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ATLANTISCH i 
SPIONNAGE-CENTRU:M 

\
IN VOORBEREIDING 
Het Franse weekblad <1Action'>beeft medegedeeld, dat op hetogenblik gestreefd wordt naar 1de vorming van een Atlantisch 1

1 apiouna_ge-ceiltrum, Het doel van J dit centrum, dat een speciaal departement van Eisenbower'shoofdkwartier zal vormen, zal 
1 1,ijn de spionnagediensten van de verschillende pact-landen te4M>ördineren en ook de strijd te�en do vredesbeweging te organiseren, o,a. roet behulp van de 1·echtse socia1istiscbc en vakbondsleiders, De beruchte Allan Dulles (ex-·chef van de spionnagedienst O. S.S.) wordt genoemd als leidervan dit spionnage-ccntrum. Alsdeskundigen worden bv. de Ame-

[·ikaanse vakbondsleiders enscheurmakers Irvinit Brown, ,valter Reuter en Elmer Coop ge-noemd, ' 
... 
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, eer URoo6cdel "ost1·enge til rmecte een 
ko t o erzicl t n te bieden v n -e éloo1• mijn dienst 
getr ff n m · treg len n ér-ban · .uot het bezoek van 
Gonera l �1eenhower. 

1. ll'�oonli ke velli afzet.t"ng etc�
Be oor •eheel �ot fie com.etnn�ie v n de betr kken
politici ortta.nen. E:r is ohtor volledigheidshalve over
leg epleeed met het Di ectora t-1.1-ene1·a, .1 van olitio,
ten einde erop te wijz ,n, dat :persfoto raren en pu
bliek op Schiphol eta1• in e .band dien.don te '\Order,.
:ehouàen d.nn bij Generaal l'isenhov.er • s -bezo • f.wn 
;a··js. lb:·.J • .i;.G.Ooor,•en d.eelJe mij made, d-t een on 
nd r doeltreffe d vas gere .eld. Tovon' ver cont et 

op ,enomcn met de hoo d commiss1..,ri lhier. 

2. Hotel D,s ·Indes
a. In sruuem erKing met de l agse lJoli ,ie oen rag0llng

ont ·�orp n voor lH rt post,.n van de rechercheurs i11
hc·t .hotel en van c.eunU'o.rmeerde poli tio in cl omge
ving van het 1 otel. BovE-ndien zullen tw c recher
cll urs Generaal �isenho; r perm, neut verge�a;:tlon
wen eer- hij zich_ buiten het hotel begeott.

b. Hotel-personae:;l en gasten voor z.over nogelijk op
hun poli ioke betrouwbaarheid .nd .1�zocht, za,. el
in de oocw en tie van de B"V.D. al· in de li:arto
th ek van de Haaese polltie8 oor zov3 l nodig

in het hot ·1 aam,ezitte pol� tie- ten ren mot
de result.oten hiervan ln kennis .e3teld.

Co llotel-kf 1.ers an een nam,gezet onderzoek ond.1'vor
en, aal'bij gebruik e:1.ankt ·.,e:rd van tecrmische 

hu pmifülelen oor hot opspoi•en van :microf ,ons etc. 

d. en regeling gctroff en, wa 1·bij :poat voo1� all
sten v n het hotel eerst door de poli ie-a btena

ren or t bcz.i. n voor zij \vordt uitg de ld. 

e" Vcor zo•rei· nodig 'l:>cwon .... r::; vm p roelen in de on
mià<lell ij ke om.eeving van de verolljven van Ge•rnraal 

isoohcwar op hun betrou'{bs .rheld onderzochte 

r" an de poli tic- · bte.naxen in ht,{; hotel gegevens 
versclwft over journali <:iten, waa van ver�· acht 1': n 
worden, dat zi,j zullen trachten tot de b .trokken 
verblijven door ta drin en. 
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e Hoogedelgestr� o H .er 
.J' .K.Boay 

Chef taf van àe V.O.So 
Juli na Km�. rne 
�� a v o Q h ge 
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FÎ<.CY/1.: French Laison Officer assigned to Gener al ,ti;isenhower: Gener al Durosoy, Chief of 
Mission 

• 

SUBJECT: Security procedures being taken for General Eisenhower's 
• 1 

stay in France from 7 Jan to 9 Jan. Responsible agencies will be: 
• POf../CE 

French municipal police and national securit�, and Tuü.litary

Police ( French) 

1. Permanent security measures being taken to sa.feguard General Eisenhower's

living quarters. ( Hotel Raphael, Avenue 10.eber). Two police inspectors, and one 

cm agent when General Eisenhower is in his quarters. One .American MP when the 

is out. 

to do so. 

Mission: Permit only those individuals to enter, who are authorized 

• 

Two inspectors in the hall of the hotel and one US 

Eisenh�er' s sta.ff and one MP if necessary. 
,. , 

Mission: Receive and screen all individuals requesting to see

General Eisenhower. 

••General Eisenhowerlapartment will be carefully sea.rched Sunday morning 7 Jan

between 0600 - 0800 by two french police inspectors and two US cm
s...___ 

The outside area of the Hotel Raphael will be patrolled by muncipa.l police

uniform. 

Mission: To direct traffic of ca.m approaching the Hotel, protecting 

official cars and preventing mobs from gathering in front of the hotel, general 

The municipal police will be acti vated in the area of the Hotel Raphael, Sunday 

7 January at 0800. 
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2. Personal security of General i:isenhower:

The personal security of General Eisenhower is the responsibility

of Inspector Emery,&!bne additional insJX:)Ctor in a polioe car, while he is in 

Paris and dm the outskirts of Paris. Inspector Outrebond, an additional 

Inspector, and a police car will alternate v.d. th the previously mentioned 

police officers. One inspector will be assigned to Gem-al Eisenhower' s 

personal car. The second police inspector will follow the Gene ral• s car 

accompanied by a CID agent in the French police car. The four police 

insJX:)ctors and tvm police cars will relieve each ether, as the Gener al' s 

personal car travels from one zone to another in the city. 

Amotorcycle escort, of eight motorcyclists1will be furnished for the route

fran � Orly to Paris. Tt�o motorcycles will head the convoy and two 

will close the convoy. 

Four motorcyclës only vdll accanpany the Gener al' s car when he proceed} to 

the Elysee Palace to call on the President of the Republic. 

The two Chief Police Inspectors mentioned above will be in close touch vd.th 

each other, their respective subordinates and the ildes of General Eisenhower. 

3. Security of Orly Field at General Eisenhower's arrival:

Security measures planned:

A U S Officer of the American Embassy will be at the disposal of the 

of the French Police Inspector in charge of security and screemi.ng .American 

civilian personalities and military personalities who are authorized to 

enter �ly field. 

French personalities and VIPS vr.i.11 be limited to the follmdng: (tent2.tive) 

General Lecheres, General Blanc, General Vernoux., Gen ral Stehlin, General Crepin, 

General Chouteau, General Dewinck and Adrniral Lambert. 

g 
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Journalists> to be a.dmitted to the restaurant of the airport { 1st floor} main buildmg

for General Eisenhower's press conference and radio broadcast, will carry 

a special pass authorizing them to enter the premises. This pass has been issued 

by the lnfonnation Services of the French Army. An Officer of the Information Section 

will be present to screen newspapermen as the� enter the restaurant. The press 

will be escorted to the first floor and conference room (restaurant)by the northern 

staircase leading to the restaurant. 

