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RAPPORT van D. 
Voor OD 1833. 

\'i'-11.--5"'2.. 

t i . 
,�i-�i1, 

Betreft: Uittreksel besprekingsverslag met G IIb dd. 1" U c. '52. 
,(( 

�Y ��[t,.•vfl yc -"'.,..J.l 
/ .,,.�-lr,._ \ 1.,\,-,�'( k 

N.a.v. ACD 165762 medegedeeld, dat Walle Jonkmans, geb.
11 Februari 1885, won.: Enkweg 19 te Olst, een opvallende belang
stelling aan de dag legt voor de defensiewerken te Olst. Hij zou 
zich vaak per roeiboot in de nabijheid van de werken bevinden. 

DOV I, 8 December 1952. 
Pov.J_!p 
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Bijgaande foto-copie werd overgenomen uit "Deutsche Woche" 
dd. 24 September 1952.

SDa, 11 November 1952. 



...... • A•lellalin nadl Amhom doht aldl eln Standamm, der lm 11e1ebonen Falle die WaSMcrmas
- • ......... ties Waals In die Rhelnebene lrlt.•n """· '\f• - slchl llnks lm Blld die Bauarbelten, die 
all B1llllrect n BIide cefOlart werden 

In den Damm milnden Brüdlen aus dem Niemandsland der sukOnftl1t!1 W-,.llale. Ani unaerem Blld 
slrhl man. wie von recl>ts. auf rlnen slrallenlosen H01el anfJelest. die Brlldll . .... llalla herOlaer auf 
elncn fert11en Tell des Rlaudamm•• IUhrt, ohoe lrsendelne V erbinduns mil dem lltralleos:,stem des 
umllegendeo Verkcbrsoetzes zu bahco 

U6erseh1t1emmung der Rhein,6ene isl uor6ereile(
.Staudamm.'9e9en Deutsdtlancf zleht sldt vom. Rhein zum Waal 

All In dffl bel8eateo Sommerwochen 
elnl&e Zeltunaea Nonlrhein-Westfalens, 
unlff lhnen dat CDU-Blalt .Rheiniadle 
Past·, die Jkldunaen brachten, daO in 
den Niederlanden nmchen Arnhem und 
NIJmesen etn Sta\ldamrQ 1m Bau sel, um 
llll .EnutfaU• den Rhelli zu elncm r1e,1-
,ee Sen nuf&uatauen und du game nle
dlntMlnbche Geblet III Ober8chwemmen, 
alnbtien wtr llll elne Jerlll' Boten, -die In 
..._ .s.uien-Gurlcffl.Zelt" 4ner durdl 
4lea lllltterwald wabdleln. Wlr wurden 
htllhllrlc. m lm Lnndtq von l'fllW diene 
re 11 ' 

111ffi All nktlt 
• .ie .... 

ui unter- Aullldllu 
und OtN ntlldlkdt III bl!raten 

4lu 11 IIIIIC'r a.-.dltun1 aller 
lllaalll ... CkM!rnhalt\iii& 4911 Allporll

llalt� kttdffll alnd 
- 1 Wodlm wrpnaen, Der Landlal 
llal nldlta lllttlr \IQn dl r. dtt Rrale-

• 1'11111 llldult pelnlldlen Anfrtlll � 
Da Alt und Wdla dtr Behandluns 
..._, ftlr die Oft'enUldlkelt auBerordenl• 
lidi tftl Anfrlllie etnea aewlhl· 
lell � die lllllllchkelt der 
llfflclllft'llattu111 durdl die J>raa au•· 
ldlJol. het die ..Dftllll:IM- Wodle•, •la ein
dlll8 deubdle Zcoltuaa dal Problem an 
Ort und Stelle unttnudlt. Un,er 1<!19-
"°'"""''*nl bfrtdllrt dnu In �ort 
u_. Blld aua Holland: 

..................... lrlfwalen 
Dtr mtt dPr Prl-PPtnformatlon beauf• 

11'11118 BNmle dc!r WtiAel'ltrnllen• und 
�iNlltlon 1m Taulfftd•f'enater• 

m Dullburs mdrt bedauemcl die 
Act.ln. .Etn Staudamm àm Nlt!Ckrmeln 
111 Heiland? da"" w1- wtr nkhta. • -
""- • alnd dDdl etna BundNbeblSrde 
Ull4 ,._ deubdltr Sette au, fQr die Sdt1U· 
falllt nuf delft Rheln Wffllntwortlldl", 
..... Ida rin. DIi- Beemte hOUt llch In 
-=•n. Dann à1lmmt es wie elft Stoa
_,... Cilwr ltlne Lippen: .Wftll es akh 
- elftl' mllitllr111d!e At11111fflnhdt hall• 

wtr nldlt ll'fnat. Dana 
lllellt allfflllna ladie dtr &l*lb• 
-.• Mt alctlU U 

über FallschlrmJäger-Einsätze in den Jal;l
ren 1940 und 1945 kennen, heiOl der Rhein 
nicht mehr .Rhein", sondÇ1'9 er brlngt sein 
Wasser unter dem Namen "Waal"' see ... 
wiirts. 15 km stromaur blleb einem schma
lercn Nebenann, der nach nordwllru 
nteOt. der alle Name erhallen. Wit' atehèn 
auf der 1roOen Brild<e und blieken naéh 
Oaten In die we!te nlederrheiniache Tie(• 
ebene. Nlraenda kann man elwas VflD 
elnem Staudàmm sehen. Auch vom r
hllbteft SteJtufer dca Strorna aleht man n 
dleaem klattn Septembermorgen nur die 

ff Ulllltt' O\' pntdl� • V<'MtUchen Sle e1 d�n Aulobahnbenul7.er zwlschcn Waal und 
dlllll tlnmal bel den Holllndern, die wis- Rhein ist der Stnudamm, der lhncn den 

vfelleldll mehr.• Bliek nach Westen aperrC kein Gohelmnls 
Di. otfillellen Vertreler d�r hollilndl- mehr. Sie wissen urn seinen Zwl'Ck: Sie 

tdlen Rheln!lchlffabrt lm glelchen Haus schweigen, nicht weil ale durch einen Eid 
a.lnd ebenal achwelllum. Ich Jese lbnen du4 verpllldllet wären. sondern weil. sie 
elft balbea Duizend ZelluD1F11usschnitte 1lch lldlllmen, daO der Plan zur Ueber
mlt dPI' Meldu� Ober den Staudamm auf llchwemmung deulschen und auch elnes. 
dNI Sch,..lblllch. .Die nlederlllndiochen · · kleinen TeUea nie4erländlscben Geblete• 
FluOltapltlne und J.tatrosen fabren doch auf ihrem Helmatboden verwlrklidlt 
tlalidl den Rhetn henuf und herunter. wurde. Aul Belehl des Atlantlschen Ober
Die erdhlen lhnen doch alcher, was sle kommandos wird seit zwei Jahren an dem 
aeben". versuc:he lch das Sdlwei&en zu ZCrwtlll'un,iswerk gearbellet. GroOe Bag
durdtbrec:hen. .Unser Peroonal auf den 11er recken lhre Anne In den Himmèl, 
Jthelnlchlffen Il\ vereidlat und wlrd lange Zü&e mil Klpploren werfen lhre 
nldlb enlhlen•, anlwortet Mljnhcrr und ErdmaBSen auf die D;,mmkrone. Mlt wel
bllllt alch in den blauen Riuch ,einer Bra- chem Hochdruek hier gearbcltet wlrd, be
all. .Kllnnen Sie slch erklllren, warum weisen die Warnlldlllder mr die Kraftfah
man dort einl'n Damm quer zum Lauf de• rer an der A11\l)bahn: .Atlentlon vapeur" 
P'luNll!II bauU• tra1e lch wèller .• Damit - .Achtun1 Dampfnebel". Der 16 Kilo
die Pa1111er hmlberfahren können•, ant- meier lange Staudamm foll(t den Kur
wort,,t der Holllnder .• Die stnd doch be- ven der StraOe. Da dlese Ble&ungen 
relb drOben", elllnze lch. Da lacht der einen 11röOeren Wasserdruek aushalten 
Mann und aqt: .WeM Sle wollen, dann mlluen, sind 1ie 1eprlaatert oder zemen
.tien eln Damm. damlt die Panzer etnes tiert. Brücken fllbren aus der Rlchtung 
Tqea edmeller surOdt IF.6nnen!• uca kQnftlgen Obendlwemmungsgeblctes 

über den Damm. Doch sle hängen gewls-Bta,._ u ._ A•....._ sermallen noch In der Luft. denn es kom-
ln NIJmesen. eln Ort, den die meisten men noch kelne Rampen oder Str110en 

l>Ruudlm nur nm den OKW-Berichten dazu au1 Oslen. Die Brikken haben kei-

(Von unscrcm Holland-Kor�spondeotcn) 

ncrlei Verblndu'ng zu den ·aur der .�st
selle llegenden alten hQlländtsdten Dör
Cern mit ihreo Windmühlen und geklln• 
kèrten Bauernhllusern .• Woau dann Brük· 
ken?• drän11t sll:h die Frage auf. Man bat 
Zeft. genug, alcb diese Frace zu überle,en, 
wenn man die 16 km auf � Au�n 
im Sdullten des Damrna nach Arnhem 
fährt. Eine J,Aung dJeaer Frase brln&l 
� die MO&lldlkeit der Elntfemuna von 
Truppen und Bevölkenm& a11& dem zur 
Ver ldlt11h, aijmmten Oeblet auf·kür• 
zeatem Wer.e. '1n Arnhem vèrelrlla:t 11 

einem Land zu aehen. das nach dem 
crstcn Wcltkrleg in seiner Resldenz das 
internationale Frledensgerlcht, das Haaae,· 
Schleds�ericht aufnahm. Das Q,erlcht. das 
einmal die Hanger Landkrleaaordnun& 
ratl!izlcrte und das heute noc:h lm glei
chen Land seinen Silz hal, in dem der 
Oberflutungsdamm mr die nieder.-halnl• 
sche Tlcfebcnc seiner Volicndung ent,:e
gen geht 

Damm soli Festun1 Holland eneben 
Ein sonncnhcll,•r Morgen /euchtel übet 

dem Abschlcd•bl Id dlescs Ta11cs In Hol
land, ü�r dcm Markt von Arnhem. Dei. 
1anze Rclchtum des Landes, das trob 
\ er lust 1e.lnel' Kolonien durch friedllchcn 
Aufbau die Schäden des Krieges ao 
schnell überwand und der hohe Lebena
atandard seiner Bcvölkerung zelgt dleser 
bunte Markt.�cr überall, so wie hier In 
1anz Holland sein könnte. Fiacher lu sam
tenen Pumphosen, gestrciften blauen 
BJusen und Holzschuhen, verkaufen Aale. 
Zehn Stüdr, fingerdick, duftig 1erlluchert 
tür 1,80 DM. Gilrtner bleten prllchtlge 
Gladiolen und Chrysanthemen an. Jede 

1st 
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Betreft: Vèrslag bespl'8lrlng met Prof.Thijssen van het 
Waterloopkundig lab te Delft op 29 Mei 1952 
en ?roord-Oo tpolder op 4 Juni 1952 ten behoe
ve van OD 1833 

ALGlilMEFlf 

1. Jraar aanleiding van de mededeling van DOV I
gevraagd naar2

a.. de aanwesighe1d "'l'M een ponton-model in de hal 
van het lab. Dit bleek juist te :tijn, daar er 
geen end.ere mogelijkheid is het vrij grote ding· 
elders op te bergen, temeer waar mart e:r nog 
"gelmatig mee ezperimenteert. Ik kan het geheel 
eens zij� �t de opmerking Va.tl Thijssen dat 
het wel of niet aenWêzig zijn V'8n dit model 
volkomen onbelangrijk is. Er is niets aan te 
zien. 

b. tiet "st:r:oom@ldeelte" in d.o Noord-Oostpolder
geeft voor een oppervlakkige toeschouwer geheél
nieta weg• iemand die enigszins op de hoogte
zou zijn ken. l>ete� ga.an kijken nanr de werke
lijkheid waar voel minder gestileerde wrken ·
zij11. uitgevoerd dan in het model verwerkt.

Conolusie: Noord.-Oostpolder geeft niets weg. 

a. Thijssen liet mij den dat meil juist een model
had binnen gekregen van de firma Versohure, waa.l'ffleQ
men binnenkort in de hal ga.at experimenteren. Dit
model 00u door .Bureau Defeneie�voorberaiding van
Kol. Spanjaard Spek:man bij Versohure zijn besteld
ter aflevering aan het Waterloopkundig lab. Behalve
inzicht in dè constructie (uitsluitend van de in
wendig& "sluisdeur'') geeft dit model niets weg.
Thijssen meende terecht geen bijsonde:re voorzorg
te hoeven toe te passen als bij Versohure - althans
voor zover hij wist - dit model ongeolauaificael."d
is vervaardigd.

PERSONEEL 

Gegevens ontvangen va.n personeels-mutaties 
eederl vorige lijst. Bij oheoking kwam niemand voor. 
PR-systeem ingevoerd in verband met regelmatige wisse
ling van personeel. 

