Voor de rijkspolitie zou een dergelijk iets opgezet kunnen worden. 

elk ge est eou een zgn. toegevoe84 officier aan de Oewe tolijke cornma.n

dant opg leid kunnen worden bij de B.V.D. en zijn kennis uitdragen in de 

diatr1oten, aller rat aan degenen die niet b horen tot het inlichtingen

per on el. 
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Ook bij de M&rechaueoee is het bovezu,taunde te verwezenlijken. Bij· 
d� et�t •ouden een ot meer officieren hiertoe op« leid kunnen worden or 
in de div�aies toegevoegde offici ren aan de 4iviei commandanten. 

Het pan is tamelijk vergaand, maar met D$me in d Vorenigde Staten 

ontwikkelt zich de situatie eterk in� boven aa%l8'egeven riohtiiig, 
ltoover, h t Hoofd van het "B.I., heeft bij verschillende gelesel\heden 

te kennen gegeven d t de strijd tegen het oommuilierne �et bijeonder 

doel·ret'tend &äl cijn, indien niet bet gehele volk meedoet. Het volk 
moet 11f1:t'th column mindec1•1 gemaakt worden. De lllEtdf.l moetén kunnen igna.., 

leren en daartoe moeten ee de verechijnaelen kennen. Hoe zullen ee de 

verachijne l n kennen al deze hen niet voorgehoud n word n. Y!tffdaar dat 

Roover persoonterentiee �oudt n de pers daarin mededeling doet van de 

conspirati ve t chniek van de communi ten. Bier sohuilt misschien n 

.eeou,:,ity be0waor in, maar dit wordt geacht ruimaoboote op te wegen togen. 

het voordeèl dat de mensen op de hoogte zijn v�n de wijee waarop taats

ge rlijke niachten oudèr ben werken. Wa.U" dit reeds geldt voor b.et 

publiek; hoeveel t meer voor de overh idadienaa�s, wier werk.terreiu 

bovend.ion onmiddellijk object van infiltratie is. Sn hoeveel te meex

geldt dit allee voor de gehele politie met haar taek t.a.v. d.e ope:nbo.r 

ord, ruet en veiligheid. 

14 0ctobo1· 1953 • 
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Aan: H.K.O. 
Van: K.0.5. 

IJs-; 

Gelezen het verslag van de heer Verkerk d.d.17 April en de notitie 
van d heer van Keulen d.d.22 April 195} betreffende de door K.0.4 en 
K.0.5 op 8 April j.1, gemaakte autorit naar Ede volgt hier een door mij
in overleg met K.0.4 opgesteld verslag van de gang van zaken samenhangende
met dez autorit.

Door mij werd op 7 April bij de heer van Keulen van de Secti 
Vervoer gelnformeerd naar de mogelijkheid om op Woensdag 8 Aprii met een 
dienstwagen mede te rijd•n in de richting Ede met het do 1 een bezoek te 
brengen aan het tijdelijk in H.O.R.A. opgenomen K.O.-personeelslid, 
MejpG.T. van der Reide. 

.. De heer van Keulen de ld mij mede dat voor de betreffeade dag 
een wagen genotee�d stond voor de sectie B IX richting Gelderland. Hij gaf 
mij het advies mij met genoemde s ctie nader in verbinding te stell n. D 
heer Drievoet van de sectie B IX met wie door mij telefonisch contaçt werd 
opgenomen deelde mij med, dat �e wagen riohting Gelderland ger serveerd

was voor de reoheroheur Verkerk. Aangezien de route van d heer Verkerk 
lange Ede voerde, was er gene�léi bezwaar tegen het mederijden van K.0.4 
en K,0.5, Door de heer Drievoet werd het tijdstip van vertrek vastgesteld 
op oa.oo �ur vanaf het huis va.n K.0.4, Raa.geeatraa.t 107, Den Haag. 

Op 8 April werd conform afspraak eerst K.0.4 te 08.00 uur opge
haald. Vervolgens werd gereden naar het adres vwt K.0.5, Gerard Reynst
straat 68, waarna werd doorgereden naar Maassluis naar het adres van de 
heer Verkerk. Hier werd te± 09.15 gearriveerd. D heer Verkerk bleek op de 
hoogte te zijn gesteld van het mederijden van K.0.4 en K.0.5.·noor hem werd 
er op generlei wijze op gezinspeeld dat de wagen-te laat in Maassluis zou 
zij� aangekomen en hij daardoor bepaalde afspraken zou mislopen. 

Na een kort bezoek van de heer Verkerk aan de I.D. te Schiedam werd 
koers gezet naar Ede. Door mij werd geïnformeerd naar het tijdstip waarop 
de heer Verkerk verwachtte in Ede terug te zijn. K.0.4 had n.l. voor die 
avond een afspraak gemaakt in Schiebroek. en zou, wanneer de heer Verkerk 
niet tijdig genoeg in Ede terug zou kunnen zijn, de terugtocht per trein 
ma ken. De heer Verkerk deelde mede dat hij vrijwel zeker verwachtte te 

± 17.45 in Ede terug te zijn 
Afgesproken werd dat wij de heer Verkerk te 18.00 uur in een res

taurant in de nabijheid van het station van Ede zou.den terugzien. 
In de middag van 8 April kwamen wij na een wandeling te± 17.15 

uur terug in H.O.R.A. waar wij vernam n dat de heer Verkerk te 16.00 uur 
reeds bij H.O.R.A. terug was geweest. Men had hem medegedeéld dat wij nog 
niet van de wandeling waren teruggekeerd. 

Te 17.30 uur keerde de heer Verkerk weer met de wagen bij H.O.R.A. 
terug, waarna onmiddellijk de terugtocht werd aanvaard. Tijdens de terug
tocht vertelde de heer Verkerk dat hij een vergeefse tocht had gemaakt 
daar d� commissaris Ya:n politie te Zutphen, de heer Dragt, i.v.m. een 
plotselinge ernstige ziekte van zijn vrouw zijn afspraak niet had kunnen 
nakomen. De opmerking van K.0.4 dat een dergelijke weinig resultaat op
leverende dag noaal onbevredigend moest zijn, werd door de heer Verkerk 
beantwoord met de opmerking dat zulks inderdaad het geval was doch dat dit 
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in de pra.otijk wel éena eer gebaurde. Ook toen werd door de heer Verkerk 
er op pen enkel.• wijze op sezinspeelcl dat hij nog meardére afspraken had 
misgelopen.. Na afzetten van K.0.4 te Soh1 bi'oek werd. kous gezet naar 
.Maaasluie waar de hea Verkerk uitat pte. Vervolgend werd. doorgereden naar 
�en llaa.g waar± 20.00 uur K.0.5 werd afgezet. 

Batretf'end.e d.e :rit nae.z, Ede mo,en nog de volgende opmer�en gemaakt 
worderi. 

Het tijdstip van vertrek uit Den Haag werd vastgeetel cloor de heer 
Drievoet zondff dàt hierop enigerlei praaai 9'an d zijde van JC.o. werd 
uitgeoet nd. Als de heer Verkerk inderdaad voor 09.00 uur een a.tapraak had 
s·maakt t Rotterdam; lijkt het mij duidelijk dat het tijd tip -..an vertrek, 
oa.oo uur, ta laat wae ge tel4. 

De opme� in de notiti vi..n d heer van Itew.en dàt 4• fliat-ekeaing 
'b h'ettende de tijd bEmod1gi ora'V'ia dé adressen in Den Haag tijdig in 
Maaesluia te zijn, veroorzaakt zou zi,a doordat de Seotie Vervoer onb kencl 
was met het feit da.-0 ook K.0.5 van huis ol)Sebaald moest wGrdea,anijdt geen 
hou.t. Atgeden van hot t it dat duidelijk met de heer Drievoet weJ."d afge
sproken. dat zowol. x.0.4 als K,0.5 zou.den eerijden, zij opgemerkt dat het 
oplut.len van K.0.5 aan het •ea Gerard Reynetstraa.t 68, op de •GB van 
Haa,gaestrae.t zaaar Maa.salui en omweg b tekent van ongeveer 100 metèr. Hét 
t laat rriveren in Maássluis kan dus bemmarlijk hierop t x-ugge'f'oerd 
worden. 

