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a voor: Mr. L� Einthoven, 's-Grn.venhqge, 14 April 1947. 
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Het is bekend, dat de belaotingdienot ve.n het 
s'inisterie van Pin"nciën eee;evecs ver·strekt aan het 
Ccni;raal Bureau voor de Utntistiek over die bedrijven 
waarvan uit de füolcale informatie gebleken is, dat 
zij 'op een o:e andere wijze niet beantwoorden aan hun 
oorspronkelijk doel. 

Publicatie van deze gegevens is aan CBD door H.v.F. 
verboden, CBG achtte zich dus niet eerechtigd. ons zi.n 
te· lichten. 
Het is mor;elijk, dat c:6r3 deze gegevens krijct zonder 

nam.en, doch ook in dat cevt>,l ligt het voor clc hnnd, J.at 
aeze na.men in één dossier b<.:,r..:;.sten. bij den Belc.sting
dien11t. 

Is het mogelijk dat de heer Kuipers v10rdt geintrodu-
ceerd Lij den betref'fenden ambtenaar (vermoedelijk het 
hoofd van de Statistische Afdeeline v.d.Belestingdicnst) 
en dat deze ambten2.ar door den Minister wordt gemachtigd 
aan Kuipers de noodige inlichtingen te verschaffen? 

Hoewel waarschi�nlijk is het n;Let absoluut zeker ,1,.t 
het hier om een o'eJ:)aalde lj_jst gaai_. He·€ in dus wensche
lijk, dat de-irëer Kuipers zelf naar den betreffenden 
ambtenaar kan gaan. 

-
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Opgemerkt wordt, dLt deze nog steeds niet is aan
gewezen. 
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Manup�laties met kleinere bedrijven. 

In verband met d·e mogelijkheden van het gebruiken van de kleinere 
bedrijven en bedrijfsvormen voor ondergrondsche doeleinden is het ge
wenscht een inzicht te verkrijgen èmtrent de juridische bedrijfsvormen, 
die niet meer of niet geheel aan de doelstelling beantwoorfden, waarvoor 
zij werdàn ingesteld. 

Bij informatie bij het Centraal Bureau voor de Statistiek, deelde de 
heer Visser van de Ve Afdeeling mede, dat door het C.B.S. een onderzoek 
is ingesteld naar den omvang van het verschijnse! der "leege N.V.'s". 
De gegevens hiertoe verkreeg het C.B.S. van de Belastingdienst van het 
Ministerie van Financien. Dit betrof niet alleen

m

de zuiver "leege N.V.'s" 
maar ook alle N.V.'s waarvan de inkomsten kennelijk niet in overeenstem
ming waren met het oprichtingsdoel. De gegevens van het C.B.S. zijn op 
het oogenblik niet geheel up-to-da te. { hetgeen niet te venrndderen is 
bij de groote belasting-achtersaand). De publicatie van deze statistiek 
is door het Ministerie van Financien verboden. In de laatste statistiek 
bedroeg het aantal van deze "leege N.V.'s" ongeveer 3000. 

De Administratie der Belastingen van het Minisi:;erie van Financien 
beschikt over een eigen statistische afdeeling. Het hcofd van de admi
nistratie der Belastingen is Prof. Schendstok.

De heer Claringbould van het Haagsche kantoor van de Kamer van Koop
handel en Fabrieken voor Zuid-Holland deelde met betrekking tot het 
Handelsregister het volgende mede: .. 

Eet Hanàelsregeister wordt per Kamer bijgehouden. Er zijn thans 11 
Xamers, door inkrimping tijdens de Duitsche bezetting.�De opgeheven 
Kamers zijn echter in werkelijkheid op de'1!!l!f�elfàen voet als voorheen 
blijven bestaan, doch werden Kantoor genoemd (bv. den Haag). Er bestaat 
geen centraal handelsregpister. Sinds 1�36 wordt op ver�oek van den 
toenmaligen minister van Justitie v�n Schalk aan het Ministerie van 
Justiëie opgave gedaan iwan de doorhalingen in het Handelsregister, zoo
wel van de aangevraagde doorhalingen als van de ambtshalve gedane door
halingen. Ambtshalve wordt doorgehaald wanneer een zaak niet meer blijkt 
te bestaan, bv. doordat de jaarlijksche bijdrage niet meer �ordt ont� 
vangen. In een dergelijk geval stelt de buitendienst een onderzoek in. 
Verder stelt deze buitendienst een onderzoek in, als er geruchten loepen 
over doelveranderingen e.d. Tegenwoordig bestaat een goede controle op 
doelveranderingen, aangezien vergunning noodig is van de betrokken V
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groep,die weigert zoolang aan het Handelsregister van de doelverandering 
geen opgave is gedaan. MerkHaardige doelveranderingen worden door het 
Handelsregister maandelijks opgegeven aan Min. v.Justitie. In de practijk 
wordt blijkbaar met deze gegevens niet veel gedaan, aangezien na verloop 
van geruimen tijd als regel een rechercheur b·j de Kamer komt met de 
vraag wat er nu eigenlijk aan de hand is. 

Uit de opgaven van het C.B.S. blijkt, dat het met deze anti-leege 
N.V.-politiek van de HandelsregistSr toch niet zoo erg goed gaat, als 
men ter plaatse wel meent. Niettemin is het Handelsregister niet waarde
loos voor de bovengenoem de doelstelling. Met name de nieuwe inschrijvingen 
kunnen het best geverifieerd worden in de opgaven van het Handelsregister 
zooals ze gepubliceerd worden in de Nederlandsche Mercuur. Bij het Handels 
register zal dit probleem echter alleen wun�en worden opgelost als alle 
Kamers worden ingeschakeld om mede te werken. Hier zijn zeer veel moeilijk 
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heden te verwachten. Misschèen kan een verzoek aan de belangrijkste 
Kamers nuttig zijn, doch dan wordt het geheele gebied niet bestreken. 

Belangrijker resultaten zijn te verwachten wanneer de i�axixika 
Statistische afdeeling van de Belastingdienst in het systeem kan worden
ingeschakeld, bv. doordat een de statistici vertrouwensman voor deze

werkzaamheden wordt. Het nadeel is hier, dat men altijd men verouderde 
fegevens werkt. 

Conclusie: De beste werkmethode schijnt voorloopig: Een poging om de

Belastingdienst in te schakelen als algemeene controle. Regelmatige 
nalezing van de nieuwe inschrijvingen in de NederlailÈche Mercuur. Con
tacten met de Kamers te Amseerdam, Rotterdam en den Haag voor algemeene 
controle, en vooral voor het overleggen van die gevallen, waarop door 
het bovenstaande onze aandacht is gevallen. 



• 

• 

-

Verslag van het onderhoud met Gen.Maj.S.J.v.d.Bergh, 
Chef v.d.Technischen Staf, dd. 10 Februari 1947 . 
. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

Generaal van den Bergh, die door Kolonel Tielens telefonisch 
op de hoogte was gebracht van mijn komst, erkent ten volle de nood--
zaak van securi t-y. 

Zijn arbeidsveld is, voorzoover het den Technischen Staf zelf 
betreft, militair en, voorzoover het de in te schakelen le.ndsver
dedigingsindustrie�n betreft, burgerlijk. De burgerlijke zijde is 
echter nog geheel in staat van wording. 

Voor wat betreft de militaire zijde, wil hij eerst uitsluitsel 
hebben· o;f de security hiervan zelfstandig met c.v.JJ. of via GSIIIb 
geentarneerd moet worden en hij zal dit daar� met Generaal Kruls, 
CQ. Kolonel Tielens bespreken. 

Daarna zal hij mij berichten. 

1 

•
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Verslag van de beS.iJreking Dr. Bruining- Sta1.l - Kuipers 
te Eindhoven op 9 Januari 1947. 

Stichtin voor fundamenteel onder oek der materie F.O.M • •  
De�e stichting wam tot stand in he jaar 1945 door de samen
werking van de N.V. Philips, de gemeente Amsterdam en het Rijk. 
Daarbij is overeengekomen dat net Rijk de stichting zou finan
cieren. Directeur van dgze stichting is Dr. Bakker van Philips, 
die kortgeleden tot hoogleeraar werd benoemd te Amsterdam. 
Secretaris is Dr. Bruining, mede in verband met zijn kwaliteit 
als officier van de wetenschappelijke afdeeling van de Generale 
Staf. Het hoofddoel der stichting is kernphysisch onderzoek 
(atoomsplitsing), doch men wenschte zich daar niet bij voorbaat 
toe te beperKen, hetgeen in de naam tot uitdrukkmng komt. 
Het eigenlijke kernpfiysisch onderzoek werd ondergebracht in de 
stichting Instituut voor Kern Onder�oek (I.K.O.), welke stich
ting het cyclotron $al exploiteeren. Het voordeel hiervan is, 
dat de stichting F ... O.M. door middel van een nieuw op te ricnten 
sticnting ook ander onderjoek Kan aanvatten, zonder nauwkeuri
ge ambtelijke verantwoording af te leggen i.v.m. de richting 
waarin het onderzoek wordt gestuwd. 

Naar de meening van Dr.Bruining is de activiteit van de 
I.K.O. voorloopig onbelangrijk uit security-oogpunt. De bouw

1a.n .b.et c
1

clotron is geen ger1eim, terwijl het onderzoek voor-oopig z� bestaan in nabootsing van hetgeen elders reeds werd
bereikt, waarbij de bedoeling is speciaal te werken aan onder
zoek met betrek:ing tot verdediging tegen atoombom-aamvallen. 
Ook dit is niet direct geheim. 

Bovendien meende Dr.Bruining dat het probleem over de gehee
le wereld schandelijK overdreven wordt. Voor oorlogsdoeleinden 
is de uitwerking niet zoo volkomen als men tracht te suggereeren, 
terwijl behalve Amerika Rusland ook Jeker mogelijkheden op dit 
gebied beJit. Voor vredesdoeleinden is het perspectier bepaald 
ongunstig, in verband met de geringe hoeveelheden bereikbare 
uranium en plutonium. 

(Opm. Om tweerlei reden lijKt het gewenscht dit probleem 
op de agenda te laten: 

1. de F.Q.M. kan ook ander onderzoek :t'er hand nemen;
2. ie I.K.o. kan, al onderzoekende, tot resultaten komen,

die wèl een security-aspect hebben.
Het is noodig op de hoogte te blijven van de stand van het 
onder�oek.) 

Wetenschappelijke afdeeling van de Generale Staf._ 
Van meer belang vanuit security-oogpunt noemde Dr.Bruining het 
wetenschappelijk onderzoek, dat o.m. bij Philips wordt verricht 
ten behoeve van de wetenschappelijke afdeeling van de Generale 
Staf. Omtrent de aard van dit onderzoek kon Dr.Bruining zich 
niet uitlaten zonder toestemming van het hoofd van deze afdee
ling, Generaal van den Berg. Hij vermoedde, dat op meerdere plaat
sen dergelijk onderzoek werd verricht, met name waarschijnlijk 
chemisch en biochem:iS3h onderzoek bij Organon. Hij was daarvan 
echter niet zeker. 

De wetenschappelijke afdeeling van de G.S. heeft een eigen 
security, die echter enorme problemen opwerpt. 

Ook de Marine laat wetenschappelijk onderzoek verrichten on
der leiding van Lt.ter Zee van Doornick.
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Bedrijfssecurity N.V. Philips. 
Afgezien van het bovenstaande bezit Philips een bedrijfssecurity, 
uiteraard met een commercieele doelstelling. Het hoofd daarvan 
is de secretaris der directie Mr.t. de Graaf. De uitvoering van 
deze taak berust bij net hoofd der Philips-politie, de heer Faro. 

Voor zoover security-problemen rijzen t.a.v. Philips als 
vitaal bedrijf, zal contact met Mr.de Graaf noodig zijn. 

Verbond van wetenschappelijk onderzoekers. 

Naar de meening van Dr.Bruining is in feite het hoofdddel van dit 
verbond de verbetering van de sociale status van de wetenschappe
lijke onderzoekers. Daarnaast kant men zich tegen beperking van 
�ublicatie van wetenschappelijk onderzoek, omdat zonder uitwisse
ling van gegevens het wetenslihappelijk onderzoek wordt lamgelegd. 
Hij meende, dat het een volkomen onschuldige organisatie w�s • 

K • 
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Enkele o�erkingen over den stand van het natuur-wetenschappelijk
on erzoek hier te lande. 

Bij mijn pogingen eenig inzicht te verkrijgen in de organisatie en 
stand van het natuur�wetenschappelijk onderzoek, kwam ik tot de onder
staande, zeer globale gegevens: 

Stichting voor fundamenteel onderzoek der materie. 
Deze stichting Is een partlou1lere Instelling, die tot stand is ,��ko

l • 

men door overleg van de .regeer ing. me.t .N.,Y, •.. Philips. , TeJ:1. .behoev.ei: ·van 

� 1-U.#t, � deze stichting is thans te Ams.terdam een oycüot,i-on in aanbouw, aan de 
� � MtcA· Oosterringdijk tWatergraafsmeer.) in een fabriek, die daartoe wordt
14... t:u,t � verbouwd. Deze verbouwi.Jllg is thans nog in vollen gang. De voormalige 
� �ÛJ� fabriek ligt los van de bebouwing aan de grens van het polderland. 

� 
Het bestuur van de Stichting wordt gevóbld door Prof. Sizoo 'V:1an de ":�i,,,,,,-, Vrije Universiteit, Prof.Clay van de Gemeentelijke Universiteit van � � Amsterdam. en Dr. Bakker van Philips. Sinds kort is tot secretaris 

• 
r ben�r.Bruining, die hier tevens het overheidsbelang vertegenwoomig 

�/ ���-�?hijnt dat gedurende 1/3 deel van dà tijd het cyclotron ter 1Á4'�?beschikking staat van de research va.l!l) Philips.(� .:te.�-, � � IM/,1 

Stichtin� voor fundamenteel medisch-biologisch onderzoek.
Ömtrent eze stichting ben Ik weinig gewaar geworden, vermoedelijk als 
gevolg van het feit, dat er nog niet veel aan is gedaan. Ook omtrent 
de naam ben ik niet geheel zeker. Het doel van deze stichting schijnt 
te zijn: het onderzoek naar de invloed van atoomsplitsing op de biolo
gische structuur. Het is mij bekend, dat Prot. Siz00 zich met de opzet 
van deze stichting bezig houdt. 

e.llllti: Biochemisch en pharmaceutisch onderzoek. 
Dit onderzoek vindt practlsch geheel plaats door de industrie. Er be
staan in Nederland meer dan 100 f�brieken, die preparaten vervaardigen, 
doch slechts een drietal verrichten wetenschappelijk onderzoek van 
eenige beteekenis, t.w. Amsterda.msche Chininefabriek, Organon te Oss 
en Brocapharm te Meppel. Dit onderea�ek is_ oommeroieel. gerieh t en be-
treft op het oogenblik geen stoffen, die van primair belang zijn voor 
oorlogvoering (zooals .. b.v. in de Vereenigde Staten). 

De regeering stelt zich ten doel de chemiache en pharmabeutische 
industrie -in Nederland uit te breiden. Daartoe heeft minister Vos een 
commissie ingesteld waarin van de zijde der industrie Or.van der 
Meulen van de Ch,iinlnefabriek zitting heeft. De resultaten van deze 

· commissie zijn� tot nu toe gering. In verband met deze poging tot
industrialisatie moet worden genoemd let

Centraal Instituut voor I
e

dustrialisatie
A 

gevestigd aan het Bezuiden
hout te 's-Gravenhage. Di Instituut hou t zich bezig met de industria
lisatie-mogelijkheden in Nederland. In de genoemde commissie voor 
biochemisch en pha

.
rmaeeutische lpdustrialisatie heeft voor de OIVO

zitting de heer Kohnstamm. (k, � 
T.a.v. het beheer van patenten en octrooien uit vijandelijk� vermogen
is een stichting in het leven geroepen, de stichting voor Beheer van
Vi andeli ke Octrooien en Merken, gevestigd te •s-dravenhage onder

e epar emen van conom se e �ken. Over de rechten t.a.v. deze 
patenten wordt thans door een intergeallieerde commissie in Engeland 
onderhandeld. Vermoedelijk is deze zaak voor ons van geen beteekenis. 

1�� 1;,,:., � �. #, � � ,<'..(, � A1,oM �� �! 
1 J ""' lu. ,.,..., (U,f' �k(.'4, ,' 

") � t.,' /(,. �� ;,-,pi, � 4:.v/· t;,p� • 
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geves g Kon ngs a e , en Haag. 
Deze stichting onderzoekt de toepassingsmogelijkheden van de 

resultaten der wetenschappelijkà research. Daartoe ressorteeren er 
onder T.N.O. een groot aantal stichtingen, die elk voor een bepaald 
terrein dit onderzoek verrichten, b.v. voor vezels, voor keramiek enz. 
Voor ons is wellicht het meest belangrijk het Nationaal Luchtvaart
laboratorium te .Amsterdam, waarvtî?t, Ir.O�Koning tecfuîîlsch directeur, 
en Jhr • .11'. C .Beelaerts van Blokland ·, commercieel directeur is. 

Het bestuur der Stichting T.N.O. bestaat uit: 
Prof.Dr.H.R.Kruyt, voorzitter 
Prof.Ir.J.Klopper 
Prof.Ir.D.Dresden 
Prof.Dr.O.de Vries 
Mr.E.D.M.Koning 
Ir.W.H. van Leeuwen 
Prof.Drhir.C.J.van Nieuwenburg 
T.J.TwiJstra 

De stichting geeft een blad uit "T.N.o.-nieuws" geheeten. Daarin 
wordt regelmatig verslag gegeven van.4e stand van het onderzoek. 

Het bleek mij, dat met al deze organen door de regeering in de 
een ot andere vorm contact wordt onderhouden. Voor zoover deze instel
lingen door ons benaderd moeten worden, lijkt het gewenscht de ambte
lijke kanalen niet uit het oog te verliezen. Voor zoover het particu
lier iniiiatief betreft, is meä met de regeeringsbemoeiing niet altijd 
even gelukkig, en een nieuwe ambtelijke bemoeiienis zal in het alge
meen het gemakkelijkst worden gelanceerd via de reeds erkende en geac
cepteerde kanalen. 

Opmerking: Toevallig hoorde ik, dat van Russische zijde de ge
heele productie van galvanometers van de firma Kip en Zo.aan te Delft 
is opgekocht. Ver�oedeliJk zal dit wel via de erkende regeeringskana
len zijn geschied�. Mijn aandacht werd er echter op gevestigd doordat 
hierdoor de Nederlandsche behoefte nog al in gedrang zal komen. 

12 December 1945. 
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lfota voor: 

Betreft 

Mr. L. EINTHOVEI�, 

Gebouw. 

I f , 

Beveiliging_ van 12articuliere_ bedrijven,_ die_ al_ of 

niet_geheime_ oEdrachten_ uitvoeren __ voor de_Xon.Marine
.! 

Naar ik verneem zou de uitgifte van bovengenoemde 

orders ressorteren onder Lt.t.Zee van Doorninck. 

De Security-zijde van dit vraagstuk schijnt niet tot 

de competentie van 1.:ID te behoren. 

) .. angezien het enerzijds noodzakelijk is, dat de 

bedrijven in kvïestie tot een behoorlijke staat van 

veiligheid geraken teneinde vreemde voorvallen te 

kunnen signaleren, en het anderzijds ongev7enst is, 

dat zij worden benaderd door deCVD zonder voorafgaand 

overleg met en zonder de ruggesteun van de Kon.Marine, 

moge ik U verzoeken het daarheen te willen leiden, dat 

de Heer Kuipers bij de betreffende hii'.arine-functionaris 

wordt geintroduceerd teneinde met deze een voorlopig 

plaD de campagne te bespreken. 

Ik moge hieraan nog toevoegen, dat ons reeds een 

geval van voorgenomen sabotage bereikte. In dit geval 

nam de plaatselijke politie contact op met de directie 

van het bedrijf. De sabotage werd hierdoor weliswaar 

voorkomen, doch de mogelijkheid om iets meer van de 

organisatie te weten te komen ging eveneens verloren. 

Had een goed werkend systeem van security bestaan en 

zou op het betreffende bedrijf een vertrouwensman zijn 

gev1eest, dan zou deze zaak veel effectiever behandeld 

zijn geworden. 

�� 
's-Gravenhage, 8 fuei 
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Aantekening bestemd voor l[r.L.Einthoven. 

Behalve het probleem van de research zelve, blijft 
nog steeds het vraagstuk van de fabricage ten behoeve van het 
Ministerie van Oorlog. 

Met Marine is hier reeds een regeling voor getroffen, 
doch de sipuatie bij Oorlog is iets gecompliceàrder. 

De opdrachtgever voor alle leveringen is de Kwartier
meester.Generaal. De technische zijde van de o�dracht wordt 
echter behandeld door de Chef Technische Staf {Generaal Govers) • 
.Aangezien het bij de security altijd in hoofdzaak gaat om de 
beveiliging van de technische geheimen, heb ik Ge.Gevers voor
gesteld om deze zaak met hem te regelen. 

Dit bleek een competentie-kwestie te zijn tussen hem 
en de Kwartiermeester-Generaal, waarin alleen door Kol.Calmeyer, 
namens de Minister kan worden beslist. 

Gen.Gevers v�oeg mij of U zo goed wilde zijn dit punt 
naar voren te brengen bij de bespreking, die eerstdaags zal 
plaats vinden. 
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1en vervolge op de monde1ing medegedeelde beslissing 
van de Ivdni ster, was het mogelijk om definitief SMIT I s werkzaam
heden te doen aanvangen. 

In het kort werd de situatie gerecapituleerd, waar
bij GOVERS mede deelde, ��t SMIT allereerst in contact te willen 
brengen met ingenieur VAN SOEST, van het physisch laboratorium. 

Vervolgens wilde hij SMIT voorstellen aan BRUINING, 
met wie de security voor PHILIPS moet worden geregeld. 

GOV�Rs zei, dat de heren UUL�IN en LOUPARD een secu
rity aan het maken waren voor PHILIPS, dat hij zou beoordelen. 
In strijd met hetgeen de vorige maal was afgesproken, zet hij de
ze actie blijkbaar door. 

Hij vertelde, ook reeds met OTTEN te hebben gesproken, 
doch niet over SMIT. 

(Opmerking: GOVERS beweegt zich hier buiten zijn bevoegdheid en dit 
zal onherroepelijk tot moeilijkheden leiden. In ver
band met zijn autoritaire optreden, leek het mij niet 
gewenst, S1,1IT op een ruzie te laten starten). 

Ik volstond met erop te wijzen, dat deze gedragslijn 
niet jui�t is, doch heb niet verder aangedrongen • 

Uitgetrokken door ..... . ............... .. ....... ................................................. Afd./Sectie .. 

A.L. 17249-'47

................ Datum . 



• 

Notitie van D III 
oestemd voor CD 597; Beleidskwe�ties Vitale Bedrijven. 

Betreft: .de spreking met Ltz. I. B.1.1..i!..:îvS, lnlichtingen-off icier 
Amsterdam van de Koninklijke Marine, op Dinsdag 
23 September 1947. 

In verband met de moeilijkheden van het opchecken 
van het bedrijfspersoneel, dat werkt aan boord van de �arine 
schepen, werd besloten, in overleg met Kap.Ltz. SCHILP, om 
de Inlichtingen-officieren te Amsterdam en te Hotterdam in 
te schakelen. 

Tijdens de bespreking werd besloten: 
Aan de C.V.D. zullen regelmatig lijsten worden 

toegezonden van al het personeel dat een pas heeft om aan 
boord van een schip te gaan. 

BRE�,B zal de Inlichtingen-officieren aan boord van 
de schepen instrueeren, om op betere wijze, via hun bemanning, 
op de hoogte te blijven van de gedragingen van het werkvolk 
aan boord. 

�r hebben zich veelvuldig gebreken voorgedaan bij 
de technische uitrusting van de schepen.,Sabotage werd hier
bij niet vermoed. Le Am.sterdamsche politie is hiervoor voort
durend ingeschakeld geweest, doch behandelde dit op de be
kende openlijke wijze. 

�en behoorlijke vorm van systematische vergelij
king van de verschillende gevallen is achterwege gebleven. 
i.el zijn deze gevallen steeds gerapporteerd aan BROUWER Ota
rine �taf te Den Haag).

Er moet met BROU��R of met zijn opvolger KAUB wor
den overlegd, ten einde een betere behandeling hiervoor te 
verkrijgen. 

(afschriften hiervan ziJn opgenomen in: 
OD 770; Bev.Ned.Dok- en ocgeepsbouw Mij. en 
OD 786; 3ev. ifverkspoor àmsterdam.) 

BREMS vertelde mij, dat denTJERK HIDDES" op ZlJn 
uitreis voortdurend pech heeft gehad aan allerlei appara
turen, zodanig, dat het schip tenslotte in Malta is binnen ge
lopen en een reparatieploeg uit Nederland naar Malta is ge
gaan, om het schip te herstellen. 

Toen het schip uitvoer, had het vele nieuwelingen 
aan boord, die niet waren gecheckt. Hij had daar destijds 
tegen geprotesteerd. 

De berichten over hetgeen aan boord was voorge
vallen, had hij uit Batavia gekregen, na aank6mst van het 
schip aldaar, van een bevriende relatie. 

Hij vond, dat dit bedenkelijk veel leek op sabo
tage en schreef dit toe aan mogelijk onbetrouwbare figuren 
onder de nieuwe bemanning. 

Evenwel moet er mee gerekend worden, dat WIERING 
daar aan boord heeft gewerkt. het is zeer goed mogelijk, dat 
de �arine-Inlichtingendienst hier niéts van weet, aangezien 
de Inlichtingen-officier aan boord, van toeten noch blazen 
wist. 

25 öeptember 1947 

(Lit deel is opgenomen in PD v\IERING). 

D III 
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Notitie van D III 
Bestemd voor OD 59?; Beleidskwesties Vitale eedrijven. 

'"'apport van de bespreking met Generaal GOV-1.RS, op Zaterdag 
21 �eptember 194? 

Het eerste gedeelte van dit ges_rrek is opgenomen in 
GD ??4; ,_,eveiliging 1..i jksverdedigingsorgani sa tie T .N. 0. 

In een gesprek dat Covers had gehad met de Deren 
LOUPARD en GUhPIN van lhilips over de militaire research, 
hadden deze beren erop aangedrongen, in overleg met GOV�RS 
een security-schema te ontwerpen voor het bedrijf. 

Ik heb er op aangedrongen, dat deze verbinding 
niet verder zal worden voortgezet, doch dat GCVihS zich zou 
beperken tot de research (Smit) en zulks uitsluitend in 
overleg met lr. o·rT.&N. 

GCVEnS heeft dit toegezegd en zal, 3lvorens naar 
Otten te gaan, de C.V.L. waarschuwen. 

ren Janzien van de leverende dedrijven aan de 
Loninklijke Landmacht, blijkt de situatie uiterst gecom
pliceerd te zijn. 

GOVEhS zal uitzoeken, hoe dit security-probleem 
moet worden aangepakt en mij daarover inlichten. 

vp dit moment is het niet mogelijk deze zaak 
behoorlijk op te lossen. 

25 �eptember 1947 
DIII 
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Bestemd voor: OD 122: Beleidskwesties D • .!:!.:con.Veiligheid. 

Bespreking Chef Kabinet Minister van Oorlog (Kolonel CALMEYER) 
met ur.EINTHOV.l.GN, op 25 Augustus 1947. 

De leveringen aan de Koninklijke Landmacht vinden 
plaats door de Dienst van de Kwartiermeester-Generaal (Gene
raal van LEEUWEN) • 

Voor zover hier sprake is van militair-technische 
leveranties, vindt de keuring plaats door de Chef 'l'echnische 
Staf (Generaal G6VERS). 

Aangezien het nieu uitvoerbaar is en bovendien niet 
nodig, om een security-stelsel in te voeren voor alle leveren
de bedrijven, zal het werk worden beperkt, tot de militair
-technische en bewapenings-technische opdrachten. 

Kolonel CALMEYER gaf zijn toestemming om de securi
ty-problemen, die daar uit voort vloeien, te regelen met 
Generaal GOVERS. 

Door Kolonel CALr1EYER zal Generaal van LEEUWEN van 
deze regeling op de hoogte worden gesteld. 

D III 
29 Augustus 1947 
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Aantekening behorende bij OD 59?. 

Betreft: K.L.M • 

• 

• 

• 

' 

• 

Bij ·beslis!3ing van het I-Ioofd C.V.D., ddo.23 Aug. '47 
wordt aan de security bij· de K.L.�. voorlopig geen verdere 

• • 

uitvoering gegeven., 
De motivering daartoe is: 

• 

• 

l. .r.,r. is geen enkele pa1�a1lelliteit tussen de belang-en van de
K.L.M. en die van de C.V.D. op dit ogenblik •

2. Uit nationale motieven is var1 de .IC.L .r.1. zeker geen mede-.
werking te verwachten,_wanneer dit moeilijkheden op com-

mercieel gebied met zich roede brengt. 
, 

3 o .· De Directie en rnet name de persoon var1 PLESlláAJJ, vormen 
in het geheel geen waarborg, dat van de hen verstrekte 

inlichtingen geen verkeerd gebrui� zou worden· gemaakt. 
• 

• • 

• D III 
28 Augustus 1947 • 
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��antekening voor OD 579 

Betreft: BltVEILIGING PHILIPS. ' 

• Op 27 1-�ugu"stus 1947 is door Ï\/îr .EINDIIOVEtT met de 
• 

-

·President Directeur van de N.V.flIILIPS (Ir.OTTEN) overeen-
, 

gekomen, dat de security van Philips in nauw overleg raet de 
• 

C.V.D. zal worden geregeld e
• 

. _ Daartoe zal·rJir. de GRA.t'\F, als uitvoerende instantie 
• 

fungeren • . • 

' 
Zie hiervoor verder OD 601, Beveiliging Philips • 

, 

• 

-

• 
' 

• 

• 

\ ' 

-

•
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Besrreking met H.Off.M.S.D. le kl. F. Bussemaker. op 7 Augustus 1947. 

B ij deze bespreking vas aanwezig Ir. Kruijs. 
Er 'i'rerd volledige overeenstemming bereikt wat betreft de introducties 
voor de bddrijven. lij wensten dit zelf verder uit gebreid te zien dan 
de lijst van bedrijven zoals die ·.vas gegevetj.. 

Er doet zich een speciale moeilijkheid voor m.b.t. de productie 
van geheime instrur

r.enten. bpeciaal m.b.t. de mxx���xiz mcntage is nog 
geen behoorlijke oplossing gevonden. �peciaal zal hier aandacht moeten 
·,,rorden besteed aan de radarinstrU1r1enten, waarbij het natuurk.lab. van
Fhilips een grote rol zal spelen. Dit moet 1orden geregeld met Rrof. 
Holst. �e montage zou eventaeel plaats binden te Oegstgeest (van de 
proefexemplaren). Dit moet dan eventurel nader uit security-oogpunt 
worden bekeken. 

De introductie voor Draka, 1,ijnssen en voor GroeneveJt v.d.Pol zal 
JorQPn geregeld door Kruijs. D��ytoe Krmijs opbellen op uinsdag 2 Spep

tembeb 1947 's middagà. ��/.LU · 

�1 De i
_
ntroductie voor N.S.F. door Bussemaker op 15 Augustus 1947

���Is middaf:S (tenzij tegenbericht). 

�J;'J 
De ·introductie voor Heemaf Bazemijer Signaal en ��m�})er Apparate

V,_�
q-�r Bussemaker op 22 Aug.1947 (tenzij tegenbericht). � 

tJ- Begin September regeling treffen met Bussemaker voor de fabrieken 
in de omgeving van Rotterdam. 

uet Bax afgesproken dat Pr�pper nader zal worden aangeschoten over 
de Springstoffennebriek en eveneueel Nedinsco. Ha�emeijer (Buis) wordt 
dus overgenomen door Bussemaker. 
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.Bestemd voor OD 598: 
-

Beleidskwesties Vitale 
Gel1eim lÇ.,arakter. 

Bedrijvén met 

Het wetenschappelijk onderzoek 
Oorlog en Marine zal worden beschermd op 
Generaal GQVERS en Kap.t.Zee l\1EYER • 

ten behoeve 
• • • 

aanw1Jz1ng 
va.n 

v.an 

Ten behoeve van deze beiden zal 
eer worden benoemd, die met de feitelijke 
maatregelen is belast • 

een 5eourity-offi
uitvoering van de 

· 
Deze ambtenaar verricht zijn werkzaamheden op 

aanwijzingen van de C.V.D. 

• 

Zie voor de uitvoering: • 

OD Beveiliging l{ijksverdedigingsorganisatie T .N .0 • 

• 

•• 

D III 

. 1 .t1..Ugust11s 1947 
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•
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Door bemiddeling van PrBpper zal het contact worden geregeld met 
Hazemeyer. De contactman wordt de heer �is. Daarbij informeren 
naar de fotograaf. Als hier begin Augustus nog niets op is ge
hoord, dan Pröpper opbellen. 

Pr"opper zal eveneen� het contact regelen met de Ned. Snringstoffe 
fabriek te Muiden en 1'lieuwer-Amstel: heren de Bruin en Donker • 

over'ivggen wat moet worden gedaan inzake de rommel ( Pr" opper) bij 
de Rijkswerf te NieuMediep, en de Marine Radio LJienst te Oegst
geest. Eveneens aandacht besteden aan Rijksverificatie van Zee
instrumenten te Leiden (directeur Dr. Doorn). 

n:Y 

i

Bij werkspoor te zamen met Off.M.s .�.de Jong bot gevangen t.a.v • 
..,._,., · de heer Brandes, opl7 Juli 1947. De Jong zou de zaak in principe 

� bespreken met Brandes op 19 Juli �947. De Jong opbellen na 25 Juli 
Zaterdags is hij nooit aanwezig. Dij Werkspoor oolhontmoet de 

� chef tel<enkamer Stoom� �kl�an a:e naam). 1( o V w S

\

Bij Ned. Dok- en Sc�eepsbouwmaatschappij gesproken met heren 
P. Gcedkoop en Ir. �en Broek. Als contactman zal hier gaan optreden

. de bedrijfsleider A.a. van uonkelaar. van ionkelaar zal worden 
gein-trueerd door ten Broek. begin Augustus van Uonkelaar opbellen 
ten einde he,m te bezoeken. 

\� ·.J,,·\e ,4'\.

l '!/ °" \!) 

19 Juli 1947. 



Opgave van de voornaamste particuliere bedrijven die zowel in 
oorlogs-als in vredestijd opdrachten voor de Marine uitvoeren. 

Naam: artikel: 
------------------------------------------------------------------------------

Opdrachtgever: 

Vereenigde Nederlandsche Vliegtuig 
fabrieken, omvattend Fokker en 
Aviolanda. 

N.V. Hollandsche Draad en Kabel
fabriek "Draka" Amsterdam. 

trr1 , � 1 

Mi,j
1

nssen tn ?CO; a., u -

N�V. Philips GloeilampenfabriEk 
Eindhoven. "' � 

,·\�f �{!f l 

1 

Hazemeyer 
Hengelo. 

Signaal Apparaten 

(l-,r1,' ' �i.., 1 ••. \ 

N.S.F. 
Ned. seintoestellen fabriek 

v l)tr
l. �. 1,.,.. r 1 J 

Nediusco 
Ned. Instrumenten Comp. t �

A.\r 1 (ï, (. 

Mij de Schelde 
gen 

Mij Wil ton Feyenoord ,,,.,-
Rotterdam 

vliegtuigen 

kabelà 

H.�Off. M.S.D. le kl.
J • •  Holterman 
Hoofd onder afd. vlieg
zaken. 

H. Off. M.S.D. le•kl.
F. Bussemaker
Hoofd onder afd. elec
tro-techniek.

instalateurs a.b. 

, lampen, radio, a.b. 
zend en ontvang 
toestellen, meet 
instrumenten 

,vuurleiding 
toestellen 
electrische 
apparaten. 

a.b. en 
Kapt. Luit. t.zee 
J.H.L. Pr8pper 
Hoofd onderafd. Bewa
pening. 

telefoon en H. Off. M.S.D. le kl.
radiomateriaal F. Bussemaker 

richtkijkers 
afst.meters. 

Scheepsbouw 
en Werktuig
bouw 

Hoofd. ond. afd • 
techniek. 

Kapte Luit. t.zee 
J.H.L. Pr8pper 
Hoofd onder afd. Bewape
ning. 

Hoofd ingenieur P. de 
Rooy. Hoofd onder afd. 
Scheepsbouw 
H.Off. M.S.D. Berck 
Hoofd onder afd. Werk-
tuigbouw. 1 ..-, 1.. - • ., 

Scheepsbouw a.b. en 
Werktuigbouw Kapt.Luit.ter zee J.H.L. 
rep. en aanmaak Pr8pper 
ha·vens. Hoofd ond. afd. Bewape

ning. 



