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In antwoord op Uw bovenaangehaald schrijven bericht
ik U, dat ik er met voldoening van kennis heb genomen
dat ook U uitgaat van de veronderstelling dat het militair
gezag tijdens de staat van beleg dezelfde personen als veilig
heidsverdachten zal willen arresteren als die welke bij de
eventuele afkondiging van de burgerlijke uitzonderingstoestan
in aanmerking komen voor internering op grond van artikel 24
van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag.

Ik acht het met ü wenselijk dat de bevelhebber van de
landstrijdkrachten, voor het geval van de op mijn ministerie
tot in details voorbereide arreatatierageling gebruik zou wo
den gemaakt, weet welke personen dan zullen worden geïnter-
neerd, terwijl Uw politieke verantwoordelijkheid voor de bande
lingen van het militair gezag tijdens de staat van beleg ver-
eist, dat ook U weet over welke personen het dan gaat.

Blijkbaar heeft bij de bespreking van mijn vertegenwoor-
digers te Uwen departement e Uw vertegenwoordiger uit de de-
zerzijds geuite bezwaren tegen inspraak van de bevelhebber
der landstrijdkrachten bij de Jaarlijkse vaststelling van de
lijst van te interneren personen afgeleid, dat elke vorm van
inspraak Uwerzijds vantevoren door mij werd afgewezen.

- Ik -

Men gelieve steeds één zaak In één briefte behandelen. Bij beantwoording nauwkeurig het onderwerp,
de dagtekening en het nummer van dit schrijven vermelden.



Directie 0.0.en 7.
Geadresseerde: AAN de Heer Afd. Politie, Nr. 56724 Kabinet Bladnr. 2
Minister van. Defensie»

Ik heb er echter geen enkel beswaar tegen dat U en
de bevelhebber der landstrijdkrachten kennis nemen van de
normen welke dezerzijds worden aangelegd bij het plaatsen
van personen op de lijst van z.g. veil igheids verdacht en.

Bovendien acht ik het alleszins redelijk dat U bei-
den bij de afkondiging van de staat van beleg ook kennis
neemt van de nominatieve lijst van cfe bijtoepassing van arti-
kel 57 van de Oorlogswet voor Nederland te interneren per-
sonen.

Gezien de grote kwetsbaarheid van de voorbereidingen
ter uitvoering van de operatie ex art. 24 B.B.B.G. is het
echter noodzakelijk de kring van personen, die hiervan
kennis draagt, zo klein mogelijk te houden.

Zoals U bekend is, worden in het kader van de samen-
werking tussen de MTD en de BVD door laatstgenoemde dienst
gegevens ter beschikking gesteld omtrent de sterkte en de
belangrijke personen in de organisatie van de tegenstander.
Zulks geschiedt ten dienste van het opstallen van apprecia-
ties voor de territoriale verdediging.

Ik stel U daarom voor een hoofdambtenaar - zo mogelijk
uit de sector van de hierbovenvermelde samenwerking - aan te
wijzen met wie deze materie nader kan worden uitgewerkt. Aan
hem zullen ter informatie van U en de bevelhebber der land-
strijdkrachten de normen worden medegedeeld. Toorts kan met
hem worden overlegd op welke wijze en op welk tijdstip U en
de bevelhebber zullen kennisnemen van de nominatieve lijst van
tijdens de staat van beleg te interneren personen. Bovendien
zou kunnen worden besproken hoe op de eenvoudigste wijze - bij-
voorbeeld door alleen een ander codewoord aan de betrokken
burgemeesters uit te geven - de reeds voor de burgerlijke uit-
zonderingstoestand bestaande regeling mede bruikbaar gemaakt
zou kunnen worden voor de staat van beleg.

Het Hjfct mij tenslotte van belang, dat wanneer deze mate-
rie eenmaal is geregeld, de lagere militaire autoriteiten
Uwerzijds worden geïnformeerd dat de arrestatie van veiligheids
verdachten tijdens de staat van beleg een aangelegenheid is
welke centraal is voorbereid en in principe op last van de
bevelhebber der landstrijdkrachten door de zorg van de civiele
autoriteiten zal worden uitgevoerd.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

(get.)

3'7008*



Aan: HBVD

Van: HB

8a.

^

Zoals overeengekomen op de jongste bespreking met

Mr» is door afdeling B vastgesteld de priori-

teit van de gebouwen t.a. waarvan, bij bijzondere omstan-

digheden, maatregelen dienen te worden genomen.

Allereerst is een groepsindeling (I, II, III) gemaakt*

De gebouwen van groep I zullen onder geen beding gemist mo-

gen worden, groep II Is iets minder en groep III minder be-

langrijk»

^Daarnaast is een meer algemene prioriteifc^ópgesteld,

aangegeven met cijfers 1 t/m 9»

Voor de gebouwen buiten Amsterdam (als regel 1 ge-

bouw per gemeente) zijn geen opmerkingen te maken*
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Prinaengracht

ƒ Elandag«efft 147.169-173

Leldaeatraat 25

Flater Langendijkatraat 17

Nieuw» Keiz eragracht 61

2 JE. Blankenatraat

%[_ Keizersgracht

%£. üurg.van de Pollatr.469

3C Beulingstraat 23

^ Utrechtaestraat 48

•g^Prineengracht 840

ROTTERDAM

HAARLEM

DEN HAAG

~/ Ie van dar Halatatr. 21

7" Ie van dar Halatatr* 25

Nioolaaa Witaenstraat 8
(achterkamer 2e verdiep.)

JjT 3« Oosterparkatraat 88

: Mynsherenlaan 93 A
R 'dan-Zuid

: Schotarwag 22

: Prinsengracht 60

Gabouw Felix Maritia,waarin o.m.gevestigd:
CPN-Partijbestuur
CPN-Partybureau
Stichting Bapenak
Redactie an administratie "De Waarheid"
Cultureel Zalan Centrun "Felix Maritia"
Restaurant "Felix Maritia"

Drukkerij Dijkman & Co«

Drukkerij üeierauuxn & Co*

Boekhandel an uitgeverij "Pegaaua"

Handelsonderneming "De Tjalk"

Bureau "Centrum van Propaganda voor Eenhel
an Slaaeanatrljd in da Vakbeweging"
Bureau Rechtabjjstand voor alle arbeidere.
Hoofdbaatuur en diatrictcbestuur ANJV
ANJV-Bureau Jeugdtoeriame.
Organisatie-raad OPSJ.

ABT-EVC «58
Waarheid-agentschap

Hoofdbaatuur NVB :

Radaotia en archief Ned.-ÜSSR.

Hoofdbestuur en secretariaat Ned.USSR.

Vernu-reisbureau

Stichting OPKWE.
Reiadienat "Vrede" (dia veelal adverteert
onder de naam "Vereniging Culturele uit-
wisseling" (V.C.U.)
Ned.Vredearaad (NVR).

CPN-districtsbestuur
CPN-diatriotakantoor.

CPN-adviesbureau + Waarbeid-winkel

NVB-geweat Amsterdam.

ANJV-clubhuia/dag.bestuur OPSJ.

CPN-gebouw district Rotterdam*

CPN-gebouw diatriot Kennemerland

CPN-gebouw district Den Haag.
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ZAANDAM i Hioolaaaatraat lb

UTRECHT : Zadalatraat 9
Buurtkarkhof lOa

QRONINOEN : Waataraingal 44

HILVERSUM : Achterom 1b

FINSTSRWOL-
DS t Boofdwag 164

CFH-gabouw diatriot Zaaaatraak

CPH-gabottw diatriot Utrecht
AKJV-clubgabouv diotrict Utraoht

CPRogabouw diatriot Oroningan

CPN-gabouw diatriot Qooi- an Eamland.

CPN-gabouw afd» Finatarvolda.

15-7-f65
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Nr. 792.05^/^A (twee exemplaren vervaardigd).

..„ _ . . _. . , , , -„. ex.nr. 1: 0.0. en V.
AAN» Directeur-Generaal voor l U l** • *-• ?• IA

Openbare Orde en Veiligheid L ' "^

VAN: Hoofd B.V.D.

./ Onder we de r aanbieding van de mij ter goedkeuring voorge-
legde concept-brief (dd. 13-7-1965) aan de Minister van Defensie
betreffende uitvoering van art. 57 van de Oorlogswet voor Neder-
land, stel ik ü voor:
a. na de 1e alinea op bis. 2 eindigend nte interneren personen.1*

in te voegen:
"Qesien de grote kwetsbaarheid van de voorbereidingen ter

"uitvoering van de operatie ex art. 2k B.B.B.Q. is het echter
"noodzakelijk de kring van personen die hiervan kennis draagt
">o klein «o ge lijk te houden.

"Zoals U bekend is* worden in het kader van de samenwerking
"tussen de MI D en de BVD door laatstgenoemde dienst gegevens ter
"beschikking gesteld ontrent de sterkte en de belangrijke perso-
"nen in de organisatie van de tegenstander. Zulks geschiedt ten
"dienste van het opstellen van appreciaties voor de territoriale
"verdediging".

J». De 2e alinea als volgt te doen luiden:

"Ik stel U daarom voor een hoofdambtenaar - EO mogelijk
"uit de sector van de hierbovenvermelde samenwerking - aan te
"wijten met wie dexe materie nader kan worden uitgewerkt. Aan
"hem sullen ter informatie van U en de bevelhebber der land-
strijdkrachten de normen worden medegedeeld. Voorts kan met
"hem worden overlegd op welke «ijee en op welk tijdstip U en de
"bevelhebber zullen kennisnemen van de nominatieve lijst van
"tijdens de staat van beleg te interneren personen. Bovendien
"zou kunnen worden besproken hoe op de eenvoudigste wij se -
"bijvoorbeeld door alleen een ander codewoord aan de betrokken
"burgemeesters uit te geven - de reeds voor de burgerlijke uit-
"Bonderingstoestand bestaande/ regeling mede bruikbaar gemaakt
"sou kunnen worden voor de staat van beleg."

f
Voor het overige heb ik geen bezwaar tegen het mi j?^ voor-

gelegde concept. j

27 juli 1965.



d.d. 5.4.65

Aan

Van

Nr.

Ex. 1 (Dit exemplaar bestaat uit 2 blz.)

HB/BV

BVO

25

Betr. : Gesprek met dhr.
Hoofd Sectie Buitengewone Omstandigheden
van 0.0. en V. op 2-4-'65.

/nr. 776263
Het onderhoud vond o.a. plaats n.a.v. de brief aan de

Minister van BiZa van 11-3-'65, waarin onzerzijds voorstellen zijn

gedaan tot wijziging van de criteria voor arrestatie van extr. ele-

menten bij buitengewone omstandigheden. Dhr. kon zich geheel

verenigen met onze argumentatie. Hij zou Mr. erop atten-

deren, dat het voor ons van belang is de ministeriële goedkeuring

op de voorstellen te verkrijgen v66r september a.s.. Dit om te voor

komen, dat wij tweemaal een persoonlijk bezoek zullen moeten brenge

aan de Korpschefs van Gemeentepolitie en de Districtscommandanten

van de Rijkspolitie, uiteraard zijn wij afhankelijk van de toekom-

stige nieuwe Minister van BiZa.

Dhr. deelde voorts mede, dat met het Dep. v.

Defensie (Mr. ) besprekingen zijn gevoerd om ingeval on-

verhoopt de Staat van Beleg v66r de Burgerlijke Uitz. Toestand zou

worden afgekondigd, dezelfde executieve maatregelen zouden worden

uitgevoerd, welke thans door 0.0. en V. voor de B.Ü.T. worden voor.

bereid. Zeer waarschijnlijk zal de Minister van Defensie de voor-

stellen van Binnenlandse Zaken overnemen, waarna de Burgemeesters
•

waarschijnlijk deze zomer hieromtrent zullen worden geïnformeerd.

Op mijn vraag of Mr. reeds commentaar had op de ia

nov.'b^ verstrekte lijst van partijgebouwen, welke bij buitengewone

omstandigheden eventueel verzegeld/in beslag genomen zouden moeten

worden, werd door de Hr. ontkennend geantwoord.

Voorlopig zal deze zaak in zijn "diepvries-portefeuille" blijven

rusten. Mr. ziet kennelijk geen aanleiding de zaak van

de partijgebouwen momenteel officieel aan de orde te stellen.

- 2 -
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De Hr. had sterk de indruk, dat de civiele verde-

diging «at getemporiseerd «erd.

Volgens de Beer schijnt mede vanwege de ziekte

van mej. de A-lijst 196̂ -1965 nog steeds niet aan de Burge-

meesters te zijn toegezonden.

5- <f-'
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Aasterdaa

Keiiersgraeht 32H

Prinsengracht l»71-1*73

Blaadagracht U»7, 169-173

Leidscstraat 2?

Bnnjr Vrsdestraat 9

Ada. de Ruyterveg 139

Da Costastrsat 65-67

Fiat«r Langend!jkstraat 17

Ada. da Rujrterveg 265 h s

Churchilllaan 201*111

Hi«uva Kaisarigraeht 61

Ok««haa*traat 6-1

Biankanctraat Ik

Kaisaragraeht

Rust«nburg«r>traat 123

Kandstraat 28

Kaaddvar «straat 9

Burg. van da Poll»traat k69

Baulingctraat 23

Utraehtiaatraat «8

Oabouv Palix Maritii, vaaria o.a.g«Y«i
tigdi
CPJ-Partijb««tuur
CPI-Partijburaau
Stichting Bapaaak
Radaotia aa ada-iaiatratia "Da Haaraaid
Culturaal Zal«n Caatrum "Pali* Maritit
Raataurant "Palix M«riti«"

Drukkerij Oijkmaa ft Co

Drukkerij Haiaraaaa & Co

Boakhaadal aa uitgavarij "Pagaaua"

Pakbuia

Haadalaoadaraaming "Da Tjalk"

Radaetia*saer* "Kontrast"

Sticht iag Algaaaan Frograasiaf VartaaJ
bureau

Buraau "Caatrum vaa Propaganda roor I<
haid aa Kla«aan«trijd in da Vakbavagii
Baraau Raoht «bij «tand roor all* ar ba i'
dar*.
Hoofdbactuur aa divtrietcbaituur ABJV
AMJV-Bur«au Jaugdto«riia«.
Orgaaiaat ia-raad OP8J.

Land. Saer.Varanigd Varcat

ABT-MVC»5Ö
Vaarhaid*agaataehap

Hoofdbaatuar BVB

Saor. "Pariklaa".

Opslagplaats "Da Vaarhaid*.

Oaraga "Da Vaarhaid"»

Radaetia aa archief Bad»-USSR.

Hoofdbestuur ea secretariaat Bed.-USS!

Vernu-reisbureau.
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Priasaagraeht 8<iO

Hoogte Kadijk 1$

1« vaa dar Halst straat 21

1« van dar Halst straat 25

•ioolaaa Witsaastraat 6
(ao h t ar kam «r 2o Y ar d lap ing)

Postjasvag 72

2a Hugo da Qr out straat 27*11

Volkarakstraat 26

3a Oostarparkstraat 88

Marouriusstraat 25

Magalaaaaaplaia t 8

raa dar Hoopatraat U3

Boaroa straat 2

2a fioomdvaraatraat k

Papavarvag 1

Spaarodammaratraat

Uartiogaastraat 3k-

Purmarplain 13

Kpiourusctraat 21-1

Stichting OPKWI.
Raisdianat "Vr«da" (dia Yaalal advarta
ondar da naam "Varaniging Oulturala Ui'
viasaling" (V.C.U.)).
Vad.Vradaaraad (HVR).

Opslagplaat» aatariaal Waarbsid-fastiri

CPI-distrietsbastuur»
CPH-distriotskaatoor.

CPM-adviaaburaa« + Vaarbaid-viakal.

NVB-gavast Aastarda*.

Clubhuis AI J V
Waarhsid-winkal.

Corraspoodaatia-adras Kiadaruitaaading
Varaaigd Varaat 'U O- U 5.

3aor.Mad. Aasohwits oomitt.

Partijgabouv afd. Td.-Oostsaan.
Waarna id-viakal .

Partijgabouv Oud-Wast.
Waarhaid-viakal
CPI-adviaaburaau*

Partijgabouv afd.Btaatsliadanbuurt
Waarhaid-viakal
CPM-adTiasburaau*

Partijgabouv afd. ladisaha Buurt
Waarhaid-viakal
CPM-adviaaburaau.

Partijgabouv afd* Jordaan.
Waarh«id-vink«l
CPX-adviasburaau*

Partijgabouv afd. vaa dar Pak* aa Bloi
buurt •
Waaraaid-viakal
CPI-adr ia sbur «au .

CPI-adviasburaau.

CPB-adviaabur aau .

Partijgabouv afd. Buikaloot-fliauvaadai
Waarhaid-viakal.

Waar aaidagaatae hap afd . Slot ar ma ar .

Majubaatraat 61 ha Waaraaidagaatsehap afd. Traasraal-
Watargraafsmaar.
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2* Jaa van dar Haydaatraat 60 ba tfaarbaidagaataebap afd. Oud<*2uid«
raabta voor

PURMIREMD

Zttidarataag 12 (Da Daad)

ROTT1RDA*

Mijaabaraalaaa 93 A

Hoogatraat

GPI
G«atr «M
BVB

CPI-g«beuv dlatriet Rottarda».

Pagaauavinkal

Hoordarttraat 28 (groaatavinkal) Baraau Baebtabijataad Cantrum
B.M.O.

Tranaraalatraat 66 a L*M.O*
(aouatarraia vaa pakbuia)

HAAHLU4

Sebotarvag 22

LAMDBMlgR

tvlaka 2

OKI MAAQ

Priaaaagraobt 60

QOUDA

Hovaaiarakada 5

VORM1RYKBR

Sluiapad 20

fiuraau Kaabtabijataad Gaatru»

CPB-gabouv diitriet Kaaaa»arlaad

AIJV-eluDhuts

CPI-gabouv diatriet Dan Haag

A8JV«elubgabo«v afd* Oouda
(taraaa voor CPN gabruik)

AlJV»clubgabouv

Hioolaaaatraat 1b

Euiddijk 1«1

CPV-gabouv diatriet Zaaaitraak

AdTiaaburaau Caatruv
(kaldarrui»ta)



UTRKCHT

Zadalatraat 9/Buurtkarkaof 10»

OBOMIIOBM

Vaataraingal VH

HILVERSUM

Aohtaroa tb

M9CHIDI

Ladaboaratraat kt

Hoogstraat 93

FIIBTIRWOLDZ

Hoofdvcg 16 J*

CPI-f«bouir distriet Utr«obt
AIJV-oIubg«bouv diatriet Utraeht

CPM*g«bouv diatriot Oroniagaa

CPX-g«bouv diatriot Oooi- «B Xutland»

CPK-diatriot Tw«nt« ( 1 kaaar)

CPH-diatriet Tvaata ( 1 kaaar)

CPX-gabouv afd. Finatarvolda*

20-10-196»».
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Kaiaaragyaoat

739

60

61

HoatkoratctffMt 16

*) AMt«l 182

139

238

25

x Kavltla

PB

3ti«fctlag r«lls HmritU

Dl«trlet*lmr*«i CPN

. ook
Coop.7«r*tot S^ploitatl* v
Oar*Q««d.nw«»t«ia4«M U. A.

&• nataal
Cavrofa

ATEK
AJUM
ABf
ABffB
AKBH
BBBf.

EVC-b«Bd ABT
•a KVB

lf«4.Vr«d*araad

S«er«tarlaat HU

" AK1Z/SVC

" BHOP/LVC

Qarag* Da Waarhaid.

- 2

*) V«a atadtr belang dooh
b«trakkaa.

t«vaaa ia h«t ondaraoak ta
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aorrsaom

dn l̂ 185

60

18

S«hot*iw»« 22

Ifi«OlUMtTMt 1 b

M»

Kr

Bexdellestraat 29

8

CHI-diatriot

t» M

" BL2/EVC

Tvmit*
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(ontY. T. KA, 16.9.66)

AÏSGHHIPT

H.B.V.D./P.H.B.V.D.

- Voorbereiding arrestatie staatsgevaarlijke elementen
r

l

1. Na ontvangst van aangehecht bericht van Mr.
zou de heer nu met het bezoeken

van de 11 korpschefs kunnen gaan beginnen.

2. Daarnaast is de uitvoering van de andere brief-
maatregelen in buitengewone omstandigheden ten
aanzien van gebouwen^ voorwerpen, geschriften. Ooi
dit wachtfiö opolF eerste bezoeken van de heer

. Dat zou kunnen samenvallen voor de 11 groc
ste gemeenten met de onder l bedoelde bezoeken.
Voor de kleinere gemeenten kan B.V.?, het nodige
doen.

3. De bezoeken door de heer te maken
zullen afhangen van de hem onder de huidige omstai
digheden gegeven of te geven gelegenheid om zijn

^"afdeling telkens voor een dag zonder commando te
laten. Ik zie geen andere figuur in de Dienst, die
met deze bezoeken zou kunnen worden belast.

4. De bezoekmogelijkheid van de heer
dient ook in meer algemeen verband in beschouwing
te worden genomen, want een antwoord op de vraag
in de gele map is ook afhankelijk van deze bezoek-
mogelijkheid en daarom door mij ook voorlopig aan-
gehouden

5. Een regeling voor het brengen van de eerste be-
zoeken bij een nieuwe korpschef is altijd mogelij]
en H.B. zou intern met de opening kunnen worden b'
last, maar dan moeten de andere afdelingen er ook
van op aan kunnen dat H.B. gaat en het bijwonen
van de installatie van een nieuwe chef is prachti
maar daar worden geen zaken gedaan.

H.K.A. f IL-*- • '

De vragen hier door H.K.A. naar voren gebracht
kunnen slechts .vorden beantwoord zodra een taak-
verdeling in B zal zijn tot stand gebracht eri
met H.B. uitvoerden duidelijk zal zijn gesproken.
P,H.B.V.D. moet deze stukken ook nog doorlezen.

H.B.V.D. (27-11-55).



(orvtv. v. KA,
16.9.66)

H.B.V.D./Plv. H. B. V. D.

>
r\j nader inzien - zoals Mr. mij

telefonisch mededeelde - krijgen wij dus geen duidelijke
instructie, die wij in één stuk aan de betreffende
politiechefs kunnen laten zien, maar zullen wij het met
de combinatie moeten doen van de brieven van de Minis-
ter van 30 Maart en 21 Juni met een copie van onze
brief van 9 Juni als onmisbare tussenschakel.

Daarbij komt dan nog de lijst waar onze brief
van 9 Juni naar verwijst.

Deze uitrusting kan worden klaar gemaakt, maar
de heer , die hiermede wel bij de korpscomman-
danten zal moeten rondgaan is voorlopig niet beschik-
baar. Zodra hij weer in zaken gemoeid kan worden zou
hij voor de kleinere plaatsen het werk door B.V.P. kun-
nen laten doen, maar zelf zal hij toch de 4 grotere
moeten houden.

H.E.A. 12/7 <^

Men wisselt op het Departement ontstellend veel van
inzichten. Daar is niets aan te doen.

H.B.V.D. 14/7

Plv. H.B.V.D. 21/7

Na TPlv.H.B.V.D.
Aanhouden tot na terugkeer Hr.

H.K.A. 14/7



C-/1-',-
ontv. v. KA, 16.9.66 geen

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Steedi een zaak in een brief behandelen

285999.

(ontv. v. KA)

Aan: Het Hoofd van de B.V.B.

Uw brief van: Afd. Kat) i net

'S-GRAVENHAGE,

Nr 19584

8 Juli 19 55
Onderwerp: Bevoegdheden ex artt.16,18,

22 en 23 van de Wet HBBG.:

In antvïoord op Uw brief van 29 Juni 1955*, No.'273198/
II inzake nevenvermeld onderwerp, moge ik U "berichten,
dat een schriftelijke opdracht ter verdere uitwerking van
de door de heer van Uw Dienst op 18 Mei j.l.
overgelegde gegevens, naar mijn mening reeds is vervat in
mijn ten vervolge op mijn schrijven van 30 Maart 1955
Kabinet 18994 strekkende brief van 21 Juni 1955,Kabinet
no.19670.' i^<-^^

Gelet op de bij of krachtens wettelijke voorschrif-
ten geregelde verplichtingen der politie, ben ik de over-
tuiging toegedaan, dat U, wanneer U zich thans ter uit-
voering van de U reeds verstrekte opdracht tot de korps-
chefs van de gemeentepolitie en de districtscommandanten
van de rijkspolitie wendt, terzake alle medewerking zult
ondervinden.

DE MIKISÏBH VA1\E

Bijlage(n):
Men gelieve bijlïet antwoord nauwkeurig het onderwerp, de dagtekening en het nummer van dit schrijven te vermelden

9706 - '53 (7498)



ontv. v. KA, ló.9»6£-
j t y ^ j f

29 Juni 1955

_ t. r. 285998 •-*'

Bevoegdheden ex artt.
16, 18, 22 en 23 van do
Wet Buitengewone Bevoegdheden
Burgerlijk 3e zag.

ti r*y</
..'et verwiy^ing naar Uv; sciirijvea van 21 Juni 1955

ïïo 196?0' heb ik dg eer U-,ye ;;.xcell jntij te "bcricaten,
dat -ter verkrijgins van asn ZQ joed aoaelijks aöde-
\verking in deze van de politie- het op prijs wordt 30-
steld, indien ik alsnoj nadrukkelijk van een sch.cifte-
lijke opdracht zou kunnen ï, orden voorzien oai in overleg
te traden met de door U icraclitena art. 4 van het K.B.
van 8 Augustus 19 -̂9 aan^e^ezen korpschefs van gemeente-
politie en de districtscommandanten van de Hijkapolitie
voor het treffen van de nodige voorbereidingen teneinde
op het daartoe te bepalen tijdstip de terzake bevoegde
autoriteiten in de selegenneïd te kunnen stellen over
te gaan tot maatregelen als 'bedoold in de artikelen
16, Ic'j, 22 en 23 van d<ü .et buiteu^^wone bevoegdheden
burgerlijk -eaag (3 1352 ïïo jj&l).

Indien daaruede üwai-aijds ^ou kunnen uorden ia^e-
steiad, zou Uwe : xcelientie van bedoelde opdracht kunnen
doan blijkon in oen aan :aij ^öi'iclite brij- f in ae zin

,/. als bijgaand concept.

Het Hoofd van de Dienst,

Zijne Excellentie
de llinister van Binnenlandse Zaken



MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

's-Gravenhage, 1955

Onderwerp» Bevoegdheden ex artt.
16, 18. 22 en 23 van de
Wet Buitengewone Bevoegdheden
Burgerlijk G-e zag.

Het Hoofd van de B. V. I», wordt door mij opgedragen on
zo spoalis uogelijk ^n overleg te treden met de door mij
krachtens art» 4 van het 'L.B. van B Augustus 194-9 aan-
gewezen korpschefs van gemeentepolitie en de districts-
coizLiandaixten van de Rijkspolitie voor het treffen, van
de nodige voorbereidingen teneinde op het daartoe te
bepalen tijdstip de terzake bevoegde autoriteiten in de
gelegenheid te kunnen stallen jver te gaan tot :.aat—
regelen als bedoel:; in de artik-len 16, 16,22 en 2p
van de ,.ec buitengewone bevoe >:d:,3den burgerlijk >:ezag
(3 1952 ao ̂ 61).