General Eisenhower will enter by the eastern staircase. A small detachment of 

security personnel will attend the press confeeence, to prevent the Gener al 

from bemg follovred when he leaves the press conference. 

4. Security precautions to be taken to safeguard General Eisenhower's plane:

The security of the plane is the responsibility of the Director of Air

Securi ty at Orly Field. 'l'he plane will be maintained by MATS Detachment under 

Lt Col Webstero 

5. Security of special train:

The special train vdll leave Paris 9 Jan toward 1200 with or without

GeneraJ. Eisenhower and HD9IXX go to Brussels, The Hague, Copenhagen and Oslo. 

A French Police Superintendent and two Inspectors of the National Security will 

travel to the Frenco-Belgian border where they will h� over their duties to 

the Belgian police. Two policemen or guards have been requested through the 

good offices of the French Military Police. 

6. GeneraJ. Eisenhower's movements in Paris:

Sunday 7 Jan from Orly to P aris Hotel Raphael between 0900 and 1000 •

Frcm Hotel Raphael to Hotel Astoria during the afternoon. Long stay in the Astoriao 

Return to Hotel Raphael for d.llffr• 

î J. 



• 

C 

4 

T�uesday 9 January 

9 :15 - Le ave for Elysee Pal.ace - return to Hotel Raphael - Le ave for .t<'ontainebleau 

UNIFORCE - return to Orly or Gare du Nord , with or without st>op at Hotel 

Raphael • 
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Nr Bev.051o;gg4 's-Gravenhage, .20 April 1950

. Ik heb de eer Uwer Excellentie het na
volgende "te berichten. 

Bij Uw schr1Jven van 3 Januari 1950, 
K

a

b. S.G. nr �O, verklaarde U zich verant
woordelijk voor de nodige maatregelen ter 
beveiliging van besprekingen binnen het ka
der van het Noord Atlant 1sch Pac.t. De B.v. D. 
,werd door U aangewezen als het uitvoerend 
orgaan. 

Hoewel dus Uw Ambtgenoot van Oorlog 
belast was met de organisatie van de confe
rentie en de besprekingen 1n het gebouw va.n 
de Genel"ale Staf werd.en gehouden. ontstond 
1n dit geval een rechtstreekse bevelsverhou
ding van mijn dienst ten opzichte van de 
Sectie 02 van de Generale Staf, het apparaat. 
dat uiteraard hierin een belangrijke rol 
speelde. 

In btjlage A wordt schematisch uiteen
gezet hoe voor dit doel intern de verant
woordelijkheden waren afgebakend. 

Na een zeer korte t 1Jd van voorberei
ding (de �erste gedelegeerden i3,rr1veerden 9
dagen nadat besloten was da� de besprekingen 
in Nederland we�dén gehouden) werd aan Gen. 
Majoor Baay, die door de Minister van Oorlog 
met de organisatie d�r conferentie was belast, 
h�t plan de campagne voor de beveiliging ter 
hand gesteld. Ik moge hiervoor verwijzen naar 
bijlage B. 

Het beveiligingsplan voor deze conferen
ties heeft in de praet1Jk bevredigend gewerkt. 
Met de desbetreffende organen van·de Generale 
Staf werd op intensieve en ai terst vruchtbare 
wijze samengewerkt. 

Ook met de Inl1cht1ngend1ensten der Haag
se Politie werd nauw contact onderhouden . 

AAN Zijne Excellentie 
de M1n1ster van

Binnenlandse Zaken, 
1 s-Gravenhage

• 1 
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.Als illustratie van de nQodzaak van bevei
liging moge worden aangestipt dat bij een door 
de B.V.ry. ingesteld onderzoek bleek dat meerdere 
militaire chauffeurs en werklieden van du1de11Jk 
libks extremistische gezindheid waren. Deze ele
menten konden tijdig worden uitgeschakeld. 

Ook werd een PTT-technicus met een bepaald 
linke extreem verleden gesignaleerd, en werd der
halve aan de Sectie Verbindingsdienst van de Gen. 
Staf medegedeeld dat deze technicus van het 
uiterst k:wets·t,are werk van het aanleggen van 
extra. telefoonve.'t''bidningen ten behoè·ve van de 

·conferentie moest worden verw1Jderd.
Het bleek nodig om alle werk door deze tech

nicu.s verricht nauwkeurig te eontroleren, omdát 
de PTT geen aanleiding had gevonden om onmiddel-
11Jk aan het verzoek van de mil�talre autoritei
ten gevolg te geven. 

Ook de frequente beve111g1nge-controle op 
de documenten heeft veel effect gesorteerd. 

Met name het Secretáriaat-Genera.al der con
ferentie, een internationaal samengesteld orgaan 
dat documenten aanmaakte' en daarvoor 1n de Gen. 
Staf was geh�1svest, is meerdere malen geatten
deerd on het onzorgvuldig wegsluiten van zeer 
geheime documenten en het onvoldoende vernietigen 
van ceneepten daarvan. 

Ik ben van mening dat voor dergelijke belang
rijke beve111g1ngs campagnes, die bovendien in 
zeer korte t1Jd moeten worden voorbereid, de een

,hoofdige leiding, zaals hier toegepast, de enig 
juiste methode ia. 

Ik moge nog 1n arsohrift bijvoegen een aan 
m1J gericht echrijven van Uw Ambtgenoot van Oor
log (bijlage 0) en een sehr1Jven van Rear Adm1?"al 
Foskett, Hoofd van het Amerikaanse Permanente 
Militaire Comité, aan Generaal-Majoor Baay, naar 
de inhoud waarvan 1k moge verwijzen (bijlage D). 

Tenslotte moge ik m1J veroorloven U,er Ex-
. cellentie voor te stellen aan de Heer Sta.11, 

Hoofd van de Afdeling Beveiliging van de B.v.n.,
die met grote kennis van zaken en.voortvarend.heid, 
en tegel1Jkert1Jd met de g�ootste tact in dlt 
m111ta1re milieu de beve111g1ngswerkzaamheden 
beeft voorbereid en achter de schermen heeft ·ge- . 
leid, Uw bij zon<:1,ere tevredenheid te betuigen. 

HET HOOFD VAN Dt DIENST 

f 
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Kol. Fresco deelde mij na afloop van de vergadering mede, 
�-'41��. dat hij van Kapitein Lt.t.z. rrer Poorten, Hoofd van de Marine
��� �Radio Dienst had vernomen, dat de bekende communistische 
n §., h, P.·rr.'I'.-man Brakel, die door onze dienst uit de .Tulianakazerne 
"-,,. ;. verwijderd werd gehouden, vanwege zijn extremisme, door Brakel's

chef, een zekere Van Gastel, eveneens van de telefoondienst, 
vervolgens gezonden is naar de Am. Ambassade, teneinde aldaar 
telefoonlijnen en verbindingen aan te brengen, vermoedelijk 

• 

• 

met Hotel De Witte Brug en dat op de een of andere wijze de 
Amerikanen hierachter zijn gekomen en ook daar Brakel hebben 
verwijderd. Details kon Fresco mij niet verder mededelen. 