Naam: artikel: Opdrachtgever: 

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

\ Rotterdamsche Droogdok Mij
Rotterdam. .-i..... 

Scheepsbouw 
werktuigbouw 

� Werkspoor Amsterdam 'X Werktuigbouw 

jtNed. Scheepsbouw en Dok Mij -f.. Scheepsbouw 
1j.Q-<. Amsterdam. Werktuigbouw 

Amsterdamsche dok Maatschap
pij. 

Kromhout motoren fabriek 
Amsterdam. 

Machinefabriek -Scheepswerf 
J & K. Smit, Kinderdijk 
idem. L.Smit ,Kinderdijk 

Werf "Gusto" Schiedam 

Werf Piet Smit 
Rotterdam. 

Scheepsbouw 
Werktuigbouw 

Werktuigbouw 

Scheepsbouw 
Werktuigbouw 

Scheepsbouw 
Werkt;uigbouw 

Scheepsbouw 
Werktuigbouw 

a.b.
(zonder PrBpper)

H. Off. M.S.D. Berck
Hoofd onder afd.
Werktuigbouw

Hoofd Ing. de Rooy 
H. Off. M.S.D. Berck

a.b.

H. Off. M.S.D. Berck

Hoofd Ing. de Rooy 
H. Off. M.S.D. Berck

Hoofd Ing. de Rooy 
H. Off. M.S.D. Berck

Hoofd Ing. de Rooy
H. Off. M.S.D. Berck.





• 

De Centrale Organisatie T.�.o. werd ingesteld onder de wet van 
1930. �taatsblad 416. 
Voorzitter van deze organisatie is thans Prof. Kruyt, en secrenaris/. 
penningmeester Ir. A. Kooy. 

De Bijzondere Organisatie voor de Rijksverdediging werd ingesteld 
in 1947. �e wettelijke regelingen zijn te vinden in bijgevoegde 
wetten en K.R. 

Het Bestuur van de Rijksverdedigingsorganisatie T.N.o. bestaat uit: 

Prof. ür. G.J. Sizoo 
Brof. Holst (Fhilips) 
Prof. Waterman {Delft) 
Prof. Elias (Delft). 
Gedelegeerde namens Oorlog: Generaàl-majoor Govers 
Gedelegeerde namens Marine: Kap.t.Zee Meyer • 

plaatsvervanger Ltz.I. D.J. van Doorninck. 

De research iimttxiNX��tHX�K�:tEx geschiedt im de eerste plaats 
in de eigenlaboratoria: 

Laboratorium Physische Strijdmiddelen Waalsdorpervlakte {voorlopig 
nog P.T.T.-laboratorium Binckhorstlaan). Directeur Ing. J.L.
van Soest) 

Chemisch Laboratorium, Rubberinstituut Deltt. Directeur van Ormondt. 
en voorts in partivuliere laboratoria. 

Rr komt nog een eigen Bmologisch laboratorium. 

onstreeks April is een wetenschaprelijke missie naar �ngeland ge-
weest bestaande uit: 

F-rof. D.t. Hugg Kruyt 
Prof. von Neilj'.er 
Prof. G.J. Sizoo 
Gen.Maj.Govers 
Ltz. �.v.Doorninck 

Ing • · v • Soest • 
Jonquiere (namens van Ormondt). 

D.3.
18 Ju:t.i 1947. 



UITTREKSEL 

Voor ..... OD ... 5.9.7 ... ....... .................. ... . Naam ..... ,[:).e.1.ei.d.skw.e.s.t.i.e.s ... .V..i.tal.e .... B.e.dri..j.v.s.n. •...... 

Origineel in .9.P.. 9. Ol .... . ......... . Naam .... J?.ev:eil.i.gi.ng .. :thil.i.p.s .. ,. ...... ............ .. . ........... ...... . 

Volg nr ..... .................. Ag, nr . ................... . ..... . Aard van het stuk .. . h.a_pp.QJ'..t . .. P..e.s.,p.r..e.k.i.ng ... m.e.t .. FARO 

.... o.:p .... l.7 ..... 0.c.t .• lJ.4.7.......................... Afz. . .. . ................. .P. .. .:r.:i::r. .............. . .......... .......... Datum . .. . 27./l0"'"·'.47 ..

le �et securitJ-plan van de Philips-fabrieken in ver
band ,!J.et de activiteit van Generaal GOVERS. 

GU�PIN en LOUrA.RD hebben in dienst genomen Dr. 
A. van ,vIJK de vroegere assistent van prof .l:ICHELS in Duits
land.

v ... IJK kreeg van LOUIARD de opdracht een securi ty-plan 
te ontwerpen voor het natuurkundig laboratorium. 

hiermede kwam v !.·,;IJK bij FARO, waarop de GRAAF ruzie 
ging maken met LOUl_4..RD, aangezien dit tot de GR���F's bevoegd
heden behoort. 

v. ,;IJL is te goeèer trouw doch is in feite nu reeds
droog gelegd en daarmede dus ook GOVERS. 

Bemoeienissen van het quartet LOUPARD, GOVERS, I:ICEELS, 
v.�IJK, zullen mij worden bericht.

Uitgetrokken door.............................................. ....... ........... ................... Afd./Sectie . .......................... Datum ................................... .

A.L. 17249-'47 
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Notitie voor Hoofd B. 
van D III b. 

BUREAU B 
3- , - '•/I' 

Betreft: Samenwerking afd. D III met I.D. Amsterdam inzake: 
Beleidskwestie beveiliging va11 :rv;arine-eenheden, ter re
para tie liggende in het havengebied te Amsterdam. 

Cnderstaande gegevens ZlJn samengesteld aan de 
hand van notities voor 0:0 59? (Beleidskwesties Vita1·e Be
drijven), d.d. 24-11-194? en 1-12-'4?, inhoudende be
sprekingen met de heren HEYINK en BOTTI van I.D.Amsterdam. 

24-11-194?:
Gp de bespreking d.d. 24-11-'4? stelde D III a voor, 

om de beveiliging der werkzaamheden aan boord van de t_a
rine-schepen, voornamelijk door checking van al het aan 
boord werkzame, niet militaire, personeel, te doen geschie
den en dit naderhand uit te breiden tot het gehele perso
neel in dienst van de iaatschappijen, belast met werkzaam
heden aan boord van bovengenoemde schepen. 

Hfd.Insp.HEYINK zag in dit voorstel weinig nut, 
o.m. om de navolgende redenen:

a) het regelmatig aan grote verandering onderhevig zijn
van de personeelslijsten;

b) geen zekerheid dat alleen de op de lijst vermelde per
sonen aan boord komen;

c) verschillende firma's huiverig zijn met volledige op

gave van personeel (verwekken van onrust 9nder perso
neel) ;

d) firma's moeilijk er toe overgaan om personeelsleden
bepaalde werk-objecten te ontieggen;

e) ontslag van onbetrouwbare elementen slechts zeer be
zwaarlijk kan geschieden,

Voorstel Hfd.Insp. HEYI11K: 

Fenetratie onder werkvolk door middel van tussen
geschoven betrouwbare elefuenten, met financiële steun van 
'1..I.D. of C.V.D •• 

D III a zegde daarna toe, zich.over voornoemd voor
stel te zullen beraden. 

1-12-'4?:
In de bespreking op 1-12-'4? kon D III a mededelen 

aan Hfd. Insp. EEYINK , dat I\�r. EINTHOVEN a cc oord gaat met het 
voorstel van HEYifü( en dat I\"r.EIN'lrHOVE1': bereid is om dit 
(met mate) te bekostigen. 

'Nerkwijze 



• 

• 

-2-

Nerkwijze: 
In onderling overleg-is overeengekomen, ons in de 

toekomst aan het navolgende werkverdelings-schema te hou
den: 

a) Warine Inl.Dienst zal beveili�ings-systeem aan boord
uit breiden, o.m. door kernbemanning nader �instru
eren.

b) Amsterdamse I.D. werkt vanuit Amsterdam (penetratie)
onder burger-personeel van Dok- en Scheepsbouw N..aat
schappijen en installeerders-firma's.

c) I.D.Amsterdam en wij checken lijsten van aan boord werk
zaam rersoneel, waarbij in de toekomst;zo mogelijk"de
ze lijsten 14 dagen voor aanvang der werkzaamheden in
ons bezit dienen te zijn.

d) Aangaande sabotage-pogingen en sabotage-daden dient ter
stond onderling cont�ct opgenomen te worden.

Sabotage-daden, in andere havens gepleegd, zullen,
voor zover de dienst dit toelaat, terstond aan I.D.A.m-
sterdam worden doorgegeven. · .

e) Er dient nauw cöntact te bestaan tussen Hfd.Insp.BOTTI
van I.D.Amsterdam (belast met controle van havengebied
Amsterdam) en D III b.

's-Gravenhage, 22/12-'47 

D III b. 

�-
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Notitie voor: OD 597 (Beleidskwesties vitale bedrijven) 
van : D III B. 

Betreft: Rapport van de bespreking met Hoofd I.D.Amsterdam, HEY
INK, Hfd.Inspecteur BOTTI, B III, D IIIA en D IIIB, op 
31-11-'47

,. 

Na korte inleiding, waarbij foto '.s van sabotage-geval werden ge
toond door Hr.HEYI1"'K, stelde DIIIA voor om de beveiliging der 
werkzaamheden aan boord van Marine-schepen, voornamelijk door 
cbecking van al het aan boord werkzame, niet militaire, perso
neel, te doen geschieden en dit naderhand uit te breiden tot 
het gehele personeel in dienst van de Maatschappijen. 

Hr.HEYINK zag in dit voorstel weinig nut, o.m. om de navol
gende redenen: 

a) het regelmatig aan grote verandering onderhevig zijn van de
personeelslijsten.

b) geen zekerheid dat alleen op lijst vermelde personen aan
boord komen.

c) verschillende firma's huiverig zijn met volledige opgave van
personeel.

d) firma's moeilijk er toe overgaan om personeelsleden bepaalde
werkzaamheden te ontzeggen.

c) ontslag van absoluut onbetrouwbare elementen niet door te
voeren is.

Voorstel Hr.HEYilTK: 
Fenetratie met financiele steun van �.I.D. 

D III A zegde daarna toe, zich over bovengenoemd voorstel te 
zullen�aden. 

ren slotte werd afgesproken, dat Hfd.Insp.BOTTI zich verder zal 
bemoeien om de nodige gegevens te verkrijgen over de Russische 
employe, bij de Ned. Dok- en Scheepbouw Kij. in dienst en daar 
belast met het in dienst nemen van Foolse werklieden. 

(Dit gedeelte is opgenomen in OD 770 Beveiliging Ned.Dok- en 
scheepsbouw Iv;ij.) 

's-Gravenhage, 24-11-'47 
D III B. 
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Notitie voor: OD 597; Beleidskwesties Vitale Bedrijven. 
van : D III b. 

Betreft: rtapport van de bespreking gehouden te Amsterdam op 
27-11-'47 met de heren HEYIKK, BOTTI, D III a en
D III b, o.m. fue,t betrekkink tot samenwerking.

HEYINK vraagt of er belangstelling bestaat voor 
voorkomende sabotage gevallen. Na bevestigend antwoord wordt 
afgesproken, dat met B III, via Crabbendam, contact zal 
worden opgenomen en indien noodzakelijk, B III zich zelf 
ter plaatse van ge�leegde sabotage daden een.overzicht zail 
verschaffen. 

D III a merkt hierna op, dat hem ter ore is gekomen, 
dat er een zwarte effecten-markt bestaat van niet geregi
streerde effecten, Aangezien er enig vermoeden bestaat, dat 
deze effecten, via opkopers, in Russisch bezit komen, zouden 
nadere inlichtingen, via de Amsterdamse Recherche zeer wel
kom zijn. , 

Deelt mede, dat 1r.EINTHOVEN accoord gaat met pe
netratie pogingen welke door HEYINK zullen worden ondernomen 
en dat eerstgenoemde bereid is, dit te bekostigen. 

Werkwijze ter beveiliging van ter reparatie liggende 1�arine
scbepen • 

.Jerkwijze wordt in onderling overleg overeengekomen voor de 
toekomst: 

�arine zal beveilifingssysteem uitbreiden, o.m. door kern-
bemanning nader te instrueren. 
Amsterdamse politie werkt vanuit Amsterdam. 
Amsterdam en wij checken lijsten van aan boord werkzaam 
personeel, waarbij in de toekomst zo mogelijk deze lijsten 
14 dagen v<!lbr aanvang der werkzaamheden� om be-zi\· J;er1el) te. ..,_y1
lenetratie door politie Amsterdam. 
Nauw contact BOTTI - D III b • 

Hierna zegt D III a dat van DONKELAAR van de Ned. 
Dok- en Scheepsbouw ILij. min of meer heeft toegezegd geen 
suspecte individuen aan boord te zullen plaatsen. 

Indien hoofd-aannemer aangewezen is, is deze volgens 
HEYINK verantwoordelijk ook voor personeel van andere instal
lateurs firma's welke aan boord werkzaam zijn. 

Opmerking: Contact met: Ned .Dok- & Scheepsbouw 1.ij.: DONKE-
lAAR - BOT'rI - D III b. .. 
1Verpspoor: van der LEEUW - ROELL- BOT
TI - D III b. 

Na 1-1-'48: GRCEN"POLl intermediair;Kol.BUSSEIV'AKER 
kIJNSEN J BOTTI-D III b 

Over ongeveer 2 weken zullen BOTTI en D III b 1-aar 
Ned.Dok- & Scheepsbouw Nij. gaan. 

's-Gravenhage 1-12-'47 
D III b 
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1otitie voor: OD 597; �eleidskwesties Vitale Bedrijven • 
. v-an : D III 1-1... 

Betreft: üapport van de bespreldng met Laj oor KA.UB, in áan
wezigheid van ... >LOPP.&I\BüB.G, op Dinsdag 11-11- '47 

.1: unt 1. 

l'unt 2. 

Punt 3. 

a. 

b. 

Volgens een mededeling van F.8.Al\SEl.\\ wilde l.:..l.1..UB zi oh 

oemoeien met de beveiliging van de J., arine-schepen in 

reparatie. 

KA.UB medegedeeld, de negatieve ervaringen met BRETuiS 

in ,-i.msterdam. 

Voorgesteld dat Fu-�UB deze zaak in handen neemt en de 

beveiliging regelt vanaf het schip. uezerzijds zal 

dan samengewerkt worden i.z. de beveiliging vanuit de 

Maatschappij. 

Overeenstemming bereikt over de volgende gedragslijn: 

KAUB verzamelt inlichtingen over àe sfeer onder de 

werklieden aan boord van het schip ".et behulp van een 

vertrouwensman van de Marine Stoomvaartdienst, die 

vast aan boord van het schip moet blijven • 

De lijst van pasjes die uitgegeven worden, worden in 

onze documentatie gecheckt. 11o�ilijkheden daaruit 

voortvloei end, worden in overleg met .E.AUB door ons 

met de ·--aatschappij opgeno,émen. 

c. KA.UB wil op de hoogte gesteld worden van de ons be

kende ontwikkelingen op politiek gebied bij de kaat

schappij en.

?unt 4. KAUB zal voor de uitvoering hiervan, trachten de

goedkeuring en medewerking van Kolonel �üBOER te ver

krijgen, waarna hij ons zal berichten, wanneer deze

regeling in werking zal treden.

D III A 13-11-'47 
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Notitie voor OD_59?; BeleidskwestiesVitale Bedrijvene 
van H.D •

• 

1) 
zal 
tie 

' 

• 
• 

Vastgesteld tijdens een bespreking met K.B. en Do:

KB houdt zijn K.L.i� o �con�acten onverminderd aan, 
echter het aantal observanten niet uitbreidenQ Direc-
K.L.�· o !J.��ft hiervan·"·örikûnUïg.

2) D zal pogen meerdere contacten te leggen, bij voor-
keur êen in elke Nitale sfeer.

3) . YJ3 zal tevoren over deze contacten worden geraad-
pleegd. 

• 

' 

4) las�agelijsten alleen doen verstrekken ter doorgifte
aan Co

-·Bie.ruit mag geen 1/verk voor D voortvloeieno

• 

• 's-Gravenhage, 13-1-'48 
• \ 
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WERKZAAMHEDEN VAN DE SECTIE D 3. 

�2�1�J!�!!!�g: 
Voorlopig is als doestelling aangenomen het bevorderen 

van de security van de belangrijkste industri�le bedrijven door 
middel van propaganda en door het assisteren bij het opsporen 
van de nodige maatregelen, welke tot security leiden. Daarbij 

,1 werd herhaalde malen tot c�r�le v� p.et ps1rsoneel overgegaan. 
De voorgestelde beveiliging werd overeenkomstig Uw in

structies in de allereerste plaats gericht tegen spionnage. 
De beveiliging tegen sabotage had tot nog toe een zeersterk 
secundair aspect evenals de problemen met betrekking tot de 
arbeidsvrede. 

� �i�!��!!�s: 

• 

Bij een poging tot uitvoering vaa Uw opdracht werd in 
belangrijke mate de steun ontvangen van de Afdeling Materieel 
van de Marinestaf. De Afdeling Materieel heeft in eerste instantie 
de belangrijkste doelen opgegeven, hetgeen ertoe geleid heeft, 
dat een regelmatige verbinding is tot stand gekomen met de 
volgende bedrijven : 

.Amsterdam : Werkspoor, Nederlandse Dok-en Scheepsbouw Mij., 

Rotterdam: 

Artillerie-Inrichtingen, Groenevelt-v.d.Pol & 
Co., Mijnssum en Co., Amizola en Draka; 
Wilton-Feyenoord (in voorbereiding); 

Vlissingen: "De Schelde"; 
Hengelo : Hazemeijer's Signaal en Apparaten Fabriek, 

Hazemeijer's Apparaten Fabriek en Heemaf; 
Eindhoven 
Dordrecht 
Muiden en 
Haarlem 
Venlo 

: Philips; 
: Metaalwarenfabriek "Johan de Witt"; 
Nieuwer-.Amstel : Nederlandse Springstoffenfabriek; 
: N.V.Joh.Enschedé en Zonen; 
: Nedinsco. 

Voorts bestaat het plan contact op te nemen met de na
volgende bedrijven : 
B.P.M., Unilever, AKU, Staatsmijnen, K.L.M.(?), Nederlandse 
Vliegtuigindustrie en enkele scheepswerven aan de Nieuwe Water
weg. 

Als gevolg van de onbekendheid met het probleem, waarvoor 
wij werden ge'steld, is het werk in de aanvang zo verdeeld, dat 
van iedere categorie van bedrijven één als proefkonijn is ge
bruikt. Zo werden de Amsterdamse Havenbedrijven gebruikt om 
ervaring op te doen ten aanzien van Rotterdam. Op dezelfde wijze 
kunnen de ervaringen, bij Philips opgedaan, worden gebruikt 
voor bedrijven als B.P.M., Unilever, e.d. 

Nu wij een jaar hebben gewerkt kan een voorlopige balans 
van het resultaat worden opgemaakt. In het algemeen kan worden 
gezegd, dat de experimenten gunstig zijn verlopen. Het blijkt, 
dat gemiddeld een half jaar nodig is om de betrokken directies 
in de juiste sfeer te brengen. Pas daarna kan het eigenlijke 
werk beginnen. Gemiddeld is dan ruim een jaar nodig om de ver
eiste maatregelen ingevoerd te krijgen, zodat kan worden g��
constateerd, dat binnen een jaar die bedrijven, waarmede wiJ 
reeds begonnen zijn, voor de gestelde doelstelling als af 

kunnen 
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• 

2.-

kunnen worden beschouwd. De bedrijven, waarmede nog contact 
moet worden opgenomen, zullen dus nog ruim 2 jaar vereisen 
om tot hetzelfde resultaat te kunnen komen. 

li�!�!��!�S-Y�-��-�2�!�!�11!�6-��!���!-1 
Bij het formuleren van de voorlopige doelstelling werd 

door U de stelling verdedigd, dat op korte termijn geen geweld
dadige actie in Nederland te verwachten viel. Op grond van 
deze mening kon beveiliging tegen sabotage als secundair worden 
aangemerkt. Inmiddels is de internationale situatie in dit 
opzicht in belangrijme mate verslechterd, zodat het gewenst 
lijkt het probleem opnieuw te stellen. 

Indien de conclusie zou moeten luiden, dat de beveiliging 
tegen sabotage in belangrijkheid is toegenomen, dan heeft dit 
belangrijke gevolgen voor de methode van werken. Naar mijn 
mening is dan het volgende nodig: 

lo. Inventarisatie van de gehele Nederlandse industrie, 
waarbij in het bijzonder zal moeten worden gelet op 
die bedrijven, die 

a. noodzakelijk zijn voor de landsverdediging;
b. belangrijk zijn voor de noodzakelijke burger-

...-� lijke behoeften. 
Daarbij zal dus speciaal moeten worden gelet op de 
zwakke schakels, die het geheel doen samenhangen, waar
bij als meest belangrijk moeten worden genoemd de 
energie-bedrijven. Tot nu toe is er in het geheel geen 
aandacht besteed aan het probleem van deenergie-voor
ziening. Het is zonder meer duidelijk, dat een beveiliging 
tegen sabotage juist moet beginnen met deze bedrijven. 

2o. Vervolgens zal overleg moeten worden gepleegd met 
de Afdeling B teneinde een betere coördinatie te ver
krijgen dan tot nog toe bestond. De Afdeling B zal dan 
in staat moeten zijn een inzicht te verkrijgen in de 
communistische groepen, bedrijsgewijze gerangschikt • 
In het bijzonder zullen met de Heer Muys van Afdeling B 
de maatregelen moeten worden besproken om van de bona 
fide vakverenigingen in dit opz�iht gebruik te malcen. 

3o. Wanneer op deze wijze een overzicht tot stand komt 
van de te verwachten moeilijkheden bij politieke onlusten 
zal het noodzalcelijk zijn deze overzichten ter beschik
king te stellen van de politie, teneinde de politie
organen in staat te stellen van onze voorbereidende 
maatregelen gebruik te malcen en hen bovendien de 
gelegenheid te geven van te voren hun personeel in te 
delen over de vitale bedrijven. 

Wanneer deze zaak met succes zou kunnen worden 
opgelost zal het voor de politie gemakkelijk zijn om 
een volledige alarmregeling voor te bereiden, zodat 
een druk op de knop voldoende is om het systeem te 
doen werken. 

4o. In de bedrijven zelf zal het systeem van een enkele 
contactman moeten worden verlaten en worden vervangen 
door een systeem, waarbij kleine security-boards worden 
ingesteld. Dit vereist veel voorbereiding, opdat voor
komen worde, dat reeds bij voorbaat de voorgenomen 
plannen uitlekken. In verband daarmede zal de 

security-



• 

• 

security-board klein moeten ziJn , echter zodanig samen
gesteld, dat elke vitale afdeling daarin behoorlijk tot 
zijn recht komt. 

Deze gehele voorstelling van zaken heeft een belangrijk 
principieel aspedt: er is hier nl. een overgang van de eigen
lijke intelligence naar de vraagstukken van openbare orde en 
veiligheid. Ik kan niet beoordelen in hoeverre wij geroepen 
zijn om deze brug te slaan. 

Het lijkt mij echter noodzakelijk, dat,op welke wijze 
dan ook,er maatregelen worden genomen om de tegenpartij een 
slag voor te blijven • 

's-Gravenhage, 5 Maart 1948 • 
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UITTREKSEL 

Voor ... . .  OD .... .. 122 .. ... (.I: •. A. •. ) . .  Naam .B.el.e.id.s.k:.rn.s..t.i.e.s. ..... 11.D.'..'. .... :1.c ..•. }.e.i.lig.ll.e.id .•...... 

Origineel in . .OD ... 60.L .. Naam .B.e.v. .•... }hil.ips 

Volg nr ............................ Ag, nr. .......... . Aard van het stuk .K�pport .. PE?.$..:r.J'..\:?k..i.ng .... E.indhov.e.n. 

.... c.;r ..... l.3:::-.. 5.:-:: .. 1 .. 48..................................... Afz. . ..... .D ... I.11 .... ?. ...... . Datum .. 19..:-::.5::-:.1 .4>3 ......... 

lö) "Je heren VAY .lALSUl. en GUEFTE ZlJn thans bezig bij I inister. 
van I aarsev-een en 1- inister v .d .Brink om met spoed een Ne

derlandse securitr-,.retgeving er door te krijgen. Zij doen 
dit naar aanleiding v-an de orrnerkingen van H.-C.V."J. bij 
de besrreking van 21 Arril. 

}hilips be�ft een zeer groot be}ang bij een securi
ty-vetgeving. ElB bestaan agreements met Angelsak�:tsche lan
den over uitwisseling van research-gegevens. Bij deze con
tracten is bepaald, dat over en weer alle inlichtingen zul
len vorden verstrekt voor zover dit door de betreffende 
regerin�· n niet is verboden. 

Langzamerhand .rnrden alle interessante dingen uit 
de Vereenigde Staten verboden. Fhilips daarentegen, moet 
alles blijven geven. Jeze situatie is volstrekt onaanvaard
baar en Ihilirs doet het ook niet en schendt eigenlijk het 
c'bntract. 

Nu de Amerikanen or de hoogte zijn van de nieuwe 
radio-buizen, doch de techniek daarvan niet kennen, kunnen 
zij orra ve eisen in een civiel rroces, dat l hili ps. rrüllioenen 
kan kosten. Eet is de zaak om van r,;ederlandse zijde sroedig 
starren te ondernefoen, doch in hederlandse legerkrine;en 
1ordt van het belanr van deze dingen niets begrepen. 

HoeYel lhilips een security-wetgeving zou toe
juichen, lliBJkt het zich ook bevreesd, dat de beslissing over 
de securi ty-ban in handen zal 1.,v0rden f.elegd van het "manne
tje Go vers", die hiertoe volkomen onbekwc:tam is. 

Z�j dringen sterk erop aan, dat onzerzijds in �at 
geval de hand op de security-ban zal worden gehouden • 

Uitgetrokken door ..... :v .... .J.i.j.k .................... ...................... ....... .. Afd./Sectie .... Q.e.c.r. ..•.. J ..•........ Datu� .. t3.J-::-.�-::- 1 1$. 

A.L. 17249-' 47 
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UITTREKSEL 

Voor . O.D 122 ............... . Naam Be.l.e.i.ds.kW .•.. ... 1!.D.1.� .... E.c.on.�.:V..e.ilig.he.i.d .•.. ................. 

Origineel in .. . ... OD .. 6.01. .... ... .  . Naam ... D.e.v.e..i.liging ... l:.h.i.l.ir..$. ............................... . 

Volg nr . ........................... Ag, nr .......... . Aard van het stuk .. Rarror.t b.e.s.rr.e.king .... t.e. ... E.ind.-:-:-... 

.. h.ov.e.n. ... .o-f . ... H3."".5""··' . .4.S............... Afz. . ...... .D..TII ... a. Datum . l9.,,.,.5.'.C'. .. 1.4.8 ...... .

17) Ihilirs volgt or het ogenblik de rolitiek om geen enkel
nieuw·gegeven meer naar Oost-Europa te laten gaan (met
uitzondering van enkele onbelangrijki geachte proces-
sen) •

Dit betekent, dat de fabrieken, voor
zover ze nof in bun handen zijn, ( bijv .Hongarije) lang
zamerhand nutteloos 1rnrden. Zij krimren die fabrieken
dan ook in, met het fevolg, dat ze hun technisch be
l;:1:1arre trachten, ofvrnl naar het .lesten moeten halen, of
vel hen in feite uitleveren aan Oos t-"E,ur·ora.

refen dit transporteren naar lest-Euro
ra bestaan uiteraard security-bezwaren, omdat r�n niet 

' 1Neet wat voor vlees men in de kuip heeft. 

Vraag aan ons: liien. rij kans om deze lieden bijv. scherp te 
laten verhoren, of beter nog, kunnen �ij iets 

in die lost-�uropeese landen nagaan ? 

.Jeze vraag werd festeld naar aanleidine: 
var ret geval KONCZ, een hongaar, die technisch zeer goed is 
en die Gen betrouwbaar aclt. 

lhilirs kan moeilijk zelf ondervragin-
gen gaan houden. 

Uitgetrokken door ............................ .......... ................... \ ..................... ..... Afd./Sectie ......... . . ......... Datum . 

A.L. 17249-' 47 



Voor ... 

UITTREKSEL 

... .OD. .. 12.2...... .... . . .  ... .. . . ....... .. Naam .Be.le.ids.kwe.s .t.i'e.s ..... "D" .. ).:c.on .•. Ve.i.l.ighe.i .d .• 

Origineel in ... ....... (..D .6.0.l .. Naam .. .B.eve.il ig.ing ... Ehilip.s . .... . 

Volg nr .. ............. Ag, nr . Aard van het stuk .Ra.pr.ort be.sr.r.eking ... t.e .... E.indh.o.ven 

.. .. o.p .... lB.,,,.5.,.,-. .'.4.8 ........... ···················· . Afz. ....... ............. D ... .lII. .. a ........... . . Datum . ..... 1.9.:-:-:-.5.:-:: .. 1 .48. ... . 

' 

10) .•.... ltilirs vraagt, of zij afscbr ift kunnen krijgen, 
ook van de fUnstife rarrorten (antece denten-onderzoek per
soneel), tene inde reet onze hulp, voor de v itale objecten 
behoorl ijke rersoneels-eefeven or te bouwen. Gp zichzelf 
is dit hoofst ge,venst. 

br is geen toezegging fedaan, Ofldat hierover eerst· 
door F.-C.B.J. noet worden besl ist . 

. iat betreft het rebrui k van de gegevens, heb ik de 
volrende bererkende rr.aatregelen voorgesteld: 

Indien nij hen regevens verstreLken zullen deze 
a) u itsluitend ter beschikking mogen zijn van de security

-officer;
b) naar ons genoegen zijn oreeborgen;
c) zonder vermelding van bron of herkoo�t door ons �orden

verstrekt, ter,vij 1 ook door hen geen bron daarop mag
wrden vermeld;

d) door de security-officer aan ons worden teruggegeven
indien h ij zijn funct ie beeindigt, tenzij wij bereid
zijn, z ijn opvolger dezelfde fac il iteiten te geven.

Uitgetrokken door ......... v ..•. J.i.jk. .. . ... .. ..... .............. ..... .... ...... . Afd./Sectie .. .'c?.�.o.r .. ,P. ......... Datum . �5.:-:-.5.:-:- '4$ 

A.L. 17249-'47
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Bijgaand enige aa.o,tekenin·gen tob.v"Ioofd C.V.D. 
De bedoeling is geweest ·om onze ervaringen op dit terrein 

· iri ''a nutshell 1' neer te leege11 o
1:tet r:eschr.ift eindi?t rt1et emkele voor·beelden� 

die fictief zijn o ·le zi�n in zoverre reeel� dat de gevallen 
A. enB. in minder volledige vo:mn1en zich ·.verkeli jk hebben voorgedaan ·
Jaarbij slaat p-eval A o op het V. I.O. en Fhilips . '

· ,�et lijkt me echter �oe,dat in dit,waarschijnlijk
enip-szir.s lekke p:ezelscha:p,het V.,ToO. beter-niet niet na.r1e 

. kan -vorde4 gen.oen1d o
. . 
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Enire aantekeningen voor de besrreking met "The big Four" 
op 21.Arril 1948. 

-----------------v---------------------

Ianneer ·1ve spreken over "security" of "beveiliging tt van 
een bedrijf dan moeten we daarbij denken aan preventieve 
bestrijding'van p�rborgen activit eit. 

Die verborgen activiteit kan zijn: Spionnage, 
Sabotage , 
lropaganda,met als pol.hl.iek 

doel:de verstoring van de arbeidsvrede. 

2" lreventieve bestrijding dient systematisch te geschieden. 
Het betekent een zodanig gebruik of een zodanige omvormipg 

van de organisatie van het bedrijf,dat verborgen activiteit

wordt onmogelijk ge.maakt of/z_o_ bezwaarlijk,dat de act ivit eit 
de aandacht trekt . � 

• AAngezien we hier·primair met een organisatie-vraagst�
te maken hebben,is het duidelijk datlêen groot bedrijf de ;-in
leiding van de security op een hoog hierarchisch niveau 

• 

meet zitten;dwz. hoog genoeg om gemakkelijk acces t e hebben
tot de eigelijke bedrijfsleiding.

4 Dit hoge hierarchische niveau heeft als nadeel,een geringe
bekendheid met de feitelijke toestanden in het bedrijf.
Derhalve is het nodig dat de security leider de medererkink
krijgt van r,ersonen uit de technische organisatie.

5, :.)e .rr1ede Jerkers zullen moeten •Norden gekozen,afhankelij.10de 
aard van het bedrijf.In het algemeen zullen bij de grote 

6. 

7. 

bedrijven met eigen research ten minste een rran voor de la
boratoria en een man voor liet fabricage-rroces nodig zijn. 

Je niede1,'1e rkers dienen rrnt zorg te worde.g. gekozen niet alleen 
op hun betrouvrbaarbeid,maar ook op hun psychologÎsche instelling 
tegenover de rroblemen •
Alarmisten en kletskousen zijn hier een gevaar.

Janne�r het bedrijf van die aard is,dat zelfs een buitenstaander
securit y-maatregelen ver vacht ,is er ,reinig �evaar of bezwaar
tegen,dat de leider van de securiey als zodanig eni�er&ate
bekend is.Bepaald ongewenst is dit althans in vredestijd
t.a.v. zijn medewerkers. 

' 

8. De security behoeft als sluitstuk een actieve bedrijfsrolit.re.
Deze heeft geen organiserende doch een controle�ende taak t.a.v. de security. '
Het is noodzakelijk dit scherp in het oog te houden omdat 
veronacht zaming van deze werkverdeling in de r-ractijk zeer
o�g:lnstig blijkt te zijn.���
��rigeren en controlerenVversiapt de activiteit.al� ft@� in
een- hemQ. wo.FG.t goh:ettàoB:. 
Bovendien is er een sterk verschillend type nodig voor deze 
activiteiten. 



• 

9. bamenvaLtend zijn dus nodig:a. Een security-leider.

10. 

b. 1edewerkers,tenminste:voor research
en produetie • 

.,,-_ 
c. Bedrijfspolitie�)

Je� functionarissenlzullen in voortdurend overleg en in 
samenwerkine; 1.,et de C. V.D. rrioe ten 1-verken. 

Het is mogelijk pm van de zijde van de C.V.D. een elementaireft 
training op dit terrein te geven. 
Grotendeels is dit echter een gebied van "common sense" 
De accenten zullen bij de verschillende medewerkers ook 
heel verschillend liggen,b.v.als volgt: 

Beveiliring tegen spionnage is vooral belangrijk bij 
de research. 
Beveiliging tegen sabotage bij de fabricage; 
Beveiliging tegen propaganda is vooral het terrein van 
de bedrijfspolitie. 

In overleg met de aan te wijzen security-leider zal in ieder 
afzonderlijk geval moeten worden bezien wat onzerzijds aan 
instructie kan worden gedaan. 

ll. De uitwerking van het bovenstaande vraagt een uitgebreide
detaillering,waartoe pas kan worden overgegaan,nadat de se
curity-leider is aan-gewezen.
Bij deze detaillering dient men zich te wachten voor een
dogmatische toepassing van schema's;flexibiliteit is hier
eerste vereiste.

12. Juist om een grote mate van beweeglijkheid te houden is het
noodzakelijk dat de bedrijven de security ten volle zien
als eigen taak,en niet op de e.v.�. leunen.
De C.V.D. kan niet veel anders doen dan ��

W
·nstrueren en adviseren.
lechts bij uitzondering kan van de C.V.D. activiteit uitgaan 
.a.v. concre,;,,,te gevallen. 

13. 

.. De hierboveh geschetste vrnrkwijze geldt voor vredestijd. 
Voor oorlogsomstandigheden zijn andere m.aatreeelen noodzakelijk, 
die zo nodig in overleg mr:,t den secüri ty-le ider kunnen ·:rorden 
ontworpen. 

14. Enige voorbeelden ter illustratie van de voor�estelde
werkwijze:

A. Door C.V.D. wordt vastgesteld dat in een bepaalde
organisatie van wetenschappelijke werkers,
onge-renste elementen een grote invloed uitoefenen.
Een van de laboratoritun-krachtem van een bedrijf
blijkt sterk onder die invloed te staan.
Er is een vermoeden doch geen zekerheid van spion
nage.In dat geval wordt contact opgenomen met
den security·-leider van het betro�ken bedrijf.
Deze vraagt advies aan ziJn wetenschappelijke
fuedewerkers,die inlichtingen geeft omtrent de
aard van de werkzaamheden van de betrokkene.
Het blij�t dat hier sprake is van research-werk.
dat van grote betekenis is voor het bedrijf of
de militaire veiligheii van het land.



• 

• 

Met behulp van de research-deskundiee wordt nu 
vastgesteld op welke wijze moet worden gehandeld, 
b.v. door den betrokkene een andere opdracht te
geven en het werk over te dragen.