Omtrent de resultaten va^ het gepleegde overleg
en de jjetroffeu voorbereidingen aal ik gaarne bericht
tevje^oet aien, terwijl is ook verder -naarmate de voor-
beroidin.i;en vorderen- omtrent de stand daarvan Uwerzijds

op ue hoj^te sou willen worden gehouden»

Aan het Hoofd van de B.V.D.

" T



MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Steeda één aak m een brief behandelen

285998

rsF
(ontv. v. KA)

Aan het Hoofd van de B.V.D,

Uw brief van:

Onderwerp:

Afd. Kabinet Nr 19670

'S-GRAVENHAGE, 21 Juni 19 '

^ - • -
In antwoord op Uw ttrief van 9 Juni 1955, no. 273198 I be-

treffende bevoegdheden ex artikel 16, 18, 22 en 23 van de wet
BBBO, deel ik U mede, dat de inhoud van de door U overgelegde
lijst en de door U voorgestelde uitwerking mijn instemming heb-
ben.

Deze instemming geldt tevens met betrekking tot Uw voorsti
dat U zich terzake tot de Korpschefs van de gemeente-politie
en de districtscommandanten van de Rijkspolitie in de door U
aangegeven zin wendt.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

', 2 > '"

t* i

Bijlage(n):
Men gelieve bij het antwoord nauwkeurig het onderwerp, de dagtekening en het nummer van dit schrijven te vermelden

9706 - '53 (7498)



(ontv. v. KA _ 16.9.66)

9 Juni 1935

t.r. 285997 ^

Bevoegdheden ex artt.
16, 18, 22 en 23 van de
Wet Buitengewone Bevoegdheden
Burgerlijk Gezag.

s**
Baar aanleidingxTOn Uw missive dd. 30 Maart 1955

Kabinet Nr. U 18994, heb ik de eer Uwe Excellentie mede t
delen, dat op 18 Mei jl. een bespreking terzake heeft
plaats gehad tussen de heren Mrs en

van Uw Departement en de heer
dam van de B.V.D,

Bij deze gelegenheid is door de heer een
/. " lijst overhandigd, waarvan afschrift hierbij gaat.

Zoals uit de inhoud van deze lijst nader moge blijkei
komen daarin de in Uw aangehaalde brief bedoelde gegevens
met een algemene aanduiding voor en nog niet over de ver-
schillende gemeenten uitgesplitst.

De heren en hebben verklaard
zich met bedoelde opgaven zeer wel te kunnen verenigen en
met de heer van gevoelen te zijn, dat de uit-
splitsing over de gemeenten door de betrokken Inlichtingei
diensten van de Politie behoort te geschieden.

In geval van instemming met de inhoud van de bij-
gaande lijst en de genoemde uitwerking moge ik Uwe
Excellentie verzoeken mij daarvan schriftelijk bericht
te doen toekomen en daarbij te doen wéten, dat Uwerzijds
wordt gewenst, dat de B.V.J), zich tot de Korpscommundantei
van gemeentepolitie c.q. tot de Rijkspolitie zal wenden
met de opdracht om aan de hand van de in deze lijst voor-
komende normen ieder voor hun gemeenta£essort een opgave
samen te stellen en aan de B.V.D. in te zenden, voor het
bijhouden van hun opgave het nodige te doen verrichten en
de mutaties regelmatig aan de B.V.D. te doen toekomen.

Zodra de te verkrijgen gegevens zullen zijn bijeen-
gebracht stel ik mij voor deze Uwe Excellentie ter kennis-
neming aan te bieden en ze vervolgens mede ter bijwerking
bij de B.V.D. in bewaring te houden.

Het Hoofd van de Dienst,

Zijne Excellentie de Minister
van Binnenlandse âken
te
«s G B A V E N H A G £ .
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I. Gebouwen betreden en onderzoeken.

II. Gebouwen, verblijfplaatsen en terreinen, waarvan het
gebruik wordt verboden of beperkt.

III. Voorwerpen in beslag nemen of gebruik verbieden c.q.
beperken.

IV. Geschriften die moeten worden verboden.

I. Alle gebouwen in gebruik bij het partijbestuur der
C.P.N. (Felix I.Ieritis, Amsterdam).

Alle districtsbureaux.

Alle uitgeverijen, drukkerijen, zetterijen t.b.v. d<
communistische propaganda.

Gebouwen C.V.Persorganen (Felix Meritis, De ¥aarhei<
Stichting Bepenak
G.V.Dijkman &. Go (Drukkerij, Prinsengracht, Amster-

dam - achterkant Felix Meritis)
C.V.Heiermaon & Go (Elandsgracht, Amsterdam)
Stichting Uilenspiegel (Pelix Meritis)

-t. o,» n̂ p.),. Stichting Pegasus (Uitgeverij en boekhandel, Leidse^
*-frtf£'v-*'*- / /fil. straat Amsterdam

'/ Jt' /f-";.-r---- ''i''^,"^' Hobbema^straat Den Haag)
V'' ̂ .;,fkf 11 A--*'""""""'.:., Stichting Algemeen Progressief Vertaalbureau
,' .'..•" >,* -• -*" - ""•'"'' (woning Churchillaan, Amsterèam
-̂ v.' '•• * ' . Stichting Felix Meritis
.<-f"*-

Alle waarheidswinkels.

Mantelor^anisaties

Alle gebouwen in gebruik bij
Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV)
Organisatie Progressieve Studerende Jeugd (OPSJ)
Federatie Vooruitstrevende Studentenverenigingen

(FVSV)
Bond van Socialistische Zang- en Muziekverenigingen
Nederlandse Vrouwenbeweging (NV3)
Vereniging :ïederland-USSR (NU)
Vereniging Nederland-Polen
Voorlopig comité Nedorland-Tsjechoslowakije
Verenigd Verzet '40-'-4-5
Nederlandse Vredesbeweging
Eenheidsvakcentrale (EVC) en alle daarbij aangeslo-
ten vakbonden, welke gebouwen ten name staan van de
Coöperatieve Vereniging T,resteinde (Amsterdam).
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Alle percelen, waarin zich administratieve beschei-
den van alle hierboven genoemde organisaties bevin-
den.

II. Alle onder I genoemde gebouwen, behalve de percelen
genoemd in de laatste alinea.

III. Navolgende voorwerpen in eigendom, gebruik of ten
behoeve van de sub I genoemde organisaties:

Persen in ruimste zin (ook zetmachines,
materiaal)
Schrijfmachines, stencilmachines en soort
gelijke aoparaten
Papiervoorraden
Telexmachines
Hadio-apparatuur (-zenders, amateurzend-

verguiiningen, -versterkers)
Luidsprekerinstallaties
Microfoons
Band-opname apparaten (recorder + daarbit

behorende rollen)
rVv'J Auto's en motorrijwielen

/ /,'*' ïapens en springmiddelen
ƒ§<**'̂  ?oto-apparatuur en optische verbindings-

middelen
Militaire kleding
Postduiven.

IV. Geschriften, die moeten worden verboden:

Alle organen van de sub I genoemde organisaties en
dezulke, welke daarvoor in de plaats mochten trede
zomede alle nieuwe uitgaven van gelijke strekking.

G.P.N.

De V.'aarheid - dagblad
Uilenspiegel - weekblad
Politiek en Cultuur - maandblad
ĵ cho van het Land - maandblad
Voor een duurzame vrede, voor volksdemocratie -
Eominform-weekblad.

ITeven- en mantelorganisaties

Jeugd - 14d blad (ANJV)
Spectakel - maandblad (OPSJ)
Kentering - verschijnt onregelmatig (?VSV)
Vrouwen voor Vrede en Opbouw - maandblad (NVB)
De stem van het verzet - verschijnt onregelmatig

(Verenigd Verzet ''40- '45)

-3-
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Vrede - weekblad (Nederl. Vredesraad)
NU - maandblad (Ver.Nederland-U33R)
Nederland-Polen. - maandblad (Ver.N.P.

Vakbeweging

7/erkend Nederland - maandblad (3VC)
De Kadergids - maandblad (EVC)
Jonge Krachten - maandblad voor de 3VC-jeugd.

Bonden aangesloten bij de EVC.

Hout en Meubel - 14d blad (Alg.Bond van ;7erkers in de
Hout- en Meubileringsind.- ABHM)

Ons Orgaan - maandblad (Alg.Bond Vervoerspersoneel-ABV
De Transportband - 14d blad (Alg.Bedrij fsbond 'Transpor'

- ABT)
'lij Bouwen - 14d blad (Alg.Bond van "/erkers in de Bouw'

nijverheid - ABV.'B)
Hecht en Plicht - 14d blad (Alg.Nederl.Bond voor Hotel

personeel - AITBH)
Bioscoop en Theater - maandblad (Alg.Ned.Bond van Bios

coop- en Theatert>ersoneel -
ANBT)

Varend Nederland - maandblad (Alg.Nederl.Bond van Zee-
varenden - ANBZ)

De Textielarbeider - 14d blad (Alg. van ".'erkers in de
Textiel en Kledingindustrie-

AT^K)
Handel en Geld - 14d blad (Alg.Bond van Werknemers in

Handel- Bank en Verzekeringswezen
BHBV)

Onze Toekomst - 14d blad (Bond van Land- en Zuivelar-
beiders BLZ)

De Overheidspost - 14d blad (Bond van Nederlands Over-
heidspersoneel-BNOP)

De Voorlichter - 14d blad (Alg.Bond van .verkers in de
Chemische Voedings- en Fabrieks-
matige Bedrijven - Ghevofa)

Grafisch Nederland - I4d blad (Bond van .Verknemers in
de Grafische- en Papierverwerkende
Bedrijven - De Grafische)

De Werker in de Metaalnijverheid - 14d blad (Bond van
Werknemers in de Metaalnijverheid <
aanverwante Bedrijfstakken - De Me-
taal)

Spartacus - 14d blad - orgaan ter bevordering van het
zelfstandige arbeidersfront

Daad en Gedachte - 3 maandelijks blad- Marxistisch di
cussieorgaan van de Goromunistenbon
"Spartacus"
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Contact in. eisen kring; - verschijnt onregelmatig - in-
tern orgaan van "Spartacus"

Perspectief,socialistisch maandblad, uitgave van de
Revolutionnair Communistische
Partij

Recht voor Allen, weekblad voor socialisme zonder stus
uitgave van de Federatie van
Vrije Socialisten

De Vrije Socialist, Anarchistisch weekblad
Vrijheid - verschijnt onregelmatig - anarchistisch or-

gaan (stencil)
Vredesactie v radicaal pacifistisch maandblad , orgaan

van de "Algemene Nederlandse Vre
desactie".



(ontv. v. KA op I6.9.66) fót e'-van'dóör
1^> overhandigde lijst tijdena bsapr.

°P lfi*a*55 JOBJLHAZ (heren

I . Gebouwen betreden en onderzoeken.

II. Gebouwen, verblijfplaatsen en terreinen, waarvan het
gebruik vordt verboden of beperkt.

Voorwerpen in beslag nemen of gebruik verbieden c.q.
beperken.

III.

IV. Geschriften die moeten worden verboden.

I. Alle gebouwen in gebruik bij het partijbestuur der
C.P.N. (Felix Meritis, Amsterdam).
Alle districtsbureaux.
Alle uitgeverijen, drukkerijen, zetterijen t.b.v. de
communistische propaganda.
Gebouwen C.V.Persorganen (Fellx Meritis, De Waarheid)

Stichting Bepenak
C.V̂ Öi-jkman & Co (Drukkerij, Prinsengracht,

Amsterdam - achterkant
Felix Meritis)

C.V.Heiermann * Co (ilandggracht, Arasterdam)
Stichting Uilenspiegel (Felix Meritis)
Stichting Pegasus (Uitgeverij en boekhandel,

Leidsestraat Amsterdam
Hobbeinastraat Den Kaag)

Stichting Algemeen Progressief Vertaalbureau
(woning Churchilllaan, Am-
sterdam)

Stichting Felix Meritis
Alle Waarheidawinkels.

Mantelorganisaties
Alle gebouwen in gebruik bij

Algemeen Nederlands Jeugd Verbond (ANJV)
Organisatie Progressieve Studerende Jeugd

(OPSJ)
Federatie Vooruitstrevende Studentenvereni-

gingen (FVSV)
Bond van Socialistische Zang- on Muziek-

verenigingen
Nederlandse Vrouwenbeweging (trVB)
Vereniging Nederland-UGSR (NU)
Vereniging Nederland-Polen
Voorlopig comité Nederland-Tsjechoslowakije
Verenigd Verzet tlfO-tLf5
Nederlandse Vredesbeweging
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Eenheidsvakcentrale (EVC) en alle daarbij
aangesloten vakbonden, welke gebouwen
ten name staan van de Coöperatieve
Vereniging '.v'esteinde (Amsterdam).

Alle percelen, waarin zich administratieve bescheiden
van alle hioboven genoemde organisaties bevinden.

II. Alle onder I genoemde gebouwen, behalve de percelen
genoeiad in de laatste alinea.

III. Navolgende voorwerpen in eigendom, gebruik of ten be-
hoeve van de sub I genoemde organisaties:

Persen in ruimste zin (ook zetraachines, ma te-
Schijf machine s, stencilmachines en r '

, ',. soortgelijke apparaten
! '"" Papiervoorraden

...- • Telexmachines
Radio-apparatuur (-zenders, amateur zendver -

gunningen, -versterkers)
, ĵ y Luidsprekerinstallaties
fy- Microfoons

Band-opname apparaten (recorder + daarbij
behorende rollen)

Auto's en motorrijwielen
Wapens en springmiddelen
Foto-apparatuur en optische verbindingsmiddel
Militaire kleding len
Postduiven.

IV. Geschriften, die moeten worden verboden:
Alle organen van de sub I genoemde organisaties en
dezulke7 welke daarvoor in de plaats mochten treden
zomede alle nieuwe uitgaven van gelijke strekking.

C.P.K.

De Waarheid - dagblad
Uilenspiegel - weekblad
Politiek en Cultuur - maandblad
Echo van het Land - maandblad
Voor een duurzame vrede, voor volksdemocratie - Kom-
i nform-we ekblad.
Heven- en manteloreanlsaties
Jeugd - 1^-d blad (ANJV)
Spectakel - maandblad (OPSJ)
Kentering - verschijnt onregelmatig (FVSV)
Vrouwen voor Vrede en Opbouw - maandblad (NVB)
De stern van het verzet - verschijnt oritegelraatig

(Verenigd Verzet 'H-Q-tl4-5)
Vrede - weekblad (Nederl.Vredesraad)
NU - maandblad (Ver.Nederland-USSR)
Nederland-Polen - maandblad (Ver.N.P.)
Vakbewe£in£
Werkend Nederland - maandblad (EVC)
De Kadergids - maandblad (EVC)
Jonge Krachten - maandblad voor de EVC-jeugd.
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Bonden aangesloten bij de EVC.
Hout en Meubel - iH-d blad (Alg.Bond van Werkers in de Hout- en

Meubilering«industrie - ABHM)
Ons Orgaan - maandblad (Alg.Bond Vervoerspersoneel-ABV)
De Transportband - 1^d blad (Alg.Bedrijfsbond Transport - ABT)
Wij Bouwen - 1*td blad (Alg.Bond van Werkers in de Bouwnijver-

heid - ABWB)
Recht en Plicht - 1U<1 blad (Alg.Nederl.Bond voor Kotelperso-

neel - ANBK)
Bioacoop en Theater - maandblad (Alg.Ned.Bond van Bioscoop- en

Theaterpersoneel - ANBT)
Varend Nederland - maandblad (Alg.Nederl.Bond van Zeevarenden

ANBZ)
De Textielarbeider - 1̂ +d blad (Alg.Bond van Werkers in de Tex-

tiel en Kledingindustrie - ATEK)
Handel en Geld - 1*fd blad (Alg.Bond van Werknemers in Handel-

Bank en Verzekeringswezen - BHBV)
Onze Toekomst - 1*fd blad (Bond van Land- en Zuivelarbeiders BL2
De Overheidspost - l1̂  blad (Bond van Nederlands Overheids-

personeel- BNOP)
De Voorlichter - 11*! blad (Alg.Bond van Werkers in de Chemisch

Voedings- en Fabrieksmatige Bedrij-
ven - Chevofa)

Grafisch Nederland - 1̂ fd blad (Boad van Werknemers in de Gra-
fische- en Papierverwerkende Be-
drijven - De Grafische)

De Werker in de Metaalnijverheid - 1*fd blad (Bond van Werk-
nemers in de Metaalnijverheid en aa

*~?f" Vtrvantê Bedrijfstakken -"De Metaal

Spartacus - 1̂ -d blad - orgaan ter bevordering van het zelf-
standig* arbeidersfront

Daad en Gedachte - 3 maandelijks blad- Marxistisch discussie-
orgaan van de Comnrunistenbond
"Spartacus11

Contact in eigen krim; - v»rachijnt onregelmatig - intern or-
gaan van "Spartacus"

Perspectief» socialistisch maandblad, uitgave van de Revolu-
tionnair Communistische Partij

Recht voor Allen» weekblad voor socialisme zonder staat, uit-
gave van de Federatie van Vrije
Socialisten

De VriJe Socialist* Anarchistisch weekblad
Vrijheid - verschijnt onregelmatig - anarchistisch orgaan (sta
Vredesactie» radicaal pacifistisch maandblad, orgaan van

de "Algemene Nederlandse Vredes-
actie".
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Steeds één zaak in een brief behandelen

A C D 285997

1 t
(ontv. v. KA) I

Aan: het Hoofd van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst.

L

Uw brief van:

Onderwerp: Bevoegdheden ex artt.
16, 18, 22 en 23 van de

Wet Buitengewone Bevoegdheden
Burgerlijk gezag.

Afd. Kabinet Nr U 18994.

'S-GRAVENHAGE, 30 Maart 195

Bij een vorige gelegenheid mocht ik - in het kader van de
voor te bereiden maatregelen op het gebied van de Inwendige
Veiligheid - reeds Uw aandach" vragen voor het arresteren en
interneren van staatsgevaarlijke elementen bij naderend oorlogs-
gevaar.

Thans moge ik mij tot U wenden met enige andere onderwerpe
waarvan de voorbereiding mij in hetzelfde verband evenzeer ter
harte gaat.

Na afkondiging van de burgerlijke uitzonderingstoestand
zal het in enkele gevallen noodzakelijk zijn om, met gebruikmaki
van de bevoegdheid ex artikel 22 van de Wet Buitengewone Bevoegd
heden Burgerlijk Gezag, bepaalde daarvoor in aanmerking komende
gebouwen te betreden en aldaar onderzoek te verrichten. Liet het
oog op een efficiënte uitoefening van deze bevoegdheid in buiten
gewone omstandigheden, moge ik U verzoeken mij een over de gemee
ten uitgesplitste opgave te doen toekomen van alle gebouwen, die
alsdan voor een dergelijk onderzoek in aanmerking komen.

.c.en soortgelijk verzoek moge ik U doen ten aanzien van de
gebouv/en (verblijfplaatsen en terreinen) waarvan het gebruik, bi
uitoefening van de bevoegdheid ex artikel 16 van genoemde wet,
kan worden beperkt of geheel verboden.

Nauw verband met eerstvermelde bevoegdheid houdt die, om
„voorwerpen, ten aanzien van -welke ernstig vermoeden bestaat, dat
zij zullen dienen tot verstoring van de openbare orde, of uit
v/elke aanwijzingen kunnen worden verkregen omtrent een mogelijke
verstoring daarvan, te onderzoeken, in beslag te nemen dan wel
het gebruik te beperken of geheel te verbieden (artikel 23).

Bijlage(n): - Ter -
Men gelieve bij het antwoord nauwkeurig het onderwerp, de dagtekening en het nummer van dit schrijven te vermelden

$ 9706 - '53 (7498)
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Ter "beantwoording van de vraag welke voorwerpen hier in het
algemeen in het geding zijn, zou een opgave - zo mogelijk op,
soortgelijke wijze samengesteld als hiervoor aangegeven -
dezerzijds eveneens op prijs worden gesteld.

Hetzelfde moge ik U verzoeken, ten aanzien, van de geschrif-
ten e.d., als bedoeld in artikel 18 van meergenoemde wet, met
name voor wat "betreft de periodieke uitgaven, v/elke zijn onder-
kend als afkomstig van communistische, links extreme, radicaal
pacifistische of heo-fascistische zijde en welke gedurende de
uitzonderingstoestanden voor een absoluut verbod in aanmerking
moeten komen.

Ik zal het op prijs stellen, indien mutaties in de opgaven
steeds zo spoedig mogelijk aan mij zullen v/orden doorgegeven.

Ik teken hierbij aan, dat deze opgaven mede zullen kunnen
worden gebruikt ten dienste van de toepassing van de bevoegdhedei
ingevolge de nieuwe oorlogswet,waarvan de voorbereiding thans
nagenoeg is voltooid.

DE MINISTER VAl^ BINHENLAHDSE ZAKEN,
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Ontv. v. BVD, 28.2.66

Wensen BiZa t. a. v.

Same nste llinjp Die pvrie alig st 1 966- 1 96?

,1965/1966: 13.12.65

1. Landelijke opgave (zie pt. 3 aanbiedingsbrief) voortaan

indelen in de volgende kolommen:

pf. - Naam - Voornamen - Geb. plaats en datum - ftc il §118111 van
i i n t f rnerrng

lAr**-

(dus geen adres au. ge«u aanduiding mutatie)
f __

2. Ook bij nominatieve opgaven per gemeente (zie pt. k brief)

geen adressen in de gemeente vermelden.

3. Overzicht van de totalen (zie pt . 5 brief) splitsen in aan-

tallen mannen en vrouwen:

Provincie

Gemeente

Naam M. V. Totaal

Geen afzonderlijke kolom voor de plaatsen van de Rijkspoliti<

(alles onder elkaar) .

De C-totalen voortaan ook vermelden op pag. 3-

Leeftijdsgrens Diepvriesfiguren is 70 Jr. Destijds afspraak

H. BVD - geweest.

5. Afzonderlijke vellen met op- of afvoeringen per gemeente cq.

district van de EP kunnen vervallen. Volstaan kan «orden

voor BiZa met totaallijsten van opvoeringen en totaallijsten

van afvoeringen (ad 1 en 2) (zie pt. 4 brief)

6. Op alle pagina's van de totaallijsten exemplaarnummer ver-

melden.



/Cntv. v. BVO, V exemplaar No 1.
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/?#w' r

Van : BPR /to+hujL^S, îf/(J •/SwUnAK^t». Jtfrfó sz

Betreft: Uitreiking Diepvries en

Op 12 october reikte ik het voorstel Diepvries-1962-'63
uit bij de Gemeente Politie te Haurlera. Gesproken werd met Hoofd-
inspecteur

Hip. deelde mede, dat hij zich ongerust maakte
over het uitblijven van de brief van het Ministerie van Binnenlandse
3aken met de arrestatie-bevelen. Hij had n.l. in de voorafgaande jaren
steeds de stukken van het stadhuis gekregen - dit jaar echter niet.
Hij durft er ook niet goed over te beginnen om onnodige opspraak te
voorkomen.
iVilde gaarne op de hoogte worden gebracht of er in 1962 nieuwe
brieven door Biza werden uitgestuurd.

Op dinsdag 20 november 1962 bracht de heer van
van 0.0.& V. voor jaarlijkse herziening het materiaal terug dat Biza
van ons krijgt in verband met de organisatie-planning van de Nederlandse
Politie in buitengewone omstandigheden.

De heer deed hierbij het verzoek of ik zou kunnen
bewerkstelligen dat de "diepvries" uiterlijk medio januari 196̂
bij Biza is, daar het in de bedoeling ligt deze zaak in februari
met de burgemeesters en C.d.K.'s te regelen. De heer
deelde mij nog mede, dat de diepvries 1961-1962 van het vorig jaar
in zijn geheel bij het Ministerie is blijven liggen. Een van de
oorzaken zou ziekte van mej. zijn geweest.

Met de heer voorts het oude vragen-patroon afgewerkt,
waarbij oynieuw werd benadrukt, dat de CPN É.n haur hulp-organisaties
in georganiseerd verband geen wa: ens heeft ea'i»de eerste plaats
moeten worden gezien als politieke organisaties.

BPR

Begin januari '62 werd het ontwerp Diepvries 1962 aan Mej. overhandigd.
De ofTiöIële opgave werd op 16_april '62 aan het departement gezonden. De late inzen-
ding waé een gevolg van nog nodig gebleken overleg tussen
me j. en a£d,_C_ teraake van enkele opgenomen figuren.
Van de /zijde van het departement werd geen mededeling aan
ons gedaan dat Diepvries niet in behandeling was genomen.
Zoekend naar een verklaring waarom behandeling achterwege zou kunnen zijn gebleven,
werd gedacht aan de. mogelijkheid dat het aantal wijzigingen in vergelijking met de
opgave over 1960/6legering kon zijn geweest om daarvoor zoveel arbeid te verzetten.
Er bleek evenwel da't van de opgave over 1960/61 31 personen waren vervallen en dat
voor 1961/62 k2 personen nieuw opgevoerd werden. In totaal dus 73 wijzigingen hetgeen
op het totaal van de gehele lijst, 308 personen, een percentage van
+ 25% betekende.

/ 23 no.fember 1962.

4



BIZ - 17.11.60 Ontv. v. KA, 16.9.66 ,-ï **a/r>-e, t /?_*._

Beveiliging "Diepvries"

1. brief aan de CdK»s dd. 13 maart 1957 Zeer Geheim, no. U 26123
"bevat de volgende passage t

"Het is uiteraard van groot belang, dat de burgemeesters
"deze stukken zorgvuldig opbergen, op zodanige wijze, dat na
"ontvangst van het codetelegram ock bij hun afwezigheid
"terstond de voorgeschreven maatregelen ten uitvoer kunnen
"worden gebracht.
"Met het oog daarop verdient het, nu de feitelijke uitvoering
"grotendeels komt te berusten bij de chefs van de gemeentelijke
"politiekorpsen ( c.q.. Districtscommandanten van de xïijks-
"politie), aanbeveling bedoelde bescheiden bij deze functio-

- "narissen op te Igggen." ̂
-2. De stukken zijn destijds doc-r Mr. en Mr. op
de provinciale Griffies aan de burgemeesters uitgereikt,
waarbij nogmaals in een mondelinge toelichting op bovenstaande
wena werd gewesen.

3. brief aan de burgemeesters dd. 13 maart 1957 no. U 26123»
Zeer Geheim, bevat de volgende passage:

"Met het oog daarop voeg ik hierbij oen instructie met enige
"modellen als bijlagen nopens de maatregelen, welke door U
"en door de onder Uw bevelen dienstdoende politie bij het
"intreden -dit zal zijn tegelijk met de afkondiging- van de
"burgerlijke uitzonderingstoestand moeten worden genomen,
"terwijl aich in de tevens bijgevoegde, gesloten en verzegelde
"enveloppe de feitelijke gegevens bevinden, nodig voor het
"ten uitvoer legden van die maatregelen Ik behoef
"U niet de noodzaak uiteen te zetten van volstrekte geheim-
"houding van deze instructie; de feitelijke gegevens zullen
"zelfs U pas bekend mogen worden bij het intreden van de
"burgerlijke uitzonderingstoestand." (N.B. een gelijkluidende
passage is te vinden a>n de burgemeesters van gemeenten met
Rijkspolitie),

4. instructie, behorend bij sbhrijven dd. 13 maart 1957 (zie
boven) bevat de volgende passage:

"Onmiddellijk na ontvangst van bedoeld codebericht opent U
"de onder Uw berusting zijnde, bij deze instructie behorende
"verzegelde enveloppe, waaruit U de feitelijke gegevens voor
"de door U en de onder Uw bevelen dienstdoende politie te
"nemen maatregelen verkrijgt» U vindt daarin onder meer het
"collectieve arrestatiebevel van te internoren persoafin»" (zie
N.B. sub 3).

