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RAPFORI' van D. 

Betreft: Verslag bespreking met ae 
Bogezand dd. 16 3eptember 

-1
·. ! /6�f'f 

Korpschef van"'J?151.itie �e 
1952 t.b.v. OD 1401. 

Aanwezig: G.D. Bosveld (Korpschef) 
D.P.B. III.

1. Doordat oorspronkelijk schriftelijk om een onderzoek
was gevraagd naar de Fa. J. Smit & Zn. te Foxhol (gem.Hoge
zand) i.v.m. de bouw van mijnenvegers en vlak voor mijn be
zoek aan Hogezand bleek, dat deze werf daarbij niet betrok
ken was, maar de bouw was opgedragen aan de
N.V. E.J. Smit, scheepswerf te Westerbroek (gem. Hogezand)
bestond niet meer de gelegenheid eveneens schriftelijk
naar de politieke betrouwbaarheid dezer Directie te infor
meren.

Om die reden heb ik mij gericht tot DIS (Kej. Straat
ma.n) om even telefonisch navraag te doen bij de gemeente
politie Hogezand. De brigadier, die haar hierbij te woord 
heeft gestaan, gaf Mej. Straatman niet de gelegenheid om 
haar gehele verhaal te doen, deelde mede, dat er niets ten 
nadele van de Directie bekend was en voegde er bits aan toe 
''U behoort dit schriftelijk aan te vragen", althans woorden 
van een dergelijke strekking. 

De Korpschef, hieromtrent gevraagd, deelde mede, dat 
de betrokken brigadier Blaauw, bij de B.V.D. een cursus 
had gevolgd en daaromtrent het nodige had verteld aan de 
Hr. Bosveld. Naar aanleiding daarvan had de Korpschef hem 
opgedragen om telefonisch geen politieke inlichtingen door 
te geven. Mogelijk had de brigadier niet al te tactisch ge
handeld in deze, maar in principe is de stelling wel juist 
te noemen. 

Ik heb deze kwestie nog eens mondeling toegelicht en 
uiteengezet en de Hr. Bosveld medegedeeld, dat een schrifte
lijk verzoek om inlichtingen over de N.V. E.J. Smit onder
weg is. 

2. De Korpschef zegde zijn medewerking toe om nopens
sollicitanten voor de N.V. E.J. Smit, bestemd om te worden
te werk gesteld aan de bouw der mijnenvegers, politieke in
lichtingen te verstrekken aan de directeur J.R. Smit. Hier
door zal zo veel mogelijk kunnen worden voorkomen, dat
foute elementen worden in dienst genomen.

DPB III, 18 September 1952. 
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Betreft: Verslag bespreking met de KM'l5st:ffléT""vlt'n 7ölïtie 
te Ridderkerk dd. 10 September 1952 t.b. v.OD14ol. 

Aanwezig: Adj. H.C. Fortuin (Korpschef) 
Ltz. I lina 
DPB III. 

De aanleiding tot dit bezoek WhS het plan Vbn 
de Marine om aan het te Slikkerveer (gem. Ridderkerk) 
gevestigde scheepsmodellenbedrijf van de Fa. A.Dubbelman 
op te dragen een model te maken van een der in aanbouw 
zijnde jagers • 

. 48.ngezien daartoe een gerubriceerde samenstel
lingstekening aan dat bedrijf moet worden verstrekt, wil
de Ltz. lina van de Korpschef vernemen, hoe de leiding 
en het personeel politiek staat aangeschreven • 

De Hr. Fortuin deelde mede, dat hem niets ten 
nadele van de personen werkzaam in dat bedrijf bekend 
was. De bedrijfsleiding werd alleszins betrouwbaar ge
acht. 

Met Ltz. Lina overeengekomen, dat door hem als
nog schriftelijk aan de B.V.D. zal worden verzocht om 
een onderzoek naar dit bedrijf te willen instellen i.v.m. 
deze geclassificeerde opdracht. 

Aangezien Ridderkerk toch in de route lag, 
verzocht de Ltz. Lina om vast mondeling bij de plaätse
lijke politie te informeren, waaraan door mij is voldaan. 

DP.B III, 11 September 1952. 
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RAPf-ORT van D. 

Betreft: Verslag bespreking met ID Rotterdam dd. 4 3ep
tember 1952 ten behoeve van OD 1401. 

1. 

Aanwezig: Hfd.Insp.v.Pol. Kruit. 
DPB III. 

Na een uiteenzetting te hebben gegeven van de 
ontslagkwestie A.de Hoop N.V. - H.M.van de Polder, 
deelde de Hr. Kruit mede, dat hem deze aangelegen
heid bekend was. 

Nadat op mijn verzoek de personalia van be
trokkene bij de afd. Bevolking waren gecontroleerd, 
bleek zijn juiste naam, enz. te zijn: 
roIDER, Hendrikus Martinus van de 

geb.: Rotterdam, 1 Juli 1924, 
won.: Benthuizerstraat 52a te �otterdam • 

Toen door mij werd gevraagd om nog meerdere 

gegevens nopens betrokkene, verklaarde Hr. K., dat 
op 22 Augustus j.l. een volledige informatiekaart 
aan onze dienst was toegezonden. Volgens zijn zeggen 
had hij dit laten doen i.v.m. bovengenoemde ontslag
kwestie. 

Het gesprek dienaangaande verliep eigenlijk zo. 
Hr. Kruit liet de persoonskaart van Van de Polder 
lichten en gaf toen een inlichting ('47 in gezin 
wordt "De Waarheid" gelezen), welke mij nog niet be
kend was. Toen ik dit gegeven noteerde, deelde de 
Hr. K. mede, dat dit niet nodig was daar alle gege
vens reeds, zoals hiervoor vermeld, waren verstrekt 
aan de B.V.D.

2. Het verwonderde de Hr. Kruit niet, dat de ont-
slagaanvrage vanwege het G.A.B. was geweigerd. De
directeur van dat bureau, genaamd:
IiliOP, Pieter
geb.: 6-2-00
won.: Hotterdam, Adr.v.d.Doeslaan 4,
was volgens hem op z'n zachtst uitgedrukt "pro-arbei
ders", m.a.w. hij schaart zich bij moeilijkheden
tussen werknemers en werkgevers zo enigszins mogelijk
aan de zijde van de werknemers. Naar de mening van
de Hr. Kruit ging hij hierin wel eens te ver.

In kwesties van vertrouwelijke aard neemt de 
Hr. K. dan ook nooit contact op met deze directeur, 
daar hij hem politiek niet volkomen betrouwbaar acht. 
Voorzichtig uitgedrukt zou men hem te progressief 
kunnen noemen. (Uittreksel voor DOV TI). 

3. De Hr. Kruit heeft bezwaar tegen het doorgeven
van berichten over besloten vergaderingen aan de
"vertrouwens-commissie". De desbetreffende informan
ten zijn n.l. nog steeds actief voor de ID werkzaam.
Niet geheel afwijzend stond hij tegenover het vrij
geven van meldingen lid EVC en dergelijke, ofschoon
hij persoonlijk er geen voorstander van is.

4. Naar aanleiding van ons schriftelijk verzoek om
een onderzoek te willen instellen naar o.a. de Elec-



triciteits My N.V. Batenburg te Rotterdam ( schrijven 
no. 147377 dd. 28 Augustus 1952) deelde de Hx. K. mede, 
dat in 1949 omtrent dit bedrijf een Bis-R-rapport is 
ingediend door de ID Rotterdam. 

Hij verzocht om bericht of de daarin vervatte 
gegevens voldoende waren. 

3 September 1952. 
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Verslag bespreking met de Ltz.I W.C7Lina dd. 
30 Augustus 1952 ten behoeve van ó'/j /t/,o/ 

1. Allereerst werd de Ltz. Lina verontschuldigingen
aangeboden voor het tot nu toe niet beantwoorden van
zijn brief betreffende de briefwisseling i'Ierkspoorar
beiders met soortgelijke arbeiders in Hongarije. L.
verzocht alsnog deze kwestie schriftelijk te willen
afdoen.

2. Verder werd besproken de kwestie van het K.M.n.-
rapport dd. 1 Juli 1952, waarvan afschrift was gezon
den aan Hfd. Marid Sectie III betreffende het gebrek
aan doorlopende controle op de naleving van de bevei
ligingsbepalingen en wel in het speciaal de behande
ling van de gerubriceerde documenten.

L. nam deze kwestie zeer hoog op. Hij vond het
een rechtstreekse aanval op zijn beleid. Door hem wa
ren in de verschillende bedrijven afdoende maatregelen 
getroffen voor controle op de naleving van de beveili
gingsbepalingen. In ieder bedrijf heeft hij een aantal 
mensen zitten, die hem geregeld rapporten over de na
leving van de voorschriften verstrekken. Hij betwijfel
de ten zeerste, of de zegsman van DPB wel terzake kun
dig was om een oordeel te kunnen vellen over de gang 
van zaken. Het was hem opgevallen, dat geen evaluatie 
van de bron bij dit bericht was vermeld. Zover Lina be
kend was, worden de beveiligingsbepalingen redelijk wel 
in de bedrijven nageleefd. Een naleving zoals vastge
legd in de "Be-oalingen betreffende de behandeling van 
gerubricaerde documenten voor de bedrijven in Neder
land11 kon nooit worden verkregen, daar ieder bedrijf 
zijn eigenaardigheden had. Onze fout was, dat wij te 
veel het perfectionisme nastreefden en hierdoor de 
door hem opgebouwde goodwill op de bedrijven ondermijn
den • 

Een feit, dat L. ook ernstig griefde, was het 
rechtstreeks door ons rapporteren aan Hfd. Marid 3ectie 
III. Hierdoor weTd hij plotseling voor feiten gesteltl,
waarvan hij niets afwist. Bovendien bereikten hem zulke
meldingen met aanzienlijke vertraging. De gemoedelijke
sfeer van weleer was volkomen verloren gegaan, alles
was z.i. te ambtelijk geworden.

L. er op gewezen, dat de melding betreffende de
controle in het geheel niet was bedoeld als critiek op 
zijn beleid, doch louter en alleen dient te worden be
schouwd als een ter kennis brengen aan de Marine-auto
riteiten van een ter kennis gekomen feit. E.e.a. dient 
dus beschouwd te worden als een waarschuwing aan de 
Kon. Marine: "Pas op, het loopt daar en daar waarschijn
lijk niet zoals jullie denken." L. kon het niet op deze 
wijze inzien en vond het onverantwoordelijk van DBB, 
dat hij, niet wetende hoe door hem de controle is ge
organiseerd, zulke berichten aan zijn chef doorgaf, die 
hierdoor in een alarm-toestand kwam. 

Een ander feit, dat L. griefde, was, dat uit het 
rapport bleek, dat DPB op de marine-tekenkamer had ge
controleerd de administratie van de marine-tekeningen. 
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Hiermede had z.i. DPB z1Jn bevoegdheden overschreden, 
daar hij uitsluitend een adviserende taak had. L. ver
zocht verder om tot de oude toestand terug te keren, 
d.w.z. rechtstreeks hem de afschriften van de rap
porten toe te zenden. Hem er op gewezen, dat met Hfd.
Marid op zijn verzoek is overeengekomen, dat hem
rechtstreeks de afschrift-rapporten zullen worden toega
zonden en dat hier dus niet van afgeweken kon worden.
L. vond deze gang van zaken minder juist, daar bij de
man, die de beveiliging, over bepaalde feiten voor
hem van belang met de nodige vertraging wordt iµge
licht, en verzocht de mogelijkheid te bezien hem bijv.
officieus telefonisch e.e.a. mede te delen.

3. Betreffende de zaak A.J.W. Davenschot deelde
Lina mede, dat hij zich verplicht gevoelde om nogmaals
een onderhoud met Dav·enschot te hebben. Uet een blote
mededeling van de directie, dat hij, Davenschot thans
tot het marine-werk is toegelaten, zal deze figuur
zeker geen genoegen nemen. Lina zou nu graag van ons
vernemen, wat of hij Davenschot kan vertellen. (Uittr.
v.PD Davenschot).

4. Betreffende de inschakeling van een 3-tal firma's
bij de aanbouw mijnenvegers, deelde L. mede, dat hij
deze zaak Maandag 1 ;,eptember 1952 op het Ministerie
zal bespreken. Het kwam ook hem uiterst vreemd voor,
dat deze order gedeeltelijk "Geheim" was gerubriceerd.
Ook hij vond deze rubricering aan de hoge kant. Aan
dit punt werd door DFB een vraag vastgekoppeld: 11Vlaar
om krijgen wij van het Ministerie niet meer de inder
tijd ingevoerde gekleurde formulieren toegezonden?
Tot nu toe is pas 1 maal zo'n formulier bij ons binnen
gekomen." Deze zaak was door L. in handen gegeven van
de afd. Materieel, maar deze afdeling schijnt de ge
maakte afspraak niet na te komen. L. zal zich verder
met deze kwestie niet meer inlaten, daar dit een zaak
is, die de heren _on -hE;lt N.inisterie maar moeten oplossen.
\f. i1..;�.T �: .,,;l V 1-.. - .. • r, .. } • 

5. t. inge1icht over de laatste ontwikkeling in het
geval B.J. Bruurmijn, geb. 13-12-02. L.deelde mede,
dat op grond van onze uitgebreide rapporten B. niet
tot het marine-werk is toegelaten. Zolang van onze
dienst geen te�engesteld rapport binnenkomt, zal de
Marine de door haar genomen beslissing handhaven. In
de loop van het gesprek bleek DPB, dat L. persoonlijk
inlichtingen had ingewonnen bij de '.'lillem Smit Trans
formatorenfabriek te Nijmegen, niettegenstaande door
on�e dienst daar reeds informaties waren ingewonnen.
(Uittreksel voor PD 10188).

6. Betreffende de gang van zaken "aanbouw mijnenve-
gers" hoopt L. in de komende week een beslissing te
krijgen. Indien eenmaal is vastgelegd wat wel en wat
niet gerubriceerd moet zijn, zal L. nader overleg met
DPB plegen en zullen enige bezoeken aan de ingescha
kelde werven moeten worden gebracht. (Uittr.v.OD 2051).

7.· Door afwezigheid van zowel de Hr. Hupkes (Direc-
teur De Schelde) als van de persoon, die het gesprek 
met een van de R. toezichthouders beeft gehad, was L. 
nog niet in staat ons de betreffende namen te leveren. 
Hij hoopt e.e.a. in de loop van de komende week te kun
nen afhandelen.(Uittreksel voor H.K.B.) 

-3-
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s. L. werd verzocht , of hij contact kon opnemen
met de Hr. Damme Sr, daar DPB heden niet meer een on
derhoud met de Hr. D. Sr. kon verkrijgen. L. werd ver
zocht de Hr. D. Sr. te verzoeken onze dienst tijdelijk
de originele enveloppen van de Hong. brieven ter be
schikking te willen stellen. L. zegde toe dd. 5 Se�tem
ber dan wel 6 September een onderhoud bij de Hr. Damme
aan te vragen. (Uittreksel voor K.E.W.}

9. Verder vernam DPB van L., dat er eerstdaags een
nieuwe regeling in werking zou treden, waarbij bij
zich rechtstreeks tot de politie zou kunnen wenden tot
het verkrijgen .van inlichtingen. (Uittreksel voor J.D.)

DPB, 1 September 1952. 
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RA,.q::>ORT van D. 

Betreft: Verslag bespreking met Hoofdinspecteur van rolitie 
Meinema te Haarlem dd. 15 Juli 1952 t.b.v. OD 1401. 

ffi'RSOli::IBL 

Aan de Hr. Meinerna ter hand gesteld de PR-formulie
ren van personeel werkzaam bij Holland-Nautic te Haarlem, 
genwn.merd: 156, 160 t/m 171, 5327, 5331 t/m 5338, 5340 t/m 
5354, 5369. (.Ai'schrift voor OD 788). 

E:JABOTAGE 

Omtrent de ontploffing in de carbid-ketel bij Hol
land-Nautic deelde de Hr. 1:einema mede, dat voor zover hem 
bekend daarbij geen beschadigingen aan militair materiaal 
hadden plaats gevonden. 

Overigens had hij daaraan geen speciale aandacht 
besteed, omdat vrijwel dagelijks militairen het bedrijf be
zoeken, zodat van die zijde wel geconstateerd is kunnen 
worden of enig militair materiaal schade heeft geleden. 

Aangezien uit niets was gebleken, dat hier aan 
sabotage moest worden gedacht, had hij aan het geval geen 
verdere aandacht besteed en het onderzoek naar de oorzaak 
overgelaten aan de daarmede belaste politie-ambtenaar. 
(Afschrift voor OD 788) 

DIVERSEN 

1. JTaar aanleiding van enige vragen van de zijde van
de Hr. Meinema heb ik een nadere uiteenzetting gegeven
over het nieuw systeem Dis-onderzoeken.

2. Volgens betrokkene gebeurt bet nog al eens, dat de
ID Haarlem rappel-briefjes van de B.V.D. ontvangt over
onderwerpen, die reeds lang zijn beantwoord en afgedaan.
(Afschrift hele rapport aan B.S.V.)

D?'3 II, 16 Juli 1952. 

t 



• 

RAPPORI' van D. 

'Betreft: Verslag bespreking bij Marid dd. 3 Juli 1952 ten 
behoeve van · 1 . / 1_? /. 

Aanwezig: Kltz. v.d.Straten (Hfd. Sectie III) 
DMS I. 

1. Hfd. Sectie III in het kort ingelicht over de aller-
laatste ontwikkelingen in de zaak Luiting en hem toege
zegd, dat e.e.a. hem nog schriftelijk ter kennis zal wor
den gebracht.

2. Met Hfd. Sectie III de kwestie besproken van de
overrubricering van ve�chillende tekeningen betreffende
de electro-technische installaties aan boord van de in
aanbouw zijnde oorlogsschepen. Deze kwestie was door
Hoofd Sectie III reeds geruime tijd geleden opgenomen met
de Ktz. Heringa van de afdeling Materieel. Hem was toen
toegezegd, dat hierin verandering zou worden gebracht.
Door v.d.Straten werd een nota voorgelezen van Ktz.Heringa
aan het Hoofd Bur.-Elect.Techniek. De zaak zal nu opnieuw
door hem worden besproken.

3. Ook werd de aandacht gevestigd op de niet-rubrice-
ring van de documenten betreffende de verbouv1ing van
Hr. Ms. "Karel Doorman". Ook deze kwestie zal door hem
worden opgenomen.

4. DMS vroeg de Kltz. v.d.Straten of het niet mogelijk
was een meer intensieve controle door de Marine op de na
leving van de beveiligingsbepalingen bij de verschillende
bedrijven te doen plaats hebben. In de 2? maanden, dat
D!IB nu bij de verschillende bedrijven in overleg met de
directies beveiligingsmaatregelen heeft ingevoerd, is het
hem nog geen enkele maal mogen blijken, of de door hem
voorgestelde maatregelen voldoende zijn en of de opgelegde
maatregelen ook werkelijk worden nageleefd. Z.i. zou van
een zeer intensieve controle bijv. een dagelijks toezicht
conform het Amerikaanse systeem een grote opvoedende waar
de uitgaan. V.d.Straten moest toegeven, dat de controle
zeer zeker niet voldoende was. De Ltz. Lina kon hij echter
niet meer laten doen, daar deze toch al vier dagen per
week op reis was. Wellicht zouden de bij de aanbouw ge
plaatste toezichthoudende officieren kunnen worden inge
schakeld. V.d.Straten vreest echter, dat hij in deze rich
ting weinig zal bereiken, daar hij op weinig medewerking
in deze kan rekenen van de Kltz. 3chilp •• S. vindt de ge
hele bedrijfsbeveiliging maar een duur grapje en het na
jagen van iets, wat toch nooit te bereiken is. Deze uit
lating v.d.Straten ontlokte bij de DMS de opmerking:
"Indien in de hogere regioenen van .!Larid zo over de be

drijfsbeveiliging wordt gedacht, dan kan de J.!a.rine onze 
dienst beter verzoeken al haar bezigheden in verband met 
de beveiliging van de Marine-orders te staken, gezien 
het feit, dat wij niet om werk verlegen zitten." 

V.d.Straten werd door DMS ook nog gewezen op het gebrek
aan beveiligingszin bij de r,1arine-officieren, die voor
bespreking op de werven komen_.

DMS I, 3 Juli 1952. 
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RAPPORT van D. 

Betreft: Verslag bespreking bij de ID Velsen dd. 3 Juli 1 52 
ten behoeve van OD 1401. 

Aanwezig Hr. Ninaber (Hoofd ID) 
DM3 I. 

1. Door DMS I werd aan de Hr. Ninaber een lijst ter
hand gesteld, waarop de namen voorkwamen van een 125-tal
Hoogoven-arbeiders. Ninaber medegedeeld, dat door DMS
uit het bij onze dienst binnenkomende materiaal, die na
men waren gelicht, waarvan hij met een grote mate van
zekerheid kon aannemen, dat de betreffende personen in
dienst bij de Hoogovens waren. Het betrof hier personen,
waarvan vast stond, dat zij begin 1952 lid E.V.C./Metaal
waren. DMS verzocht voor hem na te gaan, in welke afde
lingen bij de Hoogovens deze personen waren te werk ge
steld en vroeg verder de personalia aan te vullen.

Mocht blijken, dat er in deze opgave personen voor
komen, die posten bezetten op vitale punten, dan zou het 
aanbeveling verdienen het bedrijf op deze personen te 
attenderen. N. was zeer in zijn nopjes met deze opgave 
en zou zo vlug mogelijk deze lijst bijwerken en zegde bo
vendien toe het bedrijf in te lichten. N. stelde het zeer 
op prijs, dat niet rechtstreeks om inlichtingen contact 
met het bedrijf was opgenomen. 

Op de vraag van N. of hij ook de ID's van de om
liggende gemeenten, zoals Haarlem en Beverwijk moest in
lichten, hem medegedeeld, dat zulks niet gewenst was en 
beter gewacht kon worden tot llAS al het hem ter beschik
king staande materiaal had bewerkt. N. zegde toe geen con
tact met de andere ID's te zullen opnemen. 
(Het betreft hier de omgewerkte K.B.-lijsten E.V.C.-ers 
Hoogovenarbeiders. Door K.B. werd toestemming gegeven in 
omgewerkte vorm en bij stukjes en beetjes van deze lijst 
gebruik te maken.). (Uittreksel voor B.S. V.) 

2. N. ingelicht over de ziekte van D.A.B. en hem mede-
gedeeld, dat zijn werkzaamheden door andere heren zullen
worden overgenomen t.w. rnt.s en DNB.(Uittreksel voor B.3.V.)

3. N. verzocht af het niet mogelijk vra.s alle hem ter
beschikking staande gegevens aan onze dienst toe te zen
den. Doordat de ID Velsen nns nog steeds geen bericht
heeft gestuurd, dat zij ons alle haar ten dienste staande
gegevens heeft toegezonden, ontstaat er een onafgebroken
stroom van correspondentie tussen onze dienst en de ID Vel
sen. Voor iedere persoon uit de gemeente Velsen, die bij
een van de andere bedrijven in dienst is, of in dienst zal
komen dan wel daar werkzaamheden moet verrichten, moet
thans een V2e onderzoek worden aangevraagd. Deze manier
van werken belast de reeds toch al overbelaste ID's met
een stroom van onnodig werk. N. moest dit toegeven en zou
deze kwestie met zijn korps-chef opnemen. Volgens N. kon
de ID Velsen beschouwd worden als zo goed als bij.(Uittrek
sel voor B.s.v.) 
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RA?PORT van D. 

Betreft: Verslag besprekin? met Ltz. !inti dd. 13 Juni 195� 
ten behoeve vun OD 1401. 

1. Eij de Itz. Lina ·rerden c�nPetroffen de B.f.I. en de
directie-secretaris van de �b. D� Hoop. Besprolen rerd de
twestie v.d.Folder. Ook de Ltz. lina r..oest de beide heren 
mededelen, dat de veiligheid vun de Jtuät in deze zutik niet 
in het geding !'.an worden gebrucht, d1:1ur de order 11iet "Ge
heim" of "Zeer C1eheim" is geclassificeerd. De hooe;ste ru
bricering is "Vertrouwelijk" en wordt &dnfetroffen op enkele
samenstellinP.:stekeningen, welke niet in de werkpluatsen
komen.

2. Aan de ltz. Lina werd verduidelijkinP cevruagd vun de
situatie ron. ! arine enerzijds eri Octrooibureau Yriesendorp
� Gaade anderzijds. Ook lina weet niet het juiste van deze
zaak. Voor zover hij met deze z&d· ber:end is, guat het om 
een vinding van de /,vreedse firma 'Bofors", ,mc.rou in Peder
land een octrooi moet worden auno:evracPd • .Je �weedse reP,e
ring schijnt hierbij de bemiddeli11� te hebben ingeroenen
van de 1rederlandse ref'erinP. Deze bemiddelinP, is opp:edra,.,en 
aan de Yon. l urine. Voor nadere inlichtinoen werd ')l 1 door 
de ltz. L. naar de r1tz. :lchilp verwezen.

3. L. beklaagde zich over de arote achterstand in onder-
zoeken en checkinpen. �e achterstand bedr�a�t op het open
blik zeker ruim 1.000 stuks. Bij dit uantal zijn &anvrapen,
welke reeds 6 of '7 maanden !!Sleden werden ingediend. lerder 
was het 1. op1:mvallen, dat er sor�s 3 a 4 weJ.:en verlie"':l6n 
tussen de datum, dat een formulier door ons was r...feeste.-:ipeld 
net 1'".n.v. en de d&tllill, dat hij het forr.1llier ontving:. l.
dronr &an op een :,-o spoedig mog:elijke uf<loenin� van de ach
terstand en een zo vlug rno<"!elijke toezendinP van <le formu
lieren, daar anders het vrerk op de l'.ruisers zon kunnen &>:oun
stai:rneren. rn· 3 zegde toe deze zauk te zullen onderzoeken.
Het kwam her,1 echter hoogst eigenuar<li2 voor, dut er zuU 
een �rote achterstand is daar hen juist de luatste dugen is 
ongevallen, dat er nagenoeg geen ?R-fornulieren ter afdoe
ning aan hem werd en voor�elepd.

4. Betreffende de zaak .van ijk kun L. feen nädere in-
lichtingen meer verschaffen.( .... ie hCD 85274). 

rn1.s I, 13 Juni 1952. 
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RA....TlfORT van D. ;z:_±-__�-2.. -
•·'Ï1 Jl<til?/1 
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.;.,�
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--'
�or.' �-,q";�Betref t: verslag bespreking bij de ID Velsen ü v uni 19�2 

ten behoeve van OD 1401. 

1. D1 S I deelde de ID mede, dat her.1 bij navraa� bij de
Hoogovens was P,ebleken, dat daar sedert enige nGunden in
dienst was 1 alotaux }.C.J ., Peborcn 28-4-23 te Delft. Ver-
der was hem gebleken, dat betrokkene �eplaatst was op Je 
afdeling rersoneel/Fsycho-Techniek en dat !alotaux voor-
noemd zijn kantoor had naast het �antoor van de Hr. Velt
karnp, vertrouwensr .. an van de ID Velsen, en dat beide kanto-
ren via een tussendeur met elkaar in verbindin staan. 
C-ezien de bijzondere positie, die de 1r. ieltkamp in het 
bedrijf in neemt, had D}J zich gedwon�en �evoeld B.V.I. in 
te lichten over de antecedenten van 1 • Vet deze Illbûedeling 
bleek rn.u een knuppel in het hoenderhok gegooid te hebben. 
Het hoofd ID ( de brifad ier ïin8.ber) maa �te zich nogal :-vmo.d 
over het feit, dat m.J rechtstreeks cont..,.ct r;:et de Eoo�ovens 
had opgenomen over een personeelsL·westie en bovendien de 
B.V.L volledig net de antecedenten vun .._, hc..d bekend gemaakt.
( ID felsen werkt r,et een code-systeem en e:eeft nooit ge ..,evens 
aan het bedrijf door). ID Velsen bad nu na c .c.. 2 j&ar werken 
het vertrouwen van de directie Hoogovens gekregen. Ook w1:1s 
overeengekomen, dat alle sollicit&nten over de ID zouden lo
pen. mu' s antwoord hierop was: "Dit is een mooie regelini:; 
en ik ben niet vanplan om hier tussen te komen, maar in dit 
geval komt het ffiij voor, dat er iets is fout geg1:J.an •. ,orden 
sollicitanten voor de betere functies ook aan jullie opge
geven, of behandelt het bedrijf dit zelf?0 l • antwoordde 
hierop: "ldj 1'-rijgen alle, naar dan ook alle sollicit.:i.Pten 
door. Het geval l .• hebben wij Ook doorrekrePen, en hierop 
is door ons aan het bedrijf doorgegeven k.n.v." ID Velsen 
heeft tot 2x toe bij de ID Den Haag navraag naar 1. ged&an 
(L. is woonachtig in Den Haag) en heeft tot 2x toe als E.nt
woord gekregen k.n. v. Gezien de ons bekend zijnde feiten, 
kwamm�J dit nogal vreemd voor. DIJ I wees P. er op, dat 
in dit soort gevallen qezien de functie toch wel contact met 
onze dienst had kunnen worden opgenomen. Bovendien was een 
naslag in een cartotheek voor zulk een functie toch wel erg 
oppervlakkig. r. Illüctkte zich erg bezorP.d over de ver ouding 
ID - Hoogovens en vor,d, dat JJ3 de ID mactr lelijk in het 
zonnetje had �ezet. Iet klem wees D13 erop, dat van in het 
zonnetje zetten seen sprake was. maar dat hij om grotere 
onselukken te voorkomen zich eeroepen had pevoeld het bedrijf 
over de persoon t'.. in te lichtèn. r. vroeg toezending van 
een afschrift van het ra�port, teneinde het bedrijf alsnog 
in te lichten. 

Verder vroeg N., of het mogelijk zou zijn in den ver
volge alle sollicitanten ter checking aar, ons op te �even. 
Dl.:.J zegde toe deze vraag in Den füiag aurJ zijn cref voor te 
le'ren. 

�. !�och Gerrit de it, noch Lo vun Huln wbren bij de

ID Velsen bekend. Deze personen rvaren zeker niet in dienst 
bij de Hoogovens en ook niet bij een der aélllilemers op het 
terrein Roogovens.(�ittreksel voor l.B; afschrift hele rap
port aan B . .;,.V.) 



./\anwe:dg: R. i.v. p. 'leinenu 
:}r�, II 

I)'.) 
. !'nert 1952, t. >.v. on 1135. 

!l.i::.v. de vermirrin�, ontstum over de i,eJ.di'1P" D va .• I"n.

eua:rlo!, betreî'fenc1e J. van ... ij"·.veld 0r. on :r. (,•ie de dc.betrt:Jff nde

correspondentie on.har i:lo Dio •r-R. n.i· .- 14!:-'lA), bob n7b"' mdertl inl ich-

tinren �owend ;:.ot Pr. 1 einor.m vnd. 
:';eze vcrJHacrdc hioror.t-rent als vol ;t :

De molû int op do 1r.f'ormatioktJ.t..!'t van J. van 7.,i jtvold 6'!'. l ·eb.

15-J.2-•o;.:,} "}._949 en 't:0 f'ior ia( •r·oiil", beterent, d:.it op let ndreo 

0'. t uliera'\:.ra· t 4.2) i,C;.t!r hetrokkeno in die jLr •n Joonachtil" .vs.e, "'t

dat,·blt.d '' Ja ,;mirheid' wm�d bc:,,orgd. 
Aangezien Jan Vbn Ujtveld Jr. ( ,. b. lZ-11-'B?) or, het:..�lfdc

u<lr('}s woont,, iH hot on:...or:�ijds foutief ge,,oest to rarr.ortoren op 1-.-2-

lN>L in intwoord oJ. Uv, lis-annvro.ttP d&t Uj E.!2.l voo!'l·ont. 

,)o bel:mtwooràiuc had ten rochtn r,ooton luidon: "ö t o :enoer:.d

&dres in 1'?49 en 1950 üe Weo.rheiü .-:erd btJzo:r�d." 

l-!ot v n.•rMüJe onder !�ü in ons schrijven van 1;, J �i:.rt j.l. no 14

1;.;?0b, in antwoord op Uw vor::-.oBk van l.; !1aart 1�.w!!, no. )io T-?..D • • -

i,1;-:7,!I • is onjuist �a i est aongeden ih<lerduad dez.o , "'OVtmn van on5 

t..fl;owatig 7.ijn.

Bovumt, unde conclu.Jis�1 w rde!! gt1tro1':kon, nud.ut door rdj de

origi.nole inforr-.atia-ke.t.rt i:.un de H.i. v."· · oiner"' wue eetoontl en door

ter:. oen <;Jll nm1(i!' ?:us besprol•en !!,et de : djud nt Yoster, elJte l utate · 

do ••ach!lldige·1 2ou ::.11n gfümeat on terZl.tke t erd onderhouden over htit 

föi t, dut op de Jm�-i.rt van J'. ven l:.ijtveld Jr. in ht1t mmteel"l. vun ûe 

l.i). rao.:rler.: dost1.ide ni ... t de rogevena n1g49 on 191)0 hier :nnrheid" 

wcr0n vernold eeword\m. 
Bovendien had r·.en V-f::n.uHr:d do in oen hm:::tu. t e. v rwerkte

h licadrG"sson wnar ''Do ;\ a:rl,oid" wordt (of .,or.d) hozorré!, nu to al-lnn.

:ud ::on dit 1G.· •• niut na1;,1lnt1Jn, don ·,as oven0ors tie nu kte fout 

nchtorwefti.'} f-:Dblt:iveo. -t.. 
Dhr� ,f. hoèt't do !,dj. Y. r.;e.fü:..on op � v ien ut. �ien u ,stu nde

voorscr 1•ifton. 

n!'S II, ? April· 1 %:: • 

Copie in OD Bele1dakWest1os D!SS /'hl/
n �. 



Speciale instructies aa� A CD. (Slewhts bij definitieve opberging in te vullen). 
�FGEDAAN

Afd./Seccie: Dat.: Par.: 

Achtereenvolgens aan: 

Verantw. voor H. ACD., namens deze
· ·· · · · ·· · · · · ·-···- ····· ··· · · · · ···· · · ··· · · · · · ······ · · · · · · · · ······ · ···· · · ········· · · ······ · ··· 

Adm. afdoening: Dat.:
AFD.1 SECTIE 1 BEH AND ELING 

{}- / /f- ·.,_L- c%) /tf / .1.-... 0.: ":.: 8I. 
........... k.0 ... �/::'=,.C rJ:i�:d IJ?.2:..Y�11.7.1:

D 28 _ 10.000 1 11422 - '54 - 249 

Interne aanwijzingen A CD. 

ACD. Dat.: Par.: 

AFZ./PAR. 
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Opgave EVO' ers in dienst bij d'e 
dive'J'Se firma' ·s. 

E/K 

der verwijzing aar mijn schrlj n Bo. 1,7696 
dd. 2 Jlei 1952 heb ik de eer UHoogEdelGestrenge hierbij
een aanvullende opgave aa.n. te bieden van personeels
leden. di-e begin 1952 aangesloten we.ren bij de EVO /Ketaal.
Willton-FUenoorcl 

:rgeA, P.a.

BergB!Jl&:, H. 
Boomsluiter, C. 
Brökling,F.W.J. 
Brui, A.d.e 
!leer J. de 
Hoek, 14.T.d. 
ltranen, J. van 
Lamen,s' z.

Lange, P.de 
Lenoa, F. 

ari;ens, 114.B. 
footenboom, L. 
Penning,13.M. 
Romeyn, L.J. 
Schot, R. 

Sni.jde:r, J. P. 
'l'imofeji', J.J. 
Tyvele,n, F. 
Vermàire, J. 
We._ye.r, K.C.v.d. 
Wi;t, c.J.d.e 
Woerden, M.L. 
Wijnen, D.J. 

8-05-24 Schipp ratn.at,:) R'dam 
10-09-96 B.V rve atr.12 Kethel
29-10-19 •aria.straat SA Schi
2<>-05-,21 W. Frankelandacheatr.34Sctde

3-07-04 Schans 1;oE R' d . 
18-08-90 P.PoUerstr.481' Schie · 
2-02-18 Cronjlstr.5 Vaaeeln:la 
1-07-97 JfranllTS&l.str. ,sJ R• d 

21-12-11 Deenaestr.el " 
27-06-17 Dok1aan 115 " 
21-01-00 Xto e Elleboog 45n.Dordrecht 
;1..03-93 Zijdewind str. 99 R' 
22-04-92 Bic.Beetastr.4, tt 

7-01-22 A&kstraat ,1
n 

26-12-19 .Blokmakerstr.81A n 
2-12-96 Wolpheariabocht 431.A R 1 

,-10-97 Puts bocht 151 R'cl 
JL-10-19·sohipperstr.l8c " 
25-07-16 Beyerlandselaan 186"
12-08-99 Gaasbeekstr.23A " 
24-04-05 Adrianaetr.154 " 
18-<>9-95 Coolsestraat '6c " 
25-06-25 Slaghekatraat. 145 "
20-07-00 Fe19J1oordd.ijk 29B " 

Wilton•Fijenoord-arbeiders waarvan l of m,eer huiae.enote 
�slo\en zijn bij de EVCJjêtaal. •. 

Blomstael, J.H. 2,-03-21 �ollenastr.� Schiedam 
Boom, H.s. · 19-05-25 Seringenatr.2sB R 1 dam
1:lraud, w. 24-08-98 Broersveld. 8� Schiedam 
Breukelen, e.v. 20-03-29 Bloemstr.6oA R'dam 
B:reugel,A.M.v. 25-10-,0 Blokl.8Jldstr.16 " 
ChristeA,J.J. 14-07-10 Rotterdamschedijk 78 Sehied

Rootd Sectie III Bureau Inlichtingen 
van de ?ilarine Stat 
de HoogEdGestrenge HeerKapt.Ltz.F.v.d.Straaten 
's-G ra v en ha ge. 
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Dl"'ie1, M.van 
Gelderblom" R.J. 
Gouka" H. 
Gouka, S.N. 
Grrian• A. H. J. 
Reld" W.de 
Helten, W.D.van 
Re-rp, C.J.van 
Jong. P.de 
K"aghelland_,A 
l:euleat R. van 
llie-l114and, !.C. 
11-ootenboom, A.
Ovemeul-, J.
Reuver. G.C.d.e
Scholtn, J.
Soeta-, G.
Sta.p, M.J.
Westerveld, J.
Wout, P.J.

16 .Juni 1952 

10-10-,02 ukal.aa-ratr.1,1 R'
29-03-06 Josephstr.2:,A " 
16-02-2) Stationsatr.42 Schied 
28-11-99 " 42 • 

8-11-23 Bommelseatr.1 " 
7-10-08 .r.v.En'•nstr. 7i

14-11.-30 lla.r1astraat '7 
30-1'2-28 'lransvaalatr. ,5
20-0S-S7 Pretorialaan 29' • 
1,-01-90 Vlietk.ade 58 " 
12-12-18 <h-aan.dijknr.loB • 
14-03-29 v.Haaftennr.aA " 

25-12-68 Bie.��ntr. 4:Jll "'
'9...07-99 Bui'tenhavem,eg 176/12 Schi
28-01-26 IJ·•aelmoD.dweetr. 54A "
18-07-04 Boutgenstr.72B R'd-am 
22--05-21 Roaaestr.118 " 
20-09-:H Bomstr. '7 lt 

2�"9-24 .J.Venaeerstr.1? Schied 
,O-o6-0l Davidatr. 40A ll' da 

Firma Hertel (onderaannelll&rl'.F., R.D.K. en K •• s.)

Bosloope:r, J. 
Brenk�len. G.P.v. 
l3� W.J.-de 
Butter, A.M. 
Eysden-, A.van 
Kamp, K. 
Mombe-rg R. 
Scha.ik, J.van 

, Zwalm, J.H.v.d. 

24-0�I6 Wa.terinscheatr. 24 R1 dam 
17-<>5-89 Bloeaatraat 60 " 
2;..11"24 Rubroeutraa.t 29 " 
29-0}->lj Zft.anhal-s 198 " 
21 ... u-02 Bénthuizeratr.11oB n

22-07-08 de- Ianstra.a-t LJA " 

22-08-87 Pa-rad.ijalaan 50 • 
25..04-04 V�rl.P.Krugerstr.357 Vliss 
31..()7-02 Stokrooastr.6aB ll'dam 

Hertill- ersoneel waarvan 1 of meer huis noten aan 
�n zi n bi· d.e EVC etaal .. 

,-06-10 Jlarnintr.80 
19-12-07 Compagrdestr.14

Firma lJnitas (onderaaunemer W.F. - R.D.Y.) 

R1 daa 
" 

Leeuw, L.F.de 5-10-01 Stolkstr.ls,A " 

Fima Weber. { onderaannemer W. P.) 

Snoo, J.de 19-02-32 Beveran. lal 

Fima Kwaadla:gd ( onderaarm.e r • F.) 

R1 da11 

Waard, J.v.a. 18-07-17 Strijensestraat 11 Schiedam. 
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VEllROUIELIJ1Ç 

Ko. Mij. de Schelde. 

Adriaanse, l!l. J. 
Berg, M..v.d. 
Boogaard, P. 
Bos�laar, J. 
Braati" J. 
»a.nielee" J.
D:avidse. J.
David.se, L.
Eenenasm P • van
Geeve" M. J.
Hltidens, J.
llottman, W. J.
Bokke, E • .F.
Ro.ogesteger, J.
Room, 11.van
R�s, o.n.

Xaptijn, J.
Kceier, L.<le
Koster, W.G.
Meulm.ee.ster, J.
Uulder, c.

0ft, J.
Plaa.,. C. de
Ridder, J.de
StTOo, W.
Verplanke, J •
Warmen, W.
Wevers, H.

l'.D.S.M. 

eo 
,.,by11.Bakker, J.

Cromjone,b, w.
Dekker, s.
Deurhol t, E-. 
Eenkhoom, B.J. 
Engel, D.J. 
nok, G. 
Xloosterman,J.P. 
Laf erte, !l. 
Plas, D. 
Si.jden, D. v.d. 

10-05-13 Ww.Vlissingsestr.248 Iidde1 
24-05-95 Tulp nlaan 16 Vliseingeri 
1-11-98 Ve:rk:. str.163 n 

30-09-98 zeerijksingel 2 Souburg 
e-01-24 itt.Hamerstr.15 Goee
8-11-17 Cêresstraat 4 So urg 
8-10-91 w. Vlissingscheweg 105 So burg
5-01-19 " " 

13-11-19 Raaksbergenatr.1A Souburg 
26-09-01 grletl 30 n1aio.&.Ue§CA 
29-12-07 str. 24 " 
,0..10-24 r Leopold 
16-04-20 Irialaan 170
l9-12-14 Zeewijk&ingel 1a s� 

8-07•12 SchDibaarlgracht 16} Tlias 
Jl-12-17 Bieunbad 45 Vlissinp 
27;.o6-16 lfeadagl · 18 " 

�-02-08 Breidnerlaan 23 • 
22-05-24 Vrouwenstr. 7 " 
8-01-96 lfi:euntraat 46 Souburg 

12-04-21. lfooropl� 8 Vlisei 
15-01-92-Bloemenlaan 32 • 
20-04-11 Anjelierlaan 6 " 
"9-10-lJ !fieuwstraat 11 " 
1-12-21 Pres.Roosevelt! 744 Vlias 

12-02-00 Onderetraa" 9 nissingen 
9-01-21 Verl.P.Krugerstr."8 " 
1-10-98 Bonedijkatr.6 nias 

7-08-26 de Bustraa't 14 Zaand 
22-10-11 Siemen.sstr.8 Utrecht 
18-01-97 P.La�teinatr.24 Zaandam 
6-10-04 P.J.'l'?"Oelatralas.n 124 Zaandam

15-05-92 Zuidelijk 274 Zaan 
2,-03-2:> Harmonielaan 94 Die 
14;.o5-9:5 de Wetstraat :,6 Zaandam 
2'1-04-13 Dennenstraat 67 " 
1-03-98 13eultelaan 4 " 

16-10-()9 Razemslterstr.26 n 

28-10-01 Acaciastr.47 n 

?lachine-f'abriek J aff a. { onderaannemer B.D. S. M. ) 

Jerusalem. ll" 9-05-06 Parama.ribostr. 54bv. Utrecht 

-4-
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f.O. ,,,,.,,' 

.. 4 -

Roeden, J. van 
Volmüller, B. 

18 Juni 1952 

23-0i-22 Sprlngweg 63bie tf\recht 
2-11-17 v.d.Mondestr.l} • 

.Js:ffa,- rsoneel waárvan lor meer huis 
sloten zi n'bi' de E.v.c. etaal. 

2-0}-,S :Batavia.straat 65 11tncht 

Demka. 

Baars., J.A. 18-11-01 W.J.lba nbroek tr.36 Zuil
Berkel, J.A.va.n 24-04-'4 Lij g 17 l7uecht 
Bec"tul., J .R •. de 1-01-22· W. A.. Vul.watr. 49 11 

Bontekoe, P. 2&-04-27 Spinozang6l " 
lfosman, J.A.F. 28-01-18 p/a Se:rlngstr.57 " 
Brllnc'S\t, R.J.P. ze-11-12 Werkspoo:rplein 10 •
EM.eveld, P. 29-10-22 Jta.rtelB'traat 26 •
Gent, H. van 22-04-00 Xen&uS'haat 7 " 
Gr'áaf, H. de 9..()9-16 Bremstna.t 63 " 
Grimmelijkhuizen,J.11-10-10 Burg.v.Tuylkaae 70 • 
H'..-.emske:rk, J.van . 28-08-00 �. 20 " 
In.gen, P.J.vaa 14-10-0} ll�alc:enneg 15 Z:ullen
X:amp,' l!.v.d,. · 20-1.2-28 Xraaaatr.15 vtneht 
Kmdus, A. 9-10-0.S t.11 tr.49 • 
nija, D. ·31-01-oó Houtplein a n 
Kubauczik, J.. 13--07-'5 • • .a.e n.erkstr.22 " 
Kuiper, W. ·'24-05-02 ... Gracht '9 " 
L.akel!'Véld, w:. 5-02-17 Rio strae.t 18 • 
Leypaa.f Ji,W;, . 15-07-28 v.Iloom.ekade ,0 " 
Ma:ulemaa-, H.G. · 1,-02-0:S ae Lessepstr.l " 
Meys, P.J. 27-02'-9:} Amste:rdamsch eetraaheg 6-41 lJtr
1 ietvel d, J.L. 23-07-06 Aardbeistr. 21 Utrecht
Ooatenbruggea,. J. 25-11-97 Corn.Dirkaz.str. 53 " 
Plaggen berg, w. 23-12-04 Prinae.s Vargrietstr. s.28zu.11e
Plomp, J. 5-08-18 v.E8l]l0Jldkade 86 Utrecht 
Reek, w.n. 2s-02-10 arnixlasn 38 A-I " 
Ovel.'eem, H. 5..()2-14 Oude �emp 2 n 
Spitse, P. 14-01-00 st.Ludgerusstr.'2�i• Utrecht 
Verhenl-, C-. 17"09-22 Andreastnat 37 lJtreeht 
Vonk,,. E. 19-09-20 Boorstraat 95 " 
Wolters, F. 1-01-04 Javastraa.t 19b1s " 

. Worst, M.B"A. 12-06-24 J.S. de Rijkatr. 50 " 
Worst, R. 2..05-20 Gal.joenatr. 9 " 

.Denüta-Tursoneel waarvM lof eer huisgenoten aangeslo
ten zi� bij de EVC/'jetaal. 
Pillen, J. Co:m.Dirkzoo str.27 Ut-:reeht 

Werksp0or Utrecht 
Anker, N.B.v.d. :,0-06-96 Ondiep 174 bis 'Utrecht 

-5-
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, ""' '1"/" Balkema, D. 21-10-13 GrUtatr. 4 hs. Utracht 

Ba.rtel.s, P.c. 5-11-21 Galjo natr. '9 " 
Bee-rt..1tuize� C. 28-01-16 · bostr. 24 bis Utrecht
Bergre!.d, t.Jr.. . 28-04-25 Ho land n 1r.z. 9()bis 11 

Boelthou� A. 22-06-2, ltwa:rtélstraat 62 Utrecht 
Broek, Ao v.d. 9-06-14 Amst:erd ohestr.ng 859 Utr.· 
Brouwer, W. 27....08--ll Ho:Pakltm' �} Utrecht 
Compie.r, L!:I. 30-0:,..11 Kànaalst:r.·201 is 
CopitJr, L. }l..E>l...08 Co-B.ooboltstr. 77 " 
Christ, L. 17...07-1:5 Xwartelstr. 2Jbi8 11 

DàUviller,J.J.c. 16-05-27 Iloo•ter1aan Woonschi� Ut:reeh� 
Doomink, L. 25-10 ... 99 J.S.de Rijkstr.109 Uuecht 
E.eden, D�W.v·. 20-11•87 v.Meurset:r. 34 " 
Faay, G.A. 15-05-18 lfw.Keizersgraoht 28bis Utrecht 
GeTWen, W.J.P.v. t3-02-90 l3osboo !ouaaaintstr • .{D tr. 
Gi&ling, t.. 19-1.i-28 LeiAsekade 116bis Uu,echt 
Graaf, .J. d.e 14-09-04 Laan v. w.Guinl 6'2 " 
o�, s. de . ,0.12-06 L v.Nw.Guin. a 62b"
Haan,· F.J. . �-0}-14 v"Hoornekade 3() • 

- Raar, J11.R.te�-L<J.-1-0"k�« B'w.Gr.aeh'l 149 " 
Heyenn&n• R.N. 11-12-02 Koppestoksir. 28 " 
Rent"Jbroék, J. 11..-09-06 Rietstrae.-t 1 " 
R-oeven, Chr.v.d.. ,26...07-16 Seringstraat 84 " 
I.seger, A. de 7-0;-21. Lomboketraat 54 " 
K.amp, J. 25-10-19 Bre,ndstraa.t 19 " 
Kasiu-s" R. · 7....08-91 Wes'tiugh.ouseatr.65 Zuil 
l"naap" A. J. 7--07-lJ Leidaeweg 54bis 11trecht 
K"°ning, P.A. 29..07-04 Morelstraat 67bi:s " 
ltortekaa.s" II"K. ,25"01-10 v.Egmontltade 56 Zuilen 
Lodder, D. , 14"10-22 Corn..Dirk:Htr. 31 Utrecht 
:Lijffijt, N. 2-06-12 Boiaotstr.48 " 
Moerings, F.A. 14-07-18 llijdnchtstr. 71 " 
Mol., c. Burg.v.Tu7lkade 12) " 
lfoor1ander., A. 6-1·2-22 Bremstr. 39 " 
?ioorlander.,. R. }-05-91 J!amixlaan 30 bis " 
Oorschot, H.van 8-01-05 v.Hoornekade 27bis " 
Pal., L.v.d. 9-03--12 S.v.Zuilenag }4 "

P�, W. 12-06-07 Werner Helmillckstr. 57 Utrecht 
Rooy, J. de 18-08-01 Koppeetockatr.11 tTtrecht 
Rooy-en, B.v. 29-12-99 Bl.van Treslongstr.67bis 11tr • 

. Rooyen, P .B� van 3-01-29 " "
Roverte 11-06-21 Tak:straat 5 Utrecht 
Scheidt" A. 27-11-25 Esdoornstraat 15 " 
Scheidt, H. lS-11-12 Celebesstr.35 " 
Sluis" W.v.d. 28-11-21 Corn. Roobolstr.44 " 
Steen, ll.v.d. 26..01-21 le Delietr.18 " 
Stóker, G. 13-09-05 Ba.taviastr.63 " 
Stralen, T.J.H.v. 17..02...07 le A-tjehstraat 3 " 
Tessel, C. van 2-05-28 We travenetr. 7 " 
Tessel, R.vau 22-0}-00 " 
'l!immermaaa, G. 29-o6-21 Kwartelstraat 34 " 
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�1'.'81D, E. 
Veerman, A.M. 
Vermeulen., A. 
Venneulen" J.H. 
Visser" P. 
Vulpen, G.vaa 
Wethly, A.J.P. 
Wetbl.7, W .R. 

