
Krantenberichten over Centrale Vermogens Opsporingsdienst, 1946-1952
Bron: Delpher.nl, Historisch Krantenarchief  van de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

1946

Vondst schat aan juwelen, twv vele tonnen, afkomstig van Joden. 
Hen door louche figuren afhanding gemaakt. Trouw, Amsterdam, 20-11-1946. 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010936853:mpeg21:a0014

Weer een partij juwelen opgespoord. Bredasche courant. Rotterdam, 03-12-
1946.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMSAB03:000069294:mpeg21:a0014

Vier ton juwelen in de Oude Pijp. Het Vr e Volkĳ . Rotterdam, 03-12-1946 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010955090:mpeg21:a0011

1947: hommeles bij Centrale Vermogensopsporingsdienst

Ex-directeur van Centrale Vermogens-opsporingsdienst op Schiphol 
gearresteerd. Het Parool. Amsterdam, 14-07-1947. 
(...) Bij zijn terugkomst uit Zwitserland is op Schiphol gearresteerd de heer C. L. 
L. M. uit Amsterdam, die tot 1 April 1.1. directeur is geweest van de Centrale 
Vermogensopsporingsdienst. Deze aanhouding geschiedde door de Corruptie-
afdeling uit Den Haag, welke enige tijd geleden door de regering is ingesteld. De 
arrestant is naar Den Haag overgebracht. 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010835148:mpeg21:a0064

Een ton verduisterd. Corruptief ambtenaar tegen de lamp gelopen
 Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 15-07-1947

Te Amsterdam is door de corruptieafdeling van het Haagse parket gearresteerd 
de heer C. L. M. M., secretaris van het Nederlands Clearing Instituut te 
Amsterdam, die daarnevens tot half April 1947 deel had in de leiding van de 
centrale vermogens-opsporingsdienst, welke instantie ressorteert onder het 
ministerie van financiën. Hoewel hij niet officieel tot de directie van deze dienst 
behoorde, nam hij in feite een zeer leidende positie in.

Naar aanleiding van deze arrestatie verneemt het A. N. P. nog: In April 1947 
kwam de C. V. O. in liquidatie. In verband hiermede werden de gebruikelijke 
administratieve controles ingesteld op inventaris en financiën van deze dienst. 
Hierbij stuitten de deskundigen op allerlei posten, die hun wantrouwen 
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opwekten. Een nauwkeurig onderzoek van verschillende bescheiden maakte 
aannemelijk, dat deze posten administratief onbetrouwbaar waren. Daar de heer
M. voor deze zaken persoonlijk aansprakelijk was, gaf dit de betrokken 
autoriteiten aanleiding de Justitie van de gebleken onregelmatigheden in kennis 
te stellen.

Aanvankelijk was overeen gekomen, dat de heer M. in de gelegenheid zou 
worden gesteld tegenover de liquidateuren zich over de duistere punten te 
verantwoorden, bij welk onderhoud, zonder dat de heer M. hiervan te voren op 
de hoogte was gesteld, de Officier van Justitie voor corruptiezaken aanwezig zou 
zijn. Hierop zou naar alle waarschijnlijkheid arrestatie zijn gevolgd. Toen deze 
afspraak echter zou worden gemaakt, bleek de heer M. plotseling naar 
Zwitserland te zijn vertrokken.

Daar bleek, dat de heer M. een retourbiljet had genomen, werd besloten zijn 
terugkeer op Schiphol af te wachten en hem daar na grondige visitatie te 
arresteren. Zodra deze uit het vliegtuig stapte was de heer M. dus onder 
observatie. Tegelijkertijd werd opdracht gegeven terstond een onderzoek te 
zijnen huize en op zijn bureau op het clearingsinstituut in te stellen. Op beide 
plaatsen werden door de ambtenaren van de Rijksrecherche, de F.I.0.D. en de 
C.V.O. bescheiden in beslag genomen, die voor het onderzoek van belang zijn. De 
verdachte werd in verzekerde bewaring gesteld en is heden voor de 
rechtercommissaris te Amsterdam geleid. Hij wordt verdacht van verduistering 
van gelden. Naar zich aanvankelijk laat aanzien overtreft de som der niet 
behoorlijk verantwoorde gelden een bedrag van f 100.000.