Tevergeefs heb ik getracht mij met de heer Ter Poorten 
in verbinding te stellen, die hier in Den Haag woonachtig is, 
doch wiens huis geen gehoor gaf. Ik heb onze Amerikaanse 
vrienden gevraagd of zij hierbij betrokken waren, fofzij dus 
eventueel met onze hulp deze Brakel hadden geidentificeerd 
als communist, doch zij wisten van niets, waren zeer verwon
derd en zeer onthutst en wilden met alle geweld weten hoe 
ver deze Brakel met zijn werkzaamheden al gevorderd was toen 
ontdekt werd dat hij niet deugde. Ik heb beloofd deze gege
vens zo spoedig mogelijk aan hen te verstrekken, doch Ter 
Poorten blijkt in Den Helder te zijn en ik zal hem dus op
bellen zodra hij terug is. 

Indien de mededelingen door Fresco aan mij gedaan, 
juist zijn, moet hier door ons onmiddellijk een rapport over 
geschreven worden aan de iinister van Binnenlandse Zaken, 
teneinde op deze manier aan te tonen, welke wantoestanden 
er bij de P.'I'.T. heersen, aangezien deze Brakel reeds geruime 
tijd geleden is gesignaleerd, hij steeds weer opnieuw ook 
op het Dep. van Marine terug komt voor herstellingen aan de 
telefoon en steeds tevergeefs getracht is om hem kwijt te 
raken. 

Tevens zal het dan nuttig z1Jn de Heer Van Gastel te 
bekijken, die, wetende waarom hij weggestuurd was uit de 
.Tulianakazerne, er niet voor terug deinsde om Brakel opnieuw 
aan het werk te zetten in ditzelfde Noor d-Atlantische ver
band. Zodra zou blijken, dat de gegevens van Ter Poorten 
juist zijn, zal ook de Amerikaanse Ambassade een bijzonder 
krachtig protest laten horen bij onze Regering. Zij wacht dus 
op onze berichten. 

_..;,... _____ ,.L-/ �

;y_ Y- J-V.
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Het is mij een voorrecht tegenover 
U uiting te geven van mijn grote waar
dering voor de door U en Uw onderhebbenden 
verleende steun en medewerking, welke ik 
mocht ondervinèen bij de omvangrijke werk
zaakheden, verbonden aan de voorbereiding 
van de internationale conferenties, welke 
in de afgelopen dagen hier ·ter stede werden 
gehouden. 

Ik moge U verzoeken, voor zover U 
daartoe termen aanwezig acht, van deze 
waardering wel te doen blijken aan allen, 
die daadwerkelijk aandeel hebben gehad in 
deze werkzaamheden. 

Door de vorenbedoelde werkzaamheden 
ziJn de belan�en van ons land in belang
rijke mate gediend. 

• 
�MINIS'l'BR VAI'i OORLOG, 

Aan: de Heer Directeur van de Binnelandse Và�ligheids dienst, 
I.iinisterie van Binnell'l,ndse Zaken 
's-G r a v e n  h a  g e. 
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COPY 

NORTH ATLANTIC MILITARY CO!M TTEE 

COMITE MILIT�IRE DE L'ATLANTJQUE NORD 
..3 

STANDING GROUP GROUPE PERMANENT 

1 April 1950. 

Dear General B�ay: 

As Director, St2ndjng GrmJr Qrganizatinn, I wish to 
exprec:;s to you, and through you to your Chiefs of Staff, my 
sincere a�nreciatinn for t�e excellent acco�ndati0ns �rovin0d, 
qnd the snlendid cooperation extended by you and your most 
comretent assistants. 

Your most ef-ficient security system hqs been the subject 
of many com-rliI'lentary remarks, gnd could serve weJ 1 :J.s a pa ttern 
for al] NATO military organizations. 

Especially are we grateful to the below listed officers 
who have been, at all times, extremely cooperativP and helpful. 
Without their willing assistance the work of the Secretariat 
would have been made more dif-ficvlt. 

Lt.Colonel G.S.Sicco Smit 
Major J.D.R. Modder�olk 
Captain F.J. van Neer 
Captain M. de Swart 
Major P.Eschauzier 
Colonel P.M.H.Tielens 
Lt.Colonel O.A.Kaub 
Wajor A.E. van Dishoeck 
Lt.Commander J.G.Stegeman 

If I have neglected to mention someonè in the above list 
1vho qcti vely assisted du ring our st'ly i t was nnt intentional, 
in f'lct, I could well Jist your entire staff orgRnization. 

'Vi t:r vvaTm personal regards, I 8-ni 
Sincerrely yours, 

sn. Jafles H. FosYett 

Major General �.J.K.Baay 
Director, Joint Staf-f 

Res:ir Admiral, USN 
Director. 

Netherlands Joint Chiefs of Staff Committee 

Voor 
:

en

l

s
�:

B
J

d iZ:.'. 

/!/, f<�, --
IW.A. ne Bruyn Bedia, secr.sse V.C.S. 
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eèhercheurs beveiligen 
militairen 

O
p een van dezt! zonnige dagen waren

dt! rechercheurs van Den Haag in 
lichte pakken gestoken. Men kon ze 

in de voornaamste hotels waarnemen. Zij 
zaten onopvallend in de hall, achter een 
krant gedoken als in een detective-film of , 
hingen in de buurt van d receptit! als 
hotelgasten. Zij keken met slimme oogjes 
naar de gaande en komendt! man. Hun op- 1

dracht wa:r tt! zorgt!n voor dt! veiligheid 1 

van dt! hoge ilitalre buitenlandst! auto-
riteiten t!n dat � hun kennelijk wel toe- 1 
Vertrouwd. Er is weinig kans, dat er iets uitlekt van de vergaderingen van de organisatie van het Noord-Atlantisch Pact. Een hoge Amerikaan vertelde ons, dat hij de veilig- 1heidsmaatregelen boven alle lof verheven · . vond. ,,Wanneer je in de Juliana-kazerne je handen wilt wassen, heb je de grootste moeite om tot de wasbak door te dringen. [Je moet dan menig doorlaatbewijs latenzien." 
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Geen initiatief! 
van Ameril(a\ 

VOOR DUITS-IJA'N.DS 
HER'BEW A·PE.NING 

(Van een speciale verslaggever) 
1 DEN HAAG, 27 Maart. - De Ver. Staten willen op de 

_militaire conferenties, die deze week in Den Haag worden 
gehouden, de kwestie of de Duitsers aan de, Noord-Atlan
tische verdediging zullen meewerken niet aan de orde s.tel
.fon, omdat zij menen, dat zij daartoe niet···het initiatief mogen ,nemen. · Van Amerikaanse zijde is men namelijk vap. oordeel, dat het initiatief daartoe beslist niet v�n de Verenigde Staten" doch van de · W esteuropese mogendheden moet uitgaan . Frankrijk, België, Nederland - dat zijn àe lánden, die de .Duitse onderdrukking aan den lijve hebben ondervonden. Zij zijn het ook, d�e het best kunnen aanvoeien of de tijd rijp geac.ht moet worden, de Duitsers uit te nodigen, hun l aanzienlijk potentieel op nader overeen te 'komen .. wijze . in dienst te stellen van de gemeenschappelijke beveiliging.1 
Haags aanbod 
geappreciêerd 

. Hei grote verschil tussen deze 
milltaire conferenties en de ge
bruikelijke contacten op interna· 
tfonaal niveau, is wel hierin gele- l
gen: in Den Haag bestaat geen en. 
kei meningsverschil van enige be
tekenis, dat de besprekingen zou 
kunnen doen mislukken. Succes 
staat bij voorbaat vast, want over 
de grote dingen is men het eens .