B. In de fabriek Mordt een �erktuig beschadigd
aanp·etroffen.De fabricage-deskundige meent dat
er sprake is van sabotage.Door de bedrijfs
politie wordt een onderzoek ingesteld naar al de
renen,die bij het werktuig zijn geweest in de
verdachte periode.
Voorts worden de betreffende namen in de C.V.D.
documentatie gecheckt.De dader blijft onvindbaar.
Het geval wordt nauwgezet geanaltseerd en opgelegd.
Na enige tijd doet zich weer een geval van sabotage
voor.Nadat dezelfde niethode is toegepast,wordt
door eliminatie de kring aanzienlijk verkleind •
zodat de dader met grote raate van waarschijnlijkheid
kan worden aange�ezen.

C. De bedrijfs-roll tie constateer'[ een systematische
geruchten-campagne,m.et onrust-verwekkende-strekking.
Rij meldt dit aan den security-leider.
Deze laatste neemt contact op n,et de C.V.D. ten 
einde te onderzoeken in hoeverr�hier srrake is van
gecoordineerde actie op verschillende rlaatsen •
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Notitie voor: O. D. '.§97· /,,2 �

Bel .h..Tivesties _Vjstale Bedrijve·n c;y ·77,

• van : D III b • 

Rapport. van de bespreking met Overste 
I 

de Jong M.S.D., gehouden op 2/6-'48 
• 

Betreft: 

door D III be 

Naast de bij ons bekende fabrieken en werven, die thans 
werkzaamheden voor de in aanbouw zijnde nieuwe schepen ver-
richten, zijn ook opdrachten verstrekt aan: 

N.V. STORK, • • 

• 

• 

te HENGELO. • 

• 

De onderdelen die deze fabriek in bewerking heeft zijn 
van vitaal belang voor de in aanbouw zijnde eenheden • 

• 

Contact dient te \vorden gelegd.·· 
• 

.. 

's-Gravenhage, 2-5-'48 • 

• 

, 

�D III b • 
• 

• 

-
•

• 
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Notitie voor OD /JJ 
Beleidskwesties D III 

van IJ III b. 

Betreft: Rapport van de bespreking met Kolonel BUSSID.:AKER, 
gehouden op 3 Juni 1948, door D III b. 

Kolonel BUSSEl'.AKER gaf de onderstaande fabrieken op die 
werken, of gaan werken, voor de in aanbouw zijnde 2 kruisers 
en onderzeebootjagers: 

HEEMAF - Hengelo 

HAZEllEYER AFPARATEN 
Hengelo 

DORDTSE ELECl1ROlWTOREN
FABRIEK / Dordrecht. 

SNIT' s TRAT'-�SFOfil,,1ATOREN
FABRIEK - Nijmegen 

TRANSFORN A - Arns terdam 

DRAKA - Amsterdam 

is met productie begonnen, In de 
eerstvolgende maanden nog niet

veel Narine-opdrachten. 

Bezig met bouw van schakelkas
ten en schakelborden. 

Opdracht ontvangen. 

Klêlne opdracht ontvangen. 

Kleine opdracht ontvangen. 

Belangrijke opdracht lopende. 

Opmerking: Overste BAX doet dienst als Oudst-aanwezend 
Zeeofficier te Amsterdam. 
Cverste SLUI·rERS is hem in zijn functie aan het 
�epartement van �arine opgevolgd • 

's-Gravenhage, 3-5-'48 

D III b. 



-·

Voor 

UITTREKSEL 

.................. OD .. 12.Z. .............. . . .. ··-···· Naam .. Bele.idskwe.s.t.ies ..... D ... III. ..................................................... . 

Origineel in ... .......... OD .. ................. . Naam .... .B.e.veiliging ... AKU................... .. . . .  ..... .. .... .. . ............. . 

Volg nr .... . .......... Ag, nr .................... . Aard van het stuk .Rapport he.spr .•...... te ... .Arnh.ern.. .pp .. 

..... -? .... ..I.Y..gt ..... l..�.1.ê................................ Afz. . ......... D ... .III. ... & . . ......... ..... Datum .. 5/6� .. '48 . 

. . . . . . 

3) BORSTLAP vroeg, of er geen regeling kon worden ge
troffen? waardoor meerdère bedrijven in zijn gemeente
(ArnhemJ op dezelfde voet worden bewerkt.

Hij noemde in dit verband de openbare nutsbedrij
ven en de scheepswerf "Prins", die loodsboten bouwt. 

Er is afgesproken, dat dit inderdaad zal gebeuren, 
doch da t dit vermoedelijk nog een half jaar zal duren. 

Uitgetrokken door ............... .v.
r

1.i.jk . .. ................. ............ ..... Afd./Sectie Secr.D ... . . .. Datum ·15-6·-'48 

A.L. 17249-'47
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Notities voor OD 122; Beleidskwesties DIII 
van D III a 

Betreft: Beslissingen van HTc.v.n. op enkele vragen; 

l} Het vraagstuk van de Industriële security-wetgeving.

2} 

3) 

Er blijkt een commissie te zijn gevormd voor dit 
vraagstuk, waarin de heer Hazenberg voor de c.v.n. 
zitting heeft. 

De heer Hazanberg zal over dit vraagstuk worden 
geadviseerd en daartoe mede gebruik maken van de dien
sten van Dr.Smit. 

Betreffende het nagaan van rhilips-personeel, dat wordt 
aangetrokken uit Oost-Europa. 

Controle in üost-huropeese landen is slechts in 
uitzonderings gevallen mogelijk. 

Ondervragingen hebben slechts betrekkelijke waar
de, terwijl op dit ogenblik daartoe ook de geschikte 
organen ontbreken. 

Ten einde een inzicht te krijgen in de omvang 
van het probleem, moet aan Fhilips worden gevraagd, een 
lijst te verstrekken van alle vreemdelingen die in 
dienst zijh. 

Betreffende het opbouwen van personeels-kartotheek bij 
Philips. 

Op voorwaarde dat de reeds genoemde waarborgen 
worden nageleefd, kan, als uitzondering, tot het ver
strekken van gegevens worden overgegaan. 

4} Het is gewenst dat aan enkele personeelsleden
van de Fhilips-politie een intelligence opleiding
wordt gegeven. Hier schuilen grote gevaren in en er
zal op moeten worden gewezen, dat misbruik van de
door ons bij te brengen kennis ten behoeve van Phi
lipsbelangen, door ons zeer hoog zal worden opgenomen.

De uitvoering hiervan zal bij voorkeur moeten 
plaats vinden in Juli en Augustus van dit jaar. 

's-uravenhage 5-6-'48 

D III a 



Samenvatting van de bespreking tussen de leren Flv.u.-r:.v • • , 
H.O. n D I:CI s, gehouden 11 Juni 1948, betreffende wetsont
werp inzake aecurity r:1aatreeelen o;v industrieel CTGbied. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Vastresteld rnrd, do.t de doelstelling dezer wet
geving niet bekend ias. 

Voleens bot J.lv.P.-0.V.D. as de doelstelling door 
der inister vun Justitie bij de installatie der commissie 
van voorbereiding, ook niet dan uiterst vaag gefornuleerd. 

hen minister! lo nota betrafrende deze materie 
zou evenmin bestaaL. 

Als gevol('/' hiervan komt tet wenselijk voor, dat in 
de commissie drang wordt uitgecefend O!Jl allereerst nadere 
inlichtingen te vraeen aan de ?, inlster van Justitie, dan 
wel zelf een ooncre te doelstelling te forniu+eren. 

Een algemene "security-bari 0 , waarbij de egering 
gefüachti d 1ordt, bepaalde onder2oeklngen, eventueel zelfs 
tegari de ,11 van de oLderzoekers {eitenaars), gehei te 
ver.klaren, is niet wenselijk. Het acadeULisoh onderzoek, 
dat noodzakelijkerwijs oo1t oncle.r deze wet zou vallen, 
\Vordt dan van .zijn vri.îheid. beroofd. Bovendien- ligt hier
in opgeslöten, een aai �tlng van à.e 1,artiouliere eigen-
dorrinen. 

Een vergelijking 11et Je octrooi-,et gaat niet op. 
ie octrooi-wet geeft wêl de.z.ogt'illjkb id, een vin

ding 1n het belang van de Utaat te onteigenen, maar er
.kent im1leoiet, de eigendomsrechten van de uitvinder. 

lil rr:.en toch de mogelijkheid so11eJ� .. en, dat een be
paalde vinding door een nsecurity-ban" bescher.r:d wordt, 
dan zal in het wetsontwerp een clausule 1oeten worden op
genomen, waaruit blijkt, dat een dergelijke nsecurity
"ban" slechts geleg<i. kan , orden, PiO t f oed v indeu van de 
eigenaars van de resultateu der res�aroh. 

t1agega.an ze.� ·.o:.oeten worden, lioe deze materie in 
het bui ter.la.nel (met nar,e Amerika) geregeld is • 

. 

Een regeling, bedoeld als onder 4, sche_t echter di

mogelijkheid, dat de industrie zich bevoordeelt ten koste 
van het algemeen belang cf van conour6rerde ondernemingen 
Ook zijn mogelijkheden voor niet-vervel bare ootrooi
-scbentlingen aanwezig. Voorts kunnen complicaties optt·e
d.en. bij induatrHtn, welker bedrijf niet uitsluitend op 
Nederlands grondgebied gevestigd is. 

, 

In hoeverre het mogelijk is de b veil1ging der 
militaire researcb via de geprojecteerde et te bevor
deren, kan eerst bezien werden, als de tao.K van de con:
mlssie van voorbereiding, duidelijk is vastgelegd. 

s. 

---·---------==--
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Amerikanen vragen
Jf inlichtingen

Consulaat wil alles weten over
Nederlandse firma s 

De Nederlandse firma's worden thans vergast op "vertrouwelijke" formulieren van het Amerikaanse Consulaat op het Museumplein te Amsterdam. In deze formulieren moeten deze firma's precies mededelen, wat zij produceren of waarin zij handelen. Tevens moet aangegeven worden, uit welke landen zij hun grondstoffen of goederen betrekken en hoeveel, wat hun kapitaal is, wie hun directeuren, -vennoten of eigenaren zijn, wat hun nationaliteit is, hoeveel zij jaa.rljjks omzetten, hoeveel personeel zij gebruiken, over hoeveel reizigers zij beschikken enz., Verder moeten de firma's opgeven hoeveel schade zij hebben gelede,n in de oorlog en wie "de meest b.elangheb�nde" in de zaak is. 

Gegevens naar 
Washington

Als de firma niet spoedig antwoord geeft, komt ér een tweede formulier van het consulaat met een speciale 
"aanmaning". Daarbij staat dan, dat wanneer men "geen interesse heeft in de handel met Amerika" men dit ook moet vermelden. De. gegevens moeten worden doorgezonden naar het Departement van Handel te Washington! Wij stellen de vraag a1tn de N ederlandse regering of het aan een buitenlands consulaat veroorloofdis 1n een massa-formulier zulkeonbeschaamde vragen te· richtenaan Nederlandse firma's. 'Er , rorden vragen in gesteld, die een belastinginspecteur niet zou durvente stellen. Maken de Amerikanen al de Inventaris op van "hun Nederland"?Is liet de bedoeling van de Amerikaanse regering om "zwarte lijsten" op te stellen van firma's, die 

1 
"geen interesse hebben aan de handel met Amerika" of die nietvoldoende goederen uit de Verenigde Staten betrekken? Vraagthet Amerikaanse ministerie, datwil weten wie "de meest belanghebbende Is", deze inlichtingen om handel te drijven of om eenplan op te stellen om de voornaamste bedrijven onder Amerikaanse invloed te plaatsen? Is diteen "gründliche" voorbereldlncrvoor de economische "bezert:tlng?.van ons land door Wallstreet? De formulieren dragen het op-

schrift VERTROUWELIJK Ref.610.1 B en de brieven de ondertekening van de· Amerikaanse viceconsul te Amsterdam Thomas W.McElhiney. 

·······-· --------... 



Voor 

Origineel in 

Volg nr. 

UITTREKSEL 

OD 122 ....................... Naam Beleidskwesties D III 

OD 601 Naam )3�Y.E3.t�J.gi._.r:ig :fpi.:J.) .. P.� ................................ .

. ................. Ag, nr .............. . Aard van het stuk .Rç!.pport .b.�spr.e.ki.ng. op . .  28�.6� 1 .48 · 

......... te ... E.indhoven... ..... ........ ........ Afz. . ............. P ... J.I.l ... 13, . . .... ................ . '....... Datum 3.0:".'.'.6�.'.48 ........... . 

. . . . . . . . � . . . . .  . 

4. Betreffende een kartotheek -op te bouwen.met be-
hulp van onze gegevens, werd overeenstemming bere'ikt. 

Philips zal kaarten in duplo laten maken, die door 
ons worden ingevuld en waarbij l exemplaar wordt behouden. 
In geval van een nieuwe aanvraag, worden de namen op blanco 
kaarten aangebracht en deze aan de C.V.D. ter behandeling 
gegeven. De kaarten zijn eigendom van de c.V.D. en kunnen 
terug gevraagd worden. 

Op de kaarten zal een classificatie worden aange
bracht, aanduidende ·de mate van betrouwbaarheid van het 
bericht. 

5. Betreffende de security-wetgeving.
Het blijkt, dat Van EIJK met enkele juristen, als

adviseur optreedt van iv,r. van ,valsum. De voors tellen van
Philips zijn nog niet definitief geformuleerd. �en wil echter 
het Amerikaanse systeem navolgen, welk systeem aan Van vIJK
uiteen is gezet door de Amerikaanse 11,ajor LANGCOTT.

rer onzer informatie zal Van NIJK een afschrift van
de Amerikaanse bepalingen, on&é ter beschikking stellen. In
hoofdzaak komt het op het volgende neer:

Bepaalde plaatsen en objecten zijn prohibity-places
in de zin van de Amerikaanse security-wet. Bovendien alles, 
voor zover vallend onder een contraft tussen de regering en
enige particuliere Laatschappij, voor zover "declared prohi
bited".

Het komt dus lJ_iero:p neer, dat Philips alleen gebon
den zal zijn, wanneer de Regering contract afsluit.

Ik heb dit bestreden op grond van de mogelijkheid,
dat Philips uitvindingen doet, die internationaal politiek
bijzonder belangrijk zijn, doch door de Nederlandse weermacht
niet kunnen worden gebruikt, als gevolg van de beperktheid
der middelen.

Bij een volgende gelegenheid zal nader overleg
�orden gepleegd. 

6. Betreffende de controle op vreemdelingen bij Philips
werd overeengekomen, dat Philips een opgave zal doen van alle 
vreemdelingen, met uitzondering van de Belgische grensarbei
ders. Hun aantal bedraagt ongeveer 200. 

legd. 
Na bestudering van de lijst, zal nader worden over-

v.dijk Uitgetrokken door..... . ..................... .................................. .......... . Afd./Sectie Decr.D •...... ..... Datum .. ��?�,��-

A.L. 17249-'47 



UITTREKSEL 

Voor OD 122 Naam B.�..l.� . .i.Q..$..kw..� .. $ .. t . .i.�.� .... D ... TII... ........ ,., .......................................... .

Origineel in . . .. .9P. lll2 ....... Naam .. B.e.ve..iliging AKU. ............ ................. .......... . ............ ... . 

Volg nr ... .............. ......... Ag, nr. Aard van het stuk .Rap.port .bes.pr.eking .. op . .  24.,.,;6 ...... ,48 

ge.houde.n .... te .... Arnhem ............ Afz. D. .. J:Jl .� ... ..... .. Datum ... 30.:::.6..:::.1"4.8 ...... 

) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Door het Amerikaanse Consulaat te .Amsterdam ZlJn 
vragen gesteld betreffende de gang van zaken op economisch 
terrein. De gegevens konden niet worden terugfevonden docp 
wel de overeenkomstige gegevens van het vorige jaar, die toen 
ook aan het Amerikaanse Consulaat zijn opgegeven. Het motief 
van het vorige .ja.ar was:"Indien U deze opgave doet, wordt 
U ingeschreven in het consulair handelsregister". 

Het motief waaronder het dit jaar werd gevraagd 
wist VISKIL zich niet meer te herinneren. VISKIL zal trach
ten de opgave·9p te sporen en zal die dan toezenden. 

/ 

Secr.D 7-7-'48V.v1ijk
Uitgetrokken door ........ ................... ...................................... . Afd./Sectie .. ... ......... Datum . 

A.L. 17249-'47



UITTREKSEL 

Voor .OD . .  122 ............................... . Naam ........ .B.el.e..ids.kw.e..s.t.le..s. .... .D .... III. ............................................. . 

Origineel in .. ...... OD. ... 45 Naam . .  B.e.ve il.iging .K. L • .M ..... ................. . 

Volg nr ... ....................... Ag, nr .......... ..... . ... ....... Aard van het stuk . . . No.tJ.tJE?. V.!3,n. ... .D .. Il.l/3, .. . P.�.t.J: .• K •. L.:tv'. 

i.n. .. . he. .. t ..... s.e..o.ur..i.ty.'.".:.S.YS.t..e. .. e!!Afz. ............. D .. .II.I ... � ............... . . ...... .. Datum ..... .. Hl.."'.':7.'.'.'.'.!.48 ... . 

Op initiatief van H.-C.V.D. is overleg gepleegd 
met de heer PLES1�AN, hetgeen er toe heeft geleid, dat.de 
K.L.Y. in het security-s.steem zal worden betrokken.

Als contactpunt is daartoe aangewezen de heer 
S.VAN DEK BENT, Directeur Interne Organisatie.

Ten vervolge op dit onderhoud werd door de K.L.W. 
bij schrijven van 8 Juli 1948 (ACD 40457) een organisatie-

- schema toegezonden met opgave van de daarbij behorende naam
lijst.

Daarop volgde een nadere bespreking op 12 Juli 1948 

Uitgetrokken door.. .. . ....... .Y �AJj,\$:; . .. . ... . ..... . ................. . Afd./ Sectie . . . $.t3..C..r .. � P. .. . . .  Datum .. ??'.'.'..?.'.':' ':4.$ .....

A.L. 17249-'47 



UITTREKSEL 

Voor ------------------- --OD--------··-············--·--········· Naam . . ..... ...... Bele.i.dskwe.s.t.i.e.s .. .. .D. ... III .......................................... . 

Origineel in 

Volg nr ..... . 

Naam E.e.veiliging. __ El�.o.t.r. ..•. G.�.nt.r ..•. Rot.t.�.r.o..am 

.. Ag, nr.······--···-·--. Aard van het stuk ... Notitie . .v.an ... D ... .II.L . .a. ........ .

Afz ······-·-·D ... .III ... a._. -·-··· Datum .?..?-7-' 48

. . . . . .

rengevolge van een beslissing van H.-:C.V.D. werd een 
aanvang gemaakt met het probleem van de beveiliging v.an 
electrische centrales in Nederland. Er werd overeengekomen, 
dat het electriciteitsbedrijf te Rotterdam, als proefge
val zou worden gebruikt om een methode van beveiliging te 
vinden. 

Daartoe verschafte H.-C.V.D. een �ntroductie voor de 
Heer HOE}..1KMlP, directeur van de Openbare Nutsbedrijven in 
Rotterdam,.met als gevolg, dat een bespreking plaats vond 
op 23 �.raart 1948, waarbij aanwezig waren de heren HOEJ\TK.,�'P 
en NOBEL (de laatste directeur van het electriciteitsbedrijf), 
H.-C.V.D., de commissaris van 1-olitie llELL'ES en D III a. 

Bij de be�preking werd de toezegging gedaan van de 
zijde van het energiebedrijf om een poging te doen, daaraan 
mede te werken, hoewel men van mening was, dat niet veel zou 
kunnen worden bereikt. 

Deze . mening werd versterkt bij de rondleiding van Tu-:ELLES, 
KRUYT (beide van de Rotterdamse polit.i.e) en D I1I a door de 
Heer NOBEL op 31 lviaart. 

Aangezien het moeilijk was om onmiddellijk tot een be
hoorlijke afgrenzing van de vitale objecten te komen, werd 
besloten om het gehele personeel in de cartotheek van I.D. 
Rotterdam na te gaan. 

Aan de hand van het resultaat, zou dan een nadere be
spreking volgen • 

. . . . . . . . . . . . 

Uitgetrokken door ............. V. .. , .. V.i.jk ... ........................ -.. .. ...... Afd./Sectie . .  $� or �D .......... Datum .. �8."'.'."7�.�-iB. ... . 
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.�FSCB.l�IFT o 

Communist i � �.�.� _!:�.r: t_ i. j.'' .. !..

(AC3 428�0, ddoo4-8-'48) 

Hierbijgaand heb ik de eer B.H.E.G. te doen 
toekomen, een van t'Rival 1' or1tvarJpen exemplaar van een .rap-
pont, vermeldende de in het berin van Juni 1948 aan de 
�ranse Comnmnistische Fartij verstrekte instructies (richt
lijnen), waarvan verondersteld wordt, dat deze eveneens 
aan de Belgische Con1mur1istische lartij werden gegeven o

j 
1 

.)e I�eer Hoofld van de C"V.l). 
Javastraat 68 
's-GRAVE1'!nAG1. 

•

• 















Afsohrit't 

n�t !,ioci'd er Or:d.erai'dollng 

Begroti� 

1 s-Gz-aver..ho.ge :i de 2Ce September 1948. 

Qpot,.'V� van le-verar.iciers 't'Jaa.raee.e oontr......Jten '1700!" 
i 949 zi � m geolot n. 

1 "e�.. .. Vliegtuigfabrieken 
" ... okker11 i.o. 

2 • .t:viol&lé!.a, Eaatsohappij voor 
,riiegtuigbouw .. ·�V • 

• 

het Hoofd der Ordera!'deling 
V1ieger4 t:aterieel, 
De H.o. .s.D. :, 

w.g. J • •  Holtermari" 



NJ • lOUO f !.:Atetio�l 
· JSa •• �t €1.t\-ri: hst lloof'J. der. ODèlerafdellrg Bevoorrading

!':'>,. • t1: 37/1/9 Datum: 20 September 1�48 

_ gave van levera.'10iers die b 1.ast zijn met orders voor 
P·:1.ut"Te ·!'l..n"Inat!"t..menton. 

-�

( 

erlrurlsa Instt'Ulrenten Ocmpngnie 
"NED."" 00" 
oler..si �l 9""!1.5 

Vecl.c;. 

:e.J"n ed.s 
v. Bl.8i.'!loonbU!'gst2..•aat 5,
11 e-.1-r ..... \ Ot'.... ie. 

.UO:JiltD !,td"SI 
Groot,.;)r.huis0

i;l.j .. V<:m 2.3 
rot···--n en. 

_Qpdraobten voor: 

Autol!latiaohe navigatie 
to.fels; 
hoofd luchtplotten; 
revisie afstandmeters. 

Sperry-kanpassen en 
onie:ro.e!en. 

Salloggen en oniemelen 

Diepzee draadlodi.nga ... 
toestellen. 

Voor de ovc��ige nautieoh!.3 instrumenten �ijn geen vaste levera.nciers 
ene.z-9n; ue 'laarop 'oot:..�01� � ig hob'bénde goederer'.!,"mni.ngen wllen door 
. criien O�Cte 

"" 

het Hoof� der Onderafdeling 
!'autisohs InBtrumenten, 

w.g. B.o ..... Schouten. 
Kapt.Luit.t.zee. 

, 



A f' e o b r i f' t

On!erafdeling Bevmpenir.\g 

1. _ O F , (rbllanise Opt� :fä.brie!;), �n 

2" :n:r;.w:m.� stbue 4075 (Oost), Amstel\iam 

.3" .DOYVIS, Postbus 10, Koog aan d$ Zaan 

� ,:.v. t�.· Spririgato.f'fenfabric�, !ie ,rengraob.t 204 0 JmlSterJam 

6. 01 ina n ,...te�..rte fa riek "Zevenbergen"
e ...... r..·.cfu:'es :•'a. J.H.Y-;;igleve:c.1 Persoonsba.ven 58g- F..otterd.a:n 

7 4 I .-. V" il ton Feyenool'd, Sohiedam 

8. tornelie Jrunsthars irx1us·trie, Steeo-lijk (o.,) •t Diep

9. l®I!,00011 '.l?ostbue 40 Venlo (J..-Qlensir.gel 9-15)

1Q. lbllam.e ignoal.1 Postbus 42, Hengelo 

11. A.:J .� t voorheen J0'aB:a. toei'f
E" V. �ou.! ed..trJlI"..etvu'll:-.,.,,verki'abriek, ffaarle, . er.;;eg, Leiden.

( 

' 



_ :fsohri81: 

door U gevJ."at\$ie lijst vrul erve1 D WM!" schepen voor de Kon. ,..ins zijn . 
geoo_..:tract .... e_ ltûdt, als volgt: 

3 1 ... obote , le's SoheepSïlerven e- acllinefa.brieken, Eolr:.eso (bij RotterJ.am). 

2 loC'J.sbct�en., � .v. Scheepsboumrer:r, Gobr. Pot, lnes, (bij Rotterdam).,

1 loodsboot� �ïrr.1h.mae Stoanslecphalling tlij. !�.V .. , Postbus 27:; Arnhem ( ·ellioht in 
1948 nog gereed). 

1 1000.sboot., ttne Uoo_p" ,Soheepgi.,rerf, Lobith .. (Wellicht in 1948 nog gereed).

2. betonners, stapel r• V •, Spa.arm · e.rooheepm1ert, Spaarmam"
. , 

Verder volgt hier een overzicht van de schepen, die in oplraoht door de · nister 
va. Üll"ir..e 1n bom1 zijn · ?!.;, .mnar wru-u•van de contraoten r.og niet zijn getekem: 

1 krta.ser, Rotteroamse Drooglok · j .. , Pos·tbus 91.3, Rotter..iem. 

1 krui�r? ril ton-� ijei'!OOiy. ., V .. , Pootbus 22 � Sohi.edam.. 

, jagers, J. .,V. r. .. ta.j. nne Schelden, Scheepm7erf en J1'l:achinefabriek, �ostbus 16 11 

1 jager, '!;iil� j · mO'I'd _ • V. r1 Postl>'..m 22 � Sch:i.odarn. 

1 jEAge!'i. Rotter.l •·e Droogdok ·· j1 stbuo 913, Botte?,�81:'le

Vllssi�en. 

1 loodsboot, Boele ;o SOheepr.me:rven en .r.::.ac..'lûmfa.brieken, Bolr..es, (bij Rotter. run). 

1 l.oodaboot, 1..v. ol1e0psbom'merf'
., Gebr. Pot, Eolnes ,. {biJ Rotterda..??1). 

f opn. �.ie, P. � t Jr'. lr. V • ., Dachimi"abriek en Scheepswerf, Stadiom1eg 85:, R dam. 

1 -;,pn. I.!Jlie.o Guoto 9 ta. .F"Smulders, Schiedam. 

1 opn. 11am. Fa. A. Vt.zyk en ëm,, .:> Dorpstraat 98, Capelle e/d Ijssel • 

...;bot�n, .v. Sobnepsbouvme_ ... z v/h de Grvot en van Vliet9 Sli.kirerveer. 
1 

De Rijk$1,70rf wordt hie_ ·buiten ben ... h�u"i.r)g gelaten evenals de repal"B.tie. 

De Directeur van Scheepsbouw, 

w.g. Ir. G. de Rooy. 



a.r; sc nr ;z..1 ,; 

OPGAVE der voornaamste leveranciers, betrokken bij de eleotrische installaties voo� 
nieuwbouvr en reparatie vaa "arine objecten.,-

.... --.......... ---�-.��-------------� ........ -----�---�-------------------�--�-------�--�--------------�---
I..eve:ranoier Soort van artikel 

·----·-·--------..... -�---.---..-..----·�-----�-----�--�---�-------------------�-----�---·-�---------------. 
Philips Verkoop "ij_,. voor l,ooerland 

N.V.f'd - Electr. j
v/h H.C:mon en Co.

Groereveld; v.d.Poll en oo. 's 
Electr. :i;eoru •• V.a.briek 

1'1'. V" :Gleot.i. .,teohniaoho Fabriek 
A. de Hoop

Fn •. lïjnssen en Go. 

Electroteohn. j !,. V. v .P..ietsoboten 
en uwens 

Têohn"em lectrotechn.Install.Burea.u 
Sterel en � echgelo.ar 

i.V.Electrc'iiechn.-· ustrie 1h
illeu Smit en oo"

ir. V .Fabriek v "eleotr.apparaten 
Hazemyer 

N.V. Electr.Appa.ra·be .,. abriek v/h
va.11 Wijk en Visser

N. V .Kon.Fabriek van instrumenten e11
Eleo.Apparaten n:enven'l.1.ll::1 '.

n. .ed.Instr�nten en Electr"A_pp
f lek "Iï;ieafU .

\ 

N.V.Telefooruna.atschappij :?!lricsson

O.V.W.j voor . eta.a.lbev.rerking
"lmustria"

r. V .Holl. Draad- er? Kabelfabriek
'1Draka"

• 

Eind.hoven 

.R'dam"Schiemor.d oz 22 

Amsterdam, de Ruy-ter
kade 41-4.3 

R;dam.,Willir..gestr. 2 
Postbus 50111-

Diversen {gloeilampen.veri. 
en meetapparatuur). 

Installatie materiaal,etoo 

idem. 

idem 

A Vdam0 KeizersgTaoht 205 idem 

R1dam u.v,estzeedijk 
469-4 79. Postbus 1602.5

Zaandam, Oostzijde 25 

idem 

idem 

Eleo.tr.machines eto. 

Hengelo, :Bornsestraat 1 Installatie materiaal 
n•c1.am, lla.thenesserlaan 201 (nieuwe ontwikkeling). 

Geldermalsen Schakelapparatuur 

Bilthoven, Leyenseweg 101 Kook- en verwarmings
apparatuur. 

Den Haag, Wa.ldorpstraat 52 Koelinstallaties. 

Utrecht, Jutphaasseweg 205 Meetinstrumenten. 

Rijen 

R'dam - N.Rozenlaan 11.5 
Postbus 569 

1\.msterd.am.;,Uameratraat 10 
FOstbus 1013 

Telefoons 

Install.ma.terialen etc.-

Kabels. 

I 



A f' s c h r i f t 

Ml :s.c • •  

VAN :v.o.�.D. 

• 0 T Ao

DATU.L :22 September 194.d. 
81379 (Wl'B )-_tiY/XYir/A. 

or..nrmrr. :Opgave goederen raming door fabrieken enz. 

. . 

-----------------------------------------------�-----------------�----------------------------
--

;.1.;a.ar a.w.leidi..� van de bespreJ!'.iri.g op Zaterdag 18 September bij de V .o.M., 

doa ik UH ogedelgestrenge hierbij de gevraagde opgave van de aan te schrijven 

leveranciers toekomen. 

1.,. de .Dok- en . 'erf Maatschappij 
�7ilton-Fyen ord N.V., 
Postbus 22 - Sohied.em. 

I • 

2. de Rot te:ru.amse Droogdok !:tv. , N.V.
Heyplaatstraat 21 - Rotterd.run�

3. de ,. V. Koninklijke My� "De Schelde"•
te Vlissi�en.

4" de i. V. :Koninklijke Maohirefabriek 
G0bz·. Si;ork en co. , 
te F.cengelo { O). 

5. r • V. erkapoor, Oosten'burgel"Oiddenstraa.t
Al!!s tero.am.

6. Kromhout Motoren Fabriek D.Goedkoop Jr o N.V. 9 

telstra.at 2 ., - !l?lSter.fam (w). 

7., \V. Scheepsbouwwerf Gebr" Pot-Blones. 

8. J. en K. fbi.t•s ll:a.chimfabriek N"V. 3 

himerdijk.

9. �hine:f'abriek en Scheepswerf' van P.Smj;t Jr.N.V.,
Stadionweg 85 - Rotte?'dam.

10. N.Y. lloele's Scheeps!rarven en Ma.ohinef'abrieK,
:Bolnes - Rotterdam.

1:1 ... erf C-usto, Fa. A.F.Smulders 
Schied�. 

12. Sobeepsboumverven A. Vuyok en Zn.,
· Capelle a/d IJssel.

DE VLAGOFFICIER Vi i DE T�CHHISCHE DIEûST" 
Hoof'd Omeraf'deling iîerktuigbom (mat.);· 

De Schout bij Nacht 1.s.n.,
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Volgno. 
• t-:a: \\IÇ r• .. -u 11,:

.280CT 1948! 
1 

• 
: CD.:.I ;WQII"-# a •• s s I rw- ,, 

In verband met de aanwijzing van Ltz.II ·�
... -_.r ��7?t7 

tot· ''Officer for indust!!ial securi ty'' bij Marine is bij

�aand overzicht van de lopende en aan te gane orders op-

gemaakt door Afd.Materieel van de Marine Staf • 

Ontvangen van M. op 27 October 1948. 

's-�ravenhage, 27-10-'48 

D II] a 

•

• 
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Volgno. 

� 5 DEC. 1948 
Kotitie voor OD 122; Beleidsk\1esties D III a f

À(D /�?111 
van D III a 

Betreft: Rapport van de bespreking met de heer Mijnlieff 
door H.B. en D III a, op 12-11-'48 

1) 

2) 

3) 

Aan de heer tijnlieff werd een uiteenzetting 
gegeven van de gevolgen van de opheffing van het 
beheer over de particuliere mijnen, voor zover dit 
de Mijnpolitie betreft. Dit werkt voor ons nadelig. 
Ook de Frocureur-Generaal is deze mening toegedaan 
en zal de Minister van Justitie hierop opmerkzaam 
maken. 

De heer Mijnlieff zegde toe, ook de Minister 
van Binnenlanlse 6aken te zullen attenderen op de 
wenselijkheid om de gezamenlijke 1:ijnpolitie te hand
haven. 
(Uittreksel voor OD 1166) 

Door de he�r Mijnlieff werd geen mogelijkheid 
gezien om de Mijnpolitie van politie-legitimaties 
te voorzien, doch hij verklaarde zich accoord met de 
suggestie van H.C.V.D. om de politieverbindingen 
aanwijzingen te geven. 
(Uittrekse1·voor on 1166) 

De heer �ijnlieff werd medegedeeld, dat de be
veiliging van de openbare nutsbedrijven en van de 
electrische centrales in het bijzonder, naar niets 
liükt. Dat de C.V.D. van het belang van deze zaak ten 
zeerste overtuigd is, doch dat de middelen ontbreken 
om hieraan naar behoren te laten werken. 

Deze hele materie heeft een belangrijk o.o.en v.

aspect • 
Aan de heer Vijnlieff werd gevraagd of Binnen

landse laken niet een man zou kunnen betalen, die in 
C.V.D.-verband de beveiliging van de Openbare Nuts
bedrijven over het gehele land te�hand zou kunnen ne
men. De heer l\':i jnlieff voelde hier in beginsel wel
voor, doch moest het eerst nader bespreken.

Indien het plan doorgang zou kunnen vinden, zou 
de betreffende persoon administratief waarschijnlijk 
het best aan het Haagse Politie corps kunnen worden 
verbdmden. 

's-�ravenhage, 7-12-'48 

D III a 
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Notitie voor OD 122: Beleidskwesties D III 
van D III a. 

Volgno. 

, 1 5 DEC. 19{é

, ACD /171JCf 

Betreft: Rapport van de bespreking op 26-11'48 gehouden <la
vastraat 68, met Lt.t.z. :rr:Iekl.MIDDELD0Hl:- en Kap. 
DE SWART,(L.S.K.� door.D III a 

Door beide heren werd het belang van Fokker-Aviolan

da als security object naar voren eebracht. 

Zij drongen er zeer op aan, dat de C.V.D. hier iets 

zou doen. 

Ik heb er op gewezen, dat dit grote bezwaren heeft 

als zij de doelen niet nauwkeurig kunnen aangeven. 

Ik heb De Swart voorgesteld, dat zij dezelfde methode 

zouden volgen als de l\�arine nu zal gaan doen, door het 

aanwijzen van i:IDDELDORP als bedrij fs-security-off icer. 

DE Swart zou dit voorstel over nemen. 

Het bleek, dat Fokker op het ogenblik alleen maar 

van belang is voor reparaties, doch dat in de toekomst 

Fokker waarschijnlijk ook nieuwe militaire vliegtuigen 

zal gaan bouwen. 

Derhalve werd de wenselijkheid om met Fokker te be

ginnen, geaccepteerd. 

In verband met de lringe rersoneels-bezetting bij de 

C.V.D. is overeengekomen, dat met Fokker voorlopig een

zeer langzaam en oppervlakkig begin zal worden gemaakt. 

Zodra de situatie wat gemakkelijker wordt, zal de secu

rity daar volledig ter hand worden genomen. 

's-Gravenhage, 7-12-'48 

D III a 
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w Nr Bev.311.1.4 

AAN H CVD 
Vol9n•. 