W.G1ezen 
Geurts, H.J. 
Bi Ultland, A. 
Pla&ts, H.v.d. 
Roeden, '1'.v. 

18 J 1952 

15-04-2} A.B.C.etra.at 22bie Utrecht 
28-0,-14 l)trk,je Jlariastrast 12 Vtr. 
31-10-09 Gal vaniatraat 12 Utrecht 
26-ot-<>6 Fregatat'raat 67 •

5-Cl-90 Pijlneerdetraat 70 " 
18-12-23 Wic.Ruighaven.etr.44bie Vtr. 
29-89-ZO Corn. rte tr.12 Utrecht 
26-ll-94 Paramari boetraat 46bie tr. 

13-04-0} Klrnltstraa.t 1 Utrecht 
24-07-94 le Deliatraat 11 " 

11-0}-22 Bisschop leia 3 " 

1-04-20 Bu:rg.v.TlJ1'1U:ade 15bie Vtr. 
2-12-26 Springweg 63 Vt:recht 

Df HOOFD VAB DE DIElfST 
ns daa 

, 

I / 

M. J. M. Stall



Speciale instructies aan A CD. (Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 
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AAN: 

137696 
5 (in duplo) 

Opgave EVC-ers in 
dienst bij de diverse 
:tirma�s. 

2 Jlei 1952 

VERTROUW.JLIJK 

Ik heb de eer UHoogEdelGestrenge 
hierbij ·aan -te bieden een opgave van perso
neelsleden van: 

N.V. A.de Boo,P, Wil.lingestraat 2 Rotterdam
N.V. R.E.Jl.v/h !I.Croon & Oo. Schiemond 22

Rotterdam 
N.V. Rietaehoten & Houwens, Wea-t-Zeedijk

Rotterdam 
N.V. R-et-terdamse Droogdok My. Heyplaat

Rotterdam 
N.V. Nieuwe Waterweg, Nw.Waterwegstraat 1

Schiedam 

Werf Wilton Feyenoord, Vlaardingerdijk 
Schiedam 

Onderaannemers van de Werf Wilton-Feyenoor 

die begin 1952 aangesloten waren bij de EVC/ 
Ketaal. 

In verband met de herkomst van deze 
gegevens moge ik U verzoeken het daarheen te 
willen leiden dat, indien mocht blijken dat 
daarin personen voorkomen die reeds tot het 
Marine-werk zijn toegelaten deze - zo dit 
tenminste met de belangen van de Koninklijke 
Jla.rine in overeenstemming is te brengen -
niet op staande voet, doch geleidelijk van 
het marine-werk te verwijderen • 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
namens deze 

l 

M.J.M. Stall

Hoofd Sectie III Bureau Inlichtingen 
van,de Marine Staf 
de HoogEdGestrenge Heer Kapt.Ltz.F.v.d.Straaten 
's-G r_a __ v e n h a g e. 



E.V.C.ers in dienst bij de fa. Croon te Rotterdam.

W.H.Okhuyzen 
J.Wijnbeek

27-11-22 Crooswijksestraat 46c R'dam
15-03-15 West Duelstraat 11 " 



'- E.V.C.ers in dienst bij de fa. Riet schoten en Houwens R'dam.

J.Bruinse 6-12-10 Slaghekstraat 132 R'dam 
P.Bul 18-07-21 Polderstraat 50 Il 

,T .J .Francooys 15-05-87 Kl.Visserijstraat 45 Il 

M.v.Harrewijn 20-05-21 Haringpakkerstraat 55 11 

B.Hey 12-04-21 Joh. Brandstraat 44b " 

H.van Opstal 7-05-11 Walchersestraat 5 Il 

J.van Opstal 17-05-05 Voetjesstraat 72 Il 

F.Waterreus 24-05-14 Diergaardesingel 61a " 

•



E.V.C.ers in.dienst bij de f�. de Hoop te Rotterdam.

H. van Deursen 11-06-23 Busken Huetstraat 124 R'dam
A.Korevaar 20-11-20 Dillenburgstraat 7b Il 

J.Luinge 25-01-35 Gras straat 7a Il 

P. F .Mastijn 5-01-22 Klaverstraat 82a Il 

K.B.de Moor 16-06-34 Gras straat 20b Il 

E.Mosman 9-11-20 de Jagerstraat 40b Il 

H.v.d.Polder Jr. 1-07-24 Benthuizerstraat 52a Il '-' 



E.v.p.ers in dienst bij de Rotterdamse Droogdok L�_.L. __ f::_e R'dam.

A.L.Bergsma 11-08-92 van Lennepstraat 35 R'dam 
W .3.Boomsluiter 4-06-89 Pompstraa.t 24b Il 

Th. Pornet 23-06-06 2e Kiefhoekstraat 37 ., 

J.C. de Bruin ?-04-01 Watergeusstraat 20 " 

C .1-r:. Franka 15-01-29 F.rasMusstraat 71a ., 

G.C.Gelok 1-02-11 Nw. Hoornàestraat 119a " 

A. Goer'ihart 25-02-20 3partastraat' 26 Il 

H.A.Goossens lfl-11-02 Vlasakkerstre.at 60 Il 

M.l. 't Hart 22-09-01 VI.Varkenoordseweg 397 " 

J.M.Jacobse 30-07-19 Hofstedestraat 5a " 

J.v/d Jagt 10-04-0? Marentakstraat 25a " 

?.J.Kaak 10-04-11 le Schansstraat 59 " 

G.Kom"enoord 13-12-93 Ridderlcerkses traat 39b i:;chiedam
A.C.van Leeuwen 9-07-98 Bakkerstraa.t 54 R 'dam 
W.Meerkerk 9-Ç)2-8P Ruwaardstraat 66a Il 

H.P.Metscher 10-12-0'7 Jus.v.Effenstraat 102 " 

J .L.Noordzij 10-01-02 Tersohellingsestraat 19b Il 

K.F .den Outer 8-02-06 Slachthuisstr��t 19b " 

J. H. L.Peskens 19-02-11 Hudsonstraat 45 Il 

B.Poldeman d .Jong 27-07-02 Borselaarstraat 84b " 

c. Sloos 13-05-23 Vinkenstraat 5?a " 

A.3luymera 22-03-11 Provenierstraat 44b Il 

W.Smit 11-01-11 Aleidastraat 146b Schiedan 
G. Voet 4-óe-97 ·:ratergeusstraat 82b R'dnn 
J. Koning(Nw.Water-

weg) 2-07-00 Abbenbroekschestr.20 Schiooam
A.Y.rabbendam ( " ) 19-08-12 Parallelweg 122b Il 

C. 'v. Leeuwen ( " ) 26-12-19 tlieuwstraat la Il 

N.v.Leeuwen ( " ) 8-12-15 KreupelstrBat 12/2 " 

W. v .Mee teren ( " ) 26-11-13 Maria.straat 106a Il 

S •V. Vliet ( " ) 17-03-02 Rozenburgschestraat 42a ., 
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:F..�V.C.ers in dienst bij i'iilton-It'eyenoord te Schiedam. 

J.J.Anaersson 
Yl.Arnolds 

· J .Baay
c.v.Benthem
C. D.v .d .Berg
u.v .d .Berge
A. v .d .Berghe
A..L.Bergs!'la
J.Berkel
F.Beyerling
J.Bla�uwendraat
P.Blo:rn
il..Blommesteyn
C. T .Blommesteyn
M.Bloll1J1".esteyn
W.Blomsteel
P.Bode
i'l. den Boer
W. den Boer
F. Boersma 

J.F.Borremans
C.de Borst
L.A.de Borst
M. v .d .Bosch
A.Bo8loper
A.Boudewijns
A.Bravenboer
J.Breddels ??
J.B.den Brinker
E.A. Brouwer
Il.Buist
A.Burmanjer
H.Caspers
B.E.Collé
J.Crama
D.Chr isten
J.J.Christen
J.Dahlhaus
M.van Dam
H.A.Dame
.r.c.c.DetMeyer
v:.c.DetMeyer
LJ. van Dongen
C .Dord trmnd
Vl.Duchenne
M.den Dunnen
W. van Dijk
J .Dijkers
L.Edenburg
A.W.Eikelenboom
D.Elbers
\'l .Flbers 
J.Eldera
G.Elvcrs
J .van Imden
C. van l.sch
H.W.Esaer 
G.Evers
A.Everse

21-05-08
16-10-1)9
29-03-99

7-04-93
20-05-02
2ó-Ol-22
31-01-26
14-02-26
5-03-15

13-07-91
14-10-93
17-02-22
28-01-21
28-02-30
25-04-87
21-06-28
15-09-16

3-01-05
1-10-20

16-09-96
30"03-21
3C-06-12
26-12-13

2-V'-07
21-08-96
12-01-21
14-01-24
22-12-9�
26-09-95
27-06-19
19-02-95
19-09-96
27-10-13
10-01-23
14.-0?-lP
30-03-86
14-07-10
15-10-86
22-oe-12
12-09-85
25-07-14
26-04-20

3-06-32
21-02-14
1-02-30
6-02-03

10-05-97
9-08-92

12-05-00
lC-05-03

e-03-13
27-08-11
24-04-14
26-06-94

14-01-03
24-04-20
10-11-17
24-12-87
17-02-14

p/a Noordpolderstr.13 
Gorverstraat 20b 
Zwed ers t raat 15a 
Stationstraat 69a 
Gr .Hilledi ji<: 
Bas Jungeriusstraat 175 
Doelenh0f je 6 
v. Lenn Ap·s traa t 35
Afniessenstraat 44
Nw.Binnenweg 198b
Crooswijksestra9t 95
Richard Jolstraat 12
Rozenburgschestr.25
J. Vemer;rstraat 13
Rozenbur;pchestr. 25
Tollensstraat 22a
Tweeboscbstraat 64b
Overijsselsestr. e9a
Brederodenstraat 5
Spaan.schebocht 58b
Beveretraat 76
Le.nRe Ha ven 34b
Nassaulaan 3
Fleretstraat 42b
Brielselaan 262a
Balkenstraat 19
Zweedschestraat 101a
Noordvestl�an 185
IToogstraat 194
Busken Huetstr.8b
Af!lpèrestraat 19b
Clingendaal 82
Hathefflijlc 197c
Da Costa.straat 6b

R'dam 
Il 

" 

Schiednl"! 
R 'dam 

" 

.SchiedlJ."! 
:Ft'da!'l 

" 

., 

., 

Vlanrdtnren 
Schiertam 

,, 

" 

" 

., 

" 

Il 

" 

Schiooam 
Il 

R'dam 
" 

., 

" 

Schiedam 
" 

R'dam 
Schieda,., 
R'dam 

" 

Schiedffl!I 
Parallelweg 96 " 
Rot ternaï1sed ijk ?Ra ·•

·Newtonplein 13a/R•da�sedijk ?e Schiedam
Jenaiusstraat 6a R'ua� 
Boezemstraat 91 
v.!.IaruJT1Straat 20c 
Kortlandstraat 24 

.,

Scbied�n 
"

2e ,r. Leyd en Gaelstraat R. Vlaarrl in gen 
Oranjeboomstr1:1at 288a ,1'dru:, 
2e Staringstraat 4 11• 

N.Havi;n 283 II
Maria.straat 16a
Potgieterstraat 12a
Pr.Hendrikkade 78b
Schiedamscheweg 25
Boreesiusstra�t 6
fllauritsstraat llb
Goudsche Rijwee 34
F.Krueerstraat 2-klein 3
Rubroekstraat 6b
Eendrachtstrna t 154
Bloklandstraat EGb
Catt.Beerma.nstr. 7
Schans 105a.
Zaegmolendrift 39

Schiedal", 
" 

" 

R'dam 
" 

" 

" 

" 

" 

.. 

., 

" 

n 

,, 

" 

-2-
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W, E.V. Everaert 
J.v.d.Gaag
M.Ge.uka
A.P.Gelderblom
17.Gelens
J .l..Gernette
G. Gort
w. Govers
A.J .de Graaf
A.Griekspoor
L.J .Groeneveld
F .A. v .d .Haak
P.Banssen
H.Hanswijk
:P .Harte
T.v .d.Have
W.J.van Hsel
P.van Heest
G.Heidema
J.Ilellenthal.
P.van Belten
A.den Hertog
J.I;A.Hillebrands
c.van IIilten
A. v .d .Roek
H.J .A. v .d .Hoék
F.Hofrr.an
D.Hoft1jzer
E.Holdermans
C.Hollander
J.van Houdt
J.Huizer
A.B.R.v.d ,Jagt
v;. It". Janse
L.LJansen
P .Jonas
C. de Jong
i·: .E.de :Tong
;-,· .de Jong
l'i .Jongste
M.Karstanje
A,Karstanje 
J.Karstanje
A.Kers
D.G.Kervezee
W.H.Kesling
G.Ketting
J ,de Keyzer
P.de Keyzer
w.ve.n Kleef
P .ll.Klomps
D.Knol

Z.Kolmeyer
R.de Kcning
U.Koogje
.T.Kooren
J..de Korte
M.C.Kortland
A .li.Kouwenhoven 

- 2 -

10-01-19 Abcoudestraat 21 R'dam 
17-08-90 J.van Lennepstraat 13a Schiedam 

9-02-29 Stationstraat 42b " 

?-05-08 J"oseph.straa r. 2..1a R 'da!'l 
25-10-17 Cronjestre.at 9a " 

16-05-11 Borselaarstraat Ea " 

01-01-17 Achterhaven 20c " 

28-05-16 Bloenr.of 22 '' 

10-07-23 Blolcwer 7b " 

16-0P-19 le :aes .Boezemst1·aat 18 11 

8-16-02 Cost Varkensoordseweg 25oII ·1 

23-08-22 Eenè.rachtstraat 10?..a 11 

25-03-96
25-02-0?
18-10-23
25-09-08
23-06-93
24-06-23
4-06-00
3-12-10

Fabriekstraat 62 
Marconirlein 6a 
Grofbaan 25 
Burr,.PDffmanstraat 2 
Vlasakkerstraat ?Ob 
p/a GrAsstrae.t 15à. 
Feyencordkade 23 
I.eeuwensteinstraat 45 

P-0�-2? MariastrPat 37a
ll-C2�12 v.Jpeykstraat 71c
22-06-02 Davidstraat 32b

3-12-06
rn-11-92
22-10-16
15-01-28 
5-05-24
7-08-87

1e-06-05 
15-03-12
20-01-07
14-09-95
27-09-09
21-07 -;97
1�-S-11-%
17-04-02

3-01-1?
22-07-04
16-04-89
22-11-31
17-04-28
14-01-98
26-05-20
8-03-15
4-12-09

13-01-lE
25-07-15

6-05-12
17-08-11
14-03-0?

3-02-9?
27-09-96
24-09-17
17-08-09
1?-09-04
7-12-19

15-03-18
34-04-25

Bospolderstraat 33  
Brabantsestraat ?6a 
p/à. Kat .Lagendijk 456b 
Nederhové'nstraat 14 
v.Elststraat 12
Abcoudestraat 27a
Rieheekstraat l?a
Orenjeboonstraat 288a
Tarwe3traat 16
de la ï1eyatraa t 99a
Katendrechtsestraat 14
Spa.njaardstreat 33
Volta.straat 13
Rijnstraat 32b
Pretorialaan 29a
Adrianaatraat 85c
Betje Wolffstraat 6
Snt.liduinastraat 63

" 

Il 

SchipPerstraat 24c 
Verheystraat 82 
Eendrachtstraat 108 
Kat.Lagedijk 320 kl. 
Pieter de Hooghstr.22 
Vlaardingerdijk 129 
Dahl1astraat 7b 
Vlatergeusstraat 1C8 
Aleidastraat ?3a 
Gordonstraat 22b 
Paul11s Potterstraat lla 
Honsdijkstraet 18 
�.Leeuwenhoekstr.538 
Spa.ngsekade 77b 
TboMas a Kempisstr.28a. 
:Mariastraat 77a 

" 

" 

Schiedar, 
rt 'dari 

" 

Il 

" 

Schieè.t>.n 
R 'dar 

" 

" 

,. 

., 

Il 

· l:1 eàa"'l
:{ 'de.ri 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

/3chiode.n 
Il 

TI'daf"' 
" 

Sc!liedan 
lf 

" 

R'dam 
Vlaarè. inr;en 
R'dan 

,, 

Schiedam 
" 

R'dam 
" 

::,chiedar, 
rr 

,, 

R'darn 
Schied.Elr,, 
R'dWT1 
Schiedatll 

lf 
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R.E.B.v.d.Kraats 
J.Kramer
B. van Kranen
J.van Kranen
C.W.Krfthne
H.H.Ku1k
B.Kuipers
A.J.Kuyten
A. v .d .Laan
E.C,J.v.d.Laan
D.Iae;arde
P.L.Leentvaar 
C.v.Leeuwen
C.v.Leeuwen
A.M. v .a .Linden
C.Luthart
W.Luthe.rt
M.J,Yattaar
A.van Meurs
T.van Mierlo
H.Minnen
G.Mol
J .Montagne
K.Muilwijk
J.M�Muishout
H.de Mulder
ll.E.Nels
H.Nepes
A • .J.Noman
A. van Noordwijk
A.c.v.Oosterwijk
II.P.v.Oosterwijk
P. v .Oosterwijk
G. V .Opstal
A.Ouwens
A.Overheul
H.Overheul
H.Faauw
W. Pack
G.Paul

P.J.Paul 
J.H.Pieéte 
D.Plooy
M.Plooy
C.v.d.Poel
C.Pors
K.Proost
J.B.A.Prijn
J.v.d.Put
L.J .Raben
T.Reygersberg
A.Risse
R.A.Roesink
J.Romijn
A.Rook
A.van RijsWijk
A.SChell

G. Schilten Sr.
G.Schllten Jr.

- 3 -

24-12-09

10-05-12
26-06-34
28-07-25
30-03-14

4-12-97
24-10-25
14-04-20
2-02-oe

15-07-23
. 5-08-00
5-09-19
7-07-06

18-09-29
25-09-13
23-07-88
17-04-17
14-11-04
17-06-20
17-01-03

3-10-08
4-01-16

24-09-00
2-12-20

28-09-12
19-10-08
2-10-20

· 2-04-01
1-07-16
5-10-99

31-10-92
13-12-18

6-03-96
·2-06-23
11-02-89
8-04-11
8-12-05

16-02-00
11-08-12
16-11-17

5-<>4-97
7-05-21
4-05-20

20-04-30
23-10-95
24-12-17
8-06-15

19-03-12

3-10-02
25-11-25
21-05-28
26-10-22
11-10-21

21-08-12
30-05-97

15-03-96
14-10-20
15-11-94
15-03-23

Russischestraet 22a. 
Leibnitzetraat 7b 
Transvaalstraat 35b 

" 55 
Jacobastraat 4 
HoJlll!l.elstraat 15 
Ridderkerlcsestraat 8a 
Dorpsweg 146a 
i31ngel 37 
Ommoordsestraat 
Aleidastraat 83a 
Veldloopstraat 14  
Westpolderstraat 17a 
p/e W1lhelm.1nastraat 16 
Farall'elweg 198 
Watergeusstraat 87a 
Ilaspelstra.at 15· 
Hollendsestraat 86a 
P .Langend 1 jkstre.at 10 
Rcrm.Costerstraat 51b 
St.Ma.ria.straat 52a 
Bloemfontei11Btre.at 13a 
P,Iangendijkstraat 14 
Mariastraat 71b 
Pers:> onshaven 55b 
Goudse Rijweg 115b 
Me.riastraat 83 
Gr.Hilledijk 193b 
Hekelingenstraat 6 
ErasMussingel 50c. 
Josephstraat 104b 
Alb.Engelman.s tr.99b 
Jan Luyken.str. 2 
van Duyistraat 
·M"lrlastraa.t 75A
Lange Haven 8b 
Buitenbavenweg 176/16 
Schiedamseweg 217

Adrianastraat 130a 

'R'dam 
Schiedam 
R'dam 

" 
Schiedam 
R'darn 
Schiedam 
R 'daM 
Schiedam 
R'dam 
Schiedam 
R'dam 
Schif,da11 

n 

" 

" 

" 

" 

n 

n 

" 
" 

" 

" 

Schiedam 
R'dam 

" 
" 

" 

" 

" 

" 
Schiedam 

"

" 
Kethel 
R'dam 

3tuurme.nstre.at 23 " 
Stuurmanstraat 23/Josephstr.105 R'da� 
Sam.irullerplein 17 R'darn 
Parallelweg 218e/174e Schiedam 
Parallelweg 188 " 
Aleida.straat 9?b " 
Sperwerstraat 3b 
Heemraadstraat 18 
Vlietkade 2.3 
v.d.Takstraat 18b
Bonaventurastraat 54
Thomas a Kemp1sstr.28b
Oleanderstraat 40 ben.
v .Ostac! ele.an 61b
Noordmolenatre.at 6
Westerbeekstraat 83
Bingleystra.at 20b.

R'daM 
Vlaardingen 
R'da.m 

Nw. Haven 291
Ant.Muysstr. 41

" 

" 
" 

Schiedam 
R'daM 
Schiedam 

" 

Il 

Schiedfi!l'l 
" 

" 
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1'.Sohollaart 19-05-01 Schipperstraat 14b R1d8l!l
c.Schouten 26-03-14 Boerhaaveplein 12a Schiedam 
A.Schui tmaker 26-04:-98 Oranjeboomstre.at 35 R'dam 
A.Smaling 9-01-04: Frans Halsplein 30 Schiede.m 
w.Soudijn 18-08-94 Boerhaavelaan 104b " 
J.Spruyt 18-04-23 Sohoonenbergerweg 90 R'dam 
W.Spruyt 26-05-26 Albrecht :&lgelmanstr.21 " 

J .StahlMfer 22-09-16 Hofje van Belois 19 Schiedam 
B.P.Stap 5-03-05 Bomstraat 37 R'dam 
T.Stasstra 22-08-02 We.aldijk 21c ,, 

c.v.d.Steen 1-09-04. Spoorsingel 17 Vlaardingen 
W.3teenoven 23-02-18 · v.Leeuwenhoekstr.56 Schiedam 
J.Stehouwer 11-10-89 Bentl:emstraat 7 Vlaardingen 

· G.Sterk:man 21-12-01 Provenierstraat 11 lxbellen R'dam
Vi.J.Stroo 24-09-03 Lekstraat 84b Schiedam 
J .Sti,11 25-02-05 Westfrankenlandsestr.?& ". 

J.Teeuw 22-03-14 Spoorbaanstr. 15 Kethel 
M.Termaat 29-02-12 Crooswijksestr.96 R'dam 
J. Tettelaar 20-09-07 Mathene�serdijk 321a " 

Th.M.A.Thijssen 14-12-94 Westfrankenlandaestr.22b Schiedam 

•• 
F.Tibbe 21-12-1 � Lon,..i1:1rstraat lla R'dam 
P.T1eleman M-07-12 �rie.straa t 27b .Schiodfü'l 
J.Tindal 15-10-98 Ruwaard.straat 32b R'de.ri 

A.J.Trijselaar 15-09-18 v.d.Sluisstraat •59ben. " 

M;J.Trijselaar 4-11-00 Brederodestr�at 14b ., 

B. v .cl. Vaart 16-09-12 Orelis�lantsoen 5 Vlaard in.gen 
F.van Veen 17-12-11 Vriendschapstr. 6b ScriedaM 
J .v .d .Vegt 15-03-88 Beyerlandeestr. 53c R I de.,:i 
H.v.d.Velden 14-11-10 Messertstraat .15b ., 

C.Verhaar 25-08-04 R1dderkerkschestr.�2b Schied11n 
L.Verheugen 31-07-21 Mariastraat 102b " 

H.J.Verhoeven 2.4-07-08 Fazantstraat 36 R'dam 
B.Verma.at 31-03-22 Diepenbroekstra�t 145 Vlaardingen 
W. Verschoor. 5-01-96 Crooswijksestr. 34 n'dam 
J.J.Versteeg 1-09"99 Hr.Kerstanstraat 96 11 

· H.Verveer 25-01-87 �wijndrechtsestr. 70 " 

G.Verwey 18-11-17 Parallelwe� 158a Schiedam 
M.Vet 23-11-92 Keyz�rstraat 26 Vlaard ineen 
A.W.A.de Vey 25-05-93 Brugmanstraat 4b Schiedam 
A.Viveen 20-04-95 Broeraveld 23a
G. Vli et$tra 17-05-15 Hl!ndelstraat 45 VlaardingE:n 
L.de Vogel 29-09-08 Hellevoetschestr. 5b Schiedam 
J. Voorwinde 22-05-1? Roa.Fa.assenstr.Bb R'dam 
J .de Vos 29-()4.-13 Oostendamstrl3.at 15 ,, 

J'.C.de Vries 19-1.2-90 N1c.Beetsatr.72a Schiedam 
?.o.J.Vrijhot' 2-04-24 Kreupelstraat 25 " 

J.v.d.Ws.e.rd 18-0'7-17 Strijensestrnat 11 " 

H. Waard en burg 11-02-09 Sweelinckstraat 54 Vlaardingen 

P.Warner 6-03-96 H.Arnoldstraat 30 R'dam 

:r.weedorp 22-03-2? Mar1astraat 79a 3ch1edam 
E.P.van Wetering 27-10-91 Alb.Engelmanstraat 52 R'dam 
C.W1essenhaan 18-04-16 ·Josephstraat 142 " 

J.Wijnstekers 16-10-19 Rozemarijnstraat 9 " 

G.J.Wijzeobroek 4-0'?-10 . Boylestraat 29a Schiedam 
J. Wi jzenbroek 26-09-26 Achter de Teersto,:>t' 24a " 

T.Ze�enbergen 14-03-13 Smeetlandsedijk 33 R •dam 

A.v.d.Zouwen 5-05-23 T.Marumatraat 24a Schiedam 
A.Zwang 27-12-15 Oranjeboomstraat.65 R'dam 

-5-
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Onderaanne111era Wil�on-Feyenoord. 

Co�ervator. 

Tb.C.Bre.ndenburg 12-06-12 Dokstre.at 3a R'dam 
D.C.F.Brasser 5-01-97 Boomgaard.straat 117 Il 

N. V .Do1'ilro

P..Eggink 14-10-17 Parallelweg 109 R'dam 

P.C.la.mpine 8-05-28 Beyerlandaestraat 2& " 

Bronswerk. 

c.Klooster 28-10-09 Tweebosstraat 45 R 'd8J"'l 
L.Plinck 17--07-14 Amelandsestraat 17c " 

ShiES Radio Service 

• 
H.Pothof 13-05-15 füt.Binnenweg 295c R'dam 

A.J.To-p 29-12-11 Osserwijsstraat 18d " 

fa. Rodenburg. 

:r.van Son 1-02-07 Zweedschestraat 159b R 'dam 

P.J.Mol & Co. 

w.v.d.Zaken 14-02-03 B.Huetstr.aat 18 R'da"l 
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I.D • .itotterdam, t.b.v. üD.14 1 Beleids-

- lkwesties.
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/J6�o 
.�an.rnzig H. Ins,i:?.1.ruyt. 

D1.i.i3/I. 

l.Door DMS/I werd beinformeerd naar de voortgang illet
met onderzoek .ua{ • .;;� . .ûi..!Hür (emplo é Rietscnote.a en
Jiouwens).
Kr, deelc1e ..iede, dat hij he1ï verweersc.arift van D.
had doorgelezen.Het had op he..n een zeer linkse in
druk gemaakt. Volgens hr. is het o�o�elijk een
nader onderzoek naar D. in te stellen. Hiervoor 
zou men D. van zeer nabij illoeten observeren,het6een
Kr. niet mogelijk acht.De thans ter besciliK.rins
staande gegevens over D. zijn vol6ens hr. voldoende
om. hem te 1eren van het méiI'i11ewer k ... i.i'

0
ewacht moet

rwrden of vandaa6 of morgen de naa::i. 1Jo.ve11schot weer
eens opduikt.

2.DMS. vernam van i<:r., dat de Ltz. Lina onlan6s cont<.1ct
.. 1et he:n had OP6fül0rn.en.L. vroe0 .r>X. een nader onder
zoek te willen instellen n· ar ee11 6-tal _::)erso_1en,
die door ;,_A..'1ID niet tot het . .iarinc-v,erk uaren toe
gelaten en daarter:,;en thans bij de inister va;1 -1arL1e
hadden geprotesteerd. tle-c betrof 11ier 0evallen van
lid �VC dan wel lezer ,a.argeid in 1946 en 1947. àr.
had L. mede6edeeld, dat hij uJ.et het nut i..izag v;;:.n
iÜeuvre onderzoeken. Bovendien ontbrak hem hiervoor
de tijd en het }!ersoneel.L. zou à.an uel ..... .i..LHD R'dam
vrage11 een nader onderzoe:ir in te stellen.

3. Kr. beklaagde zic.2 over het a.ai.1.tcil uitseoreide o..Jder
zoeken, dat hem de laatste tijd oereikt .Reeds een
jaar lang vraagt hij onze dienst 0.:1 üet awital onder 
zoeken zoveel tlo0elijlc te beperken. Iedere "rner ·.,ordt
he:n. geze6d, dat binnenkort eei1 1üeu"rn re0elin,s is
te vervrachten, waarbiJ het aantal o.t.1aerzoeken drb.scisc
zal worden teru00ebracht. 'l1ot nu toe neeft .i.1ij .i10b
niets hiervan kunnen be.serken. !Iet acmtal nt::emt daar
entegen steeds toe. Kr. had thu.ns ca. 4uu stu-� uit
gebreide onderzoelrnn L1 portefeuille • ....r. deelde
DMB. mede, dat hij er t5e.1.1oee; vce1 oe

"" 
in-r; ce l.(rij6en •

.iet betrof :ilie:..' o.a. 011derzoe:;,:fü1 11aar Jersoneel van
P 1T. NS. ,::.t1 . .RI�,..i:con.Controle Die11st ën RÖnt6en
·rechnischc Dienst. l\.r. beç;rijpt niet, dat nu noG onder
zoeken naar J:T8. personeel worde.1. in,;e stïeld, daar dit
�,ersoneel nog nlet zo .LaJ.0 t;)elede 1 door o_ ze diei"st
reeds ·ce6en ,)8tali.n;; is gec_1eckt. (Ui ttr. a.&.._ ..:iD. en Dvv/
I) •

. /I, 28 
,, - Ïj l v1IR.1.l! .1. 

I1aart :i.952 

tl. B. (B.o V) 
l: .H.D. 
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Betreft Verslag hespreking d.d. 20.3.52 bij de I. TJ. Utrecht t.b.v. 
on.1401 Beleidsbvestie s 

Aanwezig Insp. Overweg 
mm I 

1. Navraag werd gedean naar

Brevet, Huibertus, 15.9.'20 Utrecht. 

Het bleek dat het rapport reeds enige dagen geleden aé:1.Il onze dienst was 
verzonden. Het rapport vms gunstig. 

2. Insn. Overweg àeelde mede, dat hij met de Korpschef van Zuilen, de
Insp. v. Ing�n Schenau, overeen was gekomen, dat Werkspoor, gezien het 
feit dat dit bedrijf voor de helft in de gemeente Utrecht en voor de 
andere helft in de gemeente Zuilen ligt, onder de I.D. Utrecht zou blij
ven ressorteren, maar dat Derrtka in den vervolge door de I,D, Zuilen zal 
worden behandeld. I.D. Zuilen zal alle checkingen verrichten V!:lil het 
Demka-personeel vmnende in Zuilen en woonachtig bui ten Zuilen met uit
zondering van diegenen wonende in Utrecht. Laatstgenoemden zullen door 
de I.D. Utrecht worden behandeld. Insp. o. vraagt zich ecrhter af of met 
de kleine bezetting, die Zuilen heeft, het werk op een vlotte manier kan 
worden afgewerkt. 

3. Van een van de contacten bij "lerkspoor t.w. c. Beerthuizen, 28.1. '16
Paramaribostraät 24bis Utrecht zal door Insp. Overweg geen gebruik meer 
worden gemaakt. Genoemde Beerthuizen staat nl. teveel onder de invloed 
van de oud I. D. rechercheur Terpstra en zou wellicht zijn wetenschap ook 
aan genoemde Terpstra ter kennis brengen. 0, is thans doende een nieuw� 
contact op te houwen vlak bij A.v.d. Broek, Amsterdamschestraatweg 859 
Utrecht. 

4. o. heeft bemerkt, dat van vele gegevens voorkomende in zijn karto
theek niet is na te gaan op welke manier deze gegevens zijn verkregen. 
Het betreft hier vooral gevallen van 1945 en 1946. Alle kaarten, waarop 
gegevens voorkwamen, die niet door rapuorten waren gedekt, zijn nu uit 
het kaartsysteem verwijderd. Over al deze gevallen is aan onze Dienst ,c;i;e
rapporteerd. 

DIES I, 27 Më.,art 

�JÀ, 
1952. 

HB 
BSV 
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Betreft : Verslag besprekil1t; d.d. 20.3.52 bij 
I.D. Utrecht, t.b.v. OD. 1401 •

. Aanwezig : L1s)ecteur Overnee; 
JJ:Js/I. 

/3b bî.8 
l.Haar aa..."'1.leiding van de vraa;:; van lh..J:3. over

contacten bij ,ierks_:?oor-Utrecht deelde L-1.s.9. O • .  n.ede
dat hij uit hel, re6iem _,aat-.i:er..?stra één c,.mtact
bij ./erks.Qoor had overgenomen. rlet tweede conc et
t.w. C.Beerthuizen, 28.1.16, Para_;1aribos'i.ïraat 24
bis , Utrecht heeft hij echter laten schieten,
daar benoemde persoon teveel onder de invloed
van de oud ID.rechercneur 11er )Stra staat.
Genoe...nde .L'er_0stra is uit 11.e-c l.1.,;. '.ïer.1.c over0e.J?laatst 
naar de straatdienst. u. deelde verder �ede, dat 
hij doende is ee�1 1.i.ieuw contact o _ _; te bou'.!en vla"!( 
bij A.van de Broelc. O.vroeg Dt.d. zijn :ne�1ip.g over 
,i.. v.d. Broek. Dl:1.ö. -� twoor;,dde nicrou : Gezien het
feit,dat deze '"Il.an iloog stwaarschijnlljk uit ideale 
overwe

'-1 ingen naar de tegenpartij is over 0elo.9en, 
komt het mij voor, dat d eze ma..1 ,;evaarlij� er is 
dan de ;neeste links-extreme elementen bij ./er�(s�oor. 
Bovendien is deze m an gezien bij ee.i groot aantal 
.lerkspoor-arbeiders, zulks is i;1el e;;eoleke.i.1 uit het 
aantal handtekeningen , die .,.. v.d. Broek op de 
ca.ndidatenlijst voor de kernverkiezing .i.1eeft ver
kresen. 
1.1ensen die zich uit overtui5in6 bij eei1 a..n.dere 
richting aansluiten, het zij öOdsdienstig, hetzij 
politiek zijn over het alc5emeei1 fanatieker dan de 
mensen die - reeds c.;;edurencle een le(..1.bere tijd tot 
deze richtin6 behoren. 

li,uS/I, 28 •. 1aa..rt 1952 

�· 
��E'öC.r, ... IF'r �iliïT: tl. K. B. 



• 

RAPPORT van D. 
06,J/ 

� 

Betreft: Verslag bespreking d.d. 6 Maart 1952 bij de I.D • .'lageningen 
t.b.v. OD 1401 Beleidskwesties.

Aanwezig: H.I. van Beek I:orpschef 
D.M.S. I en II.

1. Aanleiding van het bezoek was kennismaking met de I.orpschef
en het vragen van zijn speciale aandacht voor het Scheepsbouwkundig
Proefstation.

2. In het kort werd de Eorpschef ingelicht over de door D.t.3.
getroffen maatregelen bij het ,Scheepsbouwkundig Proefstation.

3. De heer van Beek verwacht bij zojuist genoemde instelling
weinig moeilijkheden, daar de leiding van het bedrijf een open
oog heeft voor beveiliging en bovendien zeer kieskeurig is bij de
aantrekking van nieuw personeel.

4. De heer van Beek was, zoals hij D.fu.J. mededeelde, zeer
geschrokken van de informaties, die hij de laatste tijd over be
paalde figuren aan de "Landbouw Hogeschool" had gekregen ... faige
heren hebben gelden gestort in het verkiezingsfonds C.P.F., terwijl
er ook V!aarheid-obligaties zijn aangekocht. Kortgeleden was er een
openbare vergadering van het Vredes-comite geweest te ïageningen. De
zaalhuur was volgens bekomen inlichtingen voldaan door een der aan
de Hogeschool verbonden ingenieurs. Ook op gebied van spionnage schijnt
volgens uitlatingen van de korpschef het een en ander gaanlete zijn.
Het zou hier de defensie-werken in de Betuwe betreffen. Verder had
v.B. inlichtingen gekregen over een beroeps militair gelegerd te Ede,
die verdacht werd van communistische agitatie. D.I,'.s. verzocht de
korpschef over al deze zaken ten spoedigste aan onze dienst te rappor-
teren.(� . .,,, r, ,.t1 � 

' I 

5. Heer v. B. vond dat het land verkocht en verraden werd en dat
het kwaad in kringen zit waar men het eigenlijk niet zou verwachten.
Er was tot nu toe te veel in de breedte gewerkt. Jucces kon alleen
verwacht worden, indien meer in de diepte gewerkt werd. (Hier spreekt
de tong van B.s.v.).
(Afschrift aan B.J.V.). 

�Kaart 1952, 
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Betreft 
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Versla5 bespreking d.d. 5 �aart 1952 
bij Marid Sectie III, t.b.v.OD"140-1 
Beleidskwesties. /J ft JIJ 

7 

.d.anwezig J:\.l tz. v.d. Straaten,Hf'd. Sectie 
Ltz.II Lefrandt 
DMB/I. 

l.Kl tz, v.d. Str, .. deelde mede, dat de Kltz. van
Dongen, de coordinator op het Ministerie van
Marine voor de bouw van de Mijnenvegers,accoord
gaat met het voorstel van DMS/I. betreffende het
niet rubriceren van de mijnenvegers gedurende
het aanbouwstadium. In het afbouwstadium zullen
de mijnenvegers gerubriceerd worden en zal de
afbouw op 2 of 3 werven worden geconcentreerd.

·De V.O.M. moet aan dit plan zijn goedkeuring nog
hechten. ( Uittreksel voor OD.2051 Bouw faijnenve0 ers

2.Naar aanleiding van een volgens Hfd.6ectie III
door de Ltz.Lina genomen beslissing kwam het ge
sprek op het werk van de Ltz. Lina. Door .Lina was
een man tot het marinewerk toegelaten en hem was
.1'eeds een pas uitgereikt. Hfd. Sectie III wilde
nu de pas weer doen intrekken. Door DMS. werd er
op gewezen, dat indien de pas nu werd ingetrokken
dit weer aanleiding zou geven tot allerlei ver
velende verwi.kkelingen.Gezien de functie van
roester-verver van betrokkene worden er geen grote
risico's genomen.
volgens v.d.3traaten beweegt de Ltz.Lina zich al
lang niet meer in het vlak, waarin hij zich vol
gens de beschikking van de Minister van Narine
behoort te bewegen. V.d.Btr. heeft nu de indruk,
dat de Ltz.L. zoveel werk op zich heeft genomen,dat
hij ten eerste zijn werk niet meer op een vlotte
nauwgezette manier kan afdoen en ten tweede niet
voldoende aandacht kan schenken aan zijn contro
lerende taak. Volgens v.d.Btr. waren er bedrijven,
die in geen maande11 bezocht waren.Voor v.d.Btr.
is het ook een ergenis, dat Lina hem als zijn
onmiddellijke chef voorbijloopt en rechtstreeks
contact opneemt met Hoofd Marid. Door de Ltz.
Lefrandt werd nog hetpunt van de administratie
naar voren gebracht. Zoals nu de gang van zaken
is wordt in den Haag een volledige administratie
gevoerd doch hetzelfde geoeurt ook in .8.ID.sterdam.
Het gevolg is, dat een van beide instanties over
bodig werk doet, doch bovendien wordt hierdoor de 
voortgang van het werk vertraagd.Lefrandt zag
liever de gehele administratie in den Haag geconcen
treerd, waar z.i. de verschillende stukken ook vei
liger opgeborgen waren, V.d.Btr. zal de zaak eens
nader bekijken, doch in ieder geval zal hij begin
nen een goede MARID O.Off.naar Amsterdam te sturen
om Lina te assisteren bij zijn administratieve
werk.

Dlv1S /I, 11 [aart 19 52
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Bijlage is een uittreksel van een rapport 
van de Economische Controle Dienst No. 1687/1951. 
Verzoeke te voegen in Co. 103754. 
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Betr.: Aankopen van grote hoeveelheden textiel door 
buitenlandse organsiaaties. 

1.-J·
>- w.:'f·,.

Van de firma FILTEX, P.C.Hooftlaan 2 te Árnhem ontving 
P. Sevink een aanvraag tot offerte van 50.000 stuks on
dergoed mey lange mouwen en pijpen. In verband met een 
bericht in een der dagbTaden, dat buitenlandse organisa
ties mede hier te lande trachten grote inkopen te doen
voor Noord-Korea, vroeg S. advies van In Arnhem. 
Het bleek nu, dat Filtex de aanvraag had antvangen van 
de N.V. Cutwirth en Zonen Handelsvennootschap, een te 
goeder naam en faam bekend staande firma. ZeJf...s werden 
door Cutwirth enkele overeenkomsten aangegaa�iltex. 
Er is echter niets van terecht gekomen en ook Cutwirth 
heeft geen zaak tot stand kunne,,brengen. 
Cutwirth had een aanvraag gekregen van enkele Belgen 
en personen uit Indonesie, die voorgaven namens hun 
Regering op te treden. Van al deze zaken is niets te
recht gekomen. 
Na onderzoek bij Cutwi'1th bleek, «m:tm:wn�mxm�:mxm:&:mx:m:m.mg 
XmEmxgxmtm.:x:Jil]Ult�mxrn.gm�m:e:m�mxm:amxmmmim�llllXmmi, dat 
haar vertegenwoordiger, de heer Cijfer, in contact was 

gekomen met een zekere van der Linden, een Belg, die als 
gemachtigde optrad voor de firma Pierre van Hoof te 
Antwerpen. Van der Linden bleek een oplichter te zijn, 
die handelingen verrichtte, waarvan de firma van Hoof 
niet op de hoogte waB. Tenslotte bleek, dat van handel 
met Indonesie geen sprake v,as en dat ieder uitzicht 
hierop ontb±ak./-

Blijft de vraag, wat de Belg van der Linden met de 
legergoederen van plan was geweest en wat de uiteinde
lijke bestemming zou zijn geweest. 

f"an der Linden had beweerd aan Cijfer locomotieven, 
jeeps en schepen te kunnen leveren echter met de eis, 
dat Cijfer een zeer grote hoeveelheid textiel zou le
veren. Betaling in Zw.frs., zo nodig Am.dollars. 

Oorspronkelijk had Cutwirth interesse voor het volgende: 
500.000 st. khaki shirts 

1000.000" 11 zakdoeken 
100.000" witte badhanddoeken 
100.000 mil. sokkem 

50.000 stel ondergoed met la ge p1Jpen en mouwen 
200.000 stk. overalls (blauw en geel) 

100 .000 11 molton dekens 
500.000 meter doublure 

7.000 doz. tafelmassen 
400.000 meter popeline 
200.000 meter ruwe katoen en een hoeveelheid kippen

gaas. 

N.B. 
Pierre van Hoof - Continental Agencies te Antwerpen 

(koper) 
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Door de firma Filtex Industrie te Amersfoort, �.C. Hooft-

� straat 2 werd in een schrijven dd. 31.1.1951 afd. Inkoop, Type

S/H Ink. N.O. aan een Arn.�emse Textielhandelaar offerte gevraagd 
voor de levering van 50.000 stuks ondergoed met lange mouwQn. 

Deze firma vroeg offerte voor een in de brief niet met name ge

noemde relatie. De bataling zou in dollars of zwitserse francs 
plaats hebben. 

Uit zakelijke overweging is geen.offerte gemaakt. Door het lezen van 

krantenberichten over het leveren van auto' s vanuit West-Duitsland 

naar China is de man op de gedacnte gekomen, dat de gevraagde 

offerte voor 50.000 stuks ondergoed mogelijk ook uiteindelijk voor 
China is bestemd. 

Betrokkene heeft verzocht om discreet gebruik te maken van zijn 

mededeling daar hij niet gaarne zijn goede relatie met de firma 
Filtex verbroken zag. 
Door de Ecomomische Dienst van de Arnhemse GemeentepoLitie is in 

verband met bovenstaande contact opgenomen met de dienst van In

voerrechten en Accijnzen,de Distex en de Economische Controle Dienst 

te I s-Graven.�age. 

De heer v.d. Lang van de E.C.D. heeft de gegevens overgenomen en 
toegezegd in deze zaak een onderzoek in te zullen stellen in ver

band met mogelijk overtreding van de deviezen voorschriften. 

E i n d e. 
20.2.1951 • 
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Aanwezig : Kl tz. v.d. Straat en, hfd.S'ëë1Jïê 
DMS/I. 

l.üver de beveiliging bij de Firma Kipp te Delft
deelde v.d.Str. mede, dat zulks niet noodzakelijk
was, daar het slechts de vervaardiging van een
aantal spiegels en lenzen betrof. De betrokken
firma zal verder met de samenstelling niets te 
maken krijgen. (Uittr. aan DR.l!:S/I)

2.De gang van zaken betreffende order van Oegstgeest
bij de firma's Sinus,V.R.I.,Electrofact, Nedap en
M.ultiper bevreemdde v.d.Str. ten zeerste. V.d.Str.
begrijpt , dat het bij de firma's een hoogst rare
indruk gee-ft, indien men eerst het apparaat medekrijg
zonder dat op het speciale karakter is gewezen en
vervolgens enige tijd later over beveiliging van het 
apparaat komt praten.V.d.Str. zal de kwestie met de 
betrokken afdeling opnemen. (Uittr.aan DR.rl:B/I).

3.V.d.Str. tevens gewezen op de wel vreemde wijze van
handelen met de gerubriceerde order bij de Firma
Duiker. Deze order was n.l. aan het bedrijf gegeven
zonder dat op het gerubriceerde karakter was gewezen,
waardoor niet de voorgeschreven beveiligingsmaat
regelen zijn genomen. Ook dit zal door v.d.Str.met
de desbetreffende afdeling worden opgenomen.

4.In verband met de bouw van een 40-ta.l mijnenvegers
v.d. Str. verzocht met de verschillende marine
autoriteiten contact op te willen nemen, teneinde
het beveiligingswerk tot de kleinst mogelijke om
vang terug te kunnen brengen.
o,a. rijst de vraag moeten de casco's beveiligd
worden.Volgens v.d.Str. zal in ieder geval het casco
tegen sabotage moeten worden beveiligd. DivlS. kon
zich hiermede verenigen, doch zou gaarne zien, dat
de directies van de betreffende werven opgedragen
werduitsluitend betrouwbaar personeel aan dit werk
te zetten (in de geest van het concept Bev.Bep.voor
Niet Gerubriceerde Orders) Van der Str.kon zich
hiermede verenigen en zal dit punt naar voren brengen
Verder v.d.Str. verzocht het daarheen te willen lei
den, dat de afbouw van de mijnenvegers b.v.bij 2 of
3 werven ylaats vindt, hetgeen de beveiliging aanzien
lijk ten goede zal komen en bovendien het uit de
beveiliging voortvloeiende werk tot een minimum
terug te brengen. Ook dit punt zal door v.d.Str.wore,o
den oesproken.
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Van der Str. gewezen op de laatste alinea 
van de brief van de Ltz.Lina Nr. 01805/IB/JS d.d. 
25.1.52 waarin hij verzocht een onderzoek naar de 
politieke betrouwbaarheid van het personeel der 
14- werven in te stellen. Aannemende, dat gemiddeld
op iedere werf ca. 700 man in dienst zijn, wil dit
zeggen, dat op zeer korte termijn ca. 10.000 onder
zoeken zouden moeten worden ingesteld, hetgeen niet-t•
verwerken is. Van d.Str. zag de consequenties in
van de vraag van Lina en begreep, dat dit zeer moei
lijk voor ons uit te voeren zou zijn. Alle mogelijke
moeite zal door hem gedaan worden om het oeveiligings
werk zo klein mogelijk te houden.
(Uittr. voor CO. 126885)

DMS/I, 21 Februari 1952 

�· 
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Betreft Verslag bespreking d.d. 28.1.1952 bij de I.D. 
Amsterdam, t.b.v. OD. 1401 Beleidskwesties. 

Aanwezig: Hoofdinsp. Botti 
DMS. 

/.f/o&{ 
het aantal links-extreem ge-
(onder meelopers te verstaan 

l.De Hoofdinsp. Botti schatte
orienteerden plus meelopers 
ongeorganiseerden) bij : 
N.D.S.M.op 40 à 50%, waarvan ca.
Draka op 50% " " 

25 à 30% links-extreem 
35% 

11 " 

A.D.M. op 40 à 50% n 

Stork· Apparaten, gering 
Kromhout gering 

tt 25 à 30% " n 

Werkspoor A'dam op ca.55%, het percentage l.extr.is niet bekend. 
iverkspoor Utrecht op ca. 30% n " " " " " 11

(Uittreksel aan PHD) 

2.Hoofdinsp.Botti vestigde de aandacht op de lvletaalgieterij
Holland 11• Volgens inlichtingen zou de Kon. iiilarine bij dit 
bedrijf enige orders hebben geplaatst. 
De directeur van hogergenoemd bedrijf is communistisch georien
teerd. Zijn auto werd gesignaleerd op het laatste w'aarheid
Zomerfeest. De dochter van de directeur staat bij de I.D.
bekend als communiste. Ook de procuartiehouder is een bekend
com.mUJ.1ist. ( Uittreksel voor� en C.V.N. ) 7""',*?"�'D 

DIVIB/I, 1 Februari 1952 

� 
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MINISTERIE VAN MARINE 

Afdeling: Mari d 
Lange Voorhout 7, Tel. no. 182210 

K Telegramadres: Marine, den Haag 
Men wordt verzocht bij het antwoord datum 
en nummer van dei:e brief nauwkeurig te 
vermelden. 
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AAN t'1· 
het Hoof'a van de Bi��:.t3ä(t'8'9�-:"'JI 
V · 1 · h · d d · t 

.,..-,. 1 6{... i eiig ei s  iens, 
�.,.... � a lJavastraat 68, ,o. "· ..., 

's-Gravenhage. 
;�� l_ OCT. 1951 \ 

uw kenmerk 
l 

uw brief van 

VERTRO U', r.ELIJK. 
1 

onderwerp: 

bijlagen: 

's-Gravenhage, 
de 28 September 1951 

Naar aanleiding van Uw schrijven van
20 September j.l. no. 11737/heb ik de eer 
U,mede te delen dat ik mij geheel kan ver
enigen met de door U daarin naar voren ge
brachte inzichten. De met bedoelde materie 

b'elas,tt.-, onder mij ressorterende functiona
ris heb ik dien overeenkomstig geinstrueerd.