DOCUMENTEN 

Nogmaals bleek heel duidelijk dat hot enige 
belangrijke TOor de geheimhouding van de experimenten 



- 2 -

van het Waterloopkundig lab ia, de i9g-evens verkregen 
uit metingen. Deze '88l'Vens worden door middel van laom
men vaet&Qlegdo Kennis van de�e gegevens k:rij� een be
perkt aantal ingenieurs wae:rnaar thans e.en V. 4i onder-
�oek wordt.ingesteld. De gegevene word.en gel.ichtdrukt 
bij de bibliotheek van de T.H., bijna altijd in a.an•ezig• 
heid van een man van h t Waterloopkundig lab. l'lsa.r de 
fotogI'aa,f' van de bibliotheek T.H. is een v.4e ingesteld. 
De ealquea en oopieën van bedoelde grafieken worden bij 
het Waterloopkundig lab bewaard en zijn uitslui'tend te� 
beschikking van de ingewijde ingenieUI"s. 

O;amtrldns• ln hoeverre maatregelen moeten word.en SG-
nomen ter bijzondere beveiliging, bijvoorbeeld in de 
classif'icaUe geheim, van de opge'tforgen gegeVéns t is 
van groot belang voor dè beantwoordi!\\8 van de vraag in 
weitte mate administratie en a:rohief ven het Waterloop
kundig le.b dienen te worden beveiligd. Voorlopig werd 
te dien aanzien geen bijzondere behandeling gevraagd. 
aan Thijasen, wetende de.t een stringente beveiliging 
van de aanmaak, administratie en opberging ven de �ge
vens aan de noJ.'!T18le gang van �aken ven het lab grote 
moeilijkheden in de ng zal léggen. Een stringente be
veiliging vraagt o.a. een nauwkeurige controle op de 
bezoeke:r,. 

DRES I, 23 Juni 1952. 

Afschrift aan DOV I. 
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NOTA 

Aan: DIS 
Van: DOV/I 

Gelieve een V4e onderzoek in te stellen naar: 
ZWART, M.G. 
Riehthuisstraat 15 te Haarlem, 

SCHIFER, J. 
Veekamp llOa te Scheveningen� 

. BLANSJAAR, J. van, 
J� Hoofdstraat 121 Santpoort. 

Onderzoeken zijn ten behoeve van OD 1833a. Verzoeke 
bij beantwoording te referen aan ,co. �5. 

, '"AlVJ 
../ n ûtfi&-101: t _. tJi ( û f L i

lty., . f - l f'-f... r, .. 'ft',. 
21 Mei 19s2.. a d', ,. > • . 

.i.i; 



HOOFDKWARTIER VAN 
DE GENERALE STAF 
BUR B SECTIE G 2 

No.: 7/63/52 Conf 
Bijlagen: 
Onderwerp: Filmopnamen 

• 

• 

.�0/1.' · .i tv 
't à. v /t'Ä : '7,i a.c,,1 &4,

1 s--Gravenhage, 13 Mei 1952 

CONFIDENTIEEl

-,...-,.��"'11w.t 
L.-,-----, -.. ".'.'"._-_ \ 
,:: 17 MEI 195? 

t;r;.t · "· " - -· 

AC\)I I � ) 3 t <;'

Van Ir Overeem van Dienst Speciale Werken 
werd berich� ontvangen dat in tegenwoordigheid 
van het Hoofd Dienst Speciale Werken van. de 
Rijkswaterstaat de Hoofd-Ir A.Burger, Ir Wes
tenbrugge en Ir Overeem, filmopnamen zijn ge
maakt door "Polygoon" en "Profilti" op het ob
ject "Groenendaal" bij Nijmegen van het slui
ten van één der kleppen op het landhoofd aan 
de Zuidoever van de Waal. · 

Hoewel Ir Overeem wel aan de filmopera
teurs heeft opgedragen zich alleen te beperken 
tot de hun gegeven opdracht, zijn tevoren de 
namen van de filmoperateurs niet aan ons door
gegeven. 

Tijdens de opnamen echter, die op Donder
dag 10 April te 15.00 uur genomen werden,heeft 
de chauffeur-filmoperateur M.G.ZWART, Richt
huisstraat 13 Haarlem, ondanks de opdracht van 
Waterstaat toch foto's genomen van het aan de 
Noordoever liggende ponton-constructieelement. 

Ir Overeem heeft hem hierop uitdrukkelijk 
verzocht hem zo spoedig mogelijk de afdrukken 

\ 
en negatieven te doen toekomen, doch op Woens
dag 23 April j.l. had Ir Overeem deze nog niet 
ontvangen. 

Derhalve moge ik U verzoeken alsnog een 
antecedenten-onderzoek te willen doen instel
len naar de chauffeur-filmoperateur: 

-::::. IZWART, M.G. Richthuisstraat 13 te Haarlem,\/ 
en de beide filmoperateurs: 

::::: j SCHäFER, J. Veekamp 11 Oa te Scheveningen 
:=: IVAN BL.A}TSJAAR, J. Hoofdstraat 121 Santpoort. 

Door CIA Arnhem is inmiddels de Directie 
van de Dienst Speciale Werken van de Rijkswater 
staat uitdrukkelijk @vezen op de onjuiste han
delwijze,daar hiermede de beveiliging ernstig 
in gevaar gebracht kan worden. 

Typ:ED 
Coll0. 

CONFIDENTIEEL

De Majoor v.d.Generale Staf, 
Hoofd Bureau B - Sectie G 2, 

�--

(H.E.C��;yden v.Duym). 



HOOFDKWARTIER VAN 
DE GENERALE STAF 
BUR B SEC.TIE G 2 

No.: 7/63/52 Conf 
Bijlagen: 

's-Gravenhage , 13 Mei 19 5 2· 

... Z.2< z'?/. �y 
Onderwerp: Checking ponto�arbeiders .oá J// I . l 

�·�, e ME 119�2�.1 \ 

• 

• 

AAN: 

B.V.D.
t.a.v. Hr Franssen

� _,,__ 

, __..... __ , . .  ·�·- · ' " -

De checking van de op de ponton-constructie
elementen werkzaam zijnde arbeiders, die via het 
Bruggen-bureau van de Rijkswaterstaat over de BVD 
loopt, brengt thans, in verband met de inschake
ling van enige nieuwe firma's moeilijkheden-met 
zich mee, De nieuwe firma's, die het schilderwerk 
en het aanleggen van electrische installaties op 
de pontons in de Rijn en de Waal aangenomen hebben, 
moeten de arbeiders ter plaatse, d.w.z. uit Arn
hem c.q. Nijmegen, aantrekken. 

De nieuwe firma's zijn: 
object Waal: Firma Schalenkamp uit Rotterdam en 

Firma van Leun uit Sliedrecht.· 
object Rijn: Firma Mansveld en de Bruin uit U

trecht en 
Firma van Leun uit Sliedrecht. 

Derhalve is een groot aantal checkingen op 
korte termijn noodzakelijk. 

De tot dusverre gevolgde wçrkwijze voor wat 
betreft de checking van de ponton-arbeiders, ·die 
via het Bruggen-bureau van de Rijkswaterstaat over 
de BVD loopt en steeds een t\jdsverloop van enige 
weken met zich mede brengt, &eeft het grote be
zwaar, dat op de kwetsbare pontons ongecheckte ar
beiders werkzaam zijn, terwijl volgens de tech
nisch ambtenaar van de Rijkswaterstaat-Bruggenbur 
de Heer Voordouw, die de leiding heeft van de pon
tonwerkzaamheden op de Waal, de pontons thans bij
zonder kwetsbaar zijn. 

Teneinde bovenvermelde omstandigheden, die 
de veiligheid van de pontons e.rnstig kunnen be
dreigen, het hoofd te bieden, worden thans de ar
beiders van bovengenoemde firma's rechtstreeks 
door de plaatselijke politie-instanties gecheckt. 

De.Heer van der Noordaa heeft op 25-4-52 Uw 
aandacht reeds op bovenvermelde gevestigd • 

.. 

Typ:ED 
Coll: 

De Majoor v.d.Generä'.le Staf, 
Hoofd Bureau B - Seètie G 2 
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HOOFDKWARTIER VAN 
DE GENERALE STAF 
BUR B SECTIE G 2 

� GEHEIM 
Bijlagen: -4-

•s-Gravenhage, 10 Mei 1952

d-B è,,J>tJ 

0nderwerp: Antecedentenonderzoek 
arbeiders plan "C". . '· 

• 

AAN: 

B.V.D.

Hr Franssen (Persoonlijk) 

,, -.·' l 13 � os:-

Bijgaand moge ik U aanbieden afschriften 
van de lijsten, waarop de namen vermeld staan 
der arbeiders plan C, waarvan na onderzoek 
is gebleken dat zij op politiek en/of crimi
neel gebied ongunstig bekend staan. 

Ter informatie moge d:i. enen, dat de lijs
ten omvatten: 
A. Gemeente Arnhem
B. Gemeente Nijmegen
C. District Nijmegen
D. Diversen

Typ:� 
Coll� 

De Majoor v.d.Generale Staf, 
Hoofd Bureau B - Sectie G 2, 

�?-
(H.E.c.{.Ameyden v.Duym). 

GEHEIM 
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RAPPORT 

Betreft: 

_!/· /.!'/ 81/_ 
P6. j} 

---

3 -S,--S
ê

..1 

7'ër 11s..1-�, .e, :·

Verslag van de besprekingen met de'-á.ern. Politie 
Apeldoorn en Deventer en de Districtscommandanten 
der Rijkspolitie Apeldoorn, Zwolle en Almelo op 

20 Maart 1952 i.v.m. uitbreiding "Op Hoop van Zegen". 
(t.b.v. OD 1833) 

De in de Rijn en de aal uitgevoerde defensiewerken 
krijgen een verlengstuk in de IJssel. Ongeveer 8 km. ten N. 
van Deventer, in de gemeente Olst, wordt eenzelfde stuw 
gebouwd als bij Arnhem en Nijmegen. 

De aannemersfirma voor het grondwerk is nog niet 
definitief bekend. Vermoedelijk zal dit weer de firma 
Zaanen en Verstoep uit Den Haag worden, die ook de werken 
bij Arnhem en Nijmegen heeft uitgevoem. De pontons zullen 
gebouwd worden bij en gemonteerd door de firma's die ook 
reeds bij de andere werken betrokken zijn geweest. 

De arbeiders voor het grondwerk zullen aangetrokken 
worden uit de omgeving. Deze arbeiders zullen op korte termijn 
gecheckt dienen te worden. In verband hiermede met de heren 
van der Noordaa en de Boer van de IVe Milita ire Afdeling 
een bezoek gebracht aan de Gewest Commandant der Rijkspolitie 
te Arnhem, de Districtscommandanten der Rijkspolitie te 
Apeldoorn, Zwolle en Almelo, de plv. Commissaris van Gem. 
Politie te Apeldoorn en de Chef van de I.D. Deventer en het 
navolgende afgesproken: 
le de heren van der Noordaa en de Boer kunnen zich recht-

streeks tot genoemde politieautoriteiten wenden met het 
verzoek de te werk te stellen arbeiders in de politie
administratie te doen naslaan; 

�e het resultaat van de naslag zal door de politie in twee
..voud aan de heer van der Noordaa worden gezonden, terwijl 
door laatstgenoemde een exemplaar aan B.V.D. wordt door-
gezonden; 

�e mochten bij checking c.Q. onderzoek gegevens naar voren 
komen, die nog niet bij B.V.D. bekend zijn, dan zullen 
deze op de gebruikelijke wijze door de politie aan B.V.D. 
worden gezonden; 

4e indien d oor de politie enige activiteit geconstateerd 
wordt gericht tegen het project, dan zal dit ten spoedigste 
zowel aan B.V.D. als aan de heer van der Noordaa worden 
doorgegeven, opdat laatstgenoemde met de beveiliging van 
het project hiermede rekening kan houden. 

D OV/I, 28 Maart 1952. 
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Verslag van de besprekingen met de G Politie 
Apeldoorn en Deventer en de Distriotscommandanten 
der Rijkspoliti e  Apeldoorn, Zwolle en Almelo op
20 Maart 1952 i.v.m. uitbreiding "Op Hoop van Zegen".
(t.b.v. OD l833) 
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NOTA 

Aan: DOV I 
Van: DMS II 

Door mij is aan W. Bijker, directeur van de N.V. Bouw- en Montage 
te Rotterdam, verzocht om een persoon aan te wijzen, geschikt en voldoende 
betrouwbaar, om te worden benaderd door dhr. Jaarsma van de C-enerale Staf. 

Volgen.s Bijker voornoemd was de aangewezen man hiervoor, de uitvoer

der der bewuste werkzaamheden, genaamd KAFTEIN Adrianus, geboren 2-12-'15, 
wonende Hengelosche-straat 10 Rotterdam. 

DMS II, 29-10-'51. 



•• 

' 

r . !1._. 7,4/. J) //

&Ti!Je_.J/ 

tlA.t .t'OR'l V Ai D. 

f- 11.'r1 Betreft 
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Verslag bespreking Bijker's Aan
nemingsbedrijf N.V. op 15 October 
1951, t.b.v. O.D. 1833• 

1u.,G�11Lll!}N : 

�1.anwezig : Hr. tluizinga, directeur 
D::VL:3. II. 

Hr.Huizinga deelde mede, dat tot nu toe zich 
geen enkele oüregel.11atigheid bij de werkzaam
heden te 1Jijmegen heeft voorgedaan. 
Dank zij het mooie weer verloopt het werk zeer 
vlot. 
Ook de iJzerconstructies worden op tijd geleverd 

l.Als contact met de Generale Btaf kon de Heer
J Huizinga aanbevelen de uitvoerder van het 1iverk

te Hijmegen, genaamd: 
O'l''.i:�l', Arnoldus Huoertus, geb.12.5.05 te 
.Lüjmagen, wonende aldaar, Jan van Galenstraat 
83. 

