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Onde.c,rnrp: :Jeveilii:1ing procluctie 
noodruntsoenen. 

CONFIDENTIEEL 

'�2 7 JU 1951·

l3ijlagen : -

1/t �1tfl 

raar aanleiding v&n een de.-::lbe 1.ire::'fe.üd .uonJe
lin.; VL.I' Viek van ë.e He er va:1 .�ri:eel var" u : ienst er: 
ter bevestiging ener reeds eerJcr door mi� gedane t0le
fonische _1eded0ling, bericht ik U, uat vr.n C:e zijde Vel!. 
de JJ.!.1.L. de vol.::;ende veili,�heidsfuaatre.:;elen �rnr1cn ge-
nomen in bedrijven, \Wlke orders uitvoeren .1.b.t. de 
vervaarc1it::,ing, c. g_. oereidin6 va1- gevecrtsrm1ts )eI:.en: 

/ 
De bectrij.fsleidin6 wordt verzocht het )er"oneel :iet ,e;1.. _
op .:;rond van een be�Ja.alc.e poli tie':e overtuit..inu Ji� ü.e 

, j.)roo.uc t;ie ,1ient te \torJen geHcerd voo:;.· .;l.3 :mu· v�r. net 
fabrica�eproces el�e�3 te re�t te dtJllcL. 
He G' in deze te voeren ü.;L;id '--'esch-"-e lc .!.a overl.et.> Let 
bedoelde bec1rij fsleidil .. ..,. 
Gec1w�er1cle :1et :fabrigace;iroces oe_'ent �'let pcr"or.e(.;l Jtjr 
betre..::'..'.:enc1e inkoopa_:·aeling een nau,hrnurige 1,roàuc cie
co,1trole uit op Je juiste sc:-.r..enstellin'"' v1:..n het vro
'-tuct. 
De Dienst Gezo�fil1eidszor� en Gezon· .Jict�tec�nie� �e 
Utrecht keurt' cle ;;econse1·vee1•è._ lever_s .• iuu.elJn v!_ rE. t
s oenen zocrel op bacteriolo�ische- Lls oy c. �-icic�e sa
r.1e:nstt.lling, toor uit u.e _;er"eu.'-""ko� 6!l ... ,JYtij ee:c1 a ...... _1té.: 
konsters te trekk�n. 
�Iet a..:'11-..:mE-n van ue va.rt ij 0e s c!lie �t uie c e -..!l'ClC:i..'
nadc1.t V�nl de ieu,t 08_'icllt i.J O.stV .... LJtm, fü.t "'"
:mr.. ri.;.0_1st ,n·s zowel bacteriolot,"'isch als c 1e . .1scn 
boe Llgc.rn1.u·d • 

( CL-

�,_) L·o·ï:
wer-.1.e.1 

. l Van °'ili tuil'è zij 1:, 'lO:ï..·Jt het bij clc _'a'Jrica,...;e bv tro :'mr. 
1Jersm1eel niet geco.:t:;..·olesru op b �t-'OL�W J&u.rht,; iJ. 
Het to<Jzic:1t op èie verzo:i.·c...i�1 __ Vc..:1 :iet lichs..J...."'1, 0e ..,o.� -
1ci�citoes�-�d e.d. Vdn he� f<lj�i�.�l er-onecl id iTu e.rJ�b 

i1�stariti0 een z, __ .k vo)r het bc.:t::.:·ol ........ bel.:::i�-· ::a vo11r-
'ko.nu::nL"'.. cïf�l 1.lürl..�11 'i)c_;.._ _ _...,.. .. ki..,.1 ..... 1_ V ... � 1. .. il.i ü w.L.!'..l ... 1..J � L..-... 
kt;n,.,.i3 V .n G.-:- :_ ;_;_ lin� V .n nE-t bcJ�·.Lj_' �..;:Jrc ent. 
Een op6ave van bedrijve_,., ·fo.1.r:e II L� !ie 1.i 'Jij "o der 11 b1:::
la.a c zijn oI: ,üllm. wo:;..·3 . ..,n .g..; Le 1"rOL.Llctie v .n _.c ,,.._,c ·
ve �rc1 vleE::s/vlet.:SW"":i..'e,1 !CL, _ niet orL.on cc0V.J à, ·�· (j üe"1 
door •• et .hu_i_,.:'.il,e dJ,Si:;e<:)t.... V�\n in:Jo) _, · .c1.,::,.3c. '-·L-� ,�e 
CQ ... _d8l1v·.::: ....... CA,b1-iie �e:1 V.Ju·c _l )l; i ... 1 =-�1.n .... 1: v'-"-•• -"'-v...JVj! 1.,# ... .J.. 

