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1. Gevormd in opdracht vrt,n .. -ACD 
1
ACD/PA, 5 October 194 

! 

/ i l! 

!~-~~ ~ 
3. , PHC, ;Zeer Geheim 

: 1e Gaarne Uw mening over de ~ubric~ring van schr. nr. 62893 
! dd. 27.5.49 aan P.G. Batavia. ~ 
:2e Moet dit OD nog PA blijven? . ACD/PA~24.6.69 
I 
I . ---
~~~#· . 

l /0 j,~ /~A...~}/~ ~~C<. ~--.I~~ I - /~ ~~(Baet aan HK gevraagd, aangezien het OD toch 
I ~ ·~PA moet blijven. ACD/PAc_- 27.6.69. 

! 2 .D ~. c: ·~ ~ ~ ~ P/l ~t--::> .'i'/ 

I ?Jû :!f~Jl 
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Op 16.5.1950 ondershands ontvangen een nota van 
Hoo~d Afd. o.o. en v. aan Secr.-Generaal van Binnenlandse 
Zaken, waarbij schrijven BVD, No. 83026 dd. 4.5.50 met als 
bijlage een dzz. concept, bestemd voor Sosrodanukusomo. 

Bedoeld concept heeft enige wijziging ontvangen 
op Binnenlandse Zaken en het .antwoord aan Indonesie is dien
overeenkomstig verzonden op 23.5.50, No. KA 83026/1. 
(copie bijgevoegd) 

KA, 31.5.50. 

---------------------· --·~-·-
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o. 84393 
o.xr. TA.3. 
twee 

Abonnementen op 
Russische bladen 

Ik heb de eer de aandacht van UWe Excellentie te verzoeken 
voor het navolgende. 

Bij mijn geheime brief van 9 Feb:ruari j .1., no. ??863 mocht 
ik U aanbieden eopie van bet geheime schrijven van de Procureur
Generaal te Batavia van 10 Januari j.l., no.O.P.Z./K/X2./5/50 
handelende over de in hoofde dezes vermelde aangelegenheid. Op 
grond van de in mijn aangehaalde brief genoemde omstandigheden was 
ik van oordeel het schrijven van de Procureur-Generaal aan U te 
moeten doen toekomen met verzoek de verdere behandeling daarvan te 
willen doen overnemen. 

Vervolgens bereikte mij het schrijven van de Hoofdambtenaar 
voor Oosters-Politieke Zaken ~ij de Djaksa·Agung te Djakarta van 
2? Februari j.l., no.u.P.K./X/X2/34/50, waarin om berieht werd ver
zocht op de voren aangehaalde brief van de toenmalige Procureur
Generaal. 

Met verwijzing naar mijn brief van 9 Februari j .1., no. ??863 
is door mijn Dienst bij Uw Ministerie (Bureau Veiligheidsdienst) 
naar de verdere behandeling daarvan navraag gedaan en kon dezer
zijds toen worden geconcludee~tn~at de aan mij gerichte herinne-
ringsbrief van de heer Overdij gedeponeerd kon worden, hetgeen 
vervolgens is geschied. 

Thans bereikt mij wederom een herinneringsbrief van genoemde 
Hoofdambtenaar, namelijk van 24 April j.l., no.lJPK/K/X2/120/50. 

Onder aanbieding van een copie van beide herinneringsbrieven 
moge ik U verzoeken ook de verdere behandeling daarvan wel te wil
len doen overnemen. 

HEn' HOOFD VAN DE DIENST,.: 

Aan Zi3ne Excellentie de Minister 
voor Uniezaken en Overzeese Rijksdelen, 
t.a.v. Chef Kabinet, 
te 
1s-G R A V E N H A G E. 

Mr L.Einthoven. 



AFSCHRIFT 

p~ 

V/d 
PROCUREOR-G.ENERAAL 

v/d 
R.EPUBLilt INDOIESIA SERIKAT. 
======~===•==z============ 
No.: UPK/I/X2/120/50. 

Djakarta, 24 April 1950. 

ONDERWERP: Abonnementen op Russische bladen. 

BIJLAGEN : Gene 

Met verwijz 1ng naar dezz. geheim-eigenhandig schrij
ven van 10 Januari j .1. No, OPZ/t/X.2/5/50, betreffende het 
in hoofde dezes vermeld onder\verp, heb ik de eer UHoogEdel-: 
Gestrenge beleefd om nader bericht te verzoeken .. 

P( de HoogEdelGestrenge Heer 
Mr.L.Ei.nthoven 

Hoofd Binnenlandse Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 

's-GRAV.ENIU.G E. 

Namens de Procureur-Generaal., 

de Hoofdambtenaar voor Oosters
Politieke Zaken, 

(w.g. Overdijkink) 

(Dr.G.W.Overdijkink). 



AFSCHRIFT 

DJAKSA AGUNG 
Republik Indonesia Serikat 

=:====~-============::==-= 

No. U.P.K./K/X2/34/50 

Djakarta, 27/2-1950 

Met verwijzing naar dezz. brieven van 

Aan 

28 October 1949 No. O.P.Z./U/1?8/49 (gericht 
aan den heer Benschop) en van 10 Januari j .1. 
No.o.P.Z./U/X2/5/50, beb ik de eer UHoogEde1-
Gestrenge om nader bericht te verzoeken.-

Itoofd.ambtenaar voor 
Oostera-Politieke Zaken, 

(w.g. Overdijkink) 

(Dr.G.W.Overdijkink) 

( 1 HoogEdelGestrengen Heer Mr.L.Einthoven 
Hoofd Binnenlandse Velligheidedienst 

Javastraat 68 
's-G ~ A V E N H A G E.-
======================== 



PARKET 
v/d 

PROCUREUR-GENERAAL 
v/d 

REJ?UBLIK INDJNESIA SERIKAT. 
============================ 

No: UPK/K/X2/120/50. 

0 ,ER'.mRJ?: Abonnementen on Russische bladen. 

BIJLAGEN : Gene. 

-

Het verwijzing naar dezz. geheim-eigenhandig schrij
ven van 10 Januari j.l. No: OPZ/K7X2/5/50, betreffende het 
in hoofde dezes vermeld onderwerp, heb ik de eer DRoogEdel
Gestrenge beleefd om nader beri~ht te verzoeken. 

Aan de HoogEdelGestrenge Heer 
Hr .L.Einthoven 

Hoofd Binnenlandse Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 

1 s-GRAVENHAGE. 

Namens de Procureur-Generaal, 

de Hoofdambtenaar voor Oosters
Politieke Zaken, 

I ) f!' ) A/ ,, t (./ i ;/~1 '•___-/) 

.~ 
( Dr.G.W.Overdijkink ). 
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JIIJJIS'fERIE V All 
BIRNII'I.ABDSB ZADll 

' ' 

•o.: 8'02,/1 
Bij1.:t 1 'à-GraYeDbage. 2' Kei 1950. 

JaTastraat 68. 

Met lHtl..aaptelltJaa kelt tk 1Jw Yei'VoGWll~ke 'bl1.•1' 
... t8 bart lt.l .... Bi/2,)/liJ ~~-. - ltc .......... 
ld.l • ...,, aat u aa softle laren. atn Jl08 •• 41eaatea 
... , te ta•uaaena. 41e llt U 4eatt34• .. , SOTMl •••.-.., . ....,._. . 

Al.._ tot 4e lMdlaadeltaa ftll het oa4erwe., .,.. 
v. aabrllftB oyer te .- - tk 'Mr 'YOGI'k..Saa Yaa ata
yentat ... te ~-·u .. op ,. wt.t••· •• , aJ.J. 1a 
tepaateUtaa . tot t.e 't'I"'epH noourev-aeaen.al 'blJ bet 
ao...-eebtaar ea S.k .... aaa. 4at ·41t , .. aast• ftll 
4• D3*- .._ llükuala A&aaa atet &awl.tata& la, ..-
a ... uew be'fOe&tbed toet:••• De ••'••• la .. at'ftft 
1al1elaUJtceatl1••"- tte lll•alltl ka arreatRea or wr-
~~ona. Ja ""•· 4at-Jd.ta 4teut ae• •ale •-terita 
à .. n aet aa .. l.,..alle&• ..a ertataele ..-4. t'e 4esel' 
Mke liNt 1Jt V 4aa ook Wtar het tot ataa4 -..... 'ftll -
4001' V •t lle4erlaal• tutaatlH ........ .erM.Ja41aa 
ftrw!Jaa ~aar 4e IU.Jllahr.,.. Zutttte t.a Jfe4erl_.. 

Ik_. wr4er u. aM4aeht 'ftrsoek• ...-het rett, 
4at 4e .....U.eallelA .,... 111Ja at ... t. soala 4e •- oe1c 
ree4a aaa4•11t1 steil bt~pel'kt tet Jlet ltt~&. Wel u 
atl ~tno41ea •• tu.k ~ • Yerlt1a41aa• te oa4er
.._... aet 4e OY....alt-ttce laltohtlaa-- • Ye111&• 
he14a41eDa'- YB 'be'n"1ea4e INt tealaalae •ceaAe4a • 
duroster ra.polllll: tic: td. teraua ook 4e •oor u la Ill4o-
a .. t• aele14e 4tenat. 

W11 het caterbout• •aa clergell.fka 'ftl"ltta41ac• 
'YOor llet werk na 4e lMitrokk• u .. tea t• opatoll'- .,... 
laU :rupeet1e'Nl13k llt.Dea1•4 - sl.ta 4o.l b_t...._. 

AU •• BoocB4e1Geev•ae Beer 
a.L~. 
:tepala D.JaRtM Reaerat Pua" ,. 
D.lAQ.!Ae 
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JIDISTERD VAlf BI.I'.tfU.LABDSE ZAKEN VERTROtJWELI.TX 
VerY~lg-op-sou.-Bo.- 8}02,/l;·dd.-2}•5•.50-aan-.Kepala·Djawataa·Reserat· 
Puaa't te DJakarta. 

-2-

dan zal allereerat au de pr1-1re yoorwaarde aoe'ten z1Ja 
wldaan, dat de 4oelatell1ngea 4er diverse dienaten geli3k
gerieh't ziJn. Tea aanzien YBD de bui tealandae diensta aet 
welke 1k thans Terb1n41ngea onderboud bestaat daaroatrent 
zekerheid op gron4 Ten ae door 4e ••cterziJdae reaerinsen 
geYolcde gedragal1Jneu. a de geaaakte atapraka. Voor zover 
m1J bekea4 ziJD er tuaaeD Rederlaad en de R.I.S. 1n dit 
opztcaht aoa een regelingea getro1'tea. oa de ,_oor t1 gezoch