. Uitstekende indruk 
Het is o,ns va,ndaag g·ehleken, 

welk een uitstekende indTulk Ne
derland in Amerika heeft gemaakt 
door spontaan aan � bieden, de 
conferentie in Den Haa,g te doen 
houden. Toen eenmaaJ vaststond, 
dat er een bespreking zou komen. 
vroeg men zich i.n Washi,ngton .met 
bez-org,dheid 'af, welk land in z.o'n 
!korte tijd een reeks boopreking,er, 
van een der.gelijk,e omva[lig ·�ou 
'kunnen o,r.gani.$eren. Het Neder
landse aanbod wekte ver,b,euging, , 
zonder. 111ochta,ns op dat o-genbli,k 
het ·gevoel te kunnen geven, dat 
ai1les ook g,oed rou ve!"lopen. 

\ Lof voor organisatie· 
Vandaa,g, ,nu a11een nog de Voor. 

zieningsraad ih�f! Y.��d�d . .en. 
de militaire co.m,m1sine en deferune
comm1ss1e onderscheidenlijk 
Dinsdag en Za�rda,g nog moeten 
bijeenkomen, · erklaarde men oru: 
van A,merilkaa,nse ·zijde, <iat de or. 
gani.satie boven alle lof vertheven 
wordt geacht. InzoodeThedd de 
maatregeJim, die op onopvaillend·e 
wijre zijn getroffen voor de vellig
heid en geheimhouding, adltte men 

.1 beter dan waar ook. 
-�
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VERGADERING NORTH ATL.ANTIC MILITARY PRODUCTION 
AND SUPPLY BO.ARD OP 24 MAART 1950 DES VOORMID
D.AGS OM 10. 30 UUR, JULI.ANAKAZERiif.E, DEN H.A.AGo 

MEETING NORTH ATL.ANTIC MILITARY PRODUCTION AND 
SUPPLY BO.ARD, 24th lVlARCH 1950, AT 10"30 AoMo, 

Chairman 

Belgium 

Canada 

Denmark 

France 

Italie 

Luxembourg 

Netherlands 

Norway 

JULI.ANAf(.AZERNE, THE HAGUE. 

+ + 

+ 

Mr. Hubert Howard 

M. H. Janne
Col" A.D"G. Rosart
M. RoGo Stinglhamber

Mro S"D" Pierce 
Mr. E"W.T" Gill 
Mr" Ritchie 

H.H" Prince Georg
Lt. Col" Linkhardt
Maj" Laursen

Ing" Gén. J.J" Balland 
Ing" en Chef A. Bron 
Ingénieur Thomas 
1V1J..le" Delagarde 

Gen" Giuseppe Casero 
Col" Nicolo Meloni 
Capt. Gastone Pardo 
Col" Elia Albanese 
Dr" Carlo Grà 
Dr" Paolo Panza 
Comm. Emmanuelle Tognelli 
Col" Marcella Palma 
Lieut. Osvaldo Vicarioli 
Dr. Mauro Sassoli 

M. Fo Wenner

Dr" Po Schoenmaker 
Dr. J"C" Kruisheer 
Drs. Ho de Vries 

Col" Saebo 
Col" Munthe 
Col" Christie 
Mr. Vott 

1 

2 
3 
4 

5 
6 
7 

8 
9 

10 

11 

12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

25 

26 
27 
28 

29 
30 
31 
32 



Portugal 

United Kingdom 

u.s.A.

Interpreter 

Secretar;jat 

- 2 -

Geno Frederico Lopez 
da Silva 

Colo Lewis Pina 
+ 1 officier

Sir Harold Parker 
Mro CoEoFo Gough 

General Hayes 
Colo Callahan 
Dr .J oTaggart 

Mo le Mansois-Field 

Mr. Drumm 
Mr. H. West :Burnham 
Capto Alberto Dattrino 
Miss Cole 
Mro ll L.C.Ao van Kuyk 

33 
34 
35 

36 
37 

38 
39 
40 

41 

42 
43 
44 
45 
46 





LAND 

AMERIKA 

CANADA 

ElfG:S�ND 

ITJ,LIE 

7" ._..._c. 
NAP,.11� 

Johnson 
Bradley 

Brooke-Claxton 
Fouikes 

Shinwell 
Slim 

Pacciardi 
Trezzani 

DENEMARKEN R.Hansen 
------ G.órtz 

NOOR'tJEGEN Hauge 

BELQIE 

lUXEEBURG 

Oën 

Devèze 
Baele 

Dupong 
Jacoby 

FRANKRIJK Pleven 
Lechères 

POR'IUGAL ? 
Barros Rodrigues 

IJSL\.ND ? 

• -
HOTEL E:SRE ïACHT AANKOI•.:ST + PLAATS 

Wi ttebrug Luchtmacht 30 Maart 
V.'i t te brug I.andrnach t 24 ];:aart 

Oud-1111assenaar Landmacht 25 Maart 
.Qud.;..\Tassenaar landmacht 25 Maart 

Er.Ambassade Luchtmacht 31 Maart 
Er.Ambassade Landmacht 24 ·Maart 

Centraal landmacht 24 Maart 
Centraal Landmacht 24 Maart 

Terminus 
Terminus 

Terminus 
Terminus 

Kurhaus 
Kurhaus 

Des Indes 
Des Indes 

Luchtmacht 

r,�arine 
Marine 

30 Maart 
25 Maart 

29 Maart 
26 Maart 

31 Maart 
27 Maart 

31 Maart 
27 Maart 

Schiphol 
Schiphol 

Schiphol 
Schiphol 

Schiphol 
Schiphol 

Schiphol 
Schiphol 

Schiphol 
trein 

Schiphol 
Schiphol 

auto 
auto 

auto 
auto 

Vieux Doelen 
Vieux Doelen 

Luchtmacht Schiphol 

Vieux Doelen 

Centraal 

Marine 27 l,'laart Schiphol 

26 Mnar t tre irt 

TOEGEVO�GDE OFFICIE:8EN 

Ktz D.J.A. Westerveld 
H.C.B.Kruyff van Dorssen

Maj. Vl. B .J. E. Koenen. 
Kapitein H.J.Kroeze 

Maj.H.C.Kremer 
Kltz A.J.Quanjer 

Kltz.Vl.L.A.H.Rombeek 
Ltz.I. E.J.Gallas 

Ltz. S.H. de Boer 
Maj. J. G. Sutherland 

Kltz. H.Bos 
Maj. •faarn. I. H.JL V!anrooy 

Maj .C. T.H. Wijnaendts 
Ritmeester N.J.Broertjes 

Ritm.G.A. van Borssurn Buisman 
Kapitein van Galen 

Res.Maj .J. D. R.Modderkolk 
Res.Maj. E.C.Nicolai 

Ltz. I. R. M. Elbers 
Kapitein A.J.H.Wijnen 

Luit.-Kol.Vl.J.H.Giessen 
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BIN gNt,AtfOSE" 
VEILlGJ:iSIDS DI��ST 

Nr GS/Bev.0510/i72 

B tr.: Beve111g1ng bel�id. 