I:oo..'.:'d 3. v.:;., 
Ja.:v��t.Jt ..... "'a ...... t 6:, 
'"1-GR\VEI:-LG.u. 
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.ue hiero .. dcr ...;eri')-.!Y_ae • ec... .i _L :.c....se b8c1rlJ'T8 •• ontvi t,<m 
in de uf�elopen jaren ')p�r c�ten: 

1. =-.V. ,I�,:;.1t og' s .J'al>rielrnn te 1.. _, J 

2. Z1,mnenber2;' s FabrieLc!'l te 03 .,.
3. Coö )Gl'atieve Vl ,csce:'lt:1é...l1:: G� _, c tE:j_1 dd!!l 
4. : .• V-. Gevato te J.Jrieoer�en
5. G-. :u_.uink te /::...jhe
6. �.oack' s �·i::orieken -ue • ers.:oort
7. v.C. ���� te ,�sdunG�r
8. V.C.3. te .Jo::tel
9. -,,ie:el ,.�n & Dl10 .J te Leiden 

10. Verka�_è te Ze.ané:.a:.i ( persbiscui ts).

'i':yp. : G l. 
Coll.: P.:,., 

o/1 

J)e Luiten·.fft-Gener&:.l, 
C 10 !' vun c1e " • L -;: , 
.:Je .\..olo:!el r ..... _ .... .>t� .. --�, 
Sous Che: �.c.... .Jtd_, 

- --

( � � • - • • 0 • J • \i • ..Jl.l11) • 
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Uit 2.16 

UITTREIZSEL 

Naam: 
ol.153.6-2.?.12 

Voor : D 1970 PA 

�e��rekipeen D. met C.2 

Sleutel. unten. andmac' t. Naam: 

Ag.nr: 116558 Afz. : D datum: , ... ... t:; 1 
---""-.,;-

Aard van het stuk: esprekinesverslag� 

-----
� .

... t 
3e. net werk met bet..'!'.'ek_v.i�ol_.)e key-po-1:._!1_!:_l_i�t-�. 

f,fnj. van :.neyden van Duym deelde r.iede d!it Uajo0r Olie (:l.III) 
;_:,l&nmin :11t,,,erkt rJm te komen tot een ker-roin:. int.9lligenr.:e 
di·ti':lioa. Eij heeft d·e hf:ldoe,in� urn voor te stellen dat d"lze 
twüe 1,r,,nches zullen O""V'ltttin een 11illt<:1.ire onè.Ar V.C. J• 

·('):;. een hu-r�Efrli.ike te vor;·.nr:::FJn door BV!). Beiäe1� �6m1clen MOth 

ten aa.f'ltóll'.'lflrh,n en ter goedt�euri n..-..; v,erk ''toe ten ('."erle,c_:ce n
a13n oeri t-'.)j), b�n\'i"l.r\rl•; 111 �. t;wec -:;arsonen d ifl eez.erifinl Ijk het
terrejn kunnen overzien. 7!i.� \"il 1'1erin overll.: -pleten MAt
'.le 31/J hetgeen onz1-3:-z1.Jds �r•rnt: wordt geaccE>pteerd..
Lrl1l'idrl.eJ.I'! hee�t 'li':ljoor Cl1."3 zelf een key-:;.'Oint ll1Jt sanen�;e
steln, die, zools ons bekend ,,,as, versC'hil t 11f'Jt ·Je l:'7I)-lijst.
I.Tit élezo ko.v-point llst is inr.urlde.ls een opdracl'\t voortLe
vloeid voor G.II::i om !'let. bet.-r91::k1ne tot rle riil1';>'lire objecten
de socul"ity te vd llen bestt1•1eren on �.III van ndvie1, te dienen.
lGEi.r.irhlijl<eli.ik i.s het de bedoel i11t:3 dat tJ:Jjoo, C.lle ?.icJ, voor
de bunjerlijke objecten rnet een <1!;10rt_..r,elijke v.raae; trJt de
E'm zal wenden. :.:uertoo he.'ltaat g!en bs7.,WRar, doch ?�ajoor
van .·1.l"leyuen wt:i :lu:rrn ;�OH oot graae onz.e medeweri<in.i::: hebben
met betrekking tot de z1livbr rnil1 taire oh.jee ten. v�nzel r
eprek�nu hl.ijft de terrein-1Terkenni11;:; voor vara nt'l'mordel 1.jk-
1-:!eid wm r: .1Ib, na1.3r r'l.eze terreia-verH'HlJ11n�: b"'hoe:!'t a>:1t>V11:; -
line; v::in politieke gegevtJn!J omtrent. hetgeen zich op het
terrein en àe o��eving bevindt. Dit zijn geeevena waarover
,:la afdeline D niet zonner r.,eer beschikt, doch in het l'l.lge!'leen
belang heb ik toegezegd te zullen trachten mede te werken