te sallernrerkiag tot stad te brengen. zou4ea ·de reaerinsen 
der belde landen daartoe aet elkander in overleg kuanen 
treden. 

Bet zal tn•••• no41g zijn, dat, oa tot een toraeel 
ooataot te gerake, tevoren yaat ia koaen te atau, dat oa
trent de aan de bedoelde doelstellingen te ge'Yell iahoud ceea 
enkel misTeratand kan bestaaa ot oatataaa. Ia dit verband 
uen ik er goed aan te doen er op te wijzen, dat 4e taak 
van a1jn dienat zich beperkt tot het inwinnen 1n het bin
nealan4 T811 gegeTena oatrent ataatsgeTaarltjke peraODeD en 
extremistische atroaingea. 

Iatuaaea aeea ik reeds dadeliJk aan. UW Terzoek oa eea 
opgaTe "an 4e nodif$e vaklitera'klur te kunnen Toldoen, ten 
aanzien wa&rY&B tk U naar de aanaeheehte opgaTe moge Ter
wt~zea. 

VoorzoTer er 1natruot1ea •oor de am.btenaren TUl ai Jn 
dienat beataan ziJn deze te herletden to• de algeaeae richt
liJn•. welke t1 atell1g in de beataande ft.kliteratuur zult 
kwmea aantret1'en. 

In a1'wacht1ng "ftm eventuele nadere uiteenzettingall 
UWerzijels ot Tan de Beer DJakaa Agung aeen ik Uw brief Tol
le41g te bebbea beantwoord. 

. Het Hoofd van cle Dienat 

Kr. L. EinthoTen. 
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Opgave van in de boekhandel verkrijgbare boeken. 

COOKRIDGE 

FOOTE: 

ZACHARIAS 

Secreta of the British secret service; behind of the 
work of British counter-espionage during the war. 

Handbock for spies. 

Secrat Missions; the story of an intelligence officer. 

ARMSTRONG, N.A.D. : Fieldcraft, aniping and intelligence. Aldershot 
Gale and Pelden. 

GLASS and DAVIDSON.:Intelligence is for commanders. Harrisburg. 
Mil.Serv. Publ.Cy. 

CHANDLER and ROBE : Front~line intelligence. Washington. 1946. 

WADE, G.A. : Intelligence and liaison. Aldershot. Gale and Pelden. 
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••• : 8)02, 
a~l.: a •a-GraYeaba-. 4 Jle1 1'.so. 

l'aftatraat 68. 

Ik he'a. 4e •• U.. IDellentte bienewaa aaa t• lltedea 
ut - 111~ ~tJJc aartobte nrti:Nilwell~k aolll1.~• .,... 
!8 aaa..t 3.1. ftll 4e Eepa1a DJa•taa Reaent Palla,, !Mt 8ooft 
.,.. 4e YOOl"lllûlp Dteaat. &ar Als...a• Reeh.,.lle btJ ltet .,_.. 
ket wa a. h'oeur~ htJ llet Boogereelltalaot -. 
DSatuta, ~~ --~•• ooaeept -.oor te 1tent'WOOI'4taa 

.. 

Ya1l 41' ••briJ..-... i 

zoala u 111 s 41 t OGBoept IICI8• oatwarea. ltel» lk atJ 
4aarta op J:let .~,_, geate14. 4&-t bet YOOnbaa4a •••• 
~~l1Jt a atJ te b1.a4ea - •• nei'MDkoaet tot we4.,._ 
stn• uttwta .. llaa Ye sea ... u. •ar ut 4aar'oe 4e aate
re paltttea attrltkeltac la Ia4 ... 11 sa1 41•• te 1101'4• 
a:tpwaotat. 

Dl ftrltaa4 aet 4e IIOflellJke poll 'tleke 001ldflu•'1•• 
•aa at.Ja aatwoor4 ae11 4e Beer Soarolaatdal- belt tk ..__.Uw ••h-ttaia& te 110et.ee ••noëea oa d~ aehrtJftD 
te Haat...aea O'f'el"eatc.lttta 4• 1allota4 ...,.. ut btJaa••• 
o•oept. 

Bt.J Ie He.Dtwoor41a& 4uu aal Uc: p.ane 4e ortc1ae
le b131ap teJ'U&Oilt.....-. 

AU Z1Ja• Baoell•tte 
de lleer •tatater .,.. B1aaeala4.a• Zak• ,. 
'I=GMIII!It8L 

Bet Boo1'4 ftll 4e Dleaat 
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NOTA 

VAN: C.XI 
Bijl.: één 
Betr.: Brief van het Hoofd van 

de Djawatan Resersi Pusat 
over uitwisseling van ge
gevens 

Het Hoofd van de "Djawatan Resersi Pusatn (D.R.P.) (Vlt'oe
ger: Algemene Recherche) te Batavia verzoekt: 

I / 

le. herstel van het voor de Souvereiniteitsoverdracht bestaan-
de contact tussen de B.V.D. en de Algemene Recherche; 

2e. dienten~evolge dan: uitwisseling van "gegevens m.b.t. 
'~elangr~jke gebeurtenissen, c.q. personen op politiek
"politioneel gebied (aan de hand van periodieke versla
"gen, inei~entele rapporten~e.d.)"; 

3e. een opgave van (als vak-technisch) aan te merken litera
tuur op intelligence en counter-intelligence gebied; 

4e. toezending in copie van instructies c.q. richtlijnen voor 
ambtenaren c.q. agenten op politiek recherche gebied werk
zaam, b.v. gegrond op ervaringen uit het jongste verleden 
(2e wereldoorlog); 

5e. eventuele adviezen of suggesties van H.BVD. 

Het vorenstaande geeft mij aanleiding tot de navolgende 
opmerkingen. 
~. V66r de Souvereinitè~tsoverdraeht bestona er offieiéel 
contact tussen Hoofd BVD en de P.G. te Batavia; niet met het 
hoofd van de Algemene Recherehe-o!j het Hoofdpar~ (Een 
enkele keer is - hangende de Souvereiniteitsoverdraeht - een 

.brief aan laatstbedoelde uitgegaan~ Aan de P.G. werden toe
gezonden de maandoverzichten en eventueel van belang zijnde 
gegevens over personen en zaken, voor zover deze voor de P.G. 
van belang waren in verband met de uitoefening'van zijn func
tie. 

Van de P.G. ontving onze Dienst inlichtingen, die voor de 
functie van H.BVD van belang konden zijn. Dit geschiedde weder
kerig op basis van onderling vertrouwen zonder enige terughou
ding. Wederkerig kon staat gemaakt worden op veilige behande
ling van het toegezondene. 

Het valt op, dat niet de huidige P.G. om hernieuwing van 
het eertijds bestaande contact verzoe~t, maar het Hoofd van 
de "Djawatan Resersi Pusat", en dan in feite ten behoeve van 
de Procureur-Generaal "uit hoofde van het bij deze f'unctiona
"ris berustende algemene leiderschap inzake de poli tie-uit
uoefening in volle omvang". De hèer Sosrodanukusumo mer'l'äT'Tn 
dit verband op, dat de "D~awatan Resersi Pusat" wat doelstel
ling betreft geen princip~ële wijziging heeft ondergaan en 
dat de oude personeelsbezetting, '~ehoudens enige,mutaties 
"i.v.m. de gewijzig~~.:verhoudingen" intact gebleven is.·· · 

Dit laatste moe -vz6 gelezen worden: een aantal Indonesische 
commissarissen is bij de D.R.P. tewerkgesteld; de vroegere Ne
derlandse ambtenaren zijn er nog wel, maar die hebben practisch 
geen bemoeienis meer met de werkzaamheden. 

In feite is de situatie na de Souvereiniteitsoverdracht 
- ook in ander opzicht - volkomen gewijzigd en daarbij komt 

- 2 -
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nu nog, dat niet de P.G. zich tot het Hoofd van de BVD wendt 
om het vroeg~contact te herstellen. 

Het desbetreffende verzoek van het Hoofd D.R.P. zal m.i. 
met het oog op de door de Regering voorgestane samenwerking 
tussen de Uniepartners niet afgewezen kunnen worden. Ee~ af
wijzend·standpunt zou in verband met het Regeringsbeleid ten 
aanzien van de verhouding tot de R.I.S. n.h.v. bezwaarlijk 
verdedigbaar zijn. 

Anderzijds zal dit contact thans echter geheel anders moe
ten liggen dan voor de Souvereiniteitsoverdracht. Wat niet kan 
ligt voor de hand: maandoverzichten en politieke rapporten 
over het links-extremisme (en·wat daarmede verband houdt) kun
nen niet naar Djakarta gezonden worden. De R.I.S.-regering 
heef~ch tot dusverre niet positief uitgesproken over haar 
houding met betrekking tot het communisme en wat daarmede in 
verband staat. Hierin kan wellicht de verklaring liggen voor 
het feit, dat de heer Sosrodanukusumo in zijn brief met geen 
woord rept over de bestrijding van het communisme. Aannemende 
evenwel, dat de R.I.S.-regering'haargezag'' niet door de com
munisten zal laten ondermijnen staat het nochtans ook vast, 
dat het R. I. s. apparaat niet vrij is van met Moskou sympathJ.se
rende lieden. 

Dit maant tot nog meer voorzichtigheid. 

Het signaleren bij de D.R.P. van links-extreme personen 
is m.i. op grond van het vorenstaande evenzeer uitgesloten. .'1 

Er kunnen evenwel gevallen zijn, dat het wel mogel;ïk en zelfs 