5. brief aan Korpschefs en Districtscommandanten dd. zie boven
bevat de volgende passage:
"Met bijzondere nadruk wijs ik er op, dat de namen van de te
"interneren personen tot aan de opaning van de aan de burge-
"meester ter hand gestelde verzegelde enveloppe volstrekt
"onbekend behoren te blijven. Deze restrictie geldt uiteraard
"niet Uw contacten mn de inlichtingendienst." N.B. Korpschefs
en Districtscommandanten kregen afschrift van de brief /en van
de instructie aan de burgemeesters»

6. de verzegelde enveloppen bevatten het opschrift als op bijgaand
exemplaar.
\. bui. *.



7. sinds de tweede ronde hebben ook de CdK's een verzegelde
enveloppe onder hun beru3tin«sT In de brief aan de CdK's
van 2ï juM 1959 no. U 36594 , Zeer Geheim, wordt hierover
gesteldt
"komt het mij dienstig voor bij ieder van U eveneens in
"gesloten en verzegelde enveloppe een lijst te doen opleggen
"met de namen van alle in het land te interneren personen.
"Dê e enveloppe -welke eveneens is bijgevoegd en uiteraard
"op een veilige plaatü dient te worden opgeborgen- kan worden
"geopend na ontvangst van het codetelegram, dat eveneens aan
"U zal worden toegesoüiten."

8. de enveloppe, behorend bij schrijven van 23 juni (zie boven^
bevut eenzelfde opschrift als onder 6. bedoeld.

9. de enveloppen werden ditmaal docr Mr. rondgebr^
en overhandigd met een mondelinge toelichting, waarbij o«
op d-- noodzaak van veilige berging werd gewezen.

17 november 1960.

/k/



BESPREXIM d.d. Woensdag 23 juli 1938

Aanwezig) H.BVD - PH.BVD - BAB - PH.C - H.D - KB/0» - KB/9
Afwezig > H.KA

A. HOTA ̂ 7/58 van H.D betreffende!
Optreden tegen kern Binnenlandse Tegenstander (B.T.) bij gevaar
lopen van inwendige veiligheid.

H.BVD zet nogmaals uiteen, dat ten opzichte van de arrestaties de
toestand veranderd is, daar iedereen in Nederland nu zal weten dat
de Staat van Belfg is afgekondigd en de betrokkenen dus ruimschoots
gewaarschuwd zijn.
H.BVD kan zich geheel verenigen met de nota van H.D over de inwendige
veiligheid, aet uitzondering van punt V ad a, 1.

1. De operatie DIEFVHISS is overtrokken geweest en een dezer dagen zal
de Dienstleiding de minister inlichten over de veranderde plannen**
Ook admiraal zal worden ingelicht.
Operatie Diepvries zal nader onder de loupe moeten worden genomen en
B zal ten aanzien hiervan net een voorstel moeten korsen.

2» Discussie over punt V ad a, 1.
Bet volgen van de leidende kern is onmogelijk uit te voeren*», om de
volgende redenen:
a) reeds voordat de Staat van Beleg ie afgekondigd, duikt de top van

de Partij onder. De grote zorg van EB/N is, nu al uit te vinden
welke de onderduikadressen zijn. Uit de Korea-tijd zijn onderduik-
adressen bekend, maar men weet niet of deze weer zullen worden
gebruikt. De ervaringen op dit gebied wijzen uit, d=;t ar een vrij
lange tijd overhcé'gaan, tot zij weer tot een andere (meestal straf-
fer) gecentraliseerde partij kaaien.

b) op het moment dat de Staat van Beleg wordt afgekondigd, zullen
er zoveel andere comnitments zijn (bijvoorbeeld voor C), dat wij
ons onmogelijk kunnen, binden.

KB/K deelt mede, dat hij met Lot oog op de militaire belengen en
decentralisatie van de Partij in oorlogstijd of ti.'d van 'spanning,
penetratie op gedecentraliseerde manier aar. het opbouwen is; dus een
zekere sprei^in^ heeft gegeven. '.Vij aullen een dergelijke penetra-
tie volhouden, zodat wij er in blijven zitten, ook als zij drieman-
schappen gaan voraen. £oale de situatie nu is, zullen zij steeds
te^en onze agenten aanlopen, hoe- zij ziciï ook zullen organiseren»

3» Het plan om een buitengewoon politieblad uit te geven, vindt algemene
instemming van de Vergadering.

* Op 25-7-1958 heeft H.BVD minister ingelicht,
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BÜtA
Invloed thar*o-aw.«i*aire oorlogvoering op C»I. Maatregelen*

1.9 lieht zij* noi» verder toe ea onderstreept de noodzaak dat wij d*
Chefs van Staven «a d* BB vragent welke do Militair* «n BB-aapeetea
zijn, alvorena wij ««n opinie kunnen geven over het C*I. aapeet.
I.D vestigt er de aandacht op, dat Nederland v56r 1 augustus a.e. haar
ataadpuat Moet hebben bepaald.

I.BYD betoogt^ dat het pont waar alles om draait, decentralisatie i».
Als de A en/of H-bomiren vallen, moet uitgegaan worden van de verendere
stelling, dat de «entra eijn uitgeschakeld* Maatregelen moeten dus
worden genomen* dat de perlpherie zelfstandig kan handelen»
H.BVD steunt «ijn betoog op een stuk, dat bij KEB berust en dat door
H.ZBB werdt gebracht, genaamd"8HAPS Assumptions 1955"» welk a t uk ia 1996
door Lord ie getekend» Hierin worden de antieipatad I-boab target*
aangegeven; voor ons lend is dit Rotterdam. Ook de fall-out vaa A- ea
I-boa worden in dit stuk gegeven.
H*B7D aet uiteen, dat hij vele gesprekken heeft gevoerd over de eis tot
decentralisatie aet de ministers , en . Eind april/
begin »ei van dit jaar is er een bespreking geweest aet de regering,
de fleaerale Staf ea de Marid, waarvan het enige resultaat is geweest,
dat de regering eea huis in Wassenaar heeft aangekocht, waar de ainia-
ter-president in tijd van spanning zou intrekken* De regering gelooft
niet ia de noodzaak, dat er iets moet gebeuren. De <3»S. en de Marid
aebbea medelijdend glimlachend over zulk een beleid zich teruggetrok*
kea, «effende dat Bij niets kunnen doen ale zij geeU geld krijgen.
E.BTD voorspelt d«s, dat een démarche^ zelfs al zou deze samen aet G.S.
en B.B» worden ondernomen» geen nut meer zal hebben*

De enige oplossing is, dat er lucht van buiten kout* ît zal moeten ge-
beuren ia de vora van reouiresieats vaa SHAPE, waarmee Bij aandrang kun-
nen uitoefenen*
In «ei van dit ftar beeft E.BVD met de opvolger van , een Duitser
gemaand , nierover gesproken en gezegd, dat SEAPE wel moet aeg-
gent dat er van de defensie niets terecht komt, als de eentra vaa d*
a«s. bevelvoering in4én slag weg zijn, a.a.w. dat decentralisatie een
dwingende eie is.
I.BTD wil hier bij tijn a.s» bezoek aan Duitsland begin augustus, wedero»
bij op aandringen «
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN
BEZITSVORMING EN PUBLIEKRECHTELIJKE BEDRIJFSORGANISATIE.

Steeds één zaak in een brief behandelen

Aan; het Hoofd van de B.V.D.

L

Uw brief van: j Afd. Kabinet Nr u 25914.

; 'S-GRAVENHAGE, 12 november
onderwerp: artikel 24 Wet B.B.B.G.j

De voorbereiding van de uitvoering van maatregelen als be-
doeld in artikel 24 van de Wet Buitengewone Bevoegdheden Burger-
lijk Gezag omvat als eerste phase het vaststellen van namen en
adressen van personen ten aanzien van wie deze maatregelen zul-
len kunnen worden genomen.

Aangezien deze werkzaamheden liggen op het terrein van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst en van de inlichtingendiensten
der politie, draag ik U op zo spoedig mogelijk terzake in over-
leg te treden met de door mij krachtens artikel 4 van het
Koninklijk besluit van 8 augustus 1949, no. 51, zoals sedert
gewijzigd, aangewezen Korpschefs der gemeentepolitie en de
districtscommandanten der Rijkspolitie.

De resultaten van het gepleegde overleg zal ik gaarne
tegemoetzien ter effectuering van de verdere noodzakelijke
voorbereiding.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
BEZITSVORMING EN PUBLIEKRECHTELIJKE
BEDRIJPSORGANJ-SATIE,

VQRV deze,
DE SECRE93UnS~G£ïïERAAL

Bijlage(n):
Men gelieve bij het antwoord nauwkeurig het onderwerp, de dagtekening en het nummer van dit schrijven te vermelden

I0752 - '55 ( I 4 6 6 4 )



2.11.60
KAAan: HKA

Van: BVA ™' L94

De BVA bij het Provinciaal Bestuur te Utrecht,
de heer , bezocht mij op 2 novenber en deelde mede:

Ten behoeve van de personen, bedoeld bij de operatie
Diepvries, wordt in de provincie Utrecht tz.t, beslag
gelegd on het rijks-opvoedingsgesticht voor meisjes te
Montfoort.
Aangezien men nu van de militaire veronderstelling uit-
gaat van een A-bom op Utrecht, zoekt men nu n?ar moge-
lijkheden van onderbrenging van de Territoriaal Comman-
dant Utrecht naar elders. Nu is het oog van de TCU op
dit opvoedingsgesticht Montfoort gevallen, dat voor
haar uitermate geschikt zou vrezen. De CdK wil met de
TCU "samanzitten" en voelt dus ook veel voor Montfoort,
KXXZ inen zou dan ter plaatse een grote gezamenlijke
bunker kunnen bouwen. Montfoort is echter geclaimd ioor
Diepvries-r patiënten.
Nu vernam men van de districtscommandant rijkspolitie

reeds, dat blijkens een nieuw plan, de mannen
niet meer provinciegewijs zouden worden gehuisvest,
maar of direct, of binnen een p?ar dagen allen zouden
worden doorgezonden naar Hoorn, "de bekende krententuin1
Rest dus nog de eventuele vrouwen. Teneirde het bedoeldi
gesticht te Montfoort voor huisvesting TCU en CdK te
kunnen claimen en voorbereiden, verkocht heer
om beantwoording der volgend; vragen:
a.Heeft men mogelijk tav. de Diepvrèès-vrouwen ook een
centrale huisvesting op het oog.

b.Zo\neen, sou men voor de operatie Diepvries geen ander
gebouw kunnen aanwijzen dan het R.O.G. te Montfoort.

Aangezien deze aangelegenheid net door U met mij bespreker
was, kon ik de heer antwoorden, dat de dienst E-et
de bestuurlijke en de executieve zijde van deze "operatief
geen bemoeienis had.
Hij -sist niet meer van *ie hij deze Diepvries stukken had
ontvangen: "Zij zijn toentertijd gebracht". Ik deelde hem
mede>dat dit een O&V aangelegenheid was en adviseerde herr
de hogergestelde vragen - zo hij daar behoefte aan had -
aldaar te stellen. Hij zou deze zaak met de heer
opnemen.



De heer vertelde mij tav. deze diepvriesbesehei-
den nog, dat de "burgemeesters terzake niet zijn inge-
licht. De p&lltie-chefs kennen de toekomstige operatie
en weten de namen van de betrokkenen. Ken beschikt ter-
zake over gesloten enveloppen. Hij was te verward oir: mij
duidelijk te as.ken^wie deze gesloten enveloppen nu uit-
eindelijk onder zijn berusting heeft.

Ik vind het hele geval nogal vreemd.
Het provinciale bestuur heeft terzake met deze dienst
nooit iets te maken gehad, waarom wendt de heer
zich dan tot ons. Het fesxi vorderirgs-plan van Het R.O.G.
Montfoort is niet een plan ven de dienst, noch van O&V.,
maar van het provinciaal bestuur zelf en is m. i. hoogsten:
een zaak van èe Provinciale Vorderings-co&missie te Utree]
zelf.

Hoe de districtcommandant aan de wetenschp
komt van de centrale huisvesting in Hoorn, werd uij niet
medegedeeld.

Ik heb de indeuk dat de heer n^ar een bevestiging
van dit bericht zocht en speurde naar een dergelijke
regeling voor de Diepvries-vrouwen, onder voorwendsel
van dit Montfoort-verhaal.
S-ll-1960.

BVA
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EK. : I
Politie te Amsterdam

D u u • AMSTERDAM, 11 maart 1959~ Bureau Hoofdcommissaris ----- . . — *"'
. Verzoeke bij beantwoording datum, letter en

D i C t • P . / nummer van dit schrijven un te halen.

°No. 3064°-Org/52 ID //, /, r f >
/"-*€<_ tfu. //. t - t, /-

Betreft: Operatie Biepvries^

Omtrent bovengenoemde operatie werd op 19 februari met de
Uw Dienst verbonden Heren en afgesproken,
in de maand mei van ieder jaar een normenlijst vast te stel-
len, die dan door U ter goedkeuring aan de Minister van Binnen-
landse Zaken zal worden voorgelegd. In de maand september on-
geveer zou dan een en ander zijn beslag hebben gekregen.
Door verschillende, U niet onbekende, oorzaken is dit tot op
heden nog niet gebeurd.

De uitwerking van de maatregelen die moeten worden genomen op
het moment dat uitvoering moet worden gegeven aan hetgeen is
bepaald bij de bovengenoemde operatie, is, voor wat Amsterdam
betreft, aan mijn corps opgedragen. Deze uitvoering vergt
zeer veel van mijn corps, dat, zoals ook bij U bekend zal zijn
op dat ogenblik nog veel andere, eveneens veel personeel ver-
gende, taken heeft.

Uw voorstel omtrent de samenstelling van de z.g. A-lijst, dat,
zoals mij bekend werd, thans ter goedkeuring ligt bij de Mini s
ter van Binnenlandse Zaken en dat het aantal aan te houden per
sonen terugbrengt van ruim 300 tot + 100, heeft daarom mijn
volledige instemming.
Door deze drastische vermindering is de gehele opzet uitvoer-
baar geworden. Vóór deze vermindering was dat practisch niet
het geval.

Teneinde nu de uitvoering, gebaseerd op een aantal van + 100
personen, op papier althans in kannen en kruiken te hebben,
verzoek ik U, er bij de Minister van Binnenlandse Zaken op
aan te dringen, zijn beslissing op het hem door U gedane voor-
stel zo veel mogelijk te bespoedigen.

Indien U reden hebt te veronderstellen dat de afwikkeling tod
nog wel enige weken op zich zal laten wachten, zal ik gaarne
en met spoed in het bezit worden gesteld van de namen van de
personen die volgens Uw nieuwe opzet op de A-lijst zijn ge-
plaatst.
Ik vraag dit, omdat de internationale spanningen =ik denk daa:
bij aan de vraagstukken rondom Berlijn= mij daartoe nopen.

Uw antwoord zal ik gaarne met de meeste spoed ontvangen.

Goll.:r DE HOOFDCOMMISSARIS VAN POLITIE

AAN: de Heer Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdiewdi
Stadhoudersplantsoen 25
te

'a-ar a v e n h a g e.
~

M n



(ontv. v. EVf^,

Ao 3 &f-~. ff-
AAN : HKA ./ '7 9 v
VAN : PBB ^

a.d i o• / o (
Betr.: Diepvries.

Voor de behandeling van de operatie Diepvries moge ik U

het volgende voorstellen.

1* Na goedkeuring van de voorgestelde wijzigingen wordt een

nieuwe normenlijst gestencild.

2. De nieuwe lijsten worden door KCP zo snel mogelijk aan de

verbindingen uitgereikt, tegen ontvangstbewijs.

J>. De oude normenlijst wordt ingenomen.

k, Aan de verbindingen wordt mededeling gedaan, dat hun na medio

september een nieuwe, volledige^nominatieve opgave van op te

nemen personen zal worden overhandigd.

In deze opgaven zullen gemerkt worden:

a. nieuw opgenomen personen (rood kruis)

b. adreswijzigingen (blauw kruis)

Bijgevoegd zal worden een opgave (per gemeente) van personen

die op de oude lijst voorkwamen en op de nieuwe lijst niet

meer voorkomen.

5« Voorstellen voor wijzigingen zullen door hen binnen 1A- dagen

na ontvangst van onze opgave worden ingezonden.

6. Na bereikte overeenstemming over opname worden de benodigde

blauwe kaarten zo spoedig mogelijk door de verbindingen in-

gezonden. D.w.z. kaarten voor nieuw opgenomen personen of

kaarten welke ten gevolge van wijzigingen van de gegevens

vernieuwd dienen te worden.

De kaarten voor afgevallen personen dienen te worden vernie-

tigd.

7„ De toezending geschiedt op dezelfde wijze als voorheen.

8« Na ontvangst van de nieuwe kaarten worden door ons per ge-

meente volledige namen-lijsten samen-gesteld ten behoeve van

het ministerie.

Daarin zullen gemerkt worden

a. nieuw opgenomen personen (rood kruis)

b» adreswijzigingen (blauw kruis).

9. Ten behoeve van het ministerie wordt bijgevoegd een opgave

(per gemeente) van personen die op de oude lijst voorkwamen

en op de nieuwe niet meer voorkomen,
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10. De merktekens genoemd onder 8a en 8b en de opgave sub. 9i

dienen ter vereenvoudiging van de werkzaamheden aan het minis-

terie, bij de vaststelling voor welke personen bepaalde

administratieve voorbereidings-werkzaamheden dienen te worden

verricht.

Bij de door KCP te voeren besprekingen dient aan de ver-

bindingen te worden verzocht

a. tussen de jaarlijkse algemene herzieningen geen Diepvries-

kaarten met wijzigingen in te zenden.

b. in de eigen administratie over deze operatie wel dagelijks

event. wijzigingen aan te brengen, opdat de jaarlijkse her-

ziening zo snel mogelijk kan geschieden en tevens om - in ge-

val van onvoorziene behoefte daaraan - over een bijgewerkte

administratie te kunnen beschikken.

Het sub a gestelde verzoek is gebaseerd op de overweging

dat het niet gewenst geoordeeld wordt wekelijks opgaven van wij-

zigingen aan het ministerie in te zenden. Het aldaar in behande-

ling nemen van gemelde wijzigingen zou met zich brengen een voort-

durend opvragen van bij de burgemeesters gedeponeerde documenten

en het opnieuw deponeren er van wanneer de vereiste veranderingen

zijn aangebracht.

De Diepvries-administratie van de verbindingen en van

onze dienst dienen door elk zelfstandig zo zorgvuldig bijgehouden

te worden, dat in geval van nood, de voor het ministerie benodig-

de gegevens op de kortst mogelijke termijn leverbaar zijn.

23 juli 1957 -



OntT. •?. C, 21.3.67. Orig.???

SAHBS7AITXSQ van bet besprokene tussen PHC, PHB en CSO
6 deeember 1QS6 betreffende

i* De lijst ven C telt in totaal 9* namen*

2» Da samenstellende delen van dese lijst
sljn aan de betrokken ZD*s ter hand ge*
steldf tesaaen met een aantal blaneo
blaisfo s* g* tnf ormati*lMartep*
Afgesproken is net dese ZDvst dat »14,
ingeval si j» op grond «n hm gegevens»
akkoord gaan net iemands plaatsing op
de A*li4»t. dese blauwe kaarten op de
voorgesehreven vijse sollen invullen,
van sodanige nadere gegevens sollen voor*
sien als «14 nodig sullen oordelen en de-
se sollen terugzenden aan de B.V, D. ter
attentie van PBB.

PBB sendt de op C*personen betrekking heb*
bende blauw kaarten toe aan CSO* cao
houdt aantekening van plaats gehad hebben*
de toezending daarvan en sendt de kaarten
vervolgens vla BPR toe aan 3PD. die belast
is met de bevaring van de zovel op B* als
op C-peroonen betrekking hebben blauwe
kaarten* (Haast B.P,D. heeft sleehts 8PR
toegang tot dese cartotheek.)

Eventuele verschillen van insleht m»b*t*
de ioistheid van iemands plaatsing op de
A-lljst, sullen in mondeling overleg tos*
sen de betrokken XD*s en een ambtenaar van
de Afd* 3 worden opgelost*

CSO



2e concept, 10.11.5.6 ^ O n t v . v , K A , 16.9.66
^

Hierbij heb ik de 9er^Hoog)BdelSeetr»nge
te doea toekoasn eea opgave vaa ia uw Qes*ente

woonachtige personen, die bij de
vaa de B.U* voor arrestatie ia

. D«s« opgav* b*vat t«T«n« voor d« daarvoor
•» O

> ^* ««n
j » . * , _ . ^ ^ ,d« jp«ro«l«n waauria hui» *o« icing •& in bealag-

. . ._ - % i j *_ » _ i jneaiing van docuaeat«n zal diaa«a te gcachiödea.
d« Mioi«t«r van Blananlaodse ZaJean h«eft

de»« opgav« voor arr«»tati« «a Auiaxoekiag ons*
g«fiatte«rd blijkens dn op des* atolcfcen gesteld*
en ondertekende aaatekeniag, • trekkende dit
fiat tot aaoatigiag tot arrestatie en internering
overeenkomstig net bepaalde bij art» 24 van de
"Wet Buitengewone Bevoegdheden Burgerlijk Gezag"
en als aanwijsing tot gebruikmaking van de
bevoegdheden bedoeld in art. 22 dier Wet, in
aansluiting aan de te verrichten arrestaties
en ten aanzien van de in ds opgave genoe&de
percelen*

Aangeftiea hst oaaogelijk is om U bij ds
uitvoering van de os opdrachten assistentie te
verlenen en U voorts zelf voor de huisvesting
van de te arresteren personen zult dienen te
zorgen, zult ü zelf t invsrband aet het personeels-
en het raiateprobleea, dienen te bepalen hoeveel
personen uit ds U verstrekte opgave zullen
kunnen worden gearresteerd ea in welke percelen
de huiszoekiag sa ia beslagaeming zal dienen
te gebeuren. Bet spreekt wel haast vanzelf, dat
bij de ia acht te neaen volgorde bij de arres-
taties het criteriua vaa de gevaarlijkheid voor
de Staat een allereerste rol speelt*



a*» a*. 3

Be bt&rgeBaaatera ran 4» geaaentaa waarin
aich da op da opgave voorkonende te arreiterea
p«raoaaa aa ta dooraoeken percelen bevinden
nebben v and e maistav Tan Blaaaalaadaa SaJtaa
een aaawijiiag oatraagaa tot hat gebruik aakaa
van d* b«TO«gdiiadaa tot biaaaatradaa» ovaraaa»
koaatig aft* 22 van da genoemde Wat*

Aangezien de borgaoaaster* aiet op da
hoogte xlja vaa da naaen dar ta arresteren
pa£*onaa of yaa da plaataea waar da aula*»
aoakiagan dieaea ta worden rerricat, is la da
aaa bsa varatrekta maehtigiag/rarvexaa naar de
baléa aaa U toagazoadaa opgaveX«

Wat betreft het ogenblik waarop aat da
arreatatlea ea auiasoekiagan dient ta worden
aangerangaai kan Ik ü nat TOlgende aeldea*

10-U-1956



(ontv. v. BVQ/
J.8.56

Memorandum:

DE AFDELING B en "uur U"

1. Wil de afdeling B in staat zijn op "Uurïï" de gegevens ter beschik-
king te hebben, die het de overheid op dat tijdstip mogelijk zulle

maken bijzondere maatregelen te treffen, dan zal allereerst moeten vast-
staan, welke maatregelen de overheid in die situatie wenselijk en moge-
lijk acht. Een en ander zal moeten worden vastgesteld aan de hand van
bevoegdheden, die de wet de overheid in een dergelijke situatie toekent.
Deze vaststelling ligt volledig in de beleidssfeer van de regering. Het
hoofd van de BVD zal terzake van advies kunnen dienen.

2. Is het complex van noodzakelijk en mogelijk geachte maatregelen
omschreven, dan zal het de taak van afdeling B zijn aan de hand daarvan
richting te geven aan het verzamelen van de benodigde gegevens. In de
registratie van de afdeling B zullen gegevens moeten worden vastgelegd,
die voor de "uur U"-situatie van belang zijn. Deze gegevens zullen kunne
betreffen: personen, communicatie- en verbindingsmogelijkheden, middeler
dienende voor propaganda, etc.

Het geven van richting aan de te verzamelen gegevens zal het best*
kunnen geschieden door één maal per jaar het acquisitie-apparaat te ver-
zoeken de voorhanden gegevens te toetsen en te checken. Wat betreft de
personen is voor de A-lijst een dergelijke regeling bereids getroffen;
voor andere punten zou dit alsnog kunnen geschieden.

3. De afdeling B is momenteel niet op een "uur ïï"-situatie ingesteld,
Voor een dergelijke situatie benodigde gegevens zijn slechts frag-

mentarische en niet bij elkaar liggend voorhanden.
In de ACD-documentatie bevinden zich een aantal dossiers, die in

dit verband te gebruiken zijn.
Als zodanig zijn te noemen de Ó.D.'s:

C.P.N, -partijbeveiliging, beveiliging administratie
" -huizen, gebouwen en zalen
" -benodigdheden
" -loondrukkerijen
" -motorvoertuigen
" -partij-filmdienst, organisatie

E.V.C, -coöperatieve vereniging "WESTEINDE"
" -motorrijtuigen

In de W.K. bevinden zich voorts een aantal dochter-cartotheken
mogelijk voor het beoogde doel te gebruiken, t.w.:

stencil-beheerders;
houders van wire-recorders;
leden van "Verenigd Verzet 1940-1945";
Waarheid- en Pegasusagenten;
Nederlanders, verblijvend of die lange tijd verbleven hebben achter het
Ijzeren Gordijn;
Nederlanders in dienst van IJzeren Gordijn-legaties;
Nederlanders, die contacten onderhouden met IJzeren Gordijn-legaties;
verdachte fotografen;
communistische journalisten.

k. Over de door H.BVD naar voren gebrachte punten het volgende:

â  Volgens bericht ACD no. 319̂ 20 d.d. 17-1-/56 worden films
van de Sovexportfilm opgeslagen in de kluis, die gehuurd is van de
N.V. Centraal Filmbeheer, Jekerstraat 90-92. Tot deze kluis heeft de
R.W.N.-Filmdienst ook toegang. Bedoelde N.V. oefent als bedrijf uit
het in opslag nemen van films. In bedoeld bericht is nog sprake van
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een tweede opslagplaats t«w. aan de Petroleuahavenweg te Amsterdam.
Alvorens deze adressen op te nemen in de gebouwenlijst, lijkt het
wenselijk te bepalen of het in beslagnemen van films in een "uur U"«
situatie van belang kan worden geacht. Immers openbare filmvertoning
zullen zonder twijfel van de zijde van de overheid beperkingen in d*
weg worden gelegd en de vertoning van communistische propagandafilm
in het opanbaar zal daardoor dan niet mogelijk zijn. Het effect van
besloten filmvoorstellingen, die in die situatie moeilijk zullen
kunnen worden belepV zal slechts gering kunnen zijn.

b. Het is niet mogelijk te stellen, dat alle papiervoorraad in de perc<
len op de gebouwenlijst vermeld, aanwezig zal zijn. Van meer belang
dan het beslag leggen op de papiervoorraad Jrlijkt in een "uur U"-
situatie het uitschakelen van de druk» en vermenigvuldigingsmogeliji
heden.

c. Er bestaat geen volledige en voor dat doel opgezette registratie vai
de motorvoertuigen in gebruik bij de partij en de neven-organisatiei
en van de vervoermiddelen, waarvan de partij etc. in de "uur U"-
situatie mogelijk gebruik zou kunnen maken*

2 Augustus 1956
1 BB



Ontv.v.KA, 16.9-66
Vu,

VOOR REGIO'S EN SECTIE BP VAN AFD.B EN AFD.KCP MET BETREK-
KING TOT UITWERKING NOMINATIEVE OPGAVEN OP BASIS NIEUWE NORMEN VOOS DE

A-LIJST.