nan een o-:->lossi!lR. �it zal echtt�r geruime ti.1d verèen
(Majoor von iuneyde.!} va.ii. Duym. sprak zelf over b1 jvoor
beeld 2 jaar}. Hoofd rr.IIb zou ea.arn� een nauwe sal'llen
werkin.g tussen t;. III en 3V'J hiel."'Ü t zien voor�komen. 
Ik heh hem. verzocht ·z.oveel mogelijk verbinC.i:-igsschakel 

r to vlillen blijven. 

/ 

Uitgetr. door: AJD/'F-2 Op aanwijzing van: . ,., .... ,,,...., ..... .,,�; \.'.i 

Datum: 18-7-53 

� 33610· '50 
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R-u'PORT V A.rT D.
(y 7� �---< 

.Betreft 
.. L:·l'IJ66/ 

Versla6 bes..t?reki.Jë; -:iet Ge_elent ... olicie- · 
Velsen, 1,inaber, 1:>er1�hout, t. b. v.OD. 1970 
Beveili�in6 Sleutelpunten Landoacht� 
d.d. 17.4.52

fan N. rapport Nr. G. 202/50-II-5, d.d.21.3. 52 
ontvan6en, zijnde aanvullin..; OJ? ra.J?port _,r. 
G 202/50-5, d.d. 1.2.51. lie1, ra_-i_port ,.eru not;; 
nader door hem 1ondeling toe6elich t. 
De bijbenorende tekeiingen ter inza0e eegeao.1en 
en zullen t.z.t. geretour-eerd worden. 

Gebouwen en Terreinen : 

Gewezen op het sleutelbeneer voor de .;e bouv,en 
op het sluiseiland. i�. zou na lute"1 badü hoe de 
sleutelpositie was ei1 in 11oeverre hier maatregelen 
al genomen moesten worden. 'i'oei:;ezegd een volgende 
maal de lijnblo k.1...:erin

..:,
ssleutels te de,ion streren. 

l.N. vroeg om toezeüdin0 van blanco Lüor·:1.atie
kaarten ( tel. door0e0even aan Dis).

2 • .ti;en .üde Liémoire en een vra6enlijst vitale 1..1U.'lten 
ter lezing achcergelaten. 

AB, 1 Ivi.ei 1952 

t�. 
f' I 

"V 

BIJLAG� Ra,port l'�r. 8-. 202/50-II- 5,d.d.21.3.52 
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RAPPORT van D. 

113�':>.�· 
Betreft: Verslag bespreking met de heer Ninaber te Velsen 

op 20 December 1951 ten behoeve van OD 19?0, Be
veiligine; Sleutelpunten Landmacht. 

ALGEMEEN 

1. Met Ninaber en Berkhout (phonetisch) verschillende
punten besproken betreffende de diverse objecten (zie on
der gebouwen en terreinen) en vervolgens deze ter plaatse
bekeken.

2. Er is een nauwe samenhang tussen de mate van bevei-
liging van de zeer verspreid liggende objecten en het ver
klaren tot verboden plaats •

De te nemen materiele maatregelen zulle� derhalve 
uit dienen te gaan van het t.z.t. tot verboden plaats ver
klaren. 

PERSONEEL 

De mutaties van de personeelslijsten zoals vermeld 
in bijlage VIII(blijken kartotheek-checkingen te zijn. N. zal 
trachten meerdere zekerheid betreffende bepaalde twijfele;eval
len te verkrijgen. Bovendien zal nauwkeurig bijgehouden worden 
alles wat omtrent deze gesignaleerden bekend wordt. 

Naar de mening van N. was de activiteit van deze 
mensen op politiek gebied niet zo bijster groot. Hij was even
wel overtuigd van het potentieel gevaar dat deze mensen vormen. 

De lijsten en mutaties dateren van Februari 1951. ne
vraagd deze lijsten en mutaties te willen nalopen en controle
ren en per 1 Februari 1952 gereed te hebben. N. zegde dit toe. 