Het Hoofd Bureau Inlichtingen
van de Marinestaf, 

De Kapitein ter Zee, 

K.J .F. Krediet.

200 ooo - 12 - ''19 /!S , a"o"
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's-Graven.hag, 20 .ept�her 1951 
Javaetraat 68. 

V1YtTROOi IJ IJK '- UITGEBOEKT \ 

L'et v rwijzing naar het n �· r,erlcht schrijven 
van de Boveilieine;sofficier ttz.I, .• G.Lina van 31 s
tus Jol. �iO. 01446/I.B./J.�. nrv I mij een doordru b -
reilrte, .1eb ::t· c eer het volge de onder Uw aandacht te 
brengeno 

Reotla m erdere alen is door a.nhtenaren van deze 
ienat aan onder L ressor:terend functionarios n on eli 

medegedeeld, dat er bij de beoord ling van de dezerzijds . 
omtrent bij bevoilif,de ':ledrijven . rkzsme pcrsor:.en vor-
stre ·te reeevens torde• e rukeni11 ede •oet orden o .ou-
den, dat die gegevens in vole · vallen slechts bestaan 1it 
hetgeen ontran betrokkenen sront an te onzer kennis is 

elrac1t. !Iet is none!ijk ondor de huidiee omstanàieh en 
:prnctisch on�o·o ijk die gegove.ru; door iddel van ,en a 
vullend onderzoc· t� vervollecli tin en af te ronden. 

II} verband daarmede werd uitdruk�:ell ik ê!CSt ld,
dat bosl1'3si.i.gen \1 olke diop in d orsoonlijke b làne;en 
van betrokkenen ingrijpen 1üw•cr op die ge evens alleen zu -
len mogen ,. ordon gebasoord. AnnbevolE",n · rd derhnlve o in
dien der cli" e beslisoingen noodznLelijk rochten 7.ijn, 
opnieuw contact op te ne!:t n m t de� Dienst voor het cezor
zi jds doen instellen van een uanvu11end ondeI"�ook, hotw lk 
in die• in aantal geringere - gevnllen wel mogelijk zou 
zijn. 

::'at n de in hogeraangchaald schrijven ver •. elde 1 

tie rond de per' oon van c •. T .A. van ar n betreft oet r-
d n pgeMerkt, det doze kennelijk �1jn oorzao� vindt in 
oen onvoldoend ro·,cnint; iloude et voronbt>..doolde waarsct. -
rinG en au gestie. Het is n.re.r:. d rhalva t recht, dat d 
Eeer de olff - ter·,iJl de verstr 1· ·in· vrui de egev ns 
zolf döor em "iet werd ontkend - de onverant ordel1j' e 
iotorpretatie daarvan door de .D •• heeft èotwist. 

�ijns inziens illustreert dit goval eens te eer 
··elke oneewenstc complicaties J·unne ontstann .indien u t

e V< rstr1::kte seg ven.:; zo bclaneriJ!ro conclusies ·,orden
trokken. 

ren en ander heeft bij 1.i dan ook de vraa doen 
rijzen o:::' het uellicht all!!. ev line; zou v r.: ienon inàien 
ook U-.:1erzij<lo 70' ,.'O:r-d.e!J. bevo erd., dat in toe'.oMt1 a 
vallen ho·;oro.anre even gedl'og ... lijn ordt ge �o • Ik zou 
het nitodicn ten zeerste op rijs stell n indien U ij van 
Uw inzicht terzake zoudt fille o hlljl;:en. 

! 

i1! 

h t lioo:r vnn do (arine Inlkhtinglmd1cnst 0, 
te Tor,. mcl�ostrenge Heer r:art. tor ;;.i{:l(:! - •• T ••• Krediet
.anee Vijverberg e 
s-r r v on ha P.e. 

• e1f1erhor.
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RAPPORT VAN D. 

A.f'schrift in PD C.J.A. van Baaren.
n " 0 D .B ev. R • D .M. 
" Ltz .Lina. 

r 

.,, 

-

1. H.I.lm.lyt deelde mede, dat het onderzoek betreffende
C.J.A.van Baaren, aangevraagd 14.8.51 niets negatiefs,
doch ook niets positiefs had opgeleverd. Het onder
zoek had alleen dit opgeleverd:
a) v.B. is een zoeker;
b) in hetzelfde pand woont een persoon genaamd

Advocaat( bekend bij de BVD) ; 
c) v.B. leest n� het Alg. Dagblad.
d) dat aan het pand waarin v.B. woont in het jaar

46 of 4? een rode vlag was uitgestoken geweest.
Thans was niet meer vast te stellen of deze vlag
uit de woning van v .B. dan wel uit de woning
van Advocaat was uitgestoken.

2. Om een duidelijk beeld van v.B. te krijgen zal een
zeer langdurige observatie noodzakelijk zijn.Op
korte termijn kon K. dus geen rapport over v.B.
geven. De zaak blijft echter de aandacht houi en.

3. K. adviseerde DMS de kwestie met de Firma Grootenhuis
op te nemen en de directie te vragen of zij genegen
zijn v.B. b.v. te zeggen :"De directie is in moei
lijkheden gekomen, omdat bekend is geworden, dat
hij (vB) de Waarheid en het tijdschrift NU leest "·
Wordt v.B. hierop kwaad, hetgeen voor 100% wel te
verwachten is, dan bestaat de kans, dat v .B. zijn
tong niet on der controle heeft en er een of ander
uitflapt.

DMS, 5 September 1951 
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NOTA 

Aan PHD 

Van WS I 

Het komt mij voor, dat tegenover Hfd.MARID 
het verwonderlijke optreden van de Heer de 
Wolff zoals gesignaleerd in het schrijven 
van Lina recht gezet moet worden. 
Dat Groentvel d op 13. 7. 51 de BVI Rotterdam 
heeft medegedeeld, dat van Baaren 

ab.Waarheid was in '47 en 
ab. NU in '48 is geheel juist. 

Hierop is de " niet accoord " verklaring van de 
Marine gevolgd. De BVI. R.D.M. heeft hierop de 
directeur van de Firma Grootenhuis bij zich ont
boden en hem medegedeeld, dat hij van Baaren en 
zijn zoon niet meer op marine-schepen mocht 
toelaten in verband met hun politieke instelling, 
t.w. links-extreem. De Firma Grootenhuis is door
deze mededeling zodanig geschrokken, dat zij
contact met onze dienst heeft gezocht.
(zie besprekingsverslagen).
In de gesprekken die ik hierop met de Heer
Grootenhuis en de BVI Rotterdam mocht hebben is
door mij toen gewezen op een m.i. foutieve
interpretatie van de antecedenten, daar het
lezen van een links-extreem dagblad of tijd
schrift nog niet hetzelfde is als een links
extreme instelling. Ook de Ltz.Lina wist hoe
door mij over deze kwestie werd gedacht, daar
ik in het gesprek, dat ik 24.8.51 met hem had,
hem ten eerste gewezen had op de m.i. onjuiste
beslissing en ten tweede op de onjuiste inter
pretatie, die was gegeven aan de signalering •
Verder was �em bekend, dat door mij aan Hfd.
11ARID Sectie IV en aan de ID.Rotterdam een nader
onderzoek in deze zaak was gevraagd.

6 September 1951 

�· 
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UITTREKSEL 

Uit : OD 1135 

Voor : OD 1401 

Ag.nr: 117371 

Aard van het stuk: 

Naam: BEVEILIGING R.D.M. 

Naam: BELEIDSKWESTIES DMS 

Afz. : MARID datum: 31-8-51 

Door de heer Groentveld van de BVD werd op 13 Juli 1951 aan de R.D.M. 
medegedeeld, dat C.J.A. van Baaren, geb.: 21-3-1894, bedrijfsleider 
varr de firma Grootenhuis, onderaannemer van de R.D.M., in 1947 abon
né was van het dagblad "de Waarheid" en in 1948 lid abonné van de Vereni ·1 
ging Nederland-USSR. 
Deze gegevens werden door de heer Noordzij genoteel'd en mij getoond 
bij mijn bezoek op 1 Augustus j.1: Deze melding aan de R.D.M. kwam ge
heel overeen m et de aan mij verstrekte gegevens. Op grond van deze 
gegevens werd deze man dan ook niet ACCOORD verklaard. Bij een later 
bezoek van de BVD (dhr. de Wolff) aan de R.D.M. werd ontkend, dat de-· 
�e gegevens door de BVD over v. Baaren aan de R.D.M. waren verstrekt. 

Deze handelswijze van de B.V.D. heeft bij de R.D.M. nogal verwondering 
gewekt. 

De R.D.M. is het niet eens met de beslissing over v. Baaren, daar deze 
man uitstekend staat aangeschreven, zowel bij zijn firma als bij de 
R.D.M •

Uitgetr. door: MG ACD/PA Op aanwijzing van: DMS 

Datum: 21-2-52

� 40061 - '49 
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R.d.2.1. ORT V�'iJ.iT D.

Betreft; Verslab bespreking d.d. 18 Jan.1952 
.;.et de Ltz. I. .J. G. Lina 
t. b . v. OD. ].401.'.. Bel e idsk we s Cie s Di.lS.

Aanwezig : Ltz. I. liina . arid, JJ ..,J/I. é'7 _ z .). t_ 

ALG-.clM.&&'if : I-' 

tr;-:)1l) 
l.Naar aanleiding van het gestelde in CO. 126885 

vrnrd contact o_pgenomen 1Uet de Ltz.liina van , .. arid 
3ec·tie III. Het was de Ltz. Lina niet bekend 
waarom de in J.anbouw te 5even mijnenve0ers e;eclas
sificeerd 1JTaren. DJlB. wees Linö. OJ? de m.oe;eliJkheid, 
dat de te bouwen mijnenve6ers r1aarschijnlijk in de 
U.3.A. bij het dozijn te koop waren en dat in dit
geval classificeren volkomen overbodig was en onze
dienst uitsluitend met veel onnodig werk zou ·.,orden
belást. De Ltz. Lina nam aan, dat in de afbouw-
periode de schepen 11 Vertrouwelijk 11 zouden worden
geclassificeerd, daar in de scheyen installaties
zullen worde.1 ingebouwd, welke nog niet op de andere
mijnenvegers worden toe6epast. Over de periode van 
aanbouw nam L. aan, dat geen rubricering zou ',ïorden 
toege.9ast. l:ioogstv.raarschijnlijk zou op de diverse 

. werven volstaan Kunnen •.rnrde 1 met 1 kleine ruimte 
waarin zonodig enige " Vertrouv1elijk II geclassifi
ceerde tekeningen zouden kunüen narden opgeborgen. 
L. zal zich in de loop van de komende week in ver
binding stellen ,net de afd. ,Scheeps bouw van het 
Min. van ,,11arine teneinde een juist inzicht in deze
zaak te krijgen. L. zal onze dienst daarna zo sgoedig
mogelijk inlichten.

2 .L. vroeg of het niet mogelijk was, aan he;n net rose 
exemplaar P.R.sdsteem op te sturen. Dit zal voor hem 
de administratie aanzienlijk vereenvoudigen. 1:ru moeten 
door hem alle behandelde gevallen met volledige 
personalia op lijsten worden overgeboekt teneinde 
Hfd.MARID te kunnen inlich ten. Zou hij het rose exe�
plaar krijgen dan kan hij dit aan ,..,.�RID opzenden die het 
formulier na overname der gegevens weer retourneert. 
DM,3. zegde toe deze zaak te be�,eken. 

3.L. vroeg zich af of het .:.5� juis t vms, dat door onze
dienst, schriftelijk door middel van het PR. s:;steem
aan de bedrijven wordt doorge ·even hetgeen in politiek 
opzicht van bepaalde _)ersonen onze dienst bekend is.
Het komt hem juister voor deze ge6evens uitsluitend
mondeling door te geven. tlet bedrijf kan dan aanteke
ningen maken. L. denkt , dat door deze Vie._;::; te volr_;;en
de verschillende bedrijven omdat net aaüteke�üu.5en vwi
hen zelf zijn, zij nog een grotere voorzichtigheid .:1et
deze 6e!Sevens in acht zullen üemen.

DH8/I, 23 Januari 1952 

�· 
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Bijlage : 1. 
·---

t./ ,.:at, !lt... 51 

... .Ll. i. OR·l' IT 1,.N D.

Betreft Versla.s be s,)reking met ,.u.RID, .Jectie III, 
t.b.v. ·�D. î40l.

üanwezig Kltz. l!'.v.d. dtraaten,hfd . .J�ctie III. 
m cïI. 

I - ';:.. - :!1- ·, 

r,;,t:!J 
De publicatie voorkomende in de 'l'eleuraaf d.d. 
19 J·an.1952 ( zie biJlage) betreffende het nieuwe 
type onderzeeboot 0;as de .1:i.ltz.v.d.,Jtr.be.;.rnnd. 
tlet k:ram hem voor, dat het :publiceren van net reit, 
dat er nieuwe onderzeeboten worden gebouwd voLrni!len 
onschuldig is. Het f'ei t ecnter, dat het een 0eheel 
afwijkend type wordt, de zgn. 3-cylinder-boot had 
zeer zeker niet ge;,ubliceerd mogen .wrden. In het 
betreffende artikel worden slechts enir;e 6lobale 
technische ëie6evens verstrekt, 1JeL.e • .Liet bej_)aald 
het geheim van de boot vre00even, doch net ;;evaar 
is nu ontstaan, dat de tebenstander, die· d,.,or de 
�ublicatie met zijn neus op het feit is �edrukt,� 
Daat zoeken naar meer bedetailleerde �evevens. 
De zaak is reeds bij .. ul.RID in onderzoek. volbens ,..). 
zal het echter niet gemru::i.elijk zijn dit lek te vinden. 
De "arine-lfurlichtingsdien.st is in deze .t?Ublicè..tie 
niet gekend. S. dacht ,dat er tussen 1.i:i.J"VO en de .t'ers 
ee11 gentleman-agreement bestond, :warin overeensekomen 
was, dat niets over de , ,.i..i:UIT.ó zou worden 6eyubliceerd, 
alvorens dit aan dè aüRVO was VJOrbelegd. 

1Jt1':3 /I, 23 J" anuari 19 52 
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Niet langer houden dan . dagen 

AAN 

P&B 

f)ftJ. 

GEZIEN 
dat. 1 par.

_ 

Volgens geadresseerde 

nog t.k. aan 

Duilrhoten 
met drie 
cylinders 

DEN HELDER, 18 Jan. - Op Ne
derlandse werven zullen in het 
kader van· het Vlootplan zes 
onderzeeboten van het drie
cylindertype worden gebouwd. 
Deze boot krljgt onder het nor
male. maar ditmaal kleiner ge
construeerde · sigaarvormige 
lièhaam nol:' een tweetal naast .................................... ... 

, d�k!!1t
e\�'h':o�f e:it��

ders over 

Aantekeningen 

' 

D 50. 15000 � 10212 · '51 - •3 

n deze cylinders kunnen devoortstuwingsorganen, de batterijen en andere technischeuitrusting worden ondergebracht. 

Links doorsnede van normale 
o,:iderzeeboot, rechts van de 
nieuwe drie-cy!inderboot. De 

machine-ruimte is gearceerd. 

In de eigenlijke "sigaar" komt dan veel meer ruimte vrij voor bewapening (lanceerbuizen. torpedo's en munitie) en voor de accommodatie der bemanning. Een ander groot · voordeel van deze constructie is, dat de boot dieper zal kunnen duiken, sneller kan varen en (in de onderste cylinders) t.z.t. ook veel gemakkelijker organen voor atoomenergie kan bergen. De drie-cylinderboot, waarvan het ontwerp door verscheidene 1Màrine-eX:perts is uitgewerkt. zal wellicht een omwenteling teweeg brengen in de bouw van ! I' onderzeeboten. In maritieme \kringen bestaat voor dit nieuwe ,roj eet grote belangstelling. 
\ 
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RAPPORT van D. 
13 

Betreft: Verslag bespreking dd.22-12-51 met de Ltz. 
Lina t.b.v. OD 1401. 

Aanwezig:Ltz.Lina 
DMS I. 

1. 

rcorex 

• 

-�

Dez-ar dageI1 is met de K.L.M. op 
Curaç__ao· aang,akorhen de jonge Neder
landsiflrunstscltilderes Frleda Hunzlker. 
Zij behoorde tot de groep jonge Neder
landse kunstenaars, die door de K.L.M. 
enige jaren geleden waren uitgenodigd 
tot e-an vlucht boven Nederland om hun 
indrukken op ·het doek weer te geven. 
Frieda Hunziker zal daar enige weken j bl3s°�;,;.:z:,� 

tf-a 

• • 

Naar aanleiding van de kwestie Corex (zie 
CO 120480 en PD 15146) deelde de Ltz.Lina mede, dat 
hij een schriftelijke opdracht had gehad van Hfd. 
Sectie III Marid om een onderzoek in te stellen naar 
het lichtdrukbedrijf/e.e.a. in verband het het 
gerucht dat tekeningen betrekking hebbende op 
marine-ketels bij zojuist genoemd bedrijf zouden 
worden vermenigvuldigd. De betrokken ketels zijn 
"Dienstgeheim" geclassificeerd en worden gebouwd bij 
de Schelde te Dordrecht� 

L. heeft zich in verbind:hg gesteld met de ID
Dordrecht en heeft van deze instantie alle gegevens 
betrekking hebbende op Dijkstra J. ontvangen. 

Vervolgens is door L. contact opgenomen met 
de directie van de werf de Schelde te Vlissingen. 
De heer Hupkes verzekerde L., dat al het tekenwerk 
alsmede het maken van afdrukken ten behoeve tan de 
marine-ketels op de beveiligde tekenkamer te Vlis
singen gebeurde. Door "de Schelde" afd.Dordrecht 
wordt uitsluitend het lichtdrukwerk betrekking heb
bende op de vliegtuigbouw en de bouw in licht-metaal 
in handen gegeven van Corex. Door L. is toen de 
Hr.H. geattendeerd op de links-extreme oriëntering 
van Dijkstra. Hr.H. schrok nogal van deze mededeling 
en vroeg L. wat voor maatregelen hij nemen moest. 
L. heeft toen volgens eigen zeggen hierop geantwoord:
"U mag in geen geval marine-tekeningen bij Corex
laten vermenigvuldigen. Wat het andere werk betreft
ligt het niet op mijn weg U hierin te adviseren."
Welke -actie Hr. H. verder genomen heeft, was L. niet
bekend.

2. Ltz.L. vestigde mijn aandacht op:
HUNZIKER Frieda,
wonende van Breestraat 34 te Amsterdam.

Zojuist genoemde is met een regeringsopdracht d.d. 
22-12-51 per KLM naar Cura�ao vertrokken. Volgens
een betrouwbare bron moet Hunziker voornoemd zeer
links-extreem zijn. Zij houdt zich o.a. bezig met
het rondleiden van kinderen door de musea en spuit
hierbij de odige links-extreme propaganda •

. (Uittreksel aan B rri-en CVN I.) 

3. Volgens door L. verkregen inlichtin�en �ordt
bij de firma SITO (lichtdrukkerij) gevestigd

Prinsengracht 405 te Amsterdam, lichtdrukwerk 
uitgev_oerd voor de LSK o.a. tekeningen van het 
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vliegveld Eindhoven. Met de afdrukken van deze 
tekeningen wordt zeer slordig omgesprongen. Zo 
worden de gemaakte exemplaren niet geteld en 
bovendien liggen de afdrukken voor het grijpen. 
(Uittreksel voor DVE.) 

DMS I, 3-1-52. 
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RAPFORT van D 

BETR.�FT: Verslag bespreking dd. 12-11-'51 bij de ID Vlaardinpen, 
t.b.v. OD 1401 Beleidskwesties.

Aanwezig: Cornm. van Poli tie van der Ham. 
DMS I 

1. Naar aanleiding van het gestelde in ACD 121218 werd contact opge-
nomen met de ID Vlaardingen. Co.mm. van Politie werd er op gewezen,
dat van de 782 Vlaardingers, die in dienst zijn bij Wilton-Fijenoord,
een 90-tal bij onze dienst staan gesignaleerd. Van de 90 gesignaleer
den zijn door de Kon, Marine 36 personen niet tot het mrurine-werk
toegelaten op grond van de door ons aan de Marine verstrekte gegevens.
Van de 36 niet toegelaten arbeiders zijn 23 man afgewezen op grond
van het feit dat zij in de jaren '46 t/m '51 aangesloten zijn of zijn
geweest bij de E.V.C. Co�m. van Politie van der Ham vond het percen
tage niet toegelaten Vlaardingers gezien in het licht van de laatste
verkiezingen (op een aantal inwoners van ongeveer 50000 waren 900
stemmen uitgebracht op de C.P.N.) hoog. DMS bestreed het hoge percen
tage, Het was z.i. eerder aan de lage kant, daar niet vergeten moest
worden, dat men alleen maar een bepaalde groep en nog wel een groep
waarin men over het algemeen een boog percentage links-georienteerden
vindt, in beschouwing had genoèmen, Gezien van uit dit standpunt
moest de C"P4 toegeven dat het percentage niet hoog was. Comm. van
Politie van der Ham bracht naar voren, dat het niet geheel fair was
dat iemand, die thans geen lid van een links-extreme vak-organisatie
is, geweerd wordt van het marine-werk. Zulks heeft nogal wat kwaad
bloed gezet in N.V.V.kringen. Daar aan onze dienst nooit {<'erapporteerd
is, dat de betreffende personen niet meer bij een links-extreme orga
nisatie zijn aaneesloten, is het toch)ze!ler niet vreemd te noemen dat,
gezien de grote keuze die er bij Wilton-Fijenoord is, men de twijfel
achtige gevallen uitgeschakeld heeft. Co�.m. van Politie vond, dat in
deze gevallen een nader onderzoek ingesteld bad kunnen worden. Door
DMS werd gewezem: op het scheppen van een overbelasting bij de politie
instanties. D.M.S. overhandigde hierop de Comm. van Politie een lijst,
waarop de personalia stonden vermeld van de 36 niet toegelaten personen
en verzocht of het mogelijk was na te gaan of deze personen nu nog bij
een links-extreme organisatie zijn aaneesloten. Mocht uit de binnenge
komen resultaten blijken, dat de betrokken personen als politiek betrouw
baar kunnen worden beschouwd, dan zullen door onze dienst deze resultaten
aan de Kon, Marine worden doorgegeven, waarop laatstgenoemde instantie
zeker op de door haar genomen beslissing terug zal komen. Comm. van
Politie zal een nader onderzoek doen instellen.
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verslag besprekin6 d.d. �4.10.1951 
o_p de .t rovinciale Griffie te Utrecht 
t.b. v. OD.1401, .t3el eidskwestie s.

Aanwezig : .r:Ir.i:ngelberts, chef n.abinet 
.uNB. en Dl'.'IS. 

(7.,/)8�-i 
l.Door Dli11d werd _·..r • .1!ngelberts allereerst intSeli6ht

over de taken vari DNB e.L1 Di.Id. V-ervolgens ,rerd
door DI\liS. mededeling 6edaan ,'!elke bedrijven :i.n
de proviilcie Utrecht zijn aana.acht hadden, t.w.
Demka, .. erkspoor, 1.ed.Alu1n.inium ,./erken, �.".1.I.
en Coq. Verder werd eell uiteenzetting 0e

0
even

va.i1 het.;ee11 onder beveilii:5in..; van eeü bedrijf
moet �1orden verstaa.i.1. .Je nadruk v.rerd ero.J e;elegd,
dat onze taak uitsluitend in het bedrijf lag.
Dat v1ij reeds be zie; wanen met .ue.ilk:a en .Jer.Lrn;>oor
wa.s de i-J.r.-0. beirnnd. I -Ir . .0. inforaeerde not::Ç of
wij bij onze \.1erkzaa n.h.edeH vru1 de pl.J!olitie de
nodige 1nedewerking ontvingen. D,·.,ö. kon hier niet
&...nder.s op antwoorden, dan dat de "nede 1erkin(.) 

niets te \Jense.1 overliet. Hr."". -. .,as wel vernonder 
dit te horen, daar hij e;een al te goede L�druk
van de lnsp.1,,mat ( ID. Utrecht) had 6ela:egen en
VJel s1)eciaal op he·t c;eoied Vö.n de Vreemdelingen
dienst. Ilr. .ó. na:c1 aan, dat de saJJ.envrerkin5 .cnet
De,nka 6oed was, à.aar hij van ö.it bedrijf een zeer
1:soede indruk had ge_,;:regen. .1er.1.rn_poor vond de .:.-1r.
3. nog steeds een vervelende zaal-c.De directie
Valî dit bedrijf ontbreekt het aa..u. rug6e6raat. 
Hr . .0. vond het pretl:iig te horen, dat er enic5e 
vooruit�ang bij .Jer.'.cupoor is te constateren.Hr.�. 
roe:':'de nog de kvrnstie aan van uelke ;>oli tie
instantie moet de oeveiliging van 6.eze beide be
drijven doen. Liover hem n.l. De, e11d vms deed tot 
,�u toe de ID.U,recht het l'ierk, T,erwijl de beide 
bedrijven op het grondgebied van de 

0
e.neente 

uuile,1 zijn belegen. l.lL.:..d. kon mededelen, dat deze 
_cc,,es cie een :pw1t van be s_prei..:in3 1.;as 0eweest d.d. 
l�.10.51 ( zie miju Des_pre_-Ün[,;srersla6 ID. 
Utrecht 12 .10 . 51) en dat de __ ere"1 van de lD. Utr. 
e1.1 ,'..)uilen overeen6e1-;:o,nen r,aren, da"G utrecht voor
lopig het werk blijft doen. .tlr. �. verwé:l.cht, dat 
net ter nand He 1en vac1 de oeveiliói.ü.c:; bij de 
1-T.A •. ,. ·.iel op de "10di;.:;e _.1oei li J kneden zo.l stuiten, 
i:1aar de i-ir. Both 0r. ee1.1 zeer _rroeiliJk c.1a.ü is. 
tlet leek de n.r . ..;,;. net oeste toe de ueveili6i11g 
va.1 dit bedr iJ f via de Dur,_;e,.:ees·cer Vè:L.1 uuderijn 
é:l.a..1 te paidcen. �1r.�.arra11,;eerde nierop ten 
1 4.30 een o�aernoud mee zo juis� genoe �e our6e-
. eester •. ::me oeveilibeL van .0,,..1.l. en Co':l. • .Lrnn 
volgens Hr.�. het best vid de _pl.;>olitie i:;esc"lie
o_e.1, t;.vv. de _politie Ut;recnt eil Jutfaas. 
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2.Vervolgens bracht Hr.�. de volgende �unten
nog onder de aandacht van fä.JJS.
a). De be schermi.qg va.1 de zenders Lopik laat
nogal het een en ander te uensen over • .0eze
zenders zijn namelijk van. vitaal belang ve.or
een vlot verl0op van o,1ze nobilisatie , daar
..JVer deze oei...Le zen ers de mobilisatie-oproe;ien
zullen v1orden uit6ezo�1den • .Lle illc..,sten van deze
beide zeuders staan e,eheel 011bescnermd op ..:eorte
afstand van de openbare we6 in het weiland.
verder vrueg .tir • .ó. zich af of de verbiuding
dtudio �ilversum - �e�der Lopik afdoe�de ocvei
ligd was. .t1r. .d:. deelde mede, dat de Co!lL.ilissaris
v.d.Konin§:;in het ten zeerste op prijs zou stellen
indien de beveiliging van deze zenders eens ter
hand werd genomen.
b) .De situatie vliegveld rtilversum ,,,as ".ne-r; be
paald bunstig te noemen. De have.ci.neester -'-'oet 
een .t'ersuon z_:_jn, welke niet voor de volle 10v1o

is te vertrouwen.De controle op de gu.ande en 
n:0'11ende vliegtuigen ü10et ook wel het een en ander 
te .1eüse,1 overlaten. vouane scnijnen er niet 
aan.ve-zig te zijn, 1-Ir. i!i. vroeg zien af welke 
vmarbor6 er is, dat een vlie6tui0 hetwelK van 
tlilversum start voor een buitenlandse reis en 
de opdracht xeri,J gt voor de uitklaring eerst no6 
een ander vlieg,-veld aan te doen, dit ook nerke
lijk zal doen •. (Uittrel-sel a. en b.voor .QV..i;;) 
c � In Veenendaal zal 6evestigd worden een fabriek 
van lrngellabers. Dit; zal de e,lige fá.brie};: in Ne
derland zijn welke rngellarsers ka.'1 1)roduceren. 
Uit dien Doofde bmm het de Hr • .c;. voor, dat ook 
aan deze fabriek t.z.t. de nodige aandacht wordt 
besteed. Het nodige 2ersoneel is thans reeds in 
o

..:
,leidini:;; in :.:iweden. (Uitureksel a,b en c.voor dD)

,.1Il.lDAGBbd.L-'Re;1.I:NG • 
-

0an1.vezig : Hr.Reinalda, Comm.v.d.11..o_ingin 
Hr • .;.;; .. 1gelberts, OheÎ L.abinet 
Br.1l'aets van _1.merongen,Burgemeeste 

uuderijn 
D.N.B. en D.G.S. 

l.De Hr. Reinalda ·werd d0or de rlr • .t!}. in het irnrt
1
1 

de inhoud vaü net tSe s.9rek medeöedeeld van heden
morgen • .dr. Reinalda zeide er zeer m.ede inc5er1omen 
te zijn te .!.!oren, dat de beveiliging van ver
.3chillende/reeds ter hand is genomen dan wel 

, binnenkort ter hand zal worden 6enomen. Unze dienst 
kan op zijn volle .nedewerking bij dit vraa6stuk 
rekenen.De nodige moeilijkheden zullen zich t:.chter 
nog wel voordoen maar die kunnen zeer ze}:er ;net 
zijn hulp wel opgelost worden. I...et vraa6stul{ van 
éle N.A. ,J. werd ook door de Hr. Cor:L.1issaris zeer 
11oeilijk genoemd. �1et zal .r.,ie li gemcu( �elijk zijn 
de lir. Both Sr. tot ,nede;:-rerki� te kriJgen.Hr. 
B.Sr. is een zeer aoeilijk 1ens, doch de lir. Comm.
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achtte het ·;.et beste, dat de 1.mr6emeester van 
Ouderijn he L pad vvor D.M.d. effende. Indien er 
bepaalde personen uit een oedrijf moeten worden 
verwijderd op grond van het feit, dat zij 

, .. ,.--� politiek o 1be crouvrbaar zijn en dat zij bove dien 
4 _..,_î iJ. /. :.. °t

ee.u. 6e,raar Vuor üet .bedrijf zijn da.1 kan in 
//� �r-- ,.t �· zulk eeü geval door ons de hulp wordeL inge-

. C. d- · � ,4..,..) roepen van de Hr. Co.n,üissaris, die deze kv,estie 
� #--1 t4.-. ,JJ-· tv,.,f, · dan met de directeur van het G. A.B, zal opnemen. 

� �- { f)v..ó J-" De feiten waarop zulk een ontslag gewenst is 

� � moeten dan echter ,rel gegrond zijn.Hr. Co.llillissaris 
� Jû vt- � ,. werd door D,dS. er op geat Gendeerd, dat in zo I n 
t '1h ' J;_ � . '�jr geval zeer zeker niet met losse feiten ge..rnmen

� 
/r J ,4-/, ..1 

L 
.,.,..,r, zal worden. In alle 6evallen, dut de positie 

,. A _,,,1., cJ.<. 6,rl· f"' / van de man in 6evaar kan komen wordt met de 
/VV�LÁ,;, C!'r I meeste zorg nagegaan of de ons bekende feiten 
� ffeVr, -' 

juist zijn. 1·1et VJerken op losse 6ronden zou 
geheel uit dén boze zijn, daar wij dan zeer snel 

• 

• 

zouden afglijden van de rechtstaat naar de 
politiestaat • 

2.Hr.Taets van .1.rn.erongen zal contact o;me...1.en .:net
de .t:Ir.Both Jr. en zal zo spoedi6 mog;elijk "h.ti3. 
over de uitslag van dit onderhoud inlichten. 
tlr. 1r.v . .B.. wilde van Da,L::3. 1100 ·,;eten, \Jelke voor
delen er vo0r de H.A • .!. 1::..an de beveili6ing ver
bonden ZiJn. Hr.Bath dr. is voor alles een zaken
man en zal alleen r.1ede willen werken indien hem
dit financiële voordelen oplevert. 
Volgens lJIJS. zijn de VJordelen van de oeveiliising
a.) �en ver2inderde kans o� sabotage va.� het
machinepark, dus een Gerin6ere kcllls,dat het 
fabricageproces wordt onderbroken. 
b. )Door we_ring van politieK verdacnte figure_� 
een geringe kans op verstJrin6 van de aroeids
vrede. 

D1!1B. I. 2 November 1951 
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RAPPORT VAN D. 

Betreft : Verslag bespreking met C.v.P.Hengelo 
d.d. 15 Nov.1951, t.b.v.OD.l&Ql.Beveiliging.
a.Dikkers & Co.N.V. OD. 1983.
b.Hengelose Verenfabriek H.Bakker NV.OD.1984.
ë.Hoek's Zuurstoffabriek, OD.1821
- alle te Hengelo.

Aanwezig : Hr.Ladestein (C.v.P:Heng�lo� __ 1 DMS. I. en II. - '- - � 
1
-

IJ(J[J,;- � 
Äangezien de bovengenoemde industrieën voorkomen op 

de lijst van vitale bedrijven is aan 4e Hr. Ladestein 
verzocht om zijn medewerking te verlenen ter verkrij
ging van een inzicht in en een overzicht van de gang 
van zaken in deze fabrieken. 
De C.v.P. geadviseerd om bij het in te stellen onder
zoek zijn speciale aandacht te wijden aan : 
�.de betrouwbaarheid der Directie en het overige 

personeel; 
b.de sleutelposities;
ë. de bewaking ; _-
�. de afsluiting der gëbouwen en terrein"err-;
e.de energie-bronnen en de beveiliging daarvan;
f.de vitale punten in het bedrijf;
�.de documenten-beveiliging;

De C.v.P. zegde zijn medewerking in deze toe en zal 
t.z.t. het resultaat van zijn bevindingen aan de B.V.D.
doen toekomen.

DrlIB. II, 22 November 1951 
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Betref't:Verslag bespreking op 21.11.1951 met 
O.v.Pol.Velsen, t.b.v. OD. 1401 Beleidskwesties 
en OD. 1818 Hoogovens. 

aanwezig e.v.�. Weyburg 
DMS.I .• en II, D.A.B. 

De bespreking vond plaats : 
le.om te vernemen in hoeverre het personeel van de 

Hoogovenbedrijven op zijn politieke antecedenten 
is onderzocht; 

2e.naar aanleiding van een bij de Chef Bewaking der 
Hoogovens binnen.gekomen klacht van de C.v.P.Ve1-sen, 
dat zich aldaar B.V.D. anbtenaren bevonden zonder 
voorkennis van laatstgenoemde ; 

3e. ter introductie van D • .,i...B. (Hr. Brouwer) in verband 
met de beveiliging van de sluizen van het l�oordzee
kanaal, de spoorbrug , veer.:'ont enz. 

Bub.l .• De c.v.:P. deelde mede, dat het personeel :rerk
zaam. in de rloogovenbedrijven en daarbij in dienstbe
trekking ( dus niet de onderaanneme� vrijwel in zijn 
geheel is onderzocht en apart op kaart gebracht. 
De Hr • .  ieyburg schatte het aantal ongunstige elementen 
onder de .ruim 7000 tewerk0estelden op ongeveer 1100 
stuks. 
Door DMS.I. werd verzocht om een opgave van deze per
sonen. 
Aa�vankelijk had de C.v.P. hiertegen bezwaren aangezien 
hij het voldoende achtte, dat die gegevens onder ziJn 
berusting waren. Bovendien vreesde hij, dat onzerzijds 
teveel open kaart met onze contacten zou worden ge
speeld, hetgeen door hem niet 'ewenst werd t;;e acht • 
.rl.ij had, volgens zijn verklaring, een code-systeem. in
gevoerd, waaruit zijn verbinding ( de .Hr. Blaauw van 
dociale �aken) zoveel kan lezen, dat hij 9 zoals bij 
sollicitanten, de uirectie kan adviseren omtrent de al 
of niet aanname van personen. 
Naar zijn mening was het b.v. ongewenst om de Chef van 
het Bewakingskorps op de hoogte te stellen met de 
poli·tieke antecedenten van het personeel der tlooóovens. 
�en dergeliJk korps mag volgens de tlr. fl. ook niet met 
de naam terrein-politie worden betiteld en 00noort ceen 
enkele poli tie-bevoegdheid te bezitten. Het; had zich 
uitsluitend te beperken tot de be\aking der �abrieks
terreinen e.1_ gebouwen. 
Uit het onderhoud was de conclusie te trekken, dat de 
Chef Bei.�1aking ( de Hr. Visser) in deze zijn bevoegè.
heden ·te buiten zou gaan. 
IJadat door DMB. I. was uiteengezet, dat de B.V.D. in de 
bedrijven slechts contact onderhoudt met personen die 
uit en te na zijn onderzocht op betrou-ibaa.rheid enz.en 
dat omtrent personeelskwesties slechts zou worde� 
vaa. gedachten gewisseldi met Ir.clpieg, stemde de e.v.�.

er in toe, de hem bekende personeelsge_;evens te ver
strekken aan D111S. 
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Overeen ·;erd gekomen, dat WJ.J daartoe het benodigd 
aantal P.R.formulieren zullen toezenden,welke dan 
door de I.D. Velsen ingevuld, zullen 1orden terug
gezonden" 
Tenslot·te bracht de Hr. ··• nog naar voren, dat de 
B.V.D. door middel van informatiekaarten reeds 
kennis droeg va..1 de antecedenten der "verkeerde " 
Hoogoven-arbeiders en ander personeel • .iven el bleek 
daG niet op alle informatiekaarten staat, dat be
trokkenen werkzaam ziin op de tloogovens. Bovendien 
is het uiteraard onuitvoerbaar om uit de B.V.D.karto 
theek de bij de Hoogovens te werk �estelde personen 
te lichten. 
Ook om die reden keurde de e.v.�. goed, dat de 
inlichtingen aan D.M.s. zullen worden verstrekt. 
Reeds kon ons worden !ïer hand gest;eld een opgave van 
de politiek en crimineel ongu.n.stige ele.rnenten,�erk
zaam in de .L!ilectrotechnische a:fdeling en het zoutvat 
pompstation, alsmede van personeel werkzaam in de 
�'Centrale". 

Bub.2. De c.v.P. verklaarde, dat hij oorspronkelijk 
dacht, dat zich B.V.D.ambtenaren in verbinding 
hadden gesteld me·t de Directie der Hoogovens in ver
ba'ld met de publicatie in het dagblad 11 de daarheid" 
van Zaterdag 17 Nov.j.l.,van geheime notulen be
treffende een door de Directie gehouden vergadering, 
welke aangelegenheid reeds biJ hem in onderzoek was 
(zie hieromtrent het bespre�ingsverslag tloogovens). 
Het was z.i. �ngewenst en niet noodzakelijk, dat 
naast het onderzoek, dat vanwege zijn recherche
apparaat hier naar wordt ingesteld, een andere in
stantie· zich met deze zaalc bemoeit. 
Naar de mening van de Hr.W. ebeurd.e het al veel te 
dikwijls, dat zonder zich eerst bij hem te ;J.elden 
en eventueel inf orma·ties in te winnen 

1 
personeel van 

i:il'.ldere inlichtinge11dienste-n zich in de gemeen-t;e 
Velsen ophouden. 
He· vervelende en gevaarlijke is volgens hem daarbij, 
dat der6elijke personen zich vaak enden tot per
sonen, die naar de mening van de Gem.een·te-politie 
onbetrou,baar zijn en niet voor inlichtingenbronnen 
in aanmerking komen. 
Oolt zou het zijn v .,ore;eko.m.en, dat dergelijke dien
sten personen tot zich hebben getrokken, welke voor
dien informatiebronnen voor de ID.Velsen waren Ge
weest, maar nu 'pot dicht O zijn • 
.tU dergelijke voorvallen konden z" i. 'lorden voor
komen wanneer .nen zich eerst met hem in verbinding 
stelde. 
Het bovenstaande sloeg o.a. ook op de militaire- en 
marine-inlichtin-·endiensten. 
De c.v.P. beklaagde zich ook over het feit, dat 
de P.T.T. zo �veinig interesse voor 11beveili ing 
in het algemeen toonde. 
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Bij de IJmuider sluizen is n.l. het nieuwe sca:tion 
" Radio Scheveningen " gebouwd. Het had de 
C.v.P. wel nuttig geleken daarin iemand tussen te 
schuiven, gezien de belangrijkheid van dit statiou. 
Hij had daartoe voorgedragen een gepensioneerde 
politie-ambtenaar, die dan in een eenvoudige ad
ministra·tieve functie had kunnen vrorden benoemd • 
.tl.'venwel is men er niet; op inge aan· wegens de daar
aan verbonden kosten. 
Ook had het hem bevreemd. dat de P.T.T. he.:n. niet 
van te voren had ingelicht wanneer het nieuwe gebouw 
in gebruik zou worden genomen. 
Wel had hij een uitnodiging gekregen voor de offi
ciële opening van het station t maar intussen was 
hem gebleken, dat Radio-Scheveningen al enige da�en 
werd gebruikt. 
Nogmaals brach't; de Hr. ,N. de belangrijkheid van dit 
radio-s-t;ation naar voren en uchtte het zeer g,1 enst, 
dat hieraan ui·t; beveiligingsoogpunt van de zijde 
van de P.T.T. de nodige aandacht wordt besteed. In verband met het vorenstaande deelde de c.v.P.
nog mede, dat enige dagen geleden een Hoofdofficier 
van de Kon-Marechaussee bij de Directeur van Radio 
�cheveningen om tekeningen van het station had ge
vraagd en gekregen. 
De volgende dag had deze Directeur zich ge end tot 
de C.v.P. of deze hiermede op de hoogte was.daar 
hij zich aehtera:f had gerealiseerd enigszins ondoor
dacht deze ·tekeningen te hebben afgegeven. 
De Hr •. · eyburg was echter niet van te voren inge
licht, doch kende toevallig de betrokken/hoofdoffi
cier persoonlijk en heeft hem telefonisch evraagd 
Of een en ander in orde was.rte A'dam gestationeerd 
(Ui·ctreksel voor DVE) 

Sub.z. Door D.A.Bo is een nadere afspraak: met de 
c.v.P. gemaakt ter bespreking van de beveiliging 
der daarvoor in aamerking komende waterwerken in de 
gemeente Velsen. 

D!JS.. II, 28 ffove_nber 1951 
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\ �-- 1) / .l ,2.S-t:P --·- / �- ar a§.Illeiding van het checkresultaat van
BRUUR.tv1.1JN, B. J • .b... ,  13.12. 02 Turnhout, chef 
afstandsbediening firma Telefle«, welke firma 
werkzaarnheden moet uitvoeren aan boord van de 
kruiser in afbouv1 bij de R.D.,. werd contact 
opgenomen met het .doofd van .Sectie III ,,1arid • 
.!Een uittreksel uit het dossier van Br. uerd 
de Ltz. D.v.d.Krap ter lezing gegeven. 
D.v.d.Kr. vond de opgesomde feiten zo vaag,dat
hij het niet verantwoord acht hierop Br. de 
toegang tot de kruiser te ontzeggen. Volgens 
D.v.d.Kr. zal ook het hoofd M.tl.Rli) op deze vaise 
gegevens Br. de toegang tot de kruiser niet ont
ze6gen. D.v.d.Kr. werd door J..JL1d. er o · gewezen,dat
als deze man de toegang niet wordt ontzegd, een 
zekere securi ty-risk wordt genomen . t..OU achteraf 
blijken, dat Br. fout is dan zal dit hoogst ver
velend ziJn,maar om thans Br. a_e toegang te ont
zeisgen kan allecov maar \j_a.r leiding worden tot aller
lei vervelende brieven aan de __ inister van .... arine.
D.v.d.lr. zag gaarne een diepgaand onderzoek. 

DMS.I, 30 oc·tober 1951 
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Betreft Verslag bespreking op 13L �tó er �I

met Ltz.I.W.G. Lina, ten oelioeve van 
OD. 1401. 

�-anwezig Ltz. I. \l. G. Lina Marid 
DiillS. I. en II. 

l.lVIet Ltz. Lina besproken welk/ standpunt bij
·vF. en RDlVI. zal worden ingenomen ten aanzien
van die arbeiders welke niet in vast dienst
verband zijn bij onderaannemers van beide
werven. Door DM.S. werd de Ltz. Lina erop ge
wezen, dat het o.a. een onmogelijkheid zal zijn
classificeer'Jers te vinden waarop uit een poli
tiek oogpunt niets zou zijn aan te merken. �r
zou dus gekozen moeten worden uit twee mogelijk-
heden, t.w. : ..-
.ê;• geen classificeerders, schilders en dergelijk 

soor-1:ï arbeiders tot de kruisers toe te laten 
met als gevolg stillegging van de a.fbouw'van 
beide schepen ; ( 

b. soepeler maatstaven aan te leggen bij de be
oordeling of iemand al of niet tot de kruisers 
kan worden toegelaten. 
\Jordt tot de laatste mogelijkheid overgegaan, dan 
moet er wel rekening mede worden gehouden, dat 
een mildere beoordeling hoogstwaarschijnlijk ont
stemming zal veroorzaken onder vaste arbeiders 
van ''ï/F. en RDM, die op lichtere feiten zijn afge
wezen en die drommels goed weten, welk soort 
mensen de classificeerders zijn. 
Dit zal op een of andere manier tegenover de be
·t;rokken directies moeten worden goed gepraat.
verder stelde D.u.s. voor scherpe controle bij de
toegang tot het schip in te voeren en een nauwge
zette controle door het bewakingspersoneel van
beide werven omniddellijk na afloop van de werk
zaamheden, zodat mogelijke pogingen tot sabotage
onmiddellijk kum1en worden ontdekt.
De Ltz.Lina Wf:iS het met de zienswijze van m.ris.
eens. Gelukkig behoeft er niets te worden recht
gepraat, daar hij ( Lina) juist een brief aan
hoofd Marid had verzonden, waarin hij verzocht
alle lezers Maarheid van '47 en vroeger wel tot
de kruisers toe te laten, zodat een groot aantal
werf-arbeiders, die aanvankelijk waren geweigerd,
wel zullen worden toe gelaten. Ltz. Lina zou het
echter wel op prijs stellen, dat er bij beide
directies nogmaals met nadruk op gewezen wordt
om bij de onder-aannemers er op aan te dringen
tijdig, b.v. 4 dagen voordat de VI er kz aamheden
beginnen, de personalia van het te werk te stellen
personeel op te geven.

2.tilet Ltz.Lina werd verder besproken de k\iestie
genoemd in de laatste alinea van brief Nr.01527/
I.B./J • .S d.d.28.9.51, t.w. het bespreken van
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beveiligingsaangelegenheden door de directie 
uitsluitend met '1arine-instanties ( zie 
ACD.119378). DMS. wees de Ltz.Lina er op, dat 
in eerste instantie de beveiligingsaangelegen
heden met DIVIS. dienen te worden be sproken, daar 
onze dienst op grond van het bekende K.B. de 
instantie is, die met de beveiliging is belast. 
Volgens Lina las DlilliS. de betreffende alinea niet 
juist, en bovendien kwam het hem voor, dat het 
hier een marinewerk betreft en dat dus MARID 
de beve _liging hiervan regelde. Hij had met de 
aangehaalde alinea slechts bedoeld,dat moeilijk
heden voortvloeiende uit de beveiliging met de 
darine moesten worden besproken. DMS. kon dit 
er niet uit lezen en was bang, dat Hfd.Mari dit. 
er ook niet uit zou lezen en dientengevolge 
aan de direc-t;ies der beide werven een brief zov. 
schrijven, welke daar tot een onjuiste gevolg
trek..king zou leiden.DIB. was van mening, dat 
alles wat de beveiliging betrof in eerste instan
tie met hem dient te worden be sproken, waarna ter 
oplossing van de gerezen moeiliJkheden overleg 
door ons met ll!larid kan vmrden gepleegd. 

3.Ltz.Lina er op gewezen, dat door zijn ingrijpen
in de beveiliging, n.l. het geven van een op
dracht aan de chef-bewaking om een onderzoek :i,n
te stellen naar een twintigtal twijfelgevallen,
het contact ID. Schiedam - NF. wel niet geheel
verbroken is, doch aanzienlijk minder goed is 
geworden ( zie 1CD. 117581). De ID.Bchiedam
weigert nu volledige informaties te geven aan
WF. en volstaat met het geven van een rood,
blauw of zwart strepje (systeem R'dam). Ltz.Lina
had reeds iets over onze moeilijkheden gehoord.
Volgens L. had de chef-bewaking iets anders ge
daan, dan hij hem had opgedragen. Hij had hem
gevraagd op het bedrijf nadere informaties 9ver
de 20 personen in te winnen. Het was nooit de
bedoeling gewesst,dat de chef-bewaking met deze
lijst, waarop de door ons verstrekte gegevens
voorkwamen,(door Lina daarop geplaatst),naar
de ID.Schiedam zou stappen, want dan had hij toch
weer dezelfde inlichtingen gekregen.

4.Vervolgens werden besproken de beveiligingsmaat
regelen, welke door Lina in overleg met de Ktz.
van Erkel zijn opgesteld. DMS. sprak er zijn ver
wondering over uit, dat de Ktz. van .ti:rkel maat
regelen gaat voorschrijven voor een schip,waarvoo
hij nog niet de verantwoording heeft.
1foor zover DiiLS. weet is het schip door de RDM.
nog niet aai.1 de Marine overgedragen en is dus
de RDM. contract ueel verplicht alle maatregelen
te treffen voorcvloeiende uit rk'/6 11 Algemene
Beveiligingsbepali� voor Regeringsopdrachten 11• 
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Lina deelde mede, dat bij door Hfd.Sectie 
III van Marid reeds was geVJezen op de on
juiste wijze van handelen. L. wees er op,dat 
de Ktz. van Erkel iemand is die veel voor 
beveiliging voelt, bovendien voelt hij zich 
al geheel cdt. van de kruiser en voelt zich 
zodoende verantwoordelijk voor de kruiser. 
DM8. moe st ve rder Lina mededelen, dat hij 
met de getroffen regeling niet geheel accoord 
kon gaan. Volgens DMS. kunnen alleen mili
tairen en burgers tot de kruiser worden toege
laten, indien de 1-.�inister van L,1arine daartoe zijn 
toestemming heeft gegeven. L.deelde mede. dat 
door de vlagofficier 111aterieel een lijst was 
opgesteld van die personen, die toegang tot 
de kruiser hebben, hem is daarvan een afschrift 
verstrekt, doch hem is gebleken, dat deze lijst 
niet aan de betrokken werven is doorgezonden • 

DMS. 17 October 1951. 
. 
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Verslag bespreking d.d. 12 §ctober 1951 
bij de I.D.Utrecht, t.b.v. D.1401 
Beleidskwesties. 