1. De regio's stellen per gemeente (voor de Rijkspolitie per gemeente
en verzameld per district) een opgave samen van alle personen,
welke volgens de nieuw gestelde normen voor plaatsing op de A-lijst
in aanmerking komen.

2. Achter elke naam wordt de mutatie gesteld op grond waarvan opname
plaats vindt. Zijn er meerdere normen waaronder betrokkenen vallen
dan worden alle desbetreffende mutaties vermeld. Dit ter verge-
makkelijking van de beoordeling of opname gehandhaafd moet blij-
ven wanneer één of meer functies niet langer vervuld worden.

J. Sectie BP doet aan de regio's een opgave toekomen van alle
hoofdbestuursleden enz. woonachtig in de desbetreffende gebieden
met in acht neming van het gestelde sub 2.

4. Gehuwde vrouwen worden opgenomen onder de meisjesnaam, met aan-
tekening "echtgenote van .... " (naam + voorletters man).
Op naam van de echtgenoot wordt een verwijskaart gemaakt.

5. De regio's dienen hun opgave in bij PHB.

6. PHB verzorgt het nodige overleg met HKCP.

?. KCP verstrekt aan de verbindingen (tegen ontvangstbewijs) een
exemplaar van de nieuwe A-(normen)lijst en neemt, het oude exem-
plaar van hen terug. te?en ̂ öring van het eertijds door KOT ont-
•̂  ° vangen getexende ontvangstbewijs. (aant. HKLA)

8. KCP doet mededeling aan de verbindingen dat het doel van de
A-lijst thans als voldoende bekend wordt beschouwd en dat daarom
uit veiligheidsoverwegingen in het nieuwe exemplaar is afgezien
van vermelding van het doel van de lijst*

9. KCP overhandigt aan de verbindingen de hem door PHB daartoe
verstrekte namen-lijsten en verzoekt deze aan de hand van de
eigen administratie op hun juistheid en volledigheid te contro-
leren.

10• Eventuele wijzigingsvoorstellen worden ter kennis gebracht van
afd.B, welke daarop goedkeurt of afwijst.

11. KCP bespreekt de beoordeling van afd.B met de verbindingen.

12. Wanneer overeenstemming is bereikt kan de verbinding officieel
tot indiening van de A-lijst-gegevens overgaan.

13* Deze indiening zal geschieden door toezending van ingevulde
inforaatiekaarten, die alleen in kleur afwijken van de normaal
gebruikte informatiekaarten.

1*f. KCP voorziet de verbindingen van de benodigde kaarten.

15» Invulling door de verbindingen geschiedt overeenkomstig het
gestelde sub 2 en *t.

16. Inzending der kaarten geschiedt op de gebruikelijke wijze (dub-
bele enveloppe). De binnenenveloppe dient het adres te dragen

Aan de Commissaris van Politie

Persoonlijk.

1?» De verbindingen houden afschrift van de ingezonden kaarten.
Normenlijst + afschriften kaarten dienen op een veilige plaats
bewaard te worden.
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16. Eenmaal per jaar (per 15 Mei) beoordeelt de dienst of wijziging
in de normen nodig is.
Eventuele wijzigingen worden overeenkomstig het gestelde sub 7
aan de verbindingen bekend gemaakt.

19» Eenmaal per jaar (per 15 September) controleert de dienst de
nominatieve opgave. Overleg met de verbindingen en de indiening
van de nodige wijzigingen geschiedt overeenkomstig het gestelde
sub 9 t/m 13»

20. De aan PEB ingezonden kaarten worden door deze ter verificatie
gezonden aan de regiohoofden en nadien aan PHB geretourneerd,
zo nodig met commentaar.

21. De berging der kaarten geschiedt, gemeentegewida, door een door
EB aan te wijzen B-functionaris.

22. Ingeval een signalering komt te vervallen doet deze functionaris
daarvan mededeling aan CSO opdat deze kan beoordelen of opname
van betrokkene op C-gronden dient te geschieden.

23» De in dit verband noodzakelijk in te schakelen functionarissen
zullen aan de niet hierbij betrokkenen geen enkele mededeling
doen over te bestaan van deze administratie.



Orig.????? (ontv. v. BVO,
f r;:
'

AAN : HBVD

VAM i PHB

In het verhoor van rond ik een passage welke
ten duidelijkste demonstreert, hoe noodzakelijk het is, dat we
ons met een aangelegenheid ale de A-lijat bezighouden.

Voor eventueel gebruik tegenover op dit punt nog niet
(volledig) overtuigden* laat ik de passage hieronder volgen.

He is genuinely oonvinoed that, in the event
of war between Suasia and this country (U.K.) immediate
steps should be taken to aterilise the aetivities of the
Central Comaittee and all the paid offioers and organisers
of the Communist Party of Gr.Br. on the groundsthat they
are purely aa agency of the Soviet-Qeraan war machine.

15 Juni 1956.
PHB. ~



Ontv. T. C, 21.3.67. Orig.?

AANt HC
VANi CSO
13.6.56 -d.d. 8.6.56
AAHIEKEHIHOEN bij een tweetal opmerkingen van

HKA nu b. t. de A - lilst.

Opa» l

Aan t.

/- elk vergezeld zijn van een
staat, welke

/- , naar het zich laat aan-
zien,

11 Ik vind het bepaald onvoldoende wan*
"neer in de staat niet meer persom*
"lla worden opgenomen* De naam van de
"vroiar ie zeker onmisbaar ora verdere
"familierelaties te kunnen aanwijzen.
M0ok van (getrouwde) kinderen.1*

De A-lijst Is een lijst van personen,
die t.z.t. gearresteerd moeten worden*
Zij bestaat uit een verzameling for-
mulieren, welke elk betrekking hebben
op een te arresteren persoon en welke /-
de gegevens behelst op grond waarvan de
betrokken persoon "op de A-lijst is ge-
plaatst" •

Deze A-lijst verlaat de Dienst/«iramer.
De organen, t.z.t. iaat de arrestatie van
deze personen belast, ontvangen (c.q.
ontvingen totnogtoe) slechts een nomina*
t leve opgave van de door hen te arreste-
ren personen en worden zelfs niet in het
bezit gesteld Cc.q» werden totnogtoe niet
in het bezit gesteld) van de bij iedere
persoon behorende staat van gegevens*

De A-lijst dient geen enkel intelligenee-
belang en behoeft dit naar haar aard ook
niet te doen»

H*i* behoeft de A-lijst m*b*t* de te ar-
resteren persoon dan ook niet meer te be-
vatten dan een nauwkeurige aanduiding van
diensX identiteit.

De identiteit van een persoon wordt in hei
merendeel der gevallen voldoende aange-
duid door zijn naam en voorna(a)m(enT| zo-
mede zijn geboorteplaats en -datum. Zij
wordt nog nauwkeuriger bepaald door ver-
melding tevens van zijn adres, zijn be-
roep en eventuele bijzonderheden omtrent
dat beroep en staat ten slotte in vrij-
wel alle gevallen vast door vermelding -
naast alle hiervoor genoemde gegevens -
van zijn signalement* (Vermelding van
woonplaats zou. ook zonder deze overwe-
ging, nodig zijn geweest, zulks met het
oog op de "toeacheldlng" der arrestaties
aan de locale politieautoriteiten*)

-Al-
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Al deze gegeven» nu heb ik, v.«.v. ze in
de stuiken bekend varen, op het A-formu-
lier van ieder persoon vermeld» Daarnaast
heb ik nog - volledigheidshalve, aange-
zien het niet van belang ontbloot is te
vaten of iemand Nederlander of vreemde-
l in g is - gijn nationaliteit vermeld,
terwijl Ik tenslotte in sommige gevallen
mogelijke onderduikadressen heb opgege-
ven, gegevens waarvan de vaarde, naar ik
mezelf niet verheel, uiterst problema-
tiek is) doch welke ik niettemin, vaar
mogelijk, vermeld heb, aangezien het mij
bekend is, dat de Regering enige tijd ge-
leden van haar belangstelling voor onder-
duikadressen tegenover de BVD heeft blijk
gegeven. Strikt genomen behoeven ze ech-
ter niet op het A-formulier voor te ko-
men.

Is dus, zoals ik meen aangetoond te heb-
ben, vermelding In de A-lijst van alle
andere gegevens dan die welke betrekking
hobben op de identiteit van de te arres-
teren persoony'overbodig, zelfs al be-
treffen zij de betrokkene hoogst persoon-
lijk, dan geldt dit a fortiori m.b.t. de
vermelding van de personalia der echtge-
note en die der kinderen.
Een uitzondering te dezen is echter op
haar plaats, v.z.v. betrekking hebbende
op de personalia der echtgenoot, indien
de te arresteren persoon een gehuwde
vrouw is, die onder haar eigen naam op
de A-lijst voorkomt en mogelijk bij de
plaatselijke politie alleen of beter be-
kend is onder de naam van haar man. Deze
uitzondering is door mij in voorkomende
gevallen gemaakt•

Het intelligence-fcelang, dat HKA kenne-
lijk voor ogen stond bij het maken van
sijn opmerking, wordt gediend door de
a.g. "blauwe vellen", waarin deze en nog
vele andere gegevens vel zijn * en beho-
ren te worden - opgenomen*

Opm* 2 HWij hebben aan de hand van de beschik-
"bare feitelijke gegevens te beoordelen
*'of het verantwoord is een persoon op de
"lijst te plaatsen, maar wij behoeven
"daarvan in elke toelichting of staat van
"gegavens geen verantwoording te geven in
"de vorn van een redengevende omschrijvin
"Wij behoeven dus in het stuk niet te ver
"ken met "het vermoeden enz."

Aan t. Tot arrestatie, gevolgd door internering,
kan slechts worden overgegaan, indien de

-Burgerlijke-
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Burgerlijke Uitzonderingstoestand of de
Staat van Beleg is afgekondigd.

Het criterium voor iemand arrestatie/in-
ternering - en derhalve ook voor diens
plaatsing op de A-lijst - isi het ge-
gronde vermoeden, dat hij de openbare or-
de, rus t en veiligheid in gevaar zal bren-
gen.

Dit verooeden zal gegrond moeten zijn op
gegevens.
Alle gegevens, welke grond voor dit ver-
meeden opleveren of de gegrondheid van
een afgeleid vermoeden nader kunnen ad-
strueren dienen dus te vorden opgenomen
in de ''staat van gegevens". Deze gegevens
zijn echter in genen dele alle gegevens
waaromtrent ra.b.t. te arresteren persoon
beschikt wordt. Ze zijn daaruit ad hoe
gereleveerd na minutieus© beschouwing er-
van, zijn veelal anders geformuleerd dan
in de stukken en de z.g. blauwe vellen en
somtijds voorzien van een toelichtende
aantekening, welke in genoemde bescheiden
ook ontbreekt, kortom het zijn gegevens
omtrent iemand "op grond waarvan het ver-
moeden bestaat, dat hij de openbare orde,
rust en veiligheid tijdens de Burgerlijke
Uitzonderingstoestand of de Staat van 3e-
leg in gevaar zal brengen", (Ook de toe-
voeging s tijdens de Burgerlijke Uitzonde-
ringstoestand enz. is geenszins overbodig,
aangezien hetzelfde vermoeden m.b.t. een
andere tijd geen grond oplevert voor in-
ternering en dus ook niet voor plaatsing
op de A-lijst.)
Met deze omschrijving is dan ook bedoeld
een bepaalde categorie van gegevens aan
te duiden, n.l. de in hoc casu relevante.

Ware de A-lijst een werkelijke lijst, dan
zou volstaan kunnen worden met een eenma-
lige omschrijving der gegevens aan het
hoofd of in een kolom van de lijst. Nu ze
bestaat uit een verzameling formulieren is
het nodig de omschrijving op elk formulier
te herhalen.

Tot deze omschrijving ben ik destijds ge-
komen naar aanleiding van de wens van P1I371
dat uitsluitende m. b. t. het wettelijk crite-
rium voor internering) "concludente gegeven;
zouden worden vermeld, zulks mede met het
oog op het beroep̂  dat geïnterneerden zul-
len hebben op de burgerlijke rechter.

Ik moge U verzoeken het bovenstaande met
HKA te willen bespreken. Mocht deze het

-niet-



niet met mij eens zijn en daarnaast In-
derdaad genoegen villen nemen met een
(abstracte )" beoordeling ''aan de
de beft&hücbaYA relteilllce zeeevzeeevens of het

een persoon op de 11.1 st te
olaaisea1*» zo moge i& voorstellen de A-
lijst (van C) te doen bestaan uit een ver-
zameling van daarvoor in aanmerking komen-
de "blauwe vellen", hetgeen een zéér aan-
zienlijke verkbesparing zou betekenen.

cso, 13.6.56
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Noraisnlijst

Naar aanleiding..van de afspraak gemaakt op de
eerste "bijeenkomst van de Afdeling Inwendige Veiligheid
op 17 niet j.l., heb ik de eer U hierbij de beloofde
bijdrage van de B.V.D. aan te bieden.

Het Hoofd van de Dienst,

Aau Zijne Excellentie 34228?

Kabinet van de Minister-President
Plein 1813 no. 4
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<»eleerd door d* ervariagen «it ast «tos*» Joagste
v» rieden, werd reeds ia 1946 ««a aanvang genaakt aet d*
bestudering TAS A* t probleea h**, ia tiJdea vaa «rot*
onrust tengevolge vaa iaternatioaale politieke «at*
wikkelingen, d* veilisheid van «s staat ast beate koa
worden ver*ekerd «a wslk* oaatregelen daartoe voorbereid
di*ud«a t* vordaa»

D* aititatia TW» dat a**«at *«a daarla kwaa aiadadiaa
4at daa«

tijd* Tmn iMt oaaaaaiatiaoa daakaaA toiwlkiagadaal
aoa oad«rriad«a.

t*s«t«
t« sija» a«t eavanaiatiaeli

daaig te au«U»r«a» dat dit «altaaaa voorlopig* aiat la
* Taataat soa sija «ffioiant t* fuaetiaaavaa

daarto* soa *14a, h«t leidiagg»T*ada d* «l van dit apparaat

di«a «iada w«rd ia da jar*a 19*6-19̂ 7 «ea globaal
aa«og«stald raa dt eat«gori«*fi raa JTuootio*

aari*a«a die ia aaaaavkiag diaadaa t« inavia voor d* to«-
pasaiag va» bapaalda 3l*$&rla$aaaatziwa:*l*a* Opdat da
capaciteit tot spoedig herstel van het oeaauaistiseoe
partij-apparaat so «*rio$ aogeiiJk aou. sljat «evdeo ds
aocaea voor toet aantal persoasa dat tiitgesshakeld dieods
te worden ( arrestatie) ruia gesteld* Reaal tast vaa eea
•b«oaciereade-* berefceaiag «as eea overzicht aet eea totaal*
eiadot^fer van * 8000 pereoaea»

Bij ia dit verbood aet de toeoaalige C&ef Staf
gevoerd overleg, oordeelde de «e dit aaatal dermate groot,
dat ds opvaag flsgerias, voeding, tNiwakiag sas.) als niet
te verweienlïjkea werd «esehouwd*

Voor «.;& practiecae verwezenlijking vaa aet gestelde
doel diendsa de normen voor arrestatie dua te worden
nersiea*

Xadat sul** was gssoaied leverde een nieuwe be-
reiceaiag eea totaal-aantal vaa • 18OO.

l>it cijfer bleek ia verdere fcesprekiagea aet ds Caef
3taT aoeeptsJsel* Vadat ia 1952 ds gestelde arrestatie*
norttea ainieteriael waren goedgekeurd, «erd vaa ds zijde
vaa do S.V.C, eea aanvang gemaakt ast de voorlichting
vaa de betrokken Politie-iaet&atiee»

la pereoonlijke oataoetiagea aet ds Chef e van de
lalisJitiftgeadieastea bi4 ^ke- sa G«a*»ntepolitie
werden exemplaren vaa de "SormealiJat* aan hea over»
aandigd* de bedeel ing ervan besproken ea bua versoeat
mfcu d» hand daarvan een ttj^inatieve opgave ia te dienen.
In ds loop vaa de tijd werden decs vaa alle vervia»
diagen ontvangen»
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Bij ooatvftlo vaa do aaawa blookt dat ooa vaa 4»
goatol&o aoraoa, laidoados*allo ailitaalA jr«**^-«»t-«
•Jf v*r«aigiagal*doaj Oö* ai, iNrtdodaft lU ft*ojTfteaaIi*,
tr^rtor axaaioa baa ?l*ataiag op 4* lijot aodi« «9r4*
oos&told «p «rood vaa gobiokoa aativitoit (b. v.
faoj»boid~iaa$oatoiiv*t Journaliafeoa, prepagaadiatoa,
iaatrootoura ««d»)4*» door vtl« ia*t«&%i«« «««f ««ia

IA
«k -ia tijd«o TAB •paoBia^- d* %9%ai»
a«fthm»g la tea $**<$•&** IMI »i-r««**r«a. öaidtlijk «aa»
dal» da îdaetia vaa da M aoc* %• v* «l «pölio^ II» t aa
dat h*rU«ala$ «wan aodi< «aa.

Ook uit aador» ao^/da bi««k aa vtrloof vaa tijd
••a b*?*i«aia£ vaa do g«h«lo aoxmaalijat *eo»»li4k «a
w» l op $road Taa do vol̂ oado factor» a.
1. U* feotokoal* oa «ttrsft» vaa do eoaauaictlooa* partij

«a vaa aaar a»T»n- oa &aat»lorgaaiaati«o ia aiada

at otaroa w«*d bclaagrijfc aiador bij c*br«k aaa botomao
oa do »lad«r« aeodttak voax* ooa

tako« apaoial* boatttavdora aau l» otolloa*
a* 12* botokoaia vau d* v»r»atgia« "Y«r»ai«d Voraot

19*0-19*5" »ordt lafor «aftfool
kioiaofo eoaauaiatiaebo grotporiagoa ««rdoa

lUT ops*h«T«n af lt«p«a sodaaig «««MI ia oaraac oa
botoMoaia dab ar «ia ta t i» vaa boabit«traiodoft aio OTOP
bodif fcoa wordaa beacüoawd.
u» aüruotour iraa hot apparaat ia bat partlj-aoofd-
kwarti«* «ord &*l«a«Ti4k e*avouditf«i> vaa apaoti bot
aaotal op*eialo btiuroaax word vtraiadord oa do
ooa«*laboftottiag atork gorodttoo^rd*

vordoa
üojtoratilooxd ia ooa aaa &o Mlaiatar vaa Biaaoalaadaa

vooratol, waarop aog «••.,

do baad vaa do aio 4*0 aomoa ia ooa ovoratiokt
vaa bot aaatal t* arrcatoroa poraoaaa oa

ovo» bot ^od«rla&dao groa^cobiod (aio
,/. bijlatfo X).

^odra d» î aiotoriolo iaatosuaia* «ot do voo»»
otolloa io vo*io*ad, «al 99 door do fe«v«d, »oa aoaiaa-
tiovo ataat wordoa op«oa»«id rau to arroatc roa p*moo*a,
ait^oaplitat aaar do voraobilloado wooapla*taoa, «aajraa
*«a vovtogoowoordigov vaa do a, v.fl» aiaa ««t da bo-
«rokkoa Politio*iaotaBtioo sal T« rat} aaa Otttvoat do lahoad
vaa do lijot.
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Nadat pi ••*•*! ijfc ov*r*«oat*aaiag i* *t«fc*agaa
«•I aaa da aatvakfcaa Foli*i*~iaafcaati«a v»raaaa*
«ft da »««rakfc»a«a la **a «par* k*ar*ayat»ra oadar ta

t«
g«]ao«d«a <T»raa4«viaic vaa tiwowti» of vooaplaata) «a da
avt*atl*a «till*a aaa ia §*¥.$• «ox<daa 4»3rg«
da»a v»***»*** xal ia e«a daarliAt a?»oia«I la

*rto*a*+fc* S» 3. V. a. x«I aikffraavd a« ai* t
fea«»«alukaat vaa d* fl>t*t««iijk*

t» ei j o* r k«ooia ktMMada «tttmtiaa aaa da laeala

por j «aar sal ««a aX$»a«&« coatrél» g«a<Miéaa
*ord«a )>«tr«f faada da 4«iata«id vaa da gagavwaa ia daaa
apaeiala ïiartotiieitea.

Saaat da igiraaa dia aaar «aolaidiag vaa aaaantaia*
tiaaaa g«sia4&aid £*a*?aafeaard diaat t« «avdaa ia ar
aas »** cat*59rl« vaa p*r*oa«a («aaroadav ««a aaatal
vra*ad«lia^aa) dia «a aadair* cadaaaa (aogaiî ka apfaaaga
af aalnatag*) »al êi*aaa t* «3*daa «aaiisiaaavd»

, «a OT«r£ictkt vaö ha t ^aiital das»r p«r«aa«a gaat
»/• Wt«rbi4 ala bijlag» XI.
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Aan: HB/PHB NOTA

Van: BA

Betr. ;0pgave aantal personen v/d A-li.jst

District AMSTERDAM

Gemeente politie: 291
Rijkspolitie :

Diemen: 1
Ilpendam: 1
Landsmeer: 4-
Haarl.meer:1

motaal 228.

BA (25-5-1956)



AAN: HB

VAN: BW

Betr. opgave A-lijst.

Ingevolge Uw opdracht gegevens te verstrekken ten behoeve van
de •••••• saaenstelling van een nieuwe A-lijst, bericht ik U het
volgende.

Aan de hand van de daartoe verstrekte richtlijnen, komen voor
de verschillende gebieden in regio West, de volgende aantallen personen
in aanmerking voor plaatsing op deze lijst.

Zuidholland

District Rotterdam totaal 65
waarvan in stad Rotterdam 56

daarbuiten 9

District Den Haag totaal 6l
waarvan in stad Den Haag ^

daarbuiten l?

Koordholland

District Kennemerland totaal 39
waarvan in Haarlem 22

daarbuiten 17

District Zaanstreek 62
District Noordholland Noord 23

Totaal regio W e s t

BWt 25 Mei 1956.



AAN : PHB
VAN : BO

CPN-diotrict GRONINGEN

Punt 3) Aantal afgevaardigden Prov«Staten 2
Raadsleden CPN in gemeenten boven 20.000
inwoners 4

Punt 4) Leden gK3LKKKfcKxa&& dis tri c tab e s tuur 15
Punt 6) ANJV 1

De Metaal/BVC 1
AB1SB/EVC 1
BLZ/EVC 4
ABT/EVC 2
BNOP/EVC 1

Laatste punt) 6

37

CPN-diatrict FRIESLAND

Punt 3) Aantal afgevaardigden Prov.staten 1
Raadsleden CPN in gemeenten boven 20.000
inwoners 6

Punt 4) Leden districtabestuur 15

Punt 6) ANJY 1
BLZ/EVC 2
Secretaresse Gwwestelijke Conmi.NVB —l—

Laatste punt) 3
29

CPN-district DRENTHE

Punt 3) Aantal afgevaardigden Prov.Staten 1
Raadsleden CPN in gemeenten boven 20.000
inwoners 5

Punt 4) Leden diatrictsbesbuur 14

Punt 6) Leden Ned. Yredesraad 1



CPN-diatrieten IJS3E13IRBEK en TWENTS

Punt 3) Aantal afgevaardigden prov.staten 2
Raadsleden 13
Districtsbeatuur 20
OPSJ 1
De Metaal/EVC 1
ATEK 5
ABT 1
ABV 2
Ned. V redesraad 4

49

CPU-district CENTRAAL GELDERLAND
p provinciale Staten 1

Raadsleden 2
Dist rietsbestuur 12
A3WB 1
ABV 1
Ned.Vredesraad 1
Secretaresse Gew.Conun.NVB 1

29

Totaal 165

Hoofdcommiasiattéten, waarvan in
Arnhem 10
Enschede 13
Groningen 10



Aan : H.B.

Van : BZ

Betr.opgave A-lijst.

Ingevolge Uw opdracht moge ik U hierbij een opgave ver-
strekken van het aantal personen, dat volgens de nieuwe
instructies in rayon Zuid in aanmerking komt voor plaat-
sing op de z.g. A-lijst.

Zeeland:
District Zeeland : 5

Hoord-Brabant t
District Noord-Brabant

Limburg:
District Limburg

Utrecht:
District Utrecht

Distr.Gooi- en Eemland

Noord-Holland;
Distr.Gooi- en Eemland

12, waarvan te Eindhoven
te Tilburg

18

30, waarvan te Utrecht

i 5

3
2

:27

Totaal :77

BZ 25-5-1956
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Hoord-Heland i

traoht i

Hoord—BraJiajiti x

flflllfljtMnfl ffi

Ovarilasalt

Amsterdam **9 Q.P.
Blaricua 2 Distr. Comm. R.P. Amsterdam
Broek In Water-

land
Assendelft
Haarlem
Baarn
Beverwijk
Velsen
Wormerveer
Alkmaar
JN» an() Am

Bergen
Graft
Schoorl
Zandvoort
Laren

Den Haag
Rotterdam
Leiden
Schiedam
Rijswijk Z-H
Sliedreoht

Utrecht
Amersfoort

Eindhoven

Heerlen
Brumssum
Hoensbroek

1 "
1 "
5 O.P.
2 «
2 «
1 H
1 "
1 »
2 "
1 Distr.
1 "
1 "
1 G.P.
1 "

21 «
7 tt
3 "
3 "
1 «
1 "

6 «
1 rt

2 8

7 «
3 H
2 "

n n n
n n n

Comm. R.P* Alkmaarn « »
M n n

Eygelshoven
Nieuvenhagen
Ubach über

Viorms

Arnhem
Hijmegen
Patten

Deventer
Losser

Qroningen

2 Distr. Comm. R.P. Maastricht
l « H It M

l "
1 Distr. Comm. R.P. Apeldoorn

2 Q.P.
1 Distr. Comm. R.P. Almelo

2 Q.P.

Q.P. * Gemeentepolitie
R.P. - Rijkspolitie
x « Hoofdoommissariaat
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Ontv. v. C, 21.3-67

N O T I T I E betreffende A-lijsten.