Voll digheidehalv moge ik nog oplllffkén dat de heer Verkerk bij zijn 
ttoegtijdige terugkeer in Ede te 16.15 uur n1�t.J:con YffWachten K.0.4 en 
x.0.5 111 R.o.R,A. aan te treffen. Er was n.1. d_a duidelijke afspraak ge
maa.kt dat wij ellrà,s.r te le.oo uur zoudèn te��-



Aan: B/B IX 
Van: H/KO 
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N°a•T• het bijgaande rapport en een gesprek met de 
brigadier Onnekink 'YEil de Arnhemse gemeente-politie, had ik een 
onderhoud met de Heer Verkerk Tan Uw sectie• 

De heer Verkerk ontkende aanvankelijk beslist hetgeen 
de heer Onnekink tegen hem ingebracht heeft.De opleiding Tan de 
BVD zou zelfs niet ter sprake gekomen zijn• 

Later herinnerde hij zich echter het "fDlgende: 
De heer Onnekink zou opgemerkt hebben dat hem op de cursus 
geleerd was dat ieder BVD-er in het bezit is van een legitimati 
bewijs• Hierop heeft hij geantwoord: Dat hebben ze U dan

verkeerd geleerd." Meer zou hij over de cursus niet gezegd hebben 
(Volledigheidshalve zij hier nog opgemerkt dat zoiets op de curs 
nimmer gezegd fs.Er is slechts gez d dat iemand die namens de 
BVD bij de politie komt zich behoorlijk zal dienen te legitimeren 

Ik stel U voor de zaak hiermede te beslu1ten, daar een 
.nader onderzoek waarschijnlijk niet veel meer zou: opleveren, 
waarbij zich overigens de vraag voordoet of het de moeite wel 
waa.rd is• Bovendien, mocht de heer Verkerk zich inderdaad 1.n min 
ot meer denigrerende zin over de. cursus ûitgelaten hebben, 
dan zal hij zich er wel voor wachten dit in de toekomst nog eens

te doen. 

12 - 3 • ,53 • 
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H.D., H.P.Z., H.A.C.D., H.B.
H.K.O.

Zoals reeds in m1Jn schrijven dd. 31 December 1952 werd 
medegedeeld zijn verschillende wijzigingen aangebracht in de 
opleiding van B.V.D.-personeel. 

Naast de in genoemd schrijven reed1s awngegeven wijzigingen 
in de cursussen voor rechercheurs en personeel behorende tot de 
middelbare of hogere rangen, is thans ookvvoor laigeir personeel 
een nieuwe regeling getroffen. 

In het oude systeem w�ren voor deze cursus 4 uren uitg�
trokken, in de praktijk verdeeld over 2 middiaigen. 

De nieuwe opzet voorziet in een cursus van 10 uren, ver
deeld over 3 diaigen, wa�rbij het volgende programma ai.fgewerkt 
zal worden: 
le däDg 
le uur Geheime oorlogvoering 
2e uur Taak en organis�tie van de dienst 
3e uur Communisme 
4e uur Vertoning van enige films verband houdende met de 

cursus stof 

2e daig 
le uur Beveiliging 
2e uur Beveiliging 
3e uur Beveiliging 
4e uur Vertoning van enige films verband houdende met de 

cursus stof 

3e dag Xi!!XllllI

le uur Recht (wettel. bepalingen samenhangende met geheimhou
dingsverklairing) 

2e uur Beveiliging 
Op de middiaig van de 3e daig worden de deelnemers aam een 

mondelinge tesx onderworpen • 
De eerste cursus op de�e nieuwe basis zail worden gehouden 

van 11 t/m 13 Mei a.s. in het gebouw Laan Copes vmm Cattenburch 
38. 
Cursustijden: Maandag 11 Mei 10.00 - 12.00 uur 

14.00 - 16.00 uur 
Dinsdaig 12 Mei 10.00 - 12.00 uur 

14.00 - 16.00 uur 
Woensdag 13 Mei 10.00 - 12.00 uur 

Betreffende de op Woensdag aá' te nemen te-st zullen de 
deelnemers tijdens de cursus nadere mededeling ontvangen. 

Van Uw a�deling komen voor het volgen van deze in de loop 
van de volgende week te houden cursus in aanmerking: 
afd. D. afd. P.Z. afd. B 
Mej. A. Anderson Dhr. H.C.W. Böhms Mevr. M.B.A. 
Mej. M.E.Ch. van Dijk Mej. M. Lodericks 
Mej. E.M. v.d. Malrel Dhr. F.K. Radder 
Mej. J.L.M. Willemsen Dhr. J.S. Vrijmoed 

afd. A.C.D. 
Mej. M.L.J. Aben Mej. 

Mej. 
Mej. 
Mej. 
Mej. 

L.H. Mfil'chelinus
Mej. E.R� Charljes � 
Mej. E.A. Daruns-Snetlaige 
Mej. E.A" Gerken 
Mevr. H. Humskamp 

W.M. Somers
G.P.A"M. Verkuyl
J.v.d.Wilden van Re�s
W.v.Zijl 6-5-1953
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Aanr PH.D 
fan; H.KO 

j J.,tt 

Çèll 

Naar aanleiding van Uw.verzoek tot het verstrekken van een opgave van
BVD-personeel dat event�eel in aanmerking komt voor het vervullen van een 
functie bij de afdeling D, doe ik U hierbij van onderstaande met één uit
zondering tot d� sectie B IX behorende personeelsleden de personalia en 
de examenresultaten toekOlll.en. 

Naam en 
voorletters 

Keulen"S"va.n 

tichon"J.N. 

Stolk"J.H.P. 

Advokaat ,.J. 

Groot"A.P.H.de 

ottolini"C. 

Waal,D.J.de 

Oosthoek":a.w. 
(ACD) 

Geboorte
datum, 

6-2--1919

28-2-1920

28-7-1912

28-9•1911

1.5-6-1910

21-6-192:5

1.5-4-,,19l8

22-3•1924

Examenresultaten uitgebreide ba.sis
cursue (in bezit van BVD-diploma) 

Politiek 

, ... 

6+ 

6 

Methodiek Recht 

Examenresultaten basiscursus 
(volgens nieuwe cursusopzet) 

Politiek Methodiek Recht 

8 7½ 7 

6½ 7 7½ 
8 '/½ 7 

8 'I-

7'+ 8-

Van bovengenoemde personeelsleden hebben er twee de specialistencursus 
"Inlichtinganwerk voor operateurs" gevolgd. De resultaten daarvan waren 
als volgt: 

Inlicht.werk Inlicht.w. Recht Ext.rem. organi-
(theorie) (prakt.} saties 

Groot" A.P.H.de 7½ 7½ 7 6½ 

Waal"D.J.de 6½ 8 8- 8 

De bovenZ;Jtaande B.V.D.-ers beveel ik aan, zowel op grond van hun cursus 
resultat�n, als op grond van hun karakter en persoonlijkheid" voozover <llaa 
van bij K.O. een indruk te verkrijgen is. 

3-12-19.53
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Aan: Plv.Hfd.B.V.D. 

Van: Hoofd K.o.

Enige tijd 5eleden vroeg ik mondeling Ow 
goedkeuring voor een nieuwe cursusopzet voor het 
personeel van BeV.D. en verbindingen. 

De gronds-lag hiervan zou zijn een algemene 
basiscursus,êevolgd door een of meer speciale 
cursussen. 