gewenst is een persoon te signaleren, bijv. in gev van een 
wijdvertakt sabotagecomplot, waarbij ~~~~ed der R.I.S. be
trokken is ~ medewerkinft van de zijáe~oodzákelijk geacht kan 
worden. Elk geväl zal ec ter afzonderlijk en nauwgezet beoor- . 
deeld moeten worden, want het tegenovergestelde van het gewens- · 
te resultaat zal natuurlijk uitgesloten moeten zijn. I 

Er zal m.i. in antwoord op zijn brief aan het Hoofd van 
de D.R.P. geschreven kunnen worden, dat aan zijn verzoek om 
herstel van het eertijds bestaan hebbende contact gevolg ge
geven zal worden en dat mitsdien - voor zover dit voor zijn 
Dienst als voor de BVD geëigend is - daarmede in voorkomende 
gevállen rekening gehouden zal worden. (Hiermede is m.i. geen 
enkele bindende toezegging gedaan en kan om te beginnen een 
afwachtende houding worden aangenomen). 

Wat betreft het signaleren van personen op crimineel (niet 
politiek) gebied, zou het Hoofd van de D.R.P. zich kunnen wen- 1 

den tot Justitie. Dit zou aan de heer Sosrodanukusumo medege
deeld kunnen worden op zijn verzoek aan H.BVD om eventueel 
suggesties en adviezen (zie sub 5 van deze nota). 

Met betrekking tot zijn sub 3 omschreven verzoek kan aan 
het Hoofd D.R.P. zonder bezwaar bijgaande opgave worden toe
gezonden. 

Voor wat het sub 4 gestelde verzoek betreft ben ik niet 
genoegzaam georiënteerd om daarover een oordeel uit te spreken. 
Het bekende K.B. betreffende onze Dienst en wat daarmede ver
band houdt, zal m.i. in ieder geval niet toegezonden kunnen 
worden. L 
c.xr. 21-4-1950. 

/~h< . . 1/ 
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J. I 'B., 

KEDJAKSAAN AGUNG 
Republik Indonesia Serikat 

ëitisfts t> 2-6 ·. 
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A, r ~- · !,i 
DJAWATAN RESERSI PUSAT \., • I ! ______ ... r 1 : 

...... ~il 

MAART 1950.-

No. l3 1'1 / M"o/ /<Pr 
Bijl.: vier·. 

I 

Onderwerp: Uitwisselinr; ,;egevens op 
politiek-politioneel ge
bied.-

VERTRO~. 
. I 

~·~ 
I l 
' l 

Zeer geachte .Mr. Einthoven, . J 
Terugdenkende aan de bijzondere blijken van Uwe ~l 

e n.~ medewerking, ondervonden 'edurende mijn verblijf in Neder"'~ .
1

. 
land (in het jaar 1938), welke mij in staat stelden mij op ver\ 
schiller:~~ in hoofd zaak politioneel) gebied te oriënteren, .. 

1 
.·~ 

geeft mJ.jVOe hoop, dat een hernieuwd beroep op Uwe medewerkinc, ·• ·~ 
door U zeker niet ongunst ie zal worden ontvangen. . · ~:1 

t..... ., ~ 

Om te preciseren: Het v66r de souverein! te i tsoverdrach'f( } ~ 1 

tussen Uwe Dienst en de Dienst der Algemene Recher·che (b/h Pa:r-r~~ 
ket van de Procureur-Generaal van het Hooggerechtshof van Ind.o- V.: 
nesië) bestaande contact, zag ik caarne weder hersteld. \~ 

·::V 

Hiertoe zouden onze diensten weder tot uitwisselint kunne.ît· 
komen van gegevens m.b.t. belangrijke gebeurtenissen, c.q. perso 
nalia. op politiek-politioneel gebied (aan de hand van periodieke. 
verslagen, incidentele rapporten e.d.). 

Tot Uwe informatie moge hierbij dienen, dat de voormalige 
Diens~ Q§t Alg@m§Pe R§~ber~h§ thans onder de naam van: DJ4WAXAI 
Hi§~B§I PUSAI (b/d Kedjaksaan Agung v/d Mahkamah Agung R.I.s. 
d.i. Hoge Raad der R.I.S.) aan mijn leiding is toevertrouwd. è. 

_".----\.:;: De oude personeelsbezettlng is daarbij, behoudens eni,e r 
" mutaties i.v.m. de gewijzigde verhoudingen, intact gebleven. · l.· 

De Djáwatsn Resersi Pusat heeft verder wat doelstellinc 
betreft, geen principiële wijziging onderg~sp; t.w. als centraat 
recherche-apparaat (op politiek politione~encrimineel gebied.; 1 
dit laatste met betrekking tot feder·ale delicten) te fungeren . 1 
ten dienste van de Procureur-Generaal~ uit hoofde van het bij . 

\. deze functionaris berustende aleemene leiderschap inzake de pol' 
"-,. tie-Y1:tQ~!§nini; in volle omvang. · 

A .s n 

de HoogEdelGestrenge Heer 
Mr.L. EINTHOVEN 

Hoofd van de Binnenlandse Veilig
heidsdienst 

te 

'-'4.. 



2. 

Ten aanzien van het werk der recherche-centrale op poli
tiek-politioneel gebied, zie ik mij thans voor het vraagstuk Be
steld of hercrientering (aanpassing aan de eisen destijds) niet 
noodzakelijk geboden voorkomt, waar de R.I.S. als jonge ;iouve• 1i 
reine·staat meer en meer de politieke, economisçhe en strategi- 11 

sche belangstelling trekt van de internationale wereld (met 
ac•cred.i ter·~n van bui tenland se politieke en consulaire Vertegen
woordigers), wat dit eilandenrijk- begunstigd door de geogra"!' • 
fische ligging - weer een bijzondere positie doet innemen in het\ 
internationale ver•keer, met de daara·an ·verbonden politionele I 
consequenties. · 

De gedachte gaat derhalve uit naar modernisering van de I 
Djawatan Resersi Pusat, naar de inwendige organisat~e~werkmetho-j 
den en aanwending van technische middelen, passende - ui ter- ·· 1 aard. - in het algemene kader van ene democratische stas·tsorde• · 
ning. · 

Teneinde mij hieromtrent te kunnen oriënteren (naast 
1 

"intelligence" zal n.h.v. speciale aandacht behoeven "counter-, 
intelligence", als effectieve bestrijdings- of afweert·echniek)-' 
zal ik van U gaarne een opgave ontvangen van (als vak-technisch 
aan te merken) literatuur, welke op het onderhavige gebied kan\ 
worden geraadpleegd. 1 

I . 
Tevens vernam ik gaarne of er instructies c.q.richtlijne~ i 

bestaan voor ambtenaren c.q. agenten op politiek-recherche ge- ~
bied werkzaam, b.v. eegrond op ervaringen uit het jongste verle :_ 
den (2e wereldoorlog), in welk geval U mogelijk aanleiding zoud 
kunnen vinden in toezending van copie terzake. . r 

Het spreekt wel vanzelf, da·t ik mij gaarne aanbevolen 
houd voor eventuele adviezen of suggesties Uwerzijds. 

Ik doe U hierbij voorlopig enige kranten-uitknipselsx) 
~ekomen m.b.t. de heer J.G. Suurhoff, die als gedelegeerde van · 
~ net N.v.v. een bezoek aan Indonesië bracht. 

-~~- Voor de gevraagde inlichtingen U bij voorbaat mijn welge-
~r- /;rfJ ~ 2- J) meende dank betuigende, teken ik 

' 

x) 

Hoogachtend, 

~.~ 
. ' o/ 

~---0 . 
· (R.K, SOm!~ANUKUSU:MO) 

Kepala Djawatan ·Resersi Pusat. 

t.w. uit de te Djakarta verschijnendé dagbladen, Nieuwsgier van 6 
en 16 Maart, Nieuwsblad voor Indonesië van 10 Maart en Java-Bode 
van 22 Maart jl. 

• •. l! 
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Republik Indonesia Seril 

' ' ~- 7 MRT 1956· No. U .P .K. /K/X2 /34/50 __ . __ ,_., ; I 

ACD/ &1 Lf:_~l. 1 

1 

Aan 

Met verwijzing naar dezz. brieven van 
2Dctober 1949 No. O.P.Z./U/178/49{gericht 
a den heer Benschop )en van 10 Januar~ j .1. 
NO.P.Z./U/X2/5/50, heb ik de eer UHoogEdel
Gtrenge om nader bericht te verzoeken.-

Hoofdambtenaar voor 
Oosters-Politieke Zaken, 

lfuhHV 
(Dr.G.W.Overdijkink) 

I 
den HoogEdelGestrengen1 Heer M.L. Einthoven 

Hoofd Binnenlandse Veiligaidsdienst 
Javastraat 68 

's G R A V E N H A GLB •• -
r . 

;;;:;;::;; =;::::;::=•=•= ~=i==:;:=:a:~i: 
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B. '1'1863 
VIII. 

'"' 
TZ.3. 

Ab01l.D8menten op 
Russische bladen 

,.... . -? j} 

t,V, /J "1' 9 :februari 

G!HilM 

Ik heb de eer Uwe Xxoellentie hiernevens aan te bieden oopie 
van het gehetme schrijven van de P~ooureur Generaal te Batavia van 
10 Januari j.l •• no.o.P.Z./I,/XB/5/50 1 handelende oTe:r de in hoo:fde 
dezes Y&r.melde aangelegenheid. 

50 

Order verwijzing kortheidshalve naar de inhowl daanan moge 