Een ton verduisterd. Corruptief ambtenaar tegen de lamp gelopen. Nieuwsblad van het Noorden. Groningen, 15-
07-1947, p. 1. 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010885491:mpeg21:a0009

’s Lands wijs. Nieuwe Winterswijksche courant. Winterswijk, 16-07-1947
[Over deze zaak en verdere corruptie]

(…) Zo kan men elke dag wel een voorbeeld vinden van gezamenlijke inspanning 
voor het herstel van Nederland en ook wel een van geknoei door mensen die 
alleen aan eigen beurs denken. Daar is bijvoorbeeld een aantal olieleveranciers 
in den lande dat 98.000 l. donkere olie en 455.000 l. petroleum verkocht buiten 
de distributieregeling om. In Eindhoven verdwenen 95.000 kg nieuwe en oude 
metalen in hetzelfde zwarte gat der hebzucht. De secretaris van het Nederlandse 
clearinginstituut te Amsterdam is gearresteerd toen hij per vliegtuig uit 
Zwitserland op Schiphol aankwam. Deze hoge ome wordt verdacht van 
verduistering van ƒ 100.000 toen hij deel had in de leiding van de centrale 

Bijlage bij TPO-artikel De vermeende nazischat van Ommeren / 'The alleged Nazi treasure at Ommeren' . 
Page 2/5   

https://www.droog-mag.nl/2023/ommeren/index.html
https://tpo.nl/2023/02/06/de-vermeende-nazischat-van-ommeren-waarom-het-hoogstwaarschijnlijk-onzin-is/
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010885491:mpeg21:a0009


vermogens opsporingsdienst. Bij de liquidatie van deze centrale bleek dat 
allerlei posten niet behoorlijk verantwoord waren. (...)
’s Lands wijs. Nieuwe Winterswijksche courant. Winterswijk, 16-07-1947, p. 1.
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMECAL02:180034081:mpeg21:a00001

Centrale Vermogensopsporingsdienst. Nieuwe malversaties aan het licht 
gekomen. Bedenkelijke rol van vroegere secretaris van Deviezeninstituut
(Van een eigen verslaggever.) Na de arrestatie op Schiphol van C. L. M. M., 
secretaris van het Deviezeninstituut en organisator bij 
de Centrale Vermogensopsporingsdienst, zijn een reeks malversaties aan het 
licht gekomen, waarbij -waarschijnlijk nog meer personen betrokken zijn. De 
gearresteerde, die generlei recht had zich met de opsporing van vermogens te 
bemoeien, wist, zodra hij opdracht had, de verschillende opsporingsdiensten in 
het land te coördineren, allerlei zaken aan zich te trekken. Hij stelde zelf 
medewerkers aan en betrok hen bij het. onderzoek. Zo sloeg hij zijn slag in dte 
„Caris-zaak", toen een tip binnenkwam, dat bij een zekere Caris in de 
Schubertstraat te Amsterdam belangrijke vondsten zouden worden gedaan. Hij 
ging er heen om huiszoeking te doen met zijn medewerkers, maar kreeg geen 
toegang. Met behulp van de Amsterdamse politie kwam hij later toch binnen en 
inderdaad vond hij voor een belangrijk bedrag aan juwelen. Maar die verhalen, 
die hij er over deed, waren mooier dan de werkelijkheid. Het was geen 
miljoenenvondst. want de waarde bedroeg slechts f 100.000. Doch aan „tips" — 
die voordien bij deze dienst niet werden gehonoreerd — betaalde hij f 160.000. 
Hij keerde bedragen uit van tien tot veertigduizend gulden en leverde kwitanties
in met gefingeerde namen. Reeds is gebleken, dat hij medewerkers had en 
contacten, die de opsporingsdienst geen voordeel konden brengen. Eén van zijn 
mensen, in bezettingstijd leider van een verzetsgroep op het Minervaplein te 
Amsterdam, heeft na de bevrijding belangrijke diefstallen gepleegd en zit sedert 
maanden in de gevangenis. Een ander, rijk geworden in de oorlog, werkte vijf 
maanden voor M., zonder ooit een proces-verbaal in te leveren. Een particulier 
rechercheur, die met de dienst niets te maken had, hoorde verdachten en 
getuigen en tekende voor ontvangst, als rechercheurs juwelen inleverden op het 
kantoor van M.

Oude ambtenaren weggewerkt

Want M. duldde niemand naast zich en werkte ambtenaren, die reeds lang bij de 
Centrale Vermogensopsporingsdienst werkten, vlot de dienst uit. 
Hoogstwaarschijnlijk heeft hij door zijn dilettantistisch optreden, waar het in 
zijn bedoeling lag werkelijk in te grijpen, menig onderzoek verknoeid. Zo 
onderzoekt hij ook de zaak van de bankemployé P., die in '42 en '43 voor hoge 
bedragen een z.g. „Sperr" leverde aan Joodse landgenoten, die voor deportatie 
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bevreesd waren. Maar hij liet zoveel publiceren voor hij iets wist, dat P., toen er 
huiszoeking bij hem werd gedaan, allerlei bijzonderheden lag te lezen in het 
avondblad, dat even te voren in de bus was gekomen. Van dat ogenblik af liep dit 
onderzoek vast

M., die voor de oorlog ƒ 4800 verdiende, had in de oorlogsjaren een veel hoger 
inkomen. Volgens officiële opgaven bedroeg het ƒ 7250 in '43 in '44 zelfs ƒ 
10.500. Maar bij de geldsanering beschikte hij plotseling over een vermogen van 
ƒ 35.000. Hoe hij dit verdiende, wordt thans nagegaan.