De aanvang van deze nieuwe regeling zou 
samen vallen met het vervallen van de Jelijkstel
ling van het B.V.D.-diploma met de aantekening op 
het Politiediploma. 

Het nieuwe plan zou uit5aan van het beginsel 
dat ieder die bij de B.V.D. in dienst treedt een 
korte of langere basiscursus dient te vol5en en 
daarna een of meer speciale cursu�sen die de betrok
kenen in het bijzonder bekwaam ma.Ken voor hun 
functie in deze dienst. 

De cursussen zouden afgesloten dienen te 
worden met een examen dat een beoordeling �eeft 
van de betroKkenen.Deze beoordeling zou gebruikt 
dienen te worden bij het bepalen van de geschikt
heid aan het einde van de proe.ftijd en bij bevor
dering. 

In verband nu met het bovenstaande is door 
K.o. een geschrift samengesteld dat de bovenbedoelde
materie re�elt en waaraan H.A.Z. en H.P.Z. hun
goedkeuring reeds behecht hebben •

1-4-1953-
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Aan: B.V.P, 

Van: K.0,5 • 

Naar aanleiding van een door de I.D. Onstwedde ingediend rapport 
werd door B·5 de bijgaande voor U bestemde nota opgesteld. 

Deze nota bereikt U via K�O• aangezien de betrokken ID ambtenaar, 
de adjudant c. van Duseeldorp, een cursus bij K.o. heeft doorlopen. Dat 
betrokkene in de practijk komt tot fouten ale gesignaleerd in de nota 
van B 5, behoeft gezien de op het schutblad van bijgaand P.D. geplaatste 
opmerking van �.K.O. betreffende de examenresultaten van van Dusseldorp, 

niet te verwonderen. 

Bijl.: PD 13626 
nota B 5 . 

9-4-1954. 
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Aan: H.K.B. 
Van: H.K.O. 

Rapport betreffende speciale groep van B IX. 

VERTROU MELIJK. 

Gedurende de week van 11 tot 16 Mei heeft een groep van B IX 
een K.O. cursus gevolgd, die tot doel had de betrokkenen die 
kennis te verschaffen die hen in staat zal stellen hun speciale 
taak beter uit te voeren. 

Deze cursus had twee aspecten. 
In de eerste plaats werd het onderwerp pe,netratie behandeld. 

In de tweede plaats werden aanwijzingen gegeven ter verkrijging 
van de achtergrondkennis die noodzakelijk geacht moet worden om 
dit werk ten opzichte van dit speciale object behoorlijk te 
kunnen uitvoeren (theorie en praktijk van het communisme). 

In de loop van deze cursus kwamen.verschillende problemen naar 
voren, welke zo goed mogelijk behandeld werden en die hieronder 
in het kort zullen worden weergegeven. 

1. De ethische zijde van het penetratiewerk. Vier van de zeven
deelnemers (v.d.Moolen, Kooijmans, Legrand en Ritsema) waren 
bevreesd dat van hen gevraagd zou worden zedelijk ontoelaatbare 
middelen te gebruiken. Hierop ie geantwoord dat wanneer gemeend 
wordt dat door dit werk een conflict ontstaan zal op grond van 
eigen zedelijke opvattingen, het beter is dit werk niet te doen. 
Van de bezwaarden bleef ten�lotte v.d.Moolen staan op een 
standpunt dat hem ernstig deed overwegen te vragen vrijgesteld 
te worden. 

2. De noodzakelijkheid van dit werk m.b.t. Den Haag. Het
grootste gedeelte van de groep was niet overtuigd van de noodzake� 
lijkheid van het werk waarmee een aanvang gemaakt zou w0rden. 
Dat Amsterdam een belangrijk object vormde kon men wel inzien, 
maar van Den Haag kon men dat niet zien. In de cursus ie, behalve 
het in het algemeen aangeven van het belang van Den Haag, er op 
gewezen dat het ovk wel een bijzondere bedoeling zou kunnen heb
ben. Het is overigens niet aan hen om te beoordelen of iets be
langrijk ia of niet. In de vergadering van Vrijdagmorgen is in 
dit punt wel klaarheid gebracht door de vermelding van het tekort
schieten van de ID Den Haag. 

3. Een andere vraag die rees was deze: Waarom worden wij ont
trokken aan de contacten, die wij in andere delen van het land 
h�toe� en 4i� van nut zijn voor de dienst, om ingezet te worden 
in een gebie·d waar wij in h9t geheel geen contacten hebben. Hierop 
is geantwoord dat Den Haag een gebied ie waar een ernstig tekort 
aan goede contacten bestaat, dat daar opgebouwd moet worden en 
dat het belang hiervan naar alle waarschijnlijkheid wel opweegt 
tegen het verloren gaan van contacten elders. Ook dit is een 
beleidskwestie die niet ter beoordeling bij de betrokken recher
cheurs ligt. 

4. Een probleem dat als ernstig naar voren gebracht werd was
dat van de beveiliging. Men vond het uit beveiligingsoogpunt 
gevaarlijk om Hagenaars als penetranten te kiezen. Deze bezwaren 
werden nogal overdreven voorgesteld en konden teruggebracht 
worden tot minimale proporties (waar de cursisten echter niet zo 
van overtuigd waren). 

-2-
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De instructeurs die deze cursus gaven konden zich niet aan 
de indruk onttrekken dat de meesten van deze groep eigenlijk 
geen zin hadden in de gehele onderneming. Hun argumenten hielden 
voor een deel geen steek, omdat de werkelijke bezwaren waar
schijnlijk van andere aard zijn dan door de geEaakte opmerkingen 
gesuggereerd werd. De werkelijke bezwaren liggen naar het oor
deel van de instructeurs die met deze groep te maken hebben ge
had in een geheel ander vlak. Men vrees·t dat de verdiensten die 
verkregen worden met declaraties belangrijk terug zullen lopen 
en vervolgens dat het vrije leven enigszins aan banden gelegd 
zal worden. De sfeer die bij deze groep werd aangetroffen was 
niet prettig en het zou daarom raadzaam kunnen zijn allen die 
niet met volle toewijding mee willen doen buiten te sluiten. 
Een vraag die bovendien rijst ia of deze mensen van hun directe 
chef de leiding ontvangen die zij nodig hebben. De gebrekkige 
wijze waarop ze zijn ingelicht over hun toekomstige taak stemt 
niet hoopvol te dezen. 

Geloof in de leider, geloof in de opdracht, geloof in de 
doeltreffendheid van het team en vooral ook in de geest van het 
team lijken mij essentiële voorwaarden voor het welslagen van 
deze onderneming. 

19 Mei 1953. 
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Aan: Hoofd A.z.

Van: Hoofd K.o.

Tot heden was het gebruikelijk dat de deelnemers 
aan de door K.o. te organiseren cursussen de door hen 
in de koffie- en theepauze gebruikte consumptie-zelf 
betaalden. 

Tegen deze gang van zaken zijn echter m.i. de 
volgende bezwaren aan te voeren: 

l .• Het gaat hier om personeel van de verbindingen
waar B.V.D.personeel herhaa�delijk komt en nimmer iets 
voor thee of koffie behoeft t'e-betalen.Het is mij opge
vallen dat vooral onder ho�er personeel men zich hierover

verwondert. 
2.Aan de cursussen wordt deelgenomen door B.v.D.ers

en niet-B.V.D.ers.De eerste categorie betaalt minder 
voor de consumpties,hetgeen op de laatste categorie een 
vervelende lndruk maakt • 

3.Met de afrekening gaat als regel veel tijd
verloren.· 

Ik vraag mij af of het niet mogelijk is deze kosten 
door de B.v.n. te doen dragen. De kosten weben m.i. wel 
op tegen het voordeel van een betere representatie. 