2.De Heer Huizinga ingelicht over het check
resultaat van de personen genoemd in zijn schrij
ven van 11 dezer ( C0.120359).

16 October 1951. 



NOTA. 

Voor: 

Betreft 

• • • •  

OD. 1833. 

Uittreksel besprekingsverslag met GIIb. op
5.10.1951. 

l.Ben aantal rapporten overhandigd betrekking heb bende
op het" Op Hoop van Zegen II project.

DOV.I., 18 October 1951.{t,/ 
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NOTA 

Voor: OD 1833 

Betreft: U ittrelrnel uit besprekingsverslag G IIb 
d.d. 14 September 1951T

• • • • • • •  

Een aantal rapporten overhandigd betrekking hebbend 
OJ2 "Op Hoop van Zegen" en verder medegedeeld dat tegen: 
B.H;RG, J.v.d. 
KOOY1vw.N8, A.W. 
KORT.!!:, J·. de 
SPE-1!: G.A. 
TROI\lm!GL J 

' . 

van Bouw- en Montagèbedrijf te Rotterdam en 
GOBS.i!:N H. 
BRUININK, G.M. 
KLOllil..t? .t J .H.
BCHOU·1·..t!;N, R. G. 
H�IJ i;o W 

' .

van Bijkers Aannemingsbedrijf te Gorkum, die op gen oemd 
werk te werk gesteld zullen worden, geen bezwaren zijn • 
. . . . . . . 

DOV I, 2 October 1951. 
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Lgeobserveerde 
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RAPPORT 

De B.V.A. Sociale Za.�en meldt: 

?f? i/.. /J y: f /
• ./ .f v;4. $/

"21 SEP. 1951·, 
• 

-

ACD/ 11 fFfi

"Op Dinsdag 1� September verscheen in de middag 
een man bij het departement van Sociale Zaken die een 
ambtenaar van de afdeling Transport van het departement 
te spreken vroeg. De man beweerde genaamd te zijn van 
der Heiden, wonende te Arnhem, van beroep rijksrechercheur 
bij het parket van de Procureur-Generaal te Àrnhem. 

Hij werd bij een ambt;enaar van het bureau 
Tr�ort toegelaten en bij dit bureau deelde hij mede 
dat in verband met de aanleg van verdedigingswerken in 
de omgeving van Arnhem door de }:iolitie een onderzoek 
naar verschillende te Arnhem woonachtige personen werd 
ingesteld. Naar aanleiding daarvan was de politie er toe 
overgegaan een perceel in Arnhem te observeren, waarvan 
de poli tie vermoedde dat het door verdachte per.sonen 
werd bezocht. 

Bîj de observatie was gebleken dat de chauffeur 
van een auto met een bepaald provinciaal nummer, hetwelk 
bij controle aan het Departement van 'ociale Zaken bleek 
te zijn afgegeven, hetL,perceel herhaaldelijk bezocht. In 
verband daarmede verzocht de rechercheur van der Heiden 
hem de naam en het adres van de chauffeur� willen mede
delen. 

Het hierboven gereleveerde gesprek vond plaats 
in een kamer waarin meerdere personen werkzaam zijn. Toe
vallig ving het Hoofd van het bureau Transport het gesprek 
gedeeltelijk op. Hij meende dat het beter was het gesprek 
onder vier ogen voort te zetten waartoe hij de rechercheur 
uitnodigde. Deze gaf gevolg aan het verzoek. Tijdens het 
toen volgend gesprek is van der Heiden medegedeeld dat de 
chauffeur i.c. is genaamd: 
Martinus Petrus Rehorst, geboren 30 September 1902 te 
Den Haag, wonende aldaar, Jonathanstraat 41 
De rechercheur van der Heiden is daarop vertrokken nadat 
hij de chef van het bureau Transport had verzekerd ndat 
er niets aan de hand was". 

De chef van het bureau Transport had kennelijk 
geen t1vrede11 met het gebeurde en stelde in de namiddag 
van dezelfde dag de B.V.A. er mede in kennis. Deze stelde 
bovenbedoelde chef de vraag of van der Heiden zich behoor
lijk had gelegitimeerd en welke personen het gesprek 
hadden gehoord. Van der Heider had zich niet gelegitimeerd. 
De volgende personen hebben het gesprek gehoord: 

1. OLDENBURG, Gerrit, geboren te Velsen, 18 J'uli 1918,
wonende te Den Haag, Abrikozenplein 12;

2. BRii:Di!i'M..tGIJ�R, Karel Ferdinand, geboren te Bloemendaal
22 J·anuari 1905, wonende te Den Haag, Joan Maetsuyck:r
straat 190;

3. BO::ES, .Arnoldus Johannes, geboren te Bloten, 23 Mei 1897,
wonende te Amsterdam, Haarlemmerweg 189.

-2-
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• 

• 

De chef van het Transportbureau is genaamd: 
.,,,,.., ROSB.illlVl van, Ary, geboren te Schiedam, 6 Mei 1901, 

wonende te Den Haag, Zwolsestraat 309. 

Ten aanzien van Rehorst deelde de B.V.A. mede 
dat hij deze chauffeur inderdaad niet vertrouwt. Hij 
zait vermoedelijk lezer van 11De Waarheid" zijn en zich 
in communistische zin uiten. Om deze reden was juist een 
dezer dagen aan de afdeling Personeel verzocht om opgave v 
R's personalia, ten behoeve van een onderzoek door B.V.D. 

De E.V.A. zag gaarne ten spoedigste een onder
zoek naar al deze lieden ingesteld en verzocht om bericht • 

DOV II, 20 September 1951. { 



N O T A 

Aan DOV.I. 

Van DOV .II. 

/ Î f. 
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Betreft Uittreksel besprekingsverslag Min.van Soc. 
����.......;;Z��a�k�e�n::....;;.

o.E_ll.9.1951, t.b.v. OD.3 •
. . . 
l.BVA. deelde mede, dat naar aanleiding van mijn ver

zoek hij een onderhoud had met Prof. Krul van
Drinkwaterinstituut. Prof.Krul was over het bezoek
van BVA. zeer verbaasd geweest. Hij beweerde �een
enkel document te bezitten, dat voor  beveiliging
in aanmerking kon komen.
De aanstelling van een sub-BVA. had naar de mening
van Prof.Krul geen zin. De z.g.Rijnstandgegevens
waren niet geheim en voor iedereen open.
Wel had hij zitting in een commissie van Waterstaat
en Oorlog, maar de besprekingen in deze Commissie
waren zo geheim, dat er zelfs geen notulen werden
opgemaakt.

..... 

14 September 1951 / 
fi 
/\ 
I / 

I 
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RAPPORT VAN D. 
11-1--'.S-1

Betreft: Verslag bespreking DAB. ëfr�,·-G.M.Kej[ JJJ-4JJJJ
Directeur Key & Kramer A _ifl\alt Ruberoi Il 
N.V. te Maassluis op 5 s�������
t.b.v. OD. 1833

ALGEMEEN 

De Heer Key .meende te weten, dat er in de omgeving 
van de bij Arnhem en Nijmegen in uitvoering zijnde 
werken veel gefotografeerd werd. 

PERSONEEL 

Op verzoek van de Hr.Key werd hetgeen bij de BVD, 
omtrent het bij zijn fir.ma werkzame personeel, 
bekend is nog eens doorgenomen. 
De Hr.Key zou het op prijs stellen indien nogeens een 
nader onderzoek zou kunnen worden ingesteld naar: 
a) Joh. van Kleeff,geb.24.5.1908, Chef van de werkplaats

te Terbregge ;
b) W.D.de Boer, geb. 18.4.1924, chauffeur van de Hr.Key.
c) J.J.Klaverdijk, geb. 18.3.1890 en diens drie zoons.
Ad.A. Van Kleef was volgens onze gegevens in 194? lid
CPN. Volgens Hr.Key die vertrouwelijk met van Kleef
had gesproken, zou deze wel EVC'er en abonne op

"De Waarheid" zijn geweest, doch nimmer lid van de CPN.
Wel was hij voor enige jaren weleens naar een CPN. 
vergadering geweest. Van Kleeft zou van het communisme
thans niets .meer moeten hebben en tegenwoordig daar
tegen zelfs stelling nemen. Hij was thans lid van het
NVV en van de VARA.

d B. De Boer zou volgens onze gegevens met de CPN. 
ssr.mpathiseren en "De Waarheid" lezen. Noch de Hr .Key, 
noch diens voornaamste procuratiehouder de Heer Jansen, 
konden zich dit voorstellen. 
Ad C. Klaverdijk en zijn drie zoons �aan te Rotterdam 
als communistisch gezind bekend. De Hr.Key heeft even
wel bezoek van het bestuurslid van Staveren van het 
NVV gekregen om hem. van de goede politieke gezindheid 
van de familie Klaverdijk te overtuigen. 
In bovenstaande gevallen nadere onderzoeken toegezegd. 

PRODUCTIE 

Het voor de bij Arnhem en Nijmegen in uitvoering zijnde 
werken benodigde lodorite was reeds eind Juni geheel 
geleverd. 
Er waren te Arnhem. en Nijmegen nog moeilijkheden bij het 
aan elkaar lassen van het lodorite geweest. In verband 
daar.mede was de bedrijfsingenieur J.Dorleyn nog een 
keer naar Arnhem en Nijmegen geweest o.m deze moeilijk
heden op te lossen. 

DAB. 6 September 195:{ ( 
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Bespreking Hr. van der SCHUUR (GII) 9-9-51.

Voor wat betreft de actie n.a.v. de via van de Noordaa binnenkomende 

berichten zal steeds overleg worden gepleegd tussen G 2 b en BVD. 

Deze regeling brengt mede dat alle lopande gevallen gepoold zullen 

worden. 

G 2 b bericht 
Plv.HBVD acc. 9-9-51

HC 
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N O T A

.AAN: HC 
VAN: CVN I 

Betr.: bespreking over project 
"Op Hoop van Zegen" te 
Arnhem. 

GEHEIM 

Op 29 Augustus 1951 heb ik te Arnhem een be
spreking gehad over het project "OP HOOP VAN ZEGEN" met 
G IIb, ID's - .Arnhem en Nijmegen, Rijkspolitie Nijmegen 
en Rijkspolitie te Water Nijmegen. 

Tijdens deze bespreking werd mij door alle 
partijen uitdrukkelijk verakerd, dat alle gegevens, het 
project betreffende, direct werden medegedeeld aan de heer 
v.d. NOORD.AA, die voor G IIb te Arnhem verblijft. Ik deelde
de heer BORSTLAP hierop mede, dat ONNEKINK (ID-Arnhem) mij
had gezegd, dat dit lang niet altijd het geval was. Helaas
was ONNEKINK wegens vacantie uitstedig, zodat op dit punt
niet nader kon wotden ingegaan.

1 

Afgesproken werd, dat v.d.NOORDAA de coördi-
nator ter plaatse blijft, die via v.d.SCHUUR alle binnen
komende berichten direct aan ons zal doorgeven. Voorts 
werd beslist, dat v.d.NOORDAA plaatselijk met de bettokken 
ID die gevallen zelfstandig zal behandelen, welke zich voor
doen binnen het project. Zodra zaken bekend worden, welke 
vertakkingen hebben naar plaatsen buiten het gebied Arnhem -
Nijmegen, zal BVD gekend worden in de te ondernemen actie. 

Hierop heb ik de tot nog toe geconstateerde 
C-gevallen opgesomd, welke kennelijk bij een ieder reeds
bekend waren. V.d.SCHUUR en BORSTLAP deelden mede, dat zij
de indruk hadden, dat de CPN tot nog toe slechts interesse
voor het project had gehad uit propagandistisch oogpunt
(fotoreportage in de "WAARHEID", stemming maken onder de
bevolking etc.), doch dat er vage berichten waren binnenge
komen, dat deze interesse zich aan het wijzigen was en dat
binnenkort spionnage- en sabotage activiteit kon worden ver
wacht. V.d.SCHUUR deelde voorts mede, dat GIIb voornemens

9 was om haar tot nog toe defensieve houding te laten schie-
1 / ten en door bijv. provocatie actie tot het offensief over 
' 1 te gaan. Hij wilde eze kwestie op korte termijn bespreken 

met HC en HKB. 
In de vergadering werd geklaagd, dat HD nog 

steeds geen bericht had gezonden over de al dan niet be
trouwbaarheid van zekere JANSEN, ambtenaar bij de Prov. Wa
terstaat te Arnhem, die in een belangrijke sleutelpositie 
zit. 

Voorts werd medegedeeld, dat zeer binnenkort 
80 arbeiders van de firma BEKE te Gorinchem pontons zul1en 
aanbrengen in het project, waarbij men mij vroeg of deze 
personen op zeer korte termijn door ons konden worden ge
checkt. Beide kwesties heb ik reeds met DOV II besproken. · 

a a oop van a:e verga ering heb ik met GIIb 
en de politie-afgevaardigden uit Nijmegen onder een borrel 
nog verschillende dingen besproken. Hierbij bleek mij weer 
zeer duidelijk, dat men niets afweet van de constructie 
van onze Dienst en het zeer op prijs zou stellen om meer 
contact met de Afd.C te hebben. Ik heb toegezegd, dat een 
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van C binnenkort Nijmegen zal bezoeken. 

t 
Kapitein De JONG van de Rijkspolitie te Water 

Nijmegen klaagde in het bijzonder, dat hij zo weinig BVD-ver
tegenwoordigers ontmoette. Ook vond hij het vreemd, dat de 
normale Rijkspolitie wel een cursus bij KO volgt, doch dat 
zijn mensen hiervoor niet worden uitgenodigd. Ik bemerk1Bdat
ook hij nimmer een speciale opleiding had genoten op ons ge
bied. Ik heb hem medegedeeld, dat er onlangs een afdeling 
Scheepvaart bij ons is opgericht, welke mogelijk ook interes
se heeft.voor de binnenscheepvaart en dat ik de aandacht van 
KO op zijn corps zou vestigen. 