Den Haag_ 22 Maart 1�50 

Ik moge 0Boogedelgestrenge .hierbij aanbtltden 
een samenvatting van de voorbereide bev 111g1nge-. 
maatr gelen. Deze maatregelen hebben betrekking op 
e n  aantal atpecten van bette beveiligen obJéct, 

.dat gemakshalve als volgt werd onderverdeeid: 

1. oersoneel
2. doo4D1enten
3 •

• 
gebouw n e-n terl"'einen

4- ber.oeken
5. verb1nd1ngen
6. persvoorl ich.ting.

ad 1 Personeel 
fittgegaan werd van de gedacht dat zoveel moge-

11Jk tek�rbeid moest worden ver�egen omtrent de be-
- trouwbaarhe1d Yan

a. alle peraoaen van Nederlandee nat1onal 1te1t, d1e
t1Jdena de eonfer�nt1e 1n het conferentie- reaal
tt in d onm1ddel11Jke omgevlngd.à.�van werk%aam
�1Ja;

b. :oveel mogelijk alle pareonen van NedArlandse na
t1onal1te1t, d1e" hoewel niet ln het conferentie
areaal of in de onm1ddell 1jlte omgeving daarvan
werkzaam; de v�111gh�1d dBr conferentie zouden
kunnen schaden;

+n,aanmerking voor onderZQek k'Wamen dus, behou
dens Nederlandse d4H!lnemei-e, wier werkuuunheden in 
Weste�se Unie verband imme�s reeds eerder anle1d1ng 
g ven tot een onderzoek: 

• pe�soneel ber1chtend1enat,
b. personeel huishoudelijke dienst,
c. chaurreurs,
d. bedienend personeel.
e. PTT-personeel, h.etzlJ werkzaam in de Jullana r

teNie, hettlJ werk2aam op control&poeten vaar ge
sprekken met Amer1ke..an&e Ambassade, Hotel \fitte
Srug �n Julian Ke.zei'ne ktulnen worden beluistert.

Ten aantien van de cat&gorleën b. n c. ble�k 
een onderzoek verre v n overbodig te z1Jn. Zowel on
der de groep chaatr ure ale onder de groep hu!shoude- 1 

11Jk p rsoneel bevonden· t.ich �u1del1Jk extreme ele
menten. die allè d.t.v. de Boofdb ve111g1ngeoff1c1er 

' AAM den Hoogedelgeatrengen Heer .• J. K. Baa1J, 
Generaal-Majoor, 
Gher Stat vn.n de v.c.s.,
Jul!an K��rne. 
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4-e Lt Kolonel G. s. S1ceo $mi t werden uitgeschakeld.

1 

Onder�oek personeel Kon. Maréch.auss�e 
' µ • 

Hoewel on korte term1Jn een onderzoek naar d 
betrouwbaarheid.hiervan niet doenlijk w s 1n ver
band met het feit dat uit alle delen des lands Ma� 
réchaussée-personeel o �en Haa, 1e g dir1ge rd ge
worden, en bov�nd1en Mareàhau aee-p raoneel bij 
indiensttreding zeer rorgvuldig ort geselecteerd, 
.1s het wensel1Jk gebl�ken maatregelen te treffen 
tene1nàe te voorkome� d.at vreemde e1e.mente.n in dit 
detachement doordringen. naartoe zijn d-oor de Cd t 
vnn het detachem�nt, Kapitein îi!llebroek; special� 
door .tlem getekenq.e en door hem te. controleren kaar
ten uitgereikt, slechts geldig voo� d� duur der 
oonterentle . en oor personeel behorende tot �1jn 
detachement. 

'/ 

· 1!rewe.chten

Personeel hiervan is ni�t op bet rouwbaarheid 
onderzocht. De t1Jd van voorbereiding wae hiervoor 
tè kort. Bovendie:n 18 4e taak de, ·èrewachten teer 
kort van duul;" en treden �lJ s1ee.b.ts op onder ver-
antwoord�l1jlthe1d van ·hun off"1c1eren. 

ád 2 . 'Documenten 
ne ve1i1glieid van de doéumenten der respectie� 

vel1jke Nede�landse deleg ties is opgPdragen aan de 
beve111g1ngaott1c1ex-en dezer deleg ties. Het 1s niet 

- nodig hiervoor btJiondere regelingen te tr&f1'en,
d aa� de behandéltng van de�e docW'îlenten geschiedt
1ngevolg de hl.ervoor geld&nde beve111gtngsbepa11n
gen van de We.eters Unie.

ad 3 

Voor documenten van bu1ten1ands$ delegaties is
t te-raimte be$ch1kb ar. Berging 1n eigen Am�aseade

·of t"egat1e verd tent eehter de voorkeur.

Gebouwen en terrein en 
15e beve111g1ngsma tregelen t ... a. v. gebou en en 

ter einen �1Jn ged ta.Ule rd vastgelegd ln de b1.J
lage: •Bbve1l�g�ng Juliana r zerne*, waarnaar 1k 
moge ve%'1'1Jzen. 

l3ezoelum · Zie eveaeena b1Jlage •a�ve111gfng Juliana Ka-
zerne•. 

(Met de mogel 1Jklle1d van onverwachte 'ber.oeiten 
in h et con1'erentie-areaa1 is rekening gehouden. 
!)eie worden leehta begeleid toegelaten.) 
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ad 6 
1 

/. 

. . erbtnd1ns,n 
Voor de '6eveU1g1ng van docu enten-verlt�er tie 

ad 2. · 
. · Voor de b veil1g1ng van téletoon en t legráa, 

z1J uitdrukkelijk opgemèrkt dat etechta is ondertocht 
of PTT-l'.)ersoneel, hierbij reahtatri ek ingeschakeld, 
betrou.vbaar is.· 
, T')it ho.udt du·s n1�t · 1n dat d! tel �toon. niet §t- . 
luisterbêar !s. . · ·. 

liet 1s,'bovendlen rachtens de beve111gingsvoor
schr1ften der Westerse Unie verboden om geheime 

·materie per telefoon or �ngeoodeerd er telegraar·te
behandelen.

ei-svoorl 1cht 1ng 
De Seve111g1ng der eonferent1e-gehe1meh t.a.v. 

de Dere 1$ een zaak Vah,de conferentie telve. 
Journal1$ten wendèn zich, behoadens hun aanwe-

zigheid ïn de oonferent 1:ezaal, tot de ff*.'ter l!ollamler, 
'die 1n t1Jn eigen �ureau 1tt1ng houdt. 