Vast staat, dat hij het werk van de Centrale Vermogens-Opsporingsdienst, die in 
1946, voor zijn komst ƒ 18 millioen wist te achterhalen, belangrijk heeft 
geschaad en niet alleen door het plegen van fraude.

Centrale Vermogensopsporingsdienst. Nieuwe malversaties aan het licht 
gekomen. Bedenkelijke rol van vroegere secretaris van Deviezeninstituut. 
Het Parool. Amsterdam, 11-08-1947. 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010835172:mpeg21:a0070

Directeur Vermogens-Opsporingsdienst zwendelde een vermogen bij 
elkaar. Hij gaf zichzelf fl. 157.000. Het Vrĳe Volk, Rotterdam, 23-08-1947
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010949767:mpeg21:a0012

Kamervraag: TIPGELD VERMOGENSOPSPORINGSDIENST. "Provinciale 
Drentsche en Asser Courant". Assen, 30-08-1947. 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000131836:mpeg21:a0012

------------------

1952

(…) Hoofdambtenaren werkzaam onder het minsterie van Financiën 
(C.V.O.) zijn tot gevangenisstraffen verdeeld.

Misstanden waren bekend

Het Ministerie van Financiën wist, dat vele rechercherende ambtenaren niet 
beëdigd waren en dat zij onbekwaam waren, derhalve waren voorbestemd om 
onwettig op te treden. Voorlopig adstrueer ik deze beschuldiging met een 
verwijzing naar de Beschikking van de minister van Financiën persoonlijk van 
18 April 1947 no. 174 waarbij de heren W.H. Haasse en J. Bronkhuyzen, beiden 
werkzaam bij de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, met ingang van 21 
April 1947 werden benoemd tot liquidateuren van de Centrale 

Bijlage bij TPO-artikel De vermeende nazischat van Ommeren / 'The alleged Nazi treasure at Ommeren' . 
Page 4/5   

https://www.droog-mag.nl/2023/ommeren/index.html
https://tpo.nl/2023/02/06/de-vermeende-nazischat-van-ommeren-waarom-het-hoogstwaarschijnlijk-onzin-is/
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMDA03:000131836:mpeg21:a0012
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:010949767:mpeg21:a0012
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ABCDDD:010835172:mpeg21:a0070


Vermogensopsporingsdienst. Vóór 21 Juli 1947 moesten zij schriftelijk 
rapporteren. Op 13 Juli bracht Haasse zijn rapport uit, nadat Bronkhuyzen op 10 
Juli 1947 was overleden. De benoeming van deze liquidateuren was een direct 
gevolg van een door mr. Bakker van de tica aan het Ministerie van Financiën 
uitgebracht rapport nopens de verrichtingen van en minder juiste 
personeelsomstandigheden bij de C.V.O. De liquidateuren ontvingen inzage van 
dat rapport, zodat hun vóór de aanvang van hun taak bekend was, dat een deel 
van het personeel een minder gunstig verleden had. Op 11 Juni 1947 bracht de 
heer S. Deys van de Tica aan het ministerie van Financiën rapport uit omtrent de 
kasposten, welke waren uitbetaald onder verantwoordelijkheid van de heer M. 
van wie het ministerie van Financiën wist dat hij bij de C.V.O. Een 
vooraanstaande positie innam die niet door een officiële aanstelling werd 
gedekt. Inmiddels bleven ook de vele ambtenaren van de C.V.O. Huiszoekingen 
en inbeslagnemingen verrichten en namen zij inzage van dossiers op 
belastinginspecties. (...)
  
Wie kan het aantal misdrijven tellen dat belastingambtenaren en ambtenaren 
van de Centrale Vermogensopsporingsdienst aldus hebben gepleegd onder 
leiding en verantwoordelijkheid van de hoogste chefs, zelfs van het ministerie 
van Financiën? (...)

Prof. Mr. G. Russel1. Misstanden waren bekend. De Telegraaf. Amsterdam, 12-01-
1952, p. 7. 
https://resolver.kb.nl/resolve?urn=ddd:110585400:mpeg21:p007

1 George Marie Gabriel Henri Russel (1891-1962). Zie: https://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-
2000/lemmata/bwn5/russel
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