allereent worden opgemerkt. dat de ondertekenaar (Dr G.W.over4i.tkink) 
ken.uelijk aijn Dienst verward hee1't met het "Bureau Veilighei4841eut 
OTe rzeeae Qebiedadelen", waar het door hem aangehaalde sohrl jvea vaa 
de Procureur Generaal 'Yall as ootober 1949, no.o.P.Z./U/1'18/49 naar 
mij gebleken. is berust. . ·. 

Ver4e~ wil het mij. voo:rktBen, dat het na de SeuYertf.Aiteita
oTerdraoht juister ware geweest, als 4e Procureur Generaal zich aet 
zijn Yerzoelt pwend had tot het Ia4onesisohe Hoge Colfmdssariaat al
hier, afpaoheiden nog van de am.atan41ghei4 • dat Toor de O'Yel'Blllkiag 
Tan het bedrag als bedoeld in diens ee3"staenphaal.de briet, ook het 
Indoaeaisohe Devieaeninatituut gekend zou aoetea worden. 

Ia aaaalu1t1ag hierop Ja08e nog wor4ea aaageteke.lld. dat het ia 
hetult\le aehrij'Yen seneeade bedrag vaa r .121.- voor 4e a&Dkoop Yaa 
atu41ematerlaal 1Dde~tiJ4 - naar ik heb doen Y&atatellea - overge
maakt ia aa.n he~ tot Uw Ministerie behorea4e "Bureau Ye111ghe14a
d1enat". 

Op groud yan YoreaomaohreYen omstaadieheden heb ik geaeeact het 
oaderhartge achriJTen Yan de Prooureu:r Generaal aan U te moeten doe11 
toekomen met versoek de yardere beha.ndeling 4-aanan wel te willen 
doen overnemen. 

AaA Zijne Bxoellentie de Minister 
~oor Uniezaken en overzeese Rijksdelen. 
t.a.v. Çhet' XabiBet. 
te 
•s-o R A V E Jt 1 A G B. 

HJft HOOFD VAN DE DIDS!' • 

M:r-.L.Einthoven. 
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(Waterloop1ein Oost 1) 

Post~!'OJU1e1 55 ......... ____ __ 

A:tSCH)!IJ'T 

No. O.P.Z. /K./X!/5/50 
Bijlagen: Gene.-

Datavia (O.), 10 Januari 1950 

Oaderwerp: AboD.D.e•nten op Rus
sische b1a4eu.-

- BIGDBANDIG.-

'fen vel"Volge op en met Te:rwijzing naa!' het dzz. schrijven van 
28 Oot.•49 No.o.P.Z./U/178/49 aaa Uw Dienst (p/a Hr.Bensohop, Bureau Vei1 
ligheidsdienst Overzese Gebiedsdelen, Lange Houtstraat 19,_ 's-GraTeDhage~ 
heb ilt de eer Ulloogedelge s treqe het volgende te ve noekea. 

1 

In het belang van de werkzaamheden van mijn Parket zou ik het op 
prijs stellen voor het gehele jaar 1950 te "WOrden ge&bOWleerd op de vol-, 
gende ~ssisohe bladen en gesohritten: 
1) Pruda, het ottioiale dagblad van de Oarmnunistische Partij van de 

Soviet~nie (versohijaead te Moskou); · 
2) Iavestia, het otfioiele dagbladve.n de Soviet-Ruasisohe regering 

(versohijaeD4 te MoSkou); 
-') het weekbla4 "lor a taating Peaoe ,_ For a People •s Demooraoy" het 

te Belgra4o gepubliceerde orgaan van de Comintor.m; 
4) het aati-oomm•mistisohe, te Parijs versohijneade Russische emigraa

tenb1a4 Tajaaovoi (La Sentinelle) en 
5) het anti-oGIIJD.unistisohe, eYenee.ll8 te Parijs gepubliceerde hal1'JBaan-

deliJka blad La Pensfle Euase (in het Russisch: PyecJHis:t MblcJtb ), 
16 iue de MOD.tholoa, Parijs ( 9) • x) 

In Terband met de om.st&lldigheid, dat het dzs. niet weuelijk wordt 
geaohtt dat de buitemrereld weet, dat m1Ja Parket de aboru:utm.entsneaer ia_ 
&l084e aet het oog op de Yan Rederland uit Ylottere OOIDluioatie aet 
bovenwraelde plaateen - otaohooa, voorzover mij bekend, op de Pra'Y4a 
en Isvestia bijvoorbeeld biJ een boekhandel in Den Haag kan worden ge
abonaeerd - zou ik het op prijs stellen, indien uwerzijds het zo gere
geld zou k:WUlen wo:rden, dat alle genoemde bladen en tijdsohrit'ten reoht
atreelts door U'w Dienst per zeepost aan mijn Parket wo:rden gea4resaeerd, 
en dan - zo mogelijk - de dagbladen wekelijks ·~ d• andere gesohrittea 
per elk nU1Ul8r. 

( Indien van het dzz. te Uwen gunste overgemaakte 'bedr&S Tan r.l21.- 1 

J.AX; 

bestemd voor de aankoop van atudie:materiaal, nog een bedrag over staat, . 
dan ware dit alTast daanoor te gebruiken. Gaarne ontY1ng ik da.a berloht • 
ho&'Yeel gel4 oatbreekt. ZO spoedig mogelijk zal vervolgens dzz~ het res
teread.e worden geremi ttee!'d. 

De reeds in 1950 versohenen num:mers zag ik mij ook gaarne toege
zonden. 

Voor Uwe zeer gewaiU"deerde medewerking betuig ik U mijn grote 
dank.-

Ks. de Procureur-Generaal 
bij het Ho~rechtahot van Indonesie. 

De Hoofdambtenaar 
voor Oosters• Politieke Zaken, 

den Boosedelgestrengen Beer 
Mr.L.J:intho'Yen w.g. G.Vl.OverdijkiDk. 

(Dr. G.W.OTe:rdijkiDk) 
Bootd Binnenlaadse Veiligheidsdienst 
JaTastraat 68, •s-GRAYEHBAGI.-

x) Boot: Bootdredaoteur Vladiair Laza
renki, Yerantwoordelijlt directeur Chris
tiaa Brw1et, A4a1niatrateu.r V .Poliansky. 



Nota van B VIII 
Voor KA. 

De brief, waar naar wordt verwezen is aanwezig 
op het bureau Veiligheidsdienst (V. Haaften) Muor. 
~ok het in het schrijven bedoelde bedrag ad F.l21.- is aan 
genoemd bureau verzonden om studie materiaal te kopen. Toen 
ik ~én dezer dagen deze aangelegenheid daar besprak stond men 
juist op het punt de boeken te verzenden. 

Een ander punt is (mij gebleken uit een gesprek met de Hr.v.•t Hof 
dat de nieuwe P.G.(Tirtawinata) vermoedelijk niet weet, dat 

Overdijkink de onderhavige brief geschreven heeft. 
Bovendien heeft laatstgenoemde zich in de adressering vergist; 
De Veiligheidsdienst van het Ministerie heeft hij kennelijk 
verward met de B.N.V. 
Verder dient te worden opgemerkt, dat als het Hoofdparket 
(of Overdijkink) iets uit Nederland wil hebben, dit thans (na 
de Souvereiniteitsoverdracht) moet geschieden via het Indonesische 
Hoge Commissariaat,temeer- wanneer-zoals in dit geval-
verrekening moet plaats hebben, wat op zich zwlf meer onder de 
Deviezen bepalingen valt. 
In verband me~ het vorenstaande lijkt het mij raadzaam deze 
brief maar door te zenden aan de Minister van Muor, onder opgaven 
van de motieven, die U er toe geleid hebben de brief van 
w.overdijkink toe te zenden.aan Z.E. 

26 Januari 1950 
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PROCUREUR-GENERAAL 

BIJ HET HOOGGERECHTSHOF VAN INDONESiË. 1- I.!~. 

!!}:Jf1j!li (WA TERLOCPLEIN OOST ll 
POSTTROMMEL 55. 

N~.- O.P.Z. /K/X2/5/50 10 Januari 

BIJLAGEN : · G e n e • - ONDERWERP: Abonnementen op Rus
sisc re bladen.-GEHEIM - EIGENHANDIG.-

·· Ten vervolge op en met verwijzing naar het dezz. schrijven van 
28 Oct.'49 No.O.P.Z./U/178/49 aan Uw Dienst (p/a Hr.Benschop, Bureau Vei
ligheidsdienst Overzese Gebiedsdelen, Lange Houtstraat 19, 's Gravenhage) 
heb ik de eer UHoogedelgestrenge het volgende te verzoeken. 

In het belang van de werkzaamheden van mijn Parket zou ik het op 
prijs stellen voor -het gehele jaar 1950 te worden geabonneerd op de vol
gende Russische bladen en gesc l:riften : 

·I ) ·- 'l Pravda, het officiële dagblad van de Communistische Partij van de 
Soviet-Unie (verschijnend te Moskou); 

2) Isvestia, het officiële dagblad van de Soviet-Russische regering 
(verschijnend te Hoskou); 

3) het weekblad 11 For a Lasting Peace, For a iPeeple~s Democracy" het 
te Belgrado gepubliceerde orgaan van de Cominform; 

4) het anti-communistische,te Parijs verschijnende Russische emigran-
tenblad Tsjasovoi(La Sentinelle) én · ' 

5) het anti-communistische,eveneens te Parijs gepubliceerde halfmaan-
delijks blad La Pens~e Russe(in het Russisch: Pi!ce~<"~~ Mr::.teJ\b ) , 
26 Rue de Montholon, Parijs (9). +) 

In verband met de omstandigheid,dat het dezz. niet wenselijk wordt 
geacht,dat de buitenwereld weet,dat mijn Parket de abonnementsnemer is,als
mede met het oog op de van Nederland uit vlottere communi~atie met boven
vermelde plaatsen - ofschoon, voorzover mij bekend, op de Pravda en Isves