Volgens onderstaande berekening zal hiermede per 
jaar naar raming een bedrag ad Fl.840.- gemoeid zijn: 

raming kosten consumpties 
deelnemers K.o. cursussen per jaar. 

aantal cur�isten per dag 35 
aantal cursusda en per week 5 
aantal cursusweken per Jaar - 40 
kosten 1 kop koffie + 1 kop thee 
per cursist per dag 0,12 

Totale kosten per jaar 35x5x40xo,12 = Fl. 840.-

Ik verzoek U mij te berichten of de door mij 
voorgestelde regeling Uw goedkeuring kan wegdragen en 
zo ja,met ingan6 van welke datum tot de invoering er 
van kan worden overgegaan. 

_ 11-9-1953. 
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Aan HKO 
Van PHKO 

KO� maakt momenteel in mijn opdracht een studie van de de inrichting van 
de Bevolkingsregisters en de mogelijkheden die dez� instellingen voor 
het verkrijgen van gegevens aan BVD en ID 1 s bieden.De resultaten van deze 
studie zullen worden vastgelegd in een stencil dat gebruikt kan worden 
bij de lessen over ket inlichtingenwerk van een binnenlandseveiligheids
dienst.Tevens zal dit stencil zodanig ingericht worden dat het voor 
de rechercheurs van BIX een naslagwerkje is waarin zij de voor hun werk 
benodigde inlichtingen over de Bevolkingssegisters kunnen vinden. 
Om het stencil zo goed mogelijk aan zijn doel te doen beantwoorden 
is het nodig daarin copi�n op te nemen van de versch�llende soorten 
kaarten die in een Bevolkingsregister gebruikt worden.Het nadrukken van 
deze kaarten is echter verboden.Toestemming hiervoor zal gevraagd moeten 
worden aan de Rijksinppecteur van de Bevolk�ngsregisters ressorterende 
onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 
Het komt mij voor dat voor het verkrijgen van deze vergunning de meest 
doelmatige weg is een onderhoud te hebben met genoemde Rijksinspecteur • 
Dit onderhoud zou mogelijk bewerkstelligd kunnen worden via BIX,de con
tacten iiggRX van hen liggen echter op een vrij laag niveau. Beter zou 
het daarom zijn indien via het Ministerie (dHr. van Schendel) een introà 
ductie ver.kregen werd. �
Van het onderhoud met de ���inspecteur

.,,, 
ou tevens gebruik gema�kt kun

nen worden om te vernemen weTke gege�ens er te verkrijgen zijn uit het 
onder hem ressorterende Centraal Bevolkingsregister, 
Wilt U tot-het verkrijgen van de introductie, deze aangelegenheid aan 
PH.BVD voorleggen, 

v 5 Sëptember 1953 
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Aan: P.H.B.V.D. 
Van: H.K.O. 

Aan: B.K.O. 
Van: P.H.K.O. 

Betrefts studierapporten. 

DUPLICAAT 

! z;,. ,!-:'V ':%_ J!

Bij de dienst zijn een vrij groot aantal studierapporten omtrent ver
schillende onderwerpen aanwezig die al dan niet via K.E.B. van buiten
landse relaties ontvangen werden. 

De afdeling K.O. heeft ale studieafdeling een eerste belang bij deze 
räpporten. De toezending van deze rapporten aan K.O. ia echter zeer 
wisselvallig. 
In sommige gevallen staat K.O. niet op de circulatielijst, zodat deze 
rapporten slechts door toeval hun weg naar one vinden. In andere ge

vallen staat K.6. onderaan de lijst, het duurt dan meestal maanden, ja 
soms wel meer dan een jaar voor deze rapporten de afdeling K.o. be
reiken. 

Een ander bezwaar ia dat er geen index op deze rapporten bestaat, een 
overzicht van wat wij op dit gebied hebben is er dus niet. Dit spreekt 
te meer indien men in aanmerking neemt dat tot voor ko�t deze rapporten 
zo�der geagendeerd te zijn in circulatie werden gegeven. Dit is dan ook 
de oorzaak dat verschillende van deze rapporten niet meer terug te vin
den zijn. Zo is er b.v. een uitgebreid rapport van Clipper betrekking 
hebbende op de Komintern spoorloos verdwenen. 

Ook de opber,ging in het archief nadat de rapporten in circulatie zijn 
geweest ie onbevredigend. Deze rapporten blijven jarenlang als e.o. in 
omloop en vinden dan tenslotte een duistere rustplaats in een of ander 
O"D. 

Afgezien van allerlei formele bezwaren tegen deze ga� van zaken ie er 
dus het grote bezwaar dat dit kostbare materiaal niet aan zijn doel, 
een studieverzameling te zijn beantwoordt. 

Ik wilde U daarom ter nadere bespreking met de betreffende dienst
hoofden het volgende in overweging geven: 
Alle van buitenlandse relaties ontvang-en studie-overzichten van organi
saties, epionnagezaken, politieke vraagstukken enz. worden na de nor
male registratie bij ACD ondergaan te hebben naar K.O. gezonden. Dit 
moet impliciet worden voorgeschreven voor een ieder die deze stukken 
van buitenlandse relaties ontvangt (K.E.B., K.B., C.J., H.B.) • 
Door de betrokken K.O.docent wordt een notitie gemaakt waarin kort wordt 
uiteengezet wat de inhoud van het betrokken stuk is. Deze notitie wordt 
in meerdere exemplaren vervaardigd en gezonden aan al degenen die voor 
dit rapport mogelijk belangstelling zouden kunnen hebben. 
Van alle studierapporten wordt een index gemaakt waarin de rappprten vol
gens onderwerp worden gerangschikt. Deze index wordt vermenigvuldigd en 
aan iedere sectie wordt een exemplaar gezonden. Periodiek b.v. eenmaal 
per drie maanden wordt deze index bijgewerkt. De rapporten zelf gaan 
naar P. en B. waar zij met in achtneming van de regels van het Rubrice
ringsvoorsohrift in de bibliotheek opgenomen worden en worden uitgeleend 
aan de belanghebbenden. 
De aanbiedingsbrieven worden eventueel in de betrokken O.D.'s c.q. PD/O 
opgeborgen. 
Dit is m.i. de enige mogelijkheid om dit studiemateriaal voor de belang
hebbenden permanent toegankelijk te maken. 

23-1Cz7953 

;11 
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NOTA 

Bespreking met HACD op 14-11-53 

HACD acht het principieel onjuist dat de studierapporten 

ergens anders zou.den worden opgeborgen dan bij ACD. 

Ook laat de opzet van de documentatie van ACD niet toe 

dat deze studierapporten als een afzonderlijk geheel in 

de documentatie worden opgenomen. 

Wel is hij bereid ten behoeve van KO een kaartindex te 

doen vervaardigen van alle studierapporten welke in de 

loop der tijden van de buitenlandse relaties ontvangen zijn. 

Een dienovereenkomstige opdracht zal aan ACD/0 gegeven wor

den • 

Bespreking met HKEB op 14-11-53 

Afgesproken dat door KEB steeds een doorslag van de bege

leidende briefjes bij buitenlandse studie rapporten aan 

KO zal worden gezonden, zodat KO onmiddellijk geïnformeerd 

is wanneer een studierapport binnengekomen is. 