Aanb�vol.en wordt ecb.te:r om, 1n vel!"band met het 
f'e1t dat de offio1 ber1ohtgeving zeer sober zal 
zijn, de Journal isten te doen voo.rr.1en van i publ ieeer
ba!"e stot die buiten de oonfez-entie-ondet'Werpen ligt. 
Op dete wijze wordt i.,e kans dat men z1èh -van de r.J.jde 
van de pers tot de ega.t ie-leden wendt well ioht ver
mind.el"d. 

Po11t1e-aet1v1te1t ot> het gebied deP beve111g1ug 

Boewel de po11t1e-o�ga.nen voorn mel13k met de .. 
bescherming der bu1 tenlanda� gasten z1Jn belast b 1-f. • 

1J ge�ezen op de noodzaak van op1ettendhe1d op het 
gebied der beveiliging. Zo zullen gevallen van ln.. 
discrete u1tlat1ngen van buitenlandse gasten, voor 
zover ge

. 
s1gnaleerd., aan m1J Vorden doorgegeven. Deze 

r.ullen te Uwer kennis wol'den eebracht met verzoek 
hie�van aan 4e leiding de� conferentie mededeling te 
doèn. 
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Tevens :al dezert1Jds overleg pl ats vinden met de 
P.ol it ie-a..ttor1te1ten te Wassenaar om de vertrekken 
waarin het diner wordt aangeboden aan ie M1n\aters 
op l Apr11. te ond rzoeken op mogeltlke aanw,,.ztg
he1d van m!oro'Plo..oons. terwijl even��ns tov �1 oge-
11Jk zal worden toeg�z1en dat bed1enend ers:on él 
n1et 1n de gelegenheid 1s om g sprekken at te luiste
ren. �en én ander geaob1edt ingevolge overleg met 
de ,M joor �an eede van het Kao1n�t v.ü.M1n1ster van 
Oor.log, die �org daagt dat ��n oft1o1er tijdens de 
m!lal tijd in de omg_evtng dezer °V:"'rtrekken aanwezig 10. 

Voor het overtg dient nadrukk 11Jk te voraen 
· vermeld dat geen v re.ntwoorde11J�heid kan Worden ge

nomen voor de betronwbaarhe1d ve.n botelnersoneel.
Het ware dtle gewenst de deleg'ltie-le,den hierop te
doen w1J�en.

�otie op mogel 1.jke inc 1denten met een beve111g1ngs-
aapect. 

Teneinde in de geleg�nhe1d te t1Jn om onvoor .... 
z1ene 1no1denten (pogingen tot b1nn�n1ringen onder 
valse voorwe-ndse1en f ete. } t.e o_ndertoeken ziJn · ge
durende- d� confere-nt1e-dag�n twee 8VD-rochel'Cheure 
m�t auto en chau.f'f�u� in de Ju11ana Kazerne aanwe�ig� 
om eventtte�l bu1ten de ka.terne ondarzoeken t� ver
richten. 

,evens 1 gereg�ld dat.�lle m�ld1Dg�n, met de 
veiligheid der oonferent1e v�rb.and houdende, heti1J 
van BVO .. , hP.t?1j van :ool1tte-t1Jde :fkomst1g, worden_ 
doorgegeven naar het ure.u van de ffoofdbeve111g1ngs
off1cfe�, Lt Ko1onel S1ceo Smit. 

Beve111g1ng Nederl!9ase belangen 

1j de opzet �er beveiliging 1s r�ken1ng gehou
den mf!!t dP. noodu.ak d&t b,.l!tenlande ... ga.at n zich 
elechts·bev1nden binnen bet'conrerent1e-areael en 
geen toegang hebben tot de overige ged��lten Yan de 
Juliana �aze-rn-e. , 

A;taçheld1ng llfest�re {' Un1e e11 Atlantisobe afeet'. 

B1J de bev ,111g1ng Vän deie eonf'ar'!nt1.e 1 uit
gegaan van de i"ede.chte dat d.è 'desterae Un1e mater1e 
1n haar geheel geseheJden en atgeèloten dient te blij
ven van de lr1Jdere confereat1e-mnter1e. Maatregelen 
z1Jn d arom getroffen oa te voorkomen dat buitenland e 
gasten, die n1et tot de WU- sfeer behoren, van W-
materie in Jul1ana Kaierne aanwe�1g, kennis kunnen 
nemen. 
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9:!aprekken �n auto•
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teneinde de gedeleg�erden er op attént te maken 
d t niet 1n de atntee!gheid Tl.UI milit 11'9 chaufteu�s 
g�sprekken �an oonfident!ëel kara..�te� dienen te wor

den r�voeiod zullen de auto's aan de billnentiJde van
en aeeurtt1- slogan 11 worden voort.ien. 

Ministerie Yffl! Oo�log 

iioewel geen ,leel a itmakend van het oonterent le
e.reaal 14 het îi,/jewenet ge'blek.en de graad van ve1l1g
he1d � d1� gebo�w op te voeren gedarende de conte
r�nti• �eriode 1.v.m. de mogel1Jkhe1d an bezoeken 
door buitenlandse gedelegeerden a.an '.\e M2.n1atef' van 
Oorlc 

Hie�toe is overleg gepleegd met de·Lt Kolonel 
Mante van het Kabinet van de -Un1St?r van Oorlog, en 
door 21Jn eorg zullen de volgende 112aatreg8len worden 
getroffen: 

a) aan 'de hoof-d.ingang �an net Plein tullen slechts
be"oekers voor het .noofdge'bou:w word n toegelaten;

b} dez.e bezoeke�e 2.uller.i telet'ortiaeh worden gemeld
aan de b�zoekontvangend8n en naar �n van de kamer
worden begeleid;

o) alle o'l(er1ge· l,ez<>ekere 2.\.lllen worden vente 7 8Il naa.r
di;i ae-hterziJd.� van het gebouv�

d} d� vex-b1nd1ng&gangen tu sen hoofdgebouw en midtlen
en aobtergebou.w tullen wol'den bewaakt, 1t.odat. gettn
be1.oeKere van laatstgenoemd� gebouwen itch ongeeon
iroleerd naar het hoofd.gebouw kunnen begeven.

e) btJ vooraf .aangekond.1gd. be·�oek Vlin a.utorlt�1ten
zullen de gan�n van �et boofdg��uw worden ont-
ruimd.

1� '!:)en van mening �i.at tie nre:rboven g-,e ... hetate 
en 1n de b1Jlag� v�rvatte �aatrege1an tot een rede-
lijke beve111g1ng moeten le1d-n. 

t:venvel moet word.:.n veNield d�t dEt tijd van voor
be-re1d1ng uiterst kort was, te�ijl niet alle detail 
der confert,nt1e"organ1aatie bekend· �a�en to de beve1-
11g1Ugs-org.anisat te ward opgezet. 