tia bijvoorbeeld bij een boekhandel in Den Haag kan worden geabonneerd -
zou ik het op prijs stellen, indien Uwerzijds het zo geregeld zou kunnen 
worden, dat alle genoemde bladen en tijdschriften rechtstreeks àoor Uw 
Dienst per zeepost aan mijn Parket worden geadresseerd, en dan - zo moge-

> lijk - de dagbladen wekelijks en de andere geschriften per elk nummer. ,, 

~
~ Indien van het dezz.te Uwen gunste overgemaakte bedrag van !12"1.-, 

estemd voor de aankoop van studiemateriaal,nog een bedrag over staat,dan 
are dit alvast daarvoor te gebruiken. Gaarne ontving ik dan bericht hoe

. veel geld ontbreekt. Zo spoedig mogelijk zal vervolgens dezz.het resteren
a worden geremitteerd. 

De reeds in 1950 verschenen nummers zag ik mij ook gaarne toege-
zonden. 

Voor .Uwe zeer gewaardeerde medewerking betuig ik U mijn grote dankJ 

Ns. de Procureur-Generaal 
AAN bij_ het Hooggerechtshof van Indonesië. 

1 Hoogedelgestrengen Heer 
, L. Einthoven 
>fd Binnenlandse Veiligheidsdienst 
rastraat 68, 's - GRAVENHAGE.-

Noot : Hoofdredacteur Vladiroir Laza
•ski, verantwoordelijk directeur Chris
m Brunet, Administrateur V.Poliansky. 

De Hoofdambtenaar 
voor Oosters- Politieke Zaken, 

/LJMMVJ 
( Dr. G.W. ~kink ) 

I 
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Naar aanleiding van bovenaangehaalde brieven kan het 
volgende worden bericht. 

In het Eevolkingsregister te Amsterdam staat ingeschre
ven op het adres Kanaalstraat 43 hnis, ten huize van 
haar ouders: 

Carolina Hendrika OEDEKEBK, geboren te Amsterdam, 15 
Juli 1928, van leder!andse nationaliteit, ongehuwd, 
kerkgenootschap: Leger des Heila. 
Haar vader is de in Uw schrijven van 27 J~i 1949 be
doelde Ceenraad OEDEKERK, geboren te Nieuwer Amstel, 
17 Maart 1891. · . 

Betrokkene behoort tot een groot gezin, dat in de om
geving· van de woning gnnstig staat aangeschreven. De 
ouders z~n trouwe leden van het Leger des Heilei zij 
bezoeken geregeld de godsdienstoefeningen dezer in
stelling en hebben ook een werkzaam aandeel in de ver
schillende werkzaamheden, die van deze zijde uitgaan. 
In het gezin wordt het dagblad "Het Parool" g~lezen. 
Van politieke belangstelling of activiteit in dit ge
zin is tot dusver niet kunnen bl~ken. 
In tegenstelling met de ouders bemoeien de kinderen 
zich niet met de godsdienst. 
Ken kent bedoelde dochter als een keurig meisje. Z~ 

1 

werkt momenteel op een atelier, voordien op een fabriek~ 
Gedurende de laatste t~d is zij enkele keren gezien met ! 

een matroos van de Kar~e. Gezien haar vrij laag ont- · 
wikkelingapeil wordt het Diet onmogeli;jk: geacht, dat ! 

zij onder invloed van anderen extremistische ideeUn overj 
neemt, doch voor enige politieke activiteit acht men 
haar ·on bekwaam .• 

I :Bij dezerzijds schrijven no. 2165a-4/49i dd. 3'7 Mei 1949 
(antwoord op U~8712 L, dd. 23 Apri 1949) werd U om
trent haar een volledige informatie-kaart gezonden, 
waarop als enige mutatie: Lid E.v.a.-Grafische Indus-
trie. · 
In de politie-administratie te Aasterdam komt zij overi
gens op crimineel- en politiek gebied niet voor. 
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lfo. :B 63603 

Ond.: Jlej. L~ Oedekerk 
IIIe/IIIi 3 

GEHEIM 

n.~.v.63~~3' v. r.G.Batavia 
~ z.Oo · 

;...., b't> ~ --4.4 t 

. Van betrouwbare. zljd.e werd mij bericht • dat 
lleJa L. OEDma.:Ri}; _wone~de ~anaalstraat 43 te Amsterdam (W), · 
een 'Ee !at'ävle.' v~rblijvende ·mil i, tair, .met wie zij in 
eohriftel'ijk contaQt sU.at, een tendentieus artikel heett 
tpegezonden,get1teld "De Groté Beer"l (uitgave C.P.N • .: 
De Waar.t;t.eid, District Amsterdam). O~m. wordt hierin opg~ekt 
tot het deelriem.en aan de "grote.l }lel-betoging voori de · 
vrede". 

Ik moge U verzo'eken mij te doen inlichten omtrent haar 
pe~sonalia en politieke crientering c.q. aotiv~teit. 

Zeer waarschijnlijk is zij. verwant _aan Ço,epraad 
OED,ZRX. geb. 17·3-1891. te Nieuwer-Amste1, betrel'i'ende 
wle '6!J. mijn schrijven Dis 4933, dd. 23-5·1949 rèeds .t 

inlichtingen werden verzocht. 

frret ·Hoofd van de Dienst · J ft, n~ens deze: . 

' 1 ~ 

Aan de Heer . ' 
Hoo"fdaommissaris van T'oli tie 
te· 
.AUST,mDAM ·-!"'· ... 

L.L. van Laere 



PARKET 
VAN DE 

PROCUREUR - GENERML 
t- J\CD/6 a6 o3\ 

DIENST DER A'I.Jl!VENE RECHERCHE 

No. flj;j.;t f) / 
Batavia, .J.-t Mei 1949.-

Ondorworp: Signalering Mej. L. OEDEKERK.-

Aan 

GE HE I U. 

Ik heb de oor UHoogEdolGostrongo'a a~dacht to vestigen 

~P Mejuffrouw L. OEDEY.ERK, Kanaalstraat 43, .Amsterdam VIest. . · 

-;-, I Betrókkone was correspondentie-vriendin ve.n W. PIAIZilllR, 

r( Rad. Ment. II Stbn. 27155 R.V.I., Marinekazerne "Weltevreden" te 

Batavia., zondor dozen persoonlijk to kennen. 

Ultimo April j .1. ontving laatetgonoomdo van Me juttrouw 

L. ~~EKERK een tendentieus artikel (uitgave c.P.N. Do Waarheid, 

District Amsterdam), ~etitold "De Grote Boer", waarin ton8lotte 

wordt opgewekt tot hot doelnemen aan de "grote l Mei-betoging 

voor de vrede". 

Bedoeld artikel ie door geadresseerde oigener beweging 

aan de Bovoiligingso:f'ficier van genoemde kazerne ter hand gestold. 

Do Procureur-Generaal 
bij het Hooggerechtshof van IndonesiU, 

Voor deze: 

Het Hoofd van de Dienst dor 
Algemene Recherche, 

Op last: 

ihr. :r. Goldman.-
Adj. Hoof'doomm. v. Pol. 

het Hoof'd van de Centrale Veiligheidsdio~t 

te ' s - GRAVEN HA GE.-

I 
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een 

Leotuuropgsve. 

1? October 49. 

ret vorYd,izi.ng naar l!w schr i ,ivrm van 14 Se-:r;tt::mber j .1., 
no. A /4344, doe ik TJ. hierbij tonkonen een opgave v;•n Pegasus
leotmli' :r1et pri;1zonvermelding. 

1''at !'1omenteel voorradig is bi.. ;i"Fegasus" is Til j niet be
kend. 'Svenrain beso.hik ik ove1' gep.:evens rnet b•_:_trekking tot 
{ wa r!d-) kaarten. 

Tenslotte te 1~E"·n ik hierbij Ban, dat de üit.·:reverij "Reru
bliek der I-etteren" '.fH~inlg wetenschnppeli,i:ke v:erken ui t~eeft. 
Zij bestri,j':-t d&anryeCe ec~ter sndere gebleden nnn de politiek 
vnn Sovjet husland., 

lwn h·:t Hoofd V•è.n de D:t(mst 
dor Alr;ene~e R~cherche 
(} :l j het T'a r }::et v n.n <le 
. rocureur Generaal 
te 
,.3 !1 ~:,AVI-!. 

Tiet noofd van de Diena..1i / 
< .. :-

' 
~r. L. Elnthoven • 



/> ··;: 
/ .• 

-.:~ 

( 

~ 
~e~itie van P en B 
Voor H/ACD 

Wij kunnen moeilijk opgeven wat op dit moment voorradig is bij 
beide uitgevers/boekhandelaars. 
De hierbij gaande opgave is samengesteld naar gegevens ait diverse 
fondskatalogi 
Gegevens over wandkaarten kan ik niet leveren. 
Prospectussen en prijsopgaven kan ik ook niet geven, maar de prijzen 
zijn overal bij vermeld. . ·. 
De uitgeverij ''Republiek der Letteren" geeft weinig wetenschappelijke 
werken uit e~ zij bestrijkt daarmee andere gebieden dan de politiek 
van Sowjet-Rusland. 

10 October 1949 
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PEGASUS - UITGAVEN VAN 1948 én 1949 
--------------------------------------------------------------~------

Tijdschriften, door Pegasus in Ned~rland verspreid. 

New times (ook in Duitse, Franse en Russische uitgave) per jaar f 15.-
Soviet literature per no. f 0T90 
u.s.s.R. in construction ( ook in Franse en Duitse uitgave) per no. 0.9( 
For a lasting peace, for a people' s democracy 
(weekblad van de cominform, ook in Frans, Duits en Russisch) per jaar 3.5( 
~~~Î=~ ::!!1