VAN HD I� 
/"1 -

/_ � 
--

ACD /1)LJ1 
Ik moge U bijgaand aanbieden 

Copie schrijven aan de Minister J?residen t 
van 8 December betreffende veiligheidsas
pecten inschakeling Nederlandse Industrie 
in Westerse Unie. 
Dit schrijven ontstond n.a.v. het in func
tie treden van Dr Schoenmaker, hoofd van 
het Centraal Instituut voor Industrie Ont
wikkeling, als Advisaur-Generaal bij de 
Nederlandse Militaire Voorzieningsraad, 
en wijst op de noodzaak van planmatige be
veiliging. 

Copie concept schrijven van de Minister 
President aan de Minister van Oorlog. 
Dit stuk be1Dogt de wenselijkheid van de 
aanstelling van zgn. industri�le beveili
gingsofficieren bij de Land- en Luchtmacht, 
in beginsel volgens de methode die bij 
Marine werd gevolgd en die, naar U bekend 
is, resulteerde in de aanstelling van de 
Ltz II Middeldorp. 
Het probleem in II gesteld is in zoverre 
onafhankelijk van het probleem, behandeld 
in I, dat de aanstelling van deze officie
ren wenselijk blijft, ook zonder dat de 
Nederlandse industrie in Westerse Unie
verband wordt ingeschakeld. 
Nu dit echter wel zal geschieden, zullen 
deze problemen gaan samenhangen • 
De materi�le inhoud van I en II resulteert 
in wezen in de figu�: Hoofd Sectie Bevei
liging Contracten, waarvan in mijn nota be
treffende de algemene gang van zaken in de 
afdeling D melding wordt gemaakt. 
Zowel I als II werden aan Mr Fock overhan
digd, die ze, naar hij mij mededeelde, als 
volgt tot één geheel combineerde, ter ver
zending (Metric gerubriceerd) aan de Min. 
van Oorlog: 

a. Min.Pres. stelt Min.v.O. ervan in kennis,
dat hij I heeft ontvangen van CVD en sluit
afschrift in. Dit om de I\JI.v.O. van de pro
bleemstelling te verwittigen.

b. Vervolgens laat hij tekst van II volgen.
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c. Tenslotte verbindt de Min.Pres. hieraan
het verzoek om van de beslissing van de
M.v.O. in kennis te worden gesteld, zulks
met het oog op de personeelsvoorziening
in de CVD.

Ik verzoek U mij in de gelegenheid te stellen 
deze stukken mondeling toe te lichten. 

30 December 1948 
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Aan Zijne Exoellentio 

de Heer l1iniste:r-1?reeident. 

Betreft: Veiligheids�specten inochalrnling 

,rederlandse Industrie in '.7esterse Unie. 

Ik heb de eor Uwer E.'tcellen-tie het na

volgende te 'bctric!lten ; 

?ij hert ove1·•ueg�n i.tan een mocelijke in
schakelin5 van het nederlandse induatTiëls apparaat 

in net Jw.öer vo.n de �reaterse Unie, rijzen terstoncl 

een aa...�tal problemen, de beveiliging hierve.n be

treffende" 

Imraero, een otelsel van ve:rdedigende mant

regelen zal moeten worden geoohnpen ter voorkoming 

v�4� sabotage van een �el uiterst vitale productie, 
terwijl, v1anneer de opdrachten tevens een ceheim 

lrarakter dragen, het uiterst gecompliceerde vraag
stuk van het besohérm.an van geheimen in fü" indus
tri�le afeer eveneens om een oplosaine zal vragen. 
Tm1�evolge van de oootandigbeid, dat de beveiliging 
van olk object in zeor aterl:e ma.te a.fha.i'lkelijl · is 

�an plaatnelijke factoren, io noch het eerste, 

noch het tweec1e probleem ook maar enigozinn voor 

een achenatische oplorm:i.ng vatbn.."lr. 
Onder de huidige omotnndizheden nu, is oen 

doel treffende behant1eline van deze rrobleoon be

paaldelijk niet Vêrzeker(l, en wel ten eerete omdat 
do inotantiea,dio met <le beve111gifä" zijn belast, 

niet tijdig op cle hoogte WOl"flen gehte1<1 van de ta 
beveiligen objecten, ten tweede oridat de autori

teiten, die P.�t do distributie der opd�achten zijn 

belast 1 niot verondersteld kunnen vrorrlen. da tech

niek der beveiliging te beheersen. 
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Daar �et de beveiligtng van een industrieel 

project een lc,nge tijd van voorbereiding is gemoeid. 

en een eenmaal op ga.tig zi;}ndG product!$ nooit e. 

posteriori aa.n oisen van beveilising is aan tè paaeen. 

- tenzij op onvoll"omen wijze en met a;rote moeilijk

heden en kosten -, moet dit een zeèr riokante en

ongewenste gang van zllkèn worden genoemd.

Ik veroorloof mij de z:ian$W:i.jze, dat ·deze 

bezwaren aleehts kunnen worden ondervangen don:r een 

vanwege mijn Die.not aan te trekken ombtenaax- in de 

gelegenheid te stellend� opdracnteevende autori

teiten bij voortduring van advies te dienen, waartoe 

het nodig ma.1 zijn, do.t hij tot alle onderwerpelijke 

besprekingen ·toegang heeft. 

Nadat deze a.�btencar zijn advies heef't uitge

bracht op het niveau, waar de beslisoit'lg�n worden 

genomen en het beleid wordt b..��an.ld, treedt hij met 

de daarvoor iil a.anrnerkinc; Jtomende andere leden V'an 

mijn Dienst in overles om hun oox-d en omvang van de 

te ,beveiligen objecten, t.üamede dê te11m.ijn,· binnen 

welke de beveiliging moot zijn geregeld 1 kenbaar te 

melten. 'Toor elke afzorulorlljke opdracht wordt ver

volge.na oen beveilig:Lngaplan ontworpen. 

Uit be·b bovenoteando mose blijken, dat de 

hier omBohreven te.ale principieel verschilt van het 

ontwerpen, co6rdineren en oontro1eren van beveili

gingsmaatreLelen de� �eoterse Unie-onderhandelingen 

in het algemeen, voor V?elke uerkznamheden door mij 

de I.:aj"dér r!a:r.t .A.'Kaub is aangewezän. 

Zij dient da.9.rcntesen te �or<len gezien als 

eén arbeidnveld, wa.nrin een ambtenaar, die zowel 

op bedrijfs- als veiligheids�teohnisch gebied een 

ruime mate van inzieht heeft, een v-olledige dagtaak 

zal Vinden. 

's-Oravenhage, 8 Decembe� 1948. 

't c.�. � f'(\.-. roc.k 

- 1 v. . : t::\ rc..h ; .. r.
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C O N C E P T� 
---------------

Aan Zijne Excellentie 
de Heer Minister van Oorlog,� Marine a.i.
's-G RAVEN HA GE. 
----�------------�---�--

G E H E I M. 
___________ ... 

Betreft: Beveiliging van industriële opdrachten, 
uitgaande van de Koninklijke Landmacht 
en de Luchtstrijdkrachten • 

.... .. .. :.-.� .. �r�.,., .... .,...-.... --..... .-i..-_ .... _.__ .... __________ _.�---

Ik heb de eer Uw aandacht te verzoeken 
voor het navolgende vraagstuk: 

Het behoeft geen betoog, dat het l,evei
ligen van opdrachten aan de Nederlandse industri 
ten behoeve van de Landsverdediging noodzakelijk 

. is. 

De algemene veiligheid van de betrokken 
bedrijven heeft, in verband met hun vitaal 
karakter, reeds geruime tijd de aandacht. van 
de Centrale Veiligheidsdienst. Iu overleg met 
deze bedrijven zijn reeds een aantal beveili
gingsmaatregelen getroffen van algemene aard. 

Voor een sluitende beveiliging van 
militaire opdrachten echter, is onontbeerlijk 
dat van de zijde van de opdrachtgever eveneens 
wordt medegewerkt • 

Bij de Koninklijke Marine, waar zich 
deze problemen reeds eerder voordeden, is men· 
in principe gekomen tot de volgende werkwijze: 

Een officier van de Marine Inlichtingen
dienst is belast met de zorg voor de beveiligin 
van deze industriële opdrachten. Daartoe draagt 
hij zorg dat beveiligingsbepalingen worden opge
nomen in contracten betreffende opdrachten die 
van een zodanig kwetsbaar karakter zijn� dat 
bijzondere voorzieningen nodig zijn. Ten aanzie

van de methodiek der beveiliging pleegt hij 
vervolgens voor elk afzonderlijm geval overleg 
met de afdeling Beveiliging van de c.v.n., die 
op deze wijze in staat is de bijzondere maat
regelen, door het contract vereist, in te 
passen in het bestaande beveiligingsstelsel. 
De hierboven genoemde Marine-officier is ten
slotte belast met de controle op de naleving 
van de bij het contract overeengekomen bevei-
ligingsmaatregelen. 
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Da.ar te verwachten is, dat ook de Konink
lijke Landmacht, meer dan vroeger, opdrachten 
zal verstrekken aan industrieën, ware het uit 
veiligheidsoogpunt gewenst ·aat een soortgelijke 
:procedure bij .de Koninklijke Landmacht zou worden 
ingesteld. Het zal m.i. ook voor de opdrachten 
w�lke in de toekomst zullen uitgaan van de zijde 
der Luchtstrijdkrachten, wenselijk zijn, dat de 
hierboven omschreven methode wordt gevolgd. 

In verband met de gecompliceerdheid van 
deze vraagstukken ware het echter aanbevelens
waardig wanneer U, alvorens maatregelen te tref
fen, contact zou doen opnemen met het Hoofd 
van de Centrale Veiligheidsdienst. 

DE MINISTER-PRESIDENT p
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NOTITIE D IX. 

Opgebeld door hapt. de Swarto Bericht van Kol. Tielens 
dat er een officier. is aangewezen voor Gen.Staf - L.S.K. 
Onderhandelingen van U met L. SoK. nu blijkbaar niet meer nodi8. 

"'"' 
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.KABINET VAN DEN 

MINISTER-PRESIDENT 

nr. 17 U. 

's-Gravenhage, 15 Februari 
Plein 1813, No. 4 

SECRFT 

Naar as.nleiding van Uw aantekening van 8 Dec.�l. betreffende 
beveiligingsaspecten inschakeling Nederlandse industrie in Westerse 
Unie, werd door mij een schrijven gericht aan de Minister van Oorlog, 
waarop ik het volgende antwoord ontving d.d. 9 1',ebr. j.l ...... 
Geheim, nr. M 62.. 
11 Naar aanleiding van Uw brief van 27 December 1948 No. 16 U, 
" nopens beveiliging van bepaalde opdrachten, ·welke aan de Nederlandse 
"industrie ten behoeve van de landsverdediging worden verstrekt, 
"mÓge ik U berichten, dat ter zake na.mens mij besprekingen werden 
11 gevoerd o.a. Il'let het Hoofd van de Marine inlichtingendienst alsmede 
" met het Hoofd van de C. V.D. 
" Met U ben ik overtuigd van de noodzakelijkheid tot het neJ'llen 
11 van maatregelen ter zs.ke en ik stel mij voor, dat bepaalde voor-
" zieningen op dezelfde wijze zoals zulks thans reeds bij de Koninklij-
11 ke Marine gescri.iedt ook bij de Koninklijke Landmacht en de Lucht-
" macht tot stand kunnen komen, doordat een officier 11:an de Inlich-
" tingendienst der Koninklijke Landmacht hiervoor zal vmrden aan-
" gewezen. Deze officier zal ten aanzien van de methode van beveili-
11 ging voor elk seval overleg moeten plegen mot de o.fdelint:; Bevei-
11 liging van C.V.D., terwijl door de autoriteiten, die de opdrachten 
11 aan de industrie verstrekken, in overleg met deze officier zal 
"moeten worden gezorgd, dat de bijzondere maatregelen in de betref
" fende contracten zullen worden opgenomen. 
" Bedoelde officier zal mede worden belast met de controle op de 
"naleving van de in het contract opgenomen beveiligin{_;smnatregelen. 
11 Uit !let vorenstaande moge U tevens blijken, dat ik van mening 
11 ben, dat de algehele beveiliging slechts lcan tot stand komen door 
t1 een volledige onderlinge samenwerking van de verschillende 
" diensten en dat_ mede bij parallel lopende opdrachten in na.uw 
"overleg met de Koninklijke Marine zal moeten worden gewerkt. 
'1 Het is mijn voornemen dienovereenkomstig een opdracht aan het 
t1 Hoofd van de Inlichtingendienst te verstrekken". 

DE MINISTER-PRESIDENT: 
voor deze, 

De Raadadviseur i Alg. Dienst, 

Aan het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's-G r a v e n  h a  g e, 

® 37270 - '46 
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De Heer Drs.A.Kuipers, 
Ministerie van Algemene Zaken, 
Lange Vijverberg 8, 
's-Gravenhage. 

• 

• 

Uw nummer (letter): Uw schrijven dd.: Ons nummer (letter): Datum: 

Sch. 24 Januari 1949. 

�erwerp: Militaire voorziening. 

Typ.: MP. 

Coli.: 

Contr.: 

Zoals afgesproken, zou ik U op de hoogte houden 
van de firma's die wellicht in de toekomst in aanmer
king komen voor militaire productie en waarover U van 
te voren ingelicht wilde zijn, tenèinde eventueel met 
deze heren over de inrichting van hun bedrijf te ktUU1en 
praten. , 

Hoewel deze bedrijven U wellicht bekend zijn 
wilde 1k ze tt toch volledigheidshalve noemen. 

Philips' Telecommunicatie Industrie (vroeger N.S.F.) te 
Hilversum. 

van Doorne•s Aanhangwagenfabriek te Eindhoven. 

Diepenbrock & Reigers N.V. te �lrt. 

Met de laatstgenoemde firma zijn, �oor zover mij 
bekend, nog slechts 1,nformatieve besprekingen gevoerd, 
zodat het wellicht nog prematuur is wanneer U zich met 
deze firma, die daarvan nog niet volledig op de hoogte is, 
1n verbinding zou stellen. Wellicht is het beter, dat 
U nog even wacht totdat ik deze firma bezoc.ht heb, in 
welk geval 1� U daarvan onmiddellijk op de hoogte zal 
brengen. 

(Dr •• Schoenmak� 
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's-Gr:-:.venbnge, 25 Februari 1949 
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.. , .. Î / 
Do v:eledelzeergeleerde Heer 
Dr.P.Schoenmaker 
Centraal Instituut voor Industrioont-·

wikkeling 
Bezuidenhoutseweg 28 
' s- G r a v e n h a g e 

' 

. U dankend voor Uv schrijven van 24 Janueri 
j .1. no .VSB/1WR/7/49, verzoek ik U mij te willen 
mededelen, wie ten aanzien van do betreffende 
opdrachten als rechtstreeks opdrachtgev .... r zullen 
fungeren. 

Voor een goede uitvoering van on'ze werk
zaamheden kan een meer gedetaillaerdG aamqijzine
niet worden gemist. 

Indien U zelf als opdrachtgever zult fun
geren, of overigens mocht menen, dat de beant
wooraiug zich niet voor schriftelijke bemndeling 
leent, zal ik de zaak gaarne mondeling opnemen.

Het Hooi'd ve.u de. Dienst, 
voor deze, 

{Mr.Dr. J.Hazenberg) 

I 
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ACD (r71,lf 
Op Maandag 17Januari 1949 ontving ik bezueir van 

Generaal-Majoor KENGEN van de Luchtmacht. 

Hij kwam kennis maken, aangezien hij was aangesteld 
tot hoofd van de Intelligence en Security en in deze laatste 
functie met ons voortdurend nauw contact wenste te houden. 

�e Generaal Kengen vertelde mij, dat de Staf van de
�uchtmacht op dit ogenblik alle directieven uitgeeft voor de 
gehele security van de Luchtmacht, inclusief Cormnando Lucht
macht Nederland, dus de dienst die onder Generaal Aler staat. 
:)e uitvoering is natuurlijk overgelaten, voor vvat betreft de 
dienst van Generaal Aler, aan diens officieren, doch de con
tr�le berust bij de Generaal Kengen en zijn staf. 

Het is nog onzeker of Generaal Aler uit Londen terug
keert, waar hij voor enige maanden heen gegaan is in verband 
met de besprekingen omtrent de samenwerking binnen verband 
van het Brussels Pact. Mocht hij niet terugkomen, dan zal 
Kolonel Baretta hem vervangen. 

Ik heb aan Generaal Kengen uitgelegd hoe wij op dit 
ogenblik op bijzonder nuttige en aangename wijze samenwerken 
met de Marine Inlichtingendienst op het gebied van beveiliging 
van bedrijven, die contractueel gebonden zijn om zekere 
security-maatregelen te treffen en ik verzocht hem het daar
heen te willen leiden, dat ook van zijnentwege een officier 
zou worden aangewezen om in de toekomst met ons op soortgelijk 
wijze samen te werken. 

Hij achtte het niet uitgesloten, dat de huidige secu-
rity-officer dit werk er nog bij zou kunnen doen, zodra hij 
bevrijd was van de opleiding van intelligeade- en security
officieren, waaraan op het ogenblik druk werd gewerkt. 

De Generaal deelde mij mede, dat hij verwachtte d·at 
+ in 1951 de Nederlandse Luchtmacht in het bezit zou zijn
van een aantal nachtjagers, uitgerust met de modernste,
geheime radar-apparatuur, terwijl hij daaraan toevoegde, dat
de revisie van deze vliegtuigen, inclusief de geheime appa
raten, zou worden toevertrouwd aan de Foldcer-fabrieken.

Ik deelde hem mede, dat dit nu juist een klassiek 
voorbeeld was van de wijze, waarop wij gaarne de samenwerking 
zouden zien. 

Wij _hebben thans dus. de mogelijkheid om naar Fokkter 
toe te gaan, die bezig is om een nieuwe fabriek te gaan 
bouwen, en reeds op dit ogenblik aan Fokker mede te delen, 
dat hij er op rekenen moet, dat zijn bedrijf dusdanig afge
schermd moet worden, dat de revisie van deze geh:i_feme appa
raten daar kan gebeuren, zonder dat daardoor zijn gehele 
vliegtuigbouw-bedrijf aan de scherpste security-eisen zal 
moeten voldoen, waaraan uiteraard deze bijzondere afdeling 
wèl zal moeten voldoen. 

De Generaal Kengen was ten volle bereid om, zodra hem 
meerdere van dergelijke gevallen ter ore kwamen, deze ter
stond aan ons mede te delen, opdat wij dus geruimè tijd van 
tevoren met de bedrijven in overleg kunnen treden ter be
vordering van de security, zodat tegen de tijd, dat de 

Luchtmacht 
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Luchtmacht met geheime orders kwam de security van het 
betrokken bedrijf reeds op een hoog niveau zou zijn gebracht. 

Ik overhandigde aan de Generaal Kengen een stuk, het
welk ik van de Amerikaanse Intelligence in -.rashington had 
ontvangen en dat handelt over de petroleumvoorziening van 
tlusland, aan de hand van de gegevens, door de Amerikaanse 
Intelligence daaromtrent verzameld. 

Ik heb Generaal Kengen verzocht om zo spoedig mogelijk 
daarop zijn commentaar te leveren, aangezien de Amerikanen 
hierom hebben verzocht. 

1-/ . C VJ) .

18 Januari 1949 • 
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ACD /f 1Jó1 

Notitie voor O.D. 12G; Beleidsktesties D.III 
van J. VI 

Betreft;: · a11 ort besp·elcing op 16 !ltaart 1949 I,irinisterie 
van Larine met rr.A.K.Fabery de Jonge (Directeur 
1 .�.V.E.S.B.U.) en Ltz.II Mid�eldorp door 
J.III en D.VI

Doel van deze bespreking was aan de Directeur 
van N.E.V.E.S.B.U. mede te delen de richtlijnen van 
beveilig-ing, 01gesteld door de J'.�arine, zomedè. ·welke 
objecten van Karinezijde geclassificeerd dienen te 
1 orden • 

De �arine-richtlijnen werden door de Heer 
Middeldorp afgegeven met de mededeling, dat deze 
algemene voorschriften aangerast kunnen 1:·1o rden aan 
de sreciale omstandigheden van een bedrijf of bureau. 
De Heer· l'abery de Jonge zal deze richtlijnen bestuderen 
en ormerkingen met cle neer l,1iddeldorp bes1reken. Daarna 
1•ordt ons via Hr.Middeldorp de uiteindelijke tekst 
(na overleg P.E.V.b.S.B.U.�arine) ter hand gesteld. 

De Heer tiddeldorp geeft daarna op, dat de 
wensen van de .h.fdeling ocheepsbouw (rarine) voor 
classificatie van tekeningen zijn: lijnentekeningen -
scheersweerstandge("evens - voortstuwers - stuurinrich
ting - inrichtinrs1lan gehele schip - radar - radio -
geschuttorens. 

Beveiligd dienen te worden: lichtdrukafdelirg -
tekenarchief • 

.Je Heer Fabery de Jonge zal ons via Hr. 
tiddeldorr ter beschikking stellen lijst rersoneel 
N.b.V.�.S.B.U.(ongeveer 80 man), ten einde een ante
cedentenonderzoek te kunnen instellen.

Door de aard van de lokaliteiten zal het 
niet uo�elijk ZiJn tekenaars, die aan geclassificeerde 
tekeningen �eEken, in bepaalde groeren af te zonde1en. 
Bovendien v-1ordt b.v. aan een tekenir.g van het inr ich
tingsrlan door vele personen versrreid over de teken
zaal gewerkt. 

De Heer .E'aber·y de J"onge zal met de administra
tie van de RotterJ�1se Bank praten over de nachtwakers 
en werksters en ons een naamlijst van deze lieden geven 
ter ve1·der onderzoek. 

Eveneens zal de Heer Fabery de Jonge spreken 
met Ri

.;
ksgebouwendienst over uitbre.tling van lokaliteit, 

dan wel het ter beschikking stellen van ruimte in een 
ander perceel, het laatste ten einde de mogeliJkheid 
t;e hebben be1aalde kleinere groepen van tekenaars arart 
te zetten. 

Voorts kwam ter sprake in hoeverre Hr. :B'abery 
de Jonre als Directeur f.E.V.�.S.B.U. gerechtigd was 
or te treden voor de deelnemers in deze N.V., n.l. 

- 2 -
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".:>e schelde 11, "R. J .1 
"N.J.S.l. • 11 

lt 
. ' " ilton-Fi

J
enoord"," .erksroor» , 

de Heer Fabery ae Jonge deelt mede, dat hij 
geruachtird is als "secretaris" voor te bereiden bij de 
deelnen�el's de algeTu.ene r ichtliJnen over securi ty, zomede 
de contracten. 

Met de uitvoering en de maatregelen voor en 
door de deelnemers bemoeit de Heer Fabery de Jonge 
zich niet en deze verantwoording blijft bij de aange
sloten bedrijven. 

Desrevraagd deelt de }Teer Jfabery de Jonge 
ruede het initiatief Genoo1en te hebben bij de bedrijven 
te ir.f orJ.iieren welke rersoon aungev,ezen zou worden om 
zich met secu1·ity-aangelegenheden te belasten. pet 
antwoord is aldus: 

11De Schelde tt 

HR. J .1. • tt 

n; ilton-Fijenoord" 

11 '.erksroor11 

nN. J.S .:r,,·." 

haar Jirecteur rr.A.Smit 
haar Direct8ur rr.K.van der rols 
- tijdens ziekte van Directeur
Ir.Römen de hoofdingenieur Scheersbouw
Ir. J. r.. 1 ol t j er
haar Di1ecteur Ir.Dam.m.e Jr.
haar Jirecteur Hr.F.de Boer.

( � ;tl E V ,e S 5 U.
., 

�� ;/ C-4L� ../rnd...j 

Hr.J?abery de Jonge vraagt of i·1ij bereid 
ZlJn, na uiteenzetting ter zake van D.III voor genoemde 
vijf heren, een uiteenzettine; te geven over alf"em.ene 
secur·ity, waarbiJ onzcrziJc1.s uitdrukkelijk ,1erd mede
gedeeld, dat de bedrijven dit geheel vrijwillig doen 
en zich als goede Federlbnders zich bereid zouden 
verklaren security - buiten de s�eciale wensen van 
�.-arine - ter hand te nemen. ben verhandelir�g met richt
lijnen zal door ons vooraf ,orden 01gesteld en daarna 
zal een nadere afsrracJ.k worden gemaakt. Bij het behan
delen vaL bedoelde alpemene richtliJnen is de varine 
niet tegenwcordig. 

In verband met de speciale vv en sen van de 
afdeling erktuigbouw (L:arine) inzake de nieuwe voort
stuvvingsinstallaties (J .G • .J:.turbines) voor twee onder
zeebootjagers komt ter sprake de te sluiten contracten. 
Het blijkt, dat de N.D.S.M. de casc&o's zal bou\�en, 
waarin bedoelde installaties gem.onteeru ',•.•orden. Deze 
casco's hebben grotere hoofdafmetingen dan de casco's 
van de overige vier onderzeebootjagers, ten gevolge 
van een af'v.ijkend .machineka.u1er-arrange11ent. Het is nog 
niet bekend hoe de contracten voor de grotere sche�)en, 
met J .G . .J:.turbines uitg_erust, afgesloten zulle.a , .. orden 
n.l. of al een contract met de hoofdaannemer N.D.3.ïC

of b) buiten het contract met de hoofdaannemer 
N.D.S.TuL. speciale overeenkomsten met erkspoor en
De Schelde in verband met afspraken inzake security
tussen de A.�rikaanse en Nederlandse Marine.
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Over de vorm van de contracten voor bedoelde ti/,,ee 
onderzeebootjagers zal de Larine zich mo eten uit
syreken. Onzerzij ds v:or dt üierover geen advies ge
geven. (� ;VLJJ l'I . ..$-<.- .I� 4 /2,tr'�rt/Z.) 

In aansl0.i ting op de be spreking van 16 
l<adrt 1949 kwam de Heer l:Ii ddeldorp 18 !-,:aart d.a .v.

om te overleggen wat uiteindelijk op 23 l aart 1949 
met de Heer Damme Jr. bij . erkspoor- :!.l.J1.st er-d ... m bes.rro
ken Jiende te worden. 

Hr .Mictdeldor·p stelde deze vraag omdat -
naar z ijn mening - de Heer Damme Jr. nog niets ·wist 
over de algemene :Marine sec urity-richtlijnen. Dezer
zijds werd duidelijk gem,.akt, dnt Hl·.Darn.me Jr. reeds 
voldoende op de hoogte hd s om. de Larine-r·i chtlijnen 
te kunnen 11 verv,,erken" • 

's-G.i:avenhage, 2 n.pri 1 1949 
D.VI
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Notitie voor OD 122; B eleidsl�1. esties D ..... lli_r _____ �· 
Van D.VI 

Betreft: Rapport Bespreking op het �inisterie van Marine 
d.d. 8 Maart 1949 met S.b.N • .rechnische Dienst 
J.B.Berck, Ltz.2e kl. E.1� .. Middeldorp, Ltz"2e kl.'r. 
J.M.R.H.Andreoli, door D.6. 

Doel van deze besrreking was, in aansluiti ng 
op de bespreking op het Ministerie van Marine van 4 vaart 
1949, van S.b.N.Berck te vernemen welke afspraken er 
reeds door hem bij �'!'erkspoor en de Schelde waren ge
maakt, ten einde bij verdere b�kingen door Ministerie 
van Algemene Zaken hierop te kunnen aansluiten • 

S. b .N. Berck heeft bij 11erkspoor gesproken met 
de Heer D!Damme Sr. en de Heer Rouws. 

Hij wil zich momenteel bepalen tot de teken
kamer in te richten vcor Marine-opdrachten en alle te
keningen toegezonden uit Amerika door de International 
General Electric voor de voortstuwingsturbines van 
twee onderzeebootjagers wil hij geclassificeerd hebben. 

Het hangt af van de aard (gevolgd procédé van 
calQues) van de toe te zenden tekeningen of de teken
kamer van 'l;;erkspoor ook de tekeningen van de Schelde 
zal klaar maken, dan wel afdrukken gemaakt zullen worden 
bij de Landsdrukkerij, of de firma Ahrend om de benodigde 
aantallen voor ,,erkspoor en de Schelde te doen reproduceren. 
Inzake de mate van classificatie heeft S.b.N. Berck zich 
nog niet uitgesrroken. Ook zal de schoepenwerkplaats 
een object voor security worden. De maatregelen te nemen 
voor de proefstand komen eerst over ongeveer twee jaar aan 
de beurt. 

De Heer Damme Sr. heeft medegedeeld, wat reeds 
bekend was, dat zijn zoon de security zaken verder zal 
behandelen. { 4d,t,,,. /J,(.r'�m. - �� .,/Ut.LdL J

Bij De Schelde heeft S.b.N. Berck gesproken met 
de Beer Ir.C.Kapsenberg, Hoofdingenieur werktuigbouw. 
Volgens mededeling van ö.,b .N. Berck zal bij de Schelde 
deze zaak nog geheel moeten worden opgebouwd. Hij wist 
blijkbaar niet, dat er reeds overleg gepleegd was ter zake 
met de Heren Louis en Jansen. ( .u.dA. b--1- /e.fu.cuj 

Desgevraagd deelde S.b.N. Berck mede, dat na 
1'.rerkspoor ,de Schelde en Nevesbu aan de beurt komen voor 
security-maatregelen �ilton Fijenoord, R.D.M. eri Stork. 
( ,tu:tt,.,. Al� 

's-Gravenhage, 18 Maart 1949 
D.VI
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Fotitie voor OD 122; Beleidskwesties D III 
van D VI 

Betreft: Rapport van de bespreking op Vrijdag 4 laart 
1949 gehouden op het linisterie van �arine, 
Lange Vijverberg 8 Den haag, met Ltnt.t.z.2ekl. 
E.M.1�iddeldorp, 1.t.z.2e kl.T. J.1.R.H.Andreoli,
en Ir.R.F.Scheltema de I-eere, door D III en
D VI.

L. t.z. 2e kl. E .r .Tu iddeldorp vertegenwoordif"de lltARID, 
L.t.z.2e kl.J.M.R.H.Andreoli vertegenwoordigde de Afd.
v-verktuigbouw en Ir .R. F .Schel tema de heere vertegenwoor
digde de Afd.Jcheepsbouw.

Doel van de7° �ijeenkomst was, de richtlijnen uiteen. 
te zetten inzake het werken op gebied van beveiliging bij 
de werven�fabrieken, welke voor het linisterie van Larine 
opdrachten hadden uit te voeren. 

De Heer l�iddeldorp geeft een inleiding, waarbij uit
een gezet wordt het ontstaan van de bemoeienis met deze 
zaak door l\ A.IUD. Voor de oorlog was de afdeling ll'"aterieel 
verantwoordelijk voor de beveiliging van de objecten. 

Hoofd �arid is Kart.t.1. J.F.W.Nuboer. 
De uitgangspunten van de karine zijn gewesst: 

1) De Koninklijke Larine heeft geen middelen en perso
neel beschikbaar en zal op de C.V.D., die reeds op
gebied van beveiliging werkzaam is geweest, terug
vallen.

2) De beveiliging doen uitvoeren door de betrokken fir
ma's zelf en de hulp van de c.v.n. inroepen voor
antecedenten-onderzoek .

3) Uitsluitend i'varine-opdrachten gunnen aan ter goedef
naam en faam bekend staande firma's, welke dan de
beveiliging zelf ter hand nemen en zich verbinden bij
contract om de voorschriften van de 1..arine op te
volgen.

De �1:ARID zal voor de uitvoering van het werk om ad
vies komen bij de rechnische afdelingen van het Ministerie 
van �arine, die in eerste instantie hebben aan te geven 
welke onderdelen beveiligd moeten worden, zomede/de mate 
van beveiliging • 

... t:,. 

D III geeft 
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D III geeft als aanvulling hierop een overzicht van de 
werkwijze van de C.V.D., nl., dat deze dienst geen execu
tieve bevoegdheden heeft en uitsluitend inlichtingen ver
zamelt en ter beschikking stel) - zonodig - aan diverse 
instanties. 

Door het gemis aan executieve bevoegdheden is met de 
bedrijven gesrroken op basis van overleg en goede wil. 

Hierbij werd eewerkt op eigenbelang en nationale ge
zindheid van de betrokken Directies. 

t,agegaan is, in onderling overleg, wat de belangrijk
ste p+aatsen (punten) zijn en de mogelijkheden van spion
nage en sabotage, zomede, welke personen op de betreffende 
rlaats kunnen komen. 

Behoudens deze algemene maatregelen van beveiliging, 
komen de speciale eisen van militaire zijde. Het leger 
en de �arine zullen dus hebben op te geven de bijzondere 
eisen. 

100% security is uiteraard niet te bereiken; het zal 
altijd een compromis zijn, waarbij verlengen van de lever
tijd en hoge kosten vermeden dienen te worden. 

aangezien de opdrachtgever, i.c.Leger of ... �,arine de 
kosten zal moeten dragen, dient het aantal te beveiligen 
punten, beperkt te worden. 

ve heer Scheltema de heere maakte de juiste opmerking, 
dat, afgezien van de nodige maatregelen,te treffen bij 
N.E.V.E.S, B.U. en de werven, \Wan primair belang is, richt
lijnen vast te stellen voor de energie voorziening in Neder
land bij voorkomende moeilijkheden, veroorzaak t van commu
nistische zijde. 

Dezerzijds werd hierop geantwoord, dat onze dienst 
hierop reeds attent is. 

De eerste objecten welke de Larine (Afd.3cheepsbouw 
en Afd. ,.erktuigbouw) voor beveiliging in aanmerking willen 
laten komen zijn: 

le r.E.V.E.S.B.U. 
2e derkspoor 
3e De ..:ichelde 

Den Haag 
Amsterdam 
Vlissingen. 

Wat de P.E.V.E.S.B.U. betreft, zullen de heren Schel
tema de heere en Andreoli met hun resrectievelijke chefs 
besrreken welke tekeningen "eeclassificeerd'' moeten worden, 
zomede in welke mate dit moet gebeuren. 

Daarna zal een onderhoud met de Directeur N,E.V,E,S.B,U. 
Ir.Fabery de J�nge plaats hebben. Dit onderhoud zal mede
gemaakt worden van �arine-zijde door de heer J iddeldorp 
en van de zijde van de C.V.D. door D III en D VI. {�·f�t 

.,iron. V � t-J 
Bij .1erks:r::oor en De Schelde komen, volgens :karine, in 

aanmerking �oor beveiligingL 

1) .rekenkamer
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1) rekenkamer;
2) Froefstand;
§) Schoeren werkplaats;
4) 8chip in aanbouw ook op helling of in bouwdok, afhanke

lijk van het afbouwprogramma

Bij de discussie blijkt, dat 3chout bij �acht, J.B. 
Berck bij werkspoor reeds over beveiliging van de Int.Gen. 
�lectric turbines heeft gesrroken met de heer Ir.Damme dr. 
en de heer Rouws, in de eerste dagen van kaart '49. 

Door •·1erks:r;oor zal nl. een afzonderlijke tekenlrnruèr 
bestemd worden voor .1. .. arine-0:rdrachten. 

Ook heeft Schout bij Lacht Berck bij De Schelde over 
dit runt gesrroken met de Leer Ir. C .Kopsenberg, op 4 1,aart 
'49. 

Àan de heer Andreoliyrvverd medegedeeld, dat Lr.T(iddel
dorr in rezelschap van de Heeren van de C.V.D. eveneens 
naar "erkspoor en LJe Schelde zouà-e-ft gaan en werd aan de 
beer Amd,reoli verzocht, Schout bij Nacht Berck hiermede in 
kennis te stellen, zomede te vragen, .mede te delen, wat 
reeds met \:erkspoor en De ochelde werd besrroken. 

Desgevraagd deelde de Heer Andreoli �ede, dat de Ned. 
Iv'arine door het Amerikaanse Gouvernement ver:!ntwoordelijk 
is gesteld voor de security, zijnde dit de voorwaarde, dat 
tekeningen van een turbine-installatie door de Intern. 
Geheral Electric, ter beschikking gesteld zijn met toestem
ming om installaties voor twee onderzeebootjagers aan te 
maken, respectievelijk bij "lerkspoor en De 0chelde. 

De bedoeling van lv.arine is, dat alle uit Amerika ont
vangen tekeningen van de I.G.E. als geheim beschouwd zullen 
worden. De eventueel te maken tekeningen voor de werkplaat
sen zullen niet van een Amerikaans opschrift worden voor
zien en ook niet geclassificeerd worden. (�.��A'�-4. . 

/Ur�l)-VL) 
Aan de heer 1iddeldorp werd vevzocht moeite te doen, 

de afdelingen Electrotechniek en Bewapening eveneens er 
toe te krijgen, hun wensen inzake security kenbaar te n1a
ken. 