Nu ik de laatste �ijd verschillende ID-chefs 
persoonlijk heb gesproken, is mijn conclusie, dat de BVD zeer l veel goodwill heeft verloren, doch dat door intensief contact 
met de belangrijkste ID's in Nederland stellig nog veel kan 
worden goedgemaakt • 

1/9-51 
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RAPPORT V f C. 

CVN/II 

Betr.: Vermoedelijke Spionnage: 
"Qp Hoop van Zegenu,.. GI!llED • 

//'r'I!?� 

. vp 20 Juli 1951 werd van G II ]2 het vol3ende 
vernomen: 

Vorige week (waarschijnlijk :Maandag 9 Juli 1951) 
verscheen boven het zweefvliegveld TER.LET een sport
vliegtui0, vermoedelijk type AUSTER met niet nader 
aangeduide Belgische kentekens. 

Het vliegtuig maakte enige cirl:els en "dropte" 
daarna een pakketje (afmetingen werden niet omschre
ven). Twee mannen, die zich reeds enige tijd in de om
geving ophielden, stuurden hun hond uit om het pakketje 
te zoeken. De hond wist het te traceren en het tweetal 
verd eon met :pakje. · 

Op Vrijdag 20 Juli j.l. 'li1erden v1edcrom t't"Jee man
nen in deze omgeving gesignaleerd en volgens'getuigen 
zouden zij veel gelijkenis hebben met de personen, die 
hierboven vermeld werden. Deze mensen zijn door de 
gemeentepolitie te A. aangehouden en bleken te zijn 
genaamd: Frederik Dirk OARh'LS, geboren te Haarlem, 
4 April 1905, arts te Steenw:ijk en Jan bram BAKKER, 
geJoren 25 Juni 1890, wonende te Noordwolde, teken
leraar. Deze 2 personen komen niet voor bij ACD, ter
wijl de resp. gem.politiecorpsen gé�n verdacht info 
over deze lieden hebben. Omdat de mogelijk..�eid zou 
kunnen bestaan, dat wedcr·om een vliegtuig verv acht werd, 
heeft de G.S. aan de L.S.K. verzocht een legervliegtuig 
ter surveillance uit te sturen, met de bedoeling het 
vreemde vliegtuig te onderkennen. 

Op Donderdag 19 of Vrijdag 20 Juli 1951 (juiste 
. datum is nog niet bekend) meldden zich twee C.P.N.ers, 

zich uitgevende als opzichters R.� •• bij het; natte ge
deelte van "Op Hoop van. Zegen" • Zij waren vergezeld 
van een derde man, die in het bezit was van een rood
wit-blauwe-photoperskaart en genaamd zou zijn: 
KRUG�'R. onende te &msterdam, woon�schip ELDA. Deze 
jongelui wilden photo's aken. 

Jen I •• bericht uit A me14t, dat op een beslo
ten vergadering van enkele C.P.N.ers werd verteld over 
een photoreportage betreffende de werkzaamheden bij 
00p.Hoop van Zegenn, welke reportage Zaterdag 21 Juli 
of r. an.dag 23 Juli inude Waarheid" zou worden gepubli
ceerd. 

Bij BVD is beke d ·A. 1 •• G. 1 KRUGER, Amsterdam, be
kend communist, photograaf en cineast. Onderzocht 
wordt of deze personen identiek zijn. 

CVN/II� 21 Juli 1951.
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N O T A 

aan: HD 
van: DOV I 

Betreft: "Op Hoop van Zegen" 

De verdeling van de beveiligingswerkzaam
hed en is als volgt: 

G.IIb 

B.V.D.

I 

1. Beveiligîng van de Generale staf
2. " " de verdedigingswerken. 

1. Beveiliging van Directie van de Waterstaat
2. " " het Bureau Dienst Spe-

3. 1t 

4. f1 

ciale Werken 
" het Waterloopkundig · 

laboratorium 
n de bedrijven waar werk-

zaa.mhed en ten behoeve 
van het project worden 
verricht (Gusto, Key en 
Kramer etc.} 

5. Instellen van onderzoeken, speciaal bui
ten het ressort van de Gem.Politie Arn
hem, Gem.Politie Nijmegen en Rijkspolitie
Nijmegen.

De heer van der Noordaa is door G.IIb 
belast met het toezicht op de beveiliging van de 
verdedigingswerken. Hij is in contact gebracht mét 
de HC Arnhem, de C.v.P.Nijmegen en de Districts
commandant Rijkspolitie Nijmegen om de onderzoeken 
naar personen, die op het werk moeten worden toege
laten, rechtstreeks door de politie te kunnen laten 
verrichten. Afgesproken is daarbij dat, indien uit 
deze onderzoeken ongunstige gegevens naar voren 
komen, ook de BVD op de gebruikelijke wijze door 
de politie zal worden ingelicht. 

Van der Noordaa wordt verder op de hoogte 
gehouden vah alle door de poli tie onderkende acties 
gericht tegen het object, opdat hij tijdig zijn be
veiligingsmaatregelen kan nemen. Uiteraard dient 
in v oorkomende gevallen ook de BVD door de politie 
te worden ingelicht. 

Verder houdt van der Noordaa op ons ver
zoek toezicht op de beveiliging van het bureau 
van de Dienst Speciale Werken. Deze beve iliging is 
door ons opgezet. Omdat van der Noordaa er echter 
met zijn neus bovenop zit (hij heeft zijn bureau 
in hetzelfde gebouw) was het het meest practische 
dat aan hem het toezicht werd opgedragen. 

V oor de uitoefening van zijn taak beschikt 
van der Noordaa over een aantal medewerkers rond en 
op het werk. Alle gegevens die hij op deze manier 

, verzamelt, worden door hem aan de poli tie doorgegev 

DOV I, 17 Juli 1951 
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NOTA 

aan: DOV I 
van: rn�s 

Betreft: Uittreksel uit besprekingsverslag dd. 27-6-'51

bij Demka • 

. . . . . . . . . . 

In een particulier gesprek met de B.V.I. stel
de deze de vraag: "Worden er bij Nijmegen militaire 
stellingen gebouwd?" Op onze vraag hoe betrokkene hier
aan kwam, verklaardeLdat voor hem een huis wordt ge
bouwd bij Driebergen, wat bijna gereed is. J\.:et de aan
leg van de tuin is men ook begonnen, doch dit werk 
vordert slecht. Toen hij de tuinman hierover onder
hield zei de in Driebergen woonachtige tuinman hem, 
dat de oorzaak daarvan was gelegen in het feit dat hij 
geen werkvolk kon krijgen omdat men bij Nijmegen stel
lingen aan het bouwen was en daar al het volk heenging • 
. . . . . . . . . . 

1951. 
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R 'i.PPûr(T van D. 

·Betreft: J .Hoogl:.!ä!!.Q

G.IIb deelde mede, dat Johannes Hoogland,
5 Mei 1905 te Zwollerkerspel, adres Barneveldsebeek
straat 17, Nijmegen, die bij de aunnemer van de dijk
bouw, de firma Broekhoven, wegens links-extreme ge
zindheid is ontslagen, thans is opgedoken als arbei der 
in het "natte gedeelte". 

G.IIb zal nagaan ho e Hoogland daar gekomen is,
doch is verder van plan hem te laten z itten en te 
trachten er achter te komen of h ij daar met een be
paalde bedoeling is geplaatst en wie eventueel zijn 
contacten zijn. 

DOV II, 26 Juni 1951 



RAPPORT van D. 

Betreft: 'Mogeli1j ke spionnage ''Op Hoop van Zegen" 

Op ? Juri plm. 1'7.00 werd mij door G.IIb 
telefonisch het volgende medegedeeld: 

Tussen 10.30 en 11.15 uur vloog boven rij
megen een eenmotorige eendekker, met opstaand staart
roer, geheel geel gekleurd, bemand, voor zover te 
constateren was, met twee personen. Het vliegtuig 
vloog over de gemeente Bemmel, radius 2 km, hoogte 
200 m. Bij. de steenfabriek kwam het lager. Vermoede
lijk kenteken v an ·het vliegtuig PH-NEV;. G .IIb verzocht 
mij te· willen nagaan wie de eigenaar van dit to est el 
is. 

Op 8 Juni heb ik deze vraag voorgelegd aan 
de Heer Dekker, directeur van de Rijksluchtvaartdienst . 
De PH-NEW bleek niet te bestaan, wel echt er de PH-NBW. 
Eigenaar v an dit toestel is de havenmeester va n Ypen
burg, Jaegers. Of dit toeste l o� de genoemde tijd in 
de lucht was geweest, ,,as niet direct na te gaan, om
dat de ambtenaar van de hijksluchtvaartdienst, die 
over de gegevens op de starttoren te Ypenburg beschikt, 
niet a am-.ezig was . De Heer Dekke r zegde echter toe 
deze gezevens zo sJ"ocdig mogelijk te verstrekken 

Het bovenst aande vervolgens O}J 8 Juni door
gegeven aan G.IIb. De oorspronkelijk opgegeven datum 
bleeJr niet juist te zijn. Het toestel is naruelljk op 
6 Juni öp de genoemde tijd gesignaleerd. Dit d oorge
geven aan �-_ijksluc.htvaartdienst. Met G.IIb afgesproken 
dat BVD na dor onderzoek zal ins tellen. 

Door HD werden plv.H.-BVD en HC op de hoogte 
gesteld. 

Op 13 Juni be-richtte de Rijksl uchtvaartdiens{ 
dat de PH-NF;; op 6 Juni 's morg ens niet in dà lucht 
is. gew6est. Wel is op de ge noemde datum om 9 .20 van 
Ypenburg opgestegen de PH-UCH. Dit toestel, eigendom 
van Schüller, is om 10.39 in Eindhoven geland. Be
sproken met PHC en met deze overeengekomen biJ _ijks
lu cbtvaartdienst opgave te vragen va n de kentekenen, 
eigenaars en thuishavens van alle s por tv fugtulgen. 
Deze opgave is inmiddels ontvangen en doorgegeven 
nanCVN II, 

Met G.IIb op 15 Juni afgesproken, d t zij 
zullen trachten een overeenkomst met de LSK te sluiten 
om 01 een vliegveld in de nabijheid een jager te stn
tionneren, die Jp het eerste teken dat er zich een 
onbekend vljegtuig boven het project bevindt, op kan 
stijgen om dit toe tel t- identificeren. 

OOV I, 19 Juni 1951 
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RAPPORT van D. 
ACD / 11

1 

.t,.1 1 

Betreft: Verslag bespreking D.M.S. I en D.A.B. met 
het hoofd van de Gemeentepolitie,Adj. Slootheer 
gehouden d.d. 14.6.1951, ten behoeve van OD 1833 

PERSONElCL 

Het personeel van de firma "Key en Kramer, 
Asphalt Ruberoid NV" te Maassluis, voor zover te dier 
plaatse woonachtig, werd nog eens met Adjudant Slootheer 
die aldaar reeds 32 jaar werkzaam is, doorgenomen. Hem 
werd verzocht een nader onderzoek te willen instellen 
en terzake te rapporteren omtrent de volgende personen: 
a. _B; nJ·cK van, D.c. 4.4.1916 

Gen. de W:tstraat 31, Maassluis; 
b. HARLAAR, I. 6.11.1908

M.v. Heelstraat 5, Maassluis;
c. KOUDIJ.ZER, J. 17.7.1901

Sandelijnstraat 4a, Maassluis;
Q• fiOERMAN, P. 27.12.1907 

Paul Krugerstraat 18, Maassluis; 
�. HOOYM.1:!,-Y�R, Joh, 2.10.1910 

Pr.Mauritsstraat 36. 
ad. a. Nauwkeuriger gegevens gewenst; 
ad. b. volgens onze gegevens lid C.P.N.; de Hr. Key 

alsook Adjudant Slootheer menen dit te mogen 
betwijfelen; 

ad.�· bij B.V.D. geen gegevens. Volgens Adjudant Sloot
heer c·ommunistisch georienteerd. Heeft wel samen
komsten met een van communisme verdacht persoon 
uit Rotterdam; zal trachten uit te vinden wie dié 
persoon uit Rot·terdam is of anders signalement 
van die persoon verstrekken; 

ad. d. vermoedelijk gehuwd met Russin; 
ad.�· nog slechts kort te Maassluis woonachtig. 

DMS I _;p _/{
DAB�Juni 1951( ;\ 
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BETREFT: V erslag bespreking DMS I en DAB met de Hr. G.M.Keij, Directeur 
Keij & Kramer Asphalt Ruberoid N.V. te Maassluis, op 14-6-1951, 
ten behoeve van OD 1833. 

ALGEMEEN 

De Hr. Keij maakte opmerkingen waaruit viel op te maken, dat hij ·de 
bedoeling van de bij Arnhem en Nijmegen in uitvoering zijnde werken, 
waarvoor zijn firma het lodorite moet leveren, grotendeels had begrepen. 
Hij was blijkbaar naar Arnhem geweest en was achter een en ander gekomen 
door nadenken in combinatie met hetgeen er voor oog en oor viel waar te 
nemen. 