Y ~ beiden verzorgd door de Russische ambass~~e te Londen, 
pr~JS onbekend 

Werken van Lenin •. 

Het imperialisme als hoogste stadium van het kapitalisme 
Staat en revolutie 
De linkse stroming 
( Deze deeltjes zijn verschenen in de serie Marxistische 
Verzamelde werken. per deel f 5.75 

2. De strijd voor de partij 
Het tweede partijcongres 

3. De revolutie van 1905-1907 
5. Het imperialisme en de imperialistische oorlog 
6. Van de .burgerlijke naar de socialistische revolutie 

f 1.-
0.75 
0.75 

bibliotheek) 

7. De leer van de staat en van de dictatuur van het proletariaat 
10. De comm~istische internationale 

Keuze uit zijn werken. Dl. 1 versebenen 
Die Revolution von 1905 
Selected works. Dl.l 
Materialism and empirio-criticism 
Marx, Engels, Marxism (Engelse uitgave) 

Werken van Stalin. 

f 1.-
5.-
3.50 
2.75 
2.75 

De grondslagen van het Leninisme f 0.75 
Enige vraagstukken van het Leninisme 0.75 
Het marxisme en het nationale vraagstuk 1.-
Historischa en dialectisch& materialisme 0.60 
(Deze deeltjes zijn verschenen in de serie Marxistische bibliotheek) 
Het nationale vraagstuk prijs onbekend 
Redevoeringen en legerorders; 1941-1945 f 2.75 

Andere politieke werken betreffende ·ae Sowjet-Unie. 

FADEJEF, A. De jonge garde (Roman uit het Rusland van de laatste 
oorlog) 

SIMONOW, C. Dagen en nachten in Stalingrad (in romanvorm) 
HINDUS, M. De ruiters van de Koeban 
ZASLAWSKY, D. Sowjet.democratie. _ 
Geschiedenis van de C.P.S.U.; uitgave van.het Marx.Engels.Lenin 

Grondwet van de u.s.S.R. 
JOHliS ON, H. Het succes der Sawjets. 

f 0.60 
5.90 
5.75 Id. De mensheid wordt volwassen 

Stalin; een korte biografie; uitgave van het Marx-Engels-Lenin 
instituut 

GORKI,M. Zomer (Roman uit het Rusland van 1905-1906) 
MAKARENKO, A. De weg van het leven (werk onder de verwaarloosde 

. jeugd in Rusland) 
TRAININ, I. De Stalin-grondwet f 0.40 
SLOAN, P. Van de Russische revolutie tot Yalta. f 0.30 
1\IIA.RTY, A. Lenin en onze tijd. f 0. 30 

wereld-
f 6.50 

5.90 
5.90 
1.25 

instituuJJ 
2.90 

1. 75 

2.25 



' ' ' 

c 

DAVIES, J.E. Met een opdraoh.t naar Moskou. 
JOHNSON; H. Socialisme in het zesde deel der wereld 
FADEJEW, A.. Leningrad ,i·n the days of' the blockade 
A. history of the u.s.s.R. (1904-1946) 
REVE, K. VAN HET. Eenvottdig Russisch leerboek 

Id. Russisch leer- en themaboek 
TIMMER, CH.B. Leerboek der Russische taal 

f 6.90 
5~90 

.5.95 
3.25 
8.90 
6.95 
5.25 

. UITGAVEN VAN DE REPUBLIEK DER LETTEREN IN 1947,1948,1949 --------... -----------------------------------------------.--------------
LEONOW, L. Het uur der vergelding ( oorlpg.'_tfa de Oekraine) prijs onbekend 
GORKI, M. De Moeder prijs onbekend 
SAYERS, M., en A.E. KARN. De grote samenzwering f 1. 90 
iORKI,·M. Autobiografie. f 4.90 
SJOLOCHOW, M. De stille·DonJ storm over Rusland 6.50 

Deze boeken zijn alle in romanvorm geschreven, met uitzondering van het 
boek van SAYERS en KAHN, dat een documentair boek wil zijn over de 
samenzweringen tegen het Soviet regime. 



) 

( 
\ 

( 

.•.. -.... -... ~--., ............. -··~ .. --~· \ 
lgno. ~ 

PARKET ~ .. ~ .. - ~·,y-···-··•0,'0;,._-, ~ 

VAN DE 
PROCUREUR - GENERAAL 

G t•SE~ 1949 i 
\ ACD/1-<' I 7-Y \ ===== 

DIENST DER ALGEMENE RECHERCHE BATAVIA,I)fseptember 1949 
;J I ====-= 

No. /'1 / f.l ff 
Bijlagen : 
ONDERWERP: Verzoeken aan "Republiek· der Letteren" 

en Boekhandel Pegasus om lectuuropga-
ve.-
--------------------------------------

Ik heb de eer UHoogEdelGestrenge te verzoeken wel 
Uwe bemiddeling te verlenen om mij een (prijs)opgave 
{prospecti) te doen toekomen van ~lle op Soviet-Rusland 
betrekking hebbende poii ti.eke ~erken en tijdschriften, 
naslagwerken (jaarboeken),(wand)kaarten enz. die voorra-
dig zijn bij: · · 

' 
1. ~Boekhand~l Pegasus, Leidschastraat 25 te ~terdam 

en 
2. Uitgeverij Republiek der Letteren, Keizersgracht 

520 te Amsterdam. 

In het bijzonder zou ik gaarne vernemen of en zo ja 
tegen welke prijs de verzamelde werken van Lenin en Sta
lin kunnen worden geleverd. 

Te Uwer inlichting diene, dat op dzz. particuliere 
brieven van 3 Augustus j.l. aan genoemde adressen, om de 
bovenomschreven inlichtingen, tot dusver niet is gerea
geerd. 

Voor Uwe tussenkomst moge ik wel mijne erkentelijk
heid betuigen.-

Het Hoofd van de Dienst 
der Algemene Re-cherche, 

Voor deze; 
Het Onderhoofd van de Dienst 

der Algemene Recherche, 

A A N (S. TOL).-
Het Hoofd van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst 
te 
's-GRAVENHAGE.-
=============== 

l 
I 
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J. 64760 

VliJ... 'l1Z o.S. 

GEHEIM 

Geachte Heer Van 't Bot, 

xxxx 
xxxx 

6 Juli 

Met verwijzing naar Uw schrijven van la Juni J.l., 
deel ik .... bij ontstentenis van Mr .Einthoven - U mede, 
dat de Ree~ v.d.Mos~ ook niets bekend is van het verhaal, 
dat Moh.Hatta in het bewuste strafProces in 1927 de rol 
van "agent-provocateur" zou hebben gespeeld • 

Van dê~e gelegenheid moge ik tevens gebruik maken 
U mede te delen, dat ik enkele dagen geleden met Mro 
J'elderhot de wijze van on~e co?respondentie heb bespro
ken. Ook hij achtte de sinds kort gevolgde methode van 
correspondentie, te weten: "door tussenkomst van Direc
teur C.M.I., ter attentie afd.VIl A O.M.l.", wel de 
meest raadzame • 

In verband h1e.,.ecle geet ik in overweging, dat U 
bij verzending van brieven e.d. aan mij eveneens gebruik 
maakt van de tussenkomst van C.M.I. Dit lijkt mij boven
dien raad7aam om redenen van "seeurity". 

HET HOOFD VAN DE DIENST 2 
Namens deze, 
Het Plv. Hoofd, 

Mr.Dr.J.Hazenberg. 

Aan de Weledelgestrenge Heer 
M.w.van 't Hor, · 
Parket Procureur Generaal, 
te 
B A '1' A V I A. 
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P A R K E T 
VAN DE 

PROCUREUR - GENERAAL 
------------

DIENST DER ALGE1~NE RECHERCHE 

' 

PH. i 

------------ Batavia" !& Juni 1949o-

No. 

A A N 

Geachte ~~. Einthoven, 

De Procureur-Generaal, Mr. Oerip 
Kartodirdjo, vroeg dezer dagen of mij iets bekend was 
dat bij het optreden tegen leden van de "Perhimpoenan 
Indonesia11 in Nederland in 1927, met als resultaat een 
strafproces tegen een viertal hunner, t.w. Moh. Hatta,, 
R.M. Abdoel Madjid Djojoadiningrat, Ali Sastroamidjojo 
en Moh. Nazir Dateek Pamoentjak>eerstgenoemde (Moh. 
Hatta) de rol van 11 as.ent ~rovocateur" zou hebben ge
speeld. Als beloning voor aeze rol zou hem bij terug
keer h.t.l. een goede positie in uitzicht zijn gesteld. 