GEBOUWEN EN TERREINEN 

1. Sluizencomplex. De voor de sluizen benodigde energie wordt
per 10 KV kabel ontvangen van de PEN-centrale. Eén kabel
loopt via een transformatorhuisje aan de Hoflaan (N.oever)
door een kabeltunnel onder de Oostersluisdeuren van de
Noordersluis, de andere via een transformatorhuisje aan de
Kanaalstraat tegenover de Wetstraat (Z.oever), beiden wor
den daarna onder water gebracht naar het omvormingsstation
op het sluiseiland. llier •M:>rdt de 10 KV op 380 V. gebracht.

2. Deze kabels zijn eventueel elkaars vervangers, normaal
wordt alleen de Hof laan-kabel gebruikt, al staat de de ·:ret

straatkabel wel onder spanning.

3. Vallen beide kabels uit dan wordt automatisch een
dieselagregaat ingeschakeld die de electrische installaties
(geleide-lichten, kantoor havenmeester etc.) van stroom voor
ziet.

-2-
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Deze energie is niet voldoende om de sluisdeuren te 
openen en te sluiten. De Middensluis is met de hand te 
openen (duur 8 minuten tegen 2 minuten electrisch), de Hoor
dersluis zou niet bediend kunnen worden. 

4. Een agregaat met meer vermogen behoort tot de (vrome?)
wensen.

5. De nieuwe spuisluis wordt ter plaatse electrisch be-
diend (energie van sluiseiland), doch zal in de toekomst vanuit
het havenkantoor, tussen Noorder- en Middensluis gelegen,
bediend kunnen worden.

6. Zuidzijde. De energievoorziening van de ku4stverlichting
Zuidzijde, w.o. een vuurtoren, wordt verkregen van het
Staa1Bvissershavenbedrijf. Deze krijgt de energie via een
hoogspanningskabel (ondergronds); reservekabel of noodaere
gaat is niet aanwezie •

7. Het transformatorhuis van o.m. de radar, vuurtoren en
semaphoor is een in een bunker gebouwd houten huis. Deze
bunker is voor ieder toegankelijk. Uit dit houten huisje,
nog in de bunker lopen zichtbaar een aantal kabels. Deze zijn
gedeeltelijk buiten de bunker ook nog te zien. Het is niet
bekend of deze onder spanning staan. Met N. afgesproken
hierover dezerzijds contact op te zullen nemen net de PEN.
(Uittreksel aan DNB). l.(o...'?E.1'11.Z.� 11.a.. oi-..., /\.o r,,w_ �i:. �

8. Geen inzicht kon worden verkregen van de kabelloop
PEN - sluiscomplex en PEN - Staatsvissershavenbedrijf en de
verdeling van verantwoordelijkheid tussen PEN, Rijkselec
triciteitswerken (Rijkswaterstaat), Staatsvissershavenbe
drijf en Kustverlichting (Loodswezen 1fa.rine) voor wat betreft
kabelgebruik en transformatorhuisjes. Toegezegd hierover
dezerzijds te zullen informeren (uittreksel aan DNB).

""N.J. � ..... � 

DIVERSEN 

N. deelde mede dat hij contact had met de chef de bureau
van die afdeling van radio Scheveningen, die op het sluiseiland 
haar gebouwen en radiomasten heeft. Van deze chef had hij een 
opgave gekregen van zijn personeel dat voor bewakings- en be
schermingsdoeleinden gebruikt kon worden. Deze zijn nageslagen 
en accoord bevonden door ID Velsen, N. klaagde erover dat er nu 
geen voortgang meer in zit en vroeg nadere inlichtingen. 
Geantwoord dat dit een kwestie was van P.T.T. en burgerlijke 
verdediging en politie en toegezegd naar het FTT standpunt te 
zullen inför'Tteren. (Uittreksel aan DVE). � � � �.

DAB, 10 Januari 1952. 
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RAP.r'OR·.r VAN D. 

Betreft Verslag bespreking met Commissaris van Politie 
Wijburg,�Velsen d.d. 26.11.51, .b.v.O'D.J:970.-

Introductie had plaats gevonden op 21 Nov.1951 door 
DMS.I. 

l.Alvorens nader in te gaan op de vraagstukken rondom de
beveiliging van de sluizen te IJmuiden werd door mij
een uitvoerige uiteenzetting gegeven over de bedoeling
van de beveiliging in het algemeen.
Daarbij werd een beeld gegeven van de werkzaamheden welke
door de Politie zouden moeten worden gedaan en werd aan
de C.v.P. om medewerking verzocht.
Deze medewerking zal gaarne en naar beste weten gegeven
worden.