's-Gravenhage, 4-3-1949 

D VI 
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1. Het opofferen van agenten (scherm om aandacht
af te leiden).

2. sterke afscherming tussen de diensten en in
elke dienst.

3. Doelmatige centralisatie

4. Grote discipline, soms omkering van de hiërar-
chische verhoudingen.

5. Permanente controle .

6. Veelvuldig overplaatsingen.

7. SubordinaAie van andere ambtenaren aan leden
van de Russische Geheime Dienst.

Recrutering 
altijd drie factoren: 

a. rendements-mogelijkheden
b. loyaliteit
c. chantage.
xecruteur houdt rekening met afkomst en ver
leden van candidaat, politieke opinie, relaties
en milieu, cover en diverse mogelijkheden,
voortvloeiende uit het beroep van de gegadigde.
Tijdelijke of blijvende moreel, of lichamelijke
aanwijzingen van gebrek aan evenwicht.

Recruterine in Duitsland 

a. afkonst

[ 
Tiii t-1-mssen, /omgezwaaid
Balten in het Rode Leg r
Zuid-Slaven
Duitsers der Poolse en Sudetengebieoen
Ex-krijgsgevangenen in de sovjet Unie.

b. richting.
Duitse of andere communisten
Oud-Nazies of collaborateurs
Progressieve elementen in koloniën en mandaat
gebieden.

c. functie
Officieren en onder-officieren van gealli
eerde legers

d. wetenschappel�jke personen

e. Duitse oud-diplomaten

f. detectives en artisten.
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Contact3n van aeenten 

Vriendinnen, huishoudelijk personeel. 
n.b. :ussen �aken veinlg eebruik van ch�ntage 
v. eeens geldnood, in tegenstelling tot de "bwehr
en .:iD.
Hi et _,ussiscte, ooch '"el Slavische personen ·,oraen
vaak met succes ben.aerd. · 

. · · 
w� • .c3enadering m6est via beroe� s
kanalen van ae canuida.,t. Gerecruteer6e �c efB:t�,
in eigen oeroepssfeer :ebruikt .
.1.,eizen naar l\110skou en andere buitenkansjes,
zoals snellere 1romotie (in ::.atellie,t landen)
,. oraen ö.e candidaat als lokvink vaak voorgehou
den. Jr v1ordt vaak O.i:J r/."p.cunës ces.c

1eeld. Uit-
tekende V5rbindiTugen �staan tussen ver0ch:11en

oe onderdelen der Sovjet Unie/ v·.a-r-door o"' zeer 
grote af stand ;-iannen kunnen '\-. orden uitgevoerd. 

rtoced.ure van aanname 

locale dienst stelt namen aan Moskou voor. 
!�oskou gel3st onderzoek; locale uienst voert
uit. Hesultaat aan Koskou voorgelegd voor be
slissing. Steeds � �etekend contra et; vinger
afdruk en foto.
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rrotitie bitj trota d. do 1 !;1aart 
van Hoofd Sectie G.3 

1J49 aan de �1Ii11.van C,orlo2 
C> 

va11 I-J)

B1 ':jga·:1nde afs clrr·iften betreff·en eer1 voor·scel 
van Kolonel �.M.H.Tielens, Hoofd Sectie G.3 V·)!l de 
Genera le Staf, aan Minister van Oor·log. Het officieuze 
a ccoord va11 ëe !vi.ir1:�ste1') is reeds bij Hr· .Tielens binr1en. 

I\[aj oor de Hc1as 1r.01--a dt� 11agegaar1 ... v.ia Dis (R-on-
de1"zoek). lie-b Hl .... Tielens oe1·icl1·t, \.. at v.·ij accoo1 ei zijn 
ffiet �.1ini st (;r· 6 cl.,.o���ing, doch dat v\· e I\,:a j oor; de I{aa s 
zulle11 cnde12zceken en i1e.n1 aaar4na zullen ·be.r·ichten. 
I-I.-CVD h e6ft van dit scu.K r·eeds kennis genornen • 

• 

• 

• 

• 

's-Gr·avenha g.e, 7 1t1)11il 1 JLJ:9 
BD 
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afschrift 

xxxxxxxx l !'aart g 

G 3 
G3/222 Zeer Geheim 

Onderwerp: 

Beveiliging van opdrachten 
aan de Nederlandse industrie. 

Bijlage: -1-

NOTA voor Z.Exc. de l.,inister van Oorlog. 
- ( Chef Kabinet 1'.înister).

d.t.Sous-Chef en Chef G.S.

Naar aanleiding van Uw schrijven d.d.9-2-'49 Zeer Ge
heim M 62, heb ik de eer U het volgende te berichten: 

Zowel de K��rtiermeester-Generaal, de Chef van de 
Luchtmacht Staf, de Chef van de Technische Staf als de Di
recteur Aanschaffingen, zijn van oordeel, dat voor het sa
menstellen der veiligheidsclausules in de contracten, en het 
toezicht in de fabrieken voorshands met èèn officier als 
vertegenwoordiger van Hoofd G 3 kan worden volstaan, en dat 
deze officier alle diensten ressorterende onder het u.v.o.

{Luchtmacht inbegrepen) zou kunnen behartigen. Het laat zich 
namelijk aanzien, dat de aan de industrie te verstrekken op

drachten van Geheim karakter voorlopig pog zeer schaars zul
len zijn. \.'orden ih een fabrielc zowel opdrachten voor het N.i
nisterie van Marine als voor het Ministerie van Oorlog uit
gevoerd, dan wordt in onderling overleg vastgesteld, wie het 
toezicht over het geheel in die fabriek zal uitoefenen. 

De vertegenwoordiger van Hoofd G 3 zal nevens kennis van 
de Veiligheidsdienst mede over technische bekwaamheid mee ten 
beschikken. 

Aangezien G 3 niet over een dergelijk officier beschikt, 
kon men zich met algemene instemming verenigen Uw Excellentie 
het voorstel te doen de Reserve Majoor Mr.H.L.DE HAAS wèrk
zaam hij het Bureau Verbinding Civiele Instanties (V.C.I.) 
onder het behoud van zijn tegenwoordige functie mede te werk 
te stellen bij G 3 {G3B), waardoor deze officier als verte
genwoordiger van Hoofd G 3 kan optreden en aan hem de be
scheiden en faciliteiten noodzakelijk voor een richtige uit
oefening van zijn functie, kunnen worden verleend. 

Indien Uwe Excellentie zich met het voorstel kan vereni
gen, ware de Adjudant-Generaal opdracht te verstrekken een 
beschikking te ontwerpen, waarbij de Ras.Majoor Mr.H.L. de 
HAAS onder het behoud van zijn tegenwoordige functie mede te 
wërk wordt gesteld bij de Sectie G3B, doch administratief 
blijft ressorteren onder v.c.I. en bij de Sectie G3B boven 
de organieke sterkte wordt gevoerd. 

-Het-
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Het wil mij wenselijk voorkomen de taak van Hoofd G 3 
in een beschikking vast te leggen. De in de bijlage over
gelegde ontwerp beschikking kan mogelijk als leidraad 
dienen. 

Wat het "Beveiligingsvoorschrift voor contractanten, 
aannemers enz." betreft, dat door de M:arine werd overge
legd moge ik opmerken, dat het daarin gestelde wel zeer 
ver gaat. Bovendien zou beter kunnen worden gesproken van 
"aanwijzingen" dlan van een "Voorschrift", aaICgezien 4e 
te nemen veiligheidsmaatregelen aan de omstandigheden zul
len moeten worden aangepast en afhankelijk zijn van de 
daarvoor beschikbare fondsen, aangezien de industrie de 
daaraan verbonden kosten in haar prijscalculatie zal be
trekken. 

Ik geloof, dat het gewenst zou zijn indien Uwe Excel
lentie in overleg met Uw ambtgenoot van Marine, aan het 
Hoofd van de Marine Inlichtingen Dienst en aan Hoofd G 3 
zou opdragen, gezamenlijk in overleg met de c.V.D. een 
ontwerp voor te leggen

l 
dat zowel voor Marine als Oorlog 

kan gelden. In afwacht ng daarvan kan het door de Marine
voorgestelde uiteraard als richtlijn dienen. 

DE KOLONEL 

VAN DE G:B;""NERALE STAF 
Hoofd Sectie G 3, 

(P.M.H.Tielens) 
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ZEER GEHEIM 

Bijlage behoort bij NOTA Hoofd G 3 aan de Minister van Oor
log d.d. 1 �aart 1949 No.G3/222 Zeer Geheim. 

Ontwerp 

BESCHIKKING. 

De Minister van Oorlog: 

Overwegende dat het wenselijk is maatregelen te tref
fen nopens de beveiliging van bepaalde opdrachten, welke 
aan de Nederlandse industrie ten behoeve van de Landverde
diging door het Ministerie van Oorlog worden verstrekt, be
paalt: 

l o dat in de contracten welke met de Ned.Industrie worden 
gesloten, voor zover nodig veiligheidsclausules zullen 
worden opgenomen; 

2. dat door het Hoofd van de Sectie G 3 van de Generale
Staf wordt bepaald, zulks in overleg met de C.V.D.,
6f en in hoeverre veiligheidsulausules in de contrac
ten moeten worden opgenoemen; Het Hoofd G 3 treedt
daarbij mede in overleg met de samenstellers van het
commerciële gedeelte van de contracten;

3. dat deze contracten mede voor hetgeen de veillgheids
vlausule betreft, de uiteindelijke goedkeuring behoeven
van de Minister van Oorlog;

4. dat met het toezicht op äe naleving door de industrie
van de in de contracten vermelde veiligheidsvlausules
wordt belast het Hoofd van de Sectie G 3;

5. dat het Hoofd van de Sectie G 3 zich voor de uitvoering
van de bovengestelde taken kan doen vertegenwoordigen
door een officier van zijn àectie;

nodigt de Chef van de Generale �taf, de Chef van de

Luchtmacht Staf, de Kwartiermeester-Generaal en de Chef 
T echnische Staf uit, er voor zorg te dragen, dat aan het 
Hoofd van de Sectie G 3, c.q. aan diens vertegenwoordiger 
alle gewenste inlichtingen worden verstrekt ter uitvoering 
van diens hierboven omschreven taak. 

's-GRAVENHAGE, 

DE MINISTER VAN CORLOG. 
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MII\IISTER · VAN 

.A.LG EiIBNE ZM:E}î 

's-Gravenhage, 7 April 1949

J\Io.; n;59489 
Bijl.: 1 
Petr.: Beveiliging opdrachten 

aan îf ederlanäse industrie. 
,__________________ ---- ,., •.. 

�, s..:t:.+4fia._} 

t OP.er. /�� . ...Ir.-.�· . . --� � 

. 

t � 
� ' " .. ,__.

ZEER GErIEIM 
..0-----..------=-----

,{. ' 
Ik heb de eer U1Ioc�gec1e1gestrenge in bijlage te i1éto ur-

neren het mij ter i.t1zage verstrelcte afschrift van stult 
G3/ 222., waaiivan dezerzijds oopie werd genon1en. 

Tulet de inhoud van bovenbedoeld stul{ 6� ilt in beginsel 
ten volle aceoord. 

Slechts blijkt n1ij dat U\·1erzijds nog gee11. antecedenten
onderzoek betreffende de Res.IJiaj .-iár.IloL.DE HAAS v1erd aange-

vraagd. Il·r heb dit onderzoek met spoed (loen instellen en 
zal U hj.erover nac1er berichten. 

de Heer Hoofd Sectie G 3 
van de Generale Ctaf, 
' s-G RA VEl\TrI.l\.GE •.

____ ..,. n•----• ru111.- '·'"" 

t.a�v. Lt.Kol.G·.G.Sicco Smit.__ .,. _____ _.__ - ---2•••••• ••-

Het Hoofd ven de Dienst, 

!vîr.L .Einthoven 



•·"

-

• 
V 

\} 

tel inp; 

l.ij, t, di o,;,
1· t n f lui 1

ort 

T. J O. 

,. . ..;,lgcra -.V. 

tl. 

J 

/ 
11, · · l . a .... �..uu1C · tie !rdi 

d r lu. htTJ er"uod).."i, 
Il 

1t• 

"Z r 
IÏ tull. a �11·�



• 

• 

Notitie voor Hl)

van D.III 

Betr rt: Voorztel tot verdeling van het oedrijfsv erk 
over da acties o.III

1 
IV, Ven VI 

D.!I:t: Alle werkzaamheden in verband met de 1Ulitai
re Voorzieningsraad en wat daarmede samen
hangt en mede da M111taixe Staven. 
Voorts in samenwerking met: 

D.V;

D.IV: Rijksverdedigingsorgnnisa�ie T.N.o.

Philips 
Nederl andse Seintoestellen Fabriek 
Roll.Fabriek voor Signaal Apparaten 
B • •  M. 
Ned!nsco (\•1ellicht ook Oude ne;i.tt) 

Voorts indien de beschikbare tiJd dit 
toelaat: 

U:ijn � ndustrie 
A.K.U. 
Unilevor 
Dordtse ! etaalwarenindustrie Johan de :it 
Universitair Laboratorium werk (F.o.M.t 

r"x.c. eed. J 
Joh.En�chede ·en Zn.

Van de bovengenoemde bódrijven zal 
voorlopig Hr .van .\rkel niet v,orden in
geschakeld voor Philips en de Aüjnen, 
omdat C .II hiervoor reeds assistentie 
verleent • 

.,,lp 

Voor deze sectie zullen alle bedrijven worden 
aangehezen, dia on.middellijk met het verkeer 
samenhangen, t.v. 

-Fokker
Aviolanda
P.T.T. (R die Holland c.a.}

/' Nederlundse Spoorwegen 
K.L.U.
Nationaal Luchtvaart Laboratorium
Rijksluchtvaartdienst

- A.T.O.

Voorts indien het werk àit toelar t:
Fr:1.t� Diepen en andere Luchtvaartm :.tschappi,Jen.
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Door aeze sectie zullen in ieder geval 
de volgende bedrijven moeten torden be
werkt: 

N.E.v.E.s.s.u. 

Werkspoor 
Nederl .Dok en Scheepsbouw ? aat schappij 
� 1lton F yenoord 
Rotterdam.se Droogdok Maet�chap ij 
De 8ohelde 
Artillerie Inrichtingen Hembrug 
Beoker & sons. 
Diepenbroek & Reigers 

Deo rst genoa d 7 zijn reeds als contact 
aon D.VI overgedragen, de laatste 2 zijn 
nieuv.e b drijven. Dl' .schoenmaker heeft 
om security van deze bedrijven gevraagd. 

Vervolgens zijn or een aantal bedrijven, waarmede 
reeds contact wordt onderhouden, doch die minder 
belangrijk zijn dan de bovengenoemde. Deze zijn: 

Hazemeyer Apparoten Fabriek 
neem.at 
Iieder.1.-:mdse S.Pringsto·rte.n Fabriek 
Nederl.Draad en Kabelfabriek 

/ Groenevold en v.d.Pol Electro.Install. 

' Mijn ssen 
l Amisola. 

Bedrijf 

Van deze bedrijven zijn de d?:ie J.a atst.
genociade instnllateursfirma 's,- die of uel 
zullen moeten worden afgestoten. or wel 
.moeten worden aangevuld met alle instal
lateurs ( circa 8). Ook indien wij àeze 
installateurs afstoten, blijven v4j er 
aandacllt aan besteden omdat zij onder
aannemers zijn en wij dus aan de lioofd
aannemer de eisen kunnen voorleggen, die 
zij op hun beurt de onder-aannemer opleggen. 

De llierna te noemen beêlrijven ziJn nog nimmer be
t erkt, do�h zijn opgenoomd, omdat 1n verschill ind 
verband de wenselijkheid van beveiliging reeds 
werd besproken, t.w. 

2 Aluminium. ·a;s- en Pe.rsbedrijven 
(Billiton áij�(P..olland Metallurgische Bedrij-

ven) ,. 
Hoogovens 

-Staalgieterij de runck•Keyzer
Verenigde Bl1kfabrieken ·
Stork
Kromhout
Sm.ulders
van Doorne t s _ anhangwagentabriek
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Van deze oedriJven zijn de vijf eerste 
v oornamelijk van betekenis, oudat z1.j
industri!le bottle necks z!Jn, ten�ijl 
de laatste vier reeds in enig opziclt 
voor militair , 0rk zij11 ingeschakeld, t!och 
in he . algeme�n voor minder vitaal werlc. 

In deze opzet is geen voorziening getroffen voor do 
Openbnre Muts GdriJven.. Indien hlervoo1· nie.m.nm 
tor b�schikk1ng z l h-unnen wordOI! gast old, stel 
ik U oor de bedrijven, genoemd na Diapenbroek 

eisers niet te bewerken, res ectievelijk af te 
stoten en dan de overblij vcnde we:rkcapa�iteit 
'\lan D.VI t.e richten op de Openbare Puts Bedrijven. 

ngezien ik v rwaeht, dat. 1 cc \ erk op de Openbare 
Nutsbedrijven een goleidelijk aflopend karakter 
zal dragen (�ij m.cst�n er n.l. op aansturen dit 
zov9el moeelijk bij de pla�tseliJke autoriteiten 
onder te bl"e.a.gen) kan wellicht, to beginnen over 
een Jaar, geleidelijk aan het aantal particuliere 
bedrijven van de sectie D.6 weer woràan uitgebreid. 

In de bovenstaande opzet zijn de bedrij
vet!ï genoentd in da volgorde van hun be-
langrijkheid per sectie. �r moet reke
ning meóe \-worden gehouden, dat op klei
ne punton van deze opzet zal moeten 
.rorden ar gsv eken I oangez1 en nieuwe 
reiten de bGtekenis van bepaalde indu
strie!n kunnen vergroten of verkleinen. 

In verband met het reilt, lfat het voor 
mij onmogelijk is om tot eer1 doel.treffende werkver
deling te komen, wanneer niet ven te voren is vast
gesteld de �ijze van splitsing in secties, moge ik
U verzoeken m1J zo spoedig mogelijk te willen be
richten, of deze we1·kverdeling·Uw goedkeurins ha ett 
en indien niet, welke � ijzigingen zullen moeten 
,1orden aangebracht. 

's-Gravenhage, 10 Mei 1949 
D.III



UITTREI(SEL 

Voor. O.P .. 12 . .? ....................... . Naam . .  . ...... B.e.le.i.dskwe.s.t.ie.s. ... .D ... III .... . 

Origineel in ... ..... OD .... 7.7.0 .................. .... ....................... N'aam .. B.e . .v ..•.... Ned .Dok.� .... en ... Sc.heeps b .• .1�ij •... 

Volgnr .. . ... Ag.nr .... . . . ....... Aard van het stuk . r!;!.p;p_or.t. .oe. spr.e.k...i.ng op 11 )hei. 

. t.e .... Amst .. e.r.d.am ................................. Afz .. ..... . D .. Vl . .......................................... ..................... ....... Datum .. l2'.".'.Ó."'.'.".49 

• 

• 

. . . . . . . . . . . . . . . .

ever het bewakingspersoneel ontwikkelde zich een uit
voerige discussie. Hr. de Boer had nl. niet verwacht, dat 
er zich een dermate groot aantal slechte elementen onder 
deze.lieden zou bevinfen. Indien aan bewakers hogere eisen 
gesteld moeten worden, kan men deze lieden momenteel niet 
voor een loon van f.45.- per week krijgen, doch komt men 
op ongeveer f 60.-. Dit zou impliceren, dat portiers en 
chauffeurs ook hoger loon dienen te ontvangen, waaruit 
hlijkt, dat een dergelijke maatregel, financiële conse
quenties met zich brengt. Hr.de Boer kan deze uitgaven niet 
uit het bedrijf financieren en wenst er uitsluitend toe 
over te gaan, als dergelijke maatregelen uniform in Neder
land worden ingevoerd en de uitgaven op de klanten ver
haald kunnen worden. 

Op een dezerzijds gemaakte opmerking, dat goed bewa
kingspersoneel diefstal zou kunnen beletten, werd geantwoord, 
dat diefstal belangrijk beperkt is, doordat bij ontdekking, 
onmiddellijk ontslag volgt. 

Voor controle aan de waterzijde van de werf zijn twee 
vletten in bedrijf �esteld. 

Hr.de Boer meent, dat ondanks het lage peil van het 
bewakingspersoneel, gezorgd kan worden, dat het marinewerk 
volgens de te stellen eisen beveiligdd kan worden. 

Dezerzijds wordt betwijfeld of dit inderdaad mogelijk 
zal zijn • 

Dit moet t.z.t. nog met 1,arine worden besproken. 
het onderwerp: "peil öewakingspersoneel" is een vraag

stuk voor alle bedrijven in �ederland • 

. . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . 

Hr.de B. gaf mee, een lijst bevattende ze·s namen van 
communistische arbeiders (CO 62045). Genoemde lieden zijn 
bij het Gewestelijk Arbeidsbureau Amsterdam (Hr.Fortanier) 
voor ontslag voorgedragen, omdat zij op de werf onhandel
baar zijn en bovendien cellen bouwen. Het Gewestelijk Ar
beidsbureau heeft de argumenten niet aanvaard, zodat deze 
zes lieden niet ontslagèn mogen worden. Hr.d.B. wil deze men
sen echter niet meer op de werf hebben en keert een door het 
Gewestelijk Arbeidsbureau voorseschreven wachtgeld uit. 

Uitgetrokken door .. . . . . . . . .... V .•. W...... . Afd./Sectie .... .D .... L . .b... . ............ Datum ... 14.:':".'.0.'.".'.49 .. 

Op aanwijzing van ........................ D . . VI . ............... .. . 
De Boer zal deze zaak 

� 5074 - '48 



UITTREIZSEL 

. Voor ....... .. ......... .................... .... .. .......... .......... . Naam . 

Origineel in .. . ........... Naam. 

Volgnr. ... ..... ..... .. .. Ag.nr. ......... .. Aard van het stuk 

• 

Afz ........... . . ..................................................... ...................... . . Datum. 

vervolgblad. 

De Boer zal deze zaak in de "Metaalbond" bespreken, doch 
verzocht, of onzerzijds hieraan iets gedaan zou kunneh worden 
op korte termijn. 

vok dit onderwerp is een vraagstuk voor alle bedrijven 
in Nederland. 

Uitgetrokken door ................ ..................... .... . . .... Afd./Sectie .. . . .......... Datum ... 

Op aanwijzing van . .............................. . ........ . ................. . 

� 5074 - '48 



Voor . ....... O.P.. 1 ?.2

UITTREI(SEL 

Naam . :B..E:lJ.E::J4.$K.Y.,€;3.êt.J§.ê .. P ... Il:I: .......... ............. .

Origineel in .......... . .. QP .. ?..'?9. .......... . ..... Naam .B�.'.f.(:} . .\,l...tg_iM .. . Nti<l"Pok�&S.cheepsb .• L • .ij •... 

Volgnr ... ...... . ....... ..... Ag.nr. . ....................... Aard van het stuk . .  P.Qt.,i,1.,Je J:>.�.tl.'.ontslag. ongewenst 

.... .P�.�.�.9.P.�.�J.. ... . ..... .. ..... ............ Afz. .................. . P .VI ................................. .......................... .... Datum ...... 2.3.�fi:.·49 .. 

• 

• 

Contuot r�.D.S.M. deelts telet"onisoJ1 r_edc ...... un .... VI, dat 
de .. &ir.erl1 g v,1r z.ij . cntsle.gaanvrage voor zes personen 
doob' het fle,; estelljk Arbeids.bcreau I is doorgogoven aan 
de etaalbond. 
Dit 'col.loge zal het f oval rechtstr,�eks m. t het inisterte 
van So·oiaJe Zaken opnemen • 
fevens is .ioor D VI aan contact • .D.3.l�. medegedeeld,
dat het ' inisterie van lget:'..ene �al.: n op korte termijn 
ni�ts aan dit eeval kan doen, doeh dat deze zaak wol verder 
behandeld zal worden. 
( �ie AC.J 62045} 

D I 

Uitgetrokken door ....... .. . V ... \, .•..... ..................... ...................... Afd./Sectie . D .l. b. . ................. Datum .. l.6.--6-49

Op aanwijzing van ................ D .... VL ...... . 

i 5074 - '48 
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Notitie voor 
van 

Betreft: Evert Steenhouwer. 

Vo�.gno. 
G ra · ,IW. •: � i r -ll;#Do,d 7 1i Al """™

.,.., C •• UZI Ji' ll'P b Et E L Dl!i 

J};vert Steenhouwer, geboren te Leusden, 3 Cctober 1900, 
vvonen.de Bazarstraat 26 te Jen Iiaag • 

Naar Steenhouwer voornoemd werd een onderzoek in
gesteld in opdracht van D 8 • 

• 

's-Gravenhage 16-6-49 

D 8 d 

• 

• 

(2 vl) 



• 

• 

E.STEENHOUWER 

Bazarstraat 26, Den Haag. 

Personalia: 

Gezin waaruit 
E.Steenhouwer
voortkomt:

Huwelijk: 

Godsdienst: 

Politieke 
richting: 

Evert STEENHOUWER, geboren te Leusden. 3 October 1900. 

Vader: Jacobus Johannes STEENHOUWER, geboren te Achtkars
pelen (Fr.), 8 Maart 1859. (Overleden 1933). 

Y.oeder: Johanna Geziena ROERING geboren 19 Maart 1869 
te Doesburg {Overleden 1932). 

Broer: Willem STEENHOU\I\IER, geboren te Amersfoort, 22 De
cember 1892, voorheen van beroep leraar M.o., 
thans gepensionneerd, wonende Julianaweg 3 te 
Appingedam. 

Zusters: Evelina, geboren 3 Maart 1887 te Utrecht. 
Johanna, geboren 5 April 1890 te Nijmegen. 
Jacoba Johanna, geboren 25 Augustus 1897 te Leus
den. 

De vader van E.Steenhouwer was sergea�t-majoor in het Ne
derlandse leger, waardoor het gezin in diverse garnizoens
plaatsen heeft gewoond. 
Op crimineel en politiek gebied is betreffende geen der 
gezinsleden iets ten nadele bekend geworden. Ook in de 
administratie van onze dienst komen hun namen niet voor. 
De vader en de moeder behoorden voor hun overlijden tot 
de �ad.Hervormde Kerk. 

Op 29 t:aart 1932 huwde Steenhouwer te Den Haag met Hen
riette ADLER, geboren te Rotterdam, l3 October 1913. 
Uit dit huwelijk werden de volgende kinderen geboren: 
1. Herman Johan, geboren te Batavia, 25 Augustus 1934.
2. Alice Henriette, geboren te Batavia, 18 Mei 1936.
Het huwelijk van E. Steenhouwer en H.Adler werd op 6 No
vember 1945 door echtscheiding ontbonden.
Op 28-8-48 huwde Adler te Den Haag opnieuw met:
Alphons };iaria v:111em DUSCH, geboren te Zutphen, 13-7-95.
Zij woont thans met haar tweede man aan het adres
Kathenesserlaan 502 te Rotterdam. Haar dochtertje woont
bij baar in, doch haar zoontje werd d.d. 13-8-'47 afge
schreven naar de gemeente Amersfoort. Te Den Haag ex
ploiteerde t.evr.Steenhouwer-Adler aan het adres Groot
-Hertoginnelaan 234 een mode-atelier.

E.Steenhouwer staat in het Bevolkingsregister te Den Haag
ingeschreven als lid van de Ned.Hervormde Kerk, doch ver
nomen werd, dat hij kerkelijk practisch niet meeleeft.

Personen, die Steenhouwer van nabij kennen, zijn van me
ning, dat hij politiek denkt in de richting van de V.V.D. 
Links extreme gedachten zouden door hem volkomen worden 
afgewezen, evenals tijdens de bezetting het nationaal
-socialisme. 

Levensloop: 



· Levensloop:

• 

• 

Aard en Karak
tereigenschap
pen: 

-2-

Na de H.B.S. te hebben doorlopen, kwam Steenhouwer op de 
Cadettenschool. Op 14 Augustus 1924 werd hij benoemd tot 
2e 1uitenant, in welke rang hij in 1925 naar N.O.Indie ver
trok, om te Soerabaja dienst te doen bij de Cavalerie. 
In 192? werd hij bevorder<! tot le Luitenant en werd hij o
vergeplaatst naar �alang en later naar Djocjakarta. In 
1931 keerde hij met verlof naar Nederland terug, trouwde 
hier en vertrok in 1932 opnieuw naar Ned.Indie, waar hij 
achtereenvolgens te Batavia, Weltevreden en Bandoeng dienst 
deed. In 1935 werd Steenhouwer benoemd tot adjudant van het 
le half-regiment-Cavalerie. Een jaar later werd hij eervol 
ontheven van deze functie en ingedeeld bij de automobiel 
dienst. 
In 1938 ging Steenhouwer terug naar Nederland, teneinde zijn 
studie op krijgskundig gebied aan de Hogere Krijgsschoot 
te Den Haag te voltooien. 
In dat zelfde jaar werd hij tevens bevorderd tot ritmeester. 
Hij woonde te Den Haag achtereenvolgens aan de volgende 
adressen: 
?-9-38 Ieplaan 109 
11-10-39 Sportlaan 92
9-9-40 Statenlaan 91 
8-8-41 Van Boetselaerlaan 1?1 
31-3-42 Opgenomen in Centraal Bevolkingsregister (Krijgs-

gevangenschap) 
5-7-48 Bazarstraat 26. 
Op 14 Mei 1940 werd Steenhouwer als krijgsgevangene naar 
Duitsland gebracht waar hij tot 1945 in diverse kampen ver
bleef. 
Uit het kamp "Neubrandenburg" werd hij door de .Amerikanen 
bevrijd. 
Op 21 Augustus 1945 werd Steenhouwer bevorderd tot majoor, 
waarna hij in September 1945 opnieuw naar Ned.Oost India 
terugging. 
Van Januari 1946 tot Juli 1946 was hij in die rang werkzaam 
bij de Nederlandse Staf van s.A.c.s.E.A., (Supreme - Allied
Comm.ander-South-East-Asia) een onderdeel ( eigenlijk de Ne
derlandse sectie) van de staf van Generaal Mountbatten. 
Op 28 Maart 1947 werd Steenhouwer bevorderd tot Lt.Kolonel 
en in dat zelfde jaar werd hij aangesteld tot adjudant van 
de Lt.Gouverneur Genraal, terwijl hij op 15 Januari 1948 be
noemd werd tot Chef-Staf van de 5e brigade. 
Met ingang van 31 Mei 1948 werd Steenhouwer gepensionneerd. 

öteenhouwer wordt door superieuren en collega's die met hem 
hebben samengewerkt, beschreven als een man met een zeer 

helder verstand en een behoorlijke dosis initiatief. 
Hij moet vlot met andere mensen, zowel meerderen als minde
ren, kunnen omgaan en hij heeft bewezen, over een grote ma
te van organisatievermogen te kunnen beschikken. 
Zijn houding tijdens de Duitse bezetting, die hij geheel in 

Duitse krijgsgevangenschap heeft doorgebracht, zou bijzon
der goed zijn geweest. Hij behoorde bijvoorbeeld niet tot 
diegenen, die in de krijgsgevangeruqampen allerlei kwaaltjes 

simuleerden or 



-3-

simuleerden of aan gingen rappen met N.S.Bers of Duitser, 
temeinde zo gauw mogelijk hun vrijheid te herkrijgen. 
In de kampen zou hij zich steeds hebben gedragen, zoals van 
een goed Nederla·· ds officier werd verwacht. Hij weigerde dan 
ook de z.g. erewoordverklaring af te leggen. 
In de omgang zou Steenhouwer, hoewel hij zeer zakelijk in
zijn uitdrukkingen is, een buitengewoon prettig mens zijn, 
die door zijn omgeving zeer op ppijs wordt gesteld. 

An,lere bewoners In het perceel Bazarstraat 26, waar Steenhouwer inwonend is, 
van perceel zijn nog de volgende personen gehuisvest: 
Bazarstraat 26: 1. Anna �ornelia Garnier, geboren in 1876, weduwe van Van 

• 

Gre'tiJ.niggsn. 
2. Hendrikus Innemee, geboren 1918 met echtgenote en kind.
3. Christina Innemee, geboren 1919.
4. Elisabeth J.Innemee, geboren 1921.

Geen van vorengenoemde personen komen op politiek of crimi

neel gebied voor in de adn:Linistraties van de Politie en de 
P.R.A. te Den Haag, terwijl ook in de administratie van on-
ze dienst geen gegevens omtrent hen aanwezig zijn • 

Vernomen werd nog, dat Steenhouwer reeds enkele jaren het 
plan heeft met een Engelse dame (naam niet bekend) in het 
huwelijk te treden. De zegsman meende zelfs, dat dit huwe
lijk reeds tot stand was gekomen, doch bij de administratie 
van het Bevolkingsregister is hieromtrent niets bekend. 
Er blijft uiteraard de mogelijkheid, dat Steenhouwer een en 
ander niet bij het Bevolkingsregister heeft laten registre
ren, doch erg waarschijnlijk is dit niet, voor een man van 
zijn formaat. 

's-Gravenhage, 16-1-49 

D 8 d. 
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LIJST VAN TE BEVEil.IGEN INDUSTRIEEN 

Philips 
Nederlandse Seintoestellen Fabriek 
Dordtse Metaalwarenindustrie Johan de Wit (Philips) 
Hollandse Fabriek voor Signaalapparaten 
B.P.M • 

Nedinsco 
Oude Delft 
Mijnindustrie 
A.K.U. 

Unllever 
Fokker 
Aviolanda 
Werkspoor 
Nederlandse Dok- en Scheepsbouw Maatschappij 
Wilton Fijenoord 
Rotterdamse Droogdok Maatschappij 
De Schelde 
Artillerie Inrichtingen Hembrug 
Backer & Sons 
Diepenbroek & Reigers 
Hazemeyer Apparaten Fabriek 
Heemaf 
Nederlandse Springstoffenfabriek 
Nederlandse Draad en Kabelfabriek 
Aluminium Industrie 
Holland Metallurgische Bedrijven 
Hoogovens 
Staalgieterij de Munck--Keyzer 
Verenigde Blikfabrieken 
stork 
Kromhout 
Smulders 
van Doorne•s Aanhangwagenfabriek 
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27 Kei 1949. 

Betreft: HAAS, i·,...r.Hendrik Leendert de, wonende 
Jozef Israëlslaan 23 te 's-Gravenhage. 

ti.ntwoord op 
verzoek Dis.J'ÎO�d.d. 12 April 1949.

Hendrik Leendert DE HAAS, geboren te i\.msterdam 17 Kei 
1908, van beroep militair, w oont Jozef Israëlslaan 23 te 
's-Gravenhage. 

Betrokkene behoort tot het Evangelisch-Luthers kerkge-
nootschap. 

Behalve lager onderwijs heeft hij g;:,,mnasiaal onderwijs 
en een Universitaire opl,Îeiding genoten. Hij heeft de graad 
van meester in de rechten behaald. 

Gedurende de bezettingstijà was hij werkzaam aan het 
Rijksbureau voor Metalen. Hij vervulde aldaar een juridische 
functie aan het secretariaat van genoemd bureau. 

Na de bevrijding heeft hij als adjunct-secretaris zit
ting genomen in de zuiveringscommissie van het Rijksbureau 
voor 1.:etalen. 

Op 15 Januari 1946 heeft hij een verbintenis op ar-
beidscontract aangegaan met het Iünisterie voor Handel, 
Nijverheid en Scheepvaart. Op 1 Februari 1946 zou hij al
daar in dienst treden. In verband met het feit, dat hij als 
reserve officier op 1 Februari 1946 in werkelijke di enst 
werd opgeroepen,heeft hij genodmde verbintenis moeten annu-
leren. 

Hadat hij als reserve-kapitein in dienst is gegaan, is
hij later bevorderd tot Tii:ajoor. 

Hij is sedert geruime tijd als asistent toegevoegd aan 
het Hoofd van de v.c.r. (Verbinding Civiele Industrie). 

DE HAAS voornoemd zou politiek liberaal georiënteerd 
Zijn. 

Personen, die betrokkene v·an zeer nabij kennen en der-
halve tot oordelen bevoegd kunnen worden geacht, beschou
wen hem als een uiterst betrcuwbare- en serieuze werker. 

Uit het verder ingestelde onderzoek zijn geen feiten 
of omstandigheden naar voren getreden, w aardoor de politie
ke betrouwbaarheid van betrokkene in twijfel zou moeten wor
den getrokken. 

Blijkens de Politie-administratie te 's-Gravenhage 
werd er op 25 augustus 1945 proces-verbaal tegen DE HAAS 
voornoemd opgemaakt terzake het plegen van ontucht met een 
minderjarige van hetzelfde geslacht. 