Aanwezig: Insp.Raat ID. Utrecht 
Insp.v.Ingen 8chenau 
DMS. I. en II. 

1. Insp. Maat deelde mede, dat deze bespreking op
verzoek van Insp.v.Ingen dchenau was belegd. 

2.Insp.v.I.S. deelde mede, dat hem was gebleken,dat
op het ogenblik zowel door zijn dienst als door 
onze dienst zeer veel overbodig werk wordt gedaan.
Het blijkt, dat de 11Demka II haar sollicitanten 
eerst bij de I.D.Utrecht laat checken.Zijn hierby
mensen, die in Zuilen wonen, dan neemt ID.Utrecht 
contact op met ID. Zuilen en vraagt aru1 laatstge
noemde inlichtingen. I.D. Zuilen stelt dan een 
onderzoek in en deelt het resultaat aru1. Utrecht 
mede.Bnige tijd later komen echter aw1.vragen voor
onderzoek binnen van onze dienst naar dezelfde 
personen.Volgens v.I.S. is dit volkomen dubbel 
werk en wordt het administratieve apparaat op 
deze manier overbelast en loop.t de boel vast. 
mm. kon niets anders doen dan van I.S.gelijk
geven. milS. was echter niet bekend, dat de De:nka
reeds beschikte over inlichtingen van de mensen, 
die zij uit Zuilen aantrekken. Dr!IS. zegde v. I. .8.
toe deze kwestie nog heden met de Demka te regele 
zodat dubbel werk in den vervolge niet meer zou 
voorkomen. 

3.Vervolgens vroeg v.I.S. of het wel juist was,dat
de I.D.Utrecht zich bemoeide met een bedrijf ,dat 
op het grondgebied van Zuilen lag.Dat ,erkspoor, 
welk bedrijf ook in de gemeente Zuilen ligt reeds 
door de ID. Utrecht wordt behandeld is in de grom. 
ook niet juist, maar gezien het feit,dat ID.Utre' 
reeds sedert enige jaren aan dit bedrijf haar 
interesse heeft gegeven zou de ka11s bestaan,dat
bij overname door ID.Zuilen de goede organisatie 
die door Utrecht is opgebouwd, zou worden aange
tast. Vru1daar, dat deze situatie is bestendigd.
Met Demka ligt het volgens v. I.S. echter anders.
DMS. antwoordde v. I. B. hierop, dat deze co.mpe
tentie-k,vestie iets was waar onze dienst �uiten
stond. Z.1. was dit een kwestie tussen ID. 
Utrecht en ID. Zuilen,hem was echter wel 'bekend,
dat toen hij li jaar geleden het 1.'Jerk bij Demka 
ter hand nam de kortsluiting Demlrn-ID.Utrecht
reeds bestond. Insp.Maat deelde v.I.B. mede, 
dat hij hem gaarne de Demlrn \uilde overdragen,
daar hij er tenvolle van overtuigd was, dat het
administratief niet juist was, dat de ID. Utrecht 
zich bemoeide met een bedrijf in Zuilen. M. zou
niet gaarne de schijn op zich laden, dat hij 
reeds vooruit liep op de komende annexatie.
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Toen M. de Dem.ka aan v. I.S. aanbood vond 
laatstgenoemde het toch maar beter,dat 
Utrecht het bleef doen daar hij voorlopig 
nog werk genoeg had. 
De heren kwamen overeen, dat zij deze kwestie 
over een tijd nog wel eens zullen bespreken. 

4.Insp.M. deelde verder mede, dat hij enigszins
teleurgesteld vvas in de Demka. Hem was n.l.
gebleken, dat gesignaleerde personen niet uit
het bedrijf werden ve:rwijderd. miS. heeft M.
er toen op gewezen, dat op grond van een links
extreme orientering personeel niet kan worden
ontslagen. Alleen overtredingen van het arbeids
contract of het fabrieksreglement kunnen aan
leiding tot ontslag zijn. Zelfs een _persoon, die
op proeftijd is aangenomen, waarbij dus beide
partiJen het recht hebben met .één dag opzeggen
de proeftijd te verbreken, k.an�van zijn kant
de overeenkomst gemakkelijk verbreken. Verbreekt
de werkgever echter de overeenkomst omdat men
o...-, grond van de _politieke orientering van betrok
kene hem niet in het bedrijf val hebben, dan
bestaat de kans, indien de man in kwestie een
goede werkkracht is, dat de kern voor hem in
de bres springt en aan de directie verzoekt de
reden van het ontslag te mogen vernemen.Daar
de directie niet met de ware feiten tegenover
de kern kan bloot komen, zit de bedrijfsleiding
klem en moet zij,om grotere herrie te voorkomen ,
de man in dienst houden.m1LS. moest toegeven,dat
deze manier van werken niet helemaal bevredigend
was, maar aan de andere kant moest niet vergeten
worden, dat de directie in een moeilijke situatie
zat. DMS. is bovendien de mening toegèdaa..n,dat
indien de bedrijfsleiding met een tekort aan
personeel zit, door de directie weleens een oogje
wordt dichtgeknepen,indien het een goede werk
kracht betreft.

DMS. 16 October 1951. 
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Verslag bespreking d.d .S,;l!l......i,�l 
bij de I.D. Dordrecht� t.b.v.CD.1441. 

üanwezig : Insp. L.L.Spaander.man 
CVN.II 
Dr:1S.I. 

l .Naar aanleiding van het ra .. ,:port van B.V. aan 
HB. d.d. 28 �ept. 1951 en doorgezonden aan c.en 
D. d.d. 29.9.51 ( CO. 119424) werd contact op
genomen met de I.D. Dordrecht.

2.Het bedrijf waarover in hogergenoemd rapport ge
sproken wordt blijkt te zijn :
Vloeistofmeeta�paratenfabriek (V •• F.)
h-aasstraat 20a.
Dordrecht.

3.De personalia van de twee personen, welke op tame
lijk zonderlinge vJijze het bedr·ijf hebben verlaten, 
zijn: 
KOK, .�ie 
geb.28.11.14 Heukelom 
wonende Koninginnelaan 172, Ijselmonde 
functie ; chef controlekamer 
in dienst sedert 14.6.48 
met ontslag 1.10.51 
(Heeft nog niet gesolliciteerd bij üs_pano-Suissa) 

BLO:U_.�Nuu�L, .lrederik Jan ten 
geb. 16.lC.22 rlengelo. 
wonende niouw straat 95 rood, Dordrecht 
functie tekenaar-constructeur 
in dienst sedert Nov.1946 
met ontslag 31.3.51. 
(Heeft gesolliciteerd bij hispano-�uissa.Is niet 
aangenomen). 

4,0ver de aard van het werk, het-··ielk voor de K .... 
wordt uitgevoerd kon s. ons niet nader inlichten. 
S.dacht dat er meetapparaten voor hoge druk t.b.v.
ozbtn. wer·aen gemaakt.

5. Verder bracht S. de nauwe sain.enwerking tussen de
V • .1_.F. en de hollandse .:.iignaal onder onze aan
dacht. De V •• -1, • .F. voert diverse orders uit voor
de H.Signaal. Ook is er op het gebied van personeel
nauwe, samenwerking.
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6 • ..ûe verdwijing van de beide personeelsleden 
kon volgens ..:>. mogelijk in verband worden 
gebracht met de onlangs van zijn functie als 
directeur ontheven Ir.J.Loder, wonende 
Backershagenlaan 6, ,,assenaar. 
·russen de v. � .. i:!". en de Ir.l..oder schijnen enige
.moeilijkheden geweest te zijn over bepaalde
octrooien. In overleg met de herstelbank is
L.  van zijn functie ontheven en is in zijn olaats
benoemd de Ir. Lambert.

?.Volgens mededeling van Insp. S. viel er op beide 
2et ontslag gegane personen in politieke zin 
niets aan te nerken. 
Let S. werd afgesproken, dat hij : 
le. na zal gaan, de gedragingen van 

B.1..G.tii . ....l� D..n..:..L, ten 
2e. onze dienst zal inlichten over de gang van 

zaken in kort l eding, hetvrnlk door de V • .n..F • 
tegen Bloe_,aendaal aanhangig is ge.maakt. 
(De zaak komt voor 13 üct.1951 ten 10.00 uur). 

8.Teneinde een beter inzicht in de zaak te krijgen
stelde Inspecteur S. voor contact op te nemen
met het bedrijf.
CVN.II en DIJ:s.I. gingen hiermede accoord, waarop
Insp.S. beide telefoni sch bij de directie
introduceerden •.
( "....f schrift aan : CVN. II) • 

il1�S.I., 5 üctober 1951 • 

N.B. " V • .H. .F., KOK en BLO ... ;J.,:..:J. D�l..!\L komen niet 
in onze administratie voor. 
Uit een in onze administratie berustend 
rapport blijkt, dat niets ten nadele 
van lli. Lader bekend is. " 
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Betreft V erslag bespreking d.d. 2 October 1951 
bij de Larid Sectie III, t.b.v.OD.1401 
Beleid skv;esties • 

Ltz. I.Douw van der Krap 
Dl,.i�. I. 

l.D. v .d.K. ingelicht over de kwestie der 17 bank
werl'.::er s, welke niet toegelaten zouden zijn tot 
de kruiser, welke in aanbouw is bij .f..:. ( zie . 
besprekingsverslag "F. d.d. 1.10.51) 
D.v.d.K.bleek reeds van de gehele gang van zuken
op de hoogte te zijn en noemde de kwestie
"een storm in een glas water".

2 .Bes.l:'roken de kv, estie van de tewer.:stelling van 
classificeerders en schil ders aan boord van de 
in aanbouw zijnde kruisers. D.v.d.K. er op ge
wezen, dat het niet ivel mogelijk is in IJederland 
een classificeerder te vinden waarop uit politiek 
oogpunt niets aan te merken zou zijn.To.,1r deze 
classificeerders nodig zijn voor het ontroesten 
en 11astieken der dubbele bodems zal voor deze 
mensen een ander standpunt ingenomen dienen te 
v:orden. 
,,orden voor het toelaten van dit personeel soepeler 
maatstaven aangelegd, dan zal dit met een grote 
omzichtigheid moeten geschieden, daar zulks anders 
ont stemming zal veroorzaken onder de ,;.F. en RDLï, 
arbeiders, welke wellicht op minder zware feiten 
de toegang tot de in aanbouw zijnde kruisers is 
ontzegd. D.v.d.K. was het met m.m. eens en vond, 
dat zeker niet halsstarrig aan bepaalde beveili
gingsmaatregelen moest worden vastgehouden,daar 
anders het werk stil zou komen te liggen. Volgens 
D.v.d.K. moet het soort werk wat de man gaat
verrichten in beschouwing worden genomen en aan
de band van deze beoordeling dienen de beveili
gingsmaatregelen te worden aangepast.Sprake van
spionnage kan bij dit werk nooit zijn,bovendien
vraagt D.v.d.K. zich af wat er aan de kruisers
op het ogenblik te spionneren is. Volgens D.v.d.K.
kUfl..nen dit soort mensen hoogstens sabotagedaden
plegen. Dl:1�S. was het met deze zienswijze eens en
stelde daarom voor de classificeerders en eventueel
ander we rkvolk, zoals schilders tot de l<..ruisers
toe te laten, nadat hun een tijdelijke toegangspas
is verstrekt en vervolgens aan boord door de be
waking intensieve controle-rnaa tregelen te doen
nemen gedurende de werkzaamheden, zodat ui tzvrnrmen
over het schip voorkomen wordt en tevens na de
werkzaamheden- alle compartimenten grondig te doen
inspecteren.D.v .d .K.ging accoord met dit voorstel
en zal het nog d.d. heden met lifd .ïmrid bespreken.
I1.ocht I-ifd ,l\;arid een andere 11ening zijn toegedaan
dan zal hij (D.v.d.K.) Dl;IS.hierover alsnog inlichten.
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Verder kvmm het D.v.d.Kr. juist voor, dat DES. 
sa.men met de Ltz .Lina deze kwestie regelt .m.et '.:F. 
en HDiv:. 

3. Verder deelde D.v.d.1"r. mede, dat hij doende is
de werkzaamheden vnn de Ltz .Lina in meer geregelde
banen te leiden . ... lle aanvragen voor onderzoeken
naar firma's zullen niet meer door de Ltz.Lina
gedaan worden, doch door het hoofd van Sectie III.
Thans weet Iïfd. Sectie III niet meer, naar welke
firm�'s een onderzoek is aangev�aagd daar de Ltz.
Lina zulks buiten deze afdeling om doet.Eet ligt
in de bedoeling van D.v.d.K. de Ltz.Lina uitslui
tend zijn controlerende taak te laten verricnten,
zoals is vastgelegd in het scnrijven van 14 Nov.
1949 Nr.S./Earid 3234/2871 Confiuentieel, opgesteld
door de Ltz. Fresco •

4. lintvangen werd een opgave van alle firma's waarmede
de K.M. zaken doet.

DUS. I., 4 October 1951 
4 

� 



RAP10Rf. 

Aan B13 
Van 8 v.

BV WK 5. 

1. Bij een op Donderdag 27 vcptember j o 1. te omstreek"
17 .15 uur ac.n de J<. vastraa.t 68 gebracht bezoek deelde de 
Inspecteur van GemeE:ntopolitie L. l,. SPAAlîD.E MAN, chef ID 
te Dordrecht, het volgende mede: 

In Dordrecht is een m.ete .. ·1':.:i.briek Vc3ti ,c., die momen
teel in O!'.ldracht van e Koni:nk.lijke 1arine meters fnbrice rt 
Enige � · jd geleden heeft een· be1angrij1·e �unctionaris - een 
tekenf'.tr - die volledig op de hoogte was met de gehule !)roe 
dur_., plotseling ontslag genomen. Voor de directie was dit 
ont lag eon groot verlico aangef.ien niet direct een pl=·ta
verva.nger voorhanden ms. Do betrokken w rknemor eeft bi: 
�ijn vertrek geen mededelineen gedaan aan�aandc zijn nieuve 
wer11·ring. Het ie bekend, dat hij nog contact onderhOl,dt 1 t 
cE:n voormulige directeu_ vun dt: fabri Jl:. 

inige dagen geleden is anderm 1 ,vn �unctionaris me 
de noorder-zon uit deze fabriek vertrokken. Hot betreft dc�e 
lreer een afdclin6sche··, di1;; volkomen op de hoogte in met d. 
vervaardigin6.van de werkstu_rken voor de K • •• Deze heeft 
uitgelaten, dat hij elderia niet opnieuw ::.n v te dien3tbetre 
king zou flU •. n 7 maar dat hij een 11opclracht 11 had 1.regen. / 
uit deze opdracht zou bestaan, kon nog niet vorden gezeed. 

l 

Ivn s21...;.1rnER�·1AN vond het een en ander zocr bevreemden' 
Hij otelt enige voorlichtin1 op prijs op welke wijze deze 
zaak zou moeten worden onderzocht. 

2. IvP SPfi NDEH.MAN stelde voort-· eon map .;;c.;;.
v

;;.;;
.r

_;;..,;.;,,.;..;.=,;;.;,..;;-;:...-=t r h nd rnet het verzoek dit door to zend._n aan 
KO. ·Ii ervoor is zorg gedragen. 

Doorgezonden aan C. ,- �. 
T.ffi, 2" epter.iber 10:-1.

�) \._ 2' eptembe!' 1951.
)1. J( 
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RAPR)ffi' van D 

BETREFT: Verslag bespreking dd. 31-8-'51 bij de R.P. te Apeldoorn, 
ten behoeve van OD'e Beleidskwesties 'N,V, IaQQeUie v/R 
LeR�9B t9 Vaaeeea. 

Aanwezig: Jhr. Mollerus districts cdt. 
DM9 I en II. 

1. DM3 verzocht de districtscommandant een onderzoek te willen doen
instellen naar de fa. N.V. Industrie v/h Lohuyzen te Vaassen een
en ander in verband met le het ter hand nemen van de beveiliging
van zojuist genoemd bedrijf tegen sabotage;

2. het onderbrengen van een "Vertrouwelijke" marine-opdracht bij deze
firma. Verzocht werd bij het onderzoek speciale aandacht te beste
den aan de directie, de bedrijfsleider en de chef-personeel. De
districtscommandant zegde toe een nauwgezet onderzoek te doen instel
len en onze dienst binnen 2 à 3 weken een rapport te doen toekomen.
De districtscommandant schetste het bedrijf als een zeer rustig be
drijf. Enige E.V.C.'ers zitten onder het personeel. De directie is
zeer sociaal voelend en doet veel voor het personeel. De directeur
de Ir. van Achterberg staat bij het personeel zeer hoog aangeschre
ven, op politiek gebied is niets ten nadele van hem bekend. De dis
trictscommandant introduceerde D�B bij de directie.

DMS, 4-9-'51 • 

Afschrift voor B.s.v. 
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R.AJ>PORT van D. 

:,, ( .·
17. . -, /.. /;. ..,;. "'

Betreft: Verslag bespreking dd. 29-8-'51 bij de ID Z�i
len. 

Aanwezig: Inspecteur Von Schenau 
DMS I en DMS II. 

Bij de Hr. v. Ingen Schenau werd door DMS aan
gedrongen op een spoedige afdoening der ter checking op
gegeven personen. Volgens v. I.S. konden de personeels
onderzoeken niet vlugger worden afgewerkt, daar hij te 
weinig personeel te zijner beschikking heeft en hij over
stroomd wordt met aanvragen voor personeelsonderzoeken. 
In de eerste helft van 1951 had hij reeds over de 700 
aanvragen ontvangen. DMS wees toen de Hr.v.I.S. erop, dat 
door hem nagenoeg geen personeelsonderzoeken waren aange
vraagd, doch uitsluitend naslag in de kartotheek. 
Volgens ven I.S. kwam dit op hetzelfde neer, daar hij 
zijn kartotheek niet vertrouwen kon. Toen hij zijn func
tie in Zuilen aanvaardde trof hij de kartotheek in een 
chaotische toestand aan, zodat het hem juister voorkwam 
alles opnieuw te verifieren. In een gemeente als Zuilen 
waar een ieder elkaar kent, is dit geen gemakkelijk werk 
en moet men zeer omzichtig te werk gaan. Als een van de 
moeilijkheden, welke worden ondervonden bij het contro
leren dër Waarheid-lezers noemde v.I.S. het feit, dat 
binnen zeer korte tijd reeds 5x een andere bezorger van 
"De Waarheid" is opgetreden, waaruit geconcludeerd mag 
worden, dat de tegenpartij op de hoogte is van het scha
duwen. Von I.S. heeft dan ook deze controle gestaakt. 
Toegezegd werd, indien mogelijk, enige onderzoeken per 
week toe te zenden. 

Copie aan BSV. 



l1.1.Jn: DI,...i I 
Vc.1n: rn .. !J II 

-

N��r danleiding vun hbt ver�oek der firmb !m.C.Grootcn
huis, .. ,ebnt 110 te Rotterdam, onderbannemer v.:in de R.D.r. om 
Ili::l dere inf ormutib"' te Nill &n inwinnen bij de f•iörine-Hoofdop�ichter 
Balr..ker. te Rottt::rddm betreffende de anteced6nten v.in C.J --�· Vbn 
Bc:.1-: .• ren &n diE::n.:> zoon B. Vi:Jn Budrbn, uitvoerders in dien"t van 
genoemd classificeerdersbedri jf, heb ik mij ingevolge 7T i opdracht 
dd .16-8-51 gc,1end tot het Foofd van huià-:.:iecti& III, de Lt;c. .I 
Dou,v Vl:.lil de }.rélp. 

Bov€nbedoelde t,,eë ;,ers on en .wrGn n .1. door de L tz .Lina 
11niet · ccoord'' verklüard voor het verrichtbn van ,verkZö..Jmheden 
aän boord" Vün oor log::Lschepen, aáil<'. e,:;i en vc.in Bwc..ren .Jr. voor l omt 
äh, tibonne .lourheid in 1947 en als lezer Vbn ht.t tijä::,chrift 11ru" 
v ... n de Vereniging Nederlaoo-U0.SR in 1948, ter,•ijl ae zoon bij 
zijn vader in�oont. 

·Door de Lt.Z.I Dou,.· vun der hré:ip i::; uun de heer Hu rmun
o.:pgedrugen om het oordeel Yun eerdergenoer.ide heer Bakker të ver
nemen over de van Bt1dren.:,, détt1r de heer Bukker reed.., een t.,intig
tctl jdren met de v,,der contuct heeft en ht:m door en door zou 
kennen. 

In verbc:1nd met het voren::;tl:rnnde kNäm ,rner ter .::iprdke de 
kweJtie van het Nel of niet ciCCoord verklaren v�n per!:ionen voor 
Harine-werk, op gegevens, duterende uit het jut.r '47 en/of 1 _8, 
specit1tll voor Nöt betreft de melding 11lezer hitirhéid". 

Do Ltz.I Dou,v V,.:.1n dll Kräf detlde mede, dcit nu".ir o<Jnlei
cting v.:1n de bek ndt ,lllton-J!'ijenoord-moeilijkheden dient.><Jilgaand� 
bij de -�rine een bespreking op hoog niv0au heeft �lucltw fevon
d�n Ndarbij de LtZ.Linci ddnwezig ia g�fee�t. 

Door de. "hogere leiding" �ou toen het stdnd_punt gehand
hutdd zijn, dat personen met dergelijke vun de B.V.D. afkomstir;e 
meldingen niet tot �·arine,-1erk mootèn ,rnrden to0gclè1ten • 

...;ven.-rnl is "an de LtZ.LinEi 01,gedragen, t.èl .v. zulke ge
V<:1J.len n.::1u.:,.;;r conttlct op to nemen met de tetrokken Directies, 
om deL.e uungelegenheid op een zodönige Nij�e te trbchten te 
regelen, a�t d8�rdoor db �rbeidsvredo niet riordt ge�toord. Dus: 
"nieG-accoord"-verkldbrde yer�onen die bij voorbeeld reéà.:> �erk
zaam zijn oi, obil oorlog.:,.:.;chip, kl.rnnen dï:i"'rop dön blijvim, L.o 
l�ng de Directie geen mogelijkheid ziet hen elder� te &erk te 
stellen. l.'ocht dit op een ,{;ekor moment gelul·k..::in, dun mrdt ( at 
geheel normual i )het betrokken l"ui:Jje ingic:no11vn t.n L.org gedrtigt.n 
dt:. t de g1..,.:iigm:tle!;:;rde .J:!crti 'Oil in de toekOili.Jt niE;;t rr�eér voor .'urine
opdr'-,cht.:;.n in i:lèlnmerking ,,ordt f;1;;,brucht. 

De "hogere leiding" L, dui:;i niet genegen, b"'v 1 voor g<.:.
vctl in beóchou#ing te nemen en tu beooraelen of dt betrokkene ul 
dc.1n niet "k . .:w::1d11 kdn doen, r,e.übn üijn functie en de ...iard vc1n 
zijn vV6rkL,ac..mhedön. 6ij ::itelt L.ich op hét .;;tunapunt, ulthun;:, duur 
komt het op neer, dut iedere �er�oon, ac.1brVun ebn mslding vun de 
b. V.D. bi.nnenkomt ale duidt op een .::nin of meer link...e. oridntering,
''niet uccoord'' fil06t .�ord -n verkluc:ra.

Bij deZv bm,_rreking k>Nä!.1 de LtZ.I Dóu, vun de Kr P eder
om me,t het get.ep:ae "maur .Jij dot;n dit toch c1llcm c1.l op c.1dvi-� V.;1Il 
de 'JJ"D''. 

Opnieu,; htb ik h 1;;,n onder het oog _e:eb1·Clcht, dót duc.1rvüp. 
geen 5p'r<:1ke i:::,. De BVD li:J'-'t de te;;;lis;;;ine omtrent ae ,el of niet 
toelctting tot 1èiiins-.ierkZi::luf:if•,:;den volkoo.en O'lèr ac:1n d0 urine. 

-2-
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Door de BVD ,rnrden Slt:.;Cht::; de hem ter be.::ichikking stuande 
_gegeven� zonder enig comrnentuor vercltrekt i;.l. n , �urid, opd1:1 t 
non zich dttl:lr b�ri oordeél kön vormen over de betroJrJrnn J,.,er
sonen, toegegeven dat vele mtildingen zeer impel en niet 
up-to-date; zijn. Db BVD :i..::; even.,el ten opzichte vun dbrge
lijke P,egevens "eer :pri:aetisch geheel c.1fh.jnkelijk vun dnàere 
irist�ntie8 i.c. de plbutseliJke ID's. 

De Lt:t..I Douw van de Krap kon zich .met doze ziens.'lijze 
,iel verenigón, doch Nus Vèln nening, dl;lt ol ëldvisebrt de BVD 
in deze dèln niet, deZb Dienst de !�rine-b�slis::;ingen toch 
dol sterk beînvlotdt en ächterctf dergeliJke b�slisëingen 
"'eer g�a� becritiaeren, terwijl indien die basl.issingen ü�n
vechtb8br loijn, dit een gevolg ib Vön onvolledige gegevens 
v�n de BVD. 

Hem. get.egd, dat .ve moeten roeien met cle riemen di� ,,e 
hebben en dat ook aij gdarns meer volledige inlichtingen 
zoud6n �illen bezitten, doch dc1t dit door personeelstekort 
bij de ID'a v�ak niet verl�ngd k�n �orden vun e�e instdnties. 

Dour D.v.d.K. bij de bt..spreking o� .hoog niveau. niet uun
,rnzig is e6,,ee�t, ver,,0es hij DH�-3 II voor een volledige uit
Lunzettinp v�n het besprokene otltrent deze aangeleg0nheid 
nac1r de ... Ltü.Lina, die zouls reed" verklèwrd, persoonlijk oan
.Jozig Î::$ gtueest bij de be-.. uste bespreking. 

Dt10 II 17 _,ugustu.::, 1951. 

N.B. ,161 9 hoogst eigenaardige gong ven �aken, àu t het Hoofd van 
:::;ectie III r�iarid, ,.elke ufdeling belast ,is mc,t <ie bt:drijf.:a
beveiliging, ni0t bij zulk een bel..rngri�ke bes_preking is u.i t
genodigd. 
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Betreft: Verslag bespreking dd.24-8-1951 met de 
Ltz. I Lina. - 64' l'/O I 

Aanwezig: Ltz.I Lina, DMS I. 
Naar aanleiding van het onderhoud, dat DMS II 

dd.16-8-1951 met het hoofd van Sectie III Marid heeft
gehad, met betrekking tot het al of niet toelaten van
bepaalde personen tot Marine-werkzaamheden, in welk
onderhoud het zojuist genoemde hoofd mededeelde, dat
hij van deze kwestie weinig wist, doch dat een be
spreking op hoog niveau had plaats gehad, waarbij de
Ltz.Lina aanwezig was geweest, stelde DMS I zich in
verbinding met de Ltz.Lina. Laatstgenoemde deelde mede,
dat door de Ktz.Krediet en de Kltz.Schilp was beslist,
dat geen enkele perso'on waarvan door onze dienst is
gemeld, dat betrokkene aangesloten is bij een links-ex
treme organisatiedan wel lezer is van een links-extreem
dag-, week- of maandblad, zal worden toegelaten tot:

a. marine-schepen
b. marine-instellingen
c. marine-werkzaamheden.

Op de vraag van DMS I of deze beslissing ook 
van kracht was voor lid EVC '45, '46 en '47 en Waarheid
lezer '45 t/m '47, antwoordde Lina: "Ja, dit geldt voor 
alle gevallen, totdat door de BVD is aangetoond, dat de 
betreffende personen thans geen lid dan wel 1ezer zijn. 
Op de vraag of bij de beoordeling de functie dan wel de 
te verrichten werkzaamheden niet in beschouwing werden 
genomen, deelde L. mede, dat door Hfd.Marid alleen de 
politieke oriëntering in beschouwing zal worden genomen. 
Dit standpunt wordt door Hfd.Marid ingenomen om de moge
lijkheid tot het plegen van sabotage zo gering mogelijk 
te maken. L. erop gewezen dat het ingenomen standpunt 
wel eens vervelende conse�uenties kon hebben, hierbij 
bij voorbeeld te denken aan de 51 arbeiders van Wilton 
Fijenoord . 

Volgens Lina konden deze kwesties vermeden 
worden indien de BVD naar alle twijfelgevallen een 
nieuw onderzoek liet instellen. L. loen gewezen op 
le. de onmogelijkheid zulk een opdracht aan de met ons 

samenwerkende instanties te geven; 
2e. op de verspilling van tijd en energie op deze 

lichte gevallen. 
L. zag dit wel in, maar moest zich houden aan de richt
lijnen hem gegeven door zijn chef.

DMS I, 2 5 .Augustus 19 51. 

�· 
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Verslag : Betreft bespreking d.d. 15.8.1951 bij de 
I.D. Rotterdam, t.b.v. OD.1401 3eleidskwesties

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

_i.anwezig : Inspecteur Kruyt 
DMS I en II

l.De Heer Kruyt verzocht of het mogelijk was een nader
onderzoek in te stellen naar C .J •• �. van Baaren en
B. van Baaren, wonende Dortselaan 1C5a. otterdam.
Beide personen zijn de uitvoerders van de Firma ·.ïm.
Grootenhuis, welke firma in opdracht van de .n.D.l.:. en
... F. tot nu toe steeds de drinkwater- en smeerolietanks
aan boord van B:r .1,.s. oorlogsschepen heeft schoongemaakt.
Nsiar aanleiding van het feit, dat O. J d.. van B::rnren bij
onze dienst gesignaleerd staat als iaarheidabonne in
1947 en N.U.abonne in 1948 zijn beide personen door de
Kon.lv.arine niet meer tot Marine-werk toegelaten. Daar 
hogergenoemde firma mrer geen andere uitvoerders beschikt
en ook geen kans ziet op korte termijn andere mensen op
te leiden voor deze functie komt het bedrijf wat betreft
Earine-werk volkomen stil te liggen. K.vond, dat de
Kon.�arine op wel een hoogst merkwaardige wijze gebruik
maakt van de gegevens verstrekt door onze dienst. K.zegde
toe binnen een week een uitgebreid rapport over beide
personen in te sturen. ( u.,<.:Ui � (}# Il IJ� 11 .J:} 

2.Naar aanleiding van zo juist genoemd feit deelde K.nog
mede,dat hem de laatste tijd uit verschillende bedrijven
klachten hadden bereikt over de uitsluiting van arbeiders
door de K:·:. Daar het volgens K. in alle gevallen dood
gewone arbeiders betrof, die in de jaren 1946 en 1947
EVC'er dan wel ./aarheidlezer v,aren geweest, vond K. dat
de K .1.. wel erge strenge maatstaven aanlegg.a:a voor
mensen, die op een of ander schip als klinker,schilder
of timmerman moesten werken

3.Dt:s verzocht K. of het mogelijk was een onderzoek in te
stellen naar bepaalde firma's met welke eerstdaags door
de B.V.D. c ontact zal worden opgenomen in verband met de
bedrijfsbeveiliging.Bij dit verzoek tevens medegedeeld
welke personen in het bedrijf dan de speciale aandacht
moeten hebben, t.w. directi� bedrijfleider en chef
personeel. Van de zijde van K. waren geen bezwaren aan
wezig�

4.DMS informeerde bij K of hem iets ten nadele van de Firma
1/lm..Grootenhuis ,Beursgebouw K .475, Cool singel,.1.{ott erdam
bekend was. Volgens K. was niets ten nadele van deze
firma bekend.
�Uittreksel voor B.s.v.)

1951 



RAPPORT van D. _f_-cP-S-1 

l�/D / / é. J,rT 

Betreft: Verslag bespreking bij de ID Utrecht
op l Augustus 1951, 
ten behoeve van OD 1401. 

_1ianw ezig: Insp. viaè:3 t 
DMS I en II

1. Door DMS I werden nadere gegevens verzocht
betreffende de s ignalering vc1n: JOWGH •:fillem de,
9-6-'23,

Tot deze navraag �as beclloten daar het 
resultdè:3t Vön het te luilen ingestelde V4e onder
zoek niet in overeenstemming was met de in onze 
cartotheek voorkomende signalering. Bij het na
trekken in de cartotheek Utrecht bleek, dat in 
1946 door de ID aan onze dienst was doorgegeven: 
t1Is communistisch georienteerd", terwijl in onze 
cartotheek verme,ld staat: "Lid CPNt1, hetgeen wel 
iets geheel anders is. 
(Uittreksel aan 1 ... CD.) 

2. rnsp ,Mao t vroeg Dl\/ zijn mep.ewerking bij
Demka om in het bedrijf langs de norm8le ac1nname
weg een mannetje in het bedrijf te krijgen. Een
vorige poging was mislukt, daar de betrokken per
soon niet meer geboden kon worden dan het normale
salaris voor een ongeschoold arbeider. Op de
vraag Vê:ln DMS of dan niet de mogelijkheid bestond
dat de ID bijsprong, kreeg Du8 ten antwoord
dat da�r eigenlijk nooit aan was gedacht. M. er
op gewezen, dat als nogmaals een poging zou worden
ondernomen, het ra�dzaam zou zijn te tr8chten een
man in de valserij te krijgen, zijnde de öfdeling
met het grootste at:intal links-extreem georien
teerden. lV!, toegezegd, de kweotie met Demka op te
nemen.
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RAPPORI' van D 

ACD f 1t<,- ?O

BETREFT: Verslag bespreking dd. 27-7- '51 r,tet de Ltz. Lina. 
- (J/r /c,'O/ 

1. Ltz. Lina ingelicht over het P.R.systeem. Modellen van de
formulieren, B en C, welke gebruikt zullen worden op die
bedrijven waar een marine-order is �eplaatst, met daarbij
een handleiding overhandigd. Ltz. Lina zou gaarne zien, dat
van het model C door het bedrijf hem net zoals van het model B
het groene exemplaar wordt toegezonden. De Ltz. Lina vindt het
minder juist dat hij wel ingelicht is over de personen voorko
mende op de modellen B doch niet over de :personen voorkomende
op de modellen c. Hem erop gewezen, dat zo gauw de persoon in
het geval C bij ons is gecheckt hem onmiddellijk de checkresul
tate.n zullen worden toegezonden, bovendien hem erop geattendeerd
dat toen inderijd DMS de zaak met hem had besproken hij met de
getroffen regeling accoord ging. Ltz. Lina betreurde het, dat hij
zich dit indertijd niet had gerealiseerd, maar zou nu gaarne
zien, dat wij alsnog die bedrijven, welke de nieuwe formulieren
reeds hadden ontvangen, verzochten het groene exemplaar aan hem
op te zenden. Ltz. Lina zal dan zorg dragen dat door hem het
groene exemplaar aan het bedrijf wordt teruggezonden.

2. Besproken de kwestie van het enige maanden aanhouden van perso
neelsformulieren "de Schelde" door de I.O. te Vlissingen. DMS be
greep n.l. niet wat de I.O. met deze personeelsonderzoeken te
maken had. Ltz. Lina verklaarde dat door de Schelde reparaties
verricht moesten worden a/b van een der oorlogsschepen. Ter
bespoediging van het onderzoek had Ltz. Lina de formulieren in
handen gesteld van de I.O. Door Ltz. Lina zal deze weg niet meer
beNandeld worden, daar ten eerste het onderzoek enige maanden
heeft geduurd en ten tweede hen, thans nu hij de checkresultaten
van onze dienst krijgt, blijkt dat enige gegevens nog niet juist
ook zijn.

3. De �Nestie van de beide Faassens bij hlijnssen & Co. zal door
Ltz. Lina worden rechtgezet. (De gesignaleerde Faassen was door
de K.M. tot het marine-werk toegelaten, terwijl de niet gesigna
leerde geweigerd was).
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4. Verder v.rerd besproken de kwestie van het niet toelaten van enige
tientallen gesignaleerde arbeiders van Wilton-Fijenoord tot de in
aanbouw zijnde kruisers. De Ltz. Lina deelde mede, dat hij
dd. 26-7-'51 reeds over deze kwestie met de Ltz. Douw van de Krap
(Hfd. Sectie III Marid), van gedachten had gewisseld. In den ver
volge zal de volgende gedragslijn worden gevolgd, Scherper zal
worden gelet op de zwaarte van de gesignaleerde feiten met daarbij
in aanmerking nemende de jaren waarin het gesignaleerde feit door
de betrokken persoon is begaan. Bovendien zal bij iedere beoordeling
ook het te verrichten werk in beschouwing worden genomen. Ltz. Mna
verwacht van deze nieuwe gedragslijn een veel soepeler beoordeling
van de Waarheidlezers '46-'47 en de E.V.C. leden '46-'47. De thans
reeds a/b te werk gestelde gesignaleerden zullen verder met rust
vorden gelaten, doch de directie zal worden verzocht, indien de
mogelijkheid aanwezig is, betrokkenen naar een ander werk over te
plaatsen. Verder zal de directie worden verzocht in den vervolge
bij het te werk stellen van personen in ieder geval hiervoor geen
gesignaleerden aan te wijzen. (Uittreksel voor KA).

DMS I, 30-7-'51. 
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RAPPORT van D. 

'') ·Yr- -<' . ef.!;I(
,h;f - ,P _ ,;-,, 

Betreft: 
ACD / I/SJ!!

Verslag bespreking biJ Maria Sectie III
op 25 Juli 1951, 
ten behoeve Vän OD i-5-0Z: / 'I () /

Aanwezig:Ltz.I Douw V&n der Krap, Hfd.Sectie III 
Ltz.II Lefrandt 
DMS I 
DMS II 

1. Ltz.Douw van der Krap gevraagd of het
n oodzakelijk was, een nader onderzoek in te
stellen naar de vier Zweedse specialisten, die
bij Wilton Fijenoord belast zijn met de plaat
sing van het geschut aan boord van de nieuwe
kruiser. D.v.d.K. wist niet of deze specialis
ten via onze militaire attaché in Stockholm
waren uitgezonden. Hij zegde toe een en ander
met Sectie II te zullen opnem�n.

2. Besproken de kwestie van de telefonische
aankondiging door Marid van bezoekers bij be
drijven, welke een gerubriceerde opdracht voor
de Koninklijke Marine uitvoeren. n.v.d.K. gaf
toe, dat de gang van zaken volkomen onjuist
was geweest. Hierin zal binnenkort verandering
worden gebracht. Door Sectie III worden th&ns
2 lijsten samengesteld, t.w.:
a. een lijst ,Vc1l::lrop de namen voorkomen van die

personen van de Kon.Märine, die gedetacheerd
zijn bij het bedrijf;

b. een lijst wäarop de namen voorkomen van het
militäir alsmede het burgerlijk personeel
van het 11inisterie van Métrine, dat uit hoofde
van hun functie geregeld besprekingen over
de opdracht moet voeren met het betrokken
bedrijf.

voor die personen van het Ministerie Vé:ln
Marine, die een enkele maal een bezoek aan een

beveiligd bedrijf moeten brengen, zoals ambte
naren van de Afd.Juridische laken, Accountants
dienst enz. zal voor ieder bezoek een lt.1stgeving 
worden uitgeschreven, welk document tevens door 
het hoofd van Sectie III Zé:11 worden ondertekend. 
(Uittreksel voor Dres I en II) 

3. Nogmaals de kwestie besproken van de
rubricering der bij de 3chelde in a&nbouw zijnde
ozbt-jagers. �owel de Ltz.n.v.d.K. als de 1tz.1.
hebben uit mededelingen �elke zij ontvingen van
verschillende personen, op kunnen maken dat de
in aanbouw �ijnde jagers niet meer geclassifi
ceerd zijn. O fficieel hebben zij echter over

-2-
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deze kwestie nog niets v�rnomen. D.v.d.K. merkte nog
op, dat aan de samenwerking tussen de �fd.Mat. en de 
Mörid nog zeer veel ontbr�k niettegenstaande reeds 
herh aalde malen van de kant van Mörid op een betere 
samenwerking was atingedrongen. Volgens n.v.d.K. was 
de Marid bij de Marine een organisatie welke in het 
geheel niet meetelde, doch alleen maar goed was om 
klappen op te vangen. 
(Uittreksel aan 8D) 

4. Vervolgens de klacht van rilton Fijenoord be-
sproken over het niet toelaten van een 55-tal arbei
ders tot de werkzaamheden aan boord van de in aan
bouw zijnde kruiser. Het merendeel van deze arbeiders
was niet toegelaten tot het werk op grond van het
feit, dat zij in de jören '46 en ,47 lezer van de
"Waarheid" of lid van de EVC waren geweest. D.v.d.K.
vond dat de gronden, waarop deze mensen waren afge
wezen, onjuist waren vooral als men het werk dat
d6ze arbeiders verrichten, in ogenschouw neemt. Even
trachtte D.v.d.K. de verantwoordelijkheid voor het
al of niet toelaten tot het marine-Nerk bij onze
dienst te leggen daar wij volgens hem toch de instan
tie waren, welke de politieke instelling van de per
s onen had vastgelegd. DMS heeft hierop n.v.d.K. ge
wezen op zijn onjuiste opvatting van de taak van onze
dienst in deze kwestie. onze dienst heeft zekere ge
gevens, welke zij tot haar beschikking had, ter kennis
gebracht van de Marine. Op welke wijze de rfarine van

deze gegevens gebruik maakt ,is een beleidskwestie van

de Mtirine. Het ligt echter wel op de weg van onze
dienst, indien zij bemerkt, dat öan de door haar ver
strekte gegevens een niet geheel juiste interpretatie
wordt gegeven, de betrokken instantie hierop te wijzen.
D.v.d.K. was het met deze zienswijze eens. D.v.d.K.
vroeg hierop L. welke maatstaven bij de beoordeling
worden aangelegd. Uit het antwoord Vön L. tl.eek, dat
de aangelegde mtiatstaven wel zeer eenvoudig waren,
nl.: �en ieder die aangesloten is geweest of nog aön
gesloten is bij een thans als links-extreem bekend
staande organisatie,zomede zij die links-extreme lec
tuur lezen of gelezen hebben, worden, indien uit een
recent rapport niet het tegendeel is gebleken, niet
tot het .marine-werk toegelaten. Op de vraag van D,vd.K.
aan L. of bij de beoordeling. het soort van werk niet
in beschouwing werd genomen, gaf L. een ontkennend
tintwoord. D.v.d.K. vond dit standpunt volkomen onjuist
en vroeg waarom L. op deze manier werkte. L. gaf hier
op als antwoord: "Dit Wö.S de richtlijn gegeven door UW
voorganger de Kltz.fIEem:t:,� D.v.d.K. gaf hierop L. de
opdracht, in den vervolge bij de beoordeling ook het
soort werk in beschouwing te doen nemen. L. vroeg
hierop of het niet mogelijk was, dat on�e dienst ge
gevens van meer recente datum verstrekte. L. �ou gaarne
zien, dat een meer uitgebreid onderzoek ingesteld
werd na,::ir het 55-tal afgewezen personen. DMS heeft
hierop geantwoord, dat:
le. alle gegevens, w�arover on�e dienst beschikt,

-3-
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�an de Marine ter kennis worden gebracht, dus ook 
eventuele gegevens van recente datum. Helaas kan niet 
van dag tot dag worden vastgesteld of een persoon al 
of niet nog een links-extreme krant leest. 
Ten tweede, dat het DMS voorkomt dat, gezien het werk 
dat deze 55 arbeiders verrichten, het niet verantwoord 
is een meer uitgebreid onderzoek in te stellen. Een 
meer uitgebreid onderzoek zal ten eerste de betrekken 
politie-instantie zwaar belasten, ten tweede zal zulk 
een onderzoek van deze kruimeldiefjes veel tijd en 
veel personeel vragen. Het kwam D11f,j voor, dat deze 
energie beter besteed zou zijn aan meer notoire ge
vallen. 

n.v.d.K. verzocht D�S, deze gehele kwestie met de
Ltz.Lina op·te nemen en hem in te lichten over het 
standpunt hetwelk Hfd.Sectie III inneemt en hem (Lin�) 
te verzoeken, zijn beslissing nog eens kritisch te 
bekijken. 

(Uittreksel �an KA en DOV II) 

DMS I, 27 Juli 1951. 

�· 
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RAPPORT van D. 

Betreft: Verslag onderhoud dd.29-6-'51 met Hr. 
Burgemeester van Alblasserdam 
t . b . V • 0 D 1401 . 

Aanwezig: Hr.Burgemeester Alblasserdam 
DlVJS I en II 

1. Naar aanleiding van het verzoek van P.H.D.
bracht DMS een bezoek aan de burgemeester
van Alblasserdam en zette hem uiteen, wat
de reden was van het bezoek aan de N.K.F.,
nl. een verzoek van de directie om e.e.a.
eens te komen bekijken, en lichtte hem
bovendien in over de vermoedelijke oorzaak
waardoor hij nog niet op de hoogte was ge
bracht van de plannen betreffende het ne
men van bepaalde maatregelen in zekere
industrieen. Verder Hr.Burgemeester mede
gedeeld, dat het DMS bekend was, dat de
stukken welke hierop betrekking hebben,
reeds gereed liggen op het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en dat dus aangenomen
kan worden, dat hij over deze kwestie
eerstdaags via de Commissaris van de Ko
ningin nader zal worden ingelicht. Hem er
bovendien op geattendeerd, dat vooruit
lopende op deze circulaire reeds thans be
gonnen is met het inwinnen van informaties

. op de betreffende bedrijven teneinde ons
werk niet onnodig te doen stagneren.
Hr.Burgemeester wist dat de departementale 
molen uiterst langzaam draaide en kon zich 
indenken dat wij gaarne enige spoed met de 
ze belangrijke zaak willen betrachten en 
daarom deze weg zijn ingeslagen. Toch had 
hij het prettiger gevonden indien hij van 
onze plannen op de hoogte was geweest 
vooral daar het gehele vraagstuk van de be 
veiliging der industrieen hem ten zeerste 
interesseert. Voordat op hoger niveau aan 
deze zaak aandacht was besteed, had hij 
reeds na de overval op Tsjecho-Slowakije 
met de directies in zijn gemeente �ier
over besprekingen gevoerd. Op allerlei ma
nieren tracht hij reeds de industrieen en 
ook zijn gemeente schoon te houden van 
links-extreem georienteerden o.a. door 
niet toewijzen van woonruimte. 
Een tweede punt dat hem onaangenaam ge
troffen had was de kwestie van het inwin
nen van inlichtingen bij de groepscdt. van 
de R.P. Hij als hoofd van de politie wens
te hierin gehoord te worden. Inlichtingen 
konden maar niet aan iedereen verstrekt 
worden. Er liepen tegenwoordig maar al 
te veel ongure elementen rond om inlich
tingen te verzamelen. Enige voorzichtig-
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heid was d us wel op zijn plaats. Hr.Burgemeester 
er op gewezEin, dat DMS via de districtscdt. te 
Dordrecht geintroduceerd was bij de groepscdt. en 
dat de districtscdt. toch zeker geen ongure ele
menten bij zijn ondergeschikten introduceert. Dit 
kon wel allemaal waar zijn vond Hr.Burgemeester 
maar hij als hoofd-politie wenste ingelicht te 
worden. DMS vroeg hierop Hr.Burgemeester of hem de 
gegeven uiteenzetting bevredigde en of DMS het in
cident als afgesloten kon beschouwen. Hr.Burgemees
ter antwoordde hierop dat de uiteenzetting hem de 
kwestie geheel had verduidelijkt en dat er nooit 
enige sprake van een incident was geweest. 

2. Hr.Burgemeester vestigde de aandacht van DMS I op
een in zijn gemeente worwnde arts, t.w.

Dr.Lemoine 
wonende Coltgene Alblasserdam. 

Betrokkene was in de oorlog zeer bevriend met 
NSBers. ontving na de oorlog mensen van de links
extreme pers bij zich aan huis. Dr.L. is niet 
aangenomen als reserve-officier en is thans hoofd 
van de Rode Kruis colonne in Alblasserdam. 
(t.à�� Or.a.._ ev?z...} 

DMS I, 2 Juli 1951. 

� 



RAPPORT van D 

Betreft: Verslag bespreking dd.2?-6-'51 bij de ID Utrecht 

Aanwezig: Hr.Ditmar 
DMS I - II 

1. Besproken het rapport betreffende:
NALS G. 1 ?-4-' 23

Hr.n. moest toegeven, dat het rapport ten eerste
onvolledig was en ten tweêde een niet geheel
juist beeld gaf. Hr.D. zal zorg dragen, dat een
aanvullend rapport wordt opgesteld.

2. Hr.D. deelde verder mede, dat de stemming bij
Werkspoor Zuilen rustig is. Er wordt hier en
daar wat gekalkt en enige dagen geleden is door
de EVC een manifest uitgegeven. (Manifest van
gelijke inhoud als hetgeen de vorige week in
Amsterdam is uitgegeven.)
(Uittreksel aan BV)

DMS I, 30 Juni 1951. 

�· 
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Indice: 

MINISTERIE VAN MARINE 
Afdeling: MARID. Industriële Beveiliging. 
bcm�bsx«xxxeblox� B.a. Werkspoo� Amsterdam. 

Men wordt venocht bij het antwoord datum en 

�boJt.Xaxbhiag T elefoon 48151. nummer van deze brief nauwkeur1, ••••rmolden 

Dossier No.: A.5. 

Exemplaar No.: / 

CONFIDENTIEEL 

uw kenmerk 
1 

uw brief van 

onderwerp: 

AAN de HoogEdelGestrenge Heer

M.J.M. STALL.
Binnelandse Veiligheidsdienst.

oe=' 

Javastraat 68.
's-G RA V E N  HA G E.

ns nummer 
1133/I ,B ,/J. S. 

's-1� .. o,v .. nh·:· _ 2, J: ,t,,(5é)I
de 18e · MeiOf./Z( 195 

. . 

-�t 3 MEI 1951·,

1 • 

bijlagen: 
/Jl 

PA/Ó'-1) /lf O 1 

ACDJ trf [t(.0 r/lf i't:
, In antwoord op Uw schrijven d.d. 7 Mei 1951, 

No.: 108865, moet ik U mededelen, dat op heden de ach
terstand in de personeelsonderzoeken, speciaal voor 
Rotterdam en omgeving, ruw geschat als volgt bedraagt: 

Rotterdamsche Droogdok Mij. 600 
Wilton Fijenoord 400 
Rietschoten en Houwens 200 
de Hoop 100 
Croon en Co. 100 

Inverband met het afbouwstadium van de beide 
kruisers zou ik U willen verzoeken Uw medewerking te 
verlenen, opdat de achterstand zo spoedig mogelijk 
wordt ingehaald. Binnenkort verwacht ik nog een duizend
tal onderzoeken voor N.V. Wilton Fijenoord, waarmede de
ze werf dan geheel afgehandeld is. 

Distributie: 
B.V.D. exemplaar 
Hoofd Sectie III " 
Ltz. Line ....._ " 

DE BEVEILIGINGSOFFICIER 
DE LTZ. (T) I 

No. :1. 
tl 2. 
" 

3. 

1,00 000 • " • ' .. � ' .... 
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RAPPORT van D. 