Ik deelde Mr. Kartodirdjo mede, 
dat mij vail dit verhaal niets bekend/was, dat ik het 
ook practisch uitgesloten achtte, ,E:l:át" er iets van waar 
zou zijn, doch dat ik voor alle z~kerheid nog zou in-
formeren. "' 

Dit doe ik dan bij-deze, waarbij 
bij mij de gedachte voor zit, dat aan de;. Heer Van de-t 
Most gevraagd wordt of hij wel eens iets van dit verhaal 
heeft geho,ord. · -------- -~-··--

spoedig be-

roeten en hoogachting, 

CM~w. f) .-

de HoogEdelGestrenge Heer 
Mr. L. Einthoven 

Hoofd Centrale Veiligheidsdienst 
te 
's-G RAVEN HA GE. 
Javastraat No.68.-



PROCUREUR-GENERAAL 

BI/ HET HOOGGERECHTSHOF VAN INDONESif: 

No. 

BIJLAGEN 

AAN 

(WATERLOOPLEIN OOST I) 
POSTTROMMEL 55. 

/ 

BATAYIA-(C), , /f Juni 1949. 

ONDERWERP.: 

GEHEIM/EIGENHANDIG. 
===~================== 

Waarde Einthoven, 

In antwoord op je schrijven van 27 Mei jl., no. 
62893 kan ik je mededelen,dat alhoewel ik de daarin voorgebrachte kwes
tie·,gezien de figuur van Mr.Oerip Kartodirdjo, er niet een vindt,die di
rect zorgen baart, ik mij kan voorstellen,dat jij uit een oogpunt van 
"Securi ty11 honderd procent zekerheid wilt hebben. 
In verband hiermede· zou ik Je willen voorstellen,dat al jouw corresp. on-;· 
dentie, rapporten e.d., gedght worden aan de heer M.W. van 't Hof, 
Hoofd van .de Dienst der lhgemene Recherche, Vrijmetselaarsweg no. 2, 
Batavia, en wel a·ls geadviseerde dienstzending, dan wel 11 by safe hand", 
of met de diplomatieke mail van Buitenlandse Zaken via de Directie Verre 
Oosten te Batavia. -

De heer Van 't Hof zal op zijn beurt de correspondentie met 1ouw 
dienst zelfstandig voeren, dus niet "namens de Procureur-Generaal''. _ . 

Dverigens kunnen wij deze kwestie nog wel eens nader bespreken als 
ik je in Hó~land ontmoet. 

Met beste groeten, . 

de HoogEdelgestr~nge Heer 
Mr.L.EINTHOVEN 

Hoofd Centrale Veiligheidsdienst 
te 

's-Gravenhage• 



( 

Yelgne. 

Notitie voor H ACD. 4,.,. ç_ 
,-18 JUMl 1949· 

------------------- ACD/,6 'IJ .f l} 
.1 - ..• 

Volgens door B VIII van Lt.Kol.Kiês van het 
Min.van.O.G. ontvangen inlichtingen zal post, 
bestemd voor het Parket van de Procureur-Generaal 
te Batavia in den vervolge gericht dienen te 
worden aan : 

de Procureur-Generaal te Batavia, 
door tussenkomst van de Directeur C.M.I., 
ter attentie van: Afd.7 A C.M.I • 
.Ue regeling, dat deze brieven aan het Min. 

van O.G. worden aangeboden ter verzending zou 
uiteraard van kracht dienen te blijven. 

Het antwoord van de Procureur-Generaal Mr. 
H.W.Felderhof op ons schrijven KA 62893(PA) van 
27 Mei j.l., is nog niet binnengekomen, doch zal 
waarschijnlijk eveneens een regeling als boven 
aangegeven bevatten. 

KA, 17-6-49. 

i l 
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MINIS'fERIE VAN 
ALGEMENE ZAXE:R 

Aan 

's-Gravenhage, 27 Mei 1949. 
Javastraat 68. 

STRIKT PERSOOlfLIJX - UEJl GERIIJI. 
---·· ··-· -- .... .... .............. ióóiiiOiio ......... 

Amice, 

Hoewel ik mij de redenen voor je heengaan volledig 
kan voorstellen, zal je vertrek voor ons een grote lee~e 
be,ekenen. 

Gaarne zou ik je in strikt vertrouwen willen vragen 
mij te adviseren omtrent de voortaan ten opzicbte van 
"de Procureur-Generaal" te volgen gedragslijn. 

Hoewel ik.van Mr.Oerip niets dan goedshoor, zou 
ik mij kunnen voorstellen, dat bij onder druk van andere 
zijde genoodzaakt zou worden elementen in zijn dienst 
op te nemen, die jij en ik daar veel liever niet zagell. 

Zullen wij b.v. moeten voortgaa.a met de toezending , 
van onze maandverslagen? Zullen wij vrijelijk kunnen oor- · 
responderen over communistische elementen, zonder dai 
deze inlichtingen van het Hoofdparket naar alle zijden 
verspreid worden? En zo zijn er talrijke andere vr&gfln, 
waarbij de security een rol speelt en waarover wij tot 
dusverre een nauw contact hadden, waahan ik mij afvraag 
of ik deze op dezel.fde. wijze kan afhandelen met :Mr.Oerip 
als tot nu toe met jou het geval was. 

Aan je aftreden is in elk geval één goede zijde 
verbonden en dat is, dat wij elkaar binnen zeer korte 
tijd hier zullen ontmoeten en dan nog eens met Van der 
Laan en Van Maanen, die toevállig vlak bij mij woont, 
een plezierige avond zullen kunnen doorbrengen. 

Hartelijke groeten, als steeds, 

tt 

de Hoogedelgestrenge Heer 
MT.H.J'elderbo:f, 
Procureur-Generaal bij het Hoog
gerechtshof van Indonesil, 
Waterlooplein 1, 

BAT A V I A. -- .... ...___... 
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Extra'ei. voor OD 1541. 

• s-Gravenhage, 5 Mei 1949. 
Javastraat 68. 

( 

N 0 • I -t/-1 59992 
!1~1·• 1 ataonrttt van acnr. 

No. 41801 inz. 

( 

IIS! . .li~llJ!léUmt.-..,, ....... 

( 

A Alf 

Naar aanle141ng. van Uw sobr1.jVGA dd. 11 April 
J.l., No. G.A./17821 waarbij Uwenilds af4oen1Qg 'f'M 
bet f5estel4e 1n. Uw brief' 44. 15 OotOber 19481 No. 
5529/ G.A..,1naake Isor DtJDACHD1 & -.ordt wnoobt, 
moge ik UHooedels...areage bierD1 ~ aoen toekomen een 
atachl'itt van mi)G lwi.ef' dd. 22 Pebruari 1949, No. 
47801, 1enake. 

Daar - zoals uit Uw bovanvermeld rappel blijkt -
het origineel vaA 4ese brief u n.imme.r heen benikt, 
tel"Wi~l bet op 24 Februari 3 .1. per luoh~pos" aan U 
versoltden werd1 zou ik alaJ'lOg gaarne van u vemflfiKUl 
of naapeuring 1n '&i.tD-v.la enig resul•at heeft geba4. 

Zekerheidshalve zullen de brieven ~ft mijn 
bureau aatl Uw d14nat in eten vervolge b13 h91 Ministerie 
van oveneese Geb!eda4elen ter wnending wor4en aaft
gebod•ll· 

!:Iet Hoofd van a. Dieut, 

Mr.L.,Eintboven 

de Hoopdelgeatrenge Heer 
Kr.H.W.Jelderbof, · 
:P~ur-Geneaal b:l.j he' 
Hoo~Sft'eontebof 1n Indoneau. 
waterloopleln lt 
BA lf A V I À• 
...-. ntt n 1 • •• 'I •. Mi 1 1 ••• I tt ••~ d 
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UITTREKSEL 

Voor ...... ... LJ.~.D./1YI Naamf~ ...... ll .. t!.i:>._ ..... ~., .. ~-~~-. I 
Origineel in ............. OP. .. '-... .. 7.3..4 ..................................... Naam ........................................ Re.la.ti.e.s .... m.e.t .... Enge.ls.e .... Dien.st ..... . 

Volgnr ........................... Ag.nr ...... , .. 46 .. 9.3.3 ............ Aard van het stuk .............. Ophe-ff.ing. M •. s ... s ................... ""'" ............... . 
. .. Mz . .......... P.G .•..... B.a.tavi.a ..................................................... Datum ... 2.9-m~J.4.8 .... . 

Ik heb de eer DRoogEdelGestrenge hiernevens ter kennis~ 
neming aan te bieden een afschrift van het geh~me schrijven 
d.d. 2 September j.l. No. 1019 A, van de Secrètaris voor 
Speciale Diensten, toegevoegd aan het Consulaat-Generaal der 
Neder landen te Singapore • 

De Heer van Hulst (Commissaris van Politie 2e kl) fungeert 
als dzz. vertrouwensman te Singapore. Dank zij de uitstekende 
medewerking vap de M.s.s. konden door hem als zodanig zeer 
waardevolle gegevens zowel op politiek gebied als op crimineel 
gebied worden verkregen •. 

Daar de Heen van't Hof spoedig naar Indonesie terugkeert 
is een ontmoeting tussen hem en Lt.Col. DALLEY in Nederland 
wel uitgesloten te achten. 

Gezien het belangrijke am~t dat aan Mr. Dalley na omme
komst uit Engeland staat te worden opgedragen, komt het mij 
voor dat de gelegenheid voor een nauwer contact met deze ons 
welgezinde figuur wel dient te worden waargenomen. 

Naar de Heer van Hulst mij op 24 dezer telegrafisch mede
deelde, is Lt.Col. Dalley inmiddels naar Engeland afgereisd 
en is zijn adres aldaar: "Maraton House, Marston Magna, near 
Yeovil, Somers.e.t". 

( 

De suggestie vervat in de laatste alinea van het bijge
voegde schrijven_van de Heer van Hulst, kan door mij volkomen 
worden onderschreven. Ik moge het echter aan U overlaten 
te beoordelen in hoeverre hieraan gevolg kan worden gegeven. 