Bespreking A-lijsten met PHBVD op 9/8-5?»
(PhBVD, K-B/C en PHC).

1. Er zal in kleine kring (PHBVDj K-B/C, HB,
HC en de met de uitvoering belaste - nader
aan te wijzen - ambtenaar) een bespreking
plaats vinden teneinde na te gaan of de be-
staande criteria voldoen c.q. wijziging of
aanvulling behoeven.

2. Aan de hand van deze eventueel gewijzigde
handleiding zal de met de revisie van de
A-lijst te belasten ambtenaar geval voor ge-
val bezien.

3» Op grond van de bevindingen die zullen wor-
den verkregen bij werkzaamheden sub 2 zal
mogelijk wijziging van de criteria noodza-
kelijk blijken.

PHC, 9/8-55



(ontv.v.KA, J.6. _
-*? ~ J ?

vM.139
-e*< .

Betr.: A.-lijsten.

Met H.C. en P.H.G. in tegenwoordigheid van K/BG en
hr. Holm overeengekomen, dat Holm zal worden belast met
de sanering van de door de secties met de recente gege-
vens "bijgewerkte lijsten.

Voorzover nodig zal Holm de toelichting herschrijven.
De personen ten aanzien van wie hij tot de conclusie

van een verwijdering van de lijst komt, zullen in een
gezamenlijke "bespreking met H.G. en P.H.C, met H.K.A.,
eventueel K/BC en P.H.B,V.D. worden gebracht om tenslotte
door H.B.V.D. te worden beslist.

Telkens wanneer de hr. Holm met een aantal personen
gereed is zullen zij allen aan een bespreking als sub 2
genoemd worden onderworpen.

Volgens deze lijn werkende wordt het niet uitgeslotei
- vari £e toegepaste



Ontv, van C, 21.3.67 **-2 vern»

Aan H.C. persoonlijk K'A* vM'156
Van H.K.A.

Uit de Aanwijzingen t, b. v. de samenstelling van de Arrestatie-
lijst van 17 Augustus 1951 blijkt, dat het algemeen criterium is
op grond van vroegere of "tegenwoordige activiteit en verwachting vai
hulpverlening aan de vijand bij het intreden van buitengewone om-
standigheden.

Van hulpverlening aan de vijand wordt een omschrijving gegeven,

Bijzondere aanwijzingen:
1. geen figuren van minder betekenis
2. zo weinig mogelijk vrouwen

van de fiussische vrouwen h.t.l. alleen zij die bepaald
militant zijn en stuwing geven aan de beweging;

3. van mannelijke nat ionalen van R. en Satellieten alleen
gevaarlijk geachte elementen;

4. oud-Spanj e-strijders alleen voorzover thans nog als links
extreem bekend;

5. alle bekende leden van de Rote Kapelle
6» alle in Rusland opgeleide lieden e. d.
Van deze Aanwijzingen hebben alle sectie-hoofden van G. een

exemplaar gekregen,
Er zijn dus nogal wat beperkingen en meer dan bij de laatste

bespreking met jqr. naar voren kwam.
Gaarne dit punt a. s. Dinsdag 2 Augustus bespreken.

Ik heb in de stukken van K. A. niets kunnen vinden omtrent
een gemaakt onderscheid tussen een groepering arrestatie en een
andere censuur (voorlopig) eventueel gevolgd door arrestatie (en
afvoer) .

Gaarne ook a. s. Dinsdag nadere inlichtingen over wat hieromtre:
bij U of in Uw afieling bekend is. /

f /V X--.A.v4..
» ST /'

1.8.1955



ontw.KA, 16.9.66

Uit de bijlage van brief Kr. U 19784, d. d. 22 iftftL-1355- vaa de Minister
van Binnenlandse Zaken inzake maandelijkse bespreking op 24 .juni a. s.

De voorbereiding van de arrestatie-regeling.

H.B.V.I), heeft bezwaar tegen de uitwisseling van de adressen
van te arresteren personen door Korpschefs aan de B.V.D. Acht het
voldoende, indien de Minister bekend is: de namen der individuen en
de motivering van de arrestatie. De adreswijziging kan door de Korps-
chef plaatselijk gecontroleerd en bijgehouden worden.



ontv .v .KA, 16.9.66

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Steeds één zaak in een brief behandelen

Aan: liet hoofd van de 3 .V .D.

f -

A '̂e.

<

'Z*-43-&~i >2xytr f«i)-

0~

>^ ;•



ontv.v.KA, 16.9.66

A-li.1st

v. w. <B. betreft: normen als in instructie van 30-1 -13f aangeven.
"~ Van deze nieuwe normenlijst is aan alle I.D.'s een exem-

plaar overhandigd door B. V. P.
Wat de persoon betreft vallen hier ook onder de

militante figuren, de z.g. wal- en schip-mensen, die
ook door C. worden opgegeven voorzover onder de aandacht
van C. vallend.

Rozenberg houdt plaatsgewijze van de personen een
kaartsysteem aan op grond van de gegevens van de I.D.'s.
Den Haag en Koog aan de Zaan ontbreken nog.

Van de aantallen van de B. -arrestanten, provincie-
gewijze, is een overzicht samengesteld. De getallen
zijn schattingen.

Mutaties komen alleen regelmatig van Amsterdam
binnen.

Voor de andere I.D.'s zou van de Minister een op-
dracht moeten uitgaan, welke de Minister om politieke
redenen nog niet heeft gewild en daarom is gezegd tegen
de B. V. D.: zie maar eens wat wij kunnen opbrengen
en vandaar de samenstelling van de nominatieve B.V.D.-
lijst.

Deze lijst heeft Mr dus in origineel en
kan niet anders dan verwarrend werken naast de lijst
die bijhoudt.

v. w. C. betreft zijn bij C. de gegevens opgemaakt volgens
schriftelijke aanwijzingen van C. voor de secties (stuk
C. rood).

heeft ook deze personen op kaart gebracht.
Naast de eigenlijke C. -mensen zijn er de z.g. wal-

en schip-mensen van C., waaromtrent C. overleg pleegt
met B. Totaal en overzicht in nota aan Plv.K.B.V.D.
van 13-5- '54 (stuk C.2-rood).

De C. -mensen zijn voor wat Amsterdaia betreft aan
I.D. Amsterdam doorgegeven om de eventuele arrestaties
voor te bereiden en de woonplaatsen te localiseren.
In Amsterdam beschikte men reeds over de namen van de B.-
mensen (de mensen van de normenlijst) .

Bij elkaar in Amsterdam + 600 man.
Uitvloeisel werk -
De Hoofdcommissaris van Politie Amsterdam heeft

naar aanleiding hiervan een arrestatieplan ingediend
en dat berust waarschijnlijk bij hr

Aan G.2b zijn overhandigd de normenlijst en de
getallen, overzicht aantallen B. -arrestanten en model-
staat van inlichtingen, geen namen dus. Ook het aantal
van de z.g. C. -arrestanten*

19.4-1955



ontv.v.KA, 16.9-66 ''T!*'»

Aan: H.B.V.D.
Van: H.B.

Met betrekking tot de stand van zaken betreffende
de "A-lijst" moge het volgende worden opgemerkt.

In 1953 en 1954 werd de circulaire, waarin de nor-
men voor deze lijst waren vastgelegd, door B.S.V. uitge-
reikt aan:
123 Korpschefs van Gemeentepolitie
23 Districtscommandanten der Rijkspolitie.

Op 1 April 1955 waren alle opgaven ontvangen, behalve
van:

I.D. ' s-G-ravenhage
I.D. Koog a/d Zaan (inzending vertraagd door ziekte

betrokken ambtenaar).
Al deze gegevens zijn verwerkt in het aangelegde kaartsys-
teem.

Wijzigingen en aanvullingen.

DQ I.D. Amsterdam is de enige die op regelmatige
tijden een lijst verstrekt, bevattende wijzigingen en
aanvullingen, Van de volgende gemeenten werd tot op he-
den éénmaal een dergelijke opgave ontvangen, n.l.:

I.D. Brunssum
Wageningen
Zaandam
Bussum

Van géén der overige verbindingen werden aanvullingen ont-
vangen. Ook deze ontvangen lijsten zijn in het kaartsys-
teem verwerkt.

Opmerkelijk is dat vele verbindingen alleen namen
en personalia opgeven, zonder enige mutatie, n.l.:
I.D«_ Alkmaar, Bioemendaal,Bergen op Zoom, de Bilt,Brunssum
Ëde» ïïmmen, Enschede, Kerkrade, Leerdam,Rotterdam,Smallin-
gerland en Sneek.
I'istrictscomiaandanten Rijkspolitie te Alkmaar,Apeldoorn,
Assen,Loetinchem,Heerenveen,Leeuwarden, Middelburg, en
Nijmegen,

Sen enkele verbinding geeft geen geboorteplaats en/of
geen straatadres, zoals Utrecht en Veenendaal.

Een gedeelte van de ontvangen gegevens is - na alvast
op kaart te zijn gebracht - bekeken door de vroegere 3ecti
B III, doch door de reorganisatie is hierin stilstand ont-
staan. T̂ ans zijn deze lijsten bij de Heer , ten-
einde ze in de regio's te doen bekijken voor de personen
op S.V.C.-terrein enz.. Bij gedeelten zullen alle lijsten
zo worden gecontroleerd.

De lijsten die met op- en aanmerkingen van de regio'e
terugkomen, worden in handen gesteld van B.S.V., die ze
dan weer bespreekt met de betrokken I.D.'s. De door de
Dienst aangegeven personen vormen de definitieve opgave.

B VI /H.B., 19 April 1955



ontv.v.KA, 16.9.66
Sc.*. •

5 April 1955

273198 r

bijl. Kab. U 19282, 2.5-55

Afschrift.

De Heer Chef Hoofdafdeling 0.0.en V.

Tijdens het bezoek van de Minister Vrijdag j.l. bij de

B.V.D. is ter sprake gekomen de kwestie "Voorbereiding arrestatie

staatsgevaarlijke elementen".

Aangezien overeenstemming bestond over het feit, dat -

alvorens het mogelijk zou zijn de Regering de beslissing omtrent

de te arresteren individuen voor te leggen - nader plaatselijk

overleg met de Korpschefs (I.3.'s) door de B.V.D. noodzakelijk

v/as, werd de volgende procedure afgesproken.

Op de eerstvolgende vergadering met de burgemeesters op

13 Mei a.s. zal de Minister het onderwerp ter Hprake brengen en

mededelen, dat het voor de Centrale Overheid noodzakelijk is, om

- teneinde onder vigueur van de V/et B.B.3.G., of de üorlogswet ̂

de uitvoering van arrestaties te doen slagen - thans reeds in de

executieve spheer voorbereidingen te treffen.

Dat met het oog daarop allereerst de Korpschefs door de

B.V.D. benaderd zullen worden om gezamenlijk met de B.V.D. de

namen vast te stellen, evenals de motivering en de adressen.

De mondelinge mededeling op 13 Kei aan de burgemeesters, die

de belangrijkste gemeenten vertegenwoordigen, zal hiertoe beperkt

blijven.

Onmiddellijk daarna zal een brief worden klaargemaakt,

bestemd voor al die burgemeesters, in wier gemeente voorbereidin-

gen noodzakelijk zijn ( + 100). Deze brieven zullen, bij - vijf

tegelijk, toegezonden worden al naarmate het werk vordert.

Tegelijkertijd zal de B.V.D. bericht krijgen aan welke burgemees-

ters de brief werd toegezonden en tevens een brief met de opdracht

tot bovenvermelde voorbereiding.

De Minister zal derhalve op gezette tijden worden ingelicht,

waarop de Regering telkenmale haar fiat kan verlenen, alvorens de

gegevens in executieve spheer gebracht worden.

In beginsel zullen de verzamelde gegevens blijven berusten

bij de 3.V.D., van waaruit ze door O.O.V. kunnen gehanteerd wordei

Vóór 13 Mei zal de Minister door mij herinnerd warden aan deze op-
zet .

B
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MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

Steeds één zaak in een brief behandelen

: 16.9«66 ontv.
van KA

•;-v' 273198

Aan: het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheidsdienst,

'9* l
-

Uw brief van:
\g O.O.en V.
| ̂  Kabinet Nr U 18995.
\, 30 Maart 19 55

Onderwerp: Voorbereiding arrestatie i
staatsgevaarlijke elementen.

'len vervolge op de reeds in iiaart 1952 met U inzake neven-
vermeld onderwerp gevoerde briefwisseling, en onder verwijzing
naar het enige tijd geleden plaats gehad hebbend onderhoud tus-
sen de heer " van Uw dienst en de heer
mijnerzijds, moge ik mij met het volgende tot U wenden.

Reeds eerder mocht ik van U een lijst ontvangen, bevattend*
de namen en adressen van - 1750 staatsgevaarlijke elementen.
Naar mij toen werd medegedeeld, diende deze opgave slechts als
een proeve te worden beschouwd.

* Binnen het raam van de verschillende nog voor te bereiden
maatregelen op het gebied van de Inwendige Veiligheid, neemt
het probleem van de arrestatie van staatsgevaarlijke elementen,
op het moment van naderend oorlogsgevaar, een belangrijke
plaats in. Deze maatregel zal, naar verwacht mag worden, echter
slechts dan volledig effect kunnen sorteren, wanneer hij op het
juiste ogenblik en binnen de kortst mogelijke tijd wordt vol-
voerd, .uit vereist vanzelfsprekend niet alleen een nauwkeurige
voorbereiding, doch tevens zal onder ogen moeten v/orden gezien,
dat bij de uitvoering in enkele gevallen naar alle waarschijn-
lijkheid een zeer zware wissel zal moeten worden getrokken op
het beschikbare personeel van de gemeentelijke politiekorpsen.

Om de omvang van de te gelegener tijd onder vigueur van de
wet Buitengewone Bevoegdheden Burgerlijk G-ezag of de üorlogswet
landelijk uit te voeren maatregel te beoordelen, dient het cen-

" traal gezag tijdig op de hoogte te zijn van alle op deze opera-
tie betrekking hebbende gegevens.

- Ik -

Bijlage(n):
Men gelieve bij het antwoord nauwkeurig het onderwerp, de dagtekening en het nummer van dit schrijven te vermelden

9706 - ' 53 (7498)
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Ik moge U dan ook verzoeken, mij - zo mogelijk spoedig -
op "basis van genoemde proeve een nauwkeurige, over de verschillende
gemeenten uitgesplitste, opgave te verstrekken van de verblijf-
plaatsen en eventuele onderduikadressen van alle elementen, die bij
naderend oorlogsgevaar voor arrestatie en internering in aanmerking
komen.

Wellicht ten overvloede zij in dit verband gewezen op het grote
belang, verbonden aan het bijhouden van deze centrale lijst.
Mutaties in de verschillende gegevens zouden dan ook, hetzij door
de gemeentelijke inlichtingendiensten hetzij door Uw vertegenwoordi-
gers, terstond ter bijwerking dienen te v/orden doorgegeven.

Tenslotte moge ik van deze gelegenheid nog gebruik maken om Uw
aandacht te vragen voor het volgende.

In het rapport van het V/erkcomité Inwendige Veiligheid, nr.
vY.l.V. 32 Z.G-. wordt voor wat betreft het Hoofdstuk "Neutraliseren
van personen, die agitatie kunnen voeren enz.", onderscheid gemaakt
tussen de zgn.veiligheidsverdachten - arrestabele figuren en de zgn.
veiligheidsverdachten - niet arrestabele figuren.

Om mij een juist beeld te kunnen vormen omtrent de grootte van
- en de differentiatie in deze laatste categorie veiligheidsverdachte.
zou ik het op prijs stellen van U te mogen vernemen, welke groepen
van personen, naar Uw mening, in het algemeen kunnen worden geacht
hiertoe te behoren.

Tevens gelieve U aan te geven, wie in beide categorieën vreem-
delingen zijn.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,
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F Q T A.

Aan : P. h. B. V. D.
Van : H.C.(S.O.)

In voldoening aan Uw verzoek aan P.H.C, on een
opgave van de aantallen O-klanten va>i de A-lijst per
grotere plaateen deal ik U mede dat deze aantallen
de volgende zijn: . ....

Amsterdam. 102 ••' ' "! f f' ̂
Rotterdam 18
Den Haas 33 -. • i f • -. •.'" ^ ' ' f '
Utrecht" 10 , ƒ /
Haarlem 12 £ $/£

Totaal 1 7 5 , . . . .

Volledigheidshalve vol^t hier een -orovinoiev-,ri;evvijse
opgave van de overige door &-. Af d. G op de A-lijst
geplaatste gevallen.

Nüord-Kolland 24
>iuid -Holland 11 -u_ '
G-ronin^en 4 ,^ /,
Friesland - , / ,./ •>
Drente -
Overijssel 5
Gelderland 5
Utrecht 9
Zeeland 2
IIoord-Brabant 9

Buitenland 6
Adres onbekend l

Totaal 109

Ket totaal door de Afd. O opgebrachte gevallen
bedraagt derhalve 284.

13-3-1954.



Ontv. v. KA, 16.9.66. Orig.?T
Betr.: A-lijst P. 91

H.B. t /schr. Aad. d.d. 1.3«54
Wil dit "behandelen in overleg met R.C.
Indien we meerdere gegevens hebben waren deze te

verstrekken. Indien het alleen een kwestie van inter-
pretatie van dezelfde gegevens is en een onzerzijdse
hogere waardering daarvan, ligt de zp"k anders. ,.'e
zullen, dan met Amsterdam tot overeenstemming moeten
komen.

Ken belangrijke vraag in deze is: Wie heeft
eigenlijk de verantwoordelijkheid voor de juiste keuze
v i-m de mensen. K. i. behoort dat de Regering te zijn.
In hoeverre behoort deze er dan in gekend te v/orden.

Dit is zeker ook in ae commissie besproken?

4-3-54 T'. H. B. V.D.



Ontv. v. C, 21.3.67

NOTITIE BETREFFENDE A-LIJ3T.

P.H.G. deelt mede, dat het kaartsysteem (behorende bij de A-lijs*)
gerangschikt volgens provinciën en grote steden thans wordt overge-
dragen aan B VI (Hr Rozenberg).

Bit impliceert, dat alle mutaties, die er voorzover deze zullen
plaats hebben geregeld door S.C. aan B VI zullen worden doorgegeven.

S.C.



Ontv. v. C, 21.3.67

EXEMPLAAR SC

A - li.isten

Aan HB, die daarom in opdracht van de Dienst-
leiding verzocht, is heden overhandigd de aan deze no-
tie gehechte A-lijst Amsterdam van Afd. C.

Door de zorg van H3 wordt deze lijst - na
aanvulling bij Afd. B - overhandigd aan H.C.v»?. te
Amsterdam ter fine van eventuele actie.

Door Afd. G (SC) zal zorg moeten worden ge-
dragen dat mutaties regelmatig aan HB worden doorgege-

venj

PHC.; 29/1-fo-
"f
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Aan B III
B V

Van HB

Zoals ü bekend is heeft de Dienstleiding inder-
/ de tijd bepaald,dat/door B op te maken lijst omtrent

de categorie "tussen wal en schip",zal worden op-
nomen in de door G geregistreerde overeenkomstige
groep.
SC bezit van deze groep een verzameling van ge-

-/ gevens volgens bijgaand formulier.De bedoeling is,
dat de gegevens van de B-lieden op dezelfde formu-
lieren zullen worden gebracht en wel in drie-voud.
Twee exemplaren gaan naar C,het derde exemplaar be
houdt de betrokken sectie.De formulieren zijn in
voldoend aantal door de zorg van SB aangemaakt.
Door SB is tegenover SC reeds opgemerkt,dat de

secties van B voorlopig niet in staat zullen zijn
deze gegevens volledig te verstrekken»en dat voors
hands zal worden volstaan met de vermelding der

Ïersonalia.benevens de huidige adressen.De aanvul-ing van deze gegevens zou dan mogelijk naderhand
kunnen plaatsvinden tegelijk met de bewerking der
betrokken PD's.
Ik verzoek U bedoelde formulieren aan de hand va

de door-'opgemaakt e lijsten te doen invullen en de-
^ / ze daarna in tweevoad bij de secretaris in te die-

nen, ter doorzending aan HC.

SB J-10-1953

fTT ƒ _ //7 &'. &££c<44{/i C&+>\

, 71<«fc-t»»*»»
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b. /j.



tljl. ftota D, 3.10.1953

'Saam.
Voornamen. Gesl.; foto

geboren te.
Nationaliteit«•
.a d re s

op

Vroegere adressen; •
Van tot

in i

l Signaleaient,

Gehuwd op
die t

Kinderen

i
i

l

1

!
i
i
i Aliassen,

familierelaties

Genoten opleiding !

Beroep * \r beroep wordt uitgeoefend^

Byzonderheden.
(tel., bankrelaties postb^is, auto)

Paspoortgegevens.

Contacten,
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Aan B ïïl ) ieder eon
B V } exemlaar

Van ïIB

Ter bevestiging van het doop mij mon-
deling met U behandelde op de bijeen-
komst van 30 Juni

.in opdracht van Plv.H. .BVD dient vóór l oeptember a.s.,
tenbehoeve van den Liiiister,uit de gegevens die onze Mens
tlians ter beschikking staan, een complete lijst te worden
samengesteld van de namen (met personalia,,functies,e.d. )
van alle eventueel te arresteren belangrijke coïanunisten
en militante communisten.

De opgave noet als volgt worden gegroepeerd:
A.Voor de gemeenten met eigen politie: volg;ens de gemeente

van inwoning;
B.Voor de andere gemeenten: volgens de districte

van de Rijkspolitie.
-Ue opgaven moeten atphab e t i se h worden ingericht.
De c at egorèeê'n, vermeld in de bekende circulaire over de

A-lijst, v/orden hierbij, \va;̂  dê  ̂ roeper'ing betreft, dus niet
in acht genonen.

ïk verzoek U de gevraagde opgaven vóór of op 15 Augustus
a.s. bij mij in te dienen.

BB. 1=2=1953
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M I N I S T E R I E V A N B I N N E N L A N D S E ZAKEN

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN

BETREFFENDE

NR U 12861 AFD. Kabinet.

'S-GRAVENHAGE, 16 Juni 195 3.

- PERSOONLIJK -
MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG
HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN HET
NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN

Ik moge U uitnodigen tot een "bespreking op
23 Juni a.s., 2 uur n.m. voorde voorbereiding van de
eventuele toepassing van het bepaalde in artikel 24 van
de Wet B.B.B.G.

Meer in het bijzonder wens ik daarbij ter sprake
te brengen de practische problemen, welke zich bij een
opdracht tot arrestatie krachtens genoemd artikel kunnen
voordoen, en in verband daarmede de voorbereiding tot
een nominatieve gemeentelijke, althans regionale, opgave
van de voor arrestatie in aanmerking komende personen.

DB MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

Aan: Het Hoofd van de
B.V.D.

9834 - '52 (I0554)
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'*"; '- / norm»n
' /.̂ -^ <*•<*• 30.1.53

Deze circulSire is via BSV overhandigd aan de

politieverbindingen.

Door mij aan SB gesuggereerd dat door B ver-
langd zal moeten worden, dat de verbindingen aan de Dienst
opgaven verstrekken van de op grond van deze circulaire
op hun lijsten geplaatste personen.

PHG, 23/5-53 •



Ontv. v. C, 21.3»67 (dupl. vern.)

HG,

Betr.j A-lijsten

1. besprekingsverslag 19/1-53
2. Afsjc£r"lft verslag bespreking

bij Afd. 3 op 23/1-53"
(2 afschr. vern., 21.3.67)

Vandaag bleek mij bij een bespreking met SB,
dat afd. B de aanvullende individuele A-lijst
technisch niet op dezelfde wijze dacht te ver-
zorgen als dit bij ons geschiedt.

B heeft nog niet veel meer dan een naamlijst,
waarop ook enkele namen van personen die bij C
reeds zijn opgebracht.

Aan S.B. getoond hoe e.e.a. bij ons is opge-
zet en hem een modelformulier meegegeven. Voorts
wordt de lijst van Afd. B door S.B. met S.C. door-
genomen teniïende doublures te vermijden.

Tenslotte zal nog klaarheid moeten komen over
de vraag waar deze lijsten centraal zullen wor-
den beheerd.
B. blijkt n.l. van mening te zijn, dat dit bij
KA zal geschieden.

i X
"* 'J
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(geen oïig. ontv.)

Bejmqpt „verslaĵ  bespreking op 23 Jan. 1933 te 11. oo.̂

Aanwezig; HB,BII,SB,BIIItBIV en BV.

l.HB zet vooraf uiteen hoe indertijd de A-lijst is ontstaan en
welke de bedoeling daarvan is.
De reden,waarom deze bijeenkomst door HB is belegd,is de van
de Dienstleiding ontvangen opdracht om de groep lieden,die als
"fun«tionnaris" uit de A-lijst ver dwijnen,doch in de Partij •
militant blijven.op een lijst te brengen«zoals C dat tenaan-
zien van zijn figuren doet.
Wat B betreft zal dit een taak zijn voor de secties III,IV en
V.In bijzondere gevallen ook voor VI.

2.HB deelt vervolgens mede,dat de lijsten van B en C door een
man van KA aai worden beheerd.Mogelijk zal dat aan wor-
den opgedragen.De voor KA bestemde gegevens zullen doorlopend
moeten worden doorgegeven.

5.De Sectiehoofden moeten de lieden,die in aanmerking komen,stuk
voor stuk met hun case-offloers bekijken.Zonodig HB Inschake-
len «Het moeten uiteraard alleen de prominenten zijn.

4.BUI acht de adreswijzigingen de grote puzzle.Van de grote ste-
den krijgen wij deze niet door.
HB stelt voor eens te kijken hoe C dat doet.Primair is echter
de Pajua van betrokkene.
BUI merkt op,dat we de verbindingen daartoe wel zullen moetonz
aanschrijven.
HB acht dat niet direct nodig.Het betreft hier lieden als Waar-
heidsjournalisten,sprekers,e.d.Deze hebben wel geen functie,
doch zullen toch wel onder de aandacht van de ID-en vallen.
BV zou het toch wel goed vinden om in bepaalde gevallen de ID-
en op sommige figuren te attenderen.
HB vindt dat we eerst maar eens mfeeten beginnen en later naar
bevind van zaken zullen moeten handelen.

5.Besproken wordt in hoeverre de case-offlcers hieromtrent moe9
ten worden ingelicht.Besloten wordt een en ander vertrouwelijk
Biet deze te behandelen en de zaak toe te lichten.

6.BUI oordeelt het beter de gegevens op kaart aat KA door te ge-
ven,dus niet op lijst.HB gaat hiermede accoord.HlJ legt nog
eens de nadruk op het beperkt houden vanhet aantal.

