
KORT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST VAN VERTEGENWOORDIGERS VAN

DE ELP GROOTSTE POLITIEVERBINDINGEN, GEHOUDEN OP 27 JUNI 1963

TE 's-GRAVENHAGE

Aanwezig zijn:

Van de Politieverbindingen, de heren;

Van de B.V.D., de heren;

Arnhem
Haarlem
Amsterdam
Groningen
Rotterdam
1s-Gravenhage
Arnhem
Tilburg
Arnhem
Nijmegen
Haarlem
Rotterdam
Enschede
Groningen
Rotterdam
Haarlem
Tilburg
Eindhoven
Eindhoven
Arnhem
's-Gravenhage
Utrecht

Mr. J.S. SINNINGHE DAMSTé (Voorzitter) J.G. CRABBENDAM,

, M.de MEIJER,
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Onderwerp van bespreking: "Het operationele werk van de
Politie ten behoeve van de~B.V.D." (Tweede en laatste deel)

Alvorens het woord te geven aan de inleiders, de
heren en , deelt Mr. SINNINGHE DAMSTé mede,
dat de samenstelling van de vergadering anders bedoeld
was geweest dan gewoonlijk. De hoofdcommissarissen heeft
hij nl. aangeschreven op deze vergadering zelf aanwezig
te zijn, o.a. in verband met het afscheid van de heer
CRABBENDAM. De afscheidsreceptie van de heer als
hoofd van de Spoorwegrecherche te Utrecht, waarvan het
tijdstip werd vastgesteld, nadat de datum van deze bij-
eenkomst was bepaald, doorkruiste evenwel deze bedoeling.
Niettemin begroet Mr. SINNINGHE DAMSTé in het bijzonder
de hoofdcommissarissen van Haarlem en Arnhem. Hij consta-
teert met genoegen, dat alle politieverbindingen aanwezig
zijn, en complimenteert de heer met de hem op
30 april j.l. te beurt gevallen Koninklijke onderscheiding.

Ook thans zal, in verband met de kwetsbaarheid, de
verslaglegging van het ter sprake te brengen onderwerp
achterwege'moeten blijven.

Na de op de voordracht van de heren ' en
gevolgde discussie, deelt Mr. SINNINGHE DAMSTé mede,

dat het vanwege de vele bijzondere werkzaamheden van de
Afdeling Opleiding tot op heden onmogelijk is geweest de
in het vooruitzicht gestelde cursussen voor het personeel
van de Vreemdelingendiensten te organiseren. Evenwel zal
er naar worden gestreefd hiermede aan te vangen in novem-
ber en deze cursussen voort te zetten in februari en maart e.k,

Mr. SINNINGHE DAMSTé hoopt, dat met dit uitstel ge-
noegen kan worden genomen.

In overleg met de aanwezigen stelt Mr. SINNINGHE DAMSTé
het tijdstip van de volgende bijeenkomst vast op donderdag
19 september 1963 te 14.00 uur.

Hierna neemt Mr. SINNINGHE DAMSTé afscheid van de
heren en . De eerste vertrekt wegens ver-
andering van werkzaamheden, de tweede in verband met het
bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Hij brengt
beiden dank voor de uitstekende verhouding, welke zij met
de B.V.D. hadden en voor de uitvoering van de gezamelijke
4- Q olr

'Tenslotte deelt Mr. SINNINGHE DAMSTé mede, dat de
heer CRABBENDAM, wegens zijn vertrek uit de Dienst per
31 augustus 1963 in verband met het bereiken van de pen-
sioengerechtigde leeftijd, voor de laatste maal in deze
vergadering aanwezig is.
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In zijn kwaliteit van leider van het contact met de Politie
wordt hij opgevolgd door de heer ~, die dit con-
tact in het bijzonder zal onderhouden met de Hoofdcommis-
sarissen van gemeentepolitie, de Staf van het Korps Rijks-
politie en het Hoofd van de Grensveiligheidsdienst. Aan hem
is toegevoegd de heer , die zich in voorkomende ge-
vallen met de overige korpschefs van gemeentepolitie en de
districtscommandanten van het Korps Rijkspolitie in verbin-
ding zal stellen.

In een persoonlijk tot hem gericht woord, brengt Mr.
SINNINGHE DAMSTé hem dank voor hetgeen hij heeft bijgedra-
gen tot verbetering van de verhouding tussen de politie
en de B.V.D., een verhouding die thans goed te noemen is.

De heer sluit zich namens de aanwezigen aan
bij de woorden van Mr. SIMINGHE DAMSTé. Hij brengt ook
om persoonlijke redenen de heer CRABBENDAM gaarne dank, niet
uitsluitend voor het B.V.D.-werk. Zijn wenken waren altijd
nuttig en de omgang was plezierig. Bij klachten nam hij geen
negatieve houding aan. Hij wist met een wijs woord, vol
begrip, moeilijkheden te voorkomen dan wel op te lossen.