PRODUCTIE 

Zoals bekend was er aanvankelijk enige stagnatie in de aflevering van 
het lodorite, doordat de ter verwerking ontvangen jute minder voor het 
beoogde doel geschikt werd geoordeeld. Dit was in orde gekomen. De firma 
RQ.th en Doodeheefver had intussen een andere kwaliteit jute geleverd. 
De Hr. KeiJ verwacht geen verdere stagnatie noch bij de vervaardiging 

,.....--ioch bij de aflevering van het lodorite. Hij hoopt al het benodigde lodo
rite op 15 Juli a.s. gereed te hebben. Er was nog een kleine stagnatie 
geweest in de asphaltlevering door de B.P.M.; echter was ook deze moei,,,: 
lijkheid bereids overwonnen. 

PERSONEEL 

1. Het gehele personeel der firma wordt op verzoek van de Hr. Keij ge
screend. Voor zover dit onderzoek reeds tot conclusies had geleid,
werd het met de Hr. Keij doorgenomen. Hoewel hij van de politieke
instelling van verscheidene personeelsleden op de hoogte bleek te 
zijn, werd hem ten aanzien van meerderen toch nieuw materiaal ver
schaft. Decepties voor hem waren, dat zijn chef van de werkplaats
te Terbregge en zijn eigen chauffeur bij de B.V.D. resp. als E.V.C.-er
en als�ommunistisch georienteerd te boek staan. Dat de familie Klaver
dijk, vader en drie zoons, wonende Hoevestraat 15 en 17 te Rotterdam
als communistisch gezind bekend zouden staan, had hij verwacht, of
schoon hij redenen had aan de juistheid hiervan te twijfelen. Het odi
van voor communisten te worden aangezien drukt de familie namelijk erg.
Het Bestuurslid van Staveren van het N.V.V. was reeds een keer met de
Hr. Keij komen praten om hem van de goede gezindheid van de familie
Klaverdijk te overtuigen. (Afschrift voor B III).
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2. Voorts oordeelde de Keij het volgende nog vermeldenswaard.
Philips te Eindhoven had in 1949 bij de uitvoering van een werk
de toegang tot de fabriek geweigerd aan leden van bovengenoemd
gezin Klaverdijk. Tot zijn verwondering was toen cfr. Th. Gest
huyzen, �1/0nende Klaverstraat 35 Nijmegen, niet een zelfde weigering
te beurt gevallen, ofschoon ook deze laatste beslist C.P.N.-er was.
Volgens onze gegevens is deze zelfs propagandist van de C .P.N.,
terwijl ook zijn echtgenote lid C.P.N. is./� ��.zr.J

DMS I, 

� 
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RAPPORT van D ACD I 1/i

BETREFT: Verslag bespreking dd. 11 Juni 1951 bij de firma Swarttou1,11 
Machinefabriek en Constructiewerkplaats, ten behoeve van 
OD "Op hoop van Zegen'' . 

ALGEMEEN 

Aanwezig: Hr. Terpoorten 
Hr. Wols 
DMS I 

directeur 
" 

1. Gedurende het onderhoud bleek het D.MS, dat de Hr. Terpoorten
(oudste directeur) geen flauw idee had van de uiteindelijke
bestemming van de door hem te bouwen pontons. Uit de uitla
tingen van de Hr 'Wols viel daarentegen op te maken dat hij
zeer goed wist waarvoor de pontons bestemd zijn.

2. Tot nu toe was de firma Swarttouw de enige firma, die nog
niet de materialen voor de bouw van de pontons hadden ontvangen.

3. De stemming onder de arbeiders was volgens de Hr. Wols niet ge-
heel 'flat het zijn moet. Er heerst enige ontstemming voor het uit
gekeerde winst-aandeel. De arbeiders van Swarttouw voelen zich ach
tergesteld bij de arbeiders van de Scheepswerven. De kwestie is n.l.
dat in een vergadering van de "Metaalbond" was overeengekomen geen
grotere uitkering aan het personeel te doen dan 2%. Achteraf blijkt
nu, dat alle scheepswerven te Schiedam boven het overeengekomen per
centage zijn gegaan en dat Swarttouw als enige constructie-werkplaats
in Schiedam zich stipt aan de afspraak .heeft gehouden, hetg�en thans
ontstemming onder de arbeiders ten gevolge heeft.
De kern van Swarttouw zou later in de namiddag een onderhoud met de
directie hebben. De uitslag van het onderhoud zal Jll1S ter kennis
den gebracht.

4. Door DMS werd de directie geattendeerd op de links-extreme elementen
in het bedrijf, zomede op het grote aantal meelopers, zoals bij de
laatste kernverkiezing was gebleken. De Hr. Wols deelde mede, dat hij
van een en ander op de hoogte was, daar hij nogal een geregeld con
tact met de ID Schiedam onderhield.

5. Afgesproken werd, dat de Hr. Wols onJ11iddellijk D.MS zal waarschuwen,
indien een mogelijkheid op verstoring der arbeidsvrede zich voordoet.
Opvallende belangstelling voor de bouw van de pontons zal DUIS ook
worden gerapporteerd.

��-6-'51. 



NOT IT I .E 

/=P�. 
Van: B III 
Betr.: Bezoek H.OoArnhem op 12 Juni 1951 

I.v o m. de beveiliging van het bekende project .ARNHEM wijst
wijst de H.O., zulks naar aanleiding van enkele gebleken 
gevallen, op de absolute noodzakelijkheid tot de meest 
volkomen samenwerking, o.m, met de B.V.D •• 
Gebleken is, dat t.a.v. zekere Waterstaats-employé JANSEN, 
tegen wie ID ARNHEM gegevens verzamelt, ook van B.V.D.-zijde
informaties werden ingewonnen. 
Vermoedelijk is zulks geschied door o.(Hr.HARDENBERG),die
buiten voorkennis van ARNHEM aanklopte aan een adres waar
ID.ARNHEM reeds geweest was. 
HARDENBERG kwam niet bij dezelfde man terecht en de plotse
linge belangstelling van 2 verschillende zijden, maakte de 
ingeschakelde personen zo huiverig dat deze bron verstopt 
geraakt. Voorafgaand overleg met ARNHEM, had tot betere 
resultaten kunnen leiden. 

Zowel H.C.ARUHEM als de mede bij het onderhoud aan
.
\ 

wezige Kapt.v.doSCHUUR achten het gewenst, dat ID.AMSTERDAM 
�/1}) wordt ingelicht over de belangstelling welke de partij momen-

1_,, � c.r,.,·· teel .voor de omgeving van ARNHEM en de BETUWE kan hebben. 
�- 4,.tq_J- Onbekendheid met het project zou oorzaak kunnen zijn, dat 

� �{ HEîINK aan eventuele berichten geen aandacht zou schenken. 
µ,�, Geadviseerd werd, HEYINK in te lichten over het cover-plan, 

· 

J, .J riA 1 J,î·JJ 1/L,l/}1 waarvan D. op de hoogte is. 
1 /Y{f 1/J,vU',,A/""f;µ , 

1 
Indien daarna te AMSTERDAM iets over de BETUWE wordt gehoord, 

QNÄ�),$
.,1.,f,

/AAÁIJ zou dit aan de B.V.D. kunnen worden gemeld, die voor door
J(Jµy,;//U/ v-; geven aan v.d.NOORDA kan zorgen. 

fe}�1Jj//f 
I V 

, Kapt.v.d.SCHUUR deelde nog mede, dat enkele dagen gele-
. den een laagvliegend vlüigtuig boven he.t prOjJ.ct was gezien. 
Na identificatie van het toast.el bleek, dat JAGERS i,, de be
kende havenmeester van Ypenburg, daarmee vliegt. JAGERS is
door Rotterdam in 1947 gemeld als lid C.P.N •• ID RIJSWIJK 
achtte dit gegeven niej betrouwbaar en kon geen informatie
in die richting over JAGERS bevestigen. Hierover is reeds 
zeer veel geschFeven en gesproken (D.I.S.). 
BORSTLAP kent JÄGERS uit de tijd dat J. nog agent in Delft 
was. Hij acht hem een zeer kwalijke figuQr, en tot alles in
staat. 

Eventuele hervatting van volgaotie Gerrit de WaAL dient
zeker in samenwerking met ID.ARNHEM plaats te vinden. Een 
verzoek hiertoe werd reeds enkele weken geleden aan B IX ge
daan. waarin de wens van ARNHEM reeds werd neergelegd. 
Afschrift van de rapporten van de oude volgactie zijn aan de 
H.O. toegezegd. Deze zullen bestudeerd worden i.v.m. de µieuw
te beginnen actie en i.v.m. hetgeen intussen door ARNHEM 
werd vernomen. 

De vijandige belangstelling voor het project, natuurlijk
in het bijzonder te vrezen gedurende de bouw, zal na vol
tooiing stellig ook groot blijven. Dit is de mening van de 
H.C •• Derhalv? dient blijvend bijzondere aandacht te worden
geschonken aan alles wat in partij-kringen dienaangaande 
mocht worden gezegd en daarvan aan ARNHEM melding te worden
gedaan. 

-2- N.a.v.
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N.a.v. het verzoek van de Hr.BIEGER voor introductie
en ontmoeting van H.C • .ARNHEM op 13-6-1951, is een afspraak 
geregeld voor een bespreking te 11 uur v.m •• Aan H.C. ie 
medegedeeld, dat àe bedoeling van dit bezoek o.m. was, voor
afgaand overleg over mogelijkheden om tot bepaalde acties 
te komen; zulks geheel in de geest van hetgeen BORSTLAP even 
te voren verzocht had. 

B · II, 12-6-1951 

•
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N O  T A 

aan: DOV I 
van: DMS I 

1. Van contact Bijker werd vernomen, dat
bij verschillende spoor- en verkeersbruggen
door de firma Bijker werkzaam.heden w orden uitge
v oerd verband houdende met de eventuele vernie
tiging van deze bruggen. De opdrachten voor deze
werkzaam.heden worden v oor wat betreft de spoor
bruggen d oor de N.s. bij de firma geplaatst, v oor
dewerkzaamheden aan de verkeersbruggen worden de
opdrachten v ia de Rijkswaterstaat geplaatst.
Niettegenstaande de opdrachten, die via zojuist
genoemde instanties worden gegeven, begrijpen de
werklieden, die deze werkzaamheden uitvoeren, dat
deze orders van de genie afkomstig zijn.

2. C ontact deelde tevens mede, dat de firma 
opdracht heeft gekregen de spoorbrug bij Ravesteyn 
te voorzien van een rij-dek. Door h et aanbrengen 
van dit rijdek kan deze brug gebruikt worden voor 
de passage van tanks. 

3. Contact Bouw & M ontage deelde mede, dat 
zij opdracht hebben gekregen om de nodige werk
zaamhed.en te verrichten aan de brug te Culemborg 
en de basculebrug Muldera bij Doetinchem in ver
band met de eventuele vernietiging van deze brug
gen. 

DMS I, ? Juni 1951 

j)
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RAPPORT van D. ACD //;;� ,� 

Betreft: Verslag bespreking met Hoofdingenieur de 
Bruyn van de Directie Bruggen op 6 Juni 
1951, ten behoeve van OD 1833 

ALGEMEEN 

Een korte uiteenzetting gegeven van het doel 
van de bespreking en vervolgens nagegaan welke 
personen bij het project betrokken zijn, welke 
stukken ( inclusief tekeningen) zi jn ver'la ardigd 
en waar deze zijn opgeborgen (zie volgende pun
ten). 

De Ir.ten Bokkel Huinink, de plv.Directeur, 
die bij het laatste gedeelte van het gesprek aan
wezig was, verklaarde nog dat de directies van de 
bedrijven, die ingeschakeld zijn voor het ver
vaardigen en monteren van de pontons, niet op de 
hoogte gesteld zijn van het plan, hoewel verschil
lende van hen naar zijn mening wel hun eigen con
clusies zouden trekken. 

Een gunstige om standigheid noemde de heer 
ten Bokkel Huinink het, dat de bedrijven momenteel 
niet met werk overkr opt zitten, doch integendeel 
zeer blij met deze order waren, omdat zij daardoor 
hun mensen aan het werk konden houden. Het sta
kingsrisico werd daardoor naar hij meende aanmer
kelijk verminderd. 

PERSONEEL 

Op m ijn verzoek verstrekte de heer de Bruyn 
een volledige opgave van al het personeel, dat 
bij de Directie Bruggen met betrekking tot het 
plan is ingeschakeld. (zie OD ) 

Van deze personen zijn de navolgende op 
de hoogte van de gehele strekking van het plan: 

Ir.de Bruyn 
Ir.ten Bokkel Huinink 
Ir.Zandveld 
Ir • van Aalst 
Ir.Hartmann 
Ir .Lely. 
De overigen zijn tekenaars en opzichters 

.die toezicht houden op de bouw van de pontons. 

DOCUMENTEN 

1. 

2. 

Bij de Directie Bruggen is een exemplaar van 
het samenvattende rapport aanwezig. Dit is opge
borgen in de brandkast op de kamer van de Ir.ten 
Bokkel Huinink en alleen toegankelijk voor deze en 
de Ir.de Bruyn. 

Er zijn inderdaad tekeninsen vervaardigd, 
doch deze hebben alleen betrekking op de pontons. 
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Dezelfde tekeningen ziJn ook aan de bedrijven ver
strekt. De tekeningen zijn opgeborgen in een 
stalen kast op de tekenkamer of in de brandkast 
bij de heer ten Bokkel Huinink. 