7.Bil zou een datum willen vaststellen«waarop de Secties gereed
moeten zijn met hun eerste opgave.Daama gaat het er om de ge-
gegevens bij te houden en aan\te vullen.Als voorlopige datum
wordt bepaald: l Maart 1953» v

8.Aan BIV zowel als aan BV zal een afdruk van de oorspronkelijke
circulaire,nadat deze zonodig is herzien,worden verstrekt.
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9.Voor BIY zal de enige groep,die deze moet bekijken,wel de
RCP zijn.BYX zal waarschijnlijk wel niemand hebben,doch
moet attent blidvennxix en in Toorkomend geval ook zijn
gegevens Inzenden.SB zal BYI inlichten.

10.BUI oppert het denkbeeld op de cartotheek-kaart een bepaald
kenteken aan te brengen,bij v. _ .Dat waarschuwt
de ACD.dat eventueel in kennis moet worden gesteld.
Aldus ontstaat een wisselwerking tussen ACD- Ŝecties B
of C.Hiermede wordt ingestemd.

11.HB bepaalt,dat de kaarten voor KA door zijn tussenkomst moe-
ten worden ingediend.Bat is ook nuttig voor de controle o
door de Secties aangelegde normen*
Misschien is het zelfs gewegst deze normen nog op hoger ni-
veau te doen vaststellen.Eventueel zal HB dit met de Dienst-
leiding bespreken.

12.BUI merkt op,dat"afdelings-functionnarlBsen"nlet voorkomen
op de afcgemene lijst.Deze zullen dus bij osize groep dienen
te worden opgenomen «mits voldoende belangrijk.

SB. 25-1-1953

Afdruk aan: HB/BII

BIV

B?

BVI/Arohief



Ontv. v. C, 21.3.6?

BESPBEKING HB, HC, PHB en SC op 19. Januari., 1953

HB: V Is de wens van PHBYD dat ook op A-lijst worden
geplaatst, zij die niet behoren tot de door B
omschreven groepen en evenmin tot de onder C
vallende categorieën, d.vr.z» die personen die
bijv. uitgevallen zijn als bestuursleden van
Communistische Organisaties (door twist of wel-
ke andere redenen ook), maar niettemin tot de
militante communisten gerekend moeten worden.

PHBYD meende dat C deze personen in haar lijst
moest opnemen.

HC: Aangezien in eerste instantie B deze personen
moet opgeven en ook over het materiaal (levens-
bericht; van deze personen beschikt ligt het
in de lijn, dat B deze lijsten samenstelt.

C is terzake noch georiënteerd, noch geoutil-
leerd (door gebrek aan CVN-personeel) en zou
op B moeten terugvallen.
HB is het hier mee aens.
HC wil eventueel wel die aanvullende lijst bij
de G-lijst opbergen en beheren.

Conclusie: HC zal dit bij PHBYD voorbrengen.

19/1-53

Afdruk aan: SC
SB 0P 18/3-53
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Van deze memorie
bestaan 3 exemplaren»

Ontv.v.KA, 16.9.66

M K M O & I B

"l**-. 4. —

. no.j

Voorbereiding arrestatie staatsgevaarlijke elementen.

Toor de arrestatie van de op ruim 1500 personen geschatte
groep van staatsgevaarlijke elementen zullen zowel de burge-
meesters» die te zijner tijd voor de uitvoering van het .
arrestatiebevel zullen moeten worden ingeschakeld» als de
politie, die door de burgemeesters met de uitvoering zullen
moeten worden belast/-kennis moeten dragen van de overeen-

/- . gekomen normen (categoBsSn 4 t/m H).

ii<7i>"'i/ •*•<- £*•(*•- et- Deze normen zullen in elk geval in handen dienen te
t-"<.'- ..< ' ',....<- worden gesteld van de burgemeesters* die de",« alleen zullen

kunnen ontvangen van de centrale overheid. De B.V.D. «al
daarvoor geen intermediair kunnen verlenen» alleen al oméat
een dergelijke tussenkomst onvermijdelijk tot de conclusie
zal leiden» dat de B.V.D. bemoeienis heeft met de arrestatie»

De behandeling van het ontwerp van Wet Buitengewone
Bevoegdheden Burgerlijk Gezag in de Tweede Kamer heeft ge-
leerd, dat het vrijwel onbegonnen werk is de overtuiging
van de onjuistheid van deze conclusie bij te brengen met
een beroep op de uitdrukkelijke ontzegging aan de B.V.D.
van enigerlei executieve bevoegdheid, aodat het alleen
al om een herhaling van deze onvruchtbare discussies te
voorkomen aangewezen voorkomt» dat de burgemeesters de
bedoelde nonnen zullen ontvangen van de Minister van Bin-
nenlandse Zaken, eventueel door tussenkomst van de Commis-
sarissen der Koningin.

Te beantwoorden blijven dan nog de vragen op welk
tijdstip en in welke vorm de burgemeesters met deze normen
sullen worden in kennis gesteld, uit een oogpunt van be-
veiliging van de door de Regering voorgenomen maatregel
moet c.et stelligheid worden ontraden aan de normen een
dergelijke spreiding te geven» dat deze in het stadium van
voorbereiding in handen van alle burgemeesters komen met
even zovele kansen op gelegenheid, dat onbevoegden daar-
van kennis nemen. Voor de burgemeesters zal het in het
algemeen ook voldoende zijn» dat zij eerst op het ogen-
blik waarop hun medewerking wordt verzocht om de arres-
tatie aan de hand van de normen te doen uitvoeren de
beschikking krijgen over de inhoud der normen. Ten aan-
zien van de burgemeesters zal dan ook, wat de normen betreft»
volstaan kunnen worden met de toezending daarvan in ge-
sloten couvert met een aanduiding op welk nader aan te
geven sein tot opening dient te worden overgegaan.
Dezelfde couverts zullen in het bezit dienen te zijn
van de Commissarissen der Koningin.

Het
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Het zal «enter niet mogelijk zijn d* burgemeesters
geheel onkundig te laten met de aard en de «wrang der door
de Regering voorgenomen maatregel indien zij te zijner tijd
met de verantwoordelijkheid voor de uitvoering worden be-
last. Dit zal kunnen geschieden door de tussenkomst te
verzoeken van de Commissarissen der Koningin om de hun*
inziens daarvoor in aanmerking komende burgemeesters» bij
voorkeur van de gemeenten, waar de voorgenomen maatregel
van bijzondere betekenis zal zijn, vertrouwelijk in alge-
mene zin in te lichten op dezelfde wijze als dit door de
Minister voor de Commissarissen der Koningin zal dienen
te geschieden.

Teneinde de maatregel te kunnen voorbereiden zal de
plaatselijke politie moeten kennis dragen van de volledig»
inhoud der normen. Voor de centrale overheid is het uit-
gesloten om zich terzake rechtstreeks tot de chefs der
plaatselijke politie te wenden. Voor de B.V.D. bestaat
demogelijkheid om met gebruikmaking van de veilige weg
der verbindingen welke met de plaatselijke politie wor-
den onderhouden» daarvoor tussenkomst te verlenen, doch daar-
bij zullen dezelfde bezwaren gelden als hierboven reeds
werden genoemd. In de eerste plaats, omdat werkzaamheden
ten behoeve van de B.V.D. door de plaatselijke politie
werden verricht met instandhouding van de verantwoorde-
lijkheid van de plaatselijke autoriteiten, in dit geval
dus van de burgemeesters. Oe plaatselijke politie zal
derhalve de burgemeesters niet geheel onkundig kunnen
laten van de getroffen voorbereidingen. Bovendien zullen
van de zijde van de burgemeesters vragen aan de centrale
overheid of de Commissarissen verwacht kunnen worden
wie met de voorbereiding van de in geval van oorlogsgevaar
uit te voeren arrestaties belast zal zijn en bij wie de
verantwoordelijkheid ter zake zal rusten. Indien daarop
het antwoord zal moeten luiden, dat deze voorbereiding»
evenals te zijner tijd de uitvoering, wordt gezien als «en
taak van de plaatselijke politie zal een verduidelijking
nodig zijn om de tussenkomst, welke de minister de B.V.D.
wil laten verlenen, voor de plaatselijke autoriteiten
aannemelijk te maken. Daartoe zou de minister de boven-
bedoelde algemene inlichtingen aan de Commissarissen der
Koningin vergezeld kunnen doen gaan van een mondelinge
toelichting in de navolgende zin:

De voorbereiding van d» maatregel van arrestaties
wordt gezien als een taak van de plaatselijke politie»
die ter zake in opdracht van de minister van de vereiste
inlichtingen wordt voorzien door de B.V.D. Deze dienst
is daartoe aangewezen in verband met de tot zijn taak
behorende inlichtingenwerkzaaah9den,welke in dagelijkse
aamenwerking met de plaatselijke politie worden verricht
en waarvan de bedoelde voorbereiding niet andera dan
een onderdeel en uitvloeisel is te zien. Bemoeienis

met
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met de arrestatie» brengt de opdracht aan de B.T.D. dan
ook in geen opzicht mee. Boor de Regering is de tusaen-
komst van een centrale dienst als de B.V.D. in de voor-
naamste plaats bedoeld ter verzekering van een gelijk-
vormige uitvoering van da nodige voorbereidingen oa t.a.t.
de uitvoering van de maatregel gelijktijdig en eenvormig
mogelijk te maken en verder om te bereiken dat met de
gegeven» waarover de B.V.D. nog bovendien mocht beschik-
ken en technische adviezen» waaraan de behoefte zou
kunnan blijken, bij de voorbereiding rekening zal kun-
nen worden gehouden. Samenvattend zal dus gesteld kun-
nen worden, dat de taak van de B.V.D. uitsluitend als
coördinerend en als een technische bijstand dient te
worden gezien* welke geen bemoeienis met de voorge-
nomen arrestaties meebrengt en de verantwoordelijkheid
van de plaatselijke autoriteiten zowel voor de uitvoering
als voor de voorbereiding onaangetast laat, in welk
verband er nog op zou kunnen worden gewezen, dat om
de laatstbedoelde verantwoordelijkheid tot haar recht
te laten komen de plaatselijke politiechefs de betrokken
burgemeesters sullen moeten inlichten omtrent het sta-
dium van de voorbereiding» waarbij ter beveiliging van
de inhoud der normen en de uitwerking daarvan, bespre-
king van details tot een redelijk minimum zal dienen te
blijven beperkt.

Ter vermijding van moeilijkheden, welke mochten
rijzen als gevolg van de bemoeienis van de B.V.D. met
deze materie en de consequenties van de velerlei gevoe-
ligheden, welke op dit gebied nog blijken te bestaan, komt
het raadzaam voor, dat de aan de B.V.D. op te dragen
tussenkomst vooraf tot een onderwerp van bespreking met
de Commissarissen der Koningin wordt gemaakt en dat de
B.V.D. niet eerder tot uitvoering van in de brief van
-28 Maart 1952 Ko. U 7378 aangegeven werkzaamheden over-
gaat dan na ontvangst van bericht, dat met de Commissa-
rissen der Koningin volledige overeenstemming is bereikt
omtrent een ter zake te volgen gedragslijn in de zin al»
hierboven omschreven.

Bij nader inzien ben ik tot de conclusie gekomen»
dat het de voorkeur verdient om de voorbereiding van de
arrestatie van de personen voorkomende op lijst A als
een aangelegenheid van de centrale overheid te beschou-
wen en buiten de hierboven aanbevolen besprekingen en
regelingen te houden* In de eerste plaats om redenen van
security. Het komt, in verband met de daarvan te ver-
wachten reacties buitengewoon ongewenst voor om alleen
al aan het bestaan van een dergelijke lijst verdere
bekendheid te geven dan nu reeds bij de betrokken or-
ganen van de centrale overheid bestaat. Bovendien zou
de bekendheid van een dergelijke lijst voor de plaatselijke

autoriteiten
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autoriteiten het onvermijdelijk gevolg hftbben van be-
schouwingen over da aaaenötelling en voorstellen tot
schrapping of toevoeging van bepaalde peruouan, waar-
door net karakter van de* e uit eau centraal oogpunt
samengestelde lijst moeilijk bewaard zou kunnen blijven.
De hierboven besproken bezwaren tegen de tussenkomst
van de B.V.D. bij de voorbereiding zouden zich ten
aanxien van bemoeienis met da lijst A nog eerder en
scherper icen gevoelen* lomer» ten. aanzien van de eerste
öitsep zal deze bemoeienis kunnen worden voorgesteld als
in hoofdzaak testaande in het langs een beveiligde «eg
doorgeven v&n door de centrale overheid vaatgestalde
acraer., waarvan de uitwerking aan. de plaatselijke orga-
nen wordt overgelaten, terwijl bij de tweede groep een
klaar&eca&kte lijst ast a^gen zal worden aangeboden,
ten aenzien waarvan de plaatselijke instanties aich
3&n eigen oordeel zullen willen voorbehouden, ook in-
dien de 3.V.D. hun met de feitelijke gronden, waarop
de opneming in de lijst berust, zou in kennis stellen»

Om al deze redenen komt het aan te bevelen voor
om 4e voorbereiding van de arrestatie van de op de
lijst A voorkomende personen aan de centrale overheid
voor te behouden. Daartegen bestaan uit een oogpunt van
technische voorbereiding geen wezenlijke bezwaren, om-
dat de betrokken personen nu reeds reet name en alle
gegevensom hun snelle opsporing mogelijk te maken
bekend zijn, zodat de voorbereiding verder beperkt
zal kujinen blijven tot een regeltaatig bijhouden van naaen
en adressen, waarmede de B.V.D. zieh wel zal kunnen be-
lasten.

Bovendien zal hut slagen van de voorgenomen oeat-
rŝ el ten aon.sien van deze, niet tot een gesloten groep
tallerende, personen .aintier afliünkelijk aijn van de
_-.o jelijkhoid van een ovsr het jehele land jelijktijdige
en gelijkvormige uitvoering, welke veel meer eisen stelt
aan ean zorgvuldige voorbereiding. Mitsdien rno^a worden
vcorg<33teld aan het bestaan van lijst A geen verdere
ruchtbaarheid te gavon en hot bijhouden van deze lijst
als een interne aangelegenheid van de B.T.B. te be-
schouwen om daarover te zijner tijd, wanneer ds uit-
voering aan de orde komt, te beschikken* Tegenover de
plaatselijke autoriteiten zou dan het standpunt kunnen
worden ingenomen, dat eventuele uitbreiding van de met
da normen aangegeven categorieën van personen, die t.z.t.
voor arrestatie in aanmerking koaen als een aangelegen-
heid van de centrale overheid is te beschouwen, waarom-
trent tijdig nadere aanwijzingen zullen worden gegeven.

21 APR. 195E
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voorbereiding arrestatie
staatsgevaarlijke elementen.
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Kabinet.
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MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG
HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN HET
NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN

Aan de hand van mij door Uw dienst verstrekte
gegevens, is mij gebleken, dat bij naderend oorlogsge-
vaar vermoedelijk rekening moet worden gehouaen met de
noodzakelijkheid, over te gaan tot de arrestatie van
ruim 25C personen, voorkomend in de administratie van
Uw afdeling C, en ruim 150C personen, die een vooraan-
staande en/of leidinggevende plaats in de communistische
partij cf hun mantelorganisaties innemen of kunnen gaan
innemen.

Ten aanzien van de laatstbedoelde groep kan ik
mij ermede verenigen, dat voorlopig -wordt uitgegaan van
de door Uw dienst terzake o Uj/er5 telde normen (categoriën
A t/m N).

Het zal duidelijk zijn dat, wil een dergelijke
arrestatie op grote schaal slagen, de voorbereiuing tot
in de finesses moet zijn voltooid.

Naast de aanwijzing van kampen, waar de gear-
resteerden zullen moeten -worden ondergebracht voor hun
eventuele afvoer overzee, aanwijzing van afvoerhavens
(in de eerste plaats Ylissingen, in de tweede plaats
Rotterdam), aanwijzing bewakingspersoneel, regeling ver-
voer naar de kampen enz., zullen in de eerste plaats ech-
ter plaatselijk alle beschikbare gegevens van de te ar-
resteren personen bekend moeten zijn.

Ik moge U derhalve verzoeken, met de plaatse-
lijke inlichtingendiensten of het plaatselijk personeel,
dat met de leiding van het inlichtingenwerk is belast,
in verbinding te treden, teneinde te bewerkstelligen dat
plaatselijk een kaartsysteem wordt opgezet en bijgehou-
den van de te arresteren personen, waarin gegevens om-
trent hun persoon en hun adres ( en eventuele onderduik-
adressen) zijn opgenomen. Tevens ware er voor zorg te
dragen, dat gegevens, welke voor het personeel van een
andere inlichtingendienst van belang zouden kunnen zijn
- ik denk b.v. aan een onderduikadres in de andere ge-
meente cf een verhuizing naar een andere gemeente - zo
snel mogelijk worden doorgegeven, \vaarxede bereikt kan
«crien, dat 'ie betreffende kaartsystemen zoveel mogelijk
bij blijven.

Het lijkt mij noodzakelijk, dat ook bij Uw dienst
bekend is, wie de personen zijn die voor arrestatie in aan-
merking komen en waar deze zich bevinden, zouat bij Uw
dier/st landelijk een overzicht wordt behouden, geoaseerd

AAN:
de rleer Hoofd van de 3. V, D.
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op concrete gegevens.
Teneinde de plaatselijke inlichtingendiensten de ge-

lege nhei:i te geven een zo volledig mogelijk kaartsysteem op te
bouwen, zouden ook de gegevens v a n -ïe personen, voorkomende op
de A-lijst (opgegeven door Afdeling C), aan deze diensten die-
nen te \vcrden doorgegeven.

Ik moge U verzoeken het vorenstaande bij de daarvoor
in aanmerking komende inl icht ingendiensten te stimuleren, opdat
b i n n e n korte tijd de gegevens van de, zo nodig, te arresteren
personen zowel bij de plaatselijke inl icht ingendienst , sis bij
Uw d iens t zo volledig mogelijk bekend z i jn .

Zodra moge l i jk zal ik gaarne, aan de hand vari de a oor
U verkregen gegevens, een overzicht ontvangen.

DE KlöUraa V .IN BINNENLAiDSS ZAK31
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KABINET VAN DE
MINISTER-PRESIDENT

's Gravenhage, \l 1952.
AütvoorJ te rtebttn aan: ".,,.„,.».« „,„***,****..,»»-.....

de Regeringscommissaris ia Algemene Dienst,
Plein 1813, No. 4, Deo Haag

U 18071 b j - OP - 01. - ISHSOOMLUK

Betr:
,//. - - - ^ v£

Naar aanleiding van de bespreking, die een mijner medewerkers om-<-~>
t rent bovengenoemd onderwerp met U mocht hebben op 17 Maart j.l. moge
ik U

Ter bevestiging van dit onderhoud deel ik U mede, dat het inder-
daad ook ndjn bedoeling is het bewakend personeel slechts te laten op-
treden voor de evacuatie zelve. Br kan dus niet op gerekend worden,
dat zij beschikbaar zijn voor bewakingsdiensten in Nederland, vooraf-
gaande aan de tijdvan de evacuatie. De positie van dit personeel is
;dus op dit punt geheel dezelfde als die van Uw rechercheurs, t.w. dat
zij juist gedurende de tijd voorafgaande aan een evacuatie nodig zullen
zijn voor werkzaamheden de eigen dienst betreffende.

' Verder zal ik het op prijs stellen, indien U ook in de toekomst
ten opzichte van Mr. geen nadere uiteenzetting zult
[willen geven omtrent het feit dat behalve Uw personeel ook personeel
lyan ndjn dienst voor deze bewakingsdiensten beschikbaar zullen zijn.

Het wordt door mij zeer goed ingezien, dat het momenteel niet wel
mogelijk is, vast te stellen op welk tijdstip ten opzichte van de ïüjks-
evaouatie de evacuatie van politiek ongewensten zal plaats vinden, doch
ik wens er nogmaals met nadruk op te wijzen, dat het personeel op bij-
gaande lijst tot een vrij laat stadium benodigd zal zijn voor bewakings-
diensten e. d.

Dat het moeilijk zal zijn ook de gezinnen te evacueren onder deze
regeling is begrijpelijk. Ik zal het evenwel op prijs stellen, indien
U dit aspect alsnog ter sprake zoudt willen brengen bij volgende bespre-
kingen die U met Mr. J.O. van der Minne mocht hebben in de Coranissie be-
treffende de arrestatie en evacuatie van politiek ongewensten.

Ten slotte zal ik gaarne van U vernemen, wanneer dit vastgesteld
is, waar en bij wie het betrokken personeel zich dient te

De Regeringsooran̂ &gerris
>n Algemene Ifretlst£

Aan het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst,
t.a.v. de Hbogedelgestrenge Heer Mr.

Javastraat 68,
«-3-GRAVENHAGE

7094 - M'r
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één

A-lijst per 17/3-52

In voldoening aan Uw desbetreffend ver-
zoek en in aansluiting op de ïï op 4 Januari j. l* ter hand
gestelde bescheiden heb ik de eer UHoogedelgeetrenge hier-

./ nevens aan te bieden bijgaande (individuele) lijst.

HET HOOFD V AS DE DIENST,
Namens deze:

J .

AAN:
de Hoogedel ge strenge Heer
Majoor
Hoofd Af d. I I b van de Gen. Staf,
Juliana-iCazerne, Clingendaal,
' s - G R A V B H H A G E

Nummer:

Datum: 18 Maart 1952

Overhandigd aan: Majoor

Overhandigd door:
voor ontvangst?



A - Lijst per 17 Maart 1952

KOORD - HOLLAKD LIMBURG

Alkmaar
Amsterdam
Aa eend el f t
Bergen
Beverwijk
Blaricum
Graft
Haarlem
Hilversum
Kroosaenie
Landsmeer
Laren
Schoori
We esp
Woraerveer
Zaandam
Totaal

1
108

1
1
2
1
1
7
1
1
1
1
1
1
1
2

T*?

ZUID-HOLLAHP

Delft 2
1 s-Grravenhage 25
Leiden 2
Rotterdam 17
Rijswijk l
Schiedam 2
Totaal 48

ÜTREOHf

Amersfoort l
Bilthoven l
De Bilt l
Eenmes l
Huis t.Heide l
M aar n l
Utrecht 9
Zeist l
Totaal TS"

ZEELAND

Ylissingen l

Totaal l

Brunsaum
Eygelshoven
Geleen
Gennep
Heerlen
Heerlerheida
Hoensbroek
Kerkrade
Nieuwe nhagen
Scliinveld
Sittard
Ubach over Worms
Valkenburg
Totaal

NOORD-3RABAHT

Breda
Eindhoven
Oosterhout
Tilburg
Totaal

GELDERLAHD

Arnhem
Kijnegen
Totaal

OVERUSEL

Almelo
Enschede
Totaal

GROÏÏIHGEN

Groningen
Sappemeer
Tot aal

PRIESLAND
Totaal

4
3
1
1

10
2
2
2
1
1
1
2
1

1T

1
4
1
2
5

2
2

"T

l
2

T

2
1

"T

0
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HOORD-HOLLAtTD

Alkmaar
Aaaterdam
Aaaendelft
Bergen
Beverwijk
Blarieua
Graft
Haarlem
Hilvaraum
Kroaaenia
Landemeer
Laren
leeap
Wormerveer
Zaandam

ZUIP-HOLLAHD
Delft
i a-Gravenhage

ïtotterdam
•wljawijk
Schiedam

ÜTRgCHT

Aaerafoort
Bil t hoven
Da Bilt
leun e a
Hui a ter Heide
M aam
Utrecht
Zeiet

GJ5LDSBLAND

Arnhem
Nijmegen

'ÜKBUSSL
ÜÜaelo
Snaohede
Hengelo

GRQNINGEIi

Groningen

fRIESLATO
Leeuwarden

Tliaaingen

1
109

1
1
3
1
1
7
2
1
1
2
1
1
2 Totaal 135

2
25

2
18
1
2 Totaal 50

1
1
2
1
1
1
9
1 Totaal 17

2
2 Totaal 4

1
2
2 Totaal 5

2 Totaal 2

1 Totaal 1

1 Totaal 1

L3MBÜRG

Brunaaura
Bygelahoven
Geleen
Gennep
Heerlen
Heerlerheide
Ho enebroek
Kerkrade
Hieuwenhagen
Schinveld
Sittard
U b ach over Worma
Valkenburg

H OORD BRABA1ÏT

Breda
Eindhoven
Ooeterhout
Tilburg

-

5
4
1
1

10
2
2
2
1
1
1
1
1 Totaal 32

1
4
1
3 Totaal 9

> i i
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Afachr. geschr. aant. op nota d.d. 2^.l..52

I. N.T.B, komt tot "bevoegdheid bij "staat -van beleg".
In dat geval arresteert de politie. Als N.T,B. de
namen maar krijgt wanneer hij de order geeft.
Redelijk is dat de politie ae tijd^ig weet, het-
geen via : kan geschieden.
Dezerzijds ernstig bezwaar om de lijst aan LSK en
Marid te geven.

II. Hazien wie in aanmerking kunnen komen. Bespreken
met Hr

III. Argument geldt niet.
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BESPREKING Majoor op 23 Januari 1952
betreffende "overzicht lijst van te arrestë-
ren personen.

Aan Majoor medegedeeld, dat het ach-
teraf beter lijkt, dat G Ilb, ISK en MARID insturen de na-
men van personen die zij wensen te zien gearresteerd, in
tegenstelling met de afspraak om onze lijst naar S Ilb in
te zenden.

Majoor werpt hiertegen op, dat de NTB
(Nederl. Territoriaal Bevelhebber) onder wiens gezag de
arrestaties zullen moeten worden uitgevoerd, op de hoogte

ƒ dient te zijn van de namen dergenen die voor arrestatie in
aanmerking komen.

^Toorts stelt dat het militair apparaat
moet weten welke dienstplichtigen gearresteerd gaan worden.
Na arrestatie zullen deze lieden natuurlijk niet op kunnen
komen en er behoeft van militaire zijde niet naar hen te
worden gezocht.̂ ok stelt dat het administratief
gemakkelijker is, om hun gegevens met de onze te vergelij-
ken, dan om een eigen lijst op te stellen met wellicht veel-
al dezelfde namen.

AFSPRAAK: Ik zal het oordeel van P/HBVD vragen.

25/1-52

/ :x /V
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Ho t a d.d. 23...1.52

Van: KA.IIA
Aan: Piv.-H.BYE
Ondervverp : Evacuatie van gearresteerde pernonen.

1. üe in hoofde dezes genoemde aangelegenheid is voor
de eerste maal in het 3.1. C. behandeld in de ver-
gadering van 26 3epteniber 1950.
In de notulen van die vergadering komt het volgende
voor:

pointed out the importance of this
problem in the case of hls own country in parti-
cular. In view of the danger to the country 's
security rsonstituted by arrested persons, they
sboulc! not be held on national territory.

\7hile a practical solution to the problem might
be soug^t by bilateral conversation between the
coimtriea concerned (partieularly the üetlierlancls ,
Delgium and Luxeinbourg) and other allied nations,
';ae Committee agreed to draw the attention of the
Per.Tianent Oo.vu..isGion to the political importance
of the problem, which night be studied as part
of the general question of the proposed evacuatr'.cr.
of populationa.

2. Op de volgende vergadering 9 Januari 1951 komt
deze aangelegenheid no^aaals ter sprake:

P.eoocjnendation to the Permanent __ ypinmjUsjji p n_ on_ the
of arrestjBd people.