1 s-Gravenhage, 14 November 1953 

w.g. PH.KO
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Afschrift van schutblad CO 201.648 Studiemateriaal. voor KO 

Plv. HBVD 

Tegen het voorstel ad. 1 overwegend bezwaar, tenzij het inderdaad uitgesproken 
studierapporten zijn waarvan de werkafdelingen het resultaat van de studie van 
KO kunnen afwachten. Dergelijke rapporten gingen steeds naar KO zonder veel op 
onthoud. 
De meeste buitenlandse rapporten bevatten de verwerking van recente gege_vens 
en beschouwingen waarvan de werkafdelingen zo veel mogelijk kennis moeten nem 
meestal met een overzicht of leidraad van de combinatie KA 3 / B IIIa. Daar 
kan het oponthoud niet zijn wel als het verder de dienst in gaat voordat KO 
de beurt is op de circulatielijst. Contröle hierop kan KEB voor KO mogelijk 
maken door van iedere notitie waarmede het rapport de dienst in gaat een copie 
aan KO te zenden (rechtstreeks) met het CO nr. 
Ad 3. Bewaring bij P.&.B. lijkt mij bezwaarlijk, omdat P.&.B. vrijwel alleen 
open materiaal heeft. Dan zou ik liever KO als laatste station en ook als p 
voor raadpleging willen zien. 
Ad 1 a. Met dergelijke notities zou KO de rol van KA 3 / B IIIa overnemen en da 
zou mij verkeerd voorkomen. Is er geen overnemen van een taak dan zou het een 
doublure kunnen worden of een notawisseling tussen onderdelen van de dienst. 
Ik heb destijds wel gedacht aan een deelneming door KO aan de combinatie van 
KA  3 / B IIIa,·roaar afgezien van het feit dat een dergelijk werk team zo klein 
mogelijk moet blijven zou er een ander element komen in de op werkbasis tot 
stand gebrachte combinatie. Het is meestal alleen B, die belang heeft bij de 
kennisneming. Maar dan ook i.v.m. het lopende werk. 

KA 27-10 

KA 

De rapporten gaan niet eerst naar KO om de door U terecht genoemde reden. Ook 
zullen ze niet gecatalogiseerd in P.&.B. worden opgenomen wel is 1 n modus te 
bedenken om deze bui tenländse algemene rapporten onder index apart bij ACD on
der te brengen. Wil met H .KEB opnemen zulk3 HKO mededelen dat bij van I n derge
lijk binnenkomen mededeling doet aan H KO, zodat deze althans weet dat het bij 
de dienst is. KO moet dus zelf zorgen het t.z.t. te krijgen. 

Dhr. Felderhof 4-11 

H.ACD 

De kwestie van de rapporten Val!- de buitenlandse diensten is nog ingewikkelder 
dan ik gedacht had. KO heeft speciaal op het oog de studierapporten, die na
tuurlijk zo spoedig mogelijk naar KO moeten, maar H.BVD wil ook direct KB op 
de hoogte stellen en heeft de instructie gegeven dat ze gefotocopieerd moeten 
worden maar nu moet de bewerking nog worden gecoordineerd. Wilt U dit ook met 
de Heer van Deinse opnemen vgl. hierbij CO 20286o.. 

KA1�1 

KEW 

Genoteerd ter beschouwing van het gehele verband B/C/ACD 
23-11-'53

KA 

Deze aangelegenheid door mij met H.KEW besproken, vide diens aantekening hier
boven. Op deze zaak wordt dus t.z.t. teruggekomen. Het rapport van Expresse i/z 
11F .J .R.11 (CO 202860 II) werd inmiddels door ACD geborgen. 

H.ACD 24-11- 1 53 
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HKO 

De situatie is dus thans zo, dat KO geregeld doordrukken ontvangt van de bewer 
king d½.e de studierapporten door de combinatie KA 3 / B IIIa en daardoor gein
formeerd is omtrent de aanwezigheid van bedoelde rapporten die tenslotte door 
ACEj'worden opgeborgen opgeborgen (algemene rapporten onder afzender en de spe
ciale rapporten op onderwerp). De kwestie zal echter nader door H.KEW Wrfüfö 
bekeken in het kader van diens algemene opdracht. 

KA 2 / 25-11-'53 
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Aan• a.K,,.o.

VaJi: P.H,K.O • 

•. �!OflANpU� 

11� 

Aan de S otie ethodiek van dé Atd.KO ie opgedragen onderwijs te een in 
het vak "lnlichtine:enwerk van een Binnenlandse Veiligheidadienetu. Dit va-k 
omvat een theoretisch en een teohn1sob gedeelte. 
In bet theor tiBCh gedeelte wordt en uiteenzetting g geven van de 
qstematiek van het inlichtingenwerk zoab dit, gebaeeorci op de uitkom ten 
van de moderzi.e tenechapeleer, door de verachill nde civiele en militaire 1 
i�lichtingend1 nste� in de praotijk wordt gebracht en door KO op h t werk 
van een binnenlandse veiligheidedienet is toegepast. 
ltet tecbl'lisch ged elte omvat, de techniek van d.e observatie; het uebruik: 
van a.genten en 1ni'ormanteni het me.ken van verslagen �n ove:rzicb:te:n e.d. 

BiJ het ge�en van de lesacmt het atnemen van examens, �esprekken met 
cursi ten en overiee hnotionariaaen in de dienst komt echter steeds weer 
naar voren, hoe groot de discordantie ie tussen het8een op de cursu een 
gedoqeerd wo�dt en de toepaesing,(voor zover hiervan gesproken kan worden) 
van deze beginselen van het inUchtingenwerk in de practijk. 

en zou hiei- over heen kunn.en etappen onder de geb:z,uikeliJke verw;Ljsing 
naar het ve eobil t\\seen theorie en p,ractijk !letwelk overal in het leven 
te constateren valt, ware het niet dat deze diaco:Nlantie ernstige gevolgen 
met zich mede brengt voor de arbeidsverhoudingen in onze dienat. 
Wat is namelijk h�t geval? 
Op d cursus maakt men kennis met eon arbeidssysteem dat loaiscb en v r
antwoord 1 :en dat men met succes ziet toegepast bij v le a.ndare diensten 
in het binnen,. en buitenland. en aanvaardt nit eiste male een geBonde 
werkbaais. anneer me� zich echt&r naar 4e practijk in onze dient k ert, 
d�n ei t men dat een wetenschappelijke arboidamethode ontbreekt, da.t een 
i der arbeidt naar volkomen persoonlijk inzicht an dat van een doelma.tis 
organisatie van het werk Gl&chte bij uiteondering epna.ke ie. 

Door men de arbeidsmet1-ode WMrmed men op de cursus kennis gemaakt heef't 
o'"r het gehe l genomen als jui t a.s.nvasrit, gaat men twijfelen a.e.11 de 
va.kbekwaàmlltid van sçerieUJ"en en oudere ool�•a. Men ga.at gefundeerd 
op de ale juist aanvaarde beBinselen, criti'ék le�en op hun werk, waar
doo� een der srondpeilers ven een gezond organioatiot het vertrouwen in 
de leiding, ondermijnd wordt. 

nneer men dan na èen o�raua terugkeert op zijn afdeling ont taat er bij 
v rschilleude cursisten 0en crisis. en weet da,t men betere resultaten kan 
verkrijgen indien m@n eijn werk anders zou aanpakken. Wanne r men dan 
echter zijn gedachten hieromtrent met chefs en collega'e bespreektt wordt 
dit terzijde geschoven met de opmerking dat dat allaQ ma.er theoretische 
onzin is d1$ Re de mensen op de curaua hebben mjs gemaakt en die mon 
ooa� eo an l moeelijk weer moet vergoten. lm dwa. wordt het plat5etreden 
cliché g uit waarin gezegd woll"dt d�t "seeon.d versta.nd ll het enige ie ·1J11t 
je nodig hebt om het werk goed te doen+ 
Do meest cursisten, jonaer in levens- en dienstjaren, klumen l'Q.et de moed 
opbrengen om voor hun verkregen overtuiging te vechten en zij vallen dan 
te�� in de sleur van elle dag, meegesleept door de Gtroom van o.o.•a di 
over hun tafel vloeit of door de opdrachten dio ziJ nog i� portefeuille 
he'bb&n. In hun geest blijft eohter een grote onvoldaanheid, cl.ie, omdat zij 
geen uitweg ktU! vind n, da�r TOQ��Q�eeit en hçt initiatief v rlamt. 
Docll �k bij de chete er. ande,;;•a f.'Ulio'ç1,oul.U'iesen ln de die�st blijft éen 
nago,:bn van de opmerkingen en critiek VM blU:I. onderge chikten $n ooliego.'a. 
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Zij weten het hiaat in hun theoretische scholing, doch inetede van aan
vulling te zoeken van dit hiaat trekken zij zich terug op hun stelling dat 
alle theorie onzin ie en dat "gezond verstand" de wonderformule is waar
mede zij alle problemen kunnen oplossen. 