3. Verder is er nog enige correspondentie
over de aankoop van staal. Ook deze is opgeborgen 
bij de heer ten Bokkel Huinink. 

DOV I, 12 Juni 1951 ( 

. r 
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RAPPORT van D. ACD //Il s.1/

Betreft: Verslag bespreking d.d. 5 Juni 1951 bij de 
I.D.te Schiedam, ten behoeve van OD 1833

1. Volgens de I.D.Schiedam is de personeels-
situatie bij de werf Guste zeer goed te noemen.
Volgens de checking ultimo 1949 waren er op een
personeelssterkte van 700 @ 800 man, slechts 31

links-extreem georienteerden. De I.D. beschikt
over een goed contact in het bedrijf. De stemming
onder het personeel is goed. Mochten zich moei
lijkheden gaan voordoen, waardoor de arbeids
vrede verstoord zou kunnen worden, dan wordt
onze dienst onmiddellijk gewaarschuwd •

2. De personeels s ituatie bij swartouw is in
tegenstelling tot Guste aanzienlijk ongunstiger.
Op een personeelssterkte van 179 man staan 10 man
officieel bekend als links-extreem. Bij de onlangs
gehouden kernverkiezing hebben echter 37 man de
EVC candidatenlijst ondertekend. O ok aan dit
bedrijf zal de I.D. Schiedam de nodige aandacht
geven en zal onze dienst worden gewaarschuwd
indien de kans op verstoring der arbeidsvrede
zich gaa t  voordoen.

DMS, 8 Juni 1951 

�· 
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RAPPORT van D. 

'J-1.o/, '1/

).!> _ /_ 'r1 

ACD //l!t� 

Betreft: Verslag bespreking d.d. 5 Juni 1951 bij Bouw 
& Montage te Rotterdam, ten behoeve van OD 
1833 

Aanwezig: Hr.Bijker 
DMS I 

1. , De samenstellingstekening der pontons met
opbouw is doorlopend in bewaaing bij de heer Bij
ker. Enige detailtekeningen, welke noodzakelijk
zijn voor de montage, worden door de chef-tekenaar,
K.v.d.Herik, geboren 14-5-1922, wonende Oostdijk 32,
IJss elmonde (KNV I. D.Rotterdam) thuis uitgevoerd •
Hr.B. vond het ni et gewenst, dat dit werk op de
tekenkamer gebeurde. De chef-tekenaar is bekend met
het byzonder karakter van het werk. De benodigde
lichtdrukken worden vervaardigd bij de firma Wed.
Ahrend en Zn. Uit de tekeningen blijkt niet op
welk werk deze tekeningen slaan. De tekeningen
zijn uitsluitend van een bouwnummer voorzi en. In
de loop v an de volgende week gaat de heer Bijker
met de chef-tekenaar naar Oosterbeek voor het in
tekening brengen van de bouwplaats. Deze tekening
zal worden uitgevoerd zonder aanduiding van de
plaatsnaam.

2. In de loop van het gesprek bleek DMS, dat
de heer Bijker, alhoewel hij niet officieel is
ingelicht over de aard van het gehele werk, vol
komen begrijpt wat de bedoeling van deze pontons
is. De heer Bijker is verzocht zo min ,mogelijk
ruchtbaarheid aan het project te geven •

3. Door de firma Bouw en Montage zullen de meest
geëigende mensen op het montagewerk worden gezet.
De stemming onder het p ersoneel is goed. voor de

verstoring der arbeidsvrede behoeft ni et te worden
gevreesd. Mochten zich tekenen voordoen welke wijzen
op een mogelijke verstoring der arbeidsvrede, dan
zal onze dienst onmiddellijk worden gewaarschuwd. 

4. Met de uitvoer ing van het werk zal worden be-
last A.Kaptein, geboren 2-12-1915 Rotterdam, wo
nende Hengelstraat 10 Rotterdam (I.D.Rotterdam,
KNV).

DMS I, 7 Juni 1951 

�· 
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RAPPORT van D. 

Betreft: Verslag bespreking bij het Aannemingsbe
drijf Bijker te Gorinchem d.d. 5 Juni 1951, 
ten behoeve van OD 1933 

�Q., Aanwezig: Hr.ggR1,a,1aga, directeur 
IUSI 

. 1. In de loop van het gesprek bleek IUS, dat
de heer SeftUl"inge volkomen op de hoogte was van
het doeJ/van de pontons. Volgens JEI.. was het voor
een iedér, die zijn gezond verstand g ebruikte
niet zo moeilijk om achter de bedoeling van de
pontons te komen. Het gereed komen van de montage
der pontons binnen de daarvoor gestelde tijd acht
B. van zeer groot belang. Doch van een nog groter
belang acht s. dat de uiteindelijke gevolgen van
het gebruik der pontons voor de betrokken bewo
ners geheim blijft.

�((/ 

2. Aan de firma Bijker is opgedragen het ver-
voeren der pontons van de werf naar de bouwplaats
en verder het monteren der pontons.

3. Dat dit gehele gevaarte een pontonbrug voor
een noodverbinding is, zal volgens J:l· geen mens
meer geloven zo gauw hij het afgemonteerde geheel
ziet.

4. Binnenkort wordt door Bijker pJ.m. 2 km
boven Nijmegen op de rechtse oever een aanvang
gemaakt met het inrichten van een bouwplaats •

5. Het montagewerk zal worden uitgevoerd
door een der vaste montagegroepen, aangevuld met
plaatselijke krachten.

6. Hr .B. vond het een zeer gelukkige samen-
loop van omstandigheden, dat het werk in opdracht
van de Rijkswaterstaa t wordt uitgevoerd. De fir
ma Bijker heeft de laatste jaren niets anders
gedaan dan het uitvoeren van opdrachten v.oor de
Rijkswaterstaat of voor de N.s. voor het p:rsoneel
zal het dus een normale opdracht zijn, welke 
hoogstwaarschijnlijk in het geheel geen aandacht
zal trekken. Ook al zou men het karakter van het
werk kunnen gissen, dan nog verwacht de hr.:a.
geen moeilijkheden, daar de firma de laatste tijd
al zeer veel orders voor de genie door tussen
komst van Rijkswa terstaat en N.S. heeft ujtgevoerd.
Ettelijke bruggen zijn de laatste tijd in gereed
heid gebracht voor eventuele vernietiging. Alhoe
wel het de mensen dikwijls zeer aan het hart ging
de door henzelf opgebol.l.W"de bruggen voor vernie
tiging gereed te ma ke.n, zijn alle werkzaamheden
stipt en goed uitgevoerd. Hr . .8. zou echter gaarne

-2-
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zien dat, indien H.H.militairen van plan zijn 
zich op de hoogte te komen stellen van d3 voort
gang der werkzaamheden, zij zulks niet in uni
form doen. Zouden zij wel in uniform verschij
nen, dan zou onnodig de ware aard van het werk 
worden prijsgegeven. 

7. De totale personeelssterkte bedraagt 
plm. 450 man; hiervan zit plm. 250 man in de 
buitendienst. Over het werf-personeel is de 
directie zeer goed ingelicht dank zij haar con
tacten met de burgemeester en de reeds vele 
jaren aan het bedrijf verbonden personeelsleden. 
Voor zover de directie beke nd, bevinden zich 
onder het werf-personeel slechts 2 links-extreem 
georienteerden. Over de buitenploegen is de 
directie echter niet zo goed ingelicht. �iat de 
vaste kernen betreft is zij voldoende ingelicht, 
doch over de plaatselijk aangenomen krachten 
weet zij zo goed als niets. De directie is er 
echter van overtuigd, dat de situatie ook hier 
goed is, daar men bij dit soort werk een grote 
mate van teamgeest moet hebben. Loopt er iemand 
onderdoor, die uit de lijn valt door gekanker 
of onrust stoken dan is hij binnen zeer korte 
tijd door de uitvoerder of een der bazen er uit
gewerkt. Laatstgenoemden weten, dat zij altijd 
op de volle steun vande directie kunnen rekenen.

8. De heer FJ. vond het wel noodzakelijk, 
dat de bouwplaatsen onder bewaking worden ge
steld. 

9. Hr.Ji. zal onze dienst onmiddellijk 
waarschuwen, indien zich tekenen voordoen 
welke wijzen op een mogelijke verstoring der 
arbeidsvrede. Ook ongezonde belangstelling zal 
te onzer kennis worden gebracht. 

Juni 1951 
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RAPPORT van D. ACD //11z 

Betref t: Verslag bespreking d.d. 5 Juni 1951 bij de 
werf Gusto te Schiedam, ten behoeve van 
OD 1833 

Aanwezig: H.H •. Smulders, directie 
Hr.van Wieringen, bedrijfsleider 
D!v1S I 

1. No&l,de hel!eJt Smulders, noch de heer van
Wieringen zijn officieel ingelicht over het doel
van de pontons. Gezien echter de werkzaamheden,
welke bij Arnhem en Nijmegen worden uitgevoerd
en gezien ook de constructie van de pontons, kan
een ieder, die even verder kijkt dan zijn neus lang
is en bovendien beschikt over de nodige technische
kennis, zich een idee vormen over de bedoeling van
de pontons.

2 •. Is eenmaal de bovenbouw op de pontons aange-
bracht, dan zullen er niet veel mensen meer zijn, 
die in het praatje zullen geloven "Pontonbrug voor 
nood oeververbinding". 

3. Bij Guste zullen worden gebouwd l? pontons
en 24 eindkasten. De totale opdracht omvat het
bouwen van 32 pontons. De kans bestaat echter, dat
dit aantal wordt uitgebreid tot 33 stuks. De N.D.s.M.
bouwt van dit aantal 8 stuks, de firma swartouw te
Schiedam heeft de opdracht om de resterende 7 of 8
pontons te bouwen.

4. Tussen de verschillende ingeschakelde firma's
worden doorlopend besprekingen gevoerd. Mochten
zich bij een der firma's moeilijkheden voordoen,
dan is overeengekomen, dat een andere firma de
werkzaamheden zal overnemen.

5. De tekeningen, betrekking hebbend op de pon-
tons, geven over het doel van de pontons niets weg.
De samenstellingstekening is in het bezit van de
heer van Wieringen. Zojuist genoemde draagt steeds
zorg, dat de betreffende tekening e;t;ecél.s in een
stalen kast is opgeborgen.

6. Voor een verstoring van de arbeidsvrede be-
hoeft op het ogenblik niet te worden gevreesd. De
stemming onder het personeel is goed. Volgens de
directie is het aantal links-extremen uiterst ge
ring. Enige tijd geleden is er enige strubbeling
geweest over de winstverdeling. Bij het omzetten
van de Co:mm.Vennootschap in een Naamloze Vennoot
schap is de winstverdeling in de statuten vastge
legd. Vooruitlopende op dà nadere goedkeuring van

.deze statuten alsmede de to estemming van de rijks
bemiddelaars op het uit te keren bedrag, is reeds
een voorschot uitbetaald. Enige personen hadden
liever het gehele bedrag reeds toen in handen willeh
hebben.
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7. Het bouwen van de pontons bij Gusto is niet
een werk hetwelk in het bedrijf zal opvallen, daar
geregeld pontons voor allerlei doeleinden worden
gebouwd. Ook het uitvoeren van werkzaamheden voor
de Rijkswaterstaat is geheel normaal.

8. De andere ingeschakelde firma's, zoals
Hollandia, Brast/Rotterdam, Bosman, Staalindustrie
en de Pletterij/Delft zijn uitsluitend bedrijven,
welke bepaalde onderdelen vervaardigen. Al deze
firma's weten verder van de bouw der pontons niets
af.

9. De heer van Wieringen is de mening toege-
daan, dat de bouw van de pontons onopgemerkt zal
verlopen, binnen de vastgestelde tijd. Mochten zich
tekenen voordoen van te verwachten moeilijkheden
dan zullen wij onmiddellijk worden gewaarschuwd.
Mocht er van bepaalde zijde ongezonde belangstelling
bestaan voor de b ouw van de pontons, ook dan zul
len wij worden ingelicht.

DMS, 7 Juni 1951 

) 
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RAPPORT van D. 
ACD /1!1z 

Betreft: Verslag bespreking d.d. 4 Juni 1951 hij de 
NDSM ten behoeve van OD 1833 

aanwezig: Hr.Vonk, wnd BVI 
Hr.Vermeulen 
DMS I 

1. BVI kon weinig mededelen over de aanmaak van
de "Pontons met opbouw" en verzocht DMS of hij
ermede accoord ging, dat de persoon (Hr.Vermeulen)
belast met de aanbouw van deze pontons aan de bespre
king deelnam.

2. Hr.Vermeulen deelde mede, dat hij in opdracht 
van de Rijkswaterstaat 12 pontons moet bouwen, t.w.
4 eindpontons en 8 middenpontons. Verder zullel bij
de NDSM de liggers voor 14 pontons worden vervaar
digd.

3. Op de vraag van DMS "Waarvoor zijn deze pon-

tons bestemd" deelde Hr.Vermeulen mede, dat voor zo
ver hij zulks wist de pontons bestemd waren voor
het korps pontonniers. Verder deelde Hr.Vermeulen
mede, dat hem was verzocht geen onnodige ruchtbaar
heid aan de zaak te geven.