2.Het blee�, dat in verband met troepentrans�orten naar
Indonesie en van wapenimporten in begin 1950 reeds
aandacht aan deze materie gegeven was.
Een uitvoerig rapport hierover werd mij ter inzage gegeven
door de Hr. Nienaber (Phon), de I.D.man. Na vluchtige
kennisname heb ik verzocht mij dit rapyor·t; te willen toe
zenden, hetgeen werd toegezegd. 11.fgesproken werd, dat ik
dit rapport zou bestuderen om dan t.z.t. op- of aanmer
kingen te geven en te trachten dan tot een sluitende be
veiliging te komen.

3.Door N. zal uitgezocht worden hoe en waar de electrici
teitskabel precies loopt van de P.�.N.centrale Noord naar
de sluiswerken met zo mogelijk de vertakkingen voor de
kustverlichting en radar-installatie •

4.Door Nienaber werd gevraagd of hij nu ook nog aan mili
taire instanties, b.v. de Maj. v.d.Brink inlichtingen zou
moeten blijven geven.
Geantwoord, dat de beveiliging burger objecten van mili�
tair belang door de BVD. in nauwe samenwerking met GII.
verricht wordt. N. zou dus in voorkomende gevallen kunnen
verwijzen naar GII. om dubbel werk te voorkomen. \ el heb
ik verzocht deze richtlijn met de nodi�e soepelheid in
de practijk uit te voeren.

DIV.ERSEN: 

1.ne naam Halverhout Zwart & ZurmÜhlen, zie laatste alinea
verslag 26.10.51 is de firmanaam van een Scheepvaart
agenturenkantoor in de Kanaalstraat IJmuiden. Het perso
neel (k.n.v.bij ID. Velsen) komt regelmatig op de
sluizen bij aankomst van zeeschepen.

2.Voor DMS. werden 1200 geeltjes van het PR.systeem plus
aanwijzing over de invulling afgegeven.

D.A.B. 27 November 1951



AAHVULLING RAPPORT D. 

Betreft : Verslag bespreking met C.v.Pol.Neyburg,Velsen, 
d.d. 26.11.51., t.b.v. OD. 1970.

Het rapport als bedoeld onder Algemeen 2. op 29 Nov.1951 
ontvangen en àls bijlage hierbij gevoegd. 
Aan N. is de uitdrukkelijke toeze6ging gedaan, dat de in 
bijlage VII genoemde informanten dezerzijds niet benaderd 
zullen worden dan met toestemming van de C.v.P.Velsen. 

DAB. 30 Nov.1951 
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van F. bij6aande liJst ontvd.Ilben, z�Jnde een 
voorlopige op0ö.ve van de aeest ur0ente oojecten 
van de militaire �eJ points lijst. Deze o.,?6ave 
zal ui t0ebreid ·11orden. 

1Joor mij werd uiteen0e ze·c da:t; het .n�jn 
is deze objecten in 11au.1e .3a:1e ... i-1er"an

u 
1et de 

plaatseli.Jke politie te beveili0en en .IJ.ij u.oor 
deze nauwkeuri6 og de hoobtc Ge l&ten houden. 
F. ging hier 0eheel '118 e ö.ccoord. Jevraa0d of il.{
open bi.art mocht s..,1elen, dua of ik de militaire
t)elant,stellin0 voor deze obje eten :.1ocnr, uoe1n.en. 
Hoewel hij lë..tter toch .net dezelfde L.stunties 
contact op zal ne,nen en auqci.d.Il3.ö het m.ili taire 
aspect zal blijken, \tilde nij er in dit st ..... dium 
nog niet �peciaal de �andacht op vesti0en. 

Gewezen O.J? de .IJ.veiliJkheid orn. 11et .,?ersoneel, 
betrokken bij de diverse objec·t;e1., a )orloJ?end 
na te gé:J.an, ( .. aterstaat heeft no0 t:,een b. 1/. -�· 
die de mutaties zou kunnen verzor6en )zodat 
een bruikbare o_plossing 6evonden dient te Horden 
11.f6esproken, dat; zodra ik een inzicht had ver
kregen in de mogelijkheden, hier nader bij F.
o.t:' terug te komen. 

F. zal ·11ij een lijst zenden van het; _Jer..,o.1eel
1.uerkzaam op de H.8.-bruggen. van de andere
objecten had hij been op6aven. 

De aanduidinis rtal vernout-Li ,art ...,; LJurinÜhlen, zie 
bijlage bij Ijrnuiden, \7b.S OO.LI.. voor F. een raa.d
sel. 

Dij lage I • 

.u.A.B., 30 Uctober 1951 
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