The Comraittee heard the statement made by
(Nethsrlanda) on the irr.portance of the problem of
the evacuation of persons arrested for subveroive
activities, or as a danger to public order, in the
particular case of his country, in time of war.
The individuals arrested nhould not be kept on
national territory. The Oommittee 'vas of or.inion
that:, in & d d i t ion t o the bilateral c onver s at i ons
between the countries oonccrned ( in particular
Holland, Belgium and Luxembourg) , and other allied
nations, it v/as desirable to draw the attention of
the Permanent Goraraission to the importance of this
problem v/hich might be the subject of a special
study v/ithin the general fraraework of the propo.sftd
^vaou.cttion of populations. They requesteci. t ha t
this recommendation should be aubmitted to the
Permanent Commission, v.ithout waiting for the ap-
proval of the final text of the minutes of the
present meeting.



3. De hierboven genoemde "recomirendation." v;erd
aan de Pemanent Oommisijion gedaan, die in haai-
vergadering van 2 Februari 1951 de volgende
beslissing nam:

'Bvacuation of arrested persons.
When discussing the evacustion of a r re H t <~'d i; r-
sons, the Meeting drew a distinction between the
more dangerous fifth column element s-, limited
in number, and other categories of suspects.
The former should be placed in safe custody im-
mediately and dispatched to the overseas terri-
tories of the countries concerned. It was likely,
however, that there would be difficulties in the
way of direct transport, and it would be advisable
to consider concentrating them temporarily on
British soil. The practical application of such
measures should be worked out by V.ilateral e.rrange-
ments.

The problem of the other categories of suapects
could also be studied by the Covernments and might
be settled by bilateral agreements.

On the proposal of , the Gomn-ission
reconriended that the military authorities should
be kept informeel of the various aspects of the
problem, in order that they might be in a position
to act on these decisions. In time of war, the
Atlantic military authorities wo\ild in fact be
responsible for such evacuation.

4. Verder is deze aangelegenheid niet ter sprake
gekomen.

23-1-1952.
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Verslag van de bespreking op 10_<Januari
125?. OP .de Afdeling Politie van het'Uïni-
sterie van Justitie.

Aanwezig:
Mr. , Justitie.
Majoor )0orlog
Majoor " )0orlog
Lt.ter Zee Ie kl. )Marine
Lt.ter Zee Ie kl. spec.d. )Marine
Mir. , Kabinet

Min.Pres.
Mr. )Binnenl.

)Veiligheidsdienst.

Mr, recapituleert 't .b.v. de ha-
ren» die de vorige "besprekingen niet bij
woenden, het doel van de besprekingen.
Er van uitgaande, dat de Minister van
Justitie, wanneer tot internering van
Staatsgevaarlijke personen moet worden over-
gegaan, belast zal worden met het organi-
seren en het onderhoud der internerings-
kampen, is in de eerste plaats nagegaan
hoeveel personen ongeveer geïnterneerd zul-
len Boeten worden.
Na overleg tussen Lt.Kol. en de
E.V.D. is dit aantal ongeveer te bepalen
op 2000.
Een tweede vraag is waar zij geïnterneerd
moeten worden. Mogelijk zal een gedeelte,
dan wel alleen direct of na verloop van
tijd afgevoerd moeten worden buiten Neder-
land. Onderdak moet dus geregeld worden
op een punt van waar een haven "bereikbaar
is.
Lt.Kol. zou omtrent de afvoer
(scheepsruimte) overleg plegen met de Di-
recteur-Generaal voor Scheepvaart.
Nader werd bericht, dat deze kwestie Ma-
rine regardeerde.

Lt. merkt op, dat Marine de ache-
pen van Scheepvaart moet krijgen.

Majoor " wijst er op, dat Marine
moet bepalen uit welke haven vertrokken
moet v/orden en daarna de nodige scheeps-
ruimte aan moet vragen.

- Oorlog -
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Oorlog^ zou er de voorkeur aan geven wanneer
de afvoer niet uit een haven in de vesting .
Holland plaats zou hebben, maar uit een ha-
ven bezuiden de rivieren.

•

Mr. zou er voor zijn, wanneer er
een keuze uit meer havens zuu zijn i.v.m.
het transportvraagstuk. Het transport Noord-
Zuid zal zeer moeilijk zijn.

Lt. wijst er op, dat de scheepsruimte
zeer beperkt is. 2000 man kunnen op één
s chip.

Mr. ̂  acht transport van'2000 man te-
gelijkertijd naar één punt practisch onmo-
gelijk.

Lt_. vraagt hoe de verdeling van
de te interneren personen over de verschil-
lende provincies zal zijn.

Mr. deelt mede, dat het merendeel
uit het westen, N. en Zuid-Eolland en
Utrecht zal komen. Verder een aantal uit
Iwenthe. De aantallen uit het Noorden en
het Zuiden zijn practisch te verwaarlozen.

Lt^ acht afvoer van Amsterdam uitge-
sloten. Blijven over IJmuiden, Rotterdam en
Vlissingen. Harlingen is slecht te bereiken.

Mr. wijst er op, dat verscheidene
kTêTine kampen makkelijker te organiseren
is dan enkele grote. Er 'zal nog meer kans
zijn om in de nabijheid van Vlissingen een
groot kamp te maken, dan nabij Amsterdam of
Rotterdam.

Ma j ? 5 zegt, dat in Brabant grote
mobilisatie magazijnen in aanbouw zijn,
welke op het moment van de internering waar^-
s-chijnlijk leeg zullen zijn en voor interne-
ring gebruikt zullen kunnen worden.

Mr, merkt op> dat de moeilijkheden
weIkètot internering leiden alleen van
binnenlandse aard kunnen zijn, in welk geval
geen afvoer zal plaats hebben. Afvoer vindt
alleen plaats wanneer daartoe militaire nood-
zaak bestaat.

Dhr. meent> dat de arrestaties zo
- vlug -
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vlug en zo vroeg mogelijk zullen moeten
plaats hebben > zodat de kans groot' is dat er
dan nog niet gemobiliseerd is of de mobili-
satie nog in volle gang is , in welk geval
de magazijnen niet leeg zullen zijn.
*

Mr. _ zal doen nagaan of het fort
Ellewöutsdijk bij Vlissingen voor het doel
geschikt en beschikbaar zou zijn.

Lt. ____ zou internering in Brabant met
afvoermogelijkheid naar Vlissingen én Rotter-
dam in overweging willen geven.

Ma j . zou concentratie in Brabant voora .
staan.

Ma,1 . acht dit ook gewenst met het
oog op de bevolking in het Zuiden > welke
rustig en betrouwbaar is, wat in de omge-
ving van Amsterdam en Rotterdam niet het ge-
val zal zijn.

Lt. __ meent dat Vlissingen en Rotter-
dam alleen als af voerhavens in aanmerking
komen.

L t. acht de kans om via België af te
voeren niet groot.

Mr . ' acht transport van Brabant en
Zeeland naar Vlissingen mogelijk, doch niet
uit deze gebieden naar Rotterdam.

Mr.; ____ acht ook afvoer via, België
uitgesloten. Alle afvoer in België moet via
Antwerpen en Os t end e gaan.

Lt . wijst er op, dat wanneer de concen-
tratie~ïn Zeeland, bijv. Z. Beveland, plaats
he^afttlldi.^1JiiQ.e0^Iijkheden zal opleveren, wan-
neièr/vTa jsotterdam afgevoerd moet worden.
Men moet concentreren op een punt vanwaar
Vlissingen én Rotterdam bereikbaar zijn.
In principe zal worden uitgegaan van afvoer
uit Vlissingen met als 2e mogelijkheid een
haven aan de Nw. Waterweg.

„. wijst er op, dat dan de moge-
lijkheid "Bestaat voor samenloop met de Rijn-
evacuatie welke in de omgeving van Dordt zal
plaats hebben,

Maj. wijst er op, dat transport van

- de -
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de grootste groep arrestanten uit Amsterdam
naar liet Zuiden over de drukste route moei-
lijkheden zal kunnen opleveren.

Men wordt het eens over concentratie van de.
geïnterneerden in W.Brabant.

Mr. '_ wijst er op, dat er ook een mo-
gelijkheid isv dat alleen de gevaarlijkste
personen, ± 400,afgevoerd moeten worden,

Mr. merkt op, dat er dan selectie
bij de arrestatie moet plaats hebben. Dit
zal toch nodig zijn, daar dit de gevaarlijk-
ste lieden zijn, die veelal geen topfunc-
tionarissen zijn en van wie dus de meeste
reclames zijn te verwachten, daar men bij
deze groep ook de meeste vergissingen kan
maken."

Mr. zegt, dat een deel van deze
groep geconcentreerd zou kunnen worden in
de gevangenis te Middelburg, welke binnen-
kort verbouwd .vordt en waarvan dan een soort'
versterkte gevangenis wordt gemaakt voor zwa-
re delinquenten en voorernstige politieke
delinquenten.

Lt.'. vraagt waar de mensen heen moeten.

Mr.' meent, dat de Regering of Oor-
log dat zal moeten beslissen.

Lt. zegt, dat de acconsodatie sran boord
niet van zoveel belang is> wanneer de bestem-
ming Engeland zou zijn. De accomod'-tie zal
wel een grote rol spelen, wanneer heb eind-
doel bijv. Canada zou worden.

Maj. meent, dat men wel cp een
lange reis znl moeten rekenen.

Lt. wijst er op, dafc voor afvoer van
2000"man een troepenschip nodig zou zijn,
mede met het oog op de maaltijden. Voor een
kleine tocht zou men zelf brood mee kunnen
nemen.

•̂
Maj . merkt op, dat er behalve op
geintemeerden ook op ruimte voor bewaking
gerekend moet worden.

Mr. zou de bewaking tot een
- minimum -
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minimum willen beperken.
»

Lt.: zegt, dat de Kapitein niet zonder "be-
waking zal willen varen.

c

Lt. heeft destijds voor een trans-
port -tfan 800 NSBers 23 man "bewaking gehad.»

Ma j. meent te moeten rekenen »p 20
man "bewaking voor 400 man en voor de andere
.Groep van 1500 man op 75 a 100 man "bewaking.

Een vrachtschip is voor een dergelijk trans-
port volgens £t« "' gemakkelijker te
bewaken dan een tróëpenschip.

Mr. vraagt of de politie de bewa-
king moet leveren of dat de Marine daarvoor
kan zorgen.

Het blijkt, dafc de Marine voor dit doel geen
mensen kan missen. De BVD en de inlichtingen-
diensten hebben echter personeel, dat toch
weg moet.

Lt. zou als eis willen stellen, dat
deze"bewaking bekend is met het gebruik van
automatische wapenen. Pistolen en karabijnen
zijn niet te gebruiken» evenmin als handgra-
naten.

Lt. voelt meer voor traongasbommen. De
geïnterneerden zijn onbekend aan boord en
van zelf bang op een sehip, dus met een traan-
gasbom gemakkelijk in toom te houden.

Ma j. wijst er op, dat de bewaking niet
geïmproviseerd kan zijn. Deze mensen moeten
als detachement geoefend zijn en onder mili-
taire tucht staan.

Mr. overwoog aanvankelijk of poli-
tie te water bij de bewaking zou kunnen wor-
den ingeschakeld, doch dit personeel is inge-
schakeld bij de Rijnevacuatie en ook Oorlog
heeft hen bijv. voor havendiensten nodig.

Mr._ vraagt wat Marine nodig heeft
voor de afvoer van 2 groepen personen^
+ 500 en + 1500 man. De kampen worden georga-
niseerd met hè1: oog op afvoer.

Lt. vraagt of er medisch personeel in

- de -
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in de kampen is of dat voor een medische
dienst op het schip gezorgd moet worden,

Mr. vermoedt dat d̂ e medische zorg
in het kamp gegeven zal worden door medici
"buiten het kamp.

Lt« vraagt of Engeland of Canada er
van "te voren in gekend worden, dat er even-
tueel naar dat land zal worden afgevoerd.

Mr. zegt, dat dat een kwestie is
welke Justitie niet aangaat.

•

Justitie heeft alleen de zorg voor de kam-
pen.

Mr.. meent, dat de afvoer een
NATO zaak is.

Mr, acht dit niet mogelijk
zonder internationaal overleg. De Regering
zal gaarne advies over het probleem in alle
aspecten hebben. Ongevraagd advies zal ook
welkom zijn.
Het internationaal overleg zal bilateraal,
niet multilateraal moeten zijn. Aan de Rege-
ring zal moeten worden overgelaten om te
beslissen wanneer en waarheen geëvacueerd
moet worden. De internering zal liefst moe-
ten plaats hebben vó6r de Staat van beleg
is afgekondigd.

De Heer merkt op, dat de 400 man
de oproermakers zijn, zodat het een militair
belang is, dat deze worden afgevoerd. De
1300 overigen zijn partijbestuurders dus
voor het merendeel niet direct gevaarlijk.

Mr. merkt op, dat de vraag wie het
bevel tot interneren moet geven, open ligt.

Ma j.. meent, dat dit een formeel pro-
bleem is. Maatregelen moeten worden genomen
om wanneer het bevel tot interneren, c.q.
afvoeren, gegeven wordt, dit te kunnen op-
vangen .

Mr. "" herhaalt, dat de vraag wie het
bevel tot interneren moet geven, 2al worden
beslist na de tot standkoming van de Wet ex
art.196 Gw. en de Oorlogswet,
Het besprokene samenvattende, zegt spreker,

- dat -
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dat overeengekomen isv dat:
a. naar internering in J.Brabant zal worden ge-

streefd;
b. Marine zal opgeven waarvoor bij afvoer moet

worden gezorgd, bijv. bewaking, medische Staf.

Lt*. wijst er op, dat ook wanneer de
reis bijv. na"r Canada zou gaan, het schip
toch eerst een Engelse haven zal moeten aan-
doen en in corivooi varende de Atlantische
Oceaan zal moeten over steken.

Lt. merkt op, dat m'en van Engelse zijde
niet 'op voedsel zal moeten rekenen.
Elk schip ligt hier steeds gereed met vol-
doende water en olie.

Mr. acht het wenselijk, dat de eva-
cuatie vin de 4-00 gevaarlijkste arrestanten
in ieder geval vanuit Vlissingen plaats heeft,

Mr. vraagt of geconcentreerde
internering noodzakelijk is. vfearom geen
regionale internering en concentratie »p het
moment v?,n afvoer.

Mr. wijst er op, dat dit transpcrt
moeilijkheden meebrengt. Op het critieke mo-
ment zal het bezwaarlijk zijn om transport
te krijgen, terwijl men dan tevens tegen de
stroom in moet ga^n.

Lt. oppert de mogelijkheid van con-
centratie per trein.

Ook dit is volgens Ma j. practisch
'•nmogelijk in de Noord-Zuidrichting.

Lt. wijst er op, dat het gevolg van
concentratie op het moment van aivoer zou
zijn, dat heb schip voor de ambarkatie veel
te lang voor de. kade zou moeten liggen. Dit
is uitgesloten.

Ma j . merkt op s dat de Ned .Territori-
aal Bevelhebber gepolst moet worden i.v.m.
geconcentreerde internering in «/.Brabant.

Op de vraag of Binnenlandse ^aken reeds van
deze besprekingen op de hoogte is, deelt
Mr. mede, dat hij Mr.: w voor-
lopig heeft "ingelicht.
Binnenlandse Zaken is pas rechtstreeks bij

-deze -
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deze kwesties betrokken wanneer het over het
arresteren zelf' gaat.

Mr» wijst e c op, dnt de Rege-
ring de normen, welke "bij-het samenstellen.
der arrestatielijsten zijn aangehouden, zal
moeten kermen.

De Heer merkt op, dat er twee soor-
ten lijsten zijn. Een van de individuele per-
sonen, die op individuele gronden geïnterneerd
zullen moeten worden en één lijst van personen,
die volgens bepaalde normen voor internering
in aanmerking komen (bijv. partijbestuurders).

Mr. dringt er op aan, dat in
het aan de Hegering uit te brengen rapport de-
ze normen zullen worden vastgelegd.

Mr. merkt op» dat deze lijsten van-
zelfsprekend aan wijziging onderhevig zijn.

Mr.: vraagt aan wie het rapport s
zal worden uitgebracht.

Mr._ stelt zich voor het rapport uit
te brengen aan de Minister van Justitie, die
het rapport daarna in de Ministerraad zou moe-
ten brengen.

Mr. acht het gewenst, dat uit
de notulen van de Ministerraad blijkt, dat dit
college de normen voor internering kent.

Mr,__ v/ijst er op, dat volgens de alge-
mene normen de plaatselijke politie zelf een
lijst zal moeten maken, welke personen in een
gemeente voor internering in aanmerking komen.

Mr. zegt, dat er tijdig maatregelen
genomen moeten worden, dat de gegevens op grond
waarvan de 400 individuele personen gearres-
teerd worden, naar elders gezonden worden in
verband met reclames van deze personen.
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7BE3LAG bespreking aet G Ilb op 3 Januari 1952

x

1. Aan G Ilb overhandigd afschrift A-lijst van 9 Hovem-
ber 1951f benevens •yflUUf WIJ ZUIGEN t.b.v. samenstel-
ling van de Arrestatielijst van 17 Augustus 1951 met
als bijlage een blanoo formulier.

2. BYD zal een lijst samenstellen bevattende personalia
en adressen van op de Arrestatielijst voorkomende
personen.

3. Deze lijst zal voer l Februari 1952 aan G Ilb worden
overhandigd.

4- G Ilb zal bij Comitee 2 van Ver. Chef s van Staven de-
ze lijsten Indienen ter eventuele completering.

5. G Ilb zal bovenbedoelde (sub 1) lijsten niet Multi-
pliceren zonder nader overleg met BTD.

6. G Ilb zal periodiek van noodzakelijk gebleken wijzi-
gingen op de hoogte worden gesteld.

3 Januari 1952

K. 58

i Nummer:
1 Datum: 4 Januari 1952

Overhandigd aan: Majoor

Overhandigd door: Handtekening ,voor ontvangst:
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Ontv. y. C, 21.3.67; 3 dupl. vern.

VERSLAG bespreking G Ilb (Majoor ,
Kapitein ), HB, H0f PHC op £2 flotober 1951

I. overeenstemming betreffende de -richtlijnen voor
4rt»estatiebeleid (enkele details daargelaten).

II. Uitwisseling van richtlijnen en arrestatielijs-
ten.

III. G Ilb zal arrestatielij sten^benevens haar uit-
voering bespreken met Comitée'jvan de Verenigde
Chefs van Staven. Hierbij zal aandacht worden

^ gevraagd niet alleen voor de arrestatie, de ver-
zorging, de afvoer en de bescherming van het uit-
voerend personeel, doch tevens voor uitschakeling
van transport en verbindingsmiddelen en drukper-
sen.

IV. G Ilb zal de gehele aangelegenheid als boven be-
doeld ter sprake brengen in de Coördinatiecommis-
sie»

V. Daarna zullen militaire voorzieningen als i.v.m.
het bovenstaande nodig, noeten worden overwogen.

23 October 1951.

Zie noti-ti» HC d.d. 23.10.51
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VAN
.jfi GENERALE STAP
SECTIE G 2 - BUREAU B.

Nr. /Ï//&QOS/s/ /

ONTWERP ANALYSE
betr» de binnenlandse veiligheid

ingeval van oorlog of direct oorlog"sljfevaar»

(Afgesloten 1951

1. Algemeen»
a. Het zal practisch onuitvoerbaar "blijven zodanige gege-

vens in handen te krijgen, dat volledig en concreet kan wor-
den aangeduid, waar, wanneer en welke vormen van geheime
oorlogvoering aan de dag zullen treden in de periode om-
streeks het uitbreken van een oorlog» Een der grondbeginse-
len van de geheime oorlogvoering is immers, dat zij verras-
send, op critieke momenten en plaatsen tot uitvoering moet
worden gebracht.

b. Het doel van deze analyse is echter allereerst ons een
"~ beeld te vormen van de MOGELIJKHEDEN, welke zouden bestaan,

indien men geen enkele tegenmaatregel voorbereidde en uit-
voerde, vervolgens na te gaan, welke van die mogelijkheden
men kan uitschakelen als tijdig de juiste tegenmaatregelen
worden genomen, teneinde zodoende te geraken tot een zo
nauwkeurig mogelijke benadering van de te verwachten toe-
stand»

c_» Het is hierbij niet mogelijk een scherp onderscheid te
~ maken tussen de mogelijkheden, welke uitsluitend en recht-

streeks de militaire toestand kunnen beïnvloeden, en die,
welke zuiver in de civiele sfeer liggen. Beide terreinen,
waarop de geheime oorlogvoering zich kan doen gevoelen,
grijpen daartoe te sterk in elkander»

d. In paragraaf 2 en 3 is een onderscheid gemaakt tussen:
(1) de mogelijkheden kort v<5(5r- of bij het intreden van de

oorlogstoestand;
(2) de mogelijkheden ingeval van vijandelijkheden op Neder-

lands grondgebied»
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2_. Mogelijkheden kort v6<Sr - of bij het intreden van de oorlogs-
toestand»
a» Algemeen:

(1) Bij het volgende werd aangenomen, dat er zich aanvanke-
lijk geen vijandelijkheden op Nederlands grondgebied af
spelen. Is dit wel het geval, dan zullen "bovendien een
aantal van de in paragraaf 3 genoemde mogelijkheden een
rol apelen.

(2) Als uitgangspunt is genomen, dat iedere agressor in de
eerste plaats zal nastreven het zijn tegenstander onmo-
gelijk te maken weerstand te bieden, o.m. door te belet
ten dat hij zijn strijdkrachten in het veld brengt;
steeds zal hij pogen zijn militaire doel zonder slag
of stoot te bereiken.

(3) Van groot belang is het feit, dat de Nederlandse strijd
krachten voor het overgrote deel niet paraat zijn, doch
moeten worden gemobiliseerd en vervolgens geconcen-
treerd, alvorens zij strijd kunnen leveren.

(4) Daar men voorts moet aannemen, dat de vijand weet, dat
de factor TIJD van beslissende betekenis is voor onze
mobilisatie en concentratie, zal zijn activiteit het

fevaarlijkst zijn, indien deze gericht is op het teweegrengen van z.v.nu VERTRAGING.
(5) Dit doel kan bij uitstek worden gediend door de activi-

teit van een binnenlandse tegenstander (B.T.) op alle
gebieden van de geheime oorlogvoering»

(6) De beste mogelijkheden worden hem daarbij geboden in
een sfeer van algemene onrust, vrees en verwarring; de-
ze toestand kan uiteraard het gemakkelijkst worden te-
we eggebracht(in dichte bevolkingscentra, in het bijzon-
der daar, waar het communistische element sterk verte-
genwoordigd is.

(7) Sen andere fcans wordt de B.T. geboden in de buiten de
verdedigingslijn gelegen provincies; ook daar kunnen
chaotische toestanden worden teweeggebracht, als de
burgerbevolking ertoe kan worden bewogen in het wilde
weg te evacueren.

b. Inlichtingenactiviteit»
(1) In deze phase zal de inlichtingenactiviteit van de B.T,

zich in de eerste plaats richten op het vaststellen en
doormelden van de vordering van de mobilisatie en con-
centratie o.a. t.b.v. de in c_ hieronder vermelde sabo-
tage-activiteit (speciaal tijdstippen en routes van de
militaire vervoeren).

(2) Daarnaast zullen ook inlichtingen worden ingewonnen be-
treffende objecten van direct belang voor toekomstige
vijandelijke operatifcn (locatie commando-posten, ver-
bindingscentrales, depots, e.d.)»

- 3 -
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(3) Deze directe of indirecte inlichtingenactiviteit kan
overal worden verwacht en worden bedreven door perso-
nen in en tuiten de militaire organisatie.

Sabotage-activiteit.
(1) Deze zal zich in de eerste plaats richten op de des-

organisatie resp. vertraging van mobilisatie en con-
centratie.

(2) Aangrijpingspunten kunnen derhalve zijn:
(a) openbare en militaire verbindingsmiddelen ( incl,

radio-omroep):(vertraging mobilisatie-oproepen,
bevelvoering, berichtenwisseling);
mobilisatievoorraden;
openbare en militaire vervoersmiddelen;

(d) kunstwerken in wegen en spoorwegen;
(e) kra c ht c entrale s en hoogspanningsnetten; (desorga-

nisatie spoorwegvervoer en industrie).
(3) Daarnaast moet worden rekening gehouden met sabotage

aan sleutelpunten voor de nationale of geallieerde
oorlogvoering c.g., logistieke- en productiemiddelen
(zie Key'points lists).

d_. Ondermijning van het moreel der troepen.
(1) Door propaganda in diverse vormen c.q.. door intimida-

tie, zal worden getracht dienstplichtigen te bewe^gen
geen gehoor te geven aan de mobilisatie-oproep.

(2) De mogelijkheid van effect is het grootst in bevolking
centra met sterk communistische inslag; ook in het
Oosten en Noordoosten des Lands moet hiermede rekening
worden gehouden. In deze laatste (onverdedigde) stre-
ken moet vooral worden gelet op het gebruik van pseu-
do-patriottische of provinciaal-chauvinistische schiji
leuzen.

(3) Getracht zal worden het vertrouwen te schokken in de
eigen bevelvoering en commandanten, alsmede in de bij-
stand der geallieerden of in de eigen krijgskansen.

(4) Waar mogelijk zal worden opgeruid tot desertie, muite-
rij c.q.. geweldpleging tegen coiamandanten.

(5) Door het teweegbrengen van onrust gedurende de nacht
kan het moreel der troepen langs de v/eg der vermoeid-
heid worden geschaad.

Deze vormen van activiteit kunnen worden bedreven met be-
hulp van personen in en buiten de militaire organisatie.

e_. Activiteit met behulp van de burgerbevolking.
(1) Door het ontketenen van stakingen, al of niet gepaard

gaande met intimidatie (d.m.v. fluister-campagnes, aai
slagen op autoriteiten, nachtelijke schietpartijen,
e.d.) kan het openbare ve rb i ad in̂ anet (incl.radio-
omroep) en verkeerswezen worden ontwricht.

(2) Door het ontketenen van een paniekstemming bij de bur-



kan een ongeregelde massa-evacuatie ontstaan,
welke de militaire vervoeren desorganiseren (zie ook
2-a (?))• Dit kan ook ontstaan door een massa vlucht
uit Duitsland.

(3) Door het ontstaan van ernstige ongeregeldheden of cha-
otische toestanden in belangrijke bevolkingscentra
kan de militaire leiding worden gedwongen troepen aan
hun eigenlijke "bestemming te onttrekken, teneinde de-
ze in te zetten tot herstel van orde en rust.

f. Gewapenderhand optreden.
(1) Door bezetting van beheersende punten, verkeerscentra

e.d., kan worden belet of belemmerd, dat dienstplich-
tigen zich (op tijd) naar hun mobilisatiecentra bege-
ven. Een en ander kan gepaard gaan met het afnemen va;
vuurwapenen, welke de opkomende dienstplichtigen mede-
voeren.

(2) Coups-de-main tegen belangrijke verkeerscentra, ver-
bind ings c ent ra, rivierovergangen, havens en andere
sleutelpunten, kunnen niet alleen de militaire ver-
voeren en bevelvoering in verwarring brengen, doch
tevens afsplitsing van troepen ter opruiming van de
verzetsgroepen vereisen.