4. Aan BVI verzocht onze dienst on.middellijk te
waarschuwen zo gauw er de mogelijkheid bestaat,
dat de arbeidsvrede kan worden verstoord. BVI ver
wacht geen verstoring der arbeidsvrede. De stemming
onder het personeel is goed en bovendien is de tijd
niet gunstig voor een staking daar het bedrijf te
kampen heeft met een materiaal-tekort. Een staking
op dit ogenblik zou voor het personeel niet gunstig
zijn, daar zij hierdoor de directie niet onder druk
zouden zetten, doch daarentegen de directie uit vele
moeilijkheden zou helpen. De situatie is thans zo,
dat de kans bestaat, dat sommige opdrachten niet
op tijd kunnen worden afgeleverd en dat daardoor
de NDSM zal worden aangesproken voor boete-betalin
gen. Zou er thans een staking uitbreken, dan kan
de materiaalpositie gedurende de .duur van de staking
worden verbeterd en de maatschappij wordt niet voor
boete-betaling aangesproken, daar de te late opleve
ring te wijten is aan force-majeure.

5. BVI zal, indien hem blijkt äat er een abnorma-
le belangstelling voor de bouw van de pontons be
staat, ons inlichten.

6. De tekeningen zijn uitsluitend voorzien van
de aanwijzing "Pontons met opbouw". De order loopt
onder een normaal ordernummer in de administratie.

7. De eerste materialen voor de bouw zijn reeds
ontvangen. Donderdag 7 Juni zal een begin met de

,s· bouw worden gemaakt. 
� IMS I, 6 Juni 1951 



5.T. 2 Juni 19.51. 
No. Gr.V.D. 673/51. Conf.".

Onderwerp: Controle van personeel b1j 
militaire werken nabij Arnhem.

CONFID-ENTIEEL 

Een z. rapporteerde mij dat hij van 
vrij betrouwbare zijde ba.d vernomen, dat 
een niet met name genoemde dame uit 
de betere stand, ten behoeve van een 
officiele dienst "ve111ghe1ds-controle� 
zou uitoefenen op:..personeel, werkzaam 
bij de aanbouw van militaire werken 
nabij Arnhem en Nijmegen. 

Alvorens een nader onderzoek te doen 
instellen naar de identiteit van deze 
dame, moge ik U verzoeken mij te berich
ten or een dame ten behoeve van Uw 
dienst een dergelijke opdracht heeft ge
kregen. 

S.T. 

Hoofd Bur. B Sectie G 2 
V.d. Gen. Staf'.

/ J. (.l /1 

·� 

Typ: 10. 
Coll.: U 

... 

�· 5 JUlt l951 · 

ACD/ 110
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RAPPORT van D. ACD /;11 t r � 

Betreft: Verslag besp reking d.d. 1-6-'51 bij de R ijks
waterstaat directi_e Bruggen, ten behoeve van 
OD 1833 

ALGEMEEN 

Aanwezig: Ir.J.A.H.Hartm.ann 
DMS I 

1. Ir.Hartmann deelde mede, dat het proj eet
pontons te boek staat onder de naam "Pontons met
opbouw". De op dit project betrekking hebbende
tekeningen dragen het opschrift "Ponton\s met op
bouw".

2. Als hoofdaannemer treedt op de werf Guste
te Schiedam. De heer van Wieringen van de werf
Guste is in zoverre ingelicht, dat hij weet, dat
de aanmaak van pontons een defensie-aangelegenheid
is. Hij is in het bezit van een samenstellingsteke
ning. Door H. is hem op het hart gedrukt deze teke
ning onder zich te houden en verder met geen mens
over de aard van het werk te praten.

3. Als onderaannemers voor Gusto treden op de
N.D.s.M. te Amsterdam en Sw�rttouw te Schiedam.
Zij-secties zullen worden aangebouwd bij Braa t te
Rotterdam en Nederlandse Staal Indust rie te Rotter
dam.
Liggers zullen bij Hollandia te Krim.pen a.d.IJsel
worden vervaardigd.
Enige eindkasten zullen vervaardigd worden bij de
firma Bosman te Rotterdam.
A ls montage- firma's zullen optreden:

a. Bijkers Aannemings Mij. te Gorinchem,
b. Bouwmontage te Rotterdam.

Bij Bij kers Aannemings Mij. zijn de heren Bijker 
en Huizinga op dezelfde wijze ingelicht als de 
heer van Wieringen bij Gusto. Ook hebben zij de 
beschikking over een samenstellingstekening. 
Bij de Mij.Bouwmontage is de heer KJ.aas Bijker 
ingelicht en ook hij beschikt over een samenstel
lingstekening. 
De bovenbouw der pontons zal voor het grootste 
deel worden uitgevoerd bij de "Pletterij" te Delft. 

4. Voor mogelijke sabotage bij de bouw van de
pontons jg volgens Ir .H. weinig kans, daar alle werk
zaamheden uitgevoerd worden onder toezicht van op
zichters van de Rijkswaterstaat.

5. Vertraging in de aflevering van de pontons
kan volgens H. alleen ontstaan door:
a. vertraagde aflevering van de benodigde materialen,
b. staking bij een van de ingeschakelde bedrijven.

-2-
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6. Vertraging in de aflevering laat zich
voorlopig niet aanzien. De eerste afleveringen
zijn plm . 4 weken eerder afgekomen dan aanvanke
lijk verwacht was .

7. De bedoeling is, dat men 15 December 1951 
gereed moet zijn met de montage van de pontons. 
De laatste ponton zal afgeleverd moeten worden 
in de week eindigende 21 October 1951. 

8. Met de montage zal een aanvang worden ge-
maakt 1 Augustus a.s.

9. Ir.H. was van mening, dat he t minder ge-
wenst is in de ingeschakelde bedrijven bepaalde
voorzorgsmaatregelen te nemen. De ingeschakelde
bedrijven zijn alle bedrijven, welke geregeld
werkzaamheden voor de Rijkswat erstaat uitvoeren.
Ook de aanmaak van pontons is een normale zaak.
De thans in uitvoering zijnde pontons wijken
in bouw iets af van de reeds eerder afgeleverde
pontons. Hoe normaler er wordt gedaan des te min
der zal de order in de bedrijven opvallen.
Volgens H .  moet er alleen zorg voor worden ge
dragen, dat de ingelichte personen hun kennis
niet aan anderen mededelen en dat zij de samen
stelling stekening steeds op een veilige plaats
hebben opgeborgen. H. draagt zelf de tekening
steeds in zijn actetas mede, daar hij de teke
ning doorlopend nodig heeft en het hem voorkomt,
dat deze normale plaats de meest veilige is.
DMS heeft H. er thans op gewezen, dat deze plaats
alleen veilig is zolang men de tas niet onbeheerd
laat liggen of hem in trein, tram, bus of restau
ran t laat liggen. H. zal de drie samenstellings
tekeningen, welke oij Guste, Bijker en Bouwmonta
ge zijn, terug vragen, daar deze tekening in dit
stadium niet meer nodig is.

ms, · 4 Juni 1951 

�· 
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Betreft: Verslag bespreking met de Irs.Schaank en 
de Boer van Rijkswaterstaat op 29 Mei 1951 
ten behoeve van OD 1833 ----------------

AI.GEMEEN 

Bij de besprekingen, die DMS I gevoerd heeft 
met de Irs.Hartmann en Lely van de Directi e Bruggen,
was gebleken, dat verse hillende personen van dit 
Directoraat op de hoogte zijn van het gehele plan,
terwij 1 er bovendien tekeningen zijn vervaardigd. 

Op mijn vraag welke personen volledig zijn 
ingelicht en welke tekeningen er op genoemde Direc
tie zijn vervaardigd, wist noch de heer Schaank 
noch de heer de Boer antwoord te geven. De Directie
Bruggen ressorteert weliswaar onder de Rijkswater
staat, echter niet als een afdeling daarvan, doch 
als een afzonderlijke buitendienst. Het leek beide 
heren dan ook het beste, dat BVD zich in verbinding
stelde met de Hoo fdingenieur-Directeur de Bruyn, 
om met deze te bespreken hoe de zaken op zijn Di
rectie zijn geregeld. De heer Schaank zal mij tele
fonisch introduceren. 

DOCUMENTEN 

De heer de Boer had e en prospectus van Lips 
gekregen betreffende brandkasten en vroeg om 
advies, welke kast het beste aan het doel zou be� 
antwoorden. Hoewel volstaan zou kunnen worden met 
het aanschaffen van ee n gewone safe met letterslot,
is, in verband met de lange levertijd {6 maanden) 
geadviseerd over te gaan tot de aankoop van een 
door Lips als ttinbraakvrij" aangeduide kast,met 
extra voorzieningen tegen inbraak, waarvan de prijs
weliswaar f. 300.- hoger ligt, doch waarvan de le
vertijd dri e maanden bedraagt. De heer de Boer ging 
met mijn standpunt accoord en zal de D.G. voorstel
len deze kast aan te schaffen. (uittr.in OD 1361) 

DOV I, 11 Juni 1951 / 
; 
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Betreft: Verslag bespreking d.d. 29 Mei 1951 bij de 
Rijkswaterstaat, ten behoeve van OD 1833 

aanwezig Ir.Lelie 
DMS I 

1. Ir.Lelie deelde mede, dat ongeveer drie we-
ken geleden de opdrachten tot de aanmaak van de
pont ons aan de verschillende constructiewerkplaat
sen zijn uitgegaan.

2. De constructiewerkplaatsen, welke zijn in-
geschakeld, zijn alle bedrijven welke geregeld 
voor de Rijkswaterstaat werken. Welke bedrijven 
er zijn ingeschakeld, kon Ir.L. niet mededele n, 
daar dit geheel in handen van de Ir.Hartman was. 

3. Ir.Lelie zijn bemoeienis bij Waterstaat
met het plan is uitsluitend de bestelling van het
benodigde staal geneest.

4. Het staal is besteld in Nederland bij de
Hoogovens 5000@ 6000 ton, Belgie, Luxemburg
en Franm.jk.

5. Gezien de urgentie-verklaringen, welke
bij het plaetsen van de verschillende staal
orders zijn afgegeven, moet het in wijde kring
bekend zijn, dat het betreffende staal voor de
fensie-doeleinden bestemd is.

6. Ir.Lelie vestigde mijn aandacht op G.s.,
op welke afdeling hij zelf w,erkzaam is geneest.
Beveilig ingsbepalingen worden niet nageleefd.
Stukken, welke niet buiten een bepaalde kamer
mogen worden gebracht, worden rustig mede geno
men en liggen open en bloot op de bureaux.
(uittr.aan DWU).

7. Ir.Lelie zegde llv1S toe een onderhoud te
arrangeren voor hem met de Ir.Hartman voor Vrij
dag 1 Juni 19 51.

DMS, 4 Juni 1951 

� 
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BETREFT: Bespreking van DNB met Adj, Directeur Waterleiding Rotterdam 
Ir. Bijker op 22 Mei 1951, ten behoeve van OD ••••• Op hoop 
van zegen. 

ALGEMEEN 

De achtergrond van het plan is door Prof. Kxul en Ir. Liefrinck monde
ling besproken met Ir. Bijker. 
In de uitwerking zijn betrokken: 
Ir. B.Schreur (Directeur: werkt i.v.m. ziekte slechts halve dagen, 

- B IX onderzoek aangevraagd).
Ir. J.Pouwer - ingenieur le kl. 
Er bestaan geen schriftelijke plannen, die naar een militaire achter
grond wijzen. 
De technische consequenties voor de Gemeente Rotterdam worden uitge
werkt onder voorwendsel van een noodwatervoorziening in het kader van 
de Burgerlijke Verdediging. 
De thans in project zijnde consequenties betreffen een zoetwatervoor
ziening uit het Ysselmeer via Delftland en Schieland (waterstaat), die 
via het Schiekanaal op de Boezernsingel komt. 
De uitvoeringswerken zijn: 
a: een provisoir pompgemaal nabij het Oostplein ( pompen aanwezig). 
b: een extra leiding van Oostplein naar Honingerdijk (ten dele aanwezig). 
De uitvoering vereist toestemming (althans voorkennis) van het gemeente
bestuur. 
Daarom zijn Ir. Bijker en Kol. Spanjaerd Speckman, die elkaar kennen 
uit commissie's, overeengekomen, dat Burgemeester Oud zal worden inge
schakeld. 

PERSONEEL 

Een personeelslijst van het waterwerk Honingerdijk, die alle eventueel 
betrokkenen insluit, werd van Ir. Bijker ontvangen. 

DNB, 23-5-'51. 
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Betreft: Verslag bespreking met Ir.de Boer van 
Rijkswaterstaat op 16 Mei 1951 , ten behoeve 
van OD l833'en OD 1361 

PERSONEEL 

l. De heer de Boer verstrekte mij de personalia

2. 

van de secretaresse van de Directeur-Generaal,
die, naar achteraf blijkt, inzage van de stukken
heeft gehad, althans heeft kunnen nemen (zie ver
der onder Documenten). Deze personalia zijn:

Johanna Jacoba EBENS 
24-12-1913 te Cheribon
Paul Gabrielstraat 9 4, 's-Gravenhage 
sinds 1933 in dienst bij Rijkswaterstaat 
{k.n.v. in kartotheek). 

In verband met de financi!le regelingen 
zijn enkele personen van de afdeling Comptabili
teit zijdelings bij het plan betrokken. Dit zijn 
de volgende ambtenaren: 

J.F.M.Rooda 
W.Verwers
J .Fransen
J.Oorebeek
P.H.Stroeven

- referendari s
- hoofdcommies
- adjunct accountant
- Inspecteur Financi�n.

DOCUMENTEN 

1. Bij nader onderzoek was de heer de Boer ge-
bleken, dat alle "Geheime" stukken bestemd voor
de D.G. via diens secretaresse lopen. Dit is dus
ook het geval geweest met de stukken, die op
"Op Hoop van Zegen" betrekking hebben.