Betreft: Bezoek aan rv arid, Ltz. I Lina te Amsterdam, 
op Vrij dag, 11 Mei 1951. 
Aanwezig: Ltz.I Lina 

DMS I 

DivIS II 
1. r. IJ#' Vo 1

1. Aan de Ltz. Lina overhandigd een aantal formu-
lieren betreff·ende personeel van diverse bedrij.ven
waaronder Rietschoten en Houwens.

2. Hem medegedeeld, dat er voor zover Dl\lT.B betreft,
geen achterstand is in de afhandeling van personeels
checkingen.

3. Ltz. Lina wees DMS op een groot aantal formuliere
der R.D.M., welke op afdoening wachten.

Vermoedelijk liggen die stukken bij de I.D. 
Rotterdam voor onderzoek, aangezien de R.D.Lil. zijn 
personeel eerst laat nagaan bij genoemde politie
instantie. 

4. Volgens de Ltz. Lina worden sinds de laatste
geen personeelsformulieren in duplo meer ingediend
door: Nevesbu, Verebus, Duiker en Ahrend.

Hem toegezegd de B.V.I.'s van deze bedrijven, 
daarop attent te maken. 

5. Door D.M.S. is met·Ltz. Lina de kwestie van de
tekenkamer bij Wilton-.l!'ijenoord besproken n.a.v. diens
schrijven ACD 108250.

Besloten werd gezamenlijk een bezoek aan i/ilton
Fijenoord te brengen, terei.nde tot een bevredigende 
oplossing te geraken voor wat betreft de te nemen 
maatregelen ter beveiliging van die tekenkamer. 

DM.S, 17 �1ei 1951. 
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RAPPORT van D. 

Betreft: Verslag bespreking bij MARID op 11 Mei 1951 
ten behoeve van OD 1401. 

Aanwezig: Ltz.I, Douwe v/d Krap 
DMS I. 

1. Ltz. D.v/d Kr. deelde DMS mede, dat in November
j.l. Mr. W.Kok zich vervoegd had bij de Rijksverificatie
dienst te Leiden. Had zich daarbij uitgegeven voor
Majoor v/d Mar. K. had bepaalde inlichtingen gevraagd •
De directeur van de dienst had zich in verbinding ge
steld met het hoofdkwartier v/h korps Mariniers te
Rotterdam en had vernomen dat de Majoor niet bekend was
en hem geen inlichtingen mochten worden verstrekt.

2. Ltz. D.v/d Kr. deelde verder mede dat de Hr. de
Hoop en de Maj. Luyk dd. 10 Mei 1951 ten+ 9.00 u. bij
hem waren geweest. Hr. de H. had hem verzocht een on
derzoek naar Mr. Kok te willen instellen, teneinde be
wijzen in handen te krijgen om K. te kunnen ontslaan
als directeur. Ltz. D.v/d Kr. heeft de Hr. de H. mede
gedeeld dat MARID hier niet aan mede werkt en zich uit
sluitend zal beperken tot het al of niet toelaten tot
Marinewerk.

1951. 
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ACO !t_v;r 

Betreft: Verslag bespreking bij de ID Rotterdam op 
10 Mei 1951 ten behoeve van OD 1401. 

.Aanwezig: Hfd.Insp. Kruyt 
DMS I. 

Op de vraag van D.M.S.: ''Waarom heeft de ID 
Rotterdam belangstelling voor Mr. W.Kok", deelde Hr. 
Kruyt mij mede, dat de ID geen belangstelling had, doch 
dat hij van hogeraf opdracht had ge.kregen een onder
zoek naar K. in te stellen. 

DMS I, 12 Mei 1951. 
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r•nJISI'.ERIE VAN 
BINNJ!.:NLANDSE Ztü':EN 

B.V.D.

No.: 108865 

Aan 

•s-Graven h9.ge,? 1e1 1951
/ Ja.vastraat 68. 

i) I Cf._ 

VERTROUl'lELI.TK 

In an twoord op Uw schrijven van '.!7 April 1951, 
o. 01071/I.B./J.S., betreffende achcerstand lopende

onderzoeken, kan ik U mededelen, dat t.o.v. de efhen
deling der onderzoeken van -a1ton Feyenoord en H.D •• 
alhier geen achterstand bestaat. 

Een - ruw geschat - driehonderdtal personeels
formulieren van de N.V.Rietschoten en Houwens werd 
28 April j.l. ontvnngen en bevindt zich thans ter 
checking bij de kartothoek. 

Bij de aanbieding is om een spoedige afdoening ver
zocht. 

EET HOOFD VAN DE DIENST 
na.mens deze 

.J.H.Stall. 

de îelEdGestrenge neer Ltz. I, , .G. Lina, 
FDbbemakade 97 II, 
A st e r  d a  ro-z.



Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in
te vullen). 

ONAFGEDAAN f f\. 

) IJ 

Afd./Sect. : J) Par.: 
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M I N I S T·E R I E VAN MA R I N E 
Afdeling: MARID:. Industriijle Beveiliging. 
=��x� P.a. Werksppor Amsterdam. 
1!Mt.!1M!'-�,i,hr-................ "",,...,,.�v1o1- Tele.Poon 48151. 

Men wordt verzocht bij het antwoord datum en 
·��� .L nummer van deze brief nauwkeurig te vermelden 

Dossier No.: A.5. 

Exemplaar No.: /, · 
AAN de Heer J.J. de Wolff. 
Binnenlandse Veiligheidsdienst. 

Javastraat 68. 

CONFIDENTiEE;
t s-G R A V E N H A G E. 

uw kenmerk 

onderwerp: 

bijlagen: 

1 
uw brief van 

1 
ons nummer 

1 01071/I.B./J.S. 
's-Gravenhage, 
de 27e April 

Hierdoor deel ik U mede, dat de achterstand in 
de lopende onderzoeken, betreffende de firma•s Wilton 
Fijenoord, R.D.M. en Rietschoten en Houwens, zodanig is, 
dat ik dringend verzoek, met het oog op de speciale maat
regelen aan boord van de in aanbouw zijnde kruisers, met 
het afhandelen van deze onderzoeken spoed te betrachten. 

DE BEVEILIGINGSOFFICIER 
:. LTZ�_!_�:.;r-

� c:-------r--,,,..-

Distributie: 

B.V.D. exemplaar No.: 1.
Hoofd Marid " " 2. 
Ltz. Lina " " 3. 

w. G. Lina. S,,, '.:,• 

t .
�

< 7 NEt 1951 
o 
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RAPPORT van D. 

Betreft: Verslag bespreking met de Commissaris van Politie 
Hr. van Mulbregt te Delft, dd. 21-4-51 ten behoeve 
van OD 1401". 

1. In verband met de beveiliging van de Ned. Kabelfabriek
te Delft vond een onderhoud plaats met de Hr. van Mulbregt
Commissaris van Politie.

2. Door DMS werd uiteengezet wat de bedoeling was van onze
dienst met de beveiliging van bovengenoemd bedrijf. In het
kort zou het neerkomen op het adviseren van de directie
bij het treffen van maatregelen voor de bescherming van
de vitale delen in het bedrijf. Met de uitwendige bescher
ming zouden wij ons in ieder geval niet in laten.

3. De Hr. van Mulbregt stelde het ten zeerste op prijs,
dat er met hem contact was opgenomen en zegde alle mogelijke
medewerking toe. Hij zou eerstdaags contact met de direc
tie opnemen teneinde het personeel aan een nader onderzoek
te onderwerpen.
Zover hem thans bekend was, was het percentage links extremen
in het bedrijf tamelijk gering.
In het kader van de Burgerlijke Verdediging had hij bij de
directie er reeds op aangedrongen tot de vorming van een
bewakingskorps over te gaan. (Uittreksel aan DWU/3).

:JMei 1951. 
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RAPPORT van D. 

Betreft: Verslag bespreking d.d. 12.4.1951 te Nijmegen 
:met de Commissaris van Politie, de Hr. Migo. -,r 

</ htt 

1. Hr. IVligo ingelicht over de voorgenomen beveili-
ging van het Willem Smit 'l'ransformatorenbedrijf. �en
uiteenzetting gegeven, wat door ons onder deze be
veiliging wordt verstaan en wat hierbij onze taak is.

2. D.M.S. verzocht de Hr. Migo of het mogelijk was
al het nieuw aan te nemen personeel bij zijn dienst
te laten checken. Zulks bleek mogelijk te zijn •

3. De Hr. Migo is van plan contact met de directie
op te nemen en hen voor te stellen hem. een volledige
personeels opgave te verstrekken, zodat hij het
gehele personeel eens onder de loupe kan nemen. Volgens
hem was het aantal links extremen in het bedrijf niet
groot.

4. D.M.S. werd nog geattendeerd op de zeer slechte
terrein afsluiting, vooral het gedeelte langs de
spoorbaan.

DMS, 13 April 1951 • 

�· 
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RAPPORT van D. 

r;-�$ ..... 
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Betreft: Verslag 
Hengelo 

�. J./J.-j, 

_j - -?. .. //< r, 

besprek·!C.U J?� e 
dd. 22-3-1951. 

Aanwezig:Hr.Ladesteyn 
DMS I 

commissaris 

1. Overhandigd exemplaar No.79 van de
Alg.Bev.Bep. voor Regeringsopdrachten en
exemplaar No.121 van de Bep. betreffende
de behandeling van gerubriceerde documen
ten voor de bedrijven in Nederland. Een
mondelinge toelichting hierbij gegeven.

2. Hr.Ladesteyn deelde mede, dat hij
reeds enige besprekingen had gehad.met de
directies van de diverse industrieën in
Hengelo over de bedrijfsbewaking. De be
sprekingen hadden plaats gevonden op ver
zoek van de commissaris van de Koningin in
de provincie Overijssel.

3. Hr.L. deelde verder mede, dat de ID
Hengelo nog niet in staat is per industrie
op te geven welke personen extreem-links
georiënteerd zijn. Het ligt echter wel in
de bedoeling, eerstdaags het personeel per
bedrijf te gaan checken. Aan de directies
is reeds verzocht, een opgave van hun
personeel in te dienen.

DMS, 2 April 1951. 



RAPPORT van D. 

Betreft: Verslag bespreking bij Marid d.d. 13.3.1951 
- Ob' l'/OI 

Aanwezig: Kltz. Schilp (Marid) 
D.M.s. I

ALGEMEEN. 

1. Op de vraag van D.M.S.I of de Kltz. Schilp
iets bekend was van een Russisch schip, hetwelk
bij Wilton Fijenoord in reparatie zou gaan, deelde
hij mede, dat hij deszulks van het Ministerie van
Buitenlandse Zaken had vernomen. Het betrof hier een
order van± f.1.500.000.-

2. Op de vraag van D.M.S. I of het hem bekend
was, dat de SbN. Stam, volgens Hr. Teppema van
Economische Zaken, aan deze reparatie sijn goedkeuring
had gehecht deelde Schilp mede, dat hem dit niet
bekend was en dat het hem hoogst eigenaardig voor
kwam dat de SbN. Stam zulk een goedkeuring zou heb
ben gegeven.

3. Kltz. Schilp stelde zich telefonisch in
verbinding met de SbN. Stam en vroeg hem of het
door de Hr. Teppema bewéerde, t.w. dat hij zijn
goedkeuring zou hebben gegeven aan de uitvoering
van de reparatie aan een Russisch schip op de werf.
Wilton Fijenoord, juist was. SbN. Stam ontkende
ooit enige goedkeuring te hebben gegeven. Wel had
enige tijd geleden de Hr. van West (een der direc
teuren van ilton Fijenoord) hem op de hoogte ge
bracht met het voornemen om hogergenoemde Russische
opdracht% te gaan uitvoeren. SbN. Stam heeft toen
gezegd: "Weet wat je begint, ga maar eens in Vlis
singen kijken bij de "Schelde". S. heeft toen tevens
medegedeeld welke beveiligingsmaatregelen er te
Vlissingen waren genomen. De Hr. van West zou hierop
gezegd hebben, als het §O ligt dan zal ik het eerst
nog eens met mijn mede-directeuren opnemen.

4. Uit het gesprek Stam-Schilp was verder op
te merken dat de Marine, gezien het kleine bedrag
van deze order, deze keer het been zou stijf houden.
(Uittreksel aan H.C.)

D.M.S.I, 14 Maart 1951.

�· 
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's-Gravenhase, 9 Kaart 1351 

betr.: Fornoneel NoV. �.de Hoop. 
A "Oooterwijk 

Met verwijzing naar U schrijven van 
Februari jola noo 0813/I.B�/J Su betreffende het 
in hoofde vermeld ondor�rnrp en met terugzicht op 
mijn terzake lmndclendo br er van de 130 van ic 
.maand no. 102969 » hob ik de eer U hiernevens oen 
rapport n te bieden door dezo dienst opBesteld, 
ov _r de antocedenten ven Ooster.djk, Abraham, ge
boren 28-3-1912 te Rotterdam, 1aarult moge blijken, 
d t evengeno de het olachto!'fcr is gev1orden ven 
c<m betreurensw ardigo verg!� sina van •en onzer 
verbindin e.no 

Aange�okqnd wort, dat de .v. de Il op 
tcrzalrn reeds dezcr·z1jàs is ir:gcllcht" 

I!ET HOOFD V : DE DIEl"ST, 
munans deze, 

. Jiy 
M.J'. t "stall 

f et Hoofd VHn de Marine 
InlicL.tl�ce1:di enst 

e Rcoeedelgep, r�Heer F�HoSchilp 
rinestaf 

longe Vijv,erbe1•g 8 
va-Gr a v e n  h-a c e 
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RAPPO R1' van D. 

Betreft: Verslag bespreking op? Maart 1951 bij de ID 
.Amsterdam. - 6b' /'lo / 

Aanwezig: Heer Botti 
DMS I. 

1. Overhandigd exemplaar No. 114 van de "Algemene
Beveiligingsbepalingen voor Regeringsopdrachten", zomede
exemplaar No. 119 van de "Bepalingen betreffende de be
handeling van gerubriceerde documenten voor de bedrijven
in Nederland". Een mondelinge toelichting hierbij gege
ven •

2. Heer Botti ingelicht over de juiste loop van de
voedingskabels N.D.S,M. (zie rapport NDSM dd. ?-3-1951).
B. deelde mede dat het sabotage-plan op last van Jaap
Brantsma tot nader order is uitgesteld.
(Uittreksel aan C.).

3, Heer Botti deelde verder nog mede dat voorlopig 
rekening moet worden gehouden met een tijd van 6 maanden 
voor een V.4e onderzoek. E.e.a. is het gevolg van het 
feit dat een groot aantal van zijn rechercheurs voorlopig 
voor de tijd van een half jaar ter beschikking van een 
andere instantie is gesteld, B. heeft thans nog tot zijn 
beschikking 3 rechercheurs voor het doen van onderzoeken 
en 5 man voor de administratie. (Uittreksel aan Heer Lina 
en DOV r.) 

DMS I, 13 Maart 1951. 

�-
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RAPPORT van D. 

Betreft: Verslag 
I.D. te

DOCUMENTEN 

bespreking d.d.L2.3.1951, bij de 
Vlissingen. Ten behoeve van OD 1401 

1. Overhandigd exemplaar No. 112 van de Algemene
Bepalingen voor Regeringsopdrachten en exemplaar No. llr
van de Bepalingen voor de behandeling van gerubriceer
de documenten in de bedrijven. Nadere toelichting
hierbij gegeven.

SABOTAGE 

1. Van de Hoofd Inspecteur vernomen dat dag en
nacht op de grote zeesluis personeel van de Rijks
waterstaat aanwezig is. De sluis is ook opgenomen
in de ronden van de surveillerende agenten. Zover
de Hoofd Inspecteur wist was het betrokken sluis
personeel nooit eens bèkeken op hun _polit;ieke in
stelling. Hij zou e.e.a. eens zijn aandacht geven.
(Uittreksel aan Mej. de M.K.)

D.M.B., 2 Maart 1951.



RAPPORT van D. 

Betreft: Verslag bespreking bij de ID Utrecht op 
27 Februari 1951. � ó-(r ;.;01 

Aanwezig: 

AI.GEMEEN 

Insp. Maat 
D.M.S.

l.1.r/
IJ"&-. Ö<. 

3, ;.;//
fll.51/ 

1. Overhandigd exemplaar No. 112 v/d Algemene Bevei-
ligingsbepalingen voor regerings-opdrachten en exemplaar
No.116 "Bepalingen betreffende de behandeling van geru
briceerde documenten voor de bedrijven in Nederland".
Een toelichting hierbij gegeven.

2. Inspecteur Maat verzocht of het mogelijk is een
beschrijving te krijgen van de foto's betrekking hebbende
op Demka in het partij-gebouw. M. zal trachten een om
schrijving der foto's te krijgen.

3. M. verzocht eens de fotograaf Van Bommel, wonende
.Amsterdamse-straatweg 202 Utrecht en diens personeel
te doen onderzoeken. Genoemde fotograaf neemt weleens
op verzoek van de directie Demka foto's.

4. M. deelde mede, dat BEERTHUYZEN en SCHEIDT E., 18-
11-12 de CPN scholingscursus gaan volgen •. T.z.t. ver
neemt onze dienst hier wel meer over.

5. Volgens M. voere� de navolgende bedrijven defensie-
opdrachten uit t.w.

LEGO (v.d.Heem), Utrecht, Abstederdijk radar-onderdelen. 
Aluminiumfabriek Utrecht, vliegtuig-onderdelen, zoals 
buizen. (Uittreksel Drès I (v.d.Heem) en DVE). 

6. M. bracht DMS de volgende persoon, in dienst bij
R.V.O., onder de aandacht.
Dr.Fr.Wensinck, 22-10-1914 Leiden. 
194?: van hem wordt aangenomen dat hij lid CPN is. 
1948: van betrouwbare zijde wordt betrokkene een salon 

communist genoemd. 
Kort geleden tegenov.er collega's in Utrecht uitgelaten, 
dat hij niettegenstaande hij zo links georienteerd is, 
toch de baan bij R.V,O. had gekregen, 
(Uittreksel aan DRES I). 

DMS, 13 Maart 1951. 

�· 
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�a�toBetreft qoosterwijk, Abraham, I f 
J · geboren 28-9-1912 te Rotterdam, - .. 

wonende te R I Bernard•�lo@i,l�!!'l!!'�ee!'t'l',
NIET O.K. 

ACD/ Z' 
DAT: � 1 '/ ·, , u;tfltt-liëftt=--,il--1-

Personalia: FAR:1 r ),_,.\. ,,.,
Abraham op. 28 S�te,mb,er 191Î 

te Rotterdam geboren. ,. �-�\ó• �i>� J 
Hij bezit de Nederlandse nationa 1 ei. i 

de kerkelijke registers van de Ned.Hervormde kerk te 
Rotterdam bleek, dat betrokkene, die aanvankelijk als 
dooplid bekend stond, op 27 Maart 1936 ouenbare geloofs
belijdenis deed. Hij staat bekend als practizerend 
lidmaat. 

Beroep: tariefcontroleur in dienst van de N.V. 
Electrotechnischefabriek A. de Hoop te Rotterdam. 

Hij is op 14-6-1939 te Rotterdam gehuwd met: 
Susanna Antje Kruithof, geboren 11 December 1913 te 
Rotterdam. Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren, 
te vveten: 
Johanna Maria, geboren 9-7-1941 te Rotterdam en 
Janny Petronella, geboren 28-12-1942 te Rotterdam. 

Ouders, broers en zusters: 
Betrokkene werd geboren uit het huwelijk van: 

Abraham Oosterwijk, geboren 22 October 1884 te Rotter
dam en Johanna Maria van Antwerpen, geboren 17 Maart 
1886 te Dordr�cht. 

Zijn vader was in leven werkzaam als koper
vormer. Hij overleed op 28 Maart 1931 te Rotterdam. 

Zijn moeder is nog in leven en is woonachtig 
te Rotterdam op het adres Riederlaan 5 b. 

Uit vorenbedoeld huwelijk werden, behalve 
betrokkene nog acht kinderen geboren, te weten: 
1. Cornelia Margaretha, geboren 26-1-1907 te Rotterdam,

Nederlandse nationaliteit, godsdienst Ned.Herv.
Gehuwd op 20-7-1932 te Rotterdam met:
Adriaan Overbeeke, geboren 17 Mei 1902 te Rotterdam.
Laatstgenoemde is hoofd ener christelijke school te
Rotterdam (Louise de Colignyschool).
Adres: Rotterdam, Donkerslootstraat 60 a.
Mevrouw Overbeeke - geboren Oosterwijk was voor haar
ij.uwelijk werkzaam als bewaarschoolonderwijzeres.

2. Johanna Magdalena, geboren 10-3-1908 te Rotterdam,
Nederlandse nationaliteit, godsdienst red.Herv.
Gehuwd op 20-10-1937 te Rotterdam met:
Marinus Jan van Oeveren, geboren 21-3-1907 te Rot
terdam. Laatstgenoemde is werkzaam bij het staats
bedrijf der P.T.T. te Rotterdam.
Adres: Rotterdam, Donkerslootstraat 24a.

3. Johannes Cornelis, geboren 24-1-1910 te Rotterdam.,
Nederlandse nationaliteit, godsdienst Ned.Herv., 
beroep secretaris van de directie van de N.V.Phs.v.
Ommeren, scheepvaartbedrijf te Rotterdam.
Gehuwd op 26-8-1936 te Rotterdam met:
Lena Cornelia de Zeeuw, geboren 8-3-1912 te Rotterdam..
Adres: Rotterdam, Donlcerslootstraat 41a.

4. Adriana, geboren 5-7-1911 te Rotterdam.
Overleden te Rotterdam op 27-3-1913. 

- 2 -
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5. Adriana, geboren 15-6-1915 te Rotterdam, Nederlandse
nationaliteit, godsdienst Ued.Herv.
Gehuwd op 19-6-1939 te Rotterdam met:
Dirk Hendrik van Ootmerssen, geboren 27-5-1916 te
Rotterdam. Laatstgenoemde is slager van beroep.
Adres: Rotterdam, Donkerslootstraat 77 b.

6. Jannetje, geboren 25-10-1917 te Rotterdam, Neder
landse nationaliteit, godsdienst Ned.Herv., beroep
voorheen hoedenmodiste, thans zonder beroep.
Gehuwd op 25-4-1945 te Rotterdam met:
Imert van der Graaf, geboren 15-4-1920 te Rotterdam.
Laatstgenoemde is werkzaam bij de gemeentepolitie
te Rotterdam.
Adres: Rotterdam, Madeliefstraat 43b.

7. Cornelis, geboren 7-10-1920 te Rotterdam, Nederlandse
nationaliteit, godsdienst Ned.Herv., beroep reclame
tekenaar in dienst van het Rotterdams Copieërbureau.
Gehuwd op 21-5-1947 te Rotterdam met:
Maria van Duin, geboren 29-1-1919 te Rotterdam.
Adres: Rotterdarn, Riederlaan 82b.

8. Leendert, geboren 27-3-1925 te Rotterdam, Nederlandse
nationaliteit, godsdienst Ned.Herv., beroep verzeke
ringsagent.
Gehuwd o 29-3-1950 te Rotterdam met:
Johanna Kamsteegt, geboren 24-4-1937 te Rotterdam.
Adres: Rotterdam, Riederlaan 5 b. (inwonend bij
moeder).

Zowel de moeder van betrokkene, als zijn broers 
en zusters staan glll],Stig bekend. Het gehele gezin ver
toont een positieve christelijke jnslag. 0 politiek 
terrein tfaden zij nimmer op de voorgrond. Voor zover 
bekend sympathiseren zij met de beginselen van de C.H.U. 

Tijdens de bezettingsjaren bleken zij anti
nationaal-socialistisch te zijn ingesteld. 

Alle kinderen genoten een degelijke opvoeding. 

Algemene bijzonderheden: 

Betrokkene bezocht de Christelijke lagere 
school en volgde het onderwijs aan de Hiddelbaar Tech
nische School te Rotterdam (avondonderwijs). Zijn ge
hele jeugd werd gekenmerkt door een positief christe
lijke opvoeding. Hij bezocht b.v. de Zondagsschool, ter
wijl hij op latere leeftijd lid was van de Chr. Jonge
mannenvereniging 11Jonathan 11 te Rotterdam-Fijenoord. 
(Nu C.J.M.V.Fijenoord). Hij bezocht de catechisatie, 
onder leiding van de Ned.Hervormde predikant Ds.van 
Oosten. 

M.i.v. 26 October 1926 werd hij tewerkgesteld
bij de scheepswerf en.machinefabriek 11 Fijenoord 11.(Later 
opgegaan in de N.V. 1.7il ton-Fij enoord, dok- en werfmaat
schappij). 

Bij deze werkgever was hij onafgebroken in 
dienst �ot 29 November 1947, met enkele onderbrekingen 
i.v.m. nakoming dienstplicht.

Zijn gedrag gaf nimmer aanleiding tot ·bij zonde
re op- of aanmer�dngen. Hij stond bekend als een degg_
lijk en serieus man met principiële ODvattingen. Zijn 
directe chefs hebben altijd in de veronderstelling ge-
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leefd, dat hij ziJn principes onder alle omstandigheden 
in praktijk bracht. Zo wist men b.v. met stelligheid 
te verklaren, dat hij zijn godsdienstige overtuiging 
niet alleen met de mond beleed, maar ook in praktijk 
bracht door b.v. voor en na zijn maaltijden te bidden 
en te danken. Alhoewel hij geen lid was van een vak
vereniging, bleek toch meermalen, dat hij sympathiseerde 
met de opvattingen van het C.N.V. Op ·politiek terrein 
trad hij nimmer op de voorgrond. Het was evenwel alge
meen bekend, dat hij ijverde voor de C.H.U •• Tijdens 
de bezettingsjaren bleek hij anti-nationaal-socialistisch 
te zijn ingesteld, hetgeen o.m. bleek uit zijn activi
teit ten behoeve van de vm. verzetsorganisatie "De 
Geuzen". Als gevolg van deze activiteit werd hij om
streeks November 1940 door de bezetter gearresteerd 
en overgebracht naar de strafgevangenis te Scheveningen. 
Omstreeks Februari 1941 werd hij, bij gebrek aan bewijs, 
wederom in vrijheid gesteld. Op latere datum nam hij 
niettemin wederom deel aan verzetswerk en wel in samen
werking met één zijner geestverwanten, te weten de heer 
D.J.Nooteboom, thans wonende te Rotterdam, Bernardus
Gewinstraa.t 17 b.

Laatstgenoemde, die reeds gedurende vele jaren 
bevriend is met betrokkene en hem reeds op jeugdige 
leeftijd leerde kennen, gaf desgevraagd als zijn mening 
te kennen, dat betrokkene in alle opzichten is te kwa
lificeren als een gaaf en nobel mens, die zijn positief 
christelijke principes ten volle naleeft. Hij achtte 
het volkomen uitgesloten, dat betrokkene zich aangetrok
ken zou gevoelen tot het communisme of aanverwante 
idiologiën. 

Hij typeerde betrokkene als een voorvechter 
van de beginselen der C.H.U., de Christelijke pers en 
de Nederlands-Hervormde Kerk. 

Het was hem bekend; dat betrokkene gedurende 
enige tijd als wijkbroeder fungeert ten behoeve van de 
Ned.Hervormde Kerk te Rotterdam. 

Deze werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit 
gezinsbezoek waarbij niet alleen leden der Ned.Hervormde 
Kerk·Rotteräám worden bezocht, maar ook zogenaamde 
buitenkerkelijken. 

De heer Nooteboom wist uit ervaring te ver
tellen, dat betrokkene van deze gelegenheid gebruik 
maakt, om bij voortduring te wijzen op het grote com
munistische gevaar, dat naar zijn mening ook de kerken 
in Nederland bedreigt. 

In soortgelijke bewoordingen, met nog meer klem 
va,n argumenten en bijzonderheden, uitte zich de heer 
S.Reenders, wonende te Rotterdam, Herman Robbersstraat
104 E.

Laatstgenoemde verricht met betrokkene het 
hierboven bedoelde huisbezoek t.b.v. de Ned.Herv.Kerk. 
De heer Reenders, die met de tegen betrokkene geuite 
beschuldiging volkomen op de hoogte bleek te zijn, stel
de zich persoonlijk garant voor Ab:i.·aham Oosterwijk en 
betreurde het ten zeerste, dat de Overheid dergelijke 
kapitale blunders �on begaan als in de onderhavige kwes
tie naar zijn mening het geval was. Hij achtte het ten 
enenmale uitgesloten, dat bedoelde aantijging op waar
heid zou kunnen berusten. 
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Hij verstrekte in dit opzicht de meest gunstige in
lichtingen omtrent betrokkene en boekstaafde zijn 
mening met tal van argumenten, waaruit naar zijn mening 
onomstotelijK kwam vast te staan, dat betrokkene, in 
tegenstelling tot datgene waarvan hij beticht was, een 
felle bestrijder is van de communistische idiologie. 

Deze mening had op den duur bij hem postgevat 
'naar aanleiding van opgedane ervaringen. 

De heer Reenders wist met zekerheid te ver
klaren, dat betrokkene regelmatig de godsdienstoefe
ningen van de Ned.Hervormde Kerk in de Koninginnekerk 
aan de Boezemsingel bezoekt; zijn kinderen een Christe
lijke opvoeding geeft en hen het onderwijs doet volgen 
aan de Christelijke school voor lager onderwijs (Konin -

gi.n V/ilhelmina-school) aan de Boezemsingel; geabonneerd 
is op de Christelijke pers te weten het dagblad "Trouw"; 
lid is van de Ned.Chr.Radiovereniging; geabonneerd is 
op de Ned.Hervormde Kerkbode; geabonneerd is op een 
ander Ned.Hervormd weekblad; ijvert voor de C.H.U.; 
gehuwd iq met een vrouw uit een positief Christelijk 
milieu; zijn kinderen in de Ned.Hervormde Kerk heeft 
laten dopen; zijn huwelijk kerkelijk heeft laten be
vestigen in de Ned.Hervormde Kerk en wel door de Ned. 
Hervormde predikant Ds. G.A.Pott en overigens een in 
alle opzichten verantwoord leven leidt, daarbij zijn 
principes op alle terreinen des levens in praktijk 
brengend. 

In dit verband moge nog verwezen worden naar 
de schriftelijke verklaring van de Ned.Hervormde pre
dikant Ds. J.D. Kleijne

à
wijkpredikant wijk D., wonende 

te Rotterdam, 's-Graven ijkwal 4. 
Uit de administratie van de werf r/ilton-Fije

noord bleek o.m., dat betrokkene in de loop van het 
jaar 1947 verlof had genoten op de volgende dat�. 

In de week van 5 - 11 Mei 1947 •.•••••• 1 dag. 
In de week van 2 - 8 Juni 11 

• • • • • • • •  6 dagen. 
In de week van 9 - 15 Juni " ••••••.• 1 dag. 
In de week van .16- 22 Juni n ••.••••• 1 dag. 
In de week van 7 - 13 Juli 11 • • • • • • • •  2 dagen. 

Totaal .................................... 11 dagen. 

Precieze data waren niet te achterhalen, daar 
deze niet worden geregistreerd. 

Uit een en ander bleek evenwel, dat betrokkene 
in de maand -faart 194 7 geen verlof had genoten, zodat 
hij niet in de gelegenheid is geweest om het op 27, 28 
en 29 Maart 194 7 te _,unsterdam gehouden 11tariefcongres 11 
van de afdeling nNJ:etaal" der E.V.C. bij te wonen. 

Uit vorenbedoelde gegevens bleek tevens, dat 
hij niet uit andere hoofde afwezig was gevveest door b.v. 
ziekte, verlet of anderszins. 

Tijdens de bespreking met de heren Keijzer en 
Platje, beide werkzaam bij de afdeling Sociale Zaken 
van de werf Wilton-Fijenoord, respectievelijk als hoofd 
en waarnemend hoofd van genoemde afdeling, werd de aan
dacht gevestigd op een bij Wilton-Fijenoord werkzaam 
zijnde metaalarbeider (kotteraar), genaamd Philippus 
van Oosterwijk, geboren 6 Maart 1896 te Rotterdam, 
wonende te Rotterdam, Jan Luijkenstraat 2b. 
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Genoemde Y.§:D. Oosterwijk stond indertijd bij 
Wilton-Fijenoord bekend als lid van de bedrijfskern 
van de E.V.C. Hij stond tevens bekend als opposant, 
die in het verleden meermalen moeilijkheden had ver
oorzaakt als agitator en zich daarbij ontpopte als aan
hanger van de communistische idiologie. De laatste 
jaren had men van zijn activiteit echter weinig bemerkt. 

Genoemde van Oosterwijk is bij Wilton-Fijenoord 
werkzaam vanaf 10fl2-1918 en heeft, met kleine onder
brekingen, een aansluitend dienstverband tot op heden. 

Na een ingesteld onderzoek bleek, dat bedoelde 
Philippus van Oosterwijk in de week van 24 tot en met 
29 Maart 1947 drie dagen verlet had, terwijl uit het 
aantal werkuren bleek, dat één van deze dagen een Za
terdag geweest moest zijn, terwijl tevens viel te con
cluderen, dat hij drie achtereenvolgende dagen afwezig 
was geweest, zodat met zekerheid aangenomen kan worden, 
dat hij op Donderdag 27, Vrijdag 28 en Zaterdag 29. 
Maart 1947 afwezig was geweest. Het aan hem over deze 
week uitbetaalde loonbedrag wees vervolgens uit, dat 
hij deze dagen voor eigen rekening afwezig was geweest. 

Deze gegevens, gecombineerd met het vooraf-
gaande, maken het zeer aannemelijk, zo niet zeker, dat 

l
in de onderhavige kwestie een fatale naamsverwisseling 
heeft plaats gehad en dat Abraham Oosterwijk de dupe 
is geworden van een slordige berichtgeving, c.q. een 
zeer voorbarige conclusie. 

Hoofd-Inspecteur Kruit gaf, tijdens een onder
houd met betrekking tot de onderhavige zaak, toe, dat 
er indertijd mogelijk een vergissing gemaakt is, al
hoewel hij daaromtrent geen positieve uitlating wenste 
te doen, daar een en ander zich heeft afgespeeld v66r 
zijn benoeming tot chef van de inlichtingendienst Rot
terdam. 

! 7'i Personalia Philippus van Oosterwijk.
van Oosterwijk, Philippus, geboren 6 Maart 1896 te 
Rotterdam, nationaliteit Nederlandse, godsdienst Ned/ 
Herv., beroep voorheen metaalboorder, thans kotteraar, 
werkzaam bij de werf Wilton-Fijenoord. 
Zoon van: Hugo Pieter en Annigje Visser. 
Gehuwd op 2 October 1918 te Rotterdam met:• 
Margaretha Alida van der Wiel, geboren 26-2-1896 te 
Rotterdam. 
Adressen: 
Rotterdam; 
M.i.v. 2-9-1922 tot op heden Jan Luijkenstraat 2b.
Drie kinderen, te weten:

\ 

Hugo Pieter, geboren 13-12-1918 te Rotterdam, gehuwd op
7-lQ-1942 met R.J. van Alphen.

Megchelina Johanna, geboren 20-1-1920 te Rotterdam, ge

Anna 
_, 

huwd op 19-7-1950 met B.Verhulst. 
geboren 30-3-1921 te Rotterdam, gehuwd op 
1-7-1942 met J.J.Jansen.

Hendrik Philippus, geboren 5-2-1932 te Rotterdam, on
gehuwd. 

Mutatie A.kartotheek: 
I.D. Rotterdam d.d. 23-1-1951 - September 1947 ab.':Taar
heid.

- 6 -
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Overigens komen in de A-kartotheek nog de 
volgende namen voor,die bepaalde associaties kunnen 
wekken, te weten: 

OOSTERfIJK (geen nadere personalia bekend, noch een 
adres). 

idem 

idem 

Febr.'48 - 29328/0.D.883 - voorzitter op 
bestuursvergadering van de E.v.c. op 5-2-'48 
te Arnhem. 

Febr.'48 - 30132/0.D.883 - �oorzitter E.V.C. 
groep 1

1Metaal 11

1
afd, Arnhem. 

Mei '47 - 15245/0.D.209 - opruier staking. 

OOSTERWIJK Benjamin Charles Anthoni, geboren 8-10-'05 
Rotterdam. 
Zetkastelein-cafébedrijf. Adres: Rotterdam, 
Maashaven ll. 
1946 Hoofdbestuurslid E.v.a.

1949 Vas verbindingsman voor d e  afdelingen 
10, 12 en 36 voor het vormen van vredescomi té1s 
te Rotterdam, P.D. 2757.-

00STER�IJK Cornelis, geboren 6-11-'06 te Rotterdam, 
beroep huisschilder. Adres: �est Varkenoordse
weg 27 kl.8 te Rotterdam. 
Dec. '46 vooraanstaand lid van de E.V.C.· 
Oct.'49 lid van pl.afdeling R.C.P. Rotterdam

J 

lid centraalcomité R.C.P. 
P.D. 4032.

OOSTER.IJK Hermanus, geboren 30-4-'17 te Rotterdam, 
beroep filmaperateur. Adres: Rotterdam, 
Essenburgstraat 55 b. 
Jan.'48/38�77/0.D.281 - secr.pl. bedrijfs
groep Bioscoop en Theater der E.V.C. Rotter
dam. 
Juni '50/87580/0.D.1316 - secr.Alg.Bond v.

Bioscooppersoneel (A.B.B.) afgescheiden van 
de A.N.B.T. der E.V.C • 

Van OOST..èRWIJK Adrianus Cornelis, geboren 31-10-1892 te 
Kralingen, beroep metaalboorder o een 
scheepswerf. 
Adres: Rotterdam, Jösephstraat 104 h. 
Juni '50 (21-6-'50 van I.D. Rotterdam) - lid 
E.v.a. 11De Ketaal" ,afd. Rotterdam. 
Werkgever dezerzijds onbekend. 

's-Graven�Jage, 27 Februari 1951 
- 23 -
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Betreft: Verslag bespreking bij de ID Rotterdam op 22 Februari 
1951 ten behoeve van OD 1401. 

Aanwezig: 

.AI.GEMEEN 

Hfd.Inspecteur Kruit 
Adj. Goeman 
P.ED
DMS

1. Teneinde de ID Rotterdam een juist inzicht te geven
in het werk van de afdeling D. opende P.ED de bespreking
met het geven van een uiteenzetting over ons werk, nl. de 
beveiliging in de bepaalde bedrijven tegen spionnage van
de aldaar geplaatste orders door .Marine, Leger en Lucht
macht en wel in het speciaal die orders, welke een gerubri
ceerd karakter dragen.
In deze uiteenzetting werd tevens medegedeeld, dat afhan
kelijk van de graad van rubricering bepaalde maatregela:i.
in het bedrijf werden getroffen, t.w. hoe hoger de rubri
cering, des te meer maatregelen. E.e.a. is vastgelegd in
de "Algemene Beveiligings Bepalingen voor Regeringsopdrach
ten" en de "Bepalingen betreffende de behandeling van ge
rubriceerde documenten voor de bedrijven in Nederland 11• 

Vervolgens werd een uiteenzetting gegeven van de ta
ken die BVD en MARID in deze materie hebben. Ook werd het 
punt besproken op welke wijze de directies gebonden waren 
aan de uitvoering van hetgeen in de beide hierboven genoem
de "Bepalingen" was vastgelegd. De heer Kruit wist van het 
bestaan van deze beide voorschriften niets af. Het kwam 
P.HD juist voor, indien de ID van de inhoud van deze beide
voorschriften kennis nam teneinde hen een idee te geven
waarom onderzoeken naar bepaalde personen worden ingesteld.

2. Adj. Goeman kwam vervolgens met de klacht, dat zo
dikwijls aanvragen tot onderzoek binnen kwamen zonder enige
nadere vermelding waarom dit onderzoek moet worden inge
steld. Gelukkig kwam dit euvel de laatste maanden niet
meer voor. Het had echter + 3 jaar geduurd voordat men
zover gekomen was, niettegenstaande deze zaak volgens de
heer Kruit reeds ettelijke malen in de maandelijkse be
sprekingen naar voren was gebracht. Ook was deze kwestie
nog enige malen met ambtenaren van onze dienst opgenomen.
P.ED merkte op dat hem deze kwestie + 3 á 4 maanden gele
den voor het eerst ter kennis was gebracht en dat zover
hij wist toen onmiddellijk de werkwijze was veranderd. G.
gaf dit laatste toe.

3. Vervolgens werd besproken de kwestie van de meldingen
ID Rotterdam dd. October 1947. Heer K. deelde mede, dat
hij voor de volle 100% deze meldingen handhaafde. De gege
vens waarop deze meldingen waren gegrond waren ontleend
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aan authentieke gegevens, t.w. bezorgboekjes van "De 
Waarheid" en een cartotheek uit het CPN-gebouw. Zowel 
K. als G. waren van mening, dat er 1n dit geval zeer
zeker geen sprake van is dat men hen vervalste gegevens
in handen heeft gespeeld. Toentertijd waren nog geen
beveiligingsmaatregelen bij de CPN ingevoerd. Had zulk
een geval zich thans voorgedaan, dan was deze materie
zeker met de nodige voorzichtigheid behandeld.

In enkele gevallen was volgens K. getwijfeld aan 
de juistheid van deze gegevens, doch steeds was na een 
ingesteld onderzoek gebleken, data. de persoon in kwes

tie op het moment dat men de gegevëns had gekregen, bij 
de CPN was aangesloten geweest; 
b.  de persoon trans nog bij de CPN was aangesloten.-

Bij de politie te Rotterdam was men zelf ook geschrok-
ken toen uit deze gegevens bleek, dat ook enige agenten 
van politie onder de gesignaleerden voorkwamen. 

Besproken werd de kwestie JAEGERS, L. (PD 17080) • 
G. verklaarde dat betrokkene toentertijd lid ÇPN was,
waarschijnlijk uit rancune over de slechte behandeling
die zijn vrouw �ad ondervonden gedurende haar gevangen
schap als politiek delinquente. G. deelde verder nog mede
dat Jaegers nog steeds omgang had met een communist, t.w.
de restaurateur van het restaurant op Ypenburg. Deze
persoon is de zwager van een gewezen communistisch gemeen
teraadslid. Jaegers moet dit feit bekend zijn.

4. Hierna werdcie kwestie besproken van de zo dikwijls
voorkomende melding" Komt uit een communistisch gezin".
P.HD vroeg of deze melding wil zeggen, dat de ouders
links extreem. georienteerd zijn.

K. was enigszins verbaasd, over de interpretatie
die wij aan deze melding gaven. K. deelde mede, dat men 
soms de beschikking over een gegeven krijgt, doch dat 
men niet weet op wie het slaat. Als voorbeeld haalde hij 
aan dat bijvoorbeeld is geconstateerd, dat in een zeker 
perceel "De Waarheid" wordt gelezen. Bij naslag in het 
bevolkingsregister blijken in het perceel 5 personen te 
wonen. Niet is na te gaan wie of de lezer is. Om deze 
melding nu niet verloren te laten gaan wordt ten name 
van ieder gezinslid een kaart uitgeschreven en op iedere 
kaart komt tevens de verwijzing naar de andere gezinsle
den. Voor werk- en tijdsbesparing had men als vermelding l op de kaart gekozen de omschrijving "Komt uit communis
tisch gezin". De meldingen waren aan onze dienst doorge
geven met verwijzing naar de andere gezinsleden. 
Hoe de andere ID's met deze meldingen handelen, wist K. 
niet, Het kwam hem echter onjuist voor deze meldingen 
tijdelijk opzij te leggen totdat meer positieve gegevens 
waren verkregen. Hier zou{wel eens jaren over heen kunnen 
gaan. 

5. P.HD vroeg een verklaring van de uitdrukking
"District-lid", daar deze omschrijving bij onze dienst
niet bekend was en alleen door de ID Rotterdam wordt
gebruikt. G. lichtte deze kwestie met het volgende voor
beeld toe: In een bedrijf is een arbeider die lid van

-3-



.. 

- 3 -

de CPN is. Hij heeft een vermoeden dat hij in de naaste 
toekomst voor promotie in aanmerking kan komen doch dat 
zijn CPN-lidmaatschap hem daarirt zal remmen. Hij bedankt 
nu voor het afdelingslidmaatschap doch geeft daarbij te 
kennen dat hij wel lid van de partij wenst te blijven. 
Zijn kaart wordt dan uit de afdelings-kartotheek gelicht 
en wordt overgebracht naar de districts-kartotheek. 
Genoemde persoon treedt niet meer openlijk naar buiten 
op en o.a. zal "De Waarheid" niet meer bij hem worden be
zorgd, doch wellicht zal hij abonne op een der andere bla
den worden p 

6 K. bracht de kwestie van het doorgeven van de mel-(1• dingen aan onze contacten nog ter sprake. K. vond het
onjuist dat deze gegevens werden prijs gegeven. P.ED 
antwoordde hierop dat de Minister van Binnenlandse zaken 
en H.BVD hierover een andere mening hadden. Het ,kwam P.ED 
voor, gezien het feit dat de Hoofdcommissaris Rotterdam 
en R.BVD een tegenovergesteld stan"punt in deze aangele-
genheid innemen, het zijns inziens de beste oplossing zou 
zijn, indien onze Minister deze zaak met de HC regelde. 

7. Besproken de kwestie BRO'MA.N J.J.J. 26-7-'94 te Halle.
{CO 10714). K. houdt vol dat de gegevens in ons bezit
moeten zijn. {De kwestie besproken met SD en ACD I. Be
trokkene komt niet in de kartotheek voor. De mogelijkheid
bestaat dat de naam van betrokkene voorkomt in een niet
afgedaan CO hetwelk nog op een der afdelingen in behande
ling is).

8. Besproken de kwestie TilvlMER1.fANS, W., 23-2-29 te Rot-
terdam {ACD 101256). De gegevens welke wij over zojuist
genoemde persoon hebben zijn in overeenstemming met de
gegevens uit de kartotheek ID Rotterdam. K. geeft toe dat
het zeer goed mogelijk is dat de in 1947 verstrekte gege
vens aan MARID uitgebreider waren, doch dit is dan toe
te schrijven aan het feit dat na 1947 een sanering van
kartotheek heeft plaats gehad. Alle lichte en jeugd extreem
rechtse gevallen zijn toen uit de kartotheek verwijderd.

9.  Voor opheldering van het geval GOOS:EN, P.  18-2-26, 
Spoorsingel 73 Rotterdam, zie punt 4. Lid of leden is op 
te vatten als een niet juiste weergave van de woorden van 
K. door de rechercheur Wiersma. De melding "Hotel met
internationaal verkeer" is niet ontleend aan de kartotheek
doch is een opmerking van K. geweest. K. deelde verder
nog mede dat het hotel veel door Tsjechen wordt bezocht.
{Uittrekse l aan CVV I.)

10. K. deelde mede, dat hij over de gegevens beschikt van
alle links extreme elementen bij Wilton-F. en R.D.M. en
dat hij deze gegevens ook aan de betrokken bedrijven heeft
doorgegeven. Het kwam hem daarom voor, dat het checken
van honderden goede gevallen weggegooide tijd is. P.HD
vroev om een opgave te verstrekken van al deze gevallen.

0 
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K. deelde hierop mede dat alle gegevens sedert Maandag
j.l. (19-2-1951) in ons bezit zijn. De laatste infor
matiekaarten waren door hem aan P.HB overhandigd.

ll. K. bracht ons nog het volgende geval onder de aan-
dacht. D oor Philips is toegang tot het bedrijf ontzegd
aan

KLOP, J"an ?-1-1916 ) wonende te 
SPAAY, Fredrikus Martinus, 1-2-1930} Rotterdam, 

beiden in dienst van de firma HERTEL (Isoleerbedrijf}. 
De weigering zou plaats gehad hebben op grond van lid
maatschap van het "Berlipsfonds". K. deelde mede dat 
dit fonds is opgericht voor t.b.c. bestrijding. Het fonds 
is,zonder dat de leden dit weten, in EVC-handen gekomen. 
K. vond het geen juist standpunt leden van dit fonds de
toegang tot de bedrijven te weigeren. Hij nam aan dat
Philips de gegevens betreffende dit fonds van ons had
gekregen.

DOCUMENTEN 

Aan Heer Kruit werden afgegeven: 

exemplaar No. 

" No. 

48 .Algemene Beveiligingsbepalingen voor 
Regeringsopdrachten, 

79 Bepalingen betreffende de behandeling van 
gerubriceerde documenten voor de bedrijV(:11 
in Nederland. 

]);IS, 23 Februari 1951. 
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Aan: HB· 
van: HD 

Hierbij moge ik Uv1 aandacht vragen voor het 
navolgende. 

:Door de Ltz.I Lina van Marid is, naar aanleiding 
va.n een ingesteld. onderzoek naar de antecedenten van de 
personeelchef van de N.v.stork te Hengelo, aan de directie
secretaris van die N.V. de mededeling gedaan, dat het 
"Humanistisch Verbond" moet worden beschouwd als een orga
fiisatie met eêfi links-extreem karakter. 

Als gevolg hiervan werd op 17 Januari jl. Ltz. I 
Lina door de Heer D. ''T. S tork, een der directeuren van voren
genoemde N.V. tevens hoofdbestuurslid van het "Humanistisch 
verbond" verzocht, hem nadere inlichtingen te willen ver
strekken betreffende het links-extreme karakter van dat 
verbond aangezien hem daaromtrent niets bekend was. 

Ltz.I Lina antwoordde hierop, dat zijn oordeel 
gegrond was op van deze dienst afkomstige gegevens. 

E�n en ander leidde tot het, hierbiJ gevoegd, aan 
het Hoofd Marid gericht dezerzijds schrijven van 23 Januari 
jl. No.101439 en het daarop gevolgd antv1oord van 2 dezer 
No.s.Marid 4665. 

voorts werd van Marid ondershands een exemplaar 
verkregen van het bij die dienst bestaande "Overzicht 
links-extr�rö.è en anti- · ·taire organisaties in Ne�rland", 

ier lJ mede wordt overge eg . 
In verband met het bovenstaande zou ik gaarne Uw 

oordeel vernemen omtrent de vraag of meergenoemd Verbond 
al dan niet - en in het bevestigend geval in welke mate -
als een organisatie, welke min of meer door links-extreme 
elementen is gepenetreerd, moet worden aangemerkt. 

Tenslotte zou ik gaarne worden ingelicht of er 
tussen Uw afdeling en Marid op een of andere wijze contact 
bestaat met betrekking tot het qualificeren van een organi
satie als één met een min of meer extreem karakter. 

Aan de hand van de van U verkregen inlichtingen 
zal daarop het Hoofd Marid door mij van nader bericht worden 

� 

HD, 15 Februari 1951. 
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MINISTERIE VAN 
B lNNE l'LANDSE ZAKEN 

no.: 104441 

9 s-Grav enha ge, Ó Maart 19 51

betr.: Keuringen in bedrijven 
door Marine-officieren 
in uniform 

G E HE I 

A'N: 

Hierbij heb ik de eer UHoogedelgestrenge het 
volgende mede te delen. 

Zoal$ U bekend is, zijn in die bedrijven, welke 
gerubriceerde Merine-opdra chten uitvoeren, beveiligine,s
maatregelen getroffen, welke ten doel hebben te bereiken, 
dat slechts àe leiding en niet het ondergeschikt personeel 
van het bedrijf met het karakter van die opdrachten op de 
hoogte is. Te dien einde worden n.l. de op de Marine-op
drachten betrekking hebbende tolceningen., bonnen en werlc
stukken op overeenkomstige wijze .:emerkt en behandeld al 
die, elke het resultaat z ijn vun orders van particulie
ren. 