Het resultaat van de cursus is in dit opzicht dus negatief; instede van 
verbetering hee:ft � verslechtering bewerkstelligd door ontevredenheid 
met de bestaande toestand in de harten van de cursisten te zaaien zonder 
daar tegenover de mogelijkheid tot.het aanbrengen van verbeteringen te 
kunnen bieden. 

Het geven van de diagnose stelt het probleem van de therapie. 
Er liggen twee wegen voor de hand• 

De eerste is het aanpassen van de theorie aan de bestaande practijk. Dit 
zou - ook al betekent het een teruggang - mogelijk zijn indien er in de 
praotijk van het werk in de dienst enige vaste lijn'te ontdekken we.$. Deze 
lijn ie -er echter niet. Men werkt volkomen volgens eigen inzichten, zonder 
dat er een vaste koers bemerkbaar is. 
Dit begint reeds bij de doelstelling van het werk. Velen hebben geen helder 
inzicht in hetgeen het doel van het werken van een binnenlandse veiligh�ide
dienst ia. Zij weten niet waarvoor zij werken en w·t zij tenslotte met hun 
werken moeten bereiken. Slechte hier en daar treff� we aan wat men in het 
wetenschappelijke research-werk de probleemstelling noemt of zcals dit in 
de termen van het inlichtingenwerk uitged�ukt wordt het stellen van de 
kernvraag (eaaential elemente of information). Een vaste procedure voor 
het bepalen van de kernvragen is er echter niet. Dit ia slechts een·voor
beeld dat aangevuld zou kunnen worden met andere voorbeelden uit iedere 
phase van het gehele proces van het inlichtingenwerk. 
Het aanpassen van de theorie aan de bestaande practijk is derhalve on
mogelijk aange�ien deze practijk geen organisatorisch, d.w.z. doelmatig, 
op het doel geordend geheel vormt, 

De andere weg die openstaat ia het optrekken van de practijk aan de theo
riè. Wanneer men theorie en practijk beechouwt als de trap die naar het 
doel leidt, dan worden de horizontale treden in dezè trap gevormd doo� de 
practijk die ons dichter bij dit doel brengt. De verticale borden echter 
zijn de theorie die de practijk op een steeds hoger niveau brengen. 
Velen in de dienst schijnen hoogtevrees te hebben, zij wensen deze trap 
niet te beetijgen en blijven lieve� in àet platte vlak van wat zij noemen 
"het gewone boerenverstand". Wetenschappelijke theorieën vervullen hen 
met vrees en soma met vija.ndP.chap. 
Zo lang bij een groot gedeelte der leidende :t'unctionarissen de ongeneigd
heid blijft bestaan om hun practi�k aan de theorie op te trekken, blijft 
iedere theorie die door KO gedoceerd wordt 011vruchtba.ar. 

Hiermede zijn we voor een dilemma gekomen waarvoor door KO geen oplossing 
te vinden ie. Deze oplossing is alleen te vinden indien voor het gehele 
inlichtingenwerk dat door de B.V.D •. bedre'V'en wordt een bepaalde weten
�ohappelijk ge:t'undeerde systematiek als leidend en ordenend beginsel aan
vaard wo�dt. Dit zal echter van de leiding van de dienst uit moeten gaan. 
!CO kan hierbij slechts voorliehtend en adviserend optreden. 
In afwachting hiervan lijkt het mij, teneinde de onderlinge tegenstel
lingen in de dienst, niet nog meer te-'V!ergroten, beter indien wij de theo-

're�ische lessen 0ver het inlichtingenwerk van het programma a�voeren. 

's-Gravenhage, 19 November 1953 

P.H.K�O• 



Aan: H.C. 

Van: H.K.O. 

Op Uw verzoek hierbijgaand een beoordeling van de personeelsleden 
van Uw afdeling die hebben deelgenomen aan de elementaire basiscursus. 

13 Januari 1954 
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Beoordeling personeel afd.C. voor zover dat personeel 
heeft deelgenomen aan de elementaire basiscursus. 

J.H. Benjamins 

Zeer bescheiden. Bleek in de loop van de cursus over een zeer 
-·· · behoorlijke intelligentie te beschikken. Drukt zieh vrij moei

lijk uit, doch voor een functie waarbij het nemen van zelf
standige beslissingen en een representatieve verschijning niet 
essentieel zijn, zeer geschikt • 

J. van Doorn

Praatgraag, met de neiging intelligenter te willen schijnen 
dan hij is, overigens met een redelijk verstand. 

Mevr • .A..L. Jüch 

Intelligent, vrij gesloten type, niet alleen qua kennis 
ook qua optreden wekt zij de indruk zelfstandig werk te 
verri&hten. 

Mej. E.C.A; Kooh 

Maakt beschaafde indruk, vrij critisoh ingesteld, beperkt ver
stand. Ongeschikt voor zelfstandig werk. 

Mevr. M.L.Ohl 

Zeer goed verstand, sterk impulsief. Ondanks onevenwichtige 
indruk wel geschikt voor zelfstandig werk. 

J.J. Vermeulen 

Goede, overigens weinig opvallende kracht. Bezit team-spirit, 
tot uiting komende o.a. door zijn aanpassing aan de cursus. 
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Aan: Plv. H.B.V.D. 

Vanc H.K.O. 

Zoals U bekend is wordt door K.O •. get�acht in d dienst een 

doctrine te vormen op het gebied van het inliohtingenwerk. Deze 

leer is opgeb0t1wd uit de wetenschap de erval'ingen an de onderzoe• 

kingen van person el van eigen en andere inliehtinge,ndienst•• Zij 

is vastgel gd in een geschfii't dat tot basis dient van de besp:r,& .. 

kingen in de cursussen. Dit geschrift ia zek rh idsb.a.lve rondge

stuurd bij al degenen 1n d dienst die met deze stof te maken 

hebben, teneinde mm opmerkingen daarop te vernemen.. De hierbij

gaande o.o.�s.geven U een indruk van de uitgebrachte critiek. Met 

deze critiék e.;al re•ening worden gehoude11. en het resultaat van 

het geheel is ctus dat thans in dé diene,t op het terrein van het 

inlichtingenwerk een doctrine bestaat d�e door ieder aanvaard wordt. 

Ondanks deze ins-temming blijkt aan de toepassing van deze teer nog

al het een en anderi te ontbreken. In het kad•r van een intensievere 

scholing van het eigen personeel van de dienst en met name de zgn. 

ease-o!ticers, zal vooral ook deze inlichtingendootrine behandeld 

worden. Het zal het onderricht daarin u.itérmate ten goede komen 

indien de dienstleiding zioh uitf;lpreekt voor aanvaarding van deze 

léer en de noodzakelijkheid van toepassing in het dagelijks werk 

van de dienst. 

20-1-'54
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Aan: Plv.H,A.Z. 
'.Ban: H.K.O. 

Naar aanleiding van Uw schrijven no.AZ 216496 bericht ik U 
het volgende: 

Op 5 Maart werd volgens afspraak door de S.M. een auto naar Den 
Haag gestuurd voor het verzorgen van het transport van de tentoon-
stelling naar Valkenburg. 

. Alhoewel aan de S.M. de juiste maten waren opgegeven van het 
tableau, bleek de auto te klein voor het vervoer. 

Na een telefonisch onderhoud met de S.M. werd toegezegd een 
grotere auto te sturen, die tegen 18 uur in Den Haag zou arriveren. 