(3) Met deze mogelijkheden dient vooral nabij de communis-
tische centra rekening te worden gehouden.

L* Mogelijkheden B.T. ingeval van directe vijandelijkheden, op Ne-
derlands grondgebied.
a. Algemeen.
~~ In deze omstandigheden zal de B.T. nastreven de ope-

rati'ên van de vijand te begunstigen, terwijl aan onze ope-
ratiemoge lijkheden zoveel mogelijk afbreuk zal worden ge-
daan.

In het algemeen zal dit/streven zich uiten in pogingen
tot :
|1) het desorganiseren of misleiden van de bevelvoering;
'2) het demoraliseren van de troepen;
(3) het beletten of belemmeren van verplaatsingen en/of

logistieke voorzieningen;
(4) directe hulpverlening aan vijandelijke troepen.

b. In dit verband bestaan de volgende mogelijkheden:
(l) Inlicht ingenact ivite i t.

Het inwinnen van inlichtingen t.b.v.de vijandelijke
gevechtsinlichtingendienst in en achter het operatie-
gebied (verkenning, waarneming, onderscheppen van or-
donnansen, vermeestering of ontvreemding van documen-
ten, afluisteren van berichtenwisseling, wachtwoord,
uithoren van militairen, overbrenging der inlichtin-
gen met behulp van radio, onvernielde telefoonverbin-
dingen, postduiven, optisch, line,crossers).



(2) Sabotage-actiViteit.
(a) in het operatiegebied;

ter verhindering van onzerzijds voorgenomen vernit
lingen, daarentegen ter vernieling van objecten,
welke voor ons in^tact moeten blijven. Vernieling
of storing van verbindingen; vernieling of on-
bruikbaar maken van materieel (vooral het moeilijl
vervangbare);

(b) in het etappengebied;
tegen objecten van groot belang voor de bevelvoe-
ring (speciaal verbindingscentra en -middelen),
voor de logistieke verzorging, voor verplaatsin-
gen, productie e.d. (zie Keypoints lists);

c_. Ondermijning van het moreel der troepen.
Als onder 2-d aangegeven, doch vooral door activiteiten,
welke de troep van nachtrust beroven (uitlokken van nachte-
lijke schietpartijen e.d.), alsmede door het neerschieten
van commandanten en door geruchten.

d. Activiteit met behulp van de burgerbevolking.
Als onder 2-e.

£. gewapenderhand optreden»
Als onder 2-f, waarbij eventueel steun wordt verleend aan -
of door vijandelijke parachutisten.

f. Jirecte hulpverlening aan de vijand en misleiding.
" TïlOptreden als gids, tolk of verkenner e.a. handlangers-

diensten.
(2) Aanwijzing van vindplaatsen of beschikbaarstellen van

materiaal van belang voor vijandelijke operatiën (bij-v
materiaal voor geïmproviseerde rivierovergang.

(3) Verspreiden van valse bevelen of berichten en dergelij
ke misleidende activiteiten.

4. Eigen mogelijkheden.
a. Algemeen.

(1) Door tijdig de juiste tegenmaatregelen voor te bereide
en ten uitvoer te brengen, kan de B.T. in belangrijke
mate worden belet zijn doel te bereiken.

(2) Het complex van mogelijke tegenmaatregelen kan tot de
volgende hoofdgroepen worden teruggebracht:
(a) het aantasten van de personen, welke de veiligheid

kunnen bedreigen;
(b) het aan de B.T. ontnemen van de middelen, welke hi

nodig heeft;
(c) het aan de B.T. ontzeggen van bewegingsvrijheidt
(d) het verhogen van het weerstandsvermogen van de

goedwillende burgerij;



(e) het nemen van beveiligingsmaatregelen t. o. v. de
voor de B. T, "belangrijke objecten,

(3) Zeer belangrijk is, dat ook deze maatregelen zo goed
mogelijk worden geheimgehouden en verrassend worden
uitgevoerd.

b. Aantasten van de personen, welke de interne veiligheid kun-
_ bedreigen»

(1) Eliminatie door p-r-ppg-fcQ-fc-ie, internering, enz.
(a) De B. T. zal de voorkeur geven aan mogelijkheden,

waarbij de massa een rol speelt; deze massa kan
bestaan uit communisten c.q.. meelopers, maar ook
uit bonafide burgerbevolking, welke op enigerlei
wijze tot een gewillig instrument wordt gemaakt.

(b) Deze activiteiten vereisen echter steeds leiding
tfan krachtige geroutineerde figuren. Deze zi^n in
de C.P.N, c «a. dun gezaaid. De C.P.N, zal derhal-
ve in belangrijke mate moeten werken met dezelfde
personen, welke ons thans bekend zijn als leidende
partijfunctionnarissen, terwijl de mogelijkheid
van een schaduworganisatie uiterst gering is.

(c) Daarnaast zal een beperkter aantal individuen werk
zaam zijn op het gebied van inlichtingen- en sabo-
tage-activiteit. Daar deze activiteit geheel los
kan staan van die van de C.P.lï. , terwijl het moge-
lijk is, dat ook de personen zelf geen relaties
met de partij onderhouden, zal deze categorie moei
lijker te onderkennen en te elimineren zinn.

(d) Als het mogelijk zou zijn ALLE in (b) en (c) hier-
voor bedoelde lieden TIJDIG onschadelijk te maken,
zou men alle overige veiligheidsmaatregelen wel
achterwege kunnen laten.

(e) Er dient derhalve te worden nagegaan:
(i) of het mogelijk is al deze personen uit te

schakelen;
(ii)of het mogelijk is dit tijdig te doen (m.a.w.

wanneer).
(f) Het eerste zal zeer sterk afhankelijk zijn van di-

verse factoren, waartoe behoren:
(i) het aantal te arresteren personen;
(ii) sfeer, waarin de arrestaties moeten worden ver

richt (rust, onrust, verzet);
(iii)mate van medewerking van het gros van de be-

waking;
(iv)beschikbare machtsmiddelen.

(g) Een zo nauwkeurig mogelijke interpretatie van de
ten dienste staande gegevens, uitgaande van het op

bijlage l bijlage l vermelde, en van de huidige machtsmidde-
len, leidt tot de volgende benadering:



rayons aangeduid met I : uitvoering NIET MOGELIJK
—"n "Ü "—Tl : " TVTIJFELACHTIff

» " M III: " ZEKER.

bijlage 2 Deze rayons zijn tevens aangegeven op bijlage 2.
(h) ri.b.t. het tijdstip waarop tot arrestatie moet wor-

den overgegaan, kan bij de voorbereiding slechts
worden uitgegaan van de zeer algemene eis, dat in
de rayons I en II geen risico mag worden genomen,
omdat anders uitvoering wellicht geheel onmogelijk
zal zijn» M.a.w. beter te vroeg dan te laat. Van
dit onderwerp dient een afzonderlijke studie te
worden gemaakt, waarbij wellicht, door overleg tus-
sen 3.1.D., B.V.D. en G 2 (A en B), een aantal in-
dicaties kan worden vastgelegd, welke het mogelijk
maken dit tijdstip zo goed mogelijk te bepalen.

(2) Beïnvloeding van het moreel van de B.T. (Psych.oorlogv,
(a) Het mag niet uit het oog worden verloren, dat de

potenti'êle B.T. geenszins uit "Uebermenschen" be-
staat.

(b) Het is niet onmogelijk, dat verscheidene communis-
ten werkelijk geloof hechten aan de "vredes"propa-
ganda van de S.U. of, indien zij hieraan twijfelen,
toch maar blijven "meelopen". Indien de S.U. tot
agressie overgaat, kan een ^oed voorbereide en psy-
chologisch juiste propaganda tallozen op het crifit
ke moment doen weerhouden actief mede te werken
aan hetgeen de partij verlangt (temeer als de lei-
ding wordt uitgeschakeld). Dit onderwerp op het tei
rein van de psychologische oorlogvoering zal door
de desbetreffende deskundigen moeten worden bestu-
deerd.

(c) De tijdige aankondiging en waar nodig snelle uit-
voering van gestrenge bestraffing van degenen, die
zich schuldig maken aan subversieve activiteit, zeQ
weer anderen tot inactiviteit bewegen. Dit zal dooi
Justitie nader moeten worden ter hand genomen.

(d) Ook de nierna onder 4-f te n«*men veiligheidsmaatre-
gelen kunnen velen tot voorzichtigheid en daardoor
tot mindere activiteit brengen.

(e) Tenslotte mag niet worden vergeten, dat de B.T.,
vooral m.b.t. massa-activiteit, voorbereidingen
moet treffen, welke hij zal trachten zorgvuldig ge-
heim te houden. Indien men erin slaagt de toekomsti
ge leiding van de 3.T. een gevoel van onzekerheid
betreffende de betrouwbaarheid van haar aanhang te
geven, zullen ongetwijfeld vele voorbereidingen te
laat of onvoldoende geschieden; de kans op misluk-
king neemt daardoor toe. (tegenover dit voordeel on
zerzijds staat echter het nadeel, dat het voor ons
moeilijker zal zijn inlichtingen in te v/innen. 2en

- 5 -
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en ander dient tegen elkander te worden afgewogen).

£• Ontnemen van middelen aan de B «T.
(1) Tot de middelen, welke de B.T. voor zijn activiteiten

nodig heeft, "behoren:
(a) mogelijkheden vo<rvervoer van wapenen, springmidde-

len e.d.;
(b) electrische verbindingsmiddelen (openbaar en parti-

culier);
(c) postverbinding (incl.postboxes);
(d) postduiven;
(e) drukpers- en colportageinogeli jkheden (incl.luidspr.

install.);
(f) vereniging en vergadering;
(g) geldmiddelen;
(h) vervoersmiddelen;
(i) uniformen en daarop gelijkende kleding;
(j) fotografische middelen.

(2) Het gros van de maatregelen, welke beogen het gebruik
dier middelen te ontzeggen, moet in vredestijd zijn
voorbereid en op een zodanig tijdstip in werking treden
dat de B.T. geen kans meer heeft zijn toevlucht tot an-
dere middelen te nemen.

(3) 2en belangrijk punt is, dat het normaal functionneren
van het dagelijkse leven vereist, dat tal van middelen
ter beschikking van de B.T. moeten worden gelaten, als
een en ander niet zeer minutieus wordt voorbereid.

d. Ontnemen van bewegingsvrijheid.
(1) Sen onmisbare voorwaarde voor de mogelijkheid van gehei-

me oorlogvoering is bewegin^svri jheid.
(2) Theoretisch bestaat de mogelijkheid alle subversieve ac-

tiviteit lam te leggen, als men iedereen verplicht in
huis te blijven. Het behoeft wel geen betoog, dat dit
niet kan en dat het zelfs averechts zou werken. In geva]
van nood moet het echter mogelijk zijn de maatregel
locaal en tijdelijk te gelasten.

(3) In het algemeen kan men echter reeds zeer veel bereiken
door beperking van de bewegingsvrijheid. Deze beperking
kan v/orden gevonden in tijd en in ruimte.

(4) Tot beperking in tijd bsïioren het instellen van een zgn,
avondklok en het instellen van een "oeriodieke meldings-
plicht.

(5) Tot de beperking in ruimte behoren in volgorde van in-
grijpendheid: (ruimte waarin vrijheid van bev/eging be-
staat)
(a) indeling van hot gebied in rayons met "grenscontro-

le" (rayon = grote gemeente cf groep van geneenten);
(b) verbod de gemeente te verlaten c.q.. algemeen reis-

verbod;
(c) verbod de be\700iide kom van de gemeente of de v/o on-

wij k te verlaten;

- 9 -
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(d) uitgaansverbod in bepaalde wijken.
(6) Voorts kunnen bepaalde ressorten, v/ijken of wegen wor-

den verklaard tot "verboden gebied" en eventueel worden
ge'êvacueerd.

(7) De mogelijkheid 2ioet bestaan naar gelang van omstandig-
heden snel de vereiste maatregel te kunnen gelasten en
hem met kracht dorr te voeren.

e_. Het verhogen van het we er stands vermogen van de bonafide be-
~ volking.

Een onderwerp op zichzelf. In het bestek van deze be-
schouwingen moge worden volstaan met het aanduiden van de
noodzaak het bij de bevolking spoedig rijzende gevoel van
machteloosheid weg te nemen, door haar soveel mogelijk gele-
genheid te geven iets te doen, zij het goed voorbereid, geor-
ganiseerd en behoorlijk geleid. Uit veiligheidsoogpunt moet
het haar mogelijk worden gemaakt waarneming van subversieve
activiteiten gemakkelijk en snel aan de juiste instantie te
berichten.

f. Het nemen van beveiligingsmaatregelen.
(1) "Wie alles beveiligen wil, beveiligt niets". Deze vari-

ant op een militaire leerstelling dient de basis te ziji
voor de te nemen beveiligingsmaatregelen.

(2} Het is mogelijk de noodzakelijke schifting tot stand te
brengen door:
(a) Allereerst vast te stellen, welke objecten van be-

slissende betekenis kunnen zijn voor de oorlogvoe-
ring; op grond hiervan prioriteiten te stellen. (Dii
is grotendeels gebeurd door het opmaken van de "Key-
pointa lists".)

(b) Vervolgens uit de locatie der sleutelpunten t.o.v.
de in sub 4-b-(l)-(g) en op bijlage 2 aangegeven
rayons I resp. II een nadere rangschikking af te
leiden.

(3) Wu kan men pas beginnen met object voor object de spe-
cifieke kwetsbaarheid voor sabotage en andere subversi-
viteit vast te stellen om tenslotte te kunnen bepalen,
welke maatregelen men moet voorbereiden of nemen. In be-
paalde gevallen zal men wellicht een aantal objecten
moeten verenigen tot een geheel, terwijl eveneens de mo-
gelijkheid bestaat, dat men grote objecten moet onder-
verdelen.

Vergelijking der mogelijkheden

- 10 -
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6» Conclusies;
w»o» a. Hypothese betr* de te verwachten toestand uitgaande van

de vergelijking sub 5.
b. Nader in te winnen inlichtingen, welke in inlichtingen-
~ plan moeten worden opgenomen en uitgewerkt,
c. Direct te nemen maatregelen»
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Ontv.v.KA, 16.9.66

A 19/51. Blz. 1. /
<**..'.10 exemplaren j nr

Verslag van de bespreking op 11 September 1951 op
de .afdeling Politie van het ïÜriTsterié van Justitie.

Aanwezig:
iiïr. , Justitie
Lt.Kol. ) Oorlog
Had. )
Mc. ) Binnenlandse
J.G. ) Veiligheidsdienst.

Mr«_ recapituleert het doel van deze bespre-
kingen. De eerste vraag is: hoeveel personen zullen
er ongeveer gearresteerd moeten worden en -waarop
moet de capaciteit van de kampen dus berekend zijn,

Mr. ____ "wijst op het schrijven van de Chef Ge- ,
nerale 'Staf V dd. 15 Augustus 1951, No. G 2/L08T/Z.G-/"
en merkt op, dr-t het niet juist is, dat de BVD nu
reeds een definitieve lijst van te arresteren per-
sonen zou kunnen opstellen. De organisaties, waarvan
de besturen gearresteerd zouden moeten -worden,- zijn
op te geven. De individuele bestuursleden -wisselen
echter.
Ook de opgave der individuele personen, die niet in
handen vpn de vijand wogen vollen, wisselt.
Mr. wijst er op, dat de BVD geen enkele
executieve bevoegdheid heeft. De BVD kan Kei adv*-
Tieeoripmtrent de gevaarlijk te achten pjersotfen ge-
ven, doch kan in deze geen enkele exerutiëjvé ! daad
verrichten. ; .

rf
Mc. meent, dat de plannen gemaakt kunnen '.
worden door Mr. , Lt.Kol. en hem-
zelf en dat t.z.t. Binnenlandse Zaken of een andere
daarvoor anngervvezen instantie deze zal moeten uit-
voeren. De BVD zal een adviserende taak hebben,

Mr. meent, dat de brief van de G. S. teveel
t. r. v, te 'arresteren personen uitge&t van het be-
stacn van een oorlogstoestand. Men moet ook rekenen
op een toestond van bezetting.

deelt mede, dat de in punt 5 von
Ket schrijven van de Generale Staf opgenomen kern-
vragen aanleiding hebben gegeven tot het opstellen
van een schema, dat nsder uitgewerkt zou kunnen
v/orden en dpn automatisch tot oplossing van diverse
vraagpunten sou leiden.

Mr^ merkt op, dat de vrepg -welke personen
gearresteerd moeten worden, geen aangelegenheid voor
Justitie is. Dat moet worden vastgesteld in overler
tussen Oorlog en Binnenlandse Zaken. Justiïic moe-'',
echter de uiteiAdclijke cijfers weten cm de verder,»
organisatie var. de kampen enz, te kunnen opzetten.

- Mr.



A 19/51. Blz.2.

. M?_»_ meent, dat de voorbereidende Tnaatfage-'
len voortgang kunnen vinden ook al is het juiste
aantal te arresteren personen- nog niet bekend» Een
raming is reeds nu. te maken,

Mr» v/ijst er op, dat -wanneer nu onverhoopt
moeilijkheden zouden ontstaan er geen arrestatie-
lijsten klaar zijn en dus gcüaproviseerd moet •wor-
den, De kwestie der onderbrenging in kampen en de
eventuele afvoer van een gedeelte der arrestanten
kan echter niet geïmproviseerd -worden.
Dit is de grote moeilijkheid in Mei 1940 gebleken»

is vru mening, dat reeds nu moet worden
vastgesteld in v/elke gemeenten men zal interneren
en -welke gebouwen, kampen, enz. dnervoor gereser -
veerd moeten TJ orden.

Mr» onderscheidt twee kwesties:
1. K. e moeten gearresteerd worden.
2. T7elke organen voeren de arrestaties uit en v/aar moe-

ten de arrestanten heen.
Het behoort tot do taak van de BVD om de a. s. arres-
tanten in het oog te houden, eventueel duikadressen
op te sporen, onz.
Oorlog moet bepalen waar de kampen moeten komen.

_De__He_er_ merkt op, dat in de brief van de
Generale Staf er van uitgegaan -nordt, det zij, die
toezicht houden op de te arresteren personen ook de
arrestaties moeten verrichten. Spreker acht dit
niet juist. Toezicht wordt uitgeoefend door de BVD
en de inlichtingendiensten, deze hebben echter geen
executieve bevoegdheid en arresteren dus niet. "Wel-
iswaar zijn bij de BVD en de ID politie- en rijksre-
chercheambtenaren ingeschakeld, doch deze zijn te
•weinig in getal en voor andere dingen nodig dan dat
zij de arrestaties souden kunnen verrichten. Voor
het verrichten dor arrestaties zal een aparte orga-
nisatie opgezet moeten "worden.

Mr. zou de arrestaties door de gewone rijks
en gemeentepolitie v?illen laten verrichten.

ĵïï. merkt op, dat de Chef Generale Staf de
verzorging der evacuatie op zich heeft genomen.
Van bel eng is primair:
J' a ar moeten de kampen komen. Dit stelt Oorlog vast.
Secundair: hoeveel personen komen er in een kamp en
wie moeten gec-va.cueerd morden buiten Nederland.

zegt, dat de Generale Staf het meest
geporteerd is voor internering op schepen en evacua-
tie op korte termijn. Het schip vervult dan de func-
tie vpn het kemp. Kanvoen moeten zvaar bewaakt worden,
o, m. om ontvluchting en bevrijding te voorkomen»

_ merkt op, dat België, Frankrijk
en wellicht ook de Scandinavische landen met dezelfde

- problemen -
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problemen zitten, Wordt deze kwestie niet in het ka-
der von de onderlinge besprekingen opgenomen?

Lt.Kol.;' zegt, dat dit tot nu toe niet het
gevaf is geweest. Engeland zal er niet aan willen om
dit gemeenschappelijk te regelen.

Mr» vraagt of er indien er nog geen Staat
van Oorlog of beleg is, doch er toch ernstige binnen-
landse spanningen "bestaan ook reeds tot internering
zal worden ovorgegarn en of don de nodige scheeps-
ruimte ter beschikking zal staan.

-̂s voor een systeem hetwelk 100$ veilig- •
heid biedt. Daarom zou h-. j op een zeer vroeg moment
reeds tot arrestaties over rillen gaan en direct daarop
de arrestanten verschepen. Leiden de spanningen uit-
eindelijk niet tot acute moeilijkheden, dan zouden de
schepen terug kunnen komen.

De_ .Heer zegt, dat de opgave der te arreste-
ren personen, zoals deze voorlopig door de BVD v/ordt
opgemaakt, te ruim is. Hierin zijn ook personen opge-
nomen, die ogenblikkelijk niet tot het vergroten der
spanningen bijdragen, maar die t.z.t. niet aan de
vijand ia handen mogen vallen.

De vergadering zou er voor zijn om op ruime schael te
arresteren. Evacuatie op grote schael is echter niet
uitvoerbaar zonder een regeling in Atlantisch verband.

Mr, komt tot de conclusie, dat er hier dus

interneringsgelegenheid moet zijn, zolang er geen af-
voer nodig is. T/anneer de toestand dit vereist, moet
er afgevoerd Y/orden,
Er zullen dus toch kampen hier nodig zijn.

Ma-j. zou, zolang de kampen niet gereed zijn,
schepen voor noodgevallen achter de hand willen heb-
ben.

Mr. stelt vast, dat de volgorde Van de te
treffen maatregelen zou moeten zijn:

1. vaststelling van de plaats der kampen (door de Gen.
Staf) nabij havens,

2. Aanwijzen v^n gebou?.ven et c. als interneringskamp in te
richten.

3. Vaststelling van de kampcapaciteit.
4* Bewaking der kampen.
5; Transport naar de kampen (door militairen of politie?)
6. Y.rie moeten morden gearresteerd.
7. VTie moeten de arrestaties verrichten.

Maj.» merkt op, dat de militaire instanties niet
voor het travisport zullen kunnen zorgen.

Mr. zegt, dat met het transport een instantie
moet -worden belcst, die bevoegdheid heeft om de nodige
transportmiddelen te vorderen.

- Mr.
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Ï3%_ meent, dat in geval van nood eventueel
transporttneteriaal gevorderd moet -worden, ook zonder
dat hiertoe de uitdrukkelijke bevoegdheid vaststaat.

Mr_. vrssgt zioh af welke bevoegdheid Binnen-
landse Zaken heeft om m«b.t. arrestaties nu reeds op-
draohten acn de gemeenten te geven.

Ifê  anirwoordt, dat Binnenlandse Zaken momen-
teel niets aan de gemeenten kan opdragen. Dit kan
eerst wanneer de -wet ter uitvoering van art. 196 G.W.
tot stand zal zî n gekomen.

pe_Jïeer_ is van mening, dat de instantie,
die arresteert, dus waarschijnlijk de politie, ook
moet transporteren.

Mr_. wijst er op, dat in 1940 aan het Mili-
taift Gezag v/ns opgedragen de arrestaties te regelen,
doch/men deze taak apn de T¥ooureurs-Qeneraal heeft
overgedragen.
De kampen zullen onder leiding van Justitie staan.
Het Politiebesluit 1945 opent de mogelijkheid, dat de
Commissaris der Koningin de bevelvoering over de poli-
tie voor verschillende gemeenten regelt (art.lé P,B.
1945).

De .Heer̂  aoht een gecoördineerd optreden
van verscheidene gemeenten bij de regeling van de
arrestaties, enz. zeer gewenst.

Mrv. stelt voor een werkgroep in te stellen
die de praotisohe organisatie van de verschillende
vermelde punten beziet. De BVD doet voorstellen be-
treffende de te arresteren personen. Na goedkeuring
van deze voorstellen op hoog niveau -worden de lijsten
aan de betrokken burgemeesters doorgegeven.

!&••__ vat de te volgen gang van zaken nog eens
als volgt samen:

1. Oorlog stelt vast v/aar de kampen moeten komen.
2. De 'Terkgroep, samengesteld door Oorlog, Binnenlandse

Zaken en Justitie, regelt het transport.
3. De BVD stelt in overleg met de Generale Staf vast wel-

ke groepen ven personen en individuele personen ge-
arresteerd zouden moeten worden. Spreker meent, dat
zolang de Staot van Oorlog niet is afgekondigd, Bin-
nenlandse Zaken de leiding gevende instantie is.Zodra
de Stast van Oorlog is afgekondigd gast deze leiding
over oo de Chef Generale Staf.
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UITTREKSEL verslag bespreking van Ure. en
met Majoor op 36 juli 1951

2. Arrestatie en evacuatie van ongewenste Nederland*** en
vreemdelingen bij een dreigende oorlog.

Na mededeling van de bespreking omtrent dit vraagstuk met
Mr. t Maj. en wordt
dezerzijds gesteld, dat deze arrestatie t.a.v. Nederlanders
alleen kan worden georganiseerd door aanwijzing van de
groepen der te arresteren personen aan de hand waarvan
plaatselijk de arrestaties zullen dienen te worden uitgevoerd.
Omtrent de ter zake te geven richtlijnen wordt nog bericht
verwacht van Overste Be samenstelling van de lijst der
individueel te arresteren personen is in behandeling.



Ontv. v. C, 21.3.67

ARRESTATIELIJSI v+~~ C~-

Aantallen per provincie;

Groningen 5

Friesland 2

Drente 2

Overijsel 13

Gelderland 8

Noord Holland 211

Zuid Holland 111

Utrecht 19

Noord Brabant 17

Zeeland l

Limburg 59

Totaal 448

Diversen
Verblijvend in het buitenland
of Adressen onbekend 8

15 Juni 1951



On-fcv. 7. C, 21.3.67. Orig.?
\

I O T A

AAN: SC
VAK: HC "

Betr.: arreatatielijat

Verzoeke de arrest at iel i'j s t te splitsen
pcovinciegewijs in de volgende 3 groepen:

f
Ie groep : Gronigen, Yriesland, Drenthe, Overijssel,

Gelderland";

2e '" : Hoord-Holland, Zuid-V:olland, Utrecht;

3e " : Noord-Brabant, Zeeland, Limburg.

Voorts provinoiegewi,j8 alfabetisch per
gemeente.



Untv. v. KA, 16.9.66 (opgesteld n.a.v. bespr,
op 8.6.1951)

Aantallen par provlnoi» a*t afcondarlljka TOEBaldiag Hpttardaa, DM H»**,
Aaatazda* t

RotUrda» 97

D«x Haag 77

ZoidhoUaad 46

iutezdw 440

loordhollud 256

Vtnoht 63

G«ld«rla»d 61

Or«rlj8Ml 107

Dxwxt* 54

Gxonlat«n 80

Fri««l«d 6?

Hoordtrmbaat 25

Z**laad l

5$

Tbtaal 1567



OntT. v. KA, 16.9.66 (opgesteld n.a.Y. laespr.
op 8.6.195!)

Aantallen per provincie t

Groningen 5

rrieelamd 2

Drente 2

Orerijwel 13

Gelderland 8

•oordbollMd 211

Zoidholland 111

Utrecht 19

Hoordbrabamt 17

Zeeland l

Limburg 99
«̂ ••i «•><••

Totaal 448

Dim
Verblijvend in bet
of «dreseea onbekend 8