Overigens komt zijn naam in voornoemde administratie, 
ook op politiek gebied, niet voor. 



os .1 9/175 .... 
2'1 • ei 1949 o 

1 

etr t: A1.o, .r.t.: n rL" r � no.ert de, ,.on nee 
Jo 1 f lsz· ... lsl"" ;.>3 te I S·-G:rnvenhago. 

nt word op 
, r�ock �i-· o.4665 ' . ..  l<: 1pril 1949. 

r, �. oont Jcii.,_f Israëlsla.än ?3 t;e 
• 

)1.., .,r , , choo_'t tot het .vangelisch.'..tuthors kerkge-
n"ot ,c 1'• 

"h lve 1,c r on� .... r . .:.js heeft hij gym.riasia,.1 ond1Jrv:ijs 
1;..tin Unive1·ai -t irl, opl;i' �i � i.ng g . ot�i�. 1:ij \: i;.ft de gr ad 

V n ! e et r !r. C t .'l ueLc.ald. 
Gedurende do b ,., ti.n "stiià. \ as hij ,l'r::rkzaan aan het 

!èijksburcau v oo:r w ta::i_e11.. ij v -rvu.!.de aldaar e9n jur · 13chE 
fur..ct1, a. r.. 1 t sec" to:r.:.aot van ,m.oemd îJu.rea:u.. 

a d 1 b�v�-�- �fG h"j alb a j�1ct-- c ·otaris �it-
�in no, ... vn LJ. iJ L" van het Rijl:sb 1reau 
v �-· • otale �. 

, . �n.
-ul?Svn_ .. , �� ..i 

,lv tot oor.3. le • .,1 ... v \_d .;:UI.· --t i,ord �1 g 
� • h., . als n uit 

_l. ,trati � t 's-Gravcnhage 
:�45 proceé-vc�baal en n D� H �s

h";t :pl -n van ontucht met een 
.::esla.cht. 
ur.. in voorno udo adm�nistratie, 
-., voor. 



4665 �. 
9 

rtt.OX I'oof,lCOI'J iSG J'J.., VuH foli tiu
t0 

's-G Pr v !. EAG�:. 

xx.x:xx.::cxx -�Á 

xxxx 

-�· '1 s, l r; HondriJcondert, ,,,, . ,,,,,,te:•dar- io-o-1908,

Jozef Israelsl�un ri. 

110n. 

I 
• 

� 

Betrokker.c v,o�mde voorh en: VopclreI:S<>trf, t lR t,, � fü r. 

bin:rt,n 10 tfr•en unt1,1oord. r 



•• 

-·

Aan D 8 a 
Van D 8 c. 

Betreft: Mr. H.J. de HAAS, 
geb. Amsterdam, 17 Mei 1908. 

Middels de I.D. •s-Gravenhage vernomen, dat 25 Augustus 
1945 proces-verbaalLopgemaakt contra de HAAS voornoemd 
terzake het plegen van ontucht met een minderjarige 
van� hetzelfde geslacht. 
De HAAS voornoemd was in de oorlogsjaren in contact 
gekomen met de toen 16-jarige Fop Baretta, wonende 
Beukstraat 4 te 's-Gravenhage. Na à�sèJ preitige kennis
making nodigde de HAAs Baretta uit bij gelegenheidtt.ils 
bij hem aan te komen. 
Naar vernomen werd is dit een enkele maal gebeurd. 
In Augustus 1945 werd door een arts, wonende aan de 
Laan van Meerdervoort te 's-Gravenhage aangifte gedaan 
bij de Zedenpolitie te 's-Gravenhage terzake van het 
plegen van ontucht cfuatl' de HAAS bij Baretta. 
Baretta gehoord verklaarde o.a. dat de HAAS eenmaal 
over de I,cleren � ter hoogte van zijn (Baretta•s) 
manlijk�e.dgestreken had, terwijl de HAAS tijdens een 
zwempartij naar de manlijkheid van Baretta gegrepen 
had. Andere getuigen brachten geen nadere bijzonder
heden aan het licht. 
De HAAS hierover gehoord ontkende alle feiten die tegen 
hem ingebracht werden. 
Het proces-verbaal werd afgesloten en doorgezonden 
naar de Arrondissements-Rechtbank te �-Gravenhage 
alwaar geen termen aanwezig werden geacht om De HAAS 
te xalge& vervolgen. 
Nadere bijzonderheden over dit feit en de persoon 
van De HAAS werden niet bekend. 

Gv. 2-6-1949. 



Notitie voor Dis 4665 R 
van D.III

Betreft: Mr.H.J.de Haas 
• 

Naar-betrokk ene werd ee n onderzoek ingesteld 
in verband met eventuele aanstelling bij G.3. 
Aanstelling is echter niet doorgegaan. 

• 

's-Gravenhage, 8 Juni 1949 
D.III

•
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Notitie voor HD 
,ran D .III 

• 

• 

Indien U ten aanzien van bijbeho1�end·e 
stukken geen andere wens hebt, verzoek ik U deze 
te doen opnemen in het OD: Beleidskwesties D.III, 
en de namen op kaart te doen brengen. 

In verband met een opmerking Uwerzijds 
is het wellicht wenselijk met HO te spreken over de
IIIa-activiteiten van Steenhouwer • 

's-Gravenhaee, 
DeIII 

.:.p- .' 
., 

i{ ,,..� 
/.' 

fi '-

6 Jtlli 1949 
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Notitie voor .:�CD 59489 
van D.III 

--------, 

Votgoa. 

fcf� 

Naar aanleiding van �en 59489 is een Dis
onderzoek ingesteld naar de Res.Maj .H.L.de Haas. Dit 
onvolledige onderzoek is door de sectie D.8 enigs
zins vervolledigd. De stukken hierover berusten bij 
Dis. Aangezien er enige bezwaren ten- aanzien van 
Majoor de Haas naar voren waren gekomen, heb ik de 
situatie besproken met Kolonel Tielens. Tielens 
heeft daarop gemeend de Haas te moeten laten vallen 
en heeft een voorstel gedaan om inplaats daarvan aan 
te wijzen de gepensionneerd Luitenant-Kolonel KNIL 
Evert Steenhouwer. 

De bedoeling van Tielens was om Steenhouwer 
Res.Lt.K.L. te maken, in werkelijke dienst te roepen 
bij de Nationale tleserve en deze plaatsing te gebrui
ken als cover voor zijn activiteiten voor G.III. 
Hij zal zowel voor IIJ9.als voor IIIb moeten optreden, 
met dien verstande, dat hij bij de verschillende grote 
bedrijven daar berustende gegevens, die voor IIIa 
interessant zijn, moet zien los te krijgen, zonder 
nochtans personen uit deze bedrijven spionnage-opdrach
ten te geven. Daarnaast kan hij dan bij de bedrijven 
in samenwerking met de C.V.D. beveiligingsmaatregelen 
verzorgen • 

Ik heb mij met deze situatie acc oord ver
klaard, op voorwaarde, dat Steenhouwer aan de c.v.n.

mededeelt welke zijn IIIa-activiteiten bij de bedrij
ven zijn. De inhoud van de berichten is ons onver
schillig. Tielens heeft zich hiermede accoord ver
klaard. 

Daarop heb ik een spoed onderzoek laten in
stellen naar de antecedenten van Steenhouwer, waarvan 
het resultaat in een rapport van D.8 hierbij is ge
voegd. Aangezien het onderzoek byzonder gunstige re
sultaten opleverde, is door Tielens verder actie ge
nomen en is Steenhouwer in functie getreden. In over
leg met Tielens is thans een vast overleg georgani
seerd tussen Lt.Kol.Steenhouwer, Ltz.II Middeldorp 
en D.III. 

's-Gravenhage, 6 Juli 1949 
D.III



Notitie v oor HD 
van D.III 

Ltz.fuiddeldorp  toonde mij een brief, afkom
stig van Dr.Schoenmaker en gericht aan de chef van 
de Marine-Staf, waaruit bleek, dat hij de vragen,door 
de C.V.D. aan hem gesteld bij ACD 63491 precies zo 
ter beantwoording aan de Marine had voorgelegd. Dit 
was uiteraard niet onze bedoeling, aangezien wij dan 
beter rech:t, streeks bij de Marine hadden kunnen infor
meren. 

In overleg met H.-CVD heb ik niettemin de 
zaak door laten gaan, omdat het op zichzelf nuttig is, 
dat de Marine zich hierover uitspreekt. Middeldorp 
heeft op mijn verzoek de brief ter beantw oording door
gezonden aan de V.O.M. Aangezien per 1 Juli de Schout 
bij Nacht Stam als V.O.M. is gaan optreden, heb ik 
Middeldorp geadviseerd om de brief achter te houden 
tot begin Juli. 

Hoewel mij hierover niets is medegedeeld, 
neem ik aan, dat de land.macht van Dr.Schoenmaker een 
gelijksoortige brief heeft ontvangen. Dit moet t.z.t. 
nog eens met Steenho\.ll€r worden opgenomen. Voorlopig 
dienen wij dus af te wachten wat er uit de bus komt. 
Mijn verwachtingen in dit opzicht zijn niet hoog ge
spannen en ik meen, dat wij verstandig do en naar ons 
beste weten en naar eigen inzicht verder te handelen. 

's-Gravenhage, 6 Juli 1949 
D.III
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ten als gevolg van de beveili ging omhoog ga&n, het-
geen zijn concurrentiebasis ten aanzien van industrie
en, è1 ie die kosten niet heoben, aantast. De Heer 
Jtan had Ir .Dan.rr_e erop ge\rnzen, dat dit :rnvel ver
dwijnt zodra in Nedarland. de oeveiliging wettelijl-: 
word t vo0rgeschrev en, ..iangezien de v oorvva arden dan 
voor allen gelijk zijn. Hij had daar·om aan Ir. Dam.m.e 
a anger&den om zich tot de l.linister-1:'resió.ent te 0·1en

den, ten einde pressie uit te oefenen met het doel 
de gang van het wetson t·.�erp te bespoeuigen. Damme 
verblijft thans in Indom sië en zal na zijn terug
keer een bespreking met Dr.Drees hebben • 

4. Inzake de geraamde invoering van algemene 
regelen voor de beve iliging van industri�le oparachten, 
vreesde Stam een sterke oppositie van de zijde v�n 
Philips. Naar zijn men�ng heeft Philips zodanige in
ternationale belangen, dat deze regelen voor hen 
financieel schadelijk lrnnnen zijn en hen zouden be
lemrr�eren in bepaalde praktijken, die voor hen voor
delig zijn, doch tot schade van de I�:�rine. Dit gebeurt 
ook thans en hij wilde da arover nauw contact onder
houden, ten einde dit in de toekomst zoveel mogelijk 
tegen te ga an. 

Hij droné:, erop aan, dat ik over dit onder
werp zou spreken met hoofd onderafüeling Ele ctronica�ltz. 
Dit zal na 15 . ugustus v11oraen uitgevoerd. t 1,msterdam.. 

12 "ugustus 1949 

� 

D7I, 

I'(�'
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R. P. SCHOENMAKER 
••GRAvENHAGE,8 Augustus 194� 

VSB/AZ/1/49 

GEHEIM De Heer Drs.A.Kuipers, 
Ministerie van Algemene Zaken, 
Javastraat 68., 

+ 

's-Gravenhag�\ 
�u. j

-, 

Betr.: Uw brief no.63491 dd.4-6-'49 
Te beveiligen industrieën. 

1 � . 1949 

Ik heb U nog te antwoorden op de eerste 
alinea van Uw bovengenoemde brief, hetwelk eerst 
thans kan geschieden, omdat ik de lijst van te 
beveiligen industrieën aan de Chefs van de ver
schillende Staven heb voorgelegd. 

1 

Als bijlage 1 vindt U thans een lijst, 
welke ik heb aangevuld met mij door de Chef van 
de Generale Staf opgegeven fabrieken, welke nog 
niet op Uw lijst stonden. Voorts heb ik een twee
tal bedrijven op grond van door mij ingewonnen 
advies geschrapt. 

Bijlage 1. 



--, 

l_ 

Bijlage 1. 

LIJST VAN TE BEVEILIGEN INDUSTRIEEN. 

Philips, Eindhoven 
Nederlandse Seintoestellen Fabriek, Hilversum 
Dordtse Metaalwarenindustrie Johan de Wit (Philips), Dordrecht 
Hollandse Fabr.iek voor Signaalapparaten, Hengelo 
B.P .M., Pernis, Amsterdam
Nedinsco, Venlo
Oude Delft, Delft
Mijnindustrie
A.K.U., Arnhem
Unilever, Oss, Zwijndreqht, Vlaardingen
Fokker, Amsterdam
Aviolanda, Papendrecht
Werkspoor, Utrecht
Nederlandse Dok- en Scheepsbouw Mij., Amsterdam
Wilton Fijenoord, Rotterdam
Rotterdamse Droogdok Mij., Rotterdam
De Schelde, Vlissingen
Artillerie Inrichtingen, Hembrug/Zaandam

0 .Becker & Sons (Hollandse Optiekfabriek), Brummen 
Diepenbroek & Reigers, Ulft / 
Heemaf, Hengelo 
Nederlandse Springstoffenfabriek, Muiden 
Nederlandse Draad- en Kabelfabriek, Amsterdam 

0- Aluminium Industrie, Utrecht
Hoogovens, Velsen
Staalgieterij de Muinck Keyzer, Utrecht

0.-Verenigde Blikfabrieken, Krommenie en Doesburg. 
Stork, Hengelo 

M �0-Kromhout Amsterdam' 
�- Werf Gusto, Schiedam 

O Van Doorne's Aanl;l.angwagenfabriek, Eindhoven 
,o Does�urgsche Metaalgieterij Fa.Ubbink & Co., Doesburg 
J N. V .Kon.Metaalwarenfahrieken v/h J .N .Daalderop & Zn., Tiel 

O Fa. J.B. van Heyst & Zn., 's-Gravenhage 
u Kon.Ned.Kunstvuurwerkfabrieken A.J.Kat v/h Joh.Loeff, Leiden 
ü Fabriek van Technische Veren Fa.Tevema, Amsterdam 
iJ N.V.Hengelosche Veerenfabriek H.Bakker, Hengelo 

0 v Kornelis' Kunsthars Producten Industrie e.v., Steenwijk
r '1 Instrumentenfabriek Dr. C .E .Bleeker, Utrecht-Zeist 

+ + 

+ 

� vfî rr'C.L (/t_ i ,_ � �-
Î\ 
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DR. P. SCHOENMAKER 

Bezuidenhoutseweg 28 

VSB/AZ/2/49 

GEHEIM 

••GRAvENHAGE�6 Augustus 

v .. ( c,. 

De Weledelgeleerde Heer/& ,l"3(9
Drs. A. Kuipers, 
Ministerie van Algemene Zaken, 
Javastraat 68, 
's-Gravenhage. 

Betr.: Lijst van te beveiligen industrieën. 

Ten vervolge op mijn schrijven VSB/AZ/1/49 
en in antwoord op Uw schrijven no.63491 dd.4-6-49 
deel ik U het volgende mede. 

Het Ministerie van Marine heeft miJ een op
gave verstrekt van de navolgende bedrijven, die 
alsnog op de lijst van te beveiligen industrieën 
moeten worden toegevoegd: 

Hazemeyer Apparatenfabriek 
Sinus Radio, Zeist 
Enkes, Voorburg 
N.V.Electrotechnische Industrie v/h Wilkens Smit & Co.

te Slikkerveer 
..,_ Electromotorenfabriek "Dordt", Dordrecht 

� N.V.Jlectrische Jechanische Jndustrie, Utrecht 
N.V.Willem Smit & Co's Transformatorenfabriek,Nijmegen
Van Rietschoten & Houwens, Electrotechnische Mij.N.V.,

Rotterdam 
N.V. v/h Croon & Co., Rotterdam
N.V.Electrotechnische Fabriek A. de Hoop, Rotterdam
Groeneveld v/d Poll & Co.Electrotechnische Fabriek,

Amsterdam 
N.V. Mijnsen & co., Amsterdam
N.V. Verenigde Electrotechnische Bureaux voor
Scheepsinstallaties "Verebus", 's-.Gravenhage.

h 
(Dr.P.Schoemna�· 

dV/MvH 



{ µ .'C.tlT van D. 

Betreft: 1 ap_JJOrG besp1·eking .,_1et GGnerAal Kengen, in aan
wezigheid van Kapt.c.e Swart, door f:::D en D.III 
op 12 Septe moer 1J49, ten tenoeve ven OD 122 
Beleids10.,esties D.III_���--����������

l. Aan de orc.v weI'd gesteld de vraag op welke wij��e
de beveiliging vqn de zetelverplc� tsing van de K.L."i.
Hoet worden ger eeeld. I.n,di en dit n .1. een civiel vr·aag
stuk is, zal dit geheel door de B.V.D. moeten wor·den
opgelost, doch indien dit militair is zal àit door
L. 3.K. moeten worden geregeld, met dien vei sLande, dat
door de B .v .D. enkele diensten zullen woroen verricht.
Kengen deelde mede, dat dit inderdaad als milit�ir vr�ag
stuk moet worden gezien en dat vermoedelijk binnen een
.1:;aar weken het standpunt in deze Zàl v,orcten bepaald.
Hij informeerde naar onze algemene bedoeling .met de
beveiliging van de ICL.M. en eveneens betreffende de
stand van de werkzaamheden.

t it het gege ven overzicht bleek, dat door ons 
globaal in dezelfde richting 11.ordt gewerkt als straks 
zijn behoeften zullen liggen. Zodra de plannen defini
tief zijn vastgesteld, zal hij zich in verbinding stel
len met H.-BVD, ten einde met hem een reg eling te tref
fen omtrent de samenwerking op dit terrein tussen beide 
diensten. 

2. Aan Generaal Kengen v:erd gevraaed in hoeverre
de Lt .Ï\.ol .Steenhouv�er kan v orden geacht de belangen
van de L.S.K. op het gebied van de industrie-beveilit,ing
te vertegenwoordigen. (Kolonel 'l'ielens had aanvankelijk
medegedeeld, dat Lt.Kol.Steenhouwer àit zou doen, doch
L.ter deelde Steenhomver mede, dat llij niet voo r de
belangen van L.S.K. opkwam}. Generaal Kengen bleek van
het be staan van Lt .Kol .Steenhom'ler onkundig. Hij sprak
er zijn ve:::wondering over uit, dat er blijkbaar door
Kolonel Tie lens een regeling tot stana 11 as gebracüt,
waarvan hij onkundig was gelaten. 1Us g,evolg van de
onzekerheid, die thJ.ns op dit terrein heE.rst, \1erd door
ons rechtstreeks contact opgenomen met Kolonel Otten
betreffende de bouw van Gloster � Tu:eteor,· ( zie verslag
OD Folcker) •

Het werd door ons betwijfeld of dit eigenlijk 
wel juist is. Het aantal te beveiligen O.)drachten uan de 
industrie is bij L.S.K. uiteraard zeer gering. Daar 
staat ec1�er tegenover, dat b.v. op het ogenblik een 
voorschrift in ontw er· p is betrefJ. enàe de oeveiliging 
iffiil contracten. Hierover is over·leg gepleegd met Il:arine 
en met oteenhouwer. 

�;.ls Steennouwer zijn instem..m.ing met riet ontv,erp 
betuigt, betekent dit dan dat L.s.K. er ook door gebon
den is? Generaal Kengen kon dit bepaaldelijk op äit o
genblik zo niet accepteren. Hij zal zich over deze 
b�estie füet Kolonel Tielens verstaan en Zctl in ieder 
geval gaarne van het betrokken gescnr ift ke:,nni s nemen 
al vorens dit wordt vastgesteld. Betreff encte de uitkomsten 

� van het e,esprek met Tielens zal hij aan de 3VD mer_edeling 
'--'\) /·doen. D.III, 13 September 1949 
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Kf Bn;ET VI •• DE 
co IS' AIUS n-:n. . m I GIN 
IN DE PROVI..C"IE OV1!.RIJ ,:t:.L 

No.: 4304 

AFSC II'T 

Ondernerp: 13cnoJ_ing vi·�ale bet1r:t;vcn 
Bijl· gen: een 

G:;:';HEitI 

In overleg met cle "rocura" r-·•er.iorenl, 
f.'gd. , ir ;.ctcur van Politie i;c Arnhem zond i. an alle bU!':.,_;e
mcec, ,ers in mijn gmv .st e c:i.rculairc dû. 17 Hoi 1949 1 :Cn�J:i.
nct, r. 3840, G3 1cim, ,·r, nrvP 1 U llierl>ij oen e."-ce·'lplncr r.:;el ic 
vc 1;.an ·e troffen. 

D<1 o.ntt:voorden, d:i..e .tk. dai::.rcp van de 
m."gcr:mcsterti ontving, r;aven mij een beeld van de in <lc pro

vincie ru mnczige vitnle be r:tjv0n. Ik kree� de :ln ruk, da-t 
"c ene e:tmin6 de� .r cd:r.iJ·,,en over het al.;;;,eî'îceu do Randrcht 
haaf'' V; l de C ··roJ:ken Ul?[:;Cill0C"' ,erF.:: 0 � de plPlw"'i,; vlijko 
pcli.,1oorgnn ,n en dat e be\/< :i'lC in norm,.-.10 01.:u:rta.ndlgi eden 
i 1 de neoz.·'·c eevallc 1 aan ict beleid v 1 de bur ·emcestoro 
lmn \,Or ... n ovcreala J ;· ... 

! .., :::. ;den vn.n onru ,t zal het noofü.,.,u-
1·elijTI: z jn, dnl; voo • <'\ .. naldc 1Jcdrijvcn. vero ··c"l'.'k�;e becc· ar
r'lin :�'3trec;elen ,;:JOr en cct:rcffe 1. ezc vc-:r..:ichor..rte be\r -
kinG · rorr1t)n toeve�.·trouwd aun de beroersy,oli tie, de re-
scrve1 Jlitie �n/of een s_ ecl .. �lc bedrijfnuemü inaa liens-1.i, 
(al of iet) onder de r�serve olitie rossor·.01.end. ilct J:om.t 
mij �e, enst voor, für� de :1.n tijden van onrus , te reffe;.1 ver 
stcrlt·�e bcsc' enn:i.ngsma.atrccelcn reedo t :1ano zoveel no__;clijk 
uorden voorbereid en dat "nn ; ·ondc zoveel 40 cl:l;îk vnst 
st at, \70l1m behoeften � :;;n extra be ·,nkiugsporsonêel in de 
vernchillc..o.dc gemeen :,en : tumcn ont::rt�an en uit welh'.? bron
nc,n dit :e:r.sonccl hm r:or en cc:rocru�:;eerd. Op 1it punt ver
schaf·tcn de door. mij -yr n de · urgeri.eesters on··vangc.n berio' 'm
non ;;een volledige inliclr�:i.nc"on en ik s el Mij voor, m:ijn 
onderzoek r1cswegc voor !; �c zette!l. 

Ik s cl he·t op prijs, U vnn oen en 
ander op <'la hoogte te s·tûl1en, nu ik .m nis r van n.r-;;.'. 
2, e�rs · e lid, cub c, van he ... :r. B. von b t"ugus·tuo 19. S, 
nr. 51, .rr,iaruit nij bleek, d· t i;ot de ·t""n.,.. van UZl dien .. ::-'� 
onder neer behoort, het bevorderen v, ... vcili...,imiuo�1autrcr;e
lcn in n.lle t1i tale en 1�1etnbarc �v-:;r leid,:;- en p r�:Lculiorc 
inB �e 11:i.nc�cn en bed.rij ven. 

!!{ :::,tel mij ge.ar 1e op0n voo:r. Hw or-
me�c :ineen terzake en ncht he·t r.;m.venr.1t, r o;t ook tnn ·1..:"'!.nz:lon 
v, n c e onder 1 vie;e 1"'1<.mtie eon zo c;oed F.OGel:ljko Sf',;'"!(H.1',7f-!r
.. ing bes ûa.?.t turmcn U ; en niJn dic!:lot. 

c:: Connissa-in der •·on:i.t1t;in in 
da provincie Overijsnel, 

AAît 
de Heer 11:" rec·l;cur vnn de 

inncnl mdoc VEd1:i.ch�i<isr1i.znr:rt 11 

Dcpnri,er.or:'i.:i Vr,1'1 B'inm,nla"l< "'G Zaken, 
's-GRA..V · ;H: GE. 
-

r:i.c der , e 1.nm der 
Jchucren 



APSCHRIFT 

1ITNL TEl IE VAN 

1: Ir:r.IBNL!\NDSE ZAKEN • s-GRavcnhc. ;c, �2 Octobcr 1949.
Java'3trnat 6A o 

No.: Pi 70767 
E0tr.: :&?veiliginr; vitale 

bedrijven ZEER GE.-IbIM 
( 

• 

• 

AAN 

Naar canlé.iding van m, rJchri jven van 29 Septcnber 
j .1., No. 4304, waarbij mij een e-·-:èmplaar \1erd tocc;ezonden 
van de cirC'ulaire dd. 17 Mei 1949, Kabinet Nr. 3840, 
Geheim, grijp ik gaarne de gElecenheid aan om UHoocBdelGestrenge 
het standpu..rit VP.n de Regering, hetv,elk werd neergelegd in 
het door U .:wngeha-:1J.de art. 2, een::te lid van het Y. B. v'<.n 
8 Augustus 1949, No. 51, te verduidelijken en toe te lichten, 
teneinde ten deze mi8Verstnnden. to verHijderen • 

Onder beveilieine van bedrijven dient hier nl. te 
worden verstaan het "'ro:_îageren, ontvrernen en coordincron 
vc..n vcili6heidsnaatregelen tegen hci"1eli,jke ( m1bven,ievc, 
clpnèestiene) activiteit, in de vorM VLn srjonrogc en s,
bota e. De beveiliging ter;en sn·cnli�ke r..anval len ligt niet 
op het terrein van deze dienst, doe op het terrein vo.n 
de Politie en de i'Jationale Heserve. 

Behalve de bestudering vs.n c;evalle.n vrn beJrijfs
spionnage en Rabctnge en van de daarbij gebe igàe methoden, 
Vé 1� hieronder oolf het orc;rmiseren ener nlnn'l11ati ,·e, defen-� 
nieve beveili:;ing tegen nnbversieve • cti vi tei t, teneinde 
enerzijds hierdoor de ter,cnstu.'1.dcr zoveel !'lor;elijk bij 
het bereiken van zijn doel te hinderen, nnderzijds om 
daden v2n srionnage en snbotnee c;emakkelijker te kunnen 
<J ignaleren •• 

Het ic vrnllicht dienstiG deze mogelijlr:e activiteit 
in bedrijven aan de hand van en)-:ele voorbeelden te illuGt:r.e
ren: 

a) Snionnace.,,
Bpionn"' eë kan geschieden door 1 er:.--1onen, �erkzaam
in het bedrijf, rlie \rro.rdevolle 1egewms nan 
nuitenlanders uitleveren, en door �.crsonen huiten
he·t bedrijf, die '31 ve kann zien om deze 
gegevens door binnenuringing te bel'lachtigen.

b) Sabotage
Ook hier is de�·elfa.e onderscbeidinG :ï:1.ocelijk, Een
arbeider kan bv. een tijdbom neerlegccn met het 
doel een vitaal onderdeel te verwoesten, en een 
buitenstaander kan met hetzelfde doel tot het in
wendige ven het bedrijf doordringen. 

Het organiseren van afr:cermaatreg6len te13en s:pionnn°;e 
en sabotage bestrijkt o.a. de vo10ende gebieden: 

de Cor>missnrls 'ler Koningin 
in ae Provincie Overijosel 
te 

-1-
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,1 WISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN ZEER GEHEIM 
Vervolg op schr.�w. 70767 dd. 22-10-49 aun Cornm.der Koningin te Zwolle
-------------·-----··-----------------------......______ .. ______ .. ___________________ 

• 

• 

- 2

A.. Beveilir-inc.r te. en actj.e van binnen uit o 

Techn1sch-orgn.nisa arisch. 
Het definiëren aan de hand ener analyoe van 

de structuur van het betroltlcen bedrijf van de 
kv1etsbare delen, teneinde de nodige afschermende 
maatregelen op administratief, personecls- en 
materieel gebied te kunnen treffen. 

B. 
-

Personeel. 
'îi"a�a in hand met dit definiêren, het onder

zoelren op politiel,..e antecedenten van personeel, 
werkzaam op of in de onmiddellijke nabijheid van 
deze kwetsbare delen, de zg. �leutelyosities. 
Voorts het adviseren inzal{e heii verwijderen" over
plaatsen of weren ven onbetrouwbare elementen • 
:Jc�sili · n.O' te en actie van buiten n..f. 

iieronder vallen een aanta organisatorische 
maatregelen die wedero� met de structuur van 
het bedr-ljf ten nau':'rnte moeten samenhengen en 
die ten èoel hebben te voorkom.en, dat buitenstaan
ders met succes daden van spionnage en scOotage 
1cunnen bedrijven. 

Dit zijn veiligheidsmaatregelen van physioke 
aard, waartoe behoren : 
a) het bevorderen van een nauwlettende contrtile

op personen die het bedrijf betreden, door
het invoeren van bezoekerspasjes, en pasjes
voor het eigen personeel.

b) het aanbrengen van materiële hindernissen
( hekken, muren).

c) het bevorderen van een doeltreffende bedrijfs
bev1aking.

Alle orgru:iisatorieche maatregelen op beveiligings
gebied dienen te ,1ordcn getroffen door de direct:t.e zelve, 
en in de pra.ctijk onts-taan zij in overle6 tussen ambtenaren 
van mijn dienst en een speciaal door het bedrijf aan te 
wijzen beveiligingsfunctionaris. 

Hoewel in de aanvang van dit schrijven werd uiteen
gezet, dat de beveiliginge tegen gev,apende overvallen van 
buitenaf niet onder mijn dienst ressorteert, is zij toch 
in zoverre hierbij behulpzaam, dat alle maatregelen die 
zij propageert met doel subversieve activiteit van buiten
staanders te keren, uiteraard ook gedeeltelijk vo.n nut 
kunnen zijn tegen q]enlijke aanvallen van buitenaf (bm·m
king, materiele bind3rnissen). 

Zo ook zijn alle hierboven geschetste lilD.c�tregelen, 
die op de normale vredestoestand zijn �ebaseerd, els basis 
te eebruiken voor de veel ui·t;gebreider maatregelen in 
tijden van binnenlr.ndue onlusten en zal met name van de 
kennis van de beveiligingsfunctionaris en zijn overzicht 
over de toestand in troebeler tijden sebruik gemuakt moeten 
worden om een juiste naneenschakelijk te verkrijgen van de 
maatregelen in beide phasen. 
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Wellicht ten overvloede zij vermeld, dat het gehele 
beveili�ingsproces een vraagstuk is van systemfl.tiek. 
Het is met beperkte middelen ten enenmale onmoGelijk om 
alles gelijkelijk en even doeltr§ffend te beveiligen en 
dit is ook niet nodig. De h1etsbare gedeelten moeten 
echter in rangorde van belanerijkheid Porden gesecureerd 
en de ma�treeelen moeten steeds in verhouding ataan tot 
het belang va...l'J. hst object. 

Hoewel ogenschijnlijk de orgvnisatie en èe werk
zaamheden der hulppolitie en nationale reserve zich kun
nen voltrekken buiten de bemoeienis van deze dienst, 
ioVomo het speciale 11 noodtoestand 11-karakter dezer instel
lingen, dient toch de n[-indacht te worden ';evestigd o:p de 
volgende !'10gelijkheid van doorkruising • 

Bij een doeltreffenne beveilieine, eeentameerd op 
de ·wijze als in c1e aanvang vnn dit schijven uiteenc;ezet, 
zal, na een aenlooptijd vnn +,echnische definitie en 
pcrsoneelsbeveilir;i11.c cl.e nood.7.na.k worden r.;evoeld van het 
organiseren var. reserveploefSQ.g voor vi i;n.le ce<le,:,l ten van 
het bedri�f. De "e noodzac'lk doet zich b:i.jzonrJ.e:i:•lijk e,e
voelcn wanneer niet o.lle onhetrouvihr re elementen in 
vrec1estijd kunnen werd.en vervijderd of geweerd. De 
organisftie van deze reserveploegen, die door de beveili
gingsfunctionaris ter hand znl \"lorden geno!llen, zou nu kun
nen wor1len doorkrnist door een t7erfactie van plnatselijke 
hulppolitie of iation�le Reserve in het bedrijf, zodat 
ver.'larring zou kunnen ontstaan. Het is dn�"trom rlienstig 
dat dit aspect op hoog niveau wordt bezien en dat de he
veiligingsfunctionaris van de plannen der hulppolitie 
en Nationale Reserve kennis draagt. 

Bovenstaa.nde opmerkingen hadden ten doel te schetsen 
hoe cle algemene beveilic;ing wi.n een vitaal bedrijf 
tot stan"ä. ko:mt. Het kt>n evenwel nodig zijn c1at ten behoe
ve van de beveiliging van Overheidsgeheimen in bepaalde 
bedrijven, die Regeringsopdrachten uitvoeren, biJzonde1:e 
beveili6ingsnaatregelen nodig zijn. Deze worden in voor
komend geval door de opdrachtt;ever genti:puleerd en even
�ens in overleg met mijn dienst ontworpen. 

Ik moge ten slotte nog opmerken, det in alle ge
vallen waar vitale bedrijven in overleg met mijn dienst 
worden beveiligd, de plaatselijke :politie-autoriteiten 
een integrerend deel van de beveiliging voor hun rekening 
ne�en enoowel in de volle omvang van het probleem als 
in vele van de d6:tails wnrden gekend. 

Het Hoofd van de Dienst, 

Mr. L.Einthoven. 
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RAPEORT yap.1 D.

Voor: H.D. 
Van : D III 

Betr.:Bespreking D III met Ltz.I Amsterdam, OJ: 22/8-'49 

Het gesrrek vond rlaats naar aanleiding van een uit
lating van 8.b.I\.8tam, dat Ihilir,s internationaal vreemde 
practijken volgt met eeclassificeerd materiaal, bijv.kort 
geleden in 0enemarken. 

Amsterdam vertelde:" .... oals bekend heeft Philips een 
sterke internationale organisatie. Hun belangen ligcen dik
wijls niet gelijk aan die van de Ked .1"Áar ine. \,anneer zij 
ontwikkelingswerk verrichten voor de hed .Iv,arine, zit daar 
voor hen c omm.ercieel niet veel in. ·li'anneer zij echter de 
zaak later kunnen verkopen naar het buitenland, begint hun 
winst. lij mogen dit echter niet zonder voorafgaande toe
stemming van 1-.,arine; zij rooeen er zelfs niet over praten. 
�ij lossen dit nu op door ergens een "hint" te .çeven, dat 
ze met iets bezig zijn; bijv., dat ze aan radar werlrnn voor 
de hed.Tuarine in Jenemarken. Reflecteren dan de Oenen, dan 
verwi JZen ze naar de led .l1aarine. Jaar wordt dan gevraagd 
om toesterruüng, die dikwijls moeilijk kan worden geweigerd 
om politieke redenen èf omdat het corr..rr.e rcHHe belang zich 
er tegen verzet. (bv. anders levering uit Engeland of de 
Verenigde dtaten). Jaardoor krijgen ze steeds hun zin. 

,)it alles maakt al het beveiligingswerk problematisch. 
Wanneer we voor tonnen een order hebben beveiligd gaat deze 
daarna zonder classificatie de grens over. De declassifi
catie wordt ten dele veroorzaakt door het feit, dat de led. 
ontwikkeling voortdurend achter de feiten aanloopt: in het 
punstigste p-eval hebben we hier net goed en -v:el een nieuwe 
vinding, warneer deze door de . .i..m.erikanen wordt r,edeclassi
ficeerd en vrijgegeven. Resultaat: weggegooid reld. 

Uiteraard wordt deze hele rroblematiek in hoofdzaak 
veroorzaakt door een gebrek aan ir:ternationale techniscr� 
uitwisseling, maar het is voor Lederland en met name voor 
de Iiarine, practisch onmogelijk hierin verandering te bren
een. �e grote bondgenoten hebben geen interesse bij ons 
(behalve voor Jacht-vliegtuigen en mijnenvegers) en hebben 
dientengevolg�veel risico biJ het verstrekken van gegevens 
en. vve inig baat. Daarbij komt nog het valuta-bez·waar, met 
name t.a.v. Engeland: de l:!.ngelsen willen de :productie in 
eigen land houden en wrl fereed îroduct ter beschikking 
stellen en .tt'rankrijk en i'lederland hebben geen ponden." 

·op mijn vraag of we danpiet beter op kunnen houden
met be veilieen, anwoordde A, dat dit/naar zij To.mening ook 
weer niet kan, want dat maakt helemaal een slechte indruk, 
terwijl de gringe kans, die er 'thans nog is om hier in tJe
derland eens een ruil-object te hebben bij de internatio
nale onderhandelingen, dan ook nog verdwijnt. roch is de 
vraag of het lonend is om veel kosten aan beveiliging te 
steden. 