Evenwel is mij herhaaldeli,Jk gebleken, dat in 
êie bedrijf s111erkplaatsen de uit hoofde van de vorenbedoel
de a··:ine-opélrachte n gefabriceerde werkstukken door in 
uniform geklede officieren va.u de Koninklijke Marine wor
den gekeurd. 

Dit heeft tot gevolg, dat lanes deze weg alle 
in die werkplaatsen aanwezige arbeiders er kennis van 
dragen, dat de gekaurdo werkstuklcen ten behoeve van de 
Koniuki.ijke Marine zijn vervaardigd, zodat het met de 
hogervermelde beveiligingsmaatregelen beoogde effect 
verloren gaat. 

Het is m.i. begrijpelijk, dat van de zi,jde van 
de directies der bedrijven, welke in het algemeen veel 
zorg en moeite aan de beveiliging van de gerubriceerde 
Marine-opdrachten hebben besteed, tegen ee1 dergelijke 
gang van za�en bezwaren worden ingebracht. 

Ik moge U dan ook in overweging geven te doen 
nagaan of \'iellicht de mogelijlchoid bestaat, dat in het 
vervolg de keuringen van de werkstukken als vorenbedoeld 
worden verricht door personen, die niet in uniform zijn 
gekleed. 

Omtrent het resultaat van Uw be��eiingen ter 
zake zou ik gaarne t.z.t. worden ingelichte 

HET H08FB VJIN BE BIENST, 

het Hoofd van de Marine Inlichtingen
dioost 

de Hoogedelgestr .Ii'.eor Kapt .Luit .tz. 
K.!I.Schilp 

Marinestaf 
Lange' V.ljverberg 8 
•s- G r a v e n h a g e
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N OTA �. 
aan:� 
van: HD 

Hierbij moge ik Uw aandacht vragen voor 
het navolgende . 

Enige tijd geleden werd aan deze afdeling 
verzocht een onderzoek te willen instellen naar de an
tecedenten van Oosterwijk, Abraham, geboren 28-9-1912 
te Rotterdam, wonende Bernardus Gewinstraat 19b, al
daar en werkzaam als tariefro ntroleur bij A. de Hoop 
N.V.,Electrotechnische Fabriek, daar ter plaatse, zulks 
in verband met een aan die N.V. verstrekte gerubriceer
de Marine-opdracht. 

Bij dit onderzoek bleek, dat, volgens 
informaties van de I.D.Rotterdam, genoemd persoon 
le in Februari 1947 door de bedrijfsgroep ''Metaal" 

der E.V.C. te Rotterdam was afgevaardigd naar een 
in Maart d.a.v. te Amsterdam te houden "Tarief
congres"; 

2e in Januari 1948 aanwezig was geweest op een be
sloten jaarvergadering van de sub 1 genoemde 
bedrijfsgroep. 

Op grond van deze inlichtingen, welke ter 
kennis werden gebracht van Marid en de directie van 
meergenoemde N.V. , werd betrokkene ontheven van zijn 
met bovenbedoelde Marine-opdracht samenhangende werk
zaamheden en naar een andere afdeling van het bedrijf 
overgeplaatst. 

Oosterwijk wendde zich daarop tot zijn 
chef met het verzoek de reden van dieoverplaatsing 
te mogen vernemen, waarop hem de mededeling werd ge
daan, dat een en ander was eschied in verband met 
zi ·n eb n o e e on e rouw aarheid. 

Betrokkene eeft daarop getracht de tegen 
hem ingebrachte bezwaren te ontzenuwen (vide ag.no. 

ACD 99410 met bijlagen). 
Naar aanleiding daarvan is de I.D.Rotter

dam door de heer de 1 olff van deze afdeling verzocht 
ter zake een nader onderzoek te willen instellen. 

Het resultaat van dit verzoek, neerge
legd in ag.no. ACD 102988, komt mij minder bevredigend 
voor. 

In ver band daarmede moge ik U, onder aan
bieding van bijgaand CO, verzoeken door B. 9 naar een 
en ander een grondig onderzoek te doen instellen en 
mij de resultaten daarvan, zo mogelijk spoedig, te 
willen berichten. 

Hierbij wordt opgemerkt, dat ik het, ge
zien de m.i. bestaande mog elijkheid dat de rechercheur, 
die met het onderzoek zal worden belast, tegenover 
een of meerdere personen de naam van deze diens; zal 
moeten prijsgeven wil hij tot de kern van de zaak 
kunnen doordringen, gewenst achtte hey. onderhavig ver-
zoek tot U te richten. 

J, 
/� ED, 13 Februari 1951 
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Men wordt ver.tocht bij het antwoord datum en 

.._������.L nummer van deze brief nauwkeurii te vermelden 
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Dossier No.: A.23. 

Exemplaar No. : /. 
AAN Drs. Kuipers • 
:minne:ibil.andse Veiligheidsdienst. 

J1avastraat 68. 

CO�FIDENTIEEL 
1 s- G R A V E N H A G E.

uw kenmerk 
1 

uw brief van 

onderwerp: Onderzoeken te 

bijlagen: 

1 
ons nummer 

1 
's-Gravenhage, 

0808/I.B./J.s. 
d�-

!-3!;,I - � Rotterdam. 

- f 1/3 ?'Z.. 
'jil. ,;-12 fD,, 5! 1 

/fvv.� tJ t 

.t ll)51JliJ. 

5 1. 

Hierdoor heb ik de eer U het navolgende onder
Uw speciale aandacht te brengen. 

De achterstand in de V 2 E onderzoeken bij de
werven R.D.M. en Wilton Fijenoord is dermate groot ge� 
worden, dat het door mij georganiseerde program voor de
beveiliging van in reparatie zijnde en komende Marine 
schepen en de af'bouw van de kruiser bij Wil ton Fîjenoord
ernstig in gevaar komt. 

De datum, waarop de invoering van legitima-
/ tiebewijzen, voor personen tewerkgesteld op schepen 

in reparatie voor de Koninklijke Marine te Rotterdam, 
werd gesteld op 15 Februari 1951, en voor personen te-

• ,j,.,t werkgesteld op de kruiser bij Wilton Fijenoord op 1 

l�� /tJcl-
Maart 1951. 

1fi,�.; J..,t De achterstand in de onderzoeken bedraagt tot 
fr1!"' U1.�}.J:..op heden voor Wilton Fijenoord ruim 600 personen er r 

ilJIYI ·p& voor de R.D.M. ruim 350 personen. 
}'v->'l /1/llf',,I::;;/ Het meest urgent is thans Wilton Fijenoord. 

,,..._;,""*" / "tr Aan Uw dienst werden door Wilton Fijenoord 
/,,/,, 1fJP ft r· twee pakken formulieren gezonden met speciale vermel-

//.J-r" ;;,� '.,,JJ ""'�· ding "spoedbehandeling'', echter werd mij over het re-
JJ, · ft 11 • ....,... sultaat van deze onderzoeken nog niets gemeld • 

..; 1vr-..,..1f ',I�. Ik wil U voorstellen om een voorlopige 
;'trr'-".,;. � 1 i,,..,. t check te doen uitvoeren hij de poli tie te Schiedam en 

..,.,., Jvl-/; .,.,, /j, ... /'..t/,t Rotterdam op· de achterstallige opgaven van Wil ton Dije

, y� /c,b,- , .vtd"' î � noord door onze I.o. te Rotterdam en met deze verkregen ' """"' ""'� ""; 1,.· · resultaten te werken, totdat van Uw Dienst def'ini tieve 
b- � .,tvt'l .,, ... ,,,.,, •• ,}!"'·''"' gegevens zijn verkregen. 

'!;[' Jt ... ·� · �, ...-,:;/_... 4' 
� 

- Gaarne enig -

�Y' 7{ P,f fiµ� �,f 1 �1 
;,� , !, 1t�·· :.... I 
u.-- .t,· �

"J 

�,-· t.•· 

/p,�, :.�}.: f • • 

� ,� 
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vervolgblad no. : l op brief do. 9 Februari 1951 no. 0808/I. B. /J • S.

ONFI IEEL 

Gaarne enig bericht over Uw inzicht. 
De uiterste datum voor de invoering van 

legitimatiebewijzen wil ik handhaven op l Maart 19519 

daar anders moeilijkheden zullen ontstaan met het 
Hoofd Toezicht Aanbouw. 

Ik moge U derhalve dringend verzoeken e.e.a. 
met voorraag te willen behandelen. 

DE BEVEILIGINGSOFFICIER 
DE LTZ. (Tt 

Distributie: 

Drs. A. Kuipers exemplaar No.: l. 
Hoofd Marid " " 2. 
Ltz. Lina " " 3 • 

Lina. 
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Indice: 

MINISTERIE VAN 

Il/ �I
Dossier No.: A.21. 

AAN Drs. A. Kuipers. 
B�nnenlandse Veiligheidsdienst • 

.Tavastraat 68. 

Exemplaar No.:/ QÛ�,J 
CJ) , , 

CONFIDENTIEEL 's-G RA V EN HA G E. 

uw kenmerk 
1 

uw brief van ons nummer 
1 

's-Gravenhage, 

0813/I.B./J.s. de 9e Februari 

onderwerp: Personeel N. v. A. de Hbop, A. Oosterwijk. 

bijlagen: Copie wchrijven van N�V. de Hoop d.d. 1 
ari 1951. 

,$.J,V/ 
. tJ/-Y 
e.a--7--F-ebpu-
1 • 1 · 12 fE& 19

5

1 

ACDJ /�Jo/·-

Hierdoor heb ik de eer t
r 

te doen toeko
men twee copie schrijven welke ik van de N.V. de 
Hoop betreffende A. Oosterwijk mocht ontvangen. 

Ik moge U verzoeken mij zo spoedig moge
lijk, gezien de toestand waarin deze man verkeert� 
te rapporteren over de politieke betrouwbaärheid 
van deze persoon • 

DE BEVEILIGINGSOFFICIER 
DE LTZ. (T 

Distri'butie: 

Drs. Kuipers exemplaar No.l. 
Hoofd Marid " " 2. 
Ltz. Lina " " 3. 

300 000 - 12 • '49 � 18404 
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Uw Ref. 
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W"G.Lina. LTZ.I. 

Hobbema.�de 97 

Amsterdamo 

Hooged"Gestl, He1.r" 
.. 

1Taar· aauleiding 

de door mij 

va� het dossier betreffende AoOosterwijkt 
' 

a:1 V. verstrekte gegevens in ü�·1 bezit zijn, 

aa.,daoht voo� het ;navoigande vrageno 

s�hromeiiJke vergissing mpet 

, EXEMPLAA.f , , ,No. 1

DOSSIER 
,, 

No. /l ,f /
E•A nuisk:001

0 

CORRESPONDENTIE No. Jll ;3

f-2-ptrl 
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A. DE HOOP N.V.

ELECTROTEC HNISCHE FABRIEK 

Aan de Hoogedeleestrenge Heer 
Ltzo I W.G. Lina, 

Hobbemakade 97, 

A m s t e r  d a  m. 

R O T T E R D A M • Z., 7 Februari 1951 

Hoogedelgestrenge Heer, 

Ten vervol�e op de door 
onze personeelschef, de Heer Buiskool op l Febr.
j.l. gezonden 'brief betrei'fende A. Oosterwijk
met het daarin vervatt;e dringend verzoek heli
onderzoeK te willen bespoedigen, maken wij U
er op attent, dat wij hierop tot op heden van
U: __ \aai n9ch .t�j;�n..m..oobteo ontpa.nge..n. ..... ___ _ 

Waar de KWestie nu reeds 
enige maanden traineert en er onzerzijds meerde
re malen met klem op is aangedrongen het onder
zoek in deze zaak te bespoedigen, moeten wij 
constateren, dat in dit geval de grote belangen 
van Oosterwijk uit het oog worden verloren. 

Aan5ez:'..en "li.j tham1 
moeten aannemen, dat door ongelukkigerwijze fo�tie
Ye inlichtingen eGn si -;;uatie is ontstaan, waa-rbij 
aan de man o.i" schromelijk onrecht is aangedaan, 
willen wij niet rusten voordat de:z;e :,;aak tot 
klaarheid is gebr:icht, da.e.r wij ons me:le verant
woordelijk voelen voor deze sit�atie. 

Wij mogen dan ook nogmaals 
beleefj bij U aandrint,;en op eni6 beriüht en voor.:.ü 
op het bespoed;.;en van het onderzoek. 

Inmiddels verblijven wij, 

Hoogachtend, 

A. DE HOOP N.Vo

-----------=)� di4 átA vj ( 
EXEMPLAAR 

DOSSIER 

No. I 

No. /9 Î/ 

CORRESPONDENTIE No. pt//J 

DATUM 
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Fnbrioks-, Kantoor- en Expedltieodros: 

WILLINGESTRAAT 2 
Industrie-terrein Slulsjesdijk 

Postbus 501 4 

TELEFOON No. 7 9 6 0 0 (1 O UJnen) 

Postrekening 1 2 1 7 0 

B.anklers: De Twentsche B,rnk N.V. 
Westorslngol No. 8 6 • Rotterd.am 

St.1dsfiliaal: 
NIEUWLAND 1 • VASTELAND 28 
TELEFOON No. 2 1 1 4 0 (2 Ujnon) 

Uw Ref. 

Onze Ref. HAB/RG. 

AGENTEN VAN: 

Oldham & Son Ltd. 
Accumuletoren 

Higgs Motors Ltd. 
Motoren, dynamo's 

Slmms Motor Units Ltd. 
(niet voor koppelingen) 
Brandstofpompen, 
dynamo's, starters 

R. B. Pullin & Co. Ltd. 
"Frectlonal H.P." motoren 

Flexible Manufacturlng Co. Ltd. 
Soepele assen en 
beschermstengen 

A. P. Lundberg & Sens Ltd. 
Schekelears en 
stopconteclen voor schepen 

Santon Ltd. 
Stapelschakelaars 

Ch. H. Champlon & Co. Ltd. 
Koolspltsen 

Whlpp & Bourne Ltd. 
Schakelmeterlael voor 
hoog- en laegspannlng 

M. & C. Swilchgaa, Ltd. 
Ml]ngesvelllg 
schakelmalerlael 

GriHlth1 Bros & Co. 

• 
lsolelle- en 
zuurbestendlge lakken 

Heatrae Works Ltd. 
Verwarmingsapparaten 

Nevelin Electric. Co. Ltd. 
Kwikdampgelijkrichters 

Gent & Co. Ltd. 
Elec. klokken, schellen, 
brondmeldlng- en 
oproeplnstellatles 

Newton Brothers Ltd. 
Autom. spennlngsregelaars, 
perioden omvormers 

Ferranti Ltd. 
Hoogspennlngs
trenslormatoren, 
Inductie spannlngsregelears 
Condensatoren ter verbetering 
van de arbeidsfactor 

Simplex Eleetrlc Ltd. 
Stalen pijpen en toebehoren 
W.D. en gasdichte 
verlrchtlngsornamenten 
Zoekllchten 

Elcordla Ltd. 
Steallentaarns w.o. 
In gasdichte uitvoering 

Superstat Ltd. 
Electr. Apparatuur om 
ketelstecnvormlng te voorkomen 

CONFIDENTIEEL 

N.V.

ELECTROTEC HNISCHE FABRIEK 

,..........._--,,,.--�î•�leg:z:;.:"::,:m�-A
:_:

d
:;,:
,os: E SP ERA N Z A 

"··� 
n,y

/( _ ()>_ 6-/

ACD / //61.üt 

Aan de Weledelgeboren Heer 
J.J. de Wolff, 

ROTTER DAM•Z,, 

Javastraat 6t$, 

s -Gr a v e n h age 

7 Februari 1951. 

Weledelgeboren Heer, 

Ten vervolge op de door 
onze personeelschef, de Heer Buiskool, op 1 
Februari j.l. gezonden brief betreffende 
A. Oosterwijk met het daarin vervatte dringend
veraoek het onderzoek te willen bespoedigen,
maken wij U er op attent, dat wij hierop tot
op heden van U taal noch teken mochten ont
vangen.

Waar de kwestie nu reeds 
enige maanden traineert en er onzerzijds meerdere 
malen met klem op is aangedrongen, het onderzoek 
in deze zaak te bespoedigen, moeten wij consta
teren, dat in dit geval grote belangen van 
Oosterwijk uit het oog worden verloren. 

Aangezien wij thans moeten 
aannemen, dat door ongelukkigerwijze foutieve 
inlichtingen een situatie is ontstaan, waarbij 
aan de man o.i. schromelijk onrecht is aange
daan, willen wij niet rusten voordat deze zaak 
tot klaarheid is gebracht, daar wij ons mede 
verantwoordelijk voelen voor deze situatie. 

Wij mogen dan ook nogmaals 
b�leefd bij U aandringen op enig bericht en 
vooral op het bespoedigen van het onderzoek. 

Inmiddels verblijven wij, 

Hoogachtend, 

HOOP N.V. 

tûtfkjj_' 
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AFSCHRIFT 
Rotterdam, 26 Januari 1948 

Kort verslag van de besloten jaarvergadering van de Eenheids - Vak -
Cenjrale, bedrijfsgroep Metaalnijverheid, gehouden op Zaterdag 
17 anuari 1948, te 15 uur, in de cantine van het Stadstimmerhuis, 
Veemarkt 2 te Rotterdam. 

Aanwezig waren 125 personen. 
Verschillende personen voerden het woord. 
Een van de discussanten was o.a. Oosterwijk, Abraham, geboren te 
Rotterdam 28-9-1912, kantoorbediende, wonende te Rotterdam, Bern. 
Gewinstraat 19b. 



• 

• 

• 

AFSCHRIFT ZEER GEHEIM 

Kort verslag van dé huishoudelijke ledenvergadering van de 
bedrijfsgroep '�1etaal" der E.v.a., te Rotterdam, gehouden op Zaterdag 
22 Februari 194?, te 16 uur, in de �antine van het Stadstimmenhuis aan 
de Veemarkt te Rotterdam. 
Aanwezig waren ongeveer 800 personen. 
Verschillende persone.n voerden het woord. 
Na discussie werden de volgende personen als afgevaardigden gekozen: 

1 •••.••••••••••••• 

2 ••••••••••••••••• 

3 ••••••••••••••••• 

4 •••••••••••••••••• 

5 •••••••••••••••••• 
6. Abraham Oosterwijk, geboren 28-9-1912 te Rotterdam, wonende te

Rotterdam, Bern. Gewinstraat 30b •



HINI�'.i'7.:RI.13i Tf &� 
B nrn El\l"LANDSZ ZA.KEN 

no.: 102989 

0 

AAN: 

het Hoofd van de 

's-Gravenhage, 13 Februari 1951 

VEHTRCU..'ELIJX 

Met verwijzine naar de, U bekende, roeds 
eerder plaats gehad hebbende checking van Oosterwijk, 
Abrabam v geboren 28-9-1912 te Rotterdam, wonende 
Bernardus Gewinstraat 19b aldaar en werkzaam als 
tariefcon troleur bij A.de Hoop N.V. Electrotechni sche 
Fabriek daar ter plaatse, heb ik de eerU mede te 
delen 9 

dat het door de I.D. Rotterdam ingestelde on
derzoek naar de antecedenten van betrokkene onvoldoen
de resultaten heeft opeeleverd. 

Door deze dienst wordt thans ter zake een 
nader onderzoek ingesteld� omtrent de uitslag waar
van U t .z.t. mededeling zal worden gedaan. 

HET HOOFD VAN DE DI:ENST, 
Namens deze, 

/ 

M.J .M. Stall

Marine Inlichtineendienst 
De Hoogedelgestr .Hee r  
KaptoLt.tz. KoH.Schilp 
Lange Vijverberg 8 
's- G r a  V e n h O e e 



Fabriek-, Kantoor- en Expeditieadres: 
WILUNGESTRAAT 2 !._ 

Postbus 5014 
TE�E.FO�N No. 7 9 6 0 0 (9. Lijnen)

_ 
Postrekening 1 2 7 7 0 

Bankiers: De Twentsche Bank N.V. 
Westerslngel No. 8 6 - Rotterdam 

Stodsllliool: 
NIEUWLAND 1 • VASTELAND 28 
TELEFOON No. 21 1 4 0 • (2 Lijnen) 

Uw Rel. 

Onze Ref. 

.. 

AGENTEN VAN: 

Oldham & Son Ltd. 
Accumulatoren 

Higgs Motors Ltd. 
Motoren, dynamo's 

Slmms Motor Units Ltd. 
(niet voor koppelingen) 
Brandstofpompen, 
dynomo's, starters 

R. B. Pullin & Co. Ltd. 
"Frl!lctlonel H.P."' motoren 

Flexlble Manufacturlng Co. Ltd. 
Soepele assen en 
beschermsll!lngen 

A. P. Lundberg & Sons Ltd. 
Sch21kelears en 
stopcontacten voor schepen 

Santon Ltd. 
Stepebchekelaers 

Ch. H. Champlon & Co. Ltd. 
Koolspllsen 

Whipp & Bourne Ltd. 
Schekelmeterleel voor 
hoog- en leegspennlng 

M. & C. Switchgeor Ltd. 
MiJng21svelllg 
sch8kelmaterla21! 

•fliths Bros & Co. 
1.. lsoletle• en 

zuurbestendlge lakken 
Hentrae Works Ltd. 

Verwarmingsapparaten 
Navelln Electrle. Co. Ltd. 

Kwikdampgelijkrichters 
Gent & Co. Ltd. 

Elec. klokken, schellen, 
brandmelding• en 
oproeplnstallatles 

Newton Brothers Ltd. 
Autom. spannlngsregelaars, 
perioden omvormers 

Ferrantl Ltd. 
Hoogspannings
transformatoren, 
Inductie spannlngsregeleers 
Condensetoren ter verbetering 
van de erbeldsfactor 

Slmple" Electrle Ltd. 
Stolen pijpen en toebéhoren 
W.D. en gssdlchle 
verllchtlngsornamenlen 
Zoeklichten 

Elcordio Ltd. 
Staeflanteerns w.o. 
In gasdichte uitvoering 

Warwick Rlm & Seetlonlng Ltd. 
Venduraform 
(alumlnlum met houtllneer) 

NlET O.K. 
ACD/ fi 
DAT: � 

DE HOOP 
PAR: 1 r _J.r$ 

' .. ,;,; 1951·E LECTROTEC HNISCHE FABRIEK 

u De 

..., .. 

Weledgeb.Heer 
J.J.de Wolff 

Javastraat 68 
Den Haag. 

ROTTERDAM-Z., 1 Febr.1951 
/;./:.. ; ... 1 ·{/· 12.c(}) ,v-\

�;() fl-,.,A-v�,v<- /u.�Weledgeb.Heer 
' r 

Naar aanleiding van het dossier betreffende 

A.Oosterwijk,waarvan de door mij aan U verstrekte nadere

gegevens in Uw bezit zijn,moge ik dringend uw aandacht

voor het navolgende vragen:

Ik meldde U reeds dat de Directie thans tot de over-

tuigïngsis gekomen dat hier een schromelijke vergissing 

moet zijn begaan. 

Waar deze kwestie nu al geruimen tijd loopt begint 

man ongeduldig te worden,ook al omdat indien hij toch 

onverhoopt fout mocht blijken te zijn,wij hem niet langer 

in onze dienst kunnen houden. 

Hierbij komt nog dat ik het gezin bezocht heb,nadat 

hij kortgeleden een ernstige maagbloeding heeft gehad, 

welke volgens de behandelend geneesheer geacht wordt zà 

al niet een uitvloeisel van deze kwestie te zijn,dan toch 

met de nervositeit hierdoor veroorzaakt nauw verband houdt 
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Ik moge er de.rhalve n_amens de Directie met klem op aandringen 
t, '  

' 
- • 

dat U het onderzoe)c in deze �aak zo veel mogelijk bespoedigt. 
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Inmiddels verblijf ik voor 
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A. de Hopp N.V.
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-ËT 0.K. 1

D/ ',R-f}fjE_:I1 PAR: .,c.,l. 
I. D. No. 78. � (t ûJ;,:i"..., 

VERTROUWELIJK.

Bet.r.: A •. oost erwijk. 

1-----.. 
1 :-12 ,a 19sr) 

l ACD/1ot9,9�
��-'9"i--- 26 �AN. 1951 

lt/:1. . �-· a.eÇJ -v
� Q/wl,,c., tl)

Naar aanleiding van de moeilijkheden welke blijkens 
mededelingen van de Heer de Wolf gerezen zijn ten aanzien 
van Oosterwijk, Abraham, geboren 28-9-12 te Rotterdam, 
kantoorbediende, wonende Bernardus Gewinstraat 19b te 
Ro,tterdam, bericht ·ik u, dat omtrent dit punt geen nadere 
opheldering verstrekt kan worden. De betrokken bron is 
niet meer ter beschikking. 

Ik ben �chter de mening toegedaan, dat bovenaange
haald geschil bij to epassing van de hier gevoigde w erk
methoden, zo niet geheel achterwege gebleven, dan toch 
tot zijp geringste proporties teruggebracht zou zijn.E:irre. 

Aan B.V.D. <µ>11 À_ 
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No •. 101439 

's-Gravenhage, 23 Januari 1951. 
J'a"9'8:st�aat 68. 

Onderwerp: J4ededèl1ng Ltz. I K.M.R.. 
W.G.U.na aan de Heer 
·D.W.Stork betreffende het
"Humanistisch Verbond".

VERTROUWEUJ'K/PEROOONLIJX. 

!t 

• 1 
' 1, 

'• 

r 
. 

Ik moge het navolgende onder 'uw aandacht brengen. 
Op 18 Januari jl. stelde de Ltz.I K.M.R. W.G.Lina zich tele
fonisch in verbinding met een ,nin m1jri ambtenaren en deed het 
verzoek of de mogelijkheid bestond, dat een van de ambtenaren 
van de B.V.D. zich in verbinding zou kunnen stellen met do 
Heer D.W.Stork, een der directeuren van de N.V. Stork te Hengelo, 
teneinde hem nadere inlichtingen te verstrekken over het "Hll.• 
�1stiech Verbond", waarvan de heer Stork hoofdbestuurslid is. 

Al vorens op d1 t verzoek in te gaan heb ik laten na
vragen hoe deze kwestie zich heeft toegedragen, :waarbij is ge
bleken, dat hogergenoenne officier enige tijd geleden met de 
Heer Swart, directie-secretaris en tevens belast met de behan
deling van d e  beveiligings aangelegenheden, organisaties met 
een min of meer links extreem karakter had besproken. In dit 
gesprek had toen de Ltz.Lina het "Htulllnist1sch Verbond" en het 
"Verbond van wetenschappelijke Onderzookers" genoemd als or
ganisaties met een links-extreem �raktar. De heer &mrt bad 
hierop geantwoord, dat de Heer D. W .stork hoofdbestuurslid was 
van het Humanistisch Verbond. 

Klaarblijkelijk heeft de Heer Swart een en ander 
ter kennis gebracht van de Heer Stork, daar laatstgenoenne op 
17 1anuari jl. de Ltz. Line. verzoc�t,hem nadere inlichtingen 
te willen verschaffen betreffende het links-extreme karakter 
van het "Humanistisch Verbond"• De Ltz. Lina heeft toen de Heer 
Stork medegedeeld, dat de organisatie door links extreme ele
menten was gepenetreerd. Dit f'eit \188, zoals de Heer Stork 
zeide, hem volkomen onbekend. Het ma hem bekend, dat een ven 
de voormalige hoofdbestuursleden links extreem georienteerd was, 
.doch deze persoon was reeds in 1949 uit het hoofdbestuur ver
wijderd. De heer Stork wenste te weten, op welke gronden Ltz.Lina 
deze uitspraak deed, 'l\'liarop deze .heeft gean�woord, dat deze 

• . uitspraak wel gegrond zou zijn op gegevens afkomstig van de B.V.D.,
waarop de Heer Stork het in de eerste alinea geno8!11.de onderhoud

. � aanvroeg • 

.Aan: 

de HoogF.dGes�renge Heer 
X�Ltz. K.H.Schilp, 
Marine-Staf, 
Lange Vijverberg e,
•s-G rav e n  ha se.
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23 1enuari 1951. 

Na.ar aanleiding van de hierboven geschetste gang van 
zaken zal 1k het op prijs stellen 'f8?l U te vernemen op welke 
gronden de Ltz. Lina de aangegeven uitspraak betreffende het 
"Humanistisch Verbond" heeft kunnen doen, daar hem van de zijde 
van mijn dienst geen berichten of gegevens kunnen hebben bereikt 
om een dergelijke uitspraak te kunnen doen. 

Ik zal tevens gaarne Uw zienswijze vernemen omtrent 
de door de Ltz. Lina genomen vrijheid om zijn beweringen te on
dersteunen met het gebruik maken van �e naam w.n de B.V.D., waar
door ik mij, zoals gebruikelijk, voor de taak zie gesteld om 
door een buitenstaander bij derden gevestigde verkeerde indruk
ken omtrent de B.V.D. recht te zetten •. 
Bovendien komt Äet mij uit een oogpunt van security niet verde
digbaar voor dat de bron van informatie aan personen buiten de 
krins van de inlichtingendiensten is genoemd. 

Tenslotte verzoek ik Uw aandacht· voor het feit, dat 
de Ltz. Lina met het doen van bovenaengehaalde uitspraak zieh 
begeven heeft buiten het gebied van.de controle op de beveiliging 
als bedoeld in het terzake handelend. schrijven van de Minister 
van Binnenlandse .Zaken aan zijn ern.btgenoot van Marine van (17) 
April 1950" 
Ik teken hierbij aan, dat mijnerzijds zeer goed wordt ingezien, 
dat in gesprekken gevoerd door de door U aangewezen controlerend 
en inspecterend officier voor de beveiliging van de mar�e-opdraoh
ten, wel eens zaken kunnen worden aangeroerd welke buiten de 
sfeer liggen welke rechtstreeks verband houdt met de uitgeoeten-
de controle op de beveiligingsmaatregelen, wat m.i. echter niet 
wegneemt, dat het zeker niet op zijn weg had gelegen om zich te 
laten leiden tot het doen van uitspraken over zaken welke geen 
verband houden-met zijn taak. 

Ik zal het op prijs stellen ook hieromtrent Uw opmerkin• 
- gen te .vernemen.

HET EOOFD VAN DE DIENST, 

Hr. L. -Einthova,. • 



RAPPORT van D. 
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Betreft:· Verslag bespreking met I.D.Hengelo d.a.. 
12 Januari 1951, ten behoevevan OD 1401 

Naar aanleiding van de nota van DRES I d,d, 
22 _December 1950 bad een bespreking plaats met de 
I .D .Hengelo. De in de nota genoemde re er Lijmbach 
was niet aanwezig, do ch wel zijn medewerker. 

All,ereerst de wijze geprezen, waarop de . 
rapporten Hengelo waren samengesteld. Echter ver
zocht deze uitgebreidheid in den vervolge voor die 
gevallen waar niets ongunstigs aan de dag treedt 
acn.terwege te laten. Meh vond het zeer prettig, dat 
op deze wijze gewerkt kon worden, daar een en ander 
een aanzienlijke tiJdsbespar�ng zou  geven. 
( nota aan BSV) 

DMS, 18 Januari 1951

�· 
,· 

;.; 
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Betreft: Ver ag bespreking bij de . • terdam 

d.d. 5 Januari 1951. t.,t111. !) /<l�I

Aanwezig: H!d.-Inspect. Kruyt 
Adj. Goemans 
DMS 

1. Deze bespreking had plaats op verzoek van
BSV I. De ID Rotterdam had tegenover zojuist
genoemde geklaagd over de vele V 4e onderzoe
ken welke door ons werden aangevraagd, terwijl
volgens de ID Rotterdam al deze onderzoeken
niet noodzakelijk waren, daar zij volledig
ingelicht waren. naar BSV I ook niet bekend
was met de beweegredenen, verzocht hij DrlJS
deze zaak zelf te gaan bepraten.

2. H:fd.-Insp. Kruyt medegedeeld, dat wij wat het
marine-werk betreft, niet zullen kunnen vol
staan met te weten of iemand wel of niet ex
treem links is doch dat gezien het feit, dat
het hier een opdracht betreft welke "Vertrou
welijk" is gerubriceerd, de marine ook wenst
te weten, hoe de levenswandel en de karakter
eigenschappen van de bij dit werk in te scha
kelen personen zijn. Niet uit het oog mocht
worden verloren, dat bepaalde personen de
plannen en de beschrijvingen van gedeelten
van het project, ja soms van het gehele pro
ject in handen krijgen. Dat de marine in deze
gevallen wenst te weten hoe de antecedenten
van deze personen zijn, is geheel begrijpelijk.
Dat dit veel werk voor de betrokken ID geeft,
wordt onmiddellijk aangenomen, doch aan de
andere kant mag het belang van onze lands
verdediging niet uit het oog verloren worden.
Kr. vond dit allemaal heel mooi, maar hij
kon het hieruit voortvloeiende werk niet af .
Hij vond het enigszins belachelijk, dat de 

marine zulke eisen stelde. Wij moesten dan
maar trachten de marine te bewegen, deze ei
sen te laten vallen. Kr. wenste ook te weten,
wie de mensen waren, waarvoor de marine zo'n
uitgebreid onderzoek wenste en wat de marine 

nu speciaal van die mensen wilde weten. Hier
op geantwoord, dat een uitgebreid onderzoek
door de marine in het algemeen gevraagd
wordt van:

a. het bewakingspersoneel
b. het personeel tekenkamer en lichtdrukke-

rij 
c. werkvoorbereiders
d. calculators
e. de chefs die het werk uitvoeren
f. het administratief personeel, dat met

Aelmarine·�e maken krijgt
g. telefonisten



,. 
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De marine wenst verder te weten van bovengenoemd 
personeel: 

a. de politieke gezindheid
b. de algemene levenswandel en karaktereigen

schappen b.v. een losbandig leven, a.rank
zuch t, schulden enz.

Van dit laatste begreep Kr. niet erg het verband 
met het marine-werk. Hem er toen op gewezen dat 
personen die zojuist genoemde ondeugden bezaten, 
loslippig konden zijn, ja zelÏs omkoopbaar zouden 
kunnen zijn en dat hierdoor het vertrouwelijk ka
rakter van de opdracht in gevaar kon komen. 
Kr. vond dit alles zeer mooi maar daar begon hij 
niet aan. Z.i. was een deugdelijke administratieve 
checking van de betrokkene en zijn naaste bloedver 
wanten meer dan voldoende. Hem hierop medegedeeld, 
dat gezien het feit dat het maanden duurt voor
dat uit Rotterdam een onderzoek binnen komt, reeds 
de laatste maanden in overleg met de marine vol
staan was met een administratieve checking. Kr. 
was over deze laatste opmerking hoogst verbaasd, 
daar hij van deze administratieve checking niets 
gemerkt had. Hem hierop medegedeeld dat wij deze 
checkingen aan de hand van onze eigen cartotheek 
hadden verricht. Dit kon volgens Kr. nooit af
doende geweest zijn, daar onze cartotheek niet bij 
is. Men zit nl. in Rotterdam met een 8000 a 10.000 
gevallen die nog niet aan onze dienst zijn doorge
geven. Teneide dit te staven werden mij 4 boeken 
getoond ieder + 2 cm/dik met op iedere bladzijde
+ 40 namen van-abonne' s .·Taarheid, waarvan nog
iiiets is doorgegeven. Ook al zou deze achterstand
niet bestaan, merkte de adj. G. op, dan zou onze
cartotheek nog niet bij kunnen zijn,daar tussen
het moment van constateren van een feit en het bij
ons bekend worden van dit · eit gauw een 3 maanden
zouden verstrijken. Toen D.m.s. hierop opmerkte,
dat hij in de veronderstelling verkeerde dat de
I.D.Rotterdam bij was, antwoordde Kr. hierop,
dat deze achterstand bij onze dienst bekend was.
Onder de nog niet aan ons doorgegeven meldingen
bevindt zich personeel van de havenbedrijven,
werven, P.T.T., N.S. enz.

G. merkte nog op, dat hij altijd het idee
had van enige rivaliteit en dat het ons streven 
was, de I.D.'s buiten alles te houden. Als voor
beeld haalde hij aan, dat aanvragen voor onder
zoeken binnen kwamen zonder opgave waarom dit 
onderzoek wordt gevraagd, ja zelfs in de meeste 
gevallen is niet eens het bedrijf opgegeven, waar 
de betrokkene werkt. Ook het geval de Hoop vond 
men hoogst eigenaardig. Men begrijpt niet waar
om de firma de Hoop zich wel tot de B.V.D. heeft 
gewend en waarom niet tot de politie Rotterdam. 
Dit was toch een uitgemaakte Rotterdamse zaak. 
De heren er toen op gewezen, dat hogergenoemde 
firma door haar marine-opdracht een door ons be
veiligd bedrijf is en dat zij zich in eerste in
stantie tot ons moest wenden. 

3. Overeengekomen werd, bij het screenen van personeel
van bedrijven in �otterdam en omgeving een nauw
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contact te onderhouden met de I.D.Rotterdam ten
einde zodoende over de laatste gegevens te be
schikken. 

4. De kwestie Oosterwijk A (zie A�D 99410) is nog
steeds in onderzoek. Door DM'S werd Kr. er op ge
wezen, dat dit een hoogst onpleizierige k�estie
zou zijn indien zou blijken, dat de door de I.D.
Rotterdam verstrekte gegevens onjuist zouden zijn.
Ten eerste is de betrokken persoon bij zijn direc
tie in een kwaad daglicht gesteld, hetwelk wel
eens fatale gevolgen zou gehad kunnen hebben in
dien men tegen de betrokken persoon niet zo open
hartig was geweest. Ten tweede wordt onze dienst
in opspraak gebracht en komt zoiets de naam niet
ten goede, terwijl de kans bestaat,dat de betrok
ken directie aan de adviezen welke wij aangaande
haar personeel geven, gaat twijfelen wat zijn
terugslag op het beveiligingswerk bij deze firma
zou kunnen hebben.

DMS, 10 Januari 1951 

�· 



NOTA voor CO. 99410. 

Betreft: A. Oosterwijk. 

Enige maanden geleden werd door de firma de Hoop & Co
ter checking opgegeven: 

Abraham Oosterwijk, 

n .�N /15'% ;��: ��· �;;f;;d:, R��;��
d

��instraat--1-�b � 'f! � 
� "'\. Uit de checking bleek dat be�ne voorkwam in OD 

'280/E.V.C.-organisatie en OD 88b/lfesloten vergaderingen EVC. 
Op grond van deze gegevens werd betrokkene niet meer 

toegelaten tot marine-werk. Toen men hem de reden hiervan 
opgaf was Oosterwijk ten zeerste verbaasd . Volgens hem 
moest dit alles op een misverstand berusten en heeft hij 
thans een brief geschreven, waarin hij verzoekt zijn naam
van elke blaam te willen zuiveren. 

D.VI, 20 December 1950.



INLICHTINGENDIENST 

R O T T E R D A M 

I.D. no. 33 Rotterdam, 26 Januari 1948. 

G i!: H .li: I TuI. 

• 

Kort verslag van de besloten jaarvergadering 
van de �enheids - Vak - Centrale, bedrijfsgroep 
Metaalnijverheid, gehouden op Zaterdag, 17 Jarmari 
1948, te 15 uur, in de cantine van het dtad-'l'im.:1erhuis 
Veemarkt 2 te Rotterdam • 

. . . . . . . . .  . 

Na een uitvoerige toelichting hierop te hebben 
gegeven, waarbij spreker opmerkt, dat 
Goudswaard, L.D. en Versluis, J • .1

1h. beiden voornoe,;id
als reserve zijn candidaat gesteld, wordt hierover 
gelegenheid tot discussie gegeven • .t:liervan wordt 

·gebruik gemaakt door eèn 9-tal onbekenden, en door
Baijens, Leendert, geboren 24.3.1906 te Rotterdam,
automonteur, alhierWJnende Bajonetstraat 68b;
Oosterwijk1 Abraham, geboren 28.9.191� te Rotterda!ll,
kantoorbediende, alhier wonende Bern. Gewinstraat 19b,
Smol, Govert, geboren lj.2.1905 te Rotterdam, kopersl4:';;e
alhier wonende lUosstraat 9a; en Blanken, Jan, beboren
6.12.1900 te Rotterdam, pijpfitter, alhier wonende
Klaverstraat 54a.

\ 

. . . . . . . . . .



-INLICHTINGENDIENST 
"'ROTTERDAM 

I.D. no. 169 Rotterdam, 27 Februari 1947. 

• 

Kort verslag van de huishoudelijke ledenverbaderin� 
van de bedrijfsgroei., "Metaal• der �.V. C. te Rotterda.1, 
gehouden op Zaterdag, 2� .1''ebruari 1947, te 16 uur, in de 
cantine van het Stadstim-'ierhlÎ!.is aan de Veemarkt te 
Rotterdam • 

. . . . . . . . . . 

Bpreker deelde voorts mede, dat op 27, 28 en 29 
.:laart a.s. te Amsterdam in Hotel n.rasnapolsky een 
111rariefcongres" zal worden 6ehouden, waarvoor uit deze 
vergadering zes afgevaardigden zullen moeten worden 
gekozen. Hierover ontstond nogal enige duscussie, men 
zou hiervoor graag een a

..._
Jart vergaderin6 v1illen hebben, 

doch was het er over eens, dat de toestand zoals die nu 
is, voor de arbeiders niet houdbaar is en dat verhoginc:: 
van de productie tot stand moet komen, mits de arbeiders 
hiervan zelf orofiteren. 

Na discÜ.ssie werden de volgende _.,.,ersonen als af6e-
vaardi6den gekozen: 

1. 
2. 

3. 
4. 
5. 11.braham OOST.óR'JIJK, geboren 28.9.1912 te Rotter

6 • 

dam, wonende te Rotterdam, Bern. Gewinstraat 19b,

. . . . . . . . . . 



Fabriekp, Kantoorp en Expeditieadres: 
WILLINGESTRAAT 2 

Postbus 501 4 
TELEFOON No. 7 9 6 0 0 (9 Lijnen) 

Postrekening 1 2 7 7 0 

Bankiers: De T wentsche Bank N.V. 
Westorslngel No. 8 6 " Rotterdam 

Stadsflllaal: 
NIEUWLAND 1 • VASTELAND 28 
TELEFOON No. 21 1 4 0 (2 Lijnen) 

Uw Ref. 

AGENTEN VAN: 

Oldham & Son Ltd. 
Accumulatoren 

Hlggs Motors Lid. 
Motoren, dynamo's 

Slmm, Motor Unlb Ltd. 
(niet voor koppelingen) 
Brandstofpompen, 
dynemo's1 starters 

R. B. Pullln & Co. Ltd. 
"Frectlonel H.P." m"ëtoren 

Flexible Manufacturing Co. Ltd. 
Soepele essen en 
beschermslangen 

A. P. Lundberg & Sons Ltd. 
Schakelaars en 
stopcontacten voor schepen 

Santon Ltd. 
Stepelschekelaars 

Ch. H. Champlon & Co. Ltd. 
Koolspitsen 

Whlpp & Bourno Ltd. 
Schakelmeterleel voor 
hoog- en leegspannlng 

M. & C. Swltchgoar Ltd. 
� MIJngesvelllg 

. ........,., schakelmaterlaal 
Grlfflths Bros & Co. 

lsoletle· en 
zuurbestendlge lakken 

Healrae Work1 Ltd. 
Verwarmingsapparaten 

Novelln Electrlc. Co. Ltd .. 
KwlkdampgeliJkrlchters 

Gent & Co. Ltd. 
Elec. klokken, schellen, 
brandmelding• en 
oproeplnstallelles 

Newton Brothers Ltd. 
Autom. spanningsregelaars, 
perioden omvormers 

Ferrentl Ltd. 
Hoogspennlngs
transformatoren, 
Inductie spennlngsregelaars 
Condensatoren ter verbetering 
van de arbeidsfactor 

Simplex Electrlc Ltd. 
Stelen pijpen en toebehoren 
W.O. en gasdichte 
verllchtlngsornemcnten 
Zoeklichten 

Elcordla Ltd. 
Steeflantearns w.o. 
In gesdlchte ultvoertng 

Warwlck Rlm & Sectlonlng Ltd. 
Venduralorm 
(alumlnlum met houtflneer) 

J C14�

�) 

N.V.

E LECTROTEC HN ISCHE FABRIEK 

M. 9 -6,-/J

,�c O DEC. �

Aan de Binnenl.Veiligheidsdienst 

Javastraat 68 Den Haag 

t.a.v. de Heer J.J.de Wolff 

ROTTERDAM-%., 13 December 1950 

Geachte Heer De Wolff 

In bijlage doen wij U teekomen fotocopiëii 
van het tot dusverre door ons verzamelde dossier betreffende 
A.Oosterwijk.Wij zouden het op hogen prijs stellen wanneer
U uw onderzoek ten zeerste bespoedigde,daar wij steeds meer
tot de overtuiging komen,dat hier een schromelijke vergissing
moet zijn begaan.

In ons zowel als in zijn belang dient deze man gezuiverd te 
worden van de blaam die op hem is geworpen. 

De informaties die wij over hem hebben gekregen zijn alle 
zonder uitzondering goed .  

De Hr. Nooteboom die genoemd wordt in de brief van Ds.Kleij 
is secretaris van de plaatselijke afd. van het C.l. V. � 

Verder kunnen wij U nog mededelen,dat O.in de maand Januari 
1948 geen vacantiedag heeft genoten.Zijn eerste vacantiedag 
in dat jaar viel op 3 Augustus. 

Hij is iemand die zich niet op de voorgrond plaatst,en de 

gehele kvvestie bedrukt hem zeer. 
Ds Kleijne deelde verder bij het onderhoud dat ik met hem 

had mede,dat hij werkelijk moest worden overgehaald om in he 

wijkcollege zitting te nemen ,daar hij zelf meende hier nog 
niet rijp voor te zijn. 

Spoedig het resultaat van uw onderzoek tegemoet ziende 

teken ik hoogachtend 
voor A.de Hoop N.V.

met :� bijlagen. 

H.A.Buiskool 
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Rctterëwn, 5 Dec.l950. 

Varkla.rinë u.angaande u� heer A.Oosterwijlc, 

won�nde Bern.Gewinstraat 19B R'dam.

Op Maandag 4 Deo.had ik een cnderhoud met da he�r 
H.A.:Ruiskcol,;.;eracnaelschef van A.de Hoop N.V.,in verband
met verdenkingen tegen de h��r A.Oost�rwijk . 

Ik stel er prijs cp sJhriftP,lijk t'! verklaren,dat 
ik gencf:lmde heer Oosterwijk sinds 1946 ken en 113r ten vcll't 
van overtuigd ben,dat hi6r een miaverstd.nd in het spel mo�t 
zi ,:In. �r .. 

Al houd ik·reKenijg m�e,dat men met "llk mens be
drc,g9n k1;3.n uitkomen.wens i&: v,:;e,ralsnc;è$ ni-at t,s eselovP,n,dat 
tij in '3!Ü� (pZi.Jht ;.;cmrriunistiaJh'9 c1.3pin1.ties zc.u hsbb"ln of 
een à.ubb�lzinni6e rol ZL;U d[Jelen.Hij is �en a0tief medew�r-
K�>ir in mijn Wijk; e, :1.<it trcu\'I c..,p Wi�kbezcek met de heer S. 
R�end13rs,H�1·rr,:;m Rcbb'3rsst.r�d.t 104 "' en is cok z�er 1:levriend ,r.,l/(. 

r.J.11c(t9bLom,öi, tl'le;"lncv'3r hem woont c,p Nc 17�. 
Ik k,.l.n r"'3m nct"S ;1iet a1-;.ders zien d::i.n u.ls .,.,n r.,c

si ti �f v:9rk�li jk rr:�slP,vend Christen ,die IS, waarvoor hi f 
zi0h uitg'3eft, �n h9� zou mij ten �'3erst� betrauran,in-
diP.r:. hf!m of zijn 6-,zin .s �h .i.di:, zou werden berokkend d�1cr 13en, 
�aar m�jn geda�ht" absurde verdenking. 

' 

Predik11nt der H-,rvnrmdf9 
G�mAante te Rotterdam. 
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Rapport van D. 

Betreft: Verslag bespreking d.d. 16.11.50 bij MARID ten b�'Joe'Voe--vml'l"'�-01.

.Aanwezig: Kltz 
Ltz II 
D VI. 

G.Kruys
Lefrandt _:::j:�-_1 

J A.(�� lf d.�' ,. 
1. Van contact werd de volgende melding ontvangen betreffende

W.�.aassen v.d.Brink, in dienst bij Wilton Feyenoord:
a. in de woning hangt een portret van Stalin;
b. voor Z1Jn huis werden gesignaleerd de auto's met de nummers CD 148,

CD 373 en CD 152.

2. Door drukke werkzaamheden zowel van Kltz G.Kruys als van Kltz(TD)
A.Vos was �erstgenoemde nog niet in staat geweest een onderhoud betref
fende de G.E.xurbine voor D VI met de Kltz Vos te arrangeren.

3. D VI deelde Kltz Kruys mede, wat hij vernomen had betreffende de
verschillende publicaties over de G.E.turbine in "the Transactions of
the American Society of :Mechanica! Engineers". Kltz Kruys zegde toe
deze kwestie nader te onderzoeken. Hij voegde er echter aan toe, dat, al
zou blijken, dat hogergenoemde publicaties betrekking hadden op dezelfde
turbine als in aanbouw voor onze onderzeebootjagers toch niet vergeten
moest worden, dat de Amerikanen ons het project onder de rubricering
"vertrouwelijk" hadden verstrekt en dat wij ons daaraan te houden hadden.

4. Besproken werd een eventueel nieuw in te voeren model formulier
B en c. Kltz Kruys had tegen een eventuele invoering geen bezwaar. Ook
hij zag als voordeel van het nieuwe formulier, dat het door de bèdrijven
tevens als personeelskaart in hun kaartsysteem kan worden gebruikt. Een
bezwaar van het nieuwe systeem vond Kltz Kruys, dat 2 exemplaren niet
rechtstreeks van het bedrijf bij MAR.ID komen zoals tot nu toe geschiedde,
doch nu eerst via onze dienst zullen gaan. Hierdoor weet MARID niet
meer onmiddellijk, wie door het bedrijf bij de gerubriceerde opdr�cht
zullen worden ingeschakeld en kan MAR.ID geen contr�le uitoefenen. D VI
kon hierin geen nadeel zien, daar
1e MAR.ID toch geen controle kon uitoefenen al weet zij alle namen, daar

zij nog niet ingelièht is over onze checkresultaten en de uitslagen 
van de meer uitgebreide onderzoeken; 

2e geen personeel aan een gerubriceerde opdracht te werk mag worden ge
steld, voordat de betrokken Minister zijn accoord-bevinding heeft 
gegeven. 

Op dit laatste punt bracht Kltz Kruys naar voren, dat juist zo dikwijls 
reeds aan een gerubriceerd project wordt gewerkt, voordat de toestem
ming door de Minister is gegeven. D VI kon hier niets anders op antwoor
den dan: dit is de schuld van sommige afdelingen bij het Ministerie van 
Marine zelf. 

Kltz Kruys zegde zijn medewerking toe bij het invoeren van het 
nieuwe formulier en de nieuwe werkwijze. 