De heer CRABBENDAM wenst de hem toegebrachte lof over
te brengen enerzijds op Mr. 3INNINGHE DAMSTé, die het ver-
beteren en bestendigen van de goede verhouding tussen de
B.V.D. en de politie als één van zijn hoofdtaken ziet en
anderzijds op de politie zelve, die begrip heeft getoond
voor de taak én de plaats van de B.V.D. in de samenleving.
Voor de wijze waarop de politie hem persoonlijk was tege-
moetgetreden, brengt hij gaarne dank.

1s-Gravenhage, juli 1963



KORT VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST VAN VERTEGEN./OORDIGERS

VAN EEN AANTAL POLITIEVERBINDINGEN, GEHOUDEN OP 25 JUNI 1963

TE 's-GRAVENHAGE

Aanwezig zijn:

Van de Politieverbindlneen.de heren:

Kon.Marechaussee
1s-Gravenhage
Schiedam
Schiedam
Emmen
Kon.Marechaussee
1s-Gravenhage

VIaardingen

Heerlen
Zaandam
Hilversum
Velsen

Van de B.V.D., de heren;

Mr. J.S. SINNINGHE DAMSTé (Voorzitter), J.G. CRABBENDAM,

Mr. P.G.H, van DOEVEREN,
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Onderwerp van bespreking: "Het operationele werk van de
Politie ten behoeve van de~B.V.1)7 (Tweede en laatste deel)

Alvorens het woord te geven aan de inleiders, de heren
"en , deelt Mr. SINNINGHE DAMSTé mede , dat

althans van hetgeen over dit onderwerp op de vorige ver-
gadering ter sprake werd gebracht, geen verslag kon worden
toegezonden. Thans is het tweede en laatste deel van dit
onderwerp aan de orde. Ook ten aanzien hiervan zal de ver-
slaglegging achterwege moeten blijven.

Na de op de voordracht van de heren en
gevolgde discussie, deelt Mr. SINNINGHE DAMSTé mede, dat
het vanwege de vele bijzondere werkzaamheden van de Afdeling
Opleiding tot op heden onmogelijk is geweest de in het voor-
uitzicht gestelde cursussen voor het personeel van de Vreemde-
lingendiensten te organiseren.
Evenwel zal er naar worden gestreefd hiermede aan te vangen
in november en deze cursussen voort te zetten in februari en
maart e.k. Mr. SINNINGHE DAMSTé hoopt dat met dit uit-stel
genoegen kan worden genomen.

Rondvraag

De heer , verwijzende naar de bekende cir-
culaire betreffende de verjaring van politieke gegevens,
heeft ervaren dat bedrijven, waaraan eertijds deze gegevens
zijn verstrekt, zich niets van de daarin vervatte regeling
ft 9.T"! "t" T* f* IcTr 6 Tl

Mr. SINNINGHE DAMSTé belooft op deze signalering in
een volgende vergadering te zullen terugkomen, na hierover
met het hoofd van de Afdeling Beveiliging van de B.V.D.
te hebben gesproken.

In overleg met de vergadering stelt Mr.SINNINGHE DAMSTé
de datum van de eerstvolgende vergadering vast op ^l september
1963, met als tijdstip van aanvang 15.00 uur, zulks in
verband met de Opening der Staten Generaal, door H.M. de
Koningin.

Tenslotte deelt Mr. SINNINGHE DAMSTé mede, dat de heer
CRABBENDAM, wegens zijn vertrek uit de Dienst per 31 augustus
a.s. in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd, voor de laatste maal in deze vergadering aan-
wezig is. In zijn kwaliteit van leider van het contact met
de Politie wordt hij opgevolgd door de heer ,
die dit contact in het bijzonder zal onderhouden met de
Hoofdcommissarissen van Gemeentepolitie, de Staf van het
Korps Rijkspolitie en het Hoofd van de Grensveiligheids-
dienst.
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Aan hem is toegevoegd de heer , die zich in voor-
komende gevallen met de overige Korpschefs, van Gemeente-
politie en de districtscommandanten van het Korps Rijks-
politie in verbinding zal stellen.

In een persoonlijk tot de heer CRABBBNDAM gericht
woord, brengt Mr. SINNINGHE DAMSTé hem dank voor hetgeen
hij heeft bijgedragen tot verbetering van de verhouding
tussen de politie en de B.V."")., een verhouding die thans
goed te noemen is.

De heer sluit zich namens de aanwezigen aan
bij de woorden van Mr. SINNINGHE DAMSTé. Hij brengt de
heer CRABBENDAM dank voor zijn begrip ten aanzien van de
specifieke moeilijkheden waarvoor de politie zich ge-
plaatst ziet en zijn zakelijkheid.

De heer CRABBENDAH wenst de hem toegebrachte lof over
te brengen enerzijds op Mr. SINNINGHE DAMSTé, die het ver-
beteren en bestendigen van de goede verhouding tussen de
BVD en de politie als één van zijn hoofdtaken ziet en
anderzijds op de politie zelve, die begrip heoft getoond
voor de taak en de plaats van de BVD in de samenleving.
Voor de wijze waarop de politie hem persoonlijk was te-
gemoetgetreden, brengt hij gaarne dank.

's-Gravenhage, juli 1963