Het 1e·dus mo�elJJk �n waa��eb1Jnl1Jk dat �et 
systeem zal. moeten word.en aangflipaet aan verartder1ngen 
dtr m.1 nog n ,et bekend "1 Jn.· !n hoeverre 1.eze. 111enpas
s1ng snel en ve111g �-1-g"sohieden is op dlt ogenblik 
nog niet te over1r.1en. 
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De aanwezigheid van een beveiliging officier 
gedurendt; de oo:nferent1.ed.agen .!!1 het bureau va.n dé 
organ1s.at!e de!' confe:rent 1e zal ecbt1Jr b3.Jdragen 
tot een snelle neerslag van verandering 1n de o�ga
n1.sat1è :in het beve111g1ngs ysteem. 

. 11 Y I' 
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. ,I 

� 

S' 

I 

va� 

q�,,. 13�., 

Het Hoofd van d� �i�nst. 
voor :i&re, 

M.J.?f:. Stall

# ,8//J? 

,r,;. .,-:.� l.t Al $ 
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.. Ve111éeids- ·en Bewakfngsd1enst. 
Schematisch overzicht der Bevelsverhouding en taken. 

1 

STAF SEGRETARlAAT V.C.S. 
1 

Genere.al-MaJ oor 

Binnenlandse Veiligheidsdienst. 
Vertegenwoordigd door de Heer ll.J·.I. STALL. 
a. Taalt. ... ... 

1. Deze dienst is ten· volle verantwoordelijk voor de u1tvoer.1ng
van alle security maatregelen, met uitzondering van de secur1ty

emaatrege1en, t.a.v. de leden der buitenlandse I>e1egat1es, het per
soneel der Delegaties alsmede het personeel der "Conferentie* bu1t�n 
de kazerne-complexen c.q. de militaire departementen. 

2. Zij dr.aagt zorg dat haar Inliohtingsorganen een verhoogde graad
van activiteit ontplooien, zoia.e).. met betrekking tot de veiligheid
der Delegaties, als met- betrekking tot mogelijke aotiex 1n verband
met de ontscheping van·Amerik.aans materieel.

3• Z1J draagt zorg dat verkregen 1n11chtingen ,. on.der 2. , onmiddel.11Jk 
worden doorgegeven aan de betrekken instanties, waaronder steeds. te, 
rekenen G 2 en Staf GeneraalwäaJoor BAAY. 

b. 111ddelen.
Voor de uitvoering van haar t� beschikt tij:

1, voor Departement van Defensie, Plein 4 
over Luitenant-Kolonel Il.ANTE van het Kab.M1n1ster. 

2. Voor het Departement van Marine, Lange V1Jverberg 8,
over Kapt.Lt.Zee G.KRUYS.

3. Voor de Juliana Kazerne
over de Luitenant-Kolonel SlCOO SMIT� met toegevoegd personeel�

�Zij is bevoegd rechtstreeks bevelen en aanw1Jz1ngen te verstrekken
aan de onder 1 t/m; genoemde officieren.

c. Adviseur en bemiddelaar.
Als adviseur v n- en bemiddelaar voor de B.V.D. treedt op\Hoofd G 2. 
Deze Hoofdofficier is bevoegd. bevelen van de B.V.D.; namens deze dienst 
door te geven aan de onder l t/m 3 genoemde o�ficieren. 
d. Liaison officier Staf (}eneraal-MaJ oor .BA.AY •.
KaJoor van DISHOECK. 

BAAY. 

e. L1.a1eon officier van B.V.D. met Ve111gheids-ambtenaren der I)elegatiee.·
Als zodanig treedt op de Luitenänt-Kolonel SICCO SMIT. 

VERTROUWELIJK 
i
f 

l 
I-

t 

M1n1sterie van Justitie. U1n1ster1e van Binnenlandse Zaken. 
Vertegenwoordigd door respeet1evel1J.k de H.H.: 
Mr.J.P.G.GOOSSEN 
B.W.v.MOURIK BROEKMAN. 
a. Regelen de uitvoering �an de hieronder vermelde. taàk in onderling

overleg, doen van de uitslag van dit overleg mededeling aan Gene
raal- :aJ oor 13.AAY.

b. Zijn ieder, voor wat hun ressort betreft, ten volle verantwoordelijk
voor de. hieronder wennelde.taak.. 

c. Taak.
' �

1. Dra.gen iorg voor de persoonlijke veiligheid der leden der buiten�
landse Delegaties, het personeel .. dezer Delegaties alsmede het per
soneel der 11Con:f'erent1e" buiten de kazerne-complexen c.q. de mili
taire departementen, van het og�n:t,\_1k af dat" deze de Nederlandse
bodem ... betreden··tot aan-· :un vertrek.

2. Dragen zorg voor een doorlopende persooniijke bewaking van de Mi
nisters en do Chefs van Staven buiten de kazerne-oomplexen c.q. d&
militaire de�artementen, van het ogenblik a� dat deze de Nederlandse
bodem betreden tot aan hun vertrek, inbegrepen 1n de Hotels eto.
De bewaking dient waar mogelijk onopvailend te geschieden.

3. Dragen zorg voor h�t ve111g overbrengen,der bagage der Delegaties,
inbegrepen algemeen secretariaat en nemenj tevens maatregelen voor
ontheffing douane-formaliteiten.

-4. Dragan zorg voor de bewaking van de Juliana Kazerne buiten de om
rastering en vän de buiten die kazerne aangewe�en par�eerplaats. 

d. Uiddelen.

R1jks- en Gemeente politie. 
Indien bovendien·Mareohaussee benodigd zijn, dienen deze te worden
aangevraagd aan Generaal-lfaJoor BAAY. 

e. Liaison officier.
Uajoor van DISHOECK van de Staf van Generaal-Majoor BAAY. 
Deze officie� is· tevens belast met het verstrekken van alle benodigde 
gegevens, zoals plaats en tijd van aankomst en vertrek. 

wo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- / 
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innenlands ei11èJeiö,s�i nst. t.' '. , ·/ 
rte enwoordlg doo:tt de He r .J .lf. STW... 
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1. Deze ;11enet 1a ten •olle v mntwool!-del1Jk voo:j dé u1{voer1ng, i

van!!!.. aecur1t tregelen. met u1t&onder1qg � Je tecu-
lty tregel n t •• v. de leden'd&r 'btl1tenl44d4e_�e�egat1ea�

he p naone .l der Delega.tle.9 lamed• hei p.al"
�

n el fi r •aon-. 
t rent1.- bulten de k.ai•m

.
e-oo pl .... x

.
en

. 
o.q. d 1m1l!t ,tl.re de-�j .