D VI. 18-11-1950. 

·�·
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± füiOO ton op 

:.c. v.a.. ieMn & Zn • 1. en '/d Ysel 
�bo-chikt over 4 �e line n tot 153 m. 
lild in 1948 o.a·. 2 bou.,'Om rs voor ecbopen van 
1()000 tot 11000 ton r, 2 o ers voor scb,epen 
van 7000 tot 7500 ton. 

· l. V. Boe e SChèëis,JorVOll m ohinofobrkJ:
.. llol,,'Os beschikt over 2 helli�n ven HO: •

- 2 ..:·



Gezien· het feit, 'dé.t·,Nederland :::.ller-
11grootcrte W(!r•,en over nog 7 ,;verven beschikt. waarop schepen

van middel�atiga grootte kunnen worden gebou,IJà., kont het 
mij v.oor, dat de Hr. '.t'ep:pema ;·�.l enigszins eenzijdig in zijn

keuze is gówcf3Bt on bij niet bepaald die werven h�ö. ·behoe-
, ven te kioi,on wç.ar Marine-werk vrordt uitgevoerd. 

Onder hogGrgen.oemde werven zijn zeker 3 werven, 
op grond ven hetr� uitgevoerde werk in stuat moeten 

,�orden geacht een schip_ van 6000 ton te bo1,nn,n. 
De u�tlating Vbll de Hr. Toppem.a on d� bes�reking 

van ?9 Sopt. jl., nl: "Dat hij no€ een harde noot te kraken 
ZOU krijgen l'18t ·ae k1e1nsre werven", is Belet op de rnogo-
1îjkneden die deze·z.g: kleine ��rvon bieden al)eszins 
begrij'f'Üi jk. 

; 
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RAPPORT van D • 
ACD / 9 v, �<-t

Betreft: Verslag bespreking d.d. 30 September 1950 op 
het Ministerie van Buitenlandse Zaken betref
fende de Russische scheepsbouworders bij de 
werf '1De Schelde", ten behoeve van OD l<.tA,1 

Aanwezig: 
Hr.Leffer\stra ) 
Hr.van Voorst ) 
Hr .Schaepman ) 
Hr.Teppema 
Hr.Goossen 

Kltz .s/d Schilp 
Hr.Stall 
H.r.Serraris 
D.VI 

Min.van Buitenl.Zaken 

Min.van Econ.Zaken 
Chef Kabinet Min.v.justitie 
afd.Politie 
Wnd .hcxfd .Marid 
ED 

HO 

1. Rectificatie In het verslag van de bespreking d.d.
25-9-'50 dient te worden gelezen voor Hr.

Schaepman Hr.Thorn Leeson.

2. Hr.van Voorst opende te, 9.30 uur de bespreking
en verzocht de heer Teppema het woord te nemen.

De heer Teppema begon allereerst met een uit
eenzetting te geven van hetgeen vooraf was gegaan 
in verband met de afsluiting van bouworders in het 
kader van het Nederlands-Russisch handelsverdrag. 
Thans was het zover, dat de vertegenwoordiger van 
De Schelde de heer Hupkes in Moskou zat te wachten 
op toestemming van de Nederlandse regering om het 
contract te tekenen. Gelet op hetgeen dienaangaande 
was vastgelegd, verzocht de heer Teppema of er uit 
beveiligingsoogpunt bezwaar was deze bouworders 
bij De Schelde uit te voeren� Ter verduidelijking 
voegde de heer Teppema hier nog aan toe, dat de 
kwestie of deze bouworder hier in Nederland kon 
worden uitgevoerd niet rre er ter sprake diende te 
komen. Het proj eet was thans gewijzigd èn voldeed 
aan de eisen die normaal door Lloyds gesteld worden 
aan schepen, die in ij sgebieden varen. De pun t-e rr, 
waartegen indertijd door de Mar inestaf bezwaar was 
gemaakt, waren uit het huidige project verwijderd. 
Bovendien voldeed de gehele order aan de voorwaarden 
indertijd vastgelegd te Parijs. Niet vergeten diende 
te worden, dat de scheepsbouwers in Nederland niet 
mede wensten te werken aan de versterking van het 
R. oorlogs potentieel, zo was bijv. de bouw van
enige tankschepen voor R, rekening door de scheeps
bouwers in overleg met de regering met alle rlei
voorwendselen van de hand gewezen. De heer Teppema
gaf daarna nog een economische uiteenzetting, die
met de zaak rechtstreeks niets te maken had.

Zowel de Kltz.Schilp als D.VI maakte bezwaar 
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tegen de uitvoeringvan de R. order op de werf De 
Schelde, daar hierdoor de beveiliging van het thans 
onder handen zijnde gerubriceerde Marinewerk in ge
vaar wordt gebracht. Niet alleen zou zulks het geval 
zijn bij De Schelde, doch tevens ook bij die firma's 
zoals Stork, Werkspoor, Wilton-Feyenoord en dergelijke 
waar ontegenzeggelijk ook orders moeten worden uit
gevoerd voor deze R. schepen. Tegen een eventuele 
uitvoering op andere werven mits daar geen Marine
werk onder handen was, werd geen bezwaar gemaakt. 
De heer Teppema zag geen bezwaren, bovendien had de 
heer Smit, directeur van De Schelde, hem medegedeeld, 
dat de beveiliging van de Marine-orders niet in het 
gevaar zou komen. Reeds thans waren de nodige voor
zorgen getroffen in verband met de reparatie van de 
Kommuna. 

Op de vraag of De Schelde deze orders zelf 
ging uitvoeren of dat zij aan andere werven hiertoe 
opdracht zou geven, kon de heer Teppema geen antwoord 
geven, daar dit een zaak was die buiten de regerings
sfeer ligt. De vraag werd gesteld of de regering ge
zien de invloed, die zij bij de onderhandelingen 
heeft gehad,thans geen invloed op De Schelde kon 
uitoefenen om deze order door haar bij andere werven, 
waar geen Marinewerk onder handen is, onder te bren-

gen. De heer Teppema antwoordde, dat de werven ge
heel vrij waren in het beheren van hun aanbouw-porte
feuille en dat de regering zeker geen dirigisme wens
te. ED wees thans op het in de bespreking d.d. 
25 Sept.1950 door de heer Thorn Leeson gezegde, n.l.: 
ttHr.Hupkes hee� de uitdrukkelijke order niet te te
kenen voordat het concept-contract en het bouwplan 
is bestudeerd\•. Bestudering van het proj eet was niet 
meer noodzakelijk, zeide de heer Teppema, daar dit 
door de Marinestaf reeds was goedgekeurd. De Kltz. 
Schilp wist van een goedkeuring door de Marinestaf 
niets af. Op zijn vraag wie dan deze goedkeuring had 
gegeven, antwoordde de heer Teppema dat weet ik niet, 
dat heeft de heer Smit van De Schelde geregeld. 
Hr.T. trachtte nog telefonisch contact met de hr. 
s. te krijgen om van hem de naam te vernemen van die
gene die de toestemming had gegeven. s. bleek niet
aanwezig te zijn. Verder stelde T. voor Hr.Hupkes
toestemming te geven om het contract te tekenen met
de toevoeging "Subj eet to· .. license". De .te ren Goo ssen,
HO en HD protesteerden tegen dit voorstel daar hier
door de kwestie op het regeringsniveau zou worden
gebracht en dit zou zeker niet gewenst zijn. Hr.T.
begon hierop weer een van zijn afleidings-speeches,
waarvan de inhoud in het kort was: De Nederlandse
scheepsbouwers kijken verder als vandaag en houden
rekening met een eventuele wijziging in de politie-
ke toestand. Gezien het feit, dat nagenoeg van alle
naties met uitzondering van de Oost-Europese naties
de vloten weer op vooroorlogs peil zijn, kunnen dus
uitsluitend goede bouworders uit oost-Europa worden
verwacht. Verder deelde hr.T. mede, dat hij reeds
een tel egram aan hr.Hupkes had gezonden om tot af
sluiting onder het door hem voorgestelde voorbehoud
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over te gaan. Gezien de afspraak, die echter be
stond, was dit_telegram volgens Hr.T. door Buiten
landse Zaken aangehouden. Hij verzocht thans om 
tot een besliss ing te komen, zodat het telegram 
kon worden verzonden. Kltz.Schilp kon zonder rug
gespraak te hebben gehouden met zijn chef geen 
toestemming hiertoe geven. Bovendien wenste hij 
eerst de kwestie te onderzoeken betreffende de toe
stemming van de Marinestaf voor het bouwplan. HD 
nam hierop het woord en zeide dat de kwestie ont
daan ván alle franje hierop neer kwam: "Kan deze 
order bij De  Schelde worden uitgevoerd zonder hier
bij de beveiliging van het Marinewerk in gevaar te 
brengen". In eerste instantie. diende de Marine dit 
uit te maken, daarbij geadviseerd door onze dienst. 
Het lag zeker niet op de weg van de diensten belast 
met de beveiliging een oordeel te vellen over de 
kwestie of R. orders in Nederland mogen worden uit
gevoerd. Hr.T. zeide hierop, dat dit de kwestie 
in nutshell was en verzocht de Kltz.schilp om zijn 
mening. Laatstgenoemde verklaarde nogmaals zonder 
ruggespraak geen beslis si. ng te kunnen nemen. 
Hr. T. verzocht daarop de Kltz !S. om ten spoedigste 
zijn besliss ing te mogen vernemen en hier vooral 
geen weken of dagen overheen te laten gaan. 

Hierop sloot te 11.00 uur de heer 
Lefferstra de bespreking • 

D.VI, 2 October 1950

d. 
afschrift aan: Mr.van Maanen 

HO en 
HD 
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RAPPORT van D. 

Betreft: Verslag bespreking ten burele van Hr. v.d. vlinne, 
Directeur Generaal Politie d.d. 25 September 1950, 
betreffende Russische scheepsbouworders. 
(t.b.v. OD 1401). 
Aanwezig: 
Hr. v.d. Minne, 
Hr. Greveling, Hfd. Rijks Vreemdelingendienst. 
Hr. Lefferstra, lVlin. van Buitenlandse Zaken. 
Hr. Thorn Leeson, Min. van Bconomische Zaken. 
Hr. Schaepman, Min. van Buitenlandse Zaken. 
Kltz ... s/D. Schilp, iVnd.Hfd. Marid. 
Kltz. G. Kruys, Hoofd Sectie III Marid. 
Hr. Serraris, Hfd. C. 
D VI. 

Naar aanleiding van een mededeling van de Hr. Leffer
stra aan de Hr. v.d. Minne betreffende de komst van Rus
sische toezichthouders in verband met afgesloten scheeps
bouworders voor Russische rekening was door de Hr. v.d. 
vlinne deze bespreking belegd. 

Op verzoek van de Hr. v.d. M. op:ande ten 16.35 de 
Hr. Leff'erstra de bespreking, welke op zijn beurt de 
Hr. Schaepman verzocht een uiteenzetting te geven van de 
stand van zaken. 

Hr. Schaepman deelde mede, dat men in Moskou doende 
was met het voeren van onderhandelingen tot het afsluiten 
van een contract voor de bouw van 3 handelsschepen van 
6400 ton met ijsversterking. De Hr. Hupkes van de Kon. 
Mij. de Schelde voerde in Moskou hierover de besprekingen. 

Op een vraag van D VI of uitsluitend en alleen de 
Schelde deze besprekingen voerde, of dat Wïlton-Feijenoord 
hier ook bij betrokken was, werd door de Hr. S. medege
deeld, dat de Schelde met haar prijsopgave 'l.F. voor was 
geweest en dat de onderhandelingen uitsluitend en alleen 
door de Schelde werden gevoerd. Hr. S. deelde verder mede 
dat het hier onderhandelingen betreffen over een bouw
opdracht voor een type schip waarover indertijd de onder
handelingen reeds waren afgespronge.q. daar de Marine-staf 
bezwaren had gemaakt tegen de bouw van een schip volgens 
de toendertijd opgegeven specificaties. Volgens Hr. S. 
was thans bij opstelling van het nieuwe project rekening 
gehouden met de toen naar voren gebrachte bezwaren • .De 
Hr. Hupkes had de uitdrukkelijke order medegekregen niet 
tot ondertekening van enige contract over te gaan, voor
dat het concept contract en het project ter goedkeuring 
nader waren.ibestudeerd. hr. S .  vroeg vervolgens de aan
wezige l'v arine-autori tei ten of zij bezwaar hadden tegen 
uitvoering van de Russische order op de werf "De Schelde" • 

. De I 1 tz. Schilp antwoordde hierop, dat zolang bij 
de Schelde gewerkt wordt aan een machine-installatie, 

die de Marine onder een zekere rubricering van de Amerikan 
heeft gekregen er geen sprake kan zijn van uitvoering van 
Russische orders op deze zelfde werf. Op de vraag van de 
Hr •. Schaepman of de Marine dan bezwaar zou hebben tegen 

-uitvoering-
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uitvoering op een andere werf, antwoordde de Hr. Bchilp: 
11Neen, zolang op die werf geen orders voor de Marine worden 
uitgevoerd". Zowel de Hr. Schaepman als de Hr. Thorn Leeson 
vonden het een zeer onaangename kwestie dat de Schelde deze 
order niet zou kunnen uitvoeren en beide heren waren bang, 
dat door deze houding wederom de onderhandelin6en zouden 
vastlopen en dat daardoor het Ned. Russische handelsverdrag 
in gevaar zou komen. �en der gevolgen hiervan zou zijn, 
dat Nederland het tekort van 25. ooo. ooo. op de handelsbalans 
in goud zou moeten afd:Á.kken. Kltz. Schilp vond dit argu
ment niet van zo'n belang, dat hij hiervoor de geheimhouding 
van onze aanbouw in gevaar mocht brengen. 

Op de vraag van D VI of het in de bedoeling lag van 
de Schelde om als penvoerder op te treden of om de order 
zelf uit te voeren kon .de Hr. Schaepman geen antwoord t5even, 
daar hem de plannen van de Schelde niet bekend waren. 

Hr. Schaepman stelde nog voor een scheiding in het 
bedrijf op de werf de Schelde te maken, waardoor de be
veiliging van het marinewerk niet in gevaar zou komen. lo
wel Kltz. G. Kruys als D VI brachten naar voren, dat de 
organisatie van het bedrijf zodanig is, dat zoiets niet uit 
te voeren is. Hr. v.d.M.gaf als zijn mening, dat; zolang de 
Marine niet over een eigen werf beschikt deze moeilijkheid 
zal, blijven bestaan. 

Hr. Schaepman deed toen het voorstel, dat de Marine 
met de Schelde in onderhandelingen zou treden, teneinde tot 
een oplossing van de kwestie te komen. De Kltz. Schilp wees 
dit voorstel onmiddellijk van de hand. Volgens hem lag het 
niet op de weg van de Marine hierover onderhandelingen te 
gaan voeren, doch diende deze kwestie te worden opgelost 
door de instantie, welke de onderhandelingen over de aan
bouw had geentameerd. De Kltz. Kruys sloot zich hier9ij 
geheel aan �n zeide nog, dat gezien het feit, dat door 
zekere regeringsinstanties pressie was uitgeoefend, zowel 
op de Schelde als op 'Jilton-l?eij enoord om tot het aanknopen 
van onderhandelingen voor deze bouworders over te gaan, het 
nu ook volkomen logisch was, dat deze zelfde instanties 
de verdere onderhandelingen met de betrokken werven voeren. 

Op de vraag van de Hr. Serraris of nog enig toezicht 
op het af te sluiten contract wordt uitgeoefend, deelde de 
Hr. Schaepman mede, dat zoals hij reeds eerder had mede
gedeeld de Hr. Hupkes de uitdrukkelijke order had mede
gekregen niet tot ondertekening van een contract over te 
gaan, voordat hij ruggespraak had gehouden met de hiervoor 
aangewezen regerings instanties. Hr. Schaepman deelde verder 
mede, dat al zou de Hr. Hupkes een contract hebben af'ge
sloten er nog niets verloren isdaar de regering pas nadat 
zij diverse instanties heeft gehoord haar goedkeuring aan 
de bouworder zal geven. Hr. v.d. Minne vond dit een minder 
fraaie oplossing. Indien onverhoopt zich dit geval zou voor
doen zou de Schelde van contractbreuk worden beschuldigd 
en de regering zou op de achtergrond blijven. 

Hr. Serraris vond het juister indien de Hr. Hupkes, 
die thans te Moskou vertoeft, er nogmaals op wordt gewezen 
zich niet te binden. 

Hr. v.d. Minne nam hierop het woord en zeide dat ge
zien de huidige stand van zaken er eigenlijk gezegd 

-nog-



, 

• 

• 

-3-

nog niets gaande was en dat het z.i. aanbeveling verdiende 
eerst de terugkomst van de Hr. Hupkes uit Moskou af te 
wachten en zo gauw de plannen een meer concrete vorm hebben 
aangenomen nogmaals voor een bespreking samen te komen. 
Hr. Schaepman deelde hierop mede, dat het de bedoeling was 
om zo gauw de Hr. tlupkes uit Moskou terug was, het door 
hem medegebrachte concept-contract zomede het bouwplan 
nader te bestuderen, teneinde na te gaan of het voldeed 
aan de bepalingen vastgesteld in de overeenkomst van Parijs 
alsmede aan de gewijzigde specificatie. Indien zou blijken 
dat het contract of het bouwplan niet aan de gestelde eisen 
voldeed zou zonder meer de vergunning worden geweigerd, moe 
echter voldaan zijn aan de gestelde eisen dan zal volgens 
de Hr. Schaepman, gelet op de richtlijnen dienaangaande 
verstrekt, een nieuwe bespreking met alle hierbij betrokken 
instanties plaats hebben • 

Hierop sloot ten 17.15 de Hr. van der Minne de be
spreking. 

D VI, 26 September 1950. 

� 

u.;�t �'tu,/,t � :fa /ll.�
I I . 111) 

-4, fit. 
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NOTA voor OD 1401 • 

Met Ltz. Lina van MARID overeengekomen dat hij: 

a. geen lijsten voor onderzoek rechtstreeks bij de ID's
afgeeft, doch al deze lijsten met het oog op de ad
ministratie via ons laat gaan;

b. onze contacten bij de diverse oedrijven zal verzoeken
voor ieder te onderzoeken persoon een aparte opgave te
maken, dus geen lijsten meer.;

c. van die besprekingen, waarbij D.VI aanwezig is, geen
rapporten meer aan ons zal zenden.

D.VI, 21 Juli 1950 •
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RAPPORT van D 

Betreft: Verslag van het onderhoud van D VI met de Kltz. 
G. Kruys van Marid op 4 Juli 1950, ten behoeve
van OD 1401, Beleidskwesties D VI •

1. De Kltz. deelde mij mede, dat de Ltz. I
KMROV Dasia van de Marinestaf de opdracht heeft
ontvangen een inventarisatie op te maken van
die papieren en die machinerien bij de verschil
lende industrieen, welke in geval van oorlog ver
nietigd moeten worden. De Ltz. Dasia had verzocht
bij de verschillende industrieen te worden gein
troduceerd. Kruys zeide �ij, dat hij aan dit plan
niet zijn medewerking zal geven en dat hij ook
Lina dienaangaande zal instrueren.

2. Verder deelde Kruys mede, dat de Jl,:,:arine er
nu toe over zal gaan een lijst samen te stellen
van al die werkopdrachten, die zullen worden ge
rubriceerd. Daarna hoopt Kruys te ko19-en tot een
opgave van de werkopdrachten met ee�erubriceerd 
karakter, welke reeds bij de verschillende indu
strieen in behandeling zijn. Afd. Electro-tech
niek en de afd. Scheepsbouw hebben hun volle me
dewerking toegezegd. Kruys kon nu reeds mededelen, 
dat alle zaken overgenomen van het buitenland, 
zoals o.a. geschut Bofors niet zullen worden ge
rubriceerd, met uitzondering natuurlijk van die 
zaken, die de Nederlandse Marine onder een zekere 
rubricering heeft gekregen. De schroeven en het 
groot-spant van nieuwe schepen zullen worden ce
rubriceerd, hetgeen inhoudt dat o.a. ook hij het 
Scheepsbouwkundig Proefstation te Wageningen e.e.a. 
aan beveiliging zal moeten worden gedaan. 

D VI, 6-7-50. 

�· 
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RAPPORT van D 

Betreft: Verslag van het onderhoud van D VI met de Kltz. 
G. Kruys van lViarid op 26 Juni 1950, ten behoeve
van OD 1401, Beleidskwesties D VI.

Met '.Kltz. G. Kruys werd afgesproken, dat 
Marid van ons inzage krijgt van de B IX-rap
porten, waarbij zij belang hebben. Overeenge
komen werd, dat noch afschriften, noch foto
copien van deze rapporten door Marid zouden 
worden gemaakt. De rapporten zullen t.a.t. bij 
ons voor naslag �oor I\iarid beschikbaar zijn. 

D VI, 6-7-50. 
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Afdeling: 

� flt,O I·

MINISTERIE VAN MARINE 

� __.::.:.J '...:::==�

Lange Voorhout 7, Tel. no. 1 82210 
Men wordt venodu bij het antwoord cluu18 an 

nummer nn due brief nauwkeurl& te .,.rmalden Telegramadres: Marine, den Haag 

CON-FIDENTIEEL 
AAN de Luitenant ter zee (T) I, 

W .G .Lina, 6'Jt9;Ji. 
p/a N.V.Werkspoor 
Marine Ark te 

A M STER DA M. 

uw kenmerk 1 uw brief van 

onderwerp: 

bijlagen: 

Ik heb de eer UWAledelgestrenge in bijlage dezes aan 

te bieden lijsten van personeel van diverse bedrijven, 

omtrent \tfie betrouwbaarheidsonderzoeken werden ingesteld;
� ................... � - .. . 

achter de namen is vermeld de.beslissing, die dooi'·de Mar1d

is genomen im t betrekking tot al dan niet toelaten tot ·· 

werkzaamheden aan beveiligde objecten. 

De bedrijven zijn: Verebus; Groeneveld, van der �oll 

& Co's_; Werkspoor Utrecht, .Werkspoor Amsterdam; Nevesbu • 

Ik moge U verzoeken de genomen beslissi.ngan aan de 

Directie' s van de ,betro·kken bedrijve.n mede te delen, m.u.v. 

de Dtrectie van Verebus en Nevesbu, die door mij reeds 

�erden ingelicht. 

Typ.: N/ 
Coll.: 
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GROENPOL, 

NEVEöBU,_ 

DE SCHELDEL. 

VEHEBUS,< 

STORK. 

D. Zwolsman,
C.Palfenier,
G,Roos,
D.Gerritsen,
J,Stuy,
C.H.S.Groan
M.Figee,
J.J.IQj '
H.W.
K.

J

H.J.Kramer, ./ 
F. P. de Bruyn,./ 

J.H.Verdonk, 
D. de Vj sser,
W.Verstraate, 
B.neinigert, 
R,Besuyen, 
J. Cevaal, --

. A,Hoe�eke, -
J. L. J.Fanoy ,._.
D,H.oelse, -- /'
L.Roelse, -··--."·
J .M. Ova, -r-
W .Husonv-""· 
P.J. Vepfiage ,-
D ,7-enier, -

A.A.Hendriks, v 

H.J. ter Hofte , 
A.A.Hoefsmit, 
P.C.Pruys, 
E.J.Diekm.eijer, 
G.R.Wassink, 
R. tj .Dutbelba:i r,
J. M.. Lohui s ,
R.H�idem&.,
A. Tiekei,ia,
J. Bfenen,
J. van der Laan,
C.Muller,

', 

voor- �cc�ord, 
ac��g c 

coord, 
accoord, 
accoord, 
niet ace oord , 1 
IHet accoord, \ 
niet accoord, f
ace oord, 

·· 

accoord, 
accoord. 

ni:-rmer toeg;::in 
ace oord·. 

ace oord, 
aC':!OOr' 
acco d, 
ace ord, 
a oord, 
ccoord, 

accoord, 
accoord, 
ace oord,• 
ace oord, 
accoord,. 
accoord, 
ace oord,, 
accoord. 1

accoord. 
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ï,.,ed .·,lhrend & �n. 
J;Massink� 

Kon.?ü.j • 11 de .:::t§.ldeT� 
A.Stroo, 
1 • ..,. Pc 1, 

. P .BirJ,p, 
:1 , J,,e ·3 ker, 
J. 1.0 lke:1w , 
: .• 0lrP.�', 
J. ,.;....ver""lnijs,
P.A. ir1g-e:1.!'!�r, 
h. i3erlrers, 
;-{. ·-; • V • rJ. Broek 
Tl.�.T.Lmmer, 
P. ,-3inke, 
c.\..overse, 

·J.F.van Or�ergen, 
D.F.F.van Pausichem,
A.J.Janssen, 
v·. Greel 
A. J-.;ar\ms, 
J.�.Nagkt�eboren,
A..Heinleert, 
J.·Post,. 
L. langeraar, ...
.A.A.Daamen, 
D.Swint, 
G. 'R9mijn, 

--�----� - ......,....-.. ----·-
' �erksR00r AmsterJam. 

J ,J. 1/ogels, .-. 
1 ��P.H.Vervetjes,......-

1 "'"JY.. de B.ruin('� 
j � J. van Dijk,

,� .. P. Boer,--
� E .Helchers,"" 

� .J. 3. F\enting;·· 
• � J, ',· .• Hoffs ,::

.�A.Yisee, --

1 

] ü. H. van "'Blerk, 
. � J. van ,..:ee.ne, __. ___..

� W. v.der Valk, .,.,,,-
� :H. Brink, -

� 
R.H.Schomakers, 
C. van Ankeren,

A. !:tie l$ner, �lrf4.,,. '*'1�:.

�erkspoor Dtrecht 
A.J.J,v.d.Linden, 

Stork. 
H.H.Geês:tnk,
M. \,Jil 11ink, 
ti..Hammink, 
A. j. \'levers,

fflb.17- 3-1 ,:..24 te

'I 2)- î-lP'l'ï' tP. 
Il 8 - 4-101'\,î te 
IT 2::'- 5-101-,, te ,, 23- <-18 07 te 
Il 2:::i- 5-Fi17 te

r ·(4',\î, 
_. 

Hooc;ez,anc�, 

2.outelanoe, 
r�ro:i :� ngA r., 
Vli.ssir?en, 
Schoon.1,0vqn, 
t a\.::Jrum. 

.,,... ·-· L ...... -. �,-- � 

niet ,�:::c,orè. 

R cc oor(:, 
Il 

11 
" 
!I 

Il 20- 7-1 Cl?.? t P. "3rc1fü er shaver., Il 

" 12- 5-1902 te (;. &. 1-!. Souturi;, 
il :�53- 9-19�21 t� 
" 1 7- 3-lq1 5 te 
Il 2d- î •)-1�00 te 
Il ?1- S-lQnt; te 
1f 1 '.y _ H)-1 r:ic, 3 , te 
Tl 2.3- 1-1916 te 
Il 1 '.2-Fl-1?01 te 
11 "31-1?-1905 te 
Il 10-1 '�-�Q21 te 
{t 11 -:- 6.-1.23 te 
Tl 4 - 1-191 2 te 
fl 11 - 9-l qos te
Tl 8- 8 1Qc; te -_ ...... .  ,/ � !T 9 -11-1920 te
n 28- 3.'-1394, te 
(T 1 9- 3;...1927 te 
Il 1 5- 6-1?95 te 
Il 1 - 4-1892 te 

VlL, s i.nf�, 
Mar., sniel, 
uPn Bosch, 
TiF,urg, 
Vlissingen, 
!irnemuiden, 
Vlis sin ren,

Vlissingen, 
Kruiningen ) 

A.rnemuiden,
den Briel, 
Vlissingen, 
Loppersum, 
Vlissingen, 
Vlissinger, 
Vlissingen, 
Vlissingen, 
�ilissinP-en, 

Il 

Il 

Tl 

Tl 

Il 

n 

" 
"
11 

tl 

--··- -·- - �- -· - _. -----.---· ··--·- -
' 

!! 1 - 3-1895
Il 12- &-191 5
Tl 13- 2-1910
J! 28- fi-1925
Il ?. - 8-1925 
Il 10-10-1929
Il 22- 2-1922 
tl .3 - 4-1930 
Il 1 5- q-1930 
Il 18- l+-19�0 
IT 6 - 2-1931 
Il 23- 4:-189? 
Tl 16- 1-1905" 2''- 9-191 5" 1- 6-1909

tl 11- �1928' 

u 1 Y- 9.-189? 
! 

11 ... 26- é\-191 B
11 · 4 - J-1888
,, 1 7-1 t-1395
tt 24-9-1905

te Helmond, 
te Diemen, 
te Amsterdam, 
te Gronin gr>n, 
te ,1\msterdam, 
te Ams terd<1.rr1, 
te A.mste.i·dal'!l, 
te Amsterdam, 
te J,ms terdam, 
te .4msterdam, 
t8 Amst8rda"'l, 

accoord, 
Il 

"
Il 

Il 

1( 

'1 

ft 

Il 

11 

r, 

te C.nvers sur Vise, H 

Il 

., te Montfoort, 
tP, r�msterdam, 
te Amsterdam., 

te Amsterrlarn, 

te Heemstede, 

te Lonneker, 
te Hengelo, 
te Ambt-Almelo, 
te Enschede, 

aco .maar voorl..,
(laten) naiaan. 
maàére inl. 
in�1nnen. 

accoord. 

accoord,
" 

. Il 

Il 

maar vç)Orl. ( late_n)
na "'aan. 

J,L, Tijink" 
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Stork. 
J.L.îij1nk, geb.16-1�-i92f te Coevorden, 
G.J.Olàenhc:r, 11 16-1()-1911 te gPT,['eJ.o,
P.M.LFn<;eriberg, " 8 - 3-1926 te Apeldcocn, 
M.H.· de Boer, ." 13- B-i92Ci te Steenwi;jker-...1cld,

>w·'!t· � � O ,.,; t:k · :.j
>

� .. ./"". · 

accoortl, 
tl 

Il 

11 

N, D .,.::l, 1"'. �·�rll,:. T,t/·· 
A .A. ,,an Donkelaa!", !:l· 

r, 24-î 2--1897 t8 Dordrecht,
'f.. I.Korver, �""r� .. �· 11 26- 3-l388 te Amsterd�m,

W.Mulder, tl 10- P-1908 te
8-1898

Amsterdam, 

nog geen besl. 
accoord. 

mnar vool.Uateg) 
naga13n. 

accoord, 
P.Ff.Kaandorp,

)
. P.J. Ku.hlman11,
R.Beekhof,
K.Dokter,
K.J.F.Dijkers,

r J. v .Eunen,
� F.K.J.Kampmeijer, 
� ·1-. J .J .Looijen, 

.t. M. !-:ieuwpoort,
1 C.H.Putters·,

"il ff.�T.Sterk,
'I ' r:: .Zanders
_i L.A.EjîJ&rs,
� 1 H. Swint,

J 

+ T.Dijkstra,
K. Kronenbu.r g,
.A. Koov, ,

- ·-----"M .-c. oerrts-,-:--·--------:--· �- ·
i.\..F. de-Waart,
! L R,Wolters,. 
F .H.F. Cldew�lt-, 
E. Vermeulen,·-
J.W.Uittenbogaart, 
M.E.Baber�orn, 
S.P.Gras, 
H. J·. Ma r kus,
J.Vönk,

• G ,.Knop>,1
W.Veltheer,
r1,. W. S.tevenha gen,
H.Vaarkamp,
J. Go en koop;
l\. .H. ten Broek, 
D. van Ladesteijn,
H.P.lak, 
H.Hoogduin,
K. L. Reinders.,
A.Foningh,

-,... I. Bär, 
H.van Rietschcten,
P.Slinf,erland,
J.v.Vloten,
If. G. Krijnen ,_
G.J.v.Hossum,

Il ·23-
tl 20- 7- �92
tl 12- 8-�932
11 27- 9-1907
11 3 1' 1-l907 
Il 5 -11-1.896 
Il 1 �- 4-1902 

te 
te 
te 
te 
te 
te 
te 

·Alkmaar,
ideuwer Amstel,
A.msterdam,
Amsterdam,
Amsterdam,
::.ampen,
.Amsterdam,

Il 

11 

,, 
" 
" 
,, 
11 

rf 18- 3-1024 te Jl.msterdam,
11 22- 2-lC,16 te Rotterdam,
11 3 - 7-1.907 te Schiedam,

11 maar 
voorl.(laten)nàgaan. 

accoord, 

11 17- 8-1921 te Schiedam,
11. 3 - 2.,.1�13 te �msterdam,

·1; 26- 6-1�16 te üaskerland,
" 14- 3-1-087 te Groningen,.
t1 5 - 3;1�99 te Let-:µv1arden, 
11 28"" 9-1922 te Amsterdam, 

11 
Il 

n 

Il 

Il 

niet acccC'rd, 
accoord, 

Il . n 29� 1-1906 te Sc'.1i�dam 
-- ·-,,- -; �-2-.:.1'8�96".,..tP.- Jins""f'êrd'äk, •· -�· ·•

,, 

11 6 - 3-J/i2.6 te. Amsterdam, 
11 20-11-1909 te �.rnheqi,
ri 14-11-1915 te �ilversum,
11 10- 3-1910 te .Al"üasserctalJ'I,
r1 8 - 2-1:924 te Rotte:i.�dam,
11 21-6-1922 te Amsterdam,
" 26-11-18q8 te Der). P8 lder,
11 13- 3-1925 te Amsterdam,
ii 25-11-1917 tP Amsterdam,

•11 11- 7-1-900 te l\.msterdam,
" 18-8-1903 te /\.msterda;n,
11 5-9-1901 te Serooskerke,
11 3 -11-1389 te .Tutphae s, 
11 24-11-1915 te Amsterdam,
11 ,?4-11�1888 te Panang, 
11 16- ?-1901 te Rotterdam,
11 30- 6-1'925 te Amsterdam,
" 1-6-11-1932 te Amsterdam, 
11 6 - .3-1�9.'2 te :.rieten, 
11 27- S-lR0.2 .te Ransdorp,
" 20- 7-119'.24 te .Amsterdam,
" 24- 1-H393 te Heineooro,

1 - 7-1890 te Krimuern a/d .lek 
11 10- 1-1906 tP 4.mstercîam,
11 , 5 - 1 -1;898 te Amsterdam, 

,n · 7 - 2-.1,905 te _11_r,sterdarn,

' • ' 1 

rt 

Il 

rt 

11 

Il 

tl 

Il 

Il 

IT 

!I 

11 

" 

Il 

'I 

Il 

., 

r, 

tl 

Il 

Il 

n�et ace oord, 
accoord, 

Il '
11 

·1 

Il 



• 

VEREBUS. 
J.Carton, 
r� .M .H.ieuwpoort, 

Groeneveld, v.d.Poll &
J.J.Braas, 
R.M.Sax,
J.M.H.Hendr1ks,
F.J/Schijff,
E • 1,J .Kat,
A.8.Pieper,

Werksnoor Utrecht. 
B. van Kesteren,
A.v.d.Kieft,

P.Elsendoorn,
F .Bi jland,
H.K.M.van der Horst,
J.H.Odijk,
H.Jasperse,

Werkspoor .Amsterdam. 
D.Kat,
A.E.Pelt, 
A.Jong,
S.P.Meurs, 
H.J.Meyer, 
D .Schaar,. 

1 . 

W.F.Ugosse, 
C.J.J.Smal1 M. van Versendaal,.�
K.Teygeler,
3'.J.Haayen; 
R. de Grijs,
J.Pels,
W .Spanj-erdt,

• H ,Willems,
J.Dekker,
B.Geers,
A, de Jl:lger,

J.M.v.d.Pijl,
·A. vanZwieten,

J.L.M.ï3uchel,
,....,....N.J.Visser,

P.Walraven,
P. de Wee,
J .P .Mohrs, 
H.K.Enden, 

G.W.Zwart, 
D .J .Wurtz, 
M.G.v.doReijden,
G.M.Bouw,
J.A.Tongelet, 

geb. 2-5-1927 te Rotterdam, 
11 11-4-1924 te Den Haag, 

Co1 s. 
geb. 7� 3-1884 te Wissekerke,, 

" 12-12-lQOS te Amsterdam,
11 8-12-1906 te Amsterdam,
11 1 7- 1-1891 te A.msterdarn, 
11 22-2-1900 te Amsterdam,
11 7-6-1907 te Leeuwarden,

" 28-12-1902 te Utrecht 
11 5-11-1905 te Maartensdijk, 

tl 20-2-1901 te 
6-4-1925 te 

-
11 20-11-1893 te 

23-11-1920 te 
2 1-6-1893 te

Il 

11 

tl 

Utrecht,. 
Haarlem, 
Driebergen, 
Zuilen, 
Amsterdam, 

Il 

Il 

Il 

11 

Il 

11 

. " 

Il 

tl 

Il 

lt 

. Il 

Il 

" 
Il 

11 

Il 

" 

Il 

.30-, 5-1925 te Amsterdam, 
2- 2.:-1929 te Dj>cjakarta,

22-6�1888 te n1nsdorp, 
6-5-1906 te Amsterdam, 

14-1-1889 te Amsterdam, 
19-8-19?(?: __ te A�s�e;q�tÇ, 

23-2-1920 te 
3-3-1913 te

12-1?-1926 te 
8-4-1918 te 

22-5-1900 te 
27-8-1913 te 
23-12-189 1 te 

13-1-1889 te 
27-5-1898 te 
26- 1-1895 te 

26-10-1906 te 
13-2-1922 te 

accoord, 
Il 

Il 

11 

Il 

11 

Il 

11 

Il 

' 
l 

niet tewerkstellen. 
by enig onderd.van 
gerubr. projecten. 

accoord, 
Il 

11 

Il 

Il 

Il 

Il 

11 

lt 
....... ..,

JI 

Il 

n�d�re tn.l.in-winnenl 
( gevolg PV ?)

accoord, 
11 

Il 

' Il 

tl 

lf 

7-4-1892 te 
30- 5-192·2 te 
21-2-1925 te 

9-4-1901 te 

Amsterdam, 
A.msterdam, 
Utre!fht, 
Rotterdam, 
Amsterdam, 
Amsterdam, 
Amsterdam, 
Amsterdam, 
Zwolle, 
Amersfoort, 
Amsterdam, 
notterdam; 
Hilversum, 
Amsterdam, 
Amsterdam, 
Rotterdam, niet te werk stell�n 

by er.�; onderdeel van 
gerutr;projecten. 

Il 

11 

Il 

Il 

" 
n 

Il 

Il 

" 

31-3-1900
9-3-1903

22-4-1906
9-7-1907

19-3-1920
27-12-1919
4 - 3-1921
23-2-1901

14-9-1900

te l,ms ter dam, 
te Ierseke, 
te Amsterdam, 
te Amsterdam, 

te Atns terd!lm·;' 
te �insterdam, 
te Nijmegen, 

_.::·�a.;: �,,. 
-

acc-öord 
by voorkeur niet te. 
werk stellen by enig 
onderdeel v.ger.proj. 

accoord, 
" 

te Alblasserdam, 
te den Helder, 

lf 

Il 

Il 
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1:-i.F.B.Vèenker, 

NBVESBU. 
R.v.d.Griend, 
F.L.Nikijuluw, 

geb. 7- 5-183� te Hoogezand, accoor L 

',,J .J .Volkers, 
J.C.M.Dekkers, 
M.TaselaAr, 
T.J.Wald, 
P.Lalleman, 
H • 1.;.' .t,,ruld,er, 
J.C. den Bandt, 

M. van Raalte,
M.C.v.Kerken, 
L. "'.ffltters, 
F.C.G.v.ElsvJijk 
J .Duinker, , 
C. da Vries," 
J.G.Burláge," 

• A • B 1 , il , .J 
H.H.G. van Hulschijn, 
E.N.H�Hees, J 
J.B.Baekelmans, 
E.G.Pattje, 
J.v.d.H11spel, 

11 

11 

Il 

Il 

11 

" 

Il 

Il 

Il 

" 

11 

f1 

Il 

11 

Il 

Il 

lf 

Il 

n 

Il 

n 

Il 

?-10-1924 te 
1-10-1900 te 

24- 5-1927 te
4- 1-1900 te

15- 3-1925 te
13- 2-1920 te

6-10-1929 te 
5- 4-189? te

3- 8-1926 te
27-12-1895 te 
10- 8-1923 te 
28-11-1921

+ 

te 
13- 9-1918 te
2- 8-1898 te

14- 1-1920 te
25- 8-1907 te

1-12-1917 te 
25- 4-1921 te
21- 8-1910.te
5- 1-19()4 te

19- 6-1883 te

nog gee::i ,]cf. beslis. 
Stagen-Borne'.) accoord. :t: 

notterdam, nog g::en de:'.beslis. 
Den H�ag, Il 

IJsselmonde, niet accoord t 
Jen Eaag, 8CC':)Ord i 

Den Haag, nog geen def.beslts. 
Den Ha;,g accoord t 

Dordrecht, 11 
i: 

Schieriam, Il :t 

RottEndam, tl 
:t 

Zoetermeer , Il 
t 

Haass1u1s, Il 1 

den Helder, Il 
:t 

[\msterdam, 11 
:t 

Magelang, Il 
i 

Schiedam, Tl t 

oen Haag, 11 . :t 

Bui ten zorg, " i 

Rotterdam, n 
t 

Hoogf,izand, Il 
t 

Nw.è kkerland Il 
:t 

.Van de met een� achter �e naam vermelde personen zijn de besllssingen 
reeds eerder door�egeven (in de meeste gevallen genomen na telefonische 
mededeling van B.V.D.). 

• 
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Rapport van D. 

Betreft: Bezoek van D VI aan I.D. Haarlem ( Heer Meinema). 

Aan I.D. Haarlem - de Heer Meinema. - is op 14 December 1949 door 
D VI uiteengezet, dat verschillende bedrijven in .Amsterdam regerings
opdrachten uitvoeren voor het Ministerie van Marine, welke een beveili
gingsclassificatie hebben gekr�gen. Aangezien enkele personen, werkend 
aan de regeringsopdrachten, in de gemeente Haarlem wonen, is medegedeeld, 
dat bij de aanvragen voor een onderzoek, welke door de afdeling D.I.S. 
worden toegezonden, op het aanvraagfornnllier vermeld zal worden de naam 
van het bedrijf, de functie van de te onderzoeken persoon, zomede, werk
zaam aan marine-opdrachten. 

Voorts is de Heer Meinema medegedeeld, dat W.A. Koster, geboren 
17-9-1�, wonend te Haarlem, Twijnderslaan 28, zich bij de Directie van
Werkspoor had beklaagd, omdat voor dit onderzoek geinformeerd was door
de Haarlemse rechercheurs bij de buren. De Heer Meinema is van mening,
dat dit niet voorkomen kan worden bij het instellen van een onderzoek.

D VI, 15 December 1949. 



• 
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Rapport van D. 

Betreft: Onderhoud met de Heer Botti/A'dam. 

Aan I.D. Amsterdam-de Heer Botti-is op 14 December 1949 door 
D VI medegedeeld, dat ter voorkoming van onnodige administratie 
en met het oog op tijdbesparing, in den vervolge de namen met 
gegevens van de te onderzoeken personen, werkend aan Marine
opirachten bij de Amsterdamse bedrijven en wonend in de gemeente 
Amsterdam, niet meer via D.I.s. worden toegezonden aan de Inlich
tingen Diensten. Zoveel mogelijk worden de namen van de te onder
zoeken personen mondeling door D VI opgegeven, met de nodige 
toelichting. Toezending van de resultaten kan geschieden per 
brief aan Ministerie van Binnenlandse 2.aken, ter attentie van D VI, 
dan wel worden de resultaten persoonlijk door,D VI opgehaald. 

D VI, 15 December 1949 • 
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RAPPORT van D. 

Betreft: Onder boud me·t de Hr. Krutt te Rotterdam. 

Aan I.D. Rotterdam - de Heer Kruit - is op l? December 1949 door D/VI 
medegedeeld, dat ter voorkoming van onnodige administratie en met het oog 
op tijdbesparing in den vervolge de namen met gegevens van de te onder
zoeken personen werkend aan marine-opdrachten bij de Rotterclamse bectrijven 
en wonend in de gemeente Rotterdam niet meer via afdeling Dis worden toe
gezonden aan de I.D. diensten. 
Zoveel mogelijk worden de namen van de te onderzoeken personen mondeling 
door D/VI opgegeven met de nodige toelichting. 
Toezending van de resultaten kan geschieden per brief aan Min. van Binnenl. 
Zaken, ter attentie D/VI, dan wel worden de resultaten persoonlijk door 
D/VI opgehaald • 

D/VI, 19 December 1949 
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RAP.PORT van D. 

�4r: /
Betreft: Verslag bespreking op 15 September 1949 op het Ministerie· van Marine 

met de Heren Luit. ter Zee II Middeldorp Ir' W.R.F. Scheltema de 
Heere van de onderafdeling Scheepsbouw en D/VI over beveiliging van 
de scheepswerven: N.D.s.M. Amsterdam 

Rotterdamsche Droogdok Mij. Rotterdam. 
Wilton Fijenoord � Schiedam 
De Schelde w Vlissingen., t.b.v. O.D. 1401. 

Naar aanleiding van deze bespreking heeft de Hr. Middeldorp een nota 
opgesteld welke door Hoofd MAl.UD gezonden is aan Vlagofficier Materieel. 
Bedoelde nota gaat als bijlage hierbij. De Hr. Scheltema de Heere en Middel
dorp hebben zich kunnen verenigen met het voorstel van D/VI,de Directies van 
de betrokken werven thans reeds - dus vóór de officiele goedkeuring van het 
Beveiligingsvoorschrift - in kennis te stellen van de bepalingen betrekking 
hebbend op de classificatie "dienstgeheim" en "confidentieel"• 

Dit voorstel is gedaan, omdat de Directies van de werven reeds op 
eigen initiatief maatregelen overdenken inzake bevordering van beveiliging 
en kennisnwne van de bepalingen voor classificatie "dienstgeheim" en "ver
trouwelijktt verwerkt zouden kunnen worden in de werfplannen, eventueel zonder 
verhoging van uitgaven. 

Bespreking met N.D.S.M. Amsterdam heeft reeds op 4 October 1949 
plaats gehad. 

Besprekingen met de andere werven volgt spoedig. 

D/VI, 5 October 1949 

Afschriften van dit rapport gevoegd in: 
o.D. 770, Beveiliging N.D.s.M. - A!T'.sterdam
O.D. 1135, N.V. Rotterdamsche Droogdok Mij. Rotterdam (Beveiliping)
O.D. 1113, N.V. �7ilton Fijenoord, Schiedam (Beveilie-ing}
O.D. 941, De Schelde - Vlissingen (Beveiliging)
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Afschrift in OD 1401 

RAPPORT van D 

Bijl.: -2-

Betr.: Verslag van de besireking van D VI met Ir.J.J.Kruys 
afd.Electro-teohniek van het Min.v.Marine op 15-7-49
en de bes:pr.met Ir.Kruys� Ltz.II t:iddeldorp en Ir.J.
Berma

w
n (Directeur V.E.R.E.B.U.S.) op 25-7-49, t.b.v.

OD /'( ?J ; Beveiliging N. v. Verenigd Eleotrotechnisch
Bure Ivoor Scheepsinst-al.la.tie..s "V .E"R..E.B ... 1J.S." te 
's-Gravenhage. . ·-, 

V.E.R.E.B.u.s. te 'e-@ravenhage, Groerunarkt 33 Tel.113702

De bespreking op 15 Juli 1949 met Ir. J.J.Kruy� had tot
doel te vernemen, welke firma'� in Nederland, werkend op 
electrotechriisch gebied, door het Min.v.Marine ingelicht 
dienden te worden inzake beveiliging, �3n einde in st�at
zijn t.g.t.te kunnen voldoen aan de meer speciale eisen, 
de Marine. te stellen. 

O:pgegev . .m zijn: 
V.E.R"E.B.u.s. den Haag en daarnaast:
1) Smit - :S1ik1ëerveer 

.2) E.M.F. - Dordrecht
3) Smit - Nijmegen 
4) E.M.I. - Utrecht 
5) Heemaf - Hengelo 
6) Hazemeyèr-Appar.aten - Hengelo 
7} D�R.A.K.A. - }.Jnsterdam 
en de installateurs op electrotechnisch gebied:
8) van Rietschoten en Houwens - Rotterdam 
9) Groeneveld en v.d.Pol - Amsterdam 
10) Croon & Co - Rotterdam 
11) Mynssen & Co.- - Amsterdam
12) de Hoop - Rotterdam. 

De V.E.R.E.B.u.s. is opgericht op instignatie van de
t�arine door de installtl.teurs, vermeld sub 8 t/m 12 op 19 
December 1947.Zie hiervoor (als bijlage aangehecht} Bij
voegsel Nederl.Staatscourant van 24 Febr.1948 No.38 onder 
No. 225. Het doel van de vennootschap is vermeld in Art.2.
Het moet worden gezien als een verlengstuk van de firma's 
genoemd sub 8 t/m 12. Momenteel beschikt de V.E.R.E.B.u.s.
nog niet over voldoende personeel om al het tekenvrerk voor
de Marine te v�rriehten, zodat genoemde firma's nog teken
werk voor da Marine doen. 

Kantoor en tekenbureau van de V.E.R.E.B.u.s. zijn ge
vestigd Groenmarkt 33, den haag, boven de modezaak Lijn
kamp, tel. 113702. Directeur is Ir.J.Berman. 

Het Ministerie van Marine heeft op 27 April 1949 aan 
de V.E.R.E.B.u.s. en de installateurs genoemd sub 8 t/m 12
een brief gericht Indices olo.30:595 (als bi�lage aange
hecht), waarin reeds enige richtlijnen inzake beveiliging 
zijn aangegeven. 

Directeur V.E.R.E.B.u.s. heert naar aanleiding van de
ze brief reeds maatregelen genomen. Copie van de uitgegeven
instructies worden nog toegezonden aan het Min.v.Algemene 
Z.aken. 

-2-
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0p de bespreking van 25 Juli is aan de Hr.Berman de bedoe
ling van de bespreking uiteengezet. 

Het eerste vraagpunt was: Wat moet bij V.E.R.E.B.u.s.
beveiligd worden ? 

Het antwoord van Ir.J.J.Kruys luidde: "Tekeningen en 
corres�ondentie". 

Bureau en tekenkamer zijn boven de winkelruimte op de 
eerste verdieping, toegankelijk door twee.deuren, uitkomend 
op het overlooptrapportaal. Aan de afsluiting van de deure� 
bij vertrek van personeel, wordt goede aandacht besteed. 

Een opgave van het personeel, werkzaam. bij v.�.R.E.B.U. 
S. wordt door dé Directie aan het Min.v.A.Z. toegezonden.

Op de tekenkamer is ruimte gereserveerd voor opstelling 
van een lichtdruk.machine. Tltans worden de lichtdrukken gem 
.w.aakt bij "Hollftn,d-Indiö", Nieuwe Haven 17-21 Den Haag,
tel.112120. 