Uitgetrokken door. . ...... J .•. L .•... ...... .. . ............ Md./Sectie ....... AC.D ... . ... .... Datum ........ 40.c.t .. ~ .. 4.9. ............ . 

Op aanwijzing van .... H/ACD··········· . 

~ 5074- '48 
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Ie., 1019 .... 

SIJGAPOD 

e. Septea-.er 1948.-

' Ik .Rei ie eer UI:Ioeceielcestreace te ie:r:_iqhtea, iat aet 
iac._,lac Taa 6 Stpte•"Mr 1948 ie .at.s.s. heeft epcebouiea te ieataa.Jlo Alle , ... ·· 
w•rkzaaaheiea Yaa ie M.s.s. veer s~Ter het SiJlcapere ietreft zij• overce- : 
·ieaea •••l" ~· Special :Bruch Sia«apere :Peliee· lerce. Deze Special Eraach 
'1,taat eai.er' iirecte leiabc vaa ie Aeeiataat ·sellllheieaè~ •f P.-Hce I.G. ··. 

·.'~~~~-··~:~. iouis·, iie daiaistratie:f eaiertSchikt h aaa ~·Chef C.I;Do, J.T. ~OWIQ. 
·. ~~·,·~:- De werkzaaalaeiea Taa ie M.S.~c Teer zover het ie J'eie

1
r-

I. 

- at.iea ef Malqa ~etrett J werLeá everce•••• f;'•r eea ierpl1Jke Spee_ia . 
· Braach te Xu.la I4mpur. .· . 

. De Special Braach Siacapore Pelice lerce ia ••ierverteel:L 
in,eea Malayaa -Iaienesiaa Seé;iea1 eea Chiaese Sectiea./eea Iatiaa SecïieA 
ea •eea Alieas· Sectiaa. · 

. Eeaa ta te week tal voor liaiaea ~ ioeleiQLea ie Chef 
~_.,Special Eraach Siacapére Pelice feree J&&ar Iuala Luapur reizea ef àe 

,· Cae!. Spe~ial :Bràaeh X:uala. LU.apur aaar Slacapere k••••"' 

·· ··' Het arschhf TU ie ,u~.. M.s.s. iliJft ·ieN•:~··· i\J te 
Spècia~;~rueh Stacapere PeUce lerce • 

·.:.. 

. ". · De Direet•r M&s.s-~·. LioQel.,J.D. DALIJIY.' zal ibuteuert 
aet· ~4itiJf aaar E:acelan• vertrek.kea a'il,·'lè~.-Hjk' t.ncPileJa a.lt p•lttlä> 
af.TUev 'VU ie Ceuheieaer Geaeralo '••r aija bateor is het Tet"k Yb . 
•• 'heer ·DALIZY .. ~],1! ee:R Terlies tä ieachJilw·· àaar aij , ... let.erlaaierc 
zeér -we.lpsillt ie., De heer D.uJilf heeft aii '-t dres ver_.&cht TU ie aeèr 
T..U 1T ·1{131• iaar hiJ veeraneas h aea z• ·aecelijf ia Ne .. erianf ep tè zeèkea 

. ' 

,_ 'Iaiien ie heer DAL!i&Y irJlierb.at all p•lt t iak aiv!seur 
'~ ; , na ie Ce-iesieaer General ~aar ~l:acape;re Bal tel"UUk~r••• á•u llet wellicat · 

-p: aaaieveliac vertieaea •• hem Teer &ija vertrek voGr eea •••••k aaa Heie~· 
laai -..it h a•iice•D tea einie aet ie lieierlaatèe autoriteiten vu ceiacht• 
te· vi saeleao 

/ 

Áaa ie Preeur~neraal ltj het 

Heocc•r~chtehef vuBe~erlaaLaela•ialii,e, 

te B AT 4 l 1 A . 

.j De; Secretari~ T••~ 
Speciale Dieaate_, 

( ,'ti I> Co). 

( S a va a Jllilst) o 
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16.12 • .á70 van ACD/CI ontv. 

MINIStERIE VAN 
AH!Jm" .... IARJ: 'a-Gravetthage,,,2 ARa-i; 19!!: ........ ,~. 

No.a 19/Xa\h 

Bi~l.a -

.AAlh 

Javastraat 68. 

. ,; 
Naar aanleiding van je brief van 9 Maari jl. 

bet vo lsend • a 
l) Het epreektvanzelt, dat de door jou bedoeld• 

stukken onder de grootste geheimhouding aleaht• aan 
1~111 ministers ter kennisneming zijn toegezonden. 

2) Bij navraag is mij gebleken, dat het rapport 
"Oommunism in South-Asia" bbk bi~ de Nefls o•~••· 
Met Kils sprak ik af, om het verrichten van over
bodig werk alhier te voo;rkomen, da1 hi3 H•t1a aou 
verzoeken om je d11 stuk, dat dus van de Engels~A 
afkomatig ia, ter hand te stellen. Voor alle sake~ 
be:l4 aou ik er Re :lis nog even 0~m "n'&gen. 
Het is een •••r lijvig ~r-en mijn personeel ie, 
mede dank zi3 Tajecbo-Slovakije, overbelaai. 

Nog zeer veel hartelijke dank voor alle hulp en 
gas;v::rijheid die ik van jullie ondervonden heb. 

Met hartelijke groeten 
als s1eeds 

de Hoos-4elgestrenge Heer 
Mr.H.W.'-l4etbot, · 
:PJtOcuJ."tnr-Generaal bij he11 Boos
gereoh~abot van Ned.-Indil, 
Wa1erlooplein Ooat l, 
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AANGETEEKEND. 

PROCUREUR-GENERAAL 
(-., BIJ HET HOOGGERECHTSHOF VAN NED.-INDIË 

PER LUCHTPOST. 

(WATERLOOPLEIN OOST I) 

BA TAVIA(C), . -:J-· ...,._ __ MAAR_..._T __ 1-~4--...8 

BIJLAGEN: ONDERWERP: 

( 

c 

c 

AAN 

Kolff 188 

Amice. 

1. Voor de goede orde kom ik nog even terug op de kWestie 
van de zgn. "Amerikaanse contracten", waaromtrent ik je in 
Batavia een aantal gegevens ter hand stelde. Voor zoover 
nog nodig breng ik namelijk onder je aandacht, dat het niet 

. _,... ~ 

in de bedoeling ligt om deze aangelegenheid te publiceren 
of er op andere wijze bekendheid aan te geven, zonder dat de 
Indische Regering hierin is gekend. 

2. Verder moge ik je herinneren aan de toezending van het 
Engelse rapport over het communisme in China, dat je mij 
beloofd hebt. 

de HoogEdelGestrenge rieer 
Mr. L. EINTHOVEN 

Hoofd Centrale Veiligheidsdienst 
te 's-Gravenhage.-

Met hartelijke groeten, 

V 

v 
antw.; 2.4.48 



.B.l2649. 

R. -1'Z .3. 
1166/ChA.ll. 

lV Maart 1947. 

G ~ • .ij E. I )(. 

Onderzoek gedragingen G.P.M.van Strealen. 
' 

3 APril 7 • 

Riemede heb ik: de eer UEdelGrootachtbare te berichten. dat, ae.n
gezie.n de onderwerpelijke aengelepnheid niet tot miJn competentie be
hoort, Uw te.rz13de vemeld s.ohrijve!l dezer~iJds is doorgezonden aan 4en 
Directeur-Geaaraal voor BiJzondere Rechtspleging alhier. met verzoek 
de behandeling daarvan te willen overnemen. · 

HET HOOFD VAN DEN CENTRAtEN 
VEILIGHEIDSDIENST 
Nemens dezen: 

Aan den Heer Prooureur..oeneraal. 
bij het Hoo~rechtsho~ van 
Neder landsch:-Ind1e, . 
te. J.G.Crabbendam. 
I A f A V I A • . 



B.l2649• 
4. 

Ro 

3 AprU 

"· 3. 

Ondergoe~ gedragingen 
G.P.M. van Stra&le~ 

, Hierbi3 h.dJ 1k de eer U een schrijven met bi~-
lagen aan ,te 'bieden van den Px'ooureur-Generaal te Ba-. 
tav1a dd. 17 llaa'ri 1947 no.ll66/ GeAoll..: 

.Aangezie.n de onderwerpe11jke aangelegenheid 
niet tot mijn competentie behoort, moge ik tr ver
soeken de behande~ing daarvan wel te willen, OTernemen. 

HE~ HOOPD VAl DEN CEXfR.ALElf 
VEILIGBEIDSDIEN5~ 

namens dezent 
Den Hr.Directeur-Generaal 
voor Bijzondere Rechtspleging, 
"tassaulaau 231 

• GlU. VJIKA.GE. J .G.Orabbendam. 
Ooll.a Pt. 

'. 



16.12.70 van ACD/CI ontv. 

Kab.543/ 4? • 
-....... 

Den EdelGrootA.chtbaren Heer 
Ir. H.W. ~derho·f, . 
. l~mmn:eui't-Gengraal van. bet. 

. . ~ggereo&laho~ , 
"te 

:Batavia. 
Wa.terÏoopféin-Öost, no.l-

Amice, 
Het zeer groot aar:ttal lekken da'tt overal te .constateeren 

valt doet mij' b«alui ten, je in overwegins te geven telegrammu ' 
over onderwerpen, als behandeld in je Hin van )l ~an.j.l.,To~riaan 
aan den code-dier.tst "te ge'Yen. . , ' : 

Wi~ van bieruit kw:lnen je in geen geval gara.ndeeren, dat 
de normale épenlijke weg liliet tot ongelukken zou leid•n· 

· Vriendschappelijke groet•n, 

"· 
L. Einthoven. 