Gezien de gemaakte fout bij het sturen van de eerste auto, rees 
het vermoeden dat op de plaats van de tentoonstelling ook niet vol
doende maatregelen waren getroffen, reden waarom de heer Boscbker met 
deze auto te 12.30 uur naar Valkenburg is vertrokken. 

De tweede auto ia rond 18.oo uur uit Den Haag gestart onder bege
leiding van de heer de Vos. 

Omdat de tentoonstelling gereed moest zijn voor Zaterdagmiddag 
6 Maart, wa.e het voor de heer Boscbker noodzakelijk op 5 Maart naar 
Valkenburg te vertrekken. 

9 April 1954 

\ 
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r.ui, P.U"B.V.D. 
,��.-, .r.:.o. 

VEBTRO 'LIJK 
IJS-/ J

De laatst tijd brengi mijn atudie van het ao nieme en het 

houd van TOQ�hten •oor aiver gT<oo�en mij telkene op het 

tettei YM 4• 'beet%'1.jding van hot COfl'lli•U;JUUll"J�h De�e kan op vale 

frontea gevoerd •ord n. çfut de ».v.n. doet is het ve eamelen fin 

egevena o•er het oommun1 e• e sta•tsgevtt.e.rlijko activiteit n 

oor. s1jn aanhatta-ere bedre•�n en het 'be.vorderen v n d bevoi11 1 

da rtege1i. Deme met "Teel meer ün indi.r oto beat 1jdirig v· n he 

comnunie • boe belengr1�k zij o•�ri n ook oge zijn - ie el oht 

een djde 'f'GC de 'totale b ctl'iJding van hot ooromun1ame. t�onder oen 

doelt?"etten4e ottenai ve pa1cbolog1acb oorloevoorir1tt �al hfit 

Weet n e.lt1J4 in het def no1et en in het Dl)deel blijven. Politiek 

n &O no4ig met wap ngoweld eal het oorr,muni me b etro4en dienen te 

wol'det1. Socbal-econom1$obo e1.tua.tie di nla oorzaken v"n het 

corr ... uni. ungewe oo kunnen word.en, zullen. mooton ,,orden 

nomen, ook d t. .i.e beatr j hg VEln he comr;runi �. »ov-onnl zal het 

comJuni m 1deolcs1�ch beet�ed.1m moeten worden. 3 bootrijdi»c 

1Q ottteg •usg liJk de b lanerijkate, omdat eiJ poeit1 t ta. �ij 

tolt togeno•er de 001M.uniettac•e ideolo ic eon andera ideolQr,ie 

&13 1,ergt de mogel1Jkhe1d 111 eich dt1t teaetteita.n or tut ru d 

e a.Jleio e worden. Al de voorno öDpeeten van de b atriJûing van 

het o muni & etatin n1 t los van elkaar, 3ij vormen e&n �obool. 

Indi�n �•n over h tee� preekt 41 nt tn n ook v .n hot and r 1 te 

te etet1. 

l•t ie altijd miJn otre•0n �weest he\ oomrr.uniam eo veeleij 1g 

en diep <1 mogelijk tol r J1 keuneQ. D.s.t lOO� te doen ie 1roor "'én 

man binnen. een meneenlee:ftij een onmo elij heid. Uit geld du 

ker voor iemand dien et de • etu<li nog allerl 1 andoro 

te doen heeft. ':èlkene ;winneor ik d boho ft voel aan een be

paald n pet van het communie e eene t moer a�ndaoht t 

ord ik (;Eth ndicapt dool' gebl-ék aan. tijd • .  ,o a 11s echter een �i. 

<l1epg ander etudie • n bepnalde ondel'delen toch sliet noodru:ik 

lijk en dit gebeurt dan t$ elotte lffll, maar v k met do groots 
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VERTROUWELIJJC 

moeit•• Oelot �u op t 'boYen ta nde h bik ij tot taD.k �eatel 

zo o d mosel1�ik op de hoo te to blijvon van <l• 1\ootû•k n TEJ.11 et 

o rnunJ.eme � vooral ook v u�� •nhane. na �eé�to aandacht

die t vanzelf [>rekend. ,erioh1 te bUJ.-.n e>p • IZbY l"$1evo k:utt

v het c tU'U.$me. O\r•r1 •�e &org ik er voord t diep -·d• ud1e

v n 0111/t ondeMeel al�ijd otelijk bliJft door e opbcuw van �•n

docu n tie 41e ve jet ar een �o eroot mog�lijkc boeYeel 14

ator betr kld.n htbbo d op een boptmld ontordeo1.

0$ l atete tijd bren� mijn w k �ij her aldelijk i� ,:rot 

��drijtren, •ar -eoale U �kend ia.- voor 41 ectia en bog�r r,cr o

ne l voord.ra,obtal\ gehoUdén wot"d.en o T h t communiemt h »e 'bedoeling 

van deeo ledu�an 1e • achterpond van all rl 1 'beveiJ.i iris"· 

ma tr. g lea �t me r te donn le en. Bij de di cue.1e di volg,n 

op c voordr•ohteA omt herhaaldelijk de ideolor;i ehe bct.tr.ij4ing 

vaïï h t oommunipe ter apr •• Het ga t nie nan er :!.l'l eon de,.. .. liJke 

geval op te wijcen 4o..t it eoen probleePl ia van de .a.v"n. n • 

erste 1 lna�• 1s dit niet Jui t, wij k:tmnen on& erk nin»nor loa 

ion vcm �. n 1clèol0gir1u:ilie abt 't'g:rc•d, in a.e tv eede pl!'.t.ate wO'!'dt 

�an 1 mand die QVff b.t co11\tt1\UdmiJo spreet;t Yerwnoht dt!t hij i 

ieder · :evt-l n 1de heef't llo djden v lio comrm.1nicme n 

e♦ or vs.n dece eeer 'bol ngt'ijke �tjtlo. Nie-t a,ll on in de bedrij'f'en 

tne.ar pr etieoh in olko groep k en (ht laut te tij .,. nevtt nr, ·• 

�oren over 4e 1d�olog1$ohQ oorlOëtVoerine tegeb hot commuutene. 

ln verband met het bo\tetust1uu1dc heb ik de ln.a t(Jte ti .jd enie 

o nd.ac t g�aohonke� aan de wi;Je wuit.rop de 11} o o lle:l"bowap�nt�i 

het co,mn\Ulieme b at�1jdt. Des bew,,etng ep �lt tbane in de 1doo

lo ieohe �6tl-1�41n van h t comamusi1•e eon uitermat 'b.êlsn«�iJke 

rol. Zij �t o v n uit do:\ 1deologie"n de drijvende kr· o .te 

djn in d onty,ikl, linl:l' van de mert8hoid on d t de nige do l tr f" 

1:"end be t-i,iJclin&' •e. he't co �ame 1ft het dae.rtegonover. etell. 

van O'-\ ttper1-eure id.eolo ie. Voanl in d.e grote bedr'i3ve he ik 

v r ohillende meD•en ontmoet die m13 weaon op dese bewesine en 

mij Mnraadd.ex. or na ,.contact moe op te nemen, Dat heb ik g a .n 

e ik ben tot d. c-onoluaie okm:len dat · r inderda.a ote mo e,,.

lij ;h en liggen voor een oi°'teot1eTe en po-,1 tiove at.rijding van 

het oommuni • ,U 1• dan 4e 1deo19gi ohe bestrijding • a het ooi 

mwu. e een taak Tan de .v.n., ik s looE d.t er ulleesine rede 

ia aich Menu i meer op d� hoogte te ut lle . In d� • rat 

pl dua om4at het a.v.u.werk a" eenmaal n1et loe •teat van 
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VEliTROU ELIJK 

ee i eolo(lleohe aohtel'gl'o:od• ia d '- • p1 te omdat van :n.v.D.

ambten ren •41o GO le on el'get e d.e in d� bu1temtei- let or,t:Mld n

t�Pcht v•trW&Obt wordt dnt <Id• ewnenhaag ,ek �!l wordt. 