Ik heb A. gevraagd of hij niet reloofde, dat door 
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interrationaal beveilifings-overleg nor iets te redden zou 
zijn, nl. door bij de afnemende landen de zaak ook te trach
ten dicht te rlakken.fet is dan nl. niet nodip: altijd te 
deelassificeren. a. had hier wel oren naar, doch verwachtte 
weinif reslil.ltaat, als: e-evolg van let bestaande wantrouwen 
en de strivdige economische belangen. Eij zei; "de ·,esterse 
Unie struU:elt niet door de 11 in.v.Oorlog en l arine, maar door 
die van Financiën 11

• Hij erkende echter ook reen betere or
lossing te �'veten. roe.P ik her;.;. verzocht om ons or de hoogte 
te houden van de internationale aspecten van zijn ·werk, ver
wees hij daarvoor naar �chilp, die hiJ volrtdurend or de 
hoogte houdt. 

Het zal mogelijk nuttig zijn om met 0chilp eens te 
praten, doch alvorens hiertoe over te gaan zal ik gaarne na
dere aanwijzingen ontvangen. 

D III, 23-8-1949�, 
/1 

I 
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Verslag van bespreking met de Commissaris der Koningin in 

de Provincie Gelderland, Jhr.Dr.C.G.C.Quarles van Ufford, 

op 3 November 1949. 

---00000---

Ik drong er bij de Heer Quarles op aan om zo spoedig 
mogelijk met zijn ambtgen oot in Overijssel en de Procureur
Generaal te Arnhem een samenkomst te beleggen teneinde de 
samenwerking te bespreken tussen deze drie autoriteiten en 
de B.V.D. 

Ilt legde de Heer ·�uarles uit, dat de grondslag voor 
een dergelijke samenwerking nergens zo gunstig was als in 
dit deel van Nederland en dat ik daarom tot elke prijs wilde 
proberen om hier als het ware een voorbeeld te stellen voor 
de andere delen van ons land, waar totdusver een dergelijke 
samenwerking nog niet m ogelijk is gebleken. 

Ik heb hem erop gevrezen, dat de samenwerking rp.et ver
schillende industrieën in Overijssel repercussie zou hebben 
in Gelderland, met name in Eibergen, Neede, Lochem en Winters
wijk, welke samenwerking gedeeltelijk zal moeten plaats vinden 
met Gemeentepolitie en gedeeltelijk met Rijkspolitie. 

Onze toekomstige bespreking zou dus lopen over het in 
elkaar doen grijpen van de werkzaamheden van de Gemeentepoli
tie en Rijkspolitie op het terrein van het extremisme en de 
beveiliging van bedrijven, waarbij uitbreiding van I.D.'s 
van Gemeentepolitie nodig zou zijn en de training van be
paalde, in overleg met de P.G. aan te wijzen, ambtenaren van 
Rijkspolitie. 

De Heer uarles was over dit voorstel enthousiast en 
zou mij op korte termijn berichten wanneer de samenkomst kon 
plaats hebben. Als mogelijke datum voor een bijeenkomst heeft 
de Heer Quarles genoemd: Vrijdag, 25 November of Maandag, 28 
November a.s. 

H BVD. 

Attentie: Bespreking uiteindelijk vastgesteld op 9 December 1949 

/ 
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's-Gravenhage, ö D camber 1949 
J'avaf:;traat 68 

De Hoogedelgestr.He.er Lt.Kol.E.Steenhouwer 
Seotie G.IIIc, Generale staf 
Jan van Naesaustraat, 123 
�s- Gr ave n h a  e e 

Zoals reeds mondeling werd besproken, zou
den door ons aan U worden voorgelegd enkele vrag n 
betrerfenàe de aard en omvang van de beveiliging van 
belangrijke bedrijven. Het zou op prijs worden gesteld 
om onderstaande vragen te kunnen doornemen met Kolo
nel Bakk �, zulka gaarne in Uw aanwezigheid. 
Indien uit de bespreking betreff enda de aard van de 
orders en eventueel toekomstige productie blijkt, <lat 
een directe classificatie, overeenkomstig de algeme
ne bepalingen bedrijfsbeveiliging, niet noodz kelÏJk 
is, zullen wij toch eaarne nader worden geinformeord 
in hoeverre U geadviae',rd wilt worden omtrent de be
veiliging van het bedrijf. 

Gaarne zouden wij betreffende qe te bevei
ligen industrie�n nader antwoord hebben op: 

1. hilips (N.s.F.) Welke belangen bost�an bij dit
bedrijf voor de Landmacht? �n

er orders, zo ja welke. oet op erond van de aard
van de orders -overgegaan worden tot classificatie?
Er is sprake geweest van beveiliging van de tanlc
radioset.lloe zwaar moet d1t door ons · oràen geno
men?

2. Johan de \11tt Beeft de Landmacht belang bij de ha
te luchtmotor? zo ja, elk is dat

belang en in qelk sta ium begint de interesse.

3. Optiek Verondersteld ,ord� dat de Landmacht belang
heeft bij optische instrumenten. Zullen 
deze alleen bij de Instrumentonfabriek 

DrsBl eeker worden betrokken? Indien tot bestelling 
wordt overgegaan zal dan sprake zijn van beveiliging 
en/of classificatie? 

4. staatsmijnen Eeirder is sprake geweest van het ver
v ardigen van trotyl bij de ijnon.

Gaat it  plan no g door; zo Ja, met welke gevolgen
voor de beveiliging.

5. Artillerie Inrichtingen .De vraag l erezen of
voor de huidige munitie

aanmaak inderdaad beveiligingsmaatregelen moeten 
worden getroffen. Zullen de revisiewerkzaamheden 
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( apens?) van enig belang zijn or worden? Ligt hot 
in me bedoeling om 1n de toekomêt geclassificeerde 
produotie bij de Artillerie Inrichtingen te depone-
ren? 

6. Backer and Sens
7. D.R.U.
8. Verblifa
9. bbink te Doesburg

10, Daalderop 
11. Van Heyst (Persinstallatie?)
l�. Nederl.Springstoffen Fabriek

Betrertende deze industriet!n zouden wij gaar
ne nader worden ingelicht omtrent m aard en omvang 
der orders, of er sprake is of zal zijn van cla�si
ficatie, respectievelijk in hoeverre de Landmacht 
toch iets naders omtrent de maatregelen, genomen 
door het bedrijf op het gebisd van de beveiliBing, 
zou 1ensen te weten. 

13. D.AeFa (plus rij- en tractieschool) Vermoed wordt
dat hier nu al

of op de duur belangrijke orders zijn of zullen wor
den ondergebracht. Een nadere aanduiding van de aard
en omvang van de te nemen beveiligingsmaatregelen,
in verband met eventu le classifi tie der orders,
komt ons gewe�st voor.

14. Vuurwerkfabriek Kat
15. Firma Tevema, Amsterdam
16. Bakker, Hengelo
17, Kornelis' Kunsthars Producten Industrie.

18. 

Gezien de omvang van deze bedrijven en da 
aard van de productie kan niet goed worden ingezien 
waarom bij deze industriet!n beveiligingsmaatregelen 
gewenst zouden ziJn. Uit de aard der zaak staan wij 
open voor nadere argumentatie betreffende het tegen
deel. 

Smits Vonk Ons kvam ter ore, dat de producten v n 
Sm.ivo zeer belangrijk moeten �orden ge

acht in het verband der landsvetdediging. Omtrent 
aard en omvang van dit belang en eventuele beveili
ging daarvan zijn nadere inlichtingen gewenst. 

De vraag in hoeverre de Nederlandse chemi
sche industrie van belang is ot zal worden voor de 
chemische oorlogsvoering,kan door ons zonder .meer 
inzicht niet worden beantwoord. ogelijk zijn, be
halve bij de chemise e industrieea ook nog op andere 
terreinen plannen, waarbij reeds thans or in de na
bije toekomst sprake zal zijn van productie, waarvan 
de geheimhouding gewenst is. 

- 3 -



Inäien van de zijde van de B.V.D. ter zake 
v d bev ,111g1ng in oontect, zal moa e.n . orden 
g treden met een of meer �an ovengenoemda indu

trie�, zal het noodzakelijk zlJn, dat de Direetie 
n de betrotJ:en industrie in kennis wordt gebracht 

ven de eis or de .ens van de Land.macht ten aanzien 
n de 'ceveiliging van cl product oor zover de 

B.V.D. bij een dergelijk bedrijf nog niet zou zijn
geintroduceerd 1 zou van e ziJd van de Landmo.cht
voor de introductie moeten ··or en. zorgg dragen..
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!."IN!f'TERIE V 
BINNENLANDSE ZAF.E i 

• s-Gravenhage, 20
Javastraat 68.

cembar 

No. ; 'bX 75889 

AAN: 

Het is mij gebleken dat de werkzaam den van 
Ir. Y.A.Kuipers niet geheel h ,boen voldw. aan bete:oon 
voor een goede uitvoering van de be·oiligingotaak vau 
mijn Dienst is vereiot. Ik ho b derhnl ve be eend geno�i "".' 
de ambtenàa.r per l ?ebni ri 1950 van zijn huidige functie 
te moeten ontheffen Op grond van de bezv,aren die oc� 
van· de zijde van 11îarid naar voran zijn gebracht lijkt 
het mij. gewenst om deze onthef'f).ng niet l ng r uit te 
stellen" al.hoewel het mij niet mogel:J.jk is om oor 
l Februari a.s. voor een passende vervanging van Ir. 
Kuipers zorg te dragen. 

Ter oplossing van het vacu-.im dat door deze gang 
van �aken dreigt te ontstaan, doe il; een beroGp op Uw 
edowerl::ing. Aangezien Ir"Xuipcrs in het bijzonder be

lust is met beveiliging van bedrijven op het gebied ..,, n 
scheeps- en werktuigbouw, ia in de pra1-tijl en nau � 
samenwerking met tarid, en vooral met Ltz.Lina voort
durend nodig geweest. 

Een oplossing van de genoemde moe5.l:i.jltheden zou 
kunnen worden gevonden, indien Uwerzijds voorzieningen 
ktl.nnen vrorden getrof'fen, -.. enrdoor r arid tijdelijk de 
beveiliging van een aantal bedrijven zelf verzorgt. 
Zodra.mijnerzijd een goede opvolger beschikbaor is� 
,zal deze regeling kunnen worden beëindigd, 

Ik stél mij voor da·I; deze regeling zou dienen te 
omvatten de navolgende bedrijven; 

SCHEEPSBOUW: rîed. - k- en Scheepobou :miij, A' dam; 
1'De fachelde'', Vl:1.caingen; 
Rotterda.moe roogdok Mij., R'dam; 
''lil ton Peyenoord, Rott rdam • 
Nev abu, 1 -Gravenhage. 

!NSTAl.JiA'.I!EURSa croon , co., Rotterdam•
"de Hoop", Rotterdam; 

fERETUIGBOUW: 

Groenaveld & v.d Pol, o rda.m; 
Mynsaen & Co .. , .Am.sterdam; 
Rietschoten & Houwens, Rotterdam; 
Stero & Weggelnar, Zaandam; 
Verebua, 's-Gravenhage. 

llerknpoor ( ' am en Utrecht); 
11 ne Schelden , Vlissingen;
Ro·tterdomse Droogdok Mij. , R' dam; 
.'/ilton Feyenoord, Rotterde ; 
Stork Hengelo; 
De 1uinck Keyzer, Zuilen; 
Ahrend, .Amsterdam.-

het Hoofd van de Marine 
Lange Vijverberg, 
's-GRAVENHAGE 

Inlichtingen Dienat 2 •. -
-



� ISTERIE VA? :BINNENLANDSE Zlü{EN GEHEIM. 
,ervolg op sobr.No.75889 dd. 20-12-49 aan Hoofd �·1ari.n.e Inl. Dienst. 

- t a I r •-•or• . ...._ ..._......_ _________ $_W ....... __ 

2.-
-

J ... 
Voorzover onderzoeken naar de betrou rbaarheid 

van personeel zouden moet n worden i�esteld, za.l dit
in samenwerking met de afdeling, !an lll1 n Dienst kunntm ·
blijven geschieden. "'-l1c.vû4·�� Het is dus M .Jn bedoeling dat áll. en de or ' i
aati van de bcvei ·�ins in de genoemde bedrijven ij e-
1!3:lê door o.rid wordJ verzorgd" 

.Aangezien het vom:t mijn dienot v 01• il,:, goede uit
voering der werkzaamheden noodzakelijk ia om � de hoog
.te te blij-iten van de gang van zaken ll zou ik h t op prijs 
stellen indien afschriften vati rapporten, die betr kking 
hebben op de beveili Jing ven bedrijven, doorU ter be
achildcing van mian di�n�t �unnen worden gesteld. 

Gaarne verneem ik of' U zich met bovenseschetste 
oplossing zult kunnen v�renigen. 

Het Hoofd van de Dienst, 

r.L.Einthoven



1 "1n Overijssel en Gelderland tezamen met 
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De vergadering werd bijgewoond door de Kabinets
chef van de Cormnissaris der Koningin in Overijssel en 
het hoofd van·. de: 3e. Afdeling der Provinciale Griffie te 
Arnhem, resp. de Heren Mr.C.F.Diesch en Mr.I.Barends. 

Ik gaf de heren een uiteenzetting omtrent de com
munistische politiek hier te lande, waarbij ik speciale 
aandacht wijdde aan de kadervorming, de activiteit in 
de bedrijven, de actie onder de jeugd en waarbij ik mel
ding maakte van het culturele werk "Nederland-U.S.S.R." 
en de"Vredesbeweging". Ik deelde mede, dat voor ons vast
stond, dat hier te lande de aanwijzingen van de Kominform 
getrouwelijk werden opgevolgd (rapport Woud), terwijl ik 
t.a.v. de binnenscheepvaart de heroprichting van de I.S.H.
in Marseille in Juli 1949 heb gememoreerd.

Het plan tot samenwerk ing met de Fabrikanten Ver
eniging in Enschede, hetwelk van te voren aan de heren 
was toegezonden, vond algemene instemming. 

De Corrnnissarissen der Koningin zouden hun mede
werk ing verlenen voor de u itbreiding van de Gemeentelijke 
Inlichtingendiensten in de industrie-centra, terwijl de 
P .·G. het zijne zou doen om de Rijkspolitie van de nodige 
instructies te voorzien. 

De B.V.D. zou, zodra een definitief accoord met 
de textiel was bereikt, de opleiding van de politie-ambte
naren, die met het antecedentenonderzoek zullen worden be
last, ter hand nemen. 

Aan het eind van de bespreking, die tot 1.45 uur 
heeft geduurd, verzocht ik de heren mede te delen in hoe
verre zij het wenselijk vonden een dergelijke bespreking 
op gezette tijden ter herhalen. Ik deelde hun mede, dat 
het mij onmogelijk zou zijn om geregeld zoveel nieuwe 
dingen als ik thans had vermeld ter tafel te brengen, 
omdat zij er nu eenmaal niet waren. Desniettegenstaande 
was de conclusie waar men toe kwam, dat het gewenst zou 
zijn om dit contact regelmatig te houden teneinde alle 
misverstanden, die zouden kunnen rijzen, op deze wijze 
uit de weg te ruimen en teneinde voorlichting te ver
krijgen omtrent zaken, die men nu eenmaal niet zo gemak
kelijk op papier zet. 

Daarom werd besloten op Vrijdag 3 Maart a.s. om 
10.30 uur wederom samen te komen, hetzij in Anihem, 
hetzij in Zwolle. 

De stemming van de 3 heren onderling, zowel als 
hun houding t.o.v. de B.V.D. was bijzonder plezierig 
te noemen. Ik vrees echter, dat het voor de heren teleur
stellend was, dat er zo weinig specifiek Gelderse en 
Overijsselse mededelingen omtrent het corrnnunis::txmmme 
konden worden verstrekt. 



Ik heb de heren nogmaals uiteengezet, dat elk 
gegeven, dat van belang kon zijn met het oog op de 
openbare rust en orde in deze gewesten, hun automatisch 
moet bereiken via de burgemeesters, die door hun korps
chefs behoren te worden ingelicht, en dat het niet te 
verwachten was dat Den Haag over meer gegevens in dit

opzicht zou beschikken dan locaal aanwezig waren. 

H BVD. 



• 

•• 

� 

• 

GELDERL.AND 
--�---------------

1. Kampeerterreinen.

2. Hoe is het te verkla ren, dat de gemeente
Lochem ten aanzien van het extremisme zo
veel{afsteekt tegen de omliggende gemeen
ten.

3. De C.P.N. zoekt de laatste tijd haar macht
in het bijzonder te vestigen in de be
drijven. Op bijeenkomsten van de partij
leiding wordt te dien aanzien de activiteit 
in Gelderland en in het bijzonder de afd • 

.Arnhem, als voorbeeld gesteld • 
I.D. Arnhem is hiermede ten volle bekend
en blijft steeds goed geinformeerd.
Voor de overige bedrijven is 0ijzondere
aandacht gewenst.

4. Is contact merkbaar met partijgenoten in
Duitsland?

5. Aandacht voor kampeerterreinen.
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G E L D E R L .A N D 

1. Percentage C.P.N.-stemmen:
1946: 4.5% 

!
landelijk 10.6%

l
; 

1948: 3.1% " 7.7%; 
1949: 2.5% " 7. % •

2. Plaatsen met grootste C.P.N.-invloed
in 1948 en 1949:
Lochem 
Zutphen 
Voorst 
Rozendaal 
Culemborg 
Wageningen 
Arnhem 
Hattem 
Putten 
Gorssel 
Rheden 
Renkum 
Apeldoorn 

1 5.1 % 
11 • 9% 

7.3% 
7-2% 
6. 6%
6.3% 
6 .1 % 
5.4% 
5 .1 % 
4.3% 
4-3%
4-2%
4.1%

3. c.F.N.-vooruitgang:

16.8% 
IT:'"1% 

8.1 % 
geen lijst 

5.8% 
5.6% 
5.2% 

geen lijst 
4.2%
3-7%
3 ·3%
3.3%
3.9%.

In 1948: Geringe winst in 21 van de kleinste
gemeenten. Sterke vooruitgang in 
Rozendaal van 1 -5% (1946) op 7.1% 
(1948). 

In 1949: Zie onderstrepingen sub 2. Boven
dien (geringe) winst in Nijmegen. 

4. Betr. de verbindingen:
Rijksp. Apeldoorn: goed

11 Doetinchem: matig 
11 Nijmegen: slecht. 

Gem. pol. Arnhem en Zutphen: goed 
" 11 Nijmegen, Tiel en Harder1·1ijk: 

Rest: matig. 
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2. c:>g 1-t:1' t, .en clel" bè�3kat de d1atrtct
dellng �e4ragent de ach n..,, 4 • •  z. opleidi

tot politiek• 14>8dhe14. 

De c.P.H. onders. et4t hie• dl'ie soor�, t • •
a. de) ti·••éo-111l8, «• e.a. A•kla •• èD politiek

ongaaohOolêlen, De H1Gft'eOJ' belegde b1jeenkomaten
. z13n t belc:hOUNJI 11 emene ontw1kkel1nacur -
sen. Ond rpen als klas••• klasneatri,4 .d. 
worden b dold.

b. 4• m1dden•Scll011ng de •••• B•kla tUh Dt,U t 
ga.olgcl door heil d de l•kl s& doOrlo n h · bb • 
De cv iaten z13ll al regel la re kaderléden1_
atèl l1ng1b"tuardeira1 g te a4aled uit kl. tn•
en ddelgrote en • • 13-cur .s •olgt 
z.a. ect1e-ou.l'8'118• D•&e beslt t ov•• al• ot nt t 
anW!j&J.ng voo� et volgen ven 

c. d• top• chol1.na• Tot April 1949 w rd 4 1r.e choling
gegeven :ln · het n tout d Via r-huta" in n.
U · te l t d se e.uf'sua til b1J gebl'ftk
--8rtoe g n1kt geb0t1W. D b •id stot s top
• n v•1, b .  ntve (tilosophisch-weten e ppeliJk).
fl1 ast dep litleke cursussen. en ook pr ctij -
CUl'SU eng en, b:t.Jv. spreektechnlek,
polittelc.

In Geld rland wel'den a ol.1n.g ftB gehotlden t
Al'nhea.1 RlJ ege.tl, zutpha, Apel.doom. In Ov rt el 
Enscheae, A lo, Beng lo, venter. 
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da 

won.enrle 

wonena,e ta .Dev•nter. 

3. tei- Uitvoering van d• p rtiä-rtchtliJnen at ook 1n 
Ctei-11• el ea Celtei'"lu<t get� eht da coamwd•U•cbe 
a:tb ders· 1ll de be ld bedrtjvea,,·beèlrtJt• ewtäae 
te buftdetl s:n. be4rtJtaatcJ•linsen. D•n et n at d 
t ald'cl•linc•, hebf>41D Nn •1&• be1tuu.Jt, teert till-

nancl l behe•r • •eran '4titi., •igen I t.a • •  
bepa lde act1u (bl�v. Waähe14swetn1ne, geldelljke
!nzalll l.1ftg ) • Iftd1 erd.gtgiQa JllOI 11,a ten ••• 
at elingen mt elgen·o� aan uttceven, 4at een dftagt 
veelsl v. rband houdend t h tb treffende be 1J�. 
Van 4 ze zl�n moment el bekèn4 ale verscb13 
Oft�ijs 1, 
Sehering ett· Ia lac · co. (Bot of)
8ober1ng • Inslag .,-
Btntlinc 
De Jaatt 
DldMl en ba 
D ft 
o•a Bnkk 
»•n Bayer

• D1eee1
De kker
I> 1'

De· SptnJtf$1t 
Contact 
De T ente-'bod• 

G lel rlandt 
l'> G ente Aatbtenad 

teoo, 
De Dwuttlu1t 
h Spinllel' 

AkU�t
De insebuJ.t 
ne WI 

.v. tape �wa.vwbO ) 
13• ( ljiaeg•m 

A • •  u. 
BoU. tall. 
l>. eU• 
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•• Het Al • een . r • J · V fli>Ond. vePkeert1 la 
c stiache blrtg g J!lduU�, 1n gl'ote r ctele
oe1UJkheden. Het · t st11UJt r daart t -

nan iele a t 1qes•t• !u.1sea lS.1001949 n 15'.l.195'0 
dient 1alld Uilt een. bedr VBD t. 1s.ooo.-- te wora n 
ileengabzl ht. 

Voor de blrm. Ovn J aal e ldfllle.n4 •1• atr1c-
tan z1Jn • vol e ûe.ft ge ldt 
n1atr1ct x, •l tl°'eek t aoo.--" Twent• • 200.--

GG14er1an4 u 200 .... 

Ook m t de scboltag bemoeit het A.s.,.v. tcb 1l'ltens1 r.
veraals bij e.,. 1s d• seholinc 1ft dl'i ta vei-
e u, welke ni.fwel ,arallel lo en met die v n •

C.P.?l • 

Q d n bel gt .het A.N.J.v. mee ere
kempen. Uit au4 en hlerYOOl' Over1J el no lae�
l.o.n4 sterk 1n aaaraal"king. De ener! àetttt gele rd,
dat het vaak &ee1' moetl13k ie OV81" d rg U.Jka ka.apen
1nJ.1cht1ng te ertri#cen. Voor %09 d na eter 
aeel#leactr· Utgeacbrevert 61 ·Il t woitcten, werd cle laat•t•
ti�d � e var1rtg opgeda , det betrokkenen ond r valse 
n Il w 114 a tnn••cbl'•••• Ten aan&1•n van Jeugdh rber
gen, van welk inaHU!.n, ook 11 !'mal gebNilt !'dt 
ge11aakt, is het gewoonlijk niet mo;ell4'k de II d r 
dealrunaetos te ch len, ang zten all en de lelcler 
a•r• istre behoeven te word • 

f• »• Neet rlanclae VJ!01lfill s.n«, 1n 0Yer13 sel en 1-
d land, behOUd Twent en A.rab.eml nagenoe niet
ctielt tt a1cb. op h l•at•� ( n lfoYo 91') te 

Ain•t•Jt4am gehOUdeit coaar• • 1n be#lot n krtag Uitg•lat , dat thana bet t1Jdatlp •k<>mea as, ttat Il t1ch openUJIC 
o.a de c.,.1. dt • te scbarel'l.. 
ot 1n alle atd linge d1t têllClpun, t• enova bu.itensta • 
dera Nl. word• lngenom rt al. nog moeten bl13 en. 

6. Diverse cO!lite•s verdi voorts aandacht, t.w. de 
Vr &a te•s, Oomite•a tege.a lh11trverbogtng, Comite•
t c•a veJ."hoging ven d �3 van àe ra41o-distr1but1•, 
C t•'• teg beauin1g •leetrtc1telt t13det! plek•
\al!itt\� 

Alleen de Vred s-eomlte•a aiän lartdelijk gebundel4J voo•
die tegen 4• bll\u."Verhoging tt't\eht tot landel13� 
sr p•ring te komen; d. overigen doen nog nagen niets 
V$tl zich boren. 
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RAPPORT van D. 
� f�;) j/6,�i 

; 

Betreft: Verslag bespreking met de Ueneraal Kengen 
op 31 October 1949, ten behoeve van OD 122 
Beleidskwesties D.III 

1. Aangezien inmiddels was gebleken, dat Lt.Kol.
Steenhouwer zich niet zou bezig h ouden met de bevei
liging van opdrachten van de Luchtstrijdkrachten
en ik bij geruchte had vernomen, dat Kapt.de Swart
daarvoor zou worden aangewezen, heb ik Generaal
Kengen gevraagd of dit inderdaad juist was. Hij be
vestigde dit en verzocht mij voortaan de zaken met
de Swart te willen regelen.

2. Aan Generaal Kengen werd een uiteenzetting ge-
geven over de bedoelingen van de z.g. beveiligings
voorschriften, waarvan een exemplaar werd achter
gelaten. Hem werd medegedeeld, dat H.-BVD hierop
nader zou terug k omen met een nota van wijzigingen.

3. Ten aanzien van Fokker werd over de beveili-
ging gesproken alsmede over de vraag in h oeverre
voort moet worden gegaan met het geven van inlich
tingen via hem aan de Amerikanen. Generaal Kengen
merkte op, dat het voor hem zeer moeilijk is deze
te weigeren, doch dat Fokker w at hem betreft er
net zoveel of zo weinig op mag schrijven als ze 
willen. Hij verwachtte, dat dit binnenkort een einde
zou nemen wegens inkrimping van een aantal militai
re attache's.

4. D oor mij werd een uiteenzetting gegeven over
de situatie bij de P.T.T. en geinformeerd naar de
belangen die van L.S.K.-zijde erbij bestaan. Gene
raal Kengen stelde hoge prijs op beveiliging, doch
in verband met de ontwikkeling bij de P.T.T. werd
afgesproken, dat voorlopig geen nadere stappen zou
aen worden genomen totdat de situatie bij de P.T.T.
zou zijn opgehelderd. {uittr.OD 799 PTT)

D.III, 23 December 1949
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NOTA 

aan: H.-BVD (via HD) 
van: D.III ! 

ff Pn/D

/�/)�/f'J 
/ ,,,.--

Op 22 December hebben HD en D.III zich gewend 
tot Mr.Mijnlieff, ten einde van hem te vernemen hoe hij 
zich v oorstelt, dat de verhouding moet zijn tussen be
drijfsbeveiliging en bescherming van bedrijven tegen 
externe gevaren. In het k ort kwam de beschouwing van de 
Heer Mijnlieff hierop neer: 

1. Er bestaat nog geen duidelijk beleid ten a anzien van
de burgerlijke verdediging. Ten einde dit beleid vast
te stellen bestaat het voornemen om, naar het voorbeeld
van de Engelse organisatie, een soort civil defence
board in het leven te roepen. In deze board zouden
alle belanghebbende Ministeries door een hoog geplaat
ste functionaris vertegenwoordigd zijn.

2. Inmiddels staat al vast, dat ten aanzien van bedrijfs
bescherming de Nati onale Reserve als zodanig geen taak
heeft. Een rede, door Generaal Kruls in Utrecht gehouden,
heeft dit afdoende buiten twijfel gesteld. Bij deze ge
legenheid is naar voren gekomen, dat de Nati onale Reser
ve moet worden gezien als een opleidings instituut, en
dat de tr oepen, die door de Nati onale Reserve worden
opgeleid, operationeel zullen vallen onder de territori
ale bevelhebbers. Deze territoriale bevelhebbers zullen
deze troepen gebruiken overeenkomstig de tactische of
strategische doelstellingen. Daarnaast kunnen zij ter
beschikking w orden gesteld van de burgerlijke overheid
voor militaire bijstand. Als zodanig kunnen dus wel
troepen worden gebruikt voor bescherming van fabrieken,
doch dit staat ni et bij voorbaat vast.
De burgerlijke overheid heeft in ieder geval de taak
om de bedrijven te beschermen, ten einde de openbare
orde en rust te .handhaven.

3. Dezerzijds werd opgemerkt, dat nog steeds de indruk w ordt
gewek'ii, dat de Nationale Reserve zich wel bezig houdt
met bedrijfsbescherming. Hierop wist Mijnlieff klaar
blijkelijk ook geen duidelijk antwoord te geven.
Hij gaf een uitvoerige beschouwing over de verdeling
van het recruteringsgebied tussen reserve politie en
Nationale Reserve, doch daarmede werd geen oplossing
voor het onderhavige vraagstuk gevonden.
Toen met name het voorbeeld van de Spoorwe gen werd ge
noemd, deelde Mijnlieff mede, dat het de bedoeling is,
dat de Spoorwegen in hu·n geheel worden gemilitairisee rd.
Dit is dus anders dan in de eerste en tweede Wereld
oorlog, toen zij door het Rijk werden gevorderd.

Ook hiermede zijn echter de moeilijkheden niet opgelost, 
aangezien ook bij militairisatie het kernprobleem het
zelfde blijft, n .1. om de N .s. in tij den van oorlog of 
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woelingen te laten voortgaan met f unctioneren. 

4. In afwachting van een gecoBrdineerd beleid door
een eventuele board, zal onderzijds worden voortgegaan
met de bedrijfsbeveiliging, in dier voege, dat de actie
wordt gevoerd alsof er niet werd gerecruteerd. Bij bot
sing van belangen kan dan in ieder afzonderlijk geval
worden uitgezocht hoe de situatie ligt.
In ieder geval dient de burgerlijke overheid op de hoog
te te zijn van de beveiligingsmaatregelen. Dit kan op
een voudige wijze geschieden door de toch reeds bestaande
samenwerking met de plaatselijke I.D •

D.III, 30 December 1949
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RAPPORT van D. 

Betreft: Verslag bespreking met Kolonel Backer, Lt. 
Kol.Steenhouwer, Hr.Jansen - v.c.I., door D. 
III op 16 December 1949, ten behoeve van OD 122 
Beleidskwesties D.III 

Naar aanleiding van de notitie aan Steenhouwer 
van 6 December 1949 werd een bespreking gearrangeerd 
met Kolonel Backer, ten einde van hem te vernemen welke 
belangstelling hij had voor de beveiliging van verschil
lende bedrijven_. Ach'tereenvolgens werd besproken: 

1. Philips Eindhoven
Bij Philips heeft Kolonel Backer geen specifie

ke orders, die beveiligd moeten worden, doch hij meen
de dat er wel ontwikkelingsopdrachten waren van de
Technische Staf. Hij adviseerde derhalve om contact
op te nemen met het hoofd van de Technische Staf.
Aangezien echter Generaal Govers met pensioen is ge
gaan en een opvolger nog niet is aangewezen, werd met.
Steenhouwer overeengekomen, dat gewacht zal worden tot

-bekend is wie Generaal Govers opvolgt.

2. N.s.F.Hilversum
Bij de N.S.F. is een radioset in ontwikkeling,

die bestemd is om in tanks te worden gebruikt. Kolonel
Backer heeft deze opdracht inmiddels geclassificeerd
overeenkomstig de {voorlopige} beveiligingsbepalingen,
in dier voege, dat het prototype "confidentieel" zal
worden behandeld, terwijl de serie-aanbouw zal worden
gedeclassificeerd tot "dienstgeheim". Men is met de
ontwikkeling der prototypen reeds enige tijd bezig.
(uittr.in OD 776 N.S.F.}

3. Johan de Witt
2 

Dordrecht

In dit bedrijf z ullen mortieren worden vervaar
digd. Aangezien dit echter een bekend type is, achtte 
Kolonel Backer classificatie niet nodig. Byzondere 
security-voorzieningen werden dus door hem niet ge
vraagd, doch hij stelt er wel een zekere prijs op, 
dat wij in het kader van onze algemene actie bij Phi
lips enige aandacht besteden aan deze productie. 
{uittr.in OD8.3.7. Joh.de Vlitt} 

4. Optiek
Tot op heden heeft de Landmacht geen orders voor 

optische instrumenten. Wel is te verwachten, dat dit 
in de toekomst het geval zal zijn. Welke firma dan 
wordt ingeschakeld is thans nog niet te zeggen. Ne
dinsco is stellig voor dit doel het beste uitgerust, 
doch heeft bezwaren in de Directie. Ook zal overwogen 
worden o� de Oude Delft of Bleeker in te schakelen. 
Backer zal berichten wanneer orders zullen worden ge
plaatst. 
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5. Staatsmijnen
Geinformeerd werd naar de voorgenomen pro

ductie van springstoffen bij de Mijnen. Kolonel Backer 
deelde daaromtrent mede, dat dit op korte termijn niet 
te verwachten is, aangezien de staatsmijnen alleen 
een rendabele productie kunnen verkrijgen bij zeer 
grote omzetten. Het afzetgebied in Nederland is hier
toe te klein en men zoekt thans een oplossing om hier
voor een internationale combinatie te maken. 

6. Artillerie Inrichtingen
De Artillerie Inrichtingen zullen in

hun geheel beveiligd moeten worden in de klasse "ver
trouwelijk". Aangezien Artillerie Inrichtingen sedert
enige tijd de civiele productie geheel hebben laten
varen, is hier thans sprake van een zuivere wapen
fabriek.In de toekomst is een verdere ontwikkeling
in deze richting te verwachten en Kolonel Backer
meende, dat geregeld "confidentiële" orders daar zul
len worden geplaatst. Hij vraagt dus een geleidelijke
opvoering van de beveiliging tot het punt "confiden
tieel".

De Secretaris-Generaal van Oorlog, Riet
veld, is commissaris bij de N.V., in het byzonder be
last met de militaire belangen. Afgesproken werd,
dat door de BVD met Rietveld deze zaak zal worden be
sproken en hem zal worden verzocht deze classificatie
aan de Directie mede te delen. (uittr.OD 588 A.I.)

7. Becker and Sons
Er worden granaten vervaardigd in dit

bedrijf. Het type van deze granaten is bekend, zodat
classificatie overbodig is. Backer stelde alleen prijs
op beveiliging van de omvang van de productie. Dit
werd dezerzijds afgewezen als onmogelijk. Backer heeft
geen bezwaren wanneer wij over beveiliging met deze
firma.spreken, doch zou zijnerzijds geen stappen on
dernemen.

a. Diepenbrock en Reigers, Ulft
Houden zich bezig met het gieten van

handgranaten. Hiervoor geldt hetzelfde als bij Becker
& Sons.

9. Verenigde Blikfabrieken
Verschillende blibverken voor oorlogs

doeleinden. Geen classificatie om dezelfde redenen 
als bij Becker & Sons. 

10. Uhhink, Doesburg
Vervaardigt schakels voor de rupsbanden 

van tanks e.d. Geen clässificatie, zie punt 7. 

ll. Daalderop, Tiel
Vervaardigt aluminium hulzen voor sein

patronen. Wordt misschien later nog voor meerdere
producten ingeschakeld. Geen classificatie, zie punt 7.

12. Van Heyst, Den Hah� 
Besc 1 t over een persinstallatie, waarmee 
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men bepaalde hulzen perst voor patronen e.d. Geen 
classificatie, zie punt 7. 

13.Nederlandse Springstoffen Fabriek

Backer vindt dit bedrijf militair wel van 
grote betekenis, aangezien hier ook geëxparimenteerd 
wordt met nieuwe springstoffen. Het moet worden be
schouwd als een verlengstuk van Artill erie Inrich
tingen en zal op de duur in staat moeten zijn om in 
dezelfde classificatie te werken als A.I. (uittr. 
OD 875 Springstoffenfabriek) 

14.D.A.F.
1 

Eindhoven
Vervaardigt vrachtauto's, waarvoor geen clas

sificatie nodig is. Gaat nu ook produceren artille
rie-trekkers. Hoewel deze artillerie-trekkers geen 
grote militaire geheimen inhouden, zijn zij toch 
voor Nederland van een byzonder belang, aangezien 
hier met nieuwe procede's wordt gewerkt en men de 
bedoeling heeft deze ook te leveren aan de gealli
eerden. Derhalve zal Kolonel Backer hier de clas
sificatie "dienstgeheim" voorschrijven. 