Van de installateurs genoe�d sub.l tot met 8 geldt de
zelfde eis als gesteld is aan de v.E.h .. E.B.u.s., n.l. be
veiliging van tekeningen en correspondentie. De omstandighe
den bij de installateurs zijn meer gecompliceerd, dan hij 
V.E.R.E.B.u.•., omdat deze bedrijven, buiten Marine-opdrach
ten,, uiteraard ook opdrachten van anderen (particulieren)
hebben. Voorts moet bi\j alle elec·tro-technisohe bedrijven
genoemd onder l t/m 12 de vraag gesteld worden, welke fir
ma's geregeld personeel aan boord van Marine-schepen laten
werken en welke bedri_jven bij uitzonde-ring pe-rsoneel aan
boord zenden.

De firma's, genoemd onder 1 t/m 7, zijnde fabrieken 
welke elec�ramotoren en generatoren en schakelboráen �aken, 
zenden slechts bij uitzondering personeel aan boo�d, �.i. 
bij in bedrijfstelling en bij optreden van storingen bij be
proeving aan boord. 

De installatèurs, genoemd onder 8 t/m 12 zullen door 
D VI worden ingelicht, waarbij tevens de vraag gesteld dient 
te worden" opgave te doe.p. van personeel, dat thans en in de 
toekomst geregeld aan boord van Marine-schepen zal werken. 

Het klaar me.ken van de onderdElen-door de installateurs, 
zomede het productie-procew van electromotoren en generato
ren voor de Marine loopt bij de fabriekep door apdere opdrach 
ten heen, zodat het wel ondoenlijk zal blijken� deze werkzaam 
heden in een afzonderlijk afgesloten ruimte te verrichten. 

De V.E.R.E.B.U.S. heeft geen tekenwerk te verriehten 
voor de firma's genoemd onder l t/m 7; dit gebeurt n.l. bij 
genoemde fabrieken onder rechtstreekse aanwijzingen van de 
:Marine. 

Bij bespreking van D VI met de bedrijven, gencemd onder 
1/t/m 7 zal speciaal ter sprake worden gebracht de sabotage 
tijdens het productie-proces. Marine vindt deze opdrachten 
niet geheim, dus tegen spionne.ge zijn geen speciale maatre
gelen nodig. 

D VI
7 

28-7-1949 



UITTREKSEL 

Voor .......... QP1401 Naam .. Be.le.i.d.skwe.s.ties .. . D . .. VI 

Origineel in OP .9.4L Naam . .. B..e.v.e iliging ... N .• Y .D.e ..... S.c.h.e.lde, 

Volgnr .. ........ Ag.nr .. b.fif f!> .... Aard van het stuk rapport .besp·.op. 21 .... J.uli ... met Lt.

... t ... Z .• .I .. Landre ... 

• 

Uitgetrokken door ... 

...... ....... Afz .... . . .. .... D ... :V:L . ........ Datum ....... 23 . .,,..7.,,,.4.9 ........ . 

. . . . . . . . . . . 

Doel van dit onderhoud is geweest, kennis te maken met 
de heer Landré en tevens ter sprake te brengen, de ver
houding tot de Comm.v.Pol. van der Mark te Vlissingen. 
(zie rapport in OD 941 van 21 JUni 1949) 

Reeds enige weken geleden is de heer Middeldorp met 
Lt.t.Z.Landré bij de Comm.v.Pol.van der Mark geweest en het 
resultaat van dit onderhoud is bevredigend te noemen. 

De heer Landré zal niet op de kantoren en terreinen 
van De Schelde komen om te voorkomen, dat De Schelde kop
schuw wordt. Heer Landré zal echter wel contact houden met 
Hr. v.d. :ark, indien hem iets ter ore mo.cht komen over het 
personeel van De Schelde. . 

De heer Landré is goed bekend in Zeeland en spreekt 
veel mensen • 

.... v .• .\r'J. .•... . ......... Afd./Sectie . . D .1 b . ... Datum . 2.g.-7-·1949·· 

Op aanwijzing van . D VT 

� 5074 - '48 



UITTREKSEL 
Doorslag aan B. 

Voor ....... QD 140L . 

Origineel in OD ..... 58.8. 

Volgnr. Ag.m. /, 71 tj. 9
Naam ....... B.e.v..e_il.i ging .. Art .• Ini: .Hembrug··

Aard van het stuk Rapp.bes:pr.n .. v1 me·t· ··beö,r1Jfslei-

ding Art .Inr.22/7-f49 Afz. .. D.VI ........................................... Datum ....... 23-?.-4.g ... . 

• 

• 

Met Mr.v.d.Dijk is van gedachten gewisseld over de 
mogelijkheid van ontslag van uitgesproken communistischf 
personeel, dat de stemming op het bedrijf ongunstig be
invloedt. 

Ook Mr.�.d.D. ziet geen andere oplossing, dan een 
principi�le uitàpraak van het Min.v.Sociale Zaken om de 
Arbeidsbureaux van instructies te voorzien • 

. . . . . . . . 

Uitgetrokken door... Y./WL . 
( 

.. . ......... Afd./Sectie ........ D L b ............ Datum .... ;a.7_.7-4-9. . ........ . 

....... P ... Vl. ... +�······ Op aanwijzing van 

� 5074 - '48 



UITTREKSEL 

D o9rslag aan B III 

Voor . . ................. OD ... 140.L. Naam ... B.e .l.eids.kw.e.s.ties .... .D. . .  .VI 

Origineel in .... 

Volgnr .. 

. .. OD .. 588 ............... ... ......... ....... Naam ...... B.e.v..Art ..• Inr .• .Hembrug 

........ Ag.nr. b.f d.f 9: . . Aard v�n het stuk Rapport .. .b.e.spr .•. D . .VI ... m.e.t . .. b.ed.r.i.j.fs-

leiding Art-.Tnr. 22/7-4<J\fz. r . ...... .D.NI .. 
) 

. ....... ................. .. Datum 23,,,.7. . .,-,.1949 

• 

• 

1 

Mr.v.d.Dijk heeft een uiteenzetting gegeven van vermeende 
toestanden bij het Gewestelijk Arbeidsbureau te Amsterdam 
(Doelestraat) van welk bureau de heer Fortanier het hoofd 
is: 

1 
Aan de Art. Inr1.Hembrug is verbonden e·en bed.rij fsschool 

met plaats voor 25 jongelui. Aanvankelijk werden jongelui 
vrij - door de bedrijfsleiding Hembrug - aangenomen, doch 
sedert twee jaar kwamen er aanwijzingen van het Gewestelijk 
Arbeidsbureau Amsterdam om de aanname van jongelui te rege
len via bedoeld bureau. 

Sedert 1948 is de toeloop van jongelui onbevredigend, 
het aantal kan niet vol worden gemaakt. 

Mr.v.d.Dijk zoekt de oorzaak hiervan bij het Geweste
lijk Arbeidsbureau, waarbij, als Chef Afd.Jeugdbemiddeling, 

sedert 11 November 1948 is geplaatst Theodore HENRAR.- Van HENRAR is door Mr.v.d.Dijk opgegeven: 
· 

geboortedatum, 1-2-1900, te Utrecht. Huisadres Schouwstraat 
12, Amsterdam. 
October 1946: lid CPN afd.Overheidspersoneel. 
8 Mei 1948: Docent kaderschool CPN 
Juli '48: Raamaffiche CPN voor kamerverkiezingen. 

Genoemde 'rheodore HENRAR heeft een zoon: l1heodore Johan 
Henrar, geboren 15-10-22 te Amsterdam, van beroep analyst
-laborant; huisadres: De Wittenstraat 64 III te Amsterdam. 

Deze Henrar zou in bezoldigde dienst zijn bij de CPN 
als districtsbestuurder CPN., Amsterdam, belast met scho
ling en propaganda. Hij maakt als zodanig ook deel uit van 
het dagelijks bestuur van het district.· 

Voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft Henrar Jr. re
devoeringeng gêhouden. 

De bedrijfsleider van de Art.Inr. heeft de indruk, dat 
de zoon door zijn houding en functie bij de CPN zijn·vader, 
als Chef Afd.Jeugdbemiddeling van het Gew.Arbeidsbureau 
beinvloed en daardoor de toevloed van jongelui voor de be
drijfsschool ongunstig beinvloedt. 

Mr.v.d.Dijk heeft gevraagd of medio Aug.'49 het Min. 
van Algemene laken aan de bedrijfsleiding Art.Inr. advies 
zou kunnen geven, welk standpunt terzake t.o.v. het Arbeids
bureau kan worden ingenomen. 

Uitgetrokken door. . ........ v.,W. ·r . . .

Op aanwijzing vsn .... D YI . � . 
. ....... Afd./Sectie D. L b .. . ... . Datum 2.7.-7-49 . ... ..... . 

� 5074 • '48 



UITTREKSEL 

Voor ............... .......................... O.P 1401 . ... Naam . Bele.i.d.s.kw.e.sties .. D .VI 

O,iginool in . . . QP lr_ii. . . Naam �.o..v.o .iligipg .!\moter<l.•m,,.e Dmagdak.Mlj • 

Volgnr ............................ Ag.nr . !tl. .y./-:-:C(; Aard van hèt stuk . .Rapport van.D •.. betr . ... b.e.sp.r.eking 

.rn.e.t .. dire .. c .. ti.e. A.D.M. •... Afz . .  . . . ..... ...... D.VI. .... .. . . . ... Datum ..... l4..,,..7..:-:-:l9.4. .9 ... 

• 

• 

Dit bedrijf is opgericht: 4 Uctober 1877 (Staatsbl. No.232). 
Het kapitaal bedraagt: f 3.ölö.000.-
De Raad van Commissarissen is als volgt samengesteld: 
A.F.Bronsing (voorzitter) 
P.C.Adrian
J.C.Backer Overbeek
A.Warnderink Vinke
F.Dijkstra
Ir.A.H.Ingen Housz.

Samenstelling Directie: 
A.M.Versluys
Ir. J. W. R. Thoms on
Ir.A,J.van Deinse.

De financi�le positie van dit bedrijf is gunstig. 
De A.D.M. beperkt haar werkzaamheden tot dokken en repareren 

van schepen en scheepsinstallaties. Als uitzondering wordt een 
apparaat in licentie gemaakt voor de fabricage van plantaardige 
olie. 

Researchwerk wordt niet verricht. 
Voor de tweede wereldoorlog was dit bedrijf inge.schakeldvoor 

de productie van munitie. 
Schepen van de K.N.Marine worden thans bij de A.�.M. gedokt 

·en ook wel gerepareerd.
Uitbreiding van het bedrijf is niet mogelijk door gebrek 

aan beschikbaar grondoppervlak. _ · 
hoewel dit bedrijf dus momenteel geen opdrachten uitvoert 

11roor Marine, Landmacht of Luchtmacht en niet in licentie produc
ten fa�riceert, rechtstreeks met landsdefensi� verband houdend, 
·is contact opgenomen om de volgende redenen:
a) :t{arine Nar id heeft medegedeeld, dat in de toekomst ook op

IV"arine schepen in reparatie, "geselecteerd personeel" van d�
werven vereist wordt en hiervoor een zeer lange tijd van
voorbereiding bi� de werven nodig is.

b� in de toekomst onderdelen van defensie-objecten vervaardigd
zouden kunnen worden, waarvoor een minimum niveau van bevei
liging aanwezif moet zijn.

c) Ld1ete.isewéu.sel:i1jk met een groot bedrijf, behorend tot de me
taalindustrie in een gebied rondom Amsterdam eveneens con
tact op te nemen evenals dit reeds met andere grote bedrij
ven in dit gebied is gebeurd in v erband met de kennis inza-

zie vervolgblad 1 
Uitgetrokken door...... . .. V .W. . . ....... Afd./Sectie . .  D. .. I. b.... .. . Datum ..... 26. . .,,-7 ,,,l.9.4.9 ...... . 

Op aanwijzing van . . ....... D ... YI ... . 
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UITTREKSEL 

Voor. Naam. 

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

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

• 

..... Afz.. . ...................... .. 

le vervolgblad uittreksel voor OD 1401. 
.. .... Datum ...................... . 

ke de politieke samenstelling van het personeel. I.D.Arµsterdam 
heeft nl. aan D VI medegedeeld, dat van haar zijde contact is ep
genomen en stelde de vraag od Min. van Algemene Z.aken t.g.t.oo k 
contact zou opnemen 

De heren Thomson en van Deinse ZlJn door D VI, in andere 
bewoordingen, over de punten sub. a, b en c ingelicht • 

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

De algemene indruk na het eerste onderhoud is, dat de heren 
Thomson en van Deinse wel aanvoelen de noodzaak te letten �p 
links extreme werklieden, doch lauw staan t.o.v. security in het 
bedrijf. 

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

Op aanwijzing van .... . 
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Notitie voor OD 1481; Beleidsbvesties D VI 
van D VI

Vofgno. 

Betreft: Opvatting tempo werkzaamheden aanbouw l'.1arinesc.tfe
pen van Vlagofficier �aterieel, S.b.N. Bennik. 

De heer Ir.W.Croon Jr., Uirecteur N.V.Rotterdamse Elec
triciteits werken te Rotterdam heeft op 29-6-1949 aan 
D VI medegedeeld: 

Zoals reeds vanaf 1947 gebruikelijk, wordt om de onge
veer drie maanden een bespreking g'.houden op het l\ünisterie 
van lv,arine in de kamer van de Vlagofficier lviaterieel, 
S.b.N. Bennik, Deze bespreking wordt voorgezeten door S.b.N.
Bennik en aanwezig zijn:
Hfd.�cheepsbouw, Ir.G. de Rooy en Ir.van Jam; Hfd.herktuig
bouw, S.b.N.(Techn.Dienst) Berck; Hfd. Electrotechniek
(wijlen Kolonel Bussemaker) en Ir.Bijvoet; Hfd.Bewapènine,

·Overste Frapper. revens zijn aanwezig de heren van de hoofd
aannemers - werven en electro-techniek - Hilton Feyenoord -
R.:J.M. - Croom..

Sedert 1947 wordt door de hoofdaannemers steeds aange
drmngen bij deze besprekingen op beschikbaarstelling ven ge
gevens, eisen, enz., zodat het werk - in eerste instantie
het werk or de tekenkamers - voortgang kan hebben.

Hoofdzakelijk veroorzaakt de Afd.Electrotechniek van
van het Ministerie van lv"arine stagnatie, omdat - beginnend
met de beide in aanbouw zijnde kruisers, de "leven irovin
ciën" en de "De Ruyter", ingevoerd zal worden een andere
stroomsoort, n.l. draaistroom met 440 V.spanning.

Kabels, electromotoren, generatoben dienen geheel
nieuw ontworpen te worden.

Onlangs bij de bespreking over de voortgang van de werk
zaamheden voor de twee kruisers is door de hoofdaannemers
nogmaals aangedrongen op het verstrekken van gegevens van
marinezijde, meer in het bijzonder van de Afdeling Electro
techniek.

S.B.N.Bennik heeft toen medegedeeld, dat de heren van
de Afd.Electrotechniek van de �arine tijd nodig hadden
(n.b. sinds 1946) en dat de heren van de industrie (werven
en fabrieken) wel gewaarschuwd zouden worden als het zover
zou zijn.

üeze opvatting heeft bij "de industrie" een onaangena
me stemming verwekt, daab zij het een landsbelang achten als
de kruisers zo shel mogelijk in dienst gesteld kunnen worden.
I.v.m. de publiêaties van Admiraal Helfrich, go de redèvge
:rs.ngerl.c và.nl.enigè .i_iL§den;-vàn de1 St.a t�rn,.G-èneràal;· gehouden tij
dens de behandeling van de Iv'arinebegroting 1949, waarbij de
begrijpelijke vrees werd geuit, dat t.g.v. de afspraken van
de landen van het -Westers blmk, Nederland alleen een bij
drage zal mogen leveren op het continent en het dus zaaks
is snel te tonen, dat de Nederl.lliarine ook schepen van be
hoorlijke afmetingen heeft, is de opvatting van S.b.N.
bennik wel heel eigenaardig.

's-Gravenhage, 1-7-1949 

D VI 
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Notitie voor 0� 1401; Beleidskwesties D VI 
van D VI 

Betreft: Werkvolk voor schepen vam de 
/M 

Overste Vinke, Hfd.Officier l'echn.Dienst lv-arine, Hfd. 
Machine-dienst H.M."Kareld Doorman" deelt aan D VI mede op 
2?-6-1949: 

Dit schip ondergaat een langdurige reparatie bij �ilton 
Fyenoord, heeft lieplaats gekregen aan een kade bij de oude 
fabriek van Wilton - Westhonsdijk - Delfshaven. 

In drijvend "},rins Bernhard" dok opgenomen bij R.D.1" 
Het is duidelijk merkbaar geweest, dat het aantal be

schikbai;r gestelde werklieden voor H.K."Karel Doorman" wis
selde met het la of niet repareren van binnenkomende koop
vaardijschepen. 

Dit punt is o.m. bij N.D.S.M. - Wilton Feyenoord -
R.D.M. ter sprake gebracht bij de eerste besprekingen.

's-Gravenhage, 1 - ?- 1949

D VI 
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Notitie voor OD 1491; Beleidskwesties D VI 
van D VI 

Volgr--.:•. 

Betreft: Verbetering gehalte bewakingspersoneel bedrijven. 
Besprekingen op 10 Jubi 1949. 

Naar aanleiding van de minder gewenste personen, werk
zaam als bewakers bij bedrijven, meer in het bijzonder te 
Amsterdam bij de Ned.Dok- en Scheepsbouw Mij. en bij Werk
spoor, is de méning gevraagd inzake het rec1ruteren van be
wakers uit gedemobiliseerde militairen uit Indie, aan onder
staande functionarissen: 

I.D.Am.sterdam: Heer Botti vindt in het algemeen bedoelde mili-
tairen te jong in leeftijd voor een 

dergelijke functie, mede door het ontbreken van verdere voor
uitzichten voor verbetring van positie. 

N.D.S.M.: Heer J.Hulleman, Cijef Personele Zaken deelt mede, dat
hij de voorkeur geeft aan een leef

tijd boven de 45. In verband met de mogelijkheid door een an
dere, betere salari@ring het peil van de bewakers op te voe
ren, meent de Hr.Hulleman, dat deze categorie van personen 
buiten de rijksloonlijsten gehouden dienen te worden. 

Artillerie Inrichtingwn Hembrug: Mr.van den Dijkf prefereer� 
bewakers te recruteren uit het po

litiecorps en vreest, dat gedemobiliseerdet militairen uit 
Indie een functie als bewaker van een emplacement met ge
bouwen een te enge ruimte zullen vinden, daar �ij jaren aan 
een meer vrijgevochten leven gewend waren. 
lv,r. v. d .n. heeft echter wel voortdurend contact met de mili
taire commissie voor gedemobiliseerden, ten einde te tracht•n 
deze lieden op andere wijze bij de Hembrug emplooi te bezor
gen. 

Werkspoor Amsterdam: Mr.van Geer deelt mede, dat hij voortdu-
rend contact heeft met de militaire 

commissie voor gedemobiliseerden en reeds opgave ontvangen 
heeft van lieden, die in aanmerking zouden kunnen komen in 
het bedrijf als werkman te werk gesteld te worden. Hij prefe
reert voor bewaker personen uit de Marine, die, ten gevolge 
van klein lichamelijk letsel, nietmeer goedgekeurd worden 
voor de militaire dienst. 

's-Gravenhage, 16-6-49 

D VI 



UITTREKSEL 

Voor. . .  OP J,L,1,QJ.. ............ . . . Naam.. B\3leJ.ci .. S.kw.E3.�1:,:i,� .. S. .. -1?.�.Y.:I: .......

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

Volgnr .......................... Ag.nr. fük;;iOJ5. ................. Aard van het stuk Brief Nederlandse Dok en 

.... .... Datum .. J.?..:::.� .. '.'.'.4.<3 ...... Sc.heeps .b.ouw ... Mij., .. t.e ... M<t. .Ams.t..e.J.'..d.run .............. : ...... ..... . 

• 

Uitgetrokken door ... 

Op aanwijzing van . 

/!) 5074 · '48 

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

Ten aanzien van het door U voorge
stelde vooronderzoek van aan te stellen bewakers , 
del en wij U mede, dat wij daaromtrent een regel
matig en vertrouwelijk conta et onderhouden met. 
de heer Vehres, rechercheur van het Hoofdbu
reau van Politie, alhier. 

Wij hebben de indruk, dat hij direct 
of indirect met Uw bureau relatie onderhoudt, 
gelet op de aard der van hem ontvangen informa
ties. 

Nog dèlen wij U mede, dat, zoals 
de heer Hulleman U in verband met de beloning 
bij een eventuele sanering van het corps be wa
kers reeds mededeelde, de tekst van de betref
fende beschikking van het College van Rijks
bemiddelaars een handicap zal blijken te zijn, 
tenzij door wijziging daarvan ten deze aan de 
particulieren bedrijven enige vrijheid wordt 
gelaten. ( vide "le Aanvull ing op de Regeling 
Nachtveiligheids- en Bewakingsdiensten - C.v.R. 
d.d. 28 Juli 1947, Ned.Stcrt. d.d. 28 Juli 1947,
no.143 - onder "Definitie".)

• •  t! • • • • • • • • • •  

Th 

D.VI

. .............. Afd./Sectie P � ::r:q. . .. ...... Datum ....... ?..�.:::�:::-.1� ............. . 



UITTREIZSEL 

Voor ............. OD.14.0L . . Naam .. Be.l e ids.kw.a.s.t.ie.s . ... D. .. .VI 

Origineel in OD .. 7.7.0 . .. Naam .... :.B.e . .v.e.i.lig.ing. . . . .N.e.d .•. D.ok�&S.che.e.ps.b. .. Mi.j. .......... . 

Volgnr .. ...... Ag.nr .. . .......... .. Aard van het stuk . .rapp.o.r.t . be.sp.reking. .... op . . .  10.,,, 6.·,,49 

met T"D.A8dam 

.. 

.. 

............ Afz.. . D.VI ... .... ... ........... . . ... Datum . .  13-6.-.4.9. 

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

b) Van de Marine-Inlichtingendienst komt Ltz.Philipse
wel bij de I.D.Amsterdam en spreekt met Adjudant de
Bruin.

C) Betreffende de verbetering van het gehalte van het
bewakingsrersoneel in de bedrijven is de mening van
de heer Botti, dat ex-gedemobiliseerdet militairen
uit Indie te jong in leeftijd zijn voor een functie
als bewaker in een bedrijf, mede door het ontbreken
van verdere vooruitzichten voor verbetering van
positie •

Uitgetrokken door .. .............. v ... d •.. . ......... Afd./Sectie· . . D l b.. . .......... Datum .... 25 ..... ö-4.9 ........ ... .

Op aanwijzing van . ... D VI 

i!i SOH- '48 



UITTREIZSEL 

Voor ............ .. . .OIL l401. . Naam . . .. Bele.id.s.kw.esties D VI. .................. . 

Origineel in . OD 9 4l ........ Naam .. Be.:v.e.il.ig.ing. De .Schelde ........................ ...... . . . ... . .......... . 

Volgnr ................ . . .  Ag.nr .. . .. Aard van het stuk r�pport besp.r.eking .. .op . .. l'.'."..6..'.'.'.49 .. . 

• 

. ....... ............ Afz . . ............. D ... VI ......................... . . ........... Datum ... .. 2�.6�49 

. . . . . . . . . . 

Commissaris van der Mark vestigde de aandacht op Ltz. 
2e klasse Landré van de Marine Inlichtingendienst, belast 
met de Veiligheidsdienst in Zeeland. Landré woont in We-
meldinge en heeft kantoorin Vlissingen. 
Landré heeft aan Hr.v.d.Mark medegedeeld. opdracht te heb
ben om onderzoekingen te doen. Hij komt bij Hr.v.d.Mark om 
inlichtingen over personen. Landré doet dus hetzelfde ..werk 
als de C.V.D., waarop v.d.Mark heeft geateendeerd, hetgeen 
bij Landre de opmerking deed maken, dat inïîormat ies via 
Den Haag hem te lang duren en hij mondelinge mededelingen 
van de heer v.d.Mark prefere,rde, temeer daar deze handel-
wijze in Den Haag zou worden goedgevonden. ,. 
Landre tracht ook contactpunten in liet bedrijf te leggen 
met oud-illegalen. Commissar is v.d.Mark zou gaarne het stand
punt van de c.v.D. ter zake vernemen. 

Commissaris v.d.Mark vestigde nog de aandacht op Direc
teuren in bedrijven, waarvan het "zuiverings-proces" nog 
niet beijindigd is en die toe� weer in het bedrijf werken 
en handtekeningen onder officHne stukken plaatsen. Voor
beelden zijn: Willy �Ulton te Schiedam en de heer Ir.H.C. 
Wesseling van De Schelde. Hr.v.d.Mark zou gaarne vernemen 
welk principieel standpunt de C.V.D. ter zake inneemt • 

Uitgetrokken door ... ..•............. .v .• W •. . .... Afd./Sectie . . D. 1.b ... . . . ..... Datum .. 22.-.5 ..... 1.949 ........... . 

Op aanwijzing van D . .  VI . 
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UITTREIZSEL 

Voor ........ ....... ..9.P. :1:4:q� Naam 

Origineel in... OD 941 

Volgnr ....... ...... ............... Ag.nr. 

• 

• 

........... Afz. D.VI ....... Datum. 2"".'.9..'.'."..i9 

Aan de heer Kapsenberg, die in 1948 met S.b.N. Berck 
en de heer Rouws van Werkspoor tijdens een reis door de 
Verenigde Staten van Amerika, ondermeer een bezoek heeft ge
bracht aan de kantoren en werkplaatsen van de Int. Gen.Elec
tric Comp., is de vraag gesteld welke maatregelen op bevei
ligingsgebied hij als bezoeker heeft ondervonden. Het ant
woord luidde: "Elke bezaker moet bij aankomst in een bezoe
kersboek invullen: Naam, nationaliteit, functie, doel van 
het bezoek en met welke persoon het onderhoud gewenst Yi 
wordt. Men moet in èen wachtkamer plaats nemen. Onderwijl 
informeert de persoon voor ontvangst (receptiondesk) tele
fonisch en na al deze formaliteiten wordt een "badge" gege
ven, zichtbaar te d�agen. De bezoeker heeft dan toegang tot 
de gewenste afdeling en wordt niet meer aangehouden. De heer 
Kapsenberg had het ongeluk de badge te verliezen en moest 1 
toen het gebouw verlaten. Meer heeft Hr.Kapsenberg niet ge- jr-���, 
merkt van de beveiligingsmaatregelen • 

22-6-49
Uitgetrokken door .... 

Op aanwijzing van .. 

vW 

D.VI

.... Afd./Sectie .. D • i b ..... Datum .. 
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UITTREIZSEL 

Voor . . .OD ... l4.0L..... . Naam J3.ele id.skw.es.t..ie.s . .. P . .  V.l 

Origineel in...... . OD 7..7.0. ... B ·1· . N d D 
. · ..... ........... Naam ...... e.:v.e.l. l.gl.ng. .e .� ... .Ok::'.'.&Scheeps b .• Ml.J • 

Volgnr ... ....................... Ag.nr ........... ......... .. ............ ... Aard van het stuk .. .. no.ti.t.ie ... b.et.r. .•. ontslag.. ... angewens t 

..... p.ers . .one.el .• 

• 

• 

. ...... Afz.. .. .. D ... VI ................................. ................ Datum ..... 23,,.5"!'!'!49 

Contact N.D.S.M. deelte telefonisch b�de an � VI, dat 
de weigering van zijn ontslagaanvrage voor zes personen 
doo� het Gewestelijk Arbeidsbureau,is doorgegeven aan 
de Metaalbond. 
Dit college zal het geval rechtstreeks met het Ministerie 
van Sociale Zaken opnemen • 
Tevens is door D VI aan contact N.D.S.M. medegedeeld, 
dat het Ministerie van Algem&ne lakén op korte termijn 
niets aan dit geval kan doen, doch dat deze zaak wel verder 
behandeld za� worden. 

( Zie ACD 52045) 

's�ravenhage, 23-5-'49 

D VI 

Uitgetrokken door ............... v .• .'"fN •..... . ............ Afd./Sectie. D l .h .............. Datum .... 15,,.,.5,.,.49 . 

Op aanwijzing van . . ............ B .. VI .. 
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Notitie voor oD1401 
Van D.VI 

Beleidskwesties D.VI 

Betreft: Rapport bespreking met S.b.N.J.B.Berck op 
het Ministerie van Marinê d.d. 25 April 1949 

Op 25 April 1949 heeft D.VI op verzoek van S.b.N • 
J.B.Berck, overgebracht door Hr.Middeldorp, een onderhoud 
gehad op het Ministerie van Marine met S.b.N.Berck, die 
zijn ontevredenheid uitsprak over de wijze, waarop het 
onderzoek door I.D. Amsterdam. inzake de tekenaars van 
werkspoor was uitgevoerd. 

De wijze van onderzoek werd ruw genoemd en hier
door was een toestand ontstaan, welke juist voorkomen 
had moeten worden, n.l. de aandacht vestigen op de teke
ningen afkomstig van Intern.General Electric uit .Amerika. 
Hr.Berck vroeg zich af, of het niet beter ware geweest 
het onderzoek naar de personen niet te doen uitvoeren. 
Bij gesprekken - eerder gevoerd met heren van de c.v.n.,
was hem n.l. verzekerd, dat dergelijke onderzoekenQ) 
voorzichtige, discrete wijze uitgevoerd werden, zonder 
dat betrokkenen hiervan iets zouden bemerken. 

Dezerzijds werd medegedeeld, dat de gang van 
zaken zeer was te betreuren en dat het enige aan te 
voeren argument was, dat de beschikbare tijd, in ver
band met de aangekondigde komst van de tekeningen, 
zeer kort is geweest. 

�.b.N. Berck meende, dat het beter zou zijn 
niet de nadruk te leggen op "marine-eisen", doch meer 
op wensen van de betrokken buitenlandse firma's, hetgeen 
in verband met concurrentie-mogelijkheden onderzoek van 
personeel nodig maakt. (uittreksel in on 786, werkspoor) 

Inzake "De Schelde" deelde S.b.N. Berck mede, 
op 28 April het stel blauwdrukken van de Intern.General 

Electric persoonlijk aan de Hoofdingenieur "De Schelde" 
Ir.C.Kopsenberg te willen overhandigen om op deze wijze 
"De Schelde" tot meer spoed aan te dringen voor de uit te 
voeren voorzieningen. (uittreksel in OD 941, De schelde). 

's-Gravenhage, 16 Mei 1949 
D.VI
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Notitie voor on 1401 
van D. VI 

BeJai.dskwesties D.VI 

Betreft: Rapport bespreking met S.b.N. J.B.Berck op 
het Ministerie van Marine d.d. 2 Mei 1949, 
door D. VI 

1 

Op 2 Mei 1949 werd door D•VI aan S.b.N. J.B. 
Berck nogmaals medegedeeld, dat de gang van zaken van 
het onderzoek van tekenaars en bewakers ook door dè 
C.V.D. wordt betreurd en dat wellicht in Amsterdam
een andere werkmethode nodig zal zijn. (betr.werkspoor)

Voorts werd medegedeeld, dat het niet aan
vaardbaar wordt geacht, dat de security-maatregelen 
geschoven worden op concurrentiemogelijkheden\Bn 
de Amerikaanse firma I.G.Electric. 

In onderling overleg is toen het volgende 
vastgesteld eventueel doob de Directie aan de "kern" 
of "fabrieksraad" mede te delen: 
" Een buitenlandse firma heeft licentie verleend aan 
" de Nederlandse Staat (Ministerie van Marine) voor 
" vervaardiging van stoomturbines met voorwaarde, 
" dat de werkmet hoden, te gebruiken materialen enz., 
" beveiligd dienen te worden. Om deze redenen moet 
" de Nederlandse Staat haar amb tenaren inschakelen" 
(uittreksel in on 786, werkspoor). 

Behandeling van de I.G.Electric-tekeningen, 
zowel bij Werkspoor als De Schelde, is dringend, om
dat krachtens het contract tussen Ministerie van Ma
rine en I.G.E. (Amerika) tot een datum,ongeveer 
medio 1950, gratis adviezen uit Amerika verkregen 
kunnen worden. (uittreksel in OD werkspoor en ne schelde). 

Inzake "De Schelde" deelt Fr.Berck mede, dat, 
hoewel zijn bezoek op 28 pril tijdig vooraf is 
aangekondigd, de heren Arie Smit en rr.Kopsenberg 
afwezig waren, de adjunct-directeur Hupkes nog in 
Rusland vertoefde en hij de I.G.Electric-tekeningen 
aan de Ir.Kemper (rechterhand van hoofdingenieur 
Kopsenberg) had afgegeven. Het "loopt" dus nog niet 
bij "De Schelde" en na overleg met S.b.N. Berck 
zal D.VI weer naar Vlissingen gaan als de lijsten 
voor personeel tekenkamer ontvangen zijn, om een 
poging te doen de betrokken personen in beweging te 
krijgen. 

Op 5 Mei 1949 v.m. door n.VI getelefoneerd 
met De Schelde en,vraag gesteld of lijsten met namen 
van tekenaars te werk te stellen aan r.G.Electric 
turbines reeds verzonden waren. Dir.A.Smit niet aan
wezig, Hfd.ingenieur Kopsenberg niet op de hoogte 

- 2 -
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en uiteindelijk van de Hr.Kok antwoord gekregen, 
dat bedoelde lijsten vermoedelijk 5 Mei 1949 naar 
Den naag gezonden zouden worden. 

MARID heeft het plan, in verband met de 
opgedane ondervinding b ij "De Schelde" van S.B.N. 
Berck aan De Schelde brief te schrijven, dat gang 
van zaken niet juist is en vraag te stellen welke 
Directeur zich met security zal bezighouden. 

's-oravenhage, 16 Mei 1949 
D.VI
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UITTREI(SEL 

· Origineel in... . OD .... '7.'7..0.......... . . . .. Naam . J3ev"Ned •... P..ok� .. en .Scn.e.eps.l> .MJj 

Volgnr. . . Ag.nr<' . .. Aard van het stuk ... rapp.ort . be.spreking ... .op il Mei 
..... t.e ... A.mst.e.rdam.... ....... ..... ........ Afz. ... . . ... . .. D .. VI ................. Datum ...... 12.�5'."."'49 

• 

• 

Over het bewakingspersoneel ontwikkelde zich een uit
voerige discussie. Hr.de Boer had nl. niet verwacht, dat 
er zich een der�ate groot aantal slechte elementen �nder 
deze lieden zou bevinden. Indien aàn bewakers hogere eiaeh

gesteld moeten worden, kan men deze lieden momenteel niet 
voor een loon. van f-l'.45.- per week krijgen, doch komt men 
op ongeveer f 60.-. Dit zou impliceren, dat prtiers en 
chauffeurs ook hoger loon dienen te ontvangen waaruit 
blijkt; d.at .een dergelijke maatregel, financi4le consequen
ties met zich brengt •• Hr.de Boer kan deze uitgaven niet 
uit het bedrijf financieren en wen�t er uitsluitend toe o
ver te gaan, als dergelijke maatregelen uniform in Neder
land worden ingevoerd en de uitgaven op de klanten verhaald 
kunnen worden. 

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

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

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

Deze·rzijds wordt betwijfeld of dit inderdaad mogelijk 
zal zijn. _ 

Dit moet t.z.t.nog met Marine worden besproken. 
Het onderwerp: "peil bewakingspe.rsoneel" is een vraag

stuk voor alle bedrijven in Nederland. 

Uitgetrokken door ........... Y .. , .. W. . ......................................... Afd./Sectie .... D 1 .. b . ................. ... Datum ....... 14'.".".6�1.9. 
, 

Op aanwijzing van .. ........ D .... VI. 
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Voor ... Naam ..... 

Origineel in ......... Cl,). .?.'!.Q 

Volgnr .. ....... Ag.nr ... ....... ................................ Aard van het stuk .. �ppq�. . .�P.1:='. �� 9-P �! .. �.f3.t

...... te... �:t. rd . ........ Afz. ... .JLil. ...................... .............. Datum 
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Hr. de B. gaf mee, een lijst bevattende zes namen van 
eommunisJ�ische arbeiders (CO 62045). Genoemde lieden z1Jn 
bij h t Geestelijk Arbeidsbureau Amsterdam (Hr.Fortanier) 
voob ontslag voorgedrags, om.dat zij oe de werr onhandelbaar
zijn en bovendien cellen bou en. Het ewestelijk Arbei s
bureau heeft de argumenten niet aanvaard, zodat deze zes 
lieden niet ontslagen mogen worden. Br.d.B . wil deze mensen 
echter niet mee» op de erf hebben en keert een door het 
vewesteliJk Arbeidsbureau voorgeschreven wachtgeld uit. De 
Boer zal deze zaak in de "Metaalbond" bespreken, doch ver
zocht, of o�zerzijds hieraan iets gedaan zou kunnen ord »
or korte termijn. 

Ook dit onderwerp is een vraagpunt voor alle bedrijven 
in Nederland • 

Uitgetrokken door ........... .. V .•...• . ...... Afd./Sectie .. J) .l. .. b. ........ Datum .... .. 14.�f .. .

Op aanwijzing van ............. p .. Vl . 
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Notitie voor o.D. 122; Beleidskwesties D.III 
van D.VI 

Betreft: Rapport bespreking op 16 Maart 1949 lnisterie 
van Marine met Ir.A.M.Fabery de Jonge (Directeur 
N.E.V.E.S.B.U.) en Ltz.II Middeldorp door 
D.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 
bevei.liging, opgesteld door de Marine, zomede welke 
objecten van Marinezijde geclassificeerd dienen te 
worden. 

De Marine-richtlijnen we�den door de Heer 
Middeldorp afgegeven met de mededeling, dat deze 
algemene voorschriften aangepa�t kunnen worden aan 
de speciale omstandigheden van een bedrijf of bureau. 
De Heer Pabery de Jonge zal deze richtlijnen bestuderen 
en opmerkingen met de Heer Middeldorp bespreken. Daarna 
wordt ons_ via Hr.Middeldorp de uiteindelijke tekst 
(na overleg N.E.V.E.S.B.U.-Marine) ter hand gesteld. 

De Heer Middeldorp geeft daarna op, dat de 
wensen van de Afdeling Scheepsbouw (Marine) voor

olassifioatie van tekeningen zijn: lijnentekeningen -
scheepsweerstandgegevens - voortstuwers - stuurinrich
ting - inriohtingsplan gehele sohip - radar - radio -
gesohuttorens.

Beveiligd dienen te worden: lichtdrukafdeling -
tekenarchief. 

De Heer Fabery de Jonge zal ons vla Hr •
Middeldorp ter beschikking stellen lijst personeel 
N.E.V.E.S.B.U.(öngeveer 80 man), ten einde een ante
cedentenonderzoek te kunnen instellen. 

Door de aard van de lokaliteiten zal het 
niet mogelijk zijn tekenaars, die aan geclassificeerde 
tekeningen werken, in bepaalde groepen af te zonde1·en. 
Bovendien wordt b.v. aan een tekening van het inrich
tingsplan door vele personen verspreid over de teken
zaal gewerkt. 

De .Heer Fabery de Jonge zal met de administra
tie van de Rotterdamse Bank praten over de nachtwakers 
en werksters en ons een naamlijst van deze lieden geven 
ter verder onderzoek. 

Eveneens zal de Heer Fabery de Jonge spreken 
met Rijksgebouwendienst over ultbretling van lokaliteit, 
dan wel het ter beschikking stellen van ruimte in een 
ander perceel, het laatste ten einde de mogelijkheid 
te hebben bepaalde kleinere groepen van tekenaars apart 
te zetten. 

Voorts kwam ter sprake in hoeverre Hr.Fabery 
de Jonge als Directeur N.E.V.E.S.B.U. gerechtigd was 
op te treden voor de deelnemers in deze N.V., n.l. 
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"De Schelde", "R.D.M.", "Wilton-Fijenoord",""erkspoor" 
''N.D.S.M." 

, 

de Heer Fabery de Jonge deelt mede, dat hij 
gemachtigd is als "secretarlsfl voor te bereiden bij de 
deelnemers de al.gemene richtlijnen over security, 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. 

Desgevraagd deelt de Heer Fabery de Jonge 
mede het initiatief genomen te hebben bij de bedrijven 
te informeren welke persoon aangewezen zou worden om 
zich met security-aangelegenheden te belasten. Het 
antwoord is aldus: 

"De Schelde" 
"R.D.M." 
"Wilton-Fijenoo.rd" 

"Werkspoor" 
i'N .D.S.M." 

he.ar Directeur Hr.A.S.mit 
haar Directeur Ir.K.van der pols 
- tijdens ziekte van Directeur
Ir-Rt,men de hoofdingenieur Scheepsbouw
Ir.J.E.Woltjer
haar Directeur !r.D8!llme Jr.
haar Di.r�cteur Hr.F.de Boer.

tt.UZ:4 A/él/ç-J''3(.(,. ,b� J� �) 

Hr.Fabery de Jonge vraagt of vij bereid 
zijn, na uiteenzetting ter zake van D.III voor genoemde 
vijf heren, een uiteenzettine te geven over algemene 
security, waarbij onzerzijds uitdrukkelijk werd mede
gedeeld, dat de bedrijven dit geheel vrijwillig doen 
en zich als goede Nederlanders zich bereid zouden 
verklaren security - buiten de speciale wensen van 
Marine - ter hand te na.men. Een verhandeling met richt
lijnen zal door ons vooraf worden opgesteld en daarna 
zal een nadere afspraak worden gemaakt. Bij het behan
delen van bedoelde algemene richtlijnen is de Marine 
niet tegenwoordig. 

In verband met de speciale wensen van de 
afdeling Werktuigbouw (Marine) inzake de nieuwe voort
stuwingsinstàllaties (J.G.E.turbines) voor twee onder
zeebootjagers komt ter sprake de te stuiten contracten. 
Het blijkt, dat de N.D.S.M. de oascso's zal bouwen, 
waarin bedoelde installaties gemonteo::-d �.orden. Deze 
oasco's hebben grotere hoofdafmetingen dan de casco's 
van de overige vier onderzeebootjagers, ten gevolge 
van een afwijkend machinekamer-arrangement. Het is nog 
niet bekend hoe de contracten voor de grotere schepen, 
met J,G.E.turbines uitgerust, afgesloten zullen worden 
n.l. ot a) een contract met de hoofdaannemer N.D.S •

of b) bui ten het contract .met de hoofdaannemer 
N.D.S • speciale overeenkomsten met ,erkspoor en
De Schelde in verband met afspraken inzake seeurity
tussen de Amerikaanse en Nederlandse Marine.

- 3 -



• 

• 

- 3 -

Over de vorm v�n de contracten voor bedoe lde twee 
onderzeebootjagers zal de Marine zich moeten uit
spreken. Onzerzijds wordt hierover geen advies ge
geven. {ud;t,,, .;f/.lJs H, /}'.(, kt.u.cu-k.,, /W"�=) 

In aansluiting op de bespreking van 16 
Maart 1949 kwam de Heer Middeldorp 18 Maart d.a.v. 
om te overleggen wat uiteindelijk op 23 Maart 1949 
met de Heer Damme J'r. bij �·erkspoor Amsterdam bespro-
ken diende te worden. ·� 

Hr.Middeldorp stelde dëze vraag omdat -
naar zijn mening - de Heer Damme Jr. nog niets w1at 
over de algemene Marine security-r1ohtlijnen. Dezer
zijds werd duidelijk gemaakt, dat Hr.Damme Jr. reeds 
voldoende op de hoogte was om de Merine-richtlijnen 
te kunnen "verwerken". 

's-Gravenhage, 2 April 1949 
D.VI
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Notitie voor OD 122; Beleidskwesties D.III 
van D.VI 

Betreft: Rapport Besprek1ng op het �inlaterle van Marine 
d.d. 8 l!!:ial"t 1949 met S.b. "• 'l'eohnische Dienst
J.B.Berck, Ltz.2� kl. E. J.11ddeldorp, ttz.2e kl.T.
J • •  R.B.Andreoli, door o.6.

r 

Doei-van deze bespreking was, in aansluiting 
op de bespreking op het llinlsteria van iwa.rlne van 4 Maart 
1949, van S.b • •  Berck te vernemen welke afspraken er 
reeds door hem bij "lerkspoor en de Schelde waren ge
maakt, ten einde bij verdere b�klngen door U1nister1e 
van Algemene Zaken hierop te kunnen aansluiten • 

S.b.N. Berck hee1"t bij v·erkspoor gesproken m t
de Beer � Damme Sr.. en de Heer Rouw. 

Hij wil zich momenteel bepalen tot de te ken
kamer ln te richten voor Marlne-opdraclltea en alle te
keningen toegezonden uit Amerika door de International 
Gene ral Eleotric voor de voortstm 1ngsturblni3S van 
twee onderzeebootjagers wll hij geclassificeerd hebben. 

Het hangt at van de aard (gevolgd procédé van 
calques) van de toe te zenden tekeningen ot de teken
kamer van Werk.spoor ook de tekeningen van de Schelde 
zal klaar ma.ken. dan wel afdrukken gemaakt zullen worden 
bij dè tan1sdrukkerij, of de firma Ah.rand om de benodigde 
aantall en voor •erkspoor en de Sehe.lde te doen reproduceren. 
Inzake de mate van elassiticati heeft S.b.tr. Berck zich 
no* niet uit e srroken. Ook z 1 de schoer,en1erkplaats 
een object voor s.ecurlty worden. De maatregelen te nemen 
voor de proefstand komen eerst over ongeveer twee jaar aan 
de b eurt. 

De Heer Damme Sr. heeft medegedeeld, t reeds 
bekend was, dat z1Jn zoon de security zaken verder zal 
behandelen. ( �-/JV"�im, _ ih-4�) 

Bij ue Schelde heeft S.b.N. Berok gesproken met 
de Beer Ir.C.Kspsenberg, Hoofdingenieur ,erktuigbouw. 
Volgens mededeling van S.b.N. Berck zal bij de Schelde 
deze zaak nog geheel moeten iorden opgebouwd. HiJ 1st 
blijkbaar niet, dat er reeds overleg gepleegd \\11S ter zake 
.met de Heren iouis en Jansen. { �- IJ-t.4'UU.d{-) 

Desgevraagd deelde S.b.N. Berck mede, dat na 
·erkspoor,de Schelde en Nevesbu aan de beurt komen voor

seourity-maatregelen liilton Fijenoord, R.D. •• en Stork.
(�,1/��1-

•s-oravenhage, 18 aart 1949
D.VI
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Notitie voor OD 122; Beleidskwesties D III 
van D VI 

Betreft: Rapport van de bespreking op Vrijdag 4 Maart 
1949 gehouden op het Ministerie van Marine, 
Lange Vijverberg 8 Den Haag, met Ltnt.t.z"2ekl. 
E.M.Middeldorp, L.t.z.2e kl.T. J.M.R.H.Andreoll,
en Ir.R.F.Scheltema de Heere, door D III en
D VI.

L.t.z.2e kl. E.M.Middeldorp vertegenwoordigde MARID,
L.t.z.2e kl.J.M.R.H.Andreoli vertegenwoordigde de Afd.
Werktuigbouw en Ir.R.F.Scheltema de Eeere vertegenwoor
digde de Afd.Scheepsbouw.

Doel van deze bijeenkomst was, de richtlijnen uiteen 
te zetten inzake het werken op gebied van beveiliging bij 
de werven�fabrieken, welke voor het Ministerie van Marine 
opdrachten hadden uit te voeren. 

De Heer Middeldorp geeft een inleiding, waarbij uit
een gezet wordt het ontstaan van de bemoeienis met deze 
zaak door MARID. Voor de oorlog was de afdeling Materieel 
verantwoordelijk voor de beveiliging van de objecten. 

Hoofd Marid is Kapt.t.ä. J.F.W.Nuboer. 
De uitgangspunten van de Marine zijn gewesst: 

1) De Koninklijke Marine heeft geen middelen en perso
neel beschikbaar en zal op de C.V.D., die reeds op
eebied 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.D. inroepen voor
antecedenten-onderzoek.

3) Uitsluitend Marine-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 Marine op te
volgen.

De MARID zal voor de uitvoering van het werk om ad
vies komen bij de Technische afdelingen van het Minister! 
van Marine, die in eerste instantie hebben aan te geven 
welke onderdelen beveiligd moeten worden, zomed�e mate 
van beveiliging. 

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 gesproken op basis van overleg en goede wil. 

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

Nagegaan 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 
plaats kunnen komen. 

Behoudens deze algemene maatregelen van peveiliging, 
komen de speciale eisen van militaire zijde. Het leger 
en de Marine 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 ve�meden 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. 

De 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, van primair belang is, richt
lijnen vast te stellen voor de energie voorziening in Neder
land bij voorkomende moeilijkheden, veroorzaakt van commu
nistische zijde. 

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

De eerste objecten welke de Marine (Ard.Scheepsbouw 
en Afd. \"Jerktuigbouw) voor beveiliging in aanmerking willen 
laten komen zijn: 

le N.E.V.E.S.B.U. 
2e Werkspoor 
3e De Schelde 

Den Haag 
Amsterdam 
Vlissingen" 

Wat de N.E.V.E.S.B.U. betreft, zullen de heren Schel
tema de Heere en Andreoll met hun respectievelijke chefs 
bespreken welke tekeningen "geclassificeerd" 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 J9nge plaats hebben. Dit onderhoud zal mede
gemaakt worden van Marine-zijde door de heer Middeld�rp 
en van de zijde van de C.V.D. door D III en D VI.(�

Ál,;::::t--J 

Bij Werkspoor en De Schelde komen, volgens Marine, in 
aanmerking �oor beveiligingt 

1) Tekenkamer
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1) Tekenkamer;
2) Proefstand;
ä) Schoepen werkplaats;
4) Sohip in aanbouw ook op helling of in bouwdok, afhanke

lijk van het afbouwprogramma

Bij d� discussie blijkt, dat Schout bij Nacht, J.B. 
Berck bij Werkspoor reeds over beveiliging van de Int.Gen. 
Electric turbines heeft gesproken met de heer Ir.Damme sr. 
en de heer Rouws, in de eerste dagen van Maart '49. 

Door Werkspoor zal nl. een afzonderlijke tekenkamèr

bestemd worden voor Marine-opdrachten. 

Ook heeft Schout bij Nacht Berck bij De Schelde over 
dit punt gesproken met de Heer Ir.C.Kopsenberg, op 4 Maart 
'49. 

Aan de heer Andreoliwwerd medegedeeld, dat Hr.Middel
dorp in gezelschap van de Heeren van de c.v.n. eveneens 
naar îierkspoor en De Schelde zouelea gaan en werd aan de 
Heer Amsreoli verzocht, Schout bij Nacht Berck hiermede in 
kennis te stellen, zomede te vragen, mede te delen, wat 
reeds met Werkspoor en De Schelde werd besproken. 

Desgevraagd deelde de Beer Andreoli �ede, dat de Ned. 
Marine door het Amerikaanse Gouvernement verantwoordeligk 
is gesteld voor de security, zijnde dit de voorwaarde, dat 
tekeningen van een turbine-installatie door de Intern. 
Geberal Electric, ter beschikking gesteld zijn met toestem
ming om installaties voor twee onderzeebootjagers aan te 
maken. respectievelijk bij Werkspoor en De �chelde. 

De bedoeling van Marine 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. {�-/W'�gn.�,��

Aan de heer Middeldorp werd vebzocht moeite te doen, 
-delingen Electrotechniek en Bewapening eveneens er
e krijgen, hun wensen inzake security kebbaar te ma-

's-Gravenhage, 4-3-1949 

D VI· 
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