�oo.la t1 beltei,.4 cel ztJn, 1a het .c�n� Tan d "ftorel Her pe,,.. 

»11\1" ia Zwi.'�eez-lt).114 {Co.u). Elk J WQJ'den in 4• �nden Juni, Juli, 

usuot�s . pt :bCUl' grote b1Je•l'Jk.om 16n geboud n ar· n deelgen n 

wordt door all fflOgelijke pereone�.tût de g hele �crel . Een bolangrijk 

�he 1 d Z8 bijeenkomate� 1e 4• ideologi en ntr1�di van het 

oommu ieme. araob1Jali.jk so.l ik u1tgenodted.• rd.�n deee a er een

·i ek in eau te kcmn �bre»Befl, 'tec.etnd.e mij 111:lt botnr op l'lt\ h.oo te 

t -'\ellen van de wiäz• waarop dooi- de �orele Horbe pcm1ng d idöo-

logi ch tri&d 'tegen bet � 1 e seTOerd -.orat. Ik l NOD uit-

d in Ql.ja:a kwaliteit 'f4h · btenau van het llird.etei-1 vua B1nnen

l. r. lee ,., en, -die •ieh be ig houd:t. t c1e tu41e w.n t comtmJ!dme en 

di daa-roTer Çre4Jlr;t. •oor allM"l•i Q':t"O�pe!l in ObB� Ned.erl nd.eo- ewnen--

l ing. Daee ut tnodiain« hou4:t niei 111 dat dé kosten •oor · rek-en1.ft8' Ya.n

de " rele erl>ttM\penlne" kom�n. r� ben vso ®rd.eal 4�t mijn ventu•le

ino.n mmr Caux van godtu)1g tl laag 1a dat er en · waal' tot;en �al

iJn de koeten door de B.V.D. te do� dftl� n. T r verat rld � 4 &e 

op tting a13 nog me•g.Qde 14 da� enkele jaren goled• oen offio1�1 

ede!'lande• l 1"4el�a.tlo in eau i• ge-weofllt -en dat herhe.a.ldolijk og 

men en utt de Ov. �heidGSt"•ff worden uit�ono4ig'd. 

In verbancl. met het bov nateaade inoge ik U ve-:reoeken mij to atem

minste verleneu t.e.t. e.n:n bovenbedoel<le u1tnodig1n, se•ola' te 

e:even • 

14 J\Wi 1954 
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NOTITIE VAN E.OP II 

AAN EE, KB.N 

Betr.: Het aantrekken van I.D.ambtenaren door particuliere;:! bedrijven. 

Voor zover mij bekend, hebben o.a. de volgende I.D.ambtenaren een 
uitnodiging ontvangen om zich te presenteren bij de N.V.Philips voor een 
mogelijke benoeming tot veiligheidsambtenaar bij genoemd.bedrijf: 

Wachtmeester HOEDEMAN, Rijkspolitie Almelo 
Rechercheur BERKHOUT, I.D.Enschéde 
Rechercheur HOOOWIJK, I .D .Almelo. 

Beide eerstgenoemde personen schijnen een behoorlijke kans te maken, 
daar zij reeds voor een tweede onderhoud op 20 September a.s. zijn uitge
nodigd. 

HOOOWIJK heeft niets meer gehoord. Hij vertelde mij, dat hij tijdens 
het eerste onderhoud aan de personeelschef van Philips gezegd had, dat hij 
niet begreep hoe men aan zijn naam en adres gekomen was, daar hij nooit bij 
Philips had gesolliciteerd. 

Men had hem toen gezegd, dat de heer van de HEUVEL van de B.V.D. 
een dertigtal namen van I.D.ambtenaren had doorgegeven. Hieruit zou een keuze 
worden gedaan. Hoogwijk had ook naar de arbeidsvoorwaarden gevraagd; 
Minimumsalaris f.6000.--, maximumsalaris f.10.000.-- te bereiken na 15 ver
hogingen. 

Ik kan mij voorstellen dat deze cijfers indruk maken op onze I.D.
mensen, die meestal slecht betaald worden • 

.Anderzijds kan ik mij de verontwaardiging van de commissaris ván' 
politie te Almelo voorstellen, die de methode van de heer van den HEUVEL 
en van PHilips scherp had afgekeurd. 

Tenslotte kwam mij nog ter ore, dat de I.D.ambtenaar VAN AALST van 
de Rijkspolitie Dordrecht en de I.D.ambtenaar POUW van Rijkspolitie Amster
dam over zouden gaan naar de B.P.M. 

E.OP II, 14 September 1954.

/l;F K-0 Il 9-,

(hv? 
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AAN: H.K0 (t.a.v.Hr.v.Rest.) r' 

Betr.: Uitlatingen rechercheurs in trein. 

Naar aanleiding van een telefoongesprek met de Hr.van 
Rest op 11 December j.l. doe ik U hieronder nadere gegevens 
toekomen. 

Bedoelde personen bevonden zich op Woensdag 8 (of 
Donderdag 9 December) in de trein, die ca 8.10 uur vanuit 
Utrecht naar 's Gravenhage vertrok. 
Het gezelschap bestond uit 2 dames en 2 heren.Hun signalement 
luidde: 
le dame: Lang,blond, grof gebouwd,opvallend type, Zij droeg 

een zwarte rok. met zwart-wit gestreepte blouse, grij
ze mantel met witte bontvoering, beige handtas,waarin 
kleine zwarte tas,lange zwarte su�de handschoenen; 

2à dame: Klein van stuk, droeg grijsblauwe of grijszwarte 
mantel, zwarte rieten tas met bloemen er op ;/i�j/ _ 

le heer: Indonesisch type, ca. 30 à 40 jaar, droeg trouwring; 
2e heer: Grijs haar, ca. 45 jaar, droeg trouwring. 

De heren waren eerst gezeten naast het echtpaar, dat 
mij de gegevens vertrekte. De dames zaten aan de andere kant 
van het middenpad, beiden naast 2 heren, die niet tot het ge
zelschap behoorden. Zij voerden luid, voor ieder duidelijk 
te horen, een gesprek •• Uit dit gesprek was op te maken, dat 
zij rechercheurs waren, die examen öadden moeten doen en 
aan een volgoefening hadden deelgenomen. Eén van de dames (de 
kleinste) bleek in Termînus en bij Vroom en Dreesmann te zijn 
geweest. Eén van de personen vertelde een verhaal over een 
ontmoeting bij een tele�ooncel. Het Ind.type praatte het meest. 
Hij vertelde dat hij de gekste steegjes in en uit was gelopen 
en gaf de anderende raad steeds zig-zag te lopen om aan even
tuele achtervolgers te ontkomen. Hij was wat men een nopschep
per"noemt. De grijze heer praatte het minst. Uit het gesprek 
hleek dat hij vroeger heen en weer reisde naar Middelburg. 

1 

Zij hadden nogal critiek op het uit elkaar gaan,"zo koud" 
vonden ze en noemden hierbij de naam Van Rest(de dame die mij 
dit relaas deed, heeft nog nooit van andere zijde deze naam ge
hoord). Verder was op te maken, dat zij bij een Depàrtement 
werkten. Men wilde de de,claraties op gaan maken, maar besloot 
bij nader inzien dit toch maar tot de andere dag uit te stel
len. Men had veel koffie en thee gedronken en had het steeds 
over een rechercheur met een gele jas aan, die men blijkbaar 
steeds was tegengekomen biü de oefening.-

In den Haag gK aangekomen vertrok de le dame met lijn 
3, de kleinste dame ging op de fiets naar huis.De grijze heer 
nam waarschijnlijk lijn 12. Het vervoermiddel van de Ind.heer 
is onbekend. 

18 December 1954. 

g/_,. 
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