Het is te verwachten, dat dit bedrijf meer 
en meer voor militaire productie zal worden inge
schakeld, in een volgend stadium voor gepantserde 
voertuigen en later vermoedelijk ook voor tanks. 
In dat geval zal de classifieatie vermoedelijk wor
den verhoogd. Op het ogenblik kan dit nog nie t wor
den overzien en in ieder geval is het zeer wenselijk 
om zo spoedig m ogelijk een aanvang te maken met de 
beveiliging. 

Kolonel Backer adviseerde in eerste aanleg 
contact op te nemen met Kolonel Ir.Tierie , die als 
militair adviseur optreedt. (uittr.OD ••• D.A.F.) 

15.Vuu rwerkfabriek Kat, Leiden
Aangezien Kat wordt ingeschakeld voor proef

nemingen, is een zekere beveiliging gewenst. Kolonel 
Backer wilde niet verder gaan dan de classificatie 
"dienstgeheim". Hij was juist op het punt het contract 
te sluiten en zal een clausule betreffende de bevei
liging invoegen. (afschrift OD •... Kat) 

16.Tevema, .Amsterdam
Vervaardigt veren voor wapens. Geen enkel 

geheim. Bedrijf voor beveiliging onbelangrijk. 

17.Bakker, Hengelo
Gelijk Teverna. 

18._Kornelis' Kunsthars Producten, Steenwi� Hier worden de plastic onderde van hand
granaten vervaardigd. Hoewel dit op zichzelf niet 
onbelangrijk is, worden hier toch geen geheime ty
pen behandeld, zodat classificatie overbodig is. 
Beveiliging is niet ongewenst, doch wordt evenmin 
voor ge schreven. 

19 .Smits Vonk 
Ir.Bijè Smits heeft naar de mening 



• 
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nel Backer een uitermate belangrijke uitvinding ge
daan, bestaande in een laagspannings ontstekings
systeem voor motoren. Hij verwacht, dat dit systeem 
tenslotte wel over de gehele·wereld zal worden inge
voerd. Voorlopig heeft hij zich bepaald tot het doen 
van proefnemingen, maar hij stelt zich v oor dit pro
duct te gaan afnemen. 

Aangezien de ontwikkeling geheel buiten hem zi 
heeft voltrokken, kan hij o��ev�iliging voor-
schrijven. Inmiddels is de �g'frrg geoctrooieerd. 
In hoeverre thans nog beveiliging nuttig is, kan hij 
niet beoordelen, doch adviseert hierover contact op 
te nemen met Dr.Schoenmaker. 

20.Chemische Industrie
Kolonel Backer heeft geen enkele opdracht in 

verband met chemische oorlogvoering. In hoeverre hier 
iets te beveiligen is of zal komen, kan het beste 
worden beantwoord door de chef van de Technische Staf. 
Deze zaak zal t.z.t. met de chef Technische Staf moe
ten worden besproken (zie opmerking bij Philips) 

De bespreking werd geëindigd met de afspraak, 
dat Kolonel Backer ons van nieuwe ontwikkelingen op de 
hoogte zal stellen. 

D.III, 6 Januari 1950 � 
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RAPPORT van D. 
./1:,e_� 
ACD / 

Betreft: Verslag bespreking met Kolonel Backer op 2 
Februari 1950 door D.III en D.IV, in vervolg op 
het gesprek d.d. 16-12-'49, t.b.v.OD 122 Beleids
kwesties D .III 

1. D .A .F.

Kolonel Backer bleek het eens te zijn met de uit
eenzetting betreffende de mogelijkheden van beveiliging 
bij de D.A.F .• , waaruit gezamenlijk de conclusie werd 
getrokken, dat van de zijde van·Kolonel Backer aan de 
D.A.F. geen bepaalde classificatie zal worden opgelegd,
maar dat intussen toch wordt doorgegaan m et de beveili
ging. Deze beveiliging zal omvatten maatregelen ter
zake van de bewaking en het personeel (tegen sabotage
en bedrijfsonrust), terwijl eerst later de documenten
zullen worden bekeken. De BVD zal regelmatig met de
D.A.F. contact houden en geleidelijk aan maatregelen
döen invoeren (uittr.OD DAF).

2. Becker's Sons 
Het verloop van het plotseling opkomen van de 

beveiliging tegen sabotage bij Becker's Sons werd aan 
Kolonel Backer medegedeeld. De Heer Backer bleef bij 
zijn standpunt, dat classificatie besl ist niet nodig is, 
maar achtte maatregelen tegen sabotage zeer toe te 
juichen. Overeengekomen werd hiermede rustig door te 
gaan. ( uittr_.OD 1604 Becker' s Sons) 

3. Artillerie Inrichtingen
Weergegeven werd het gesprek tussen Secretaris

Generaal Ministerie van Oorlog Hr.Rietveld en D.III,
waarbij bleek, dat een klein m isverstand was ontstaan,
hetwelk rechtgezet werd doordat Backer verklaarde, dat
voorshands:de Artillerie Inrichtingen alleen beveiligd
dienen te worden tegen gemakkelijke sabotage en bedrijfs
onrust. Bij de Technische Staf bestaat echter het plan
om op een later tijdstip (gedacht werd aan 1951) de
Artillerie Inrichtingen te gaan belasten met orders voor
complete projectielen, waarbij dus aan de Artillerie
Inrichtingen wordt overgelaten hoe en waar z ij bepaalde
onderdelen zullen laten vervaardigen. Daarmede komt een
gedeelte van de wetenschap betreffende deze projectielen
bij dé Artillerie Inrichtingen te liggen. Beveiliging van
de administratie en de documenten is dan noodzakelijk.
In hoeverre op een later tijdstip (1951?) de Artillerie
Inrichtingen zull en kunnen worden ingeschakeld voor ont
wikkeling en research zal nog nader worden bekeken en ons
medegedeeld. De classificatie ttvertrouwelijk" zal niet
voor 1951 behoeven te worden bereikt.

Kolonel Backer zal nog nader in overleg treden met
de heer Rietveld, opdat ook deze op de hoogte is van het
feit, dat! de classificatie "vertrouwelijkn bedoeld is
voor een veel later tijdstip.(uittr.OD 588 A.I.)

Uit het gesprek kwam als algemene conclusie naar 
voren, dat het op de duur gewenst is, dat alle bedrijven 

-2-
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welke werken voor de Technische Staf in meer of mindere 
mate b eveiligd worden tegen eenvoudige sabotage. 

D.IV, 3 Februari 1950
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aan: IID 
van: D.III 

Wanneer de vacature D.VI opnieuw vervuld zou 
worden, gel oof ik dat het doelmatig is om in deze sectie 
uitsluitend het Marine-werk te concentreren. 

In verband met het feit, dat van Arkel er n og 
wel iets bij kan hebben en bovendien Lina in deze overgang 
periode uitsluitend Marine-zaken kan opknappen, stel ik 
U voor om de Artillerie Inrichtingen, de Nederlandse 
Springstoffen Fabriek en de Openbare Nutsbedrijven onder 
te brengen bij D.IV. In de praktijk zal het dan hier op

neer komen, dat D.TV de Landmacht-bedrijven �oet, n.v

de bedrijven die voor de Luchtstrijdkrachten werken en 
D.VI de bedrijven die voor de Marine werken. Deze scheiding
gaat uiteraard ni et geheel op, b.v. bij bedrijven zoals
Philips of Hollandse Signaal.

Ik geloof echter, dat deze indeling aanbeveling 
verdient·, temeer waar wij dan geen gat krijgen tijdens 
de vacature D.VI. 

Of D.IV op de duur in staat zal zijn om de 
Openbare Nutsbedrijven in zijn geheel uit te voeren is 
niet te overzien. Dit zou echter ook bij D.VI de vraag 
zijn geweest. Het is denkbaar, dat wij op de duur een 
assistent nodig zullen hebben voor de Openbare Nutsbe
drijven. Het maakt dan geen principieel verschil of deze 
functionaris assistent is van D.IV of D.VI • 

D.III, 14 Februari 1950

/) 

/ 

/ 
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RAPPORT van D. 

Betreft: Verslag bespreking met de heer Steenhouwer 
op 8 Maart 1950 door D.IV, ten behoeve 
van OD 122 

Ten einde meer contact te leggen met Oor
log ter zake van controle op de bedrijfsbeveiliging, 
heb ik met Overste Steenhouwer uitvoerig de ver
schillende bedrijven doorgenomen: 
D.A.F., D.R.U., Becker 's Sons, N.S.F., .Artillerie
Inrichtingen, Nederl.Springstoffen Fabriek, Kat,
en voorts hem iets verteld over T.D.c., R.v.o. en
N.S.

Bij het gesprek over de Artillerie Inrich
tingen werd overeengekomen, dat aan Kolonel Sierse
ma zal worden gevraagd om rechtstreeks contact met 
A.I. op te nemen. (opmerking: Blijkens een medede
ling van de A.I. op 9 Maart is dit contact reeds
tot stand gebracht en heeft de Directie van de A.I.
beslist, dat de onder-directeur Hilarius de betrok
ken stukken nader zal bestuderen).
Ik heb Steenhouwer zeer nadrukkelijk gevraagd om
contact op te nemen met de Technische Staf om aan
A.I. schriftelijk op te geven de classificatie en
maatregelen. (zie verslag bespreking A.I.6-3-'50
Algemeen punt 3).
(uittreksel in OD 588)

Ik heb erop aangedrongen, dat Steenhouwer 
met de betreffende instanties, als Technische Staf, 
V.C.I. en Juridische Zaken, contact opneemt om
ten aanzien van ieder contract schriftelijk de
eventuele classificatie en maatregelen te doen vast
leggen. Hij nam daartoe nog mede twee exemplaren
van de Algemene Beveiligingsbepalingen en twee
exemplaren Rubriceringsbepalingen.

Steenhouwer zou over enige tijd in ieder 
geval eens mede gaan naar verschill ende bedrijven. 
Een eerste afspraak daartoe is gemaakt op 14 Maart 
voor een bezoek aan Becker's Sons. 

D.IV, 10 Maart 1950

� 
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NOTA 

. Aan: H.BVD 
Van: plv. HD 

Zoals U bekend is heeft de heer Pot, Beveili
gingsambtenaar van Fokker, een bezoek gebracht a an 
Engeland en daar door medewerking van M.I.5 een in
zicht gekr?gen in de methode van beveiliging, zoals 
die door de Engelse Dienst wordt toegepast. 

Fot heePt hiervan uitvoerig mondeling verslag 
uitgebracht. 

Ten aanzien van de beveiliging tegen spionnage 
krijg ik de indruk, dat de door ons voorbereide en 
uitgevoerde maatregelen niet. onderdoen voor hetgeen 
in Engeland is geschied. 

De wenselijkheid om de ngelsen van deze situa
tie op de hoogte te brengen kan niet genoeg worden 
beklemtoond. Dit zou met name kunnen worden bevorderd 
wanneer het mogelijk zou zijn over de methode van 
beveiliging met aangewezen Engelse ambtenaren te spre-

/
1" 

(� 
ken en de verschillen tussen de gevolgde methoden in 

· !. }'· 
een gezamenlijke bespreking te onderzoeken en op hun 

dv v c/' , waarde te toetsen. 
�. v Met name geldt dit voor de beveiliging van Phi-

fo�r;�

y;

��.u· lips waar in het byzonder door ons met vertrouwen over 
l,l)r . � zou kunnen worden gesproken.

�- Ten aanzien van de beveiliging· tegen sabotage 

• 

copie KA-RA. 

wordt de indruk gewekt, dat de Engelsen verder gevor
derd zijn dan wij. Weliswaar hebben de Engelsen onom
wonden tegen Fot gezegd, dat voor hen het probleem 
ook zeer moeilijk is en ook bij lange na niet is op

gelost, maar uit de verhalen concludeer ik toch, dat 
zij daarbij een bepaalde methode van werken volgen, 
die mogelijk ook door onze Dienst in sommige opzichten 
zou kunnen worden gebruikt. 
In ieder geval is dit punt belangrijk genoeg om eens 
zorgvuldig te worden bezien • 

Tenslotte blijft de reeds herhaalde malen uit
gesproken wens, om te komen tot een zekere uniformiteit-
in de gebruikte terminologie ten aanzien van de bevei
liging en met name ten aanzien van de inhoud van deze 
terminologie. 

Indien de samenwerking met r.�.I. 5 dit toelaat, 
zou ik gaarne zien, dat door de Afdeling D contact zou 
kunnen worden opgenomen, bij voorkeur gekoppeld aan 
een bezoek door middel van de Engelse Dienst aan enkele 
bedrijven. 

plv. HD, 25 April 19�� 



MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN 

BETREFFENDE 

NR 1025 AFD. Kabinet 

'S-GRAVENHAGE, 3 JllD.:i. 19 50. 

waarschuwing in tijd van spanning. ·�
" IJ

AAN• 
. 

�---- ·---

MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG 

/oJ 
HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN HET , 8 •JUNI 1950

/, � 

NUMM" <AN D" = .. �N � mM,U>'N 
' . 

_.__:__ 

r-:k moge U hierbij doen toekomen aeschrift ��� �:jn 
Ambtgenoot van Verkeer en Waterstaat ontvangen schrijven betreffen
de het geven van vaarschuw:i.ngen voor verhoogde waakzaamheid in
tijden, waarin woelingen zijn te duchten. • 

Alvorens mijn vorengenoemde Ambtgenoot de bevestiging te geven, 
dat in bedoelde anstandigheden gerekend kan worden O'p tijdige waar
schuwing, zou ik gaarne vernemen of U met een dergelijke mede
deling kunt instemmen. 

In bevestigend geval zou ik het O'p prijs stellen, indien U mij 
in kennis zoudt willen stellen van Uw zienswijze betreffende de 
vraag, O'p welke wijze U zich voorstelt, dat een dergelijke waar
schu,Ring aan de daarvoor in aanmerldng komende instellingen en be
drijven zou moeten worden gegeven. 

de heer Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

� 9842 - '49 



.Afschrift 

MINISTERIE VAN. VERKEER EN W.ATERSTAA.T 

HOOFDBESTUUR DER l?OSTERLJEN, TELEGRilFI.8 EN TELEFONIE 

Nr. 146 Kbt/ZG 

Betreffende: 

waarschuwing in tijd van spanning 

AAN• 
. 

• s...GRAVEfüIAGE, 22 Mei l.950.

Naar aanleiding van Uw vertrouwelijk schrijven d.d. 9 Januari j.l.. 

Nr. 2466 At'd. Kabinet, heeft op 4 Mei een bespreking plaats gevonden over be

veiligingsvraagstu.lcken, hoofdzakelijk de F.T.T. betreffende. 

Gedurende deze bespreking, welk werd gehouden onder leiding van de 

Chef van de Afdeling Openbare Orde en Veiligheid van Uw Departement, werd 

door de vertegenwoordiger van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, de Heer 

Kuipers, medegedeeld dat woelingen, vijfde-colonne-actie e.d. als regel konden 

worden voorzien zodat, bij het voorbereiden der te nemen veiligheidsmaatrege

l.«J!l, rekening mocht worden gehouden met een tijdige waarschuwing Uwerzijds be

treffende hetti.jdstip, waarop deze maatregelen zul.len moete worden ingesteld. 

Indien deze mededeling juist is, wat ik gaarne wil aannemen, ml 

zij zowel voor de P.T.T. als ook voor andere instel.lingen en bedrijven kunnen 

worden gebruikt als basis voor de opzet van het beveiligspl.an. 

Ik zal het daarom zeer op prijs stellen van U te mogen vernemen of U 

zich met het standpunt van de B.v. n. zoal.s dit door de Heer Kuipers werd ver

tolkt, kunt verenigen. 

de heer Minister van 
Binnt'DJandse Zaken, 
Binnenhof 19 
mN HAAG. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 

Voor deze, 
DE SECRETARIS-GENERAAL, 

get. Rosman.



AAN: 

1 • .. 

In antwo�rd ·op Uw schrijven van 3 dezer no. 
1025 Kabinet betreffende bovenaange.haald onderwerp; 
waarbij at'schrlft was gevoegd van een door ·de Minister 
van Verkeer en Waterstaat aan U gericht schrijven van 
22':Mei' ·1950 n o.146 Kabinet, moge ik Uwe �xcellentle het 
navolgende' be.richten. . . . · 
· · 'l1ijden.s de bespreking van ·4 Mei waaraan uw

· · r amçtgenoo.t van ·:Verkee� en wa·te-l.'staat• ref'ereert, en
vyaepln be1:ichermings- en _beveillg_ingsproble:uen ten aan
zisn van de F.Ts.·werden behandeld, werd van P.T.T.• 
zijde de vraag gesteld or de berichtgeving omtrent 
vt"oelingen, vijfde: colönne-a ctie "'etc. zodanig sluitend 
was, dat het b�drijf' tijdig zou worden ge alarmee rd. 

Hierop·we rd van B.V.D.-zljde ge'antwoord, dat 
de berichtgeving io.äerdaad zodanig was georgan.iseerd, 

·· dat de Minister van Binnenlandse Zaken tijdig zou zijn
ingelicht.

Dit antwoord dient aldus te worden verstaan,
dat de Minister. van Binnenlandse Zaken er te allen tij

·, de verzekerd van zal kunnen zijn ·door de B.V.D. als

het daartoe ingevolge artilcel· 3 van het K.B. van. 8 Au-
· gustus 1949 aangewezen orgaan tijdig op de hoogte te

• Vi orden. !iesteld .van alle gebeurlijkheden, welke van be
lang kunnen zijn voor de conclusie, dat een toestand
is ingetreden,·die. to�.hèt geven van waarschuwingen
voor verhoogde waakzàamhei d  aanleiding geert·.

. · ,, · .. Dti vraag echter, or de beschikbare feiten een 
dergelijke conclusie wettigen zal naar het mij voorkomt 

' ter uit sluftende beoordeling en beslissing staan van 
het onder u� Ministerie'ressorterende orgaan, dat met 

,, de ·yerantwoordelijkheid voor de' uitvoering van hét be-
. veiligi.ngssysteem is belast enc .dat ook overi�ens zal 
hebben te beslissen welke phase van beveiliging voor 
af'kondi ging in a anmerking ko.m.t. · · 

, De taak van de B.v.n; zal zich m.i. ook te 
dezer zake moeten beperken tot het geven van inlichtin
gen. aan de Minister van Binnenlandse Zaken, eventueel 
vergezeld van niet meer dan een.aävies omtrent op grond 
van de verstrekte gegevens in overweging te nemen maat-
regelen. Het zou derhalve m.l. niet juist zijn om mijn 
dienst op te ne�en in•de opzet von het onderwerpelijke 
beveiligingsplan. 

Ook de wijze waarop de in Uw schrijven be
doelde waarschuwingen aan de daa rvoor in aanmerking 
komende instellingen en bedrijven zouden moeten worden 
gegeven meen ik tot het terrein.van de uitvoering te 
moeten rekenen en het bepalen daarvan derhalve aan meer 
bedoeld orgaan te moeten overlaten. 

- 2-

Zijne Excelientie 
de Minister van Binnenlandse 
's- G r a v e n h a 
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Wel .zal àet tot de taak van .mijn· dienst be-
noren de•beveiliging vári het te ontwerpen alarmsy
steem te �evorderen, ten einde te voorkomen'dat dit 

· ter kenni:s ko.mt ,·van .onbev.oegden. De noodzaak van
deze beveiliglng:kWám ook reeds ter sprake bij de
bedoelde besprekingen op· .4 · ei'· j .1. Ik zal.· het dan
ook op· prijs stellen, wanneer mbtenaren van min

'dienst iri !}.et� hieromtrent �e_ plegen nader •overleg 
worden betrokken. Ib.'dit verband.zal ook de wijze 
waarop' de waár schuwingan .zullen moeten worden g ego
ven ter sp'rake ,,fll.Oeten. ko.mon ·bij welk e gelegenheid 
·ae betrokken ambtenaren van.mijn dienst ook hierom
trent desgeweQ.st van advies· zullen kunnen dienoo.

"- HET HOOFD VAN DE DIENST 
· · bij afwezighéid,.,

I 
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NOTA 

Aan: Hoofd D 
Van: KARA 
No.: E. 824 

I give below a brief resume of the propoeed counter 
sabotage course that is being given to eight of your 
officers next week in England. 

The course is to consist of two visits to places 
susceptible to sabotage and lectures will be given 
on the following subjects: 

a. definitions ·of sabotage with examples,

b. explosives and electricity,

c. the key points list-and how it is compiled,

d. factory organisation,

e. railways docks and harbours,

f. electricity and telecommunications.

19.10.1950 
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, ·e·èn t.ransportband oentra-
le.s) ... · . 

c; Voor.net af�uigen van �t ontwikkelde gas 
,, Uit de retorten-oven en het per sen van het 

·L ·gae.'äóor het bedrijf voor verder bmverkirig
. is de· exhauster onontbeerlijk. Deze exhauster

, is een groot schoepenrad in een gietijzeren 
... }luis aaneedreven' door oen electromotor. 

liet·gietijzcren huis is met een kleine spring-
. ladîng te vernietigen. Door het uitvallen van · 

de, e$uster komt het gehele bedr..t.J:f stil 
te liggen. •. . 
In. een gasbédri'jf waar ge�uik vrnrdt · gemaakt 
van vaste· ,.;,.,ashouders zijn deze gashouders 
e.én ze'er k.'w'etsbaa;r: punt. ·rn deze vaste gos
houders is een grote �Ulger aangebracht. , 

r,Aan° de.·onderzijde' van deze zuieer bevindt 
·· zich het ge. s, terwij 1 zich aan de bovenzij de

lü-cht ):jevin.dt. Na-ar gelang van de aanwezige
,h_oeveelheid:,gas in de l).ouäer rijst of daalt
de zuiger •• De stand van de.zuiger is af te

•• " .1' • 1.�iden. uit··de .aanwijzing .van een meter welke
aan· de buitenzijde van "de gashouder is aan-

. · gebra·c.tit. Brengt men ee n springlading aan 
op de b�itenzijde van'de h9uder ter hoogte 
.van hogergenoemde' zuiger� dan zal dit tot 
gevolg hebben, dat door daze· springlading 
è�n verbinding tot stand�gebracht wordt 
tussen het"gas en de luc ht, terwijl tevens 
de�e springlading. al.s · äanvuurlading voo1· 
het gasmengsel dienst doet. Een ontzaggclij-
�e ontploffing·Zál het gevolg zijn. 
r• �: ' 

Iloogovens en smelterijen 
, ... Zovrnl voor de hoogovell;s als voor de �
. · smelterijen is, ter v-09rkoming van het doorbran

den der ov.ëns, J,{oelwater onontbeerlijk. De meest 
ktHit.sbare 'punten in deze bedrijven zijn dus 
de koeiwaterpompen. De rànmachines voor de 
geforoeerde· trek zijn ook hier belangriJk. 

7. Oiieraffinaderijen
pe olierafrinaderijen zijn voor het

rarrtnage-procee aangewezen op grote hoeveel
heden lcoelwater. Zo heeft men tot het verkrij
gen van 1 liter benzine'750 liter koelwater
nodig. Ook in deze bedl·ijven zijn de koel
waterpompen van het allerhoogste belang.

· . . �en ander zeer kwetsbaar punt in het
raffinage-proces is de controle-kamer van de
katalystische kraker. Uit deze controlepost .

· wordt het kraak-proces stap voor stap geregeld.
Een niet over het hóofd te zien object

is de stoomverwarming vóor het vloeibaéjlr houden
van de olie in de opslagtanks. zonder deze ver�
warming wordt de in de tanks opgeslagen olie

· een· taaie onh ndel bare m.a ssa.
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RAPPORT van D. 

Betre�: Verslag bespreking tussen de heren Lt.Kol. 
Steenhouwer, Kltz.Kruys, Majoor Koenen, 
Ltz.III Nijssen, DM:S en PHD, ten behoeve 
van OD 122 Beleidskwesties D.III (d.d. u.1. d--1 J

1. In verband met het op gang komen van het her-
bewapeningsprogramma begint al meer het verschijn
sel zich voor te doen, dat meer dat een militaire
instantie bij een bepaald bedrijf komt. Dit bete
kent dat behalve de BVD meer dan een militaire
beveiligingsman het bedrijf bezoekt. Dit veroor
zaakt verwarring, ongelijksoortige beslissingen
en extra werk voor de BVD. Derhalve is het wense
lijk om per bedrijf niet meer dan een militaire
security-instantie te hebben.

De aanwezigen stemden met deze gedachte in 
en dientengevolge werd afgesproken, dat de Artil
lerie Inrichtingen voor rekening van de landmacht 
komen, eveneens Becker' sens, eveneens van Doorne, 
en D.R.U. 

Philips komt voor rekening van Marine, 
eveneens N.$.F. en Hollandse Signaal. 

Voor rekening van de L.S.K. komen Aviolan
da, Fokker, K.L.M., Nationaal Luchtvaart Laborato
rium en Schiphol·. 

Nedinsco komt voor rekening van Marine, 
eveneens v.d.Heem. 

Met uitzondering van de PTT, waar het aan 
het beleid van de Generaal de Waal zal worden 
overgelaten om zo nod ig contact te houden met 
alle drie de militaire instanties, deden zich 
ten aanzien van de overigen geen doublures voor. 

In beginsel zal de gedachte worden aange
houden, dat die instantie die het eerst met een 
bepaald bedrijf in zee gaat aan de beveiliging 
daarva n blijft doen voor de andere, behalve in 
het geval dat een andere militaire instantie 
zeer sterk gaat domineren. De aangewezen militai
re instantie pleegt overleg met de overige belang
hebbenden, doch is bij uitsluiting van anderen 
belast met het geven van clearance voor personeel 
en bezoekers. In geval van conflict met het be
trokken bedrijf wordt de opdracht gevende instan
tie ingeschakeld. 

2. Dezerzijds werd geinformeerd naar de erva-
ringen met de Algemene Beveiligings Bepalingen.
Er blijkt een aantal bezwaren te bestaan. De drie
militaire inlichtingendiensten zegden toe deze
bezwaren op schrift te zullen indienen bij de
BVD, die vervolgens een herziening ter hand zal
nemen.

3. Ten einde de samenwerking goed te houden
werd nog eens gevraagd om geen nieuwe bedrijven
in te schakelen dan na overleg met de BVD. Dit
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blijkt nu nog steeds voor te komen,met name 
bij L.S.K. en in het byzonder bij Marine. 
Koenen en Kruys zegden toe hiermede rekening 
te zullen houden. 

4. Door toedoen van Marine is een regeling 
ontstaan, die buitenlandse bezoekers de verplich
ting oplegt om een bezoek aan bedrijven, die ge
classificeerde opdrachten hebben, aan te vragen 
via de ambassade of gezantschap bij het Ministe
rie van Buitenlandse Zaken, dat bp zijn beurt 
Marine inschakelt. Deze regeling werkt alleen 
belemmerend voor de bonafide bezoekers, doch 
belet in genen dele de malafide bezoekers om 
daarheen te gaan waar z:i. j willen. Bij de bespre
king werd men het er uiteindelijk over eens, 
dat deze regeling weinig vruchtbaar is • 

5. Er is een verschuiving opgetreden in de 
taakverdeling tussen de BVD en de milita ire 
inlichtingendiensten, met dien verstande dat de 
laatsten een groter gedeelte van het werk zijn 
gaan verrichten. Hier en daar leidt dit echter 
tot doublures. Dezerzijds werd gevraagd of er 
bezwaren bestonden tegen de huiiige gang van 

zaken en indien niet of eenieder mee wilde wer
ken om deze doublures zoveel mogelijk te beper
ken. Dit werd toegezegd. 

PHD, 13 Januari 1951 
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R�.t I·CRT van D. 

Betreft: Ver slag bespreking met Ltz. III 111,F .Nij ssen 
van de LSK op +6 November 1950, ten behoe
ve van OD 122 Beleidskwesties n.III 

1. Door mij werd gevraagd naar het resultaat

2. 

van hun ondervragingen bij Fokker en Aviolanda.
Nijssen deelde mede, dat hij de indruk had, dat
het eigenlijk niet erg goed was gegaan. Als
bezwaren noemde hij:

a, Ten aanzien van de vraagstelling waren 
moeilijkheden gerezen, die la ter werden onder
vangen aoor het weglaten van de vraag op 
welke partij men stemde • 

b. Noch Gulden noch hij konden zich beschouwen 
als erg getrainde ondervragers, hetgeen in de 
praktijk een bezwaar was gebleken. 

c. De zaak was in het bedrijf onvoldoende voor-
bereid.

d. Naar zijn mening kunnen dergelijke vragen
beter worden gesteld door men sen van het be
drijf zelf, aangezien deze dikw ijls aankno
pingspunten hebben.

Als gevolg van hun ondervragingen v1aren in 
een aantal gevallen onbevredigende antwoorden 
verkregen. Ten aanzien van deze gevallen weet 
men echter niet met zekerheid dat zij niet be
trouwbaar zijn. Derhalve waren deze namen op
gezonden aan de BVD bij schrijven van 2±-10- 1 50, 
V-LSK ll. Het resultaat van de checking bij ons,
n.l. de namen �"elsch, Friedrich en Blankenzec,
heb ik met hem besproken. Het is echter nodig,
dat deze gehele lijst nu eens nauwkeurig vJOrdt
nagegaan (V.4e), ten einde vast te stel�en of de
gewekte vermoedens enige grond hebben.

Daarnaast heb ik aan Nijssen gevraagd mij 
de gehele lijst van ondervraagden te willen stu
ren, ten einde die ook nog eens met onze gege
vens te kunnen vergelijken. (Deze is inmiddels 
ontvangen bij schrijven van 21-11- 1 50). Pas na 
een zorgvuldige beschouwing van beide lijsten 
kan worden gezegd of de ondervragingsmethode enig 
vooràeel heeft opgeleverd. 

De opgave van namen per datum 21-11- 1 50 
slaat op mensen van de Fokker fabrieken, die 
in beginsel bestemd zijn om op militaire vlieg
velden te werken. Zij werken daar lang niet ·üle 
geregeld, doch indien van geen bezwaar blijkt, 
zullen geen andere aan deze worden gezonden. 
Deze namen moeten alle·nog worden nagegaan. 

(uit tr.van punt 1 en 2 in OD 1353 Fokker) 
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3. Mededeling gedaan aan Nijssen van de
geschiedenis met de fotografen bij Aviolanda,
waarvoor verwezen wordt naar besprekingsver
slag van 2 November 1950 OD 1595. Nijssen
ging met het door ons ingenomen standpunt
accoord.

4. Ik heb Nij ssen gewezen op de bezwaren
die langzamerhand ontstaan doordat bij één
fabriek meer militaire instanties security
belangen hebben (Fokker, N.s.F., Nedinsco,
D.A.F. e.d.). Nijssen stelde daarop voor,
dat voor elk bedrijf slechts één militaire
security man voor alle belangen optreedt.
Ik heb hem gevraagd dit met Majoor Broekmeyer
te willen bespreken en indien deze accoord
gaat in onderling overleg tussen Maria, G.II,
L.II en BVD te trachten te regelen.
Nijssen zal hierover berichten.

D.III, 8 December 1950
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RAPPORT van D. 

/-'J.-f/ 

ACD / /t:,2 J3a
l 

Betreft: Verslag bespreking met Majoor Broekmeyer 
op 14 November 1950, ten beh oeve van 
OD 122 Beleidskwesties D.III 

1 • Het L • T • C • 
Door mij werd gevraagd in hoeverre Majoor 

Broekmeyer nog op het standpunt stond van zijn 
voorganger, zoals dat is vastgelegd bij een 
brie f  hier binnengekomen 29-7-'50 ACD 90038. 
Het bleek, dat Broekmeyer een sterk afwijzend 
standpunt innam en wel op de navolgende punten: 

a. Hij wil een scherp onderscheid maken tussen
een eventuele evacuatie van de K.L.H. en de
vorming van het L.T.C. Daarbij wenst hij al
leen zich te bemoeien met het L.T.C. als
militair instituut. Hij denkt zich de bemoei
ing van het L.T.C. hoofdzakelijk te doen be
staan uit bij de ILL.M. dienend reserve perso
neel van de L.S.K., aangevuld met bu�tenland
se militaire vliegers, die thans bij de K.L.M.
in dienst zijn. Er moet ten aanzien van deze
vreemde vliegers een regeling worden getroffen
met hun respectievelijke regeringen en hij
stelt zich voor een zodanige regeling in het
leven te roepen. Naar zijn mening behoeft
voor het eigenlijk vliegend gedeelte te nauwer
nood gebruik te worden gemaakt van burgers.

b. Als gevolg van het bovenstaande meent hij,
dat er voor de BVD ten aanzien van dit vlie
gend personeel niet veel te doen is, omdat
hij zelf reeds politieke gegevens bezit over
het reserve personeel en voor zover hij ze
niet heeft, hij deze mensen kan doen onder
vragen wegens hun militaire kwaliteit.
Voor de BVD zou dan slechts overblijven om
te onderzoeken hoe het staat met de burge�s
die hierbij nodig zijn. Daarnaast is er het
probleem van de noodzakelijke technici, die
in het algemeen geen militaire status hebben.
Broekmeyer wist zelf nog niet hoe in dit
opzicht moet worden gehandeld, doch ver,.acht
te wel dat het nodig zou zijn daarvoor een
beroep te doen op de BVD. Hij schatte de
omvang hiervan niet groter dan enige honder
den. Ik heb erop gewezen, dat de BVD deze
zaak niet op zich zal kunnen nemen, tenzij
daarvoor de middelen worden geleverd. ' . .'aar
de belangen van de K.L.M. geheel ter zijde
worden geschoven, zal van hem weinig geneigd
heid tot opdracht kunnen word en vervrncht.
L.s.K. dient zich dus te realiseren dat zij
de kosten van dergelijke onderzoeken vermoe
delijk zelf zullen moeten dragen. In ieder
geval is het eerst noodzakelijk, dat een dui
delijk beeld wordt verkregen om welke personen
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het hier eigenlijk gaat. Zodra Broekmeyer 
dit weet zal hij opnieuw overleg plegen. 

c. In tegenstelling tot de opvatting van
Generaal Kengen ziet Broekmeyer als zijn
taak om ten aanzien van de security clearance
van het L.T.C. regelingen te treffen .met de
geallieerden. Ik heb mij accoord verklaard
met deze zienswijze. Geconcludeerd werd dat
ter vermijding van onnodig werk de BVD voor
lopig niets .zal doen en pas zal aanvangen
na een duidelijke afspraak tussen Broekmeyer
.en ons.

(punt la, b en c uitgetr.voor CO 90038) 

2. In verband met __ het optreden van Kapitein
Gulden bij Fokker en Aviolanda en de ondervra
gingen die daar zijn gehouden, heb ik 1:aj oor
Broekmeyer gevraagd om dit voortaan in nauwer
overleg met ons te willen doen. In het byzonder
heb ik de aandacht gevestigd op een nauwkeurige
en voorzichtige formulering van te stellen
vragen. ·Hij zegde toe Kapt .Gulden hierop te
zullen wijzen en vroeg mij deze zaak verder in
detail met hem te regelen.

3, Aangezien ik van C outinho had vernomen, 
dat het pas opgerichte Luchtmacht Bewakings 
Korps onder leiding van Majoor Biesm.a zich zou 
gaan bezig houden met de terreinbewaking op 
Schiphol, heb ik aan Broekmeyer gevraagd hoe 
het precies stond met de plannen. Hij deelde 
mede, dat het L.B.K. geen taak h eeft in vredes
tijd op Schiphol. Het Luchtmacht Bewakings Korps 
is bedoeld als bewaking van de militaire vlieg
velden, zodat in oorlogstijd Schiphol wel dege
lijk onder hun zorg zal vallen. Daarbij doet 
zich de moeilijkheid voor, dat het L,B ,K, dan 
genoodzaakt zal zijn op een groot en voor hen 
onbekend terrein te gaan werken. Vandaar dat 
hij zich v oorgenomen had een klein detachement 
van het L.B.K. onder een of ander voorwendsel 
reeds eerder op Schiphol te plaat sen, ten einde 
de kern te v ormen van de bewaking in oorlogs
tijd. De oplossing zocht hij in het detacheren 
van deze lieden bij het nieuwe Fokker bedrijf, 
in verband met de productie van de meteors al
daar. Hij bleek bovendien van plan te zijn om 
met bewakingsh onden te gaan werken in navolging 
van de R.A.F. Ik heb hem gezegd dat wij daarvoor 
veel interesse hebben en dat wij bij dergelijke 
pogingen gaarne zullen worden betrokken. Hij 
zal ons daür over nader berichten. 
(uittr.in OD 1643 Schiphol) 

4. D oor de L.s.K. worden van tijd tot tijd
pers-interviews gegeven, waarbij soms mededelingen
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worden gedaan,· die aan de bedrijven zijn ver·Joden. 
Wanneer enerzijds op securitr wordt aangedrongen 
en anderzijds zo publiekelijk wordt gehandeld, 
kweekt dit wellicht moeiliJkheden. Ik heb Broek
meyer- gevraagd om zoveel mogelijk daarmede reke
ning te willen houden. 

D.III, 8 December 1950
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