p temen ten.. ,1 J 
• Z1J draagt &org dat ha&l" In11o tingsorge.nen e n verhoogd

g� d van aot1v1t it onlploo1en, e.owel met �t
.
�ekkJ.ng tot dei 

v 111 heid de:r tlel gatie , s m t betrekklnö]\ ,ot mogel1Jk
. 
e ."1 ;

aot1ee 1n verband t d8 onc,oheplng van Atné�� materteet. 
;;. Z1J dr gt zorg dat verk.r gen 1n11ch1d.ngè11i� �d r 2. • onm1d4 l

l1Jlt worden ctoorgege•en aan de betrokken Uistantl!!s., waaron<I r 
.at eds te reketlen G 2 en St t Oene� l-ua.Joor BAM. i ' 

b. 1dd l n. . , 

Yo r de uitvo �g van r taalt beaoh�t ziJ;
1. Yoor Departement v o rena1é• Plein 4:

o•er Luiten nt-Kolonel " TE van het Kab.1Un1eter.
2. Voor het Depar,ement 1' n .at'lne, Le.nge VtJverbe:rg e:

OTer r.apt"Lt.Zee G.KPJJY • . i
3. Voor de Jul ia.na Kuerne •

o•&r dft Lu�.t•naimt:..Jo onèl . ICCO iT, ·met toegevoegd peraone+L i 
4. Z1J 1 b voegd reeh etr lts b velen en·aanw1Jz1ng n te ver-·:

etr kk naan d onder 1 t/m) genoe de ottloieren.
c. Mviseur ent>
.. 1 Gdv ... acur V®- n middela&l" voo1• de :B.V.D. treedt op Hoofdf02. 
Voz ootdott1o1er 1s •oegd velen van de B.V.o., namens dez� 
dienst door te even aan de onder l t./m. 3 geno de ott1c1e:ren. , ;
d. • ison c,tfioier taf a,n raa1-1&aj1>or iW\I. 1 ,. 

Joor van DI RO K. 
o!ile-ambtenaren der 
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ovelsvorhoud1ng,en t en.

�inietor1e •!!! Juat1t1�. __ 1n __ 1a.t�e.r.�1.e;...;.v.an;;...; __ .... :-;;;;;,;;.;;;;;-:..::;....;;;:;;;.;;;.;;.;. 
Vertegenwoordlgd door respeotieV�l1Jk de 
kr.J.P.G�àoO BltU 
8/WJy"itOtJ'RlK 8aoE!QIAM. 

' 

• Regelei{ do u1.tV'o�li1ng att de hieronder -vermeld 1n onderling
overl g, doen van de uitsl van d1t overleg m d eling aan Gene
raal aJ oor BMY"

b. Z1Jn ieder. Yoor • t hun :.-&a ort betrett. tttn volle v rantwoorde
l1Jk voor. de h1eronder vermeld taalt •

C, ".taak. 
l. Dragen zorg voor de er1oonl1Jlt vèUighe1d der leden der bu1ten

landue ae1egatlea. hei rer.soneel de&er l>eleg t1es lsm&de b t pe�
aoneel d :r "Oonteren't1e b\11 ten de uieme--oomplexen o. q. de m111-
ta1re depa?'tebtenten., van het ogèn'bl.1k ar dat deee de Nedei•land e
bodem betN<lan ,ot aan hun vertrek..

2. l)mg n zora voOl'" eon doorlopende p rsoonl1Jke bowak1ng van d IU
n1•t re en. de Ohêfa van Sta.Yen 'bulten d :t.aserne-ootJJplex n o.q.de
mi 1ta.1N dopartemen,en, v het ogenblik dat dez d Nede?'landse
bodem betreden tot an hu.� �-ert�ék, 1nbctgrep n in de Hotels eto.
Ua bewaking d1ent waar mogel1Jk onopvallend te gesch1e4an.

;. Dragon aorg voor het veilig overbrengen 4er bagage·der D•legat1ea,
1nl>egreipen algemeen secretariaat eu nemen ievens m at.regelen voor
onthett1ng douane-tol"ffla11t tten.

4. Dragen �org voor de bewaking v
:raeter1ng en van de bU1ien die

de Jul 1ana Kaz.eme ui ten de o 
ze:rne gewezen par�eerplaats. 

d" Uiddel en • 
R1Jk.s- on· Gemeen; politie. 
Ind1 n bovendien Var o u benod1 &1Jn, dienen deze te worden 

gevi-aagd aan Generaal aJoor BAAî. 
e. L1A1aon off1c1er.

Majoor van DlSHOEOK •an de 
lle&e ottio1er 18 ievena bel 
de gegevens• •oals plaa;a 

tat van GeneJ"aal-MaJoor BAAY. 
t met het v rstrek&en van alle 
t1J4 van aankomst en ertrek. 
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-• ttjm, ll@U• .. 
V0g:rsd.t.tor (!�r fe�ip O ltJg1't1••• 

lk . ti• �llèätd� bi.ét•bij . � Mn .,_ 
� Vl$G djn Othriiflu �ll ó.e fu)of6eg der .,.&l,&gt.titttt. 

Op� ��i.Jt e0u. f..k h&t; Utltl tnttt.ea Uw �ce.U-*
4P ®g eone elp 2t.,�.a.J;t. • n.6tt M-Jtdl*.1 · · , dàt ffti � 
Unaerl door «�t.oti ttt.8t �en aaa d• l*'• � ...,. 
tun. 

Voer U'tt J)Q.t."MM>n:11,jlt� 'btr,mtür,a •n i:tte van îlt O'heta 
van a��n, "14,r'Jt. god\� d(:t � in do hotoi. to 
�l•d :U.jk �mr,gd .. 

,�tÎ,iit .•• ik !Jti( àl#ldMm � M.. l'l � l:\vt 
d• î 

li ll'lt. ·k;1,t . �t.�l p #<�\ t. �- V/ff' ·. w.rbli 
d•elnent., at, dl• ��� �· · "'J� �n W.J&on-
� M.:&\N .. :t.n �rdOh tlO rt.t'ett_. «�t MU n1•t bq-
�- ai.tl .to eon -vsr. t·ïtl�·t� imlt'iu,ut ta d . i• f.t.i t oA.t;. 
4M -.Jl'dt. nt tlk• llelegats.11· u ·- dat dl Pfi"SOOQ 
tl:il •• l.rdfft_i h1�t.1• ��.n. Z:. Gn ana. klmlt te 
..._.�de �t t1ebMJHA rû.&b V-ifl �ti'G �n 
� W' !!rtion. 

a .... �llh(l � � � .. , _.,, vor.c•.-i.c -.. 
.-i, iedor ctte ge1"eo'hUid 1 • �- Gr'...q til �n caea 
b1jli0n$ir ol� �· IUa l"4Nit1"11 id� nt*
\ittgveikt. 

HifttilftllÏ.l\ -- $k liet OP ho� PJ,'IJI •UM� 1.ml:tea 
Uw &tv.ilon\U Mt d� _. � le:l4en, 4at 
olllïl.d4elli� vö� het bogltt van de •rgt4.(t&l'tftg - du• &lt 
• r>•1ogatlu mm Ph,a,,wa b._ :1�� .... t�_.. 
llol-.tte Sin M golalftdletcl wc:;l'dt, geatel.d m. to gaan_. 

or Id.oh °"� 111 de neieaatte �ett. ifl, dN� �
b.S.J Aa h•\t W.J�r uQduh� waH: t. v.ijdlm :&An �.m. 
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