De heer de Boer had thans, in overleg met 
de D.G., bepaald dat dergelijke stukken voortaan 
rechtstreeks door mej.Smit of haar plaatsvervang
ster bij de D.G. gebracht moeten worden en ook 
weer door bedoelde functionaressen dienen te 
worden opgehaald. 

2. De D.G. gaat accoord met de aanschaffing
van een safe. De heer de Boer zal prijsopgave
vragen en voor hij tot aanschaffing overgaat nog
nader overleg met de BVD plegen.

3. Het stalen kastje voor de heer Schaank is

gearriveerd en op een speciale wijze in een
houten kast ingebouwd. Hoewel niet ideaal, dient
dit toch als een aanmerkelijke verbetering te
worden beschouwd.

, 
DOV I, 12 Juni 1951 f'lv 
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Betreft: Verslag bespreking van DNB met Prof.Krul en 
Hoofdingenieur Liefrinck van het Rijksinstituut 
voor Drinkwatervoorziening op 10 Mei 1951 

ALGEJ.\�EEN 

Het doel der bespreking werd uiteengezet, eerst 
in het algemene kader van beveiliging van nutsbedrij
ven, vervolgens in h_et kader van de beveiliging van 
plan C (naam waaronder het inundatieplan bij de 
burgerlijke instanties bekend staat). 

P ERS0i\TEEL 

1. Op het Rijksinstituut werken c irca 80 man, gro-
tendeels technisch-, overigens administratief perso
neel.

2. Tegen invulling van 80 man op V-formulieren had
Prof.Krul bezwaren, t.w. kleine overbelaste admini
stratieve staf, niet voor de hand beschikken over de
gegevens en het leggen van een niet opportuun ver
band tussen deze personele gegevens en het uitgebrach
te advies (zie Documenten).
Hij adviseerde de gegevens te vragen van de Perso
neelsdienst van Sociale Zaken (Mr.Gispen), waar ze
sneller, gemakkelijker en onopvallender kunnen worden
verkregen (DOV II dienovereenkomstig verzocht).

DOCUMENTEN 

1. Prof.Krul en Hoofdingenieur Liefrinck hebben
op het Ministerie van ·.vaterstaat kennis genomen van
plan C; het desbetreffende rapport is nimmer op het
Rijksinstituut geweest.
Prof.K en Hir.L. hebben op grond van verkregen in
lichtingen een rapport van drie pagina's opgemaakt,
dat in duplo getikt is, waarvan een exemplaar met
aanbiedingsbrief ( aanduiding npersoonlijk ") is
gezonden aan Dir.Waterstaat (Hr.Schaank}.

2. In het rapport·komt op een plaats de onderstel-
ling voor dat"in verband met Plan C de waterafvoer
in de Nieuwe 1faterweg zal verminderen". Overigens
bevat het rapport geen enkele aanduiding, dat c.Q,
welke militaire plannen hierbij zijn betrokken.
De legger van het rapport berust bij Hoofd Archief,
de heer Sunter, die een aanwijzing heeft gekregen, dat
het vertrouwelijke materie betreft en daarom het stuk
in een afzonderlijke lade heeft opgeborgen, waarvan
hij zelf de sleutel heeft.

3. In verband met het vorenstaande kan dit (enige)
stuk als laag gerubriceerd worden aangemerkt en

-2-
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zullen verdere voorzorgen mogelijk op ongewenste WlJZe 
de aandacht vestigen op dit op zichzelf weinig prijs
gevende rapport. 

4. In de uitvoeringsvoorbereidingen zijn 
zijdens het Rijksintituut betrokken: 
Ir.Bijker, adj .Directeur der Gem.Waterlei ding Rotter
dam (is reeds een contact van DNB - zal worden opge

nomen), 
Mr.Ooyevaar, Dir.generaal Scheepvaart in verband met 
wateropv oer met tankers (DOV I ingelicht). 

DNB, 15 Mei 1951 
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Betreft: Verslag bespreki ng met Ir.de Boer van Rijks
waterstaat op 9 Mei 1951, ten behoeve van 
OD l833�en OD 1361

PERSONEEL 

1. De heer de Boer overhandigde een lijst met
de personalia van de personen, die hetzij het ge
hele plan kennen dan wel op de een of andere wijze
bij het samenstellen, vermenigvuldigen, opbergen
etc. van stukken betreffende "Op Hoop van Zegen"
zijn betrokken. ( zie on 1833a )

Van deze personen zijn op de hoogte van het 
gehele plan: 
1. Dr.Ir.Harmsen - oud Directeur-Generaal
2. Ir.Maris - huidige Directeur-Generaal
3. Ir.de Graaff - hoofd afdeling A
4. Ir.Schaank - hoofd afdeling N
5. Ir.de Vries - hoofd Directie Benedenrivie -

6. Prof.Ir.Jansen
7. Mej.Smit

8. Mej • de Leeuw

ren 
- Hoofdingenieur-Raadadviseur
- hoofd Geheim Archief, waar

de stukken bewaard worden;
- assistente Mej.Smit; heeft

de stukken getypt.

Niet op 
betrokken bij 
sonen: 

de hoogte van het gehele plan, doch 
de uitwerking zijn de volgende per -

1. Ir.de Boer

2. Hr.Vfälthaus
3. Hr.de Looff
4. Mej .Kouw

5. Hr.Postume

- hoofd afdeling U,die belast
is met het uitwerken en aan
gaan van de overeenkomsten
met aannemers e.d.

- assistent van Ir .de Boer
- assistent van Ir.schaank
- Heeft eenmaal een stencil

gemaakt van de overeenkomst
met aannemers;

- Heeft bovenbedoeld stencil
afgedraaid.

2. Op  mijn vraag of de secretare�se van de Di-
recteur-Generaal uit hoofde van haar functi�iet op
de hoogte is, wist de heer de Boer niet te antwoor
den. Hij zal dit nagaan en indien dit het geval
is personalia verstrekken.

DOCUI\11:ENTEN 

Er ziJn bij Rijkswaterstaat slechts heel 
weinig stukken, waarvan de inhoud een duidelijke 
aanwijzing geeft van wat er met het plan beoogd 
wordt. Voor zover deze stukken aanwezi� zijn be
rusten zij of bij de heer Schaank of bij Mej.Sm.it 
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op het geheim archief. De stukken, die zich bij 
mej.Sm.it bevinden, zijn geborgen in een stalen la
denkast in e en mapje t ussen andere stukken. Deze 
opbergruimte voldoet niet aan de eisen. �arom is 
nagegaan of het mogelijk is de belangrijke stukken 
op te bergen in een kluis, die zich in de kelder 
van het gebouw bevindt. In de kluis zijn ten ge-. 
rieve van de vroegere bewoners (het gebouw is een 
voormalige flat) stalen kastjes geplaat:st, afge- . 
sloten met een Lips-slot. Een ideale oplossing is 
dit niet. Uit practi sche overwegingen is het be- , 
zwaarlijk, dmdat het geheim archief zich op de 
tweede etage bevindt en de kluis in de kelder •. 
Bovendien ligt in de kluis allerlei materiaal op
geslagen, waarvoor nergens anders ruimte is. Dit· 
betekent, dat de kluis regelmatig door alle moge·
lijke lieden wordt bezocht om ma teriaal te halen 
en te brengen. De constructie van de stalen kast
jes is niet zodanig, dat het uitgesloten is deze 
te openen. Om de kluis in zi jn geheel als opberg
plaats in gebruik te nemen is niet verantwoord" 
omdat er daarvoor veel te weinig belangrijke stuk
ken zijn. �lle omstandigheden in aanmerking geno
men, heb ik geadviseerd een klein model brandkast 
met letter- of cijferslot aan te schaffen en deze 
te plaatsen in de kamer, waar het geheim archief 
is ondergebracht. 

De opbergruimte bij de heer Schaank 
voldoet evenmin aan de eisen. Er is echter een 
stalen kastje besteld, dat in een andere (houten) 
kast kan worden geplaatst. 

De overige stukken als aannemers
overeenkomsten, financiijle regelingen e.d., zijn 
van ondergeschikt belang, aangezien zij geen enkele 
aanduiding van het eigenlijke p!an bevatten. 

GEBOUWEN 

Behoudens dat er in het flatgebouw een 
concierge woont, is er geen nachtbewaking. 

BEZOEKERS 

Het bezoekersprobleem is ni et geregeld 
en is in verband met de indeling van het gebouw 
(binnentrappen etc.) ook moeilijk te regelen. 

DOV I, 12 Juni 1951 
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RAPPORT van D. 

Betreft: Verslag· bespreking met firma Key en. Kramer 
Asphal t Rubberoid NV te Maassluis op 4 
Mei 1951 

( 

Aanwezig: Ir.Key, directeur 
Ir.Dorleyn, bedrijfsleider 
Hr.J.J.Jansen, alg.proc.houder 
DMS 
DAB 

ALGEMEEN 

1. Een bezoek werd gebracht aan het fabrieks-
complex van de firma gelegen aan de driaan van
Heelstraat 19. Het onderhoud had hier aanvankelijk
plaats met de voornaamste procuratiehouder, de
heer J.J.Jansen en de bedrijfsingenieur de heer
Dorleyn. Later tevens met de beide directeuren,
de heren Ir. G.M .Key en D .A .Kramer. De van de 1./at er
staat ontvangen order tot levering van 85 km lodo
rite was voor hen in geen enkel opzicht een opval
lende of abnormale order noch w at omvang of leve
ringsvoorwaarden betreft, noch uit welke andere
omstandigheden ook. Zij hadden reeds vele orders
van. Wa.ter-stàa t en Genie ontvang en en uitgevoerd.
Van de eigenlijke achtergronden der order bleek
niets bekend te zijn. Later onder vier ogen stelde
de Directeur G.M.Key de vraag of de order met de
defensie te maken had. Enige geheimzinnigheid rond
deze order was hem opgevallen, welke aanleiding was
tot het stellen van deze vraag. Voet voor deze ver
onderstelling werd hem uiteraard niet gegeven.

2. Het bedrijf te Maassluis maakte een zeer gun-
stige indruk, zowel wat betreft organisatie, net
heid, afsluiting, voorzieningen bij brand enz. Hierop
te Maassluis dieper in te gaan was onnodig omdat het
lodorite niet aldaar, maar te Rotterdam wordt ver
vaardi gd.

3. In gezelschap van directeur G.M.Key werd ver-
volgens naar Rotterdam gereden. Hier werken nog een
30 man. De omstandigheden hier, vooral uit een oog
punt van beveiliging beschouwd, zijn in tegenstel-
1 ing met die te Maassluis verre van gunstig. Hieraan
is op korte termijn weinig te doen en heeft ook geen
zin, waar dit gedeelte uiteindelijk toch naar Maas
sluis zal worden overgebracht. De opmerkingen van
Ir.Dorleyn inzake de andere kwaliteit jute vonden
hier volkomen bevestiging. Door deze afwijking in
kwaliteit valt de order thans aan het personeel op.

Een andere reden waardoor de order opvalt is de
a:f'wijking in,inaat van de afgeleverde rollen lodorite.
De gebruikelijke maat is 10 m. lengte, terwijl thans
rollen van 60 m. lengte moeten worden afgeleverd.
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4. Het te leveren product, het lodorite,
zal t.z.t. door de zorg van het expeditiebedrijf,
de firma Hooimeyer te Bergschenhoek, naar Arnhem
en Nijmegen worden vervoerd. In verband hiermede
zal de ID te Rotterdam worden verzocht een oogje
op dit expeditiebedrijf te willen houden.

5. Te Arnhem is van de firma alleen een ver-
koopbureau van baar producten gevestigd. Dit kan
verder buiten beschouwing blijven. De aflevering
van het lodorite geschiedt te Arnhem en Nijmegen
rechtstreeks aan de Waterstaat, niet via genoemd
bureau.

6. HDogstwaarschijnlijk zal de Ir.Dorleyn,
indien t.z.t. tot legging van het lodorite wordt
overgegaan, zijn advies geven over de wijze
waarop de lassen moeten worden gemaakt.

7. De firma Key en Kramer was niet bekend
welk duikersbedrijf de lodorite zou le gge.q..

8. Momenteel werkt men met 2 ploegen in de
fabriek Bergse Heek; zonodig kan worden overge
gaan, indien hiertoe to es temming wordt verkregen
van de Arbeidsinspectie, tot het werken met drie
ploegen.

PERSCNEEL 

Omtrent het pers oneel werden dezelfde 
gunstige inlichtingen verkregen als van de Adju
dant der Politie. Communistisch gezind personeel 
was in de loop der jaren, o.a. bij het lang
zamerhand overbrengen der fabriek van Bergse Hoek 
naar Maassluis, weggewerkt. Wann:er er nog enige 
EVC-ers mochten zijn, waren deze te vinden bij 
het eigen expeditiepersoneel aan de Rottekade 
te Rot terdam. Wie het waren was niet bekend. 
Een directe checking van dit expeditiepersoneel 
werd zeer op pri js gesteld. Een lijst van dit 
J?6r sone el werd nog tijdens het bezoek ontvangen. 
tis bereids aan de kartotheek doorgegeven). Di
recteur Key stelde prijs op checking van het ge
hele personeel, zowe l te Maassluis als Rotterdam, 
waarvoor medewerking werd toegezegd. Lijst zal 
s poedigst per pos t via Binnenhof worden toege
zonden. 

DOCUMENTEN 

In het bedrijf wordt het cleandesk-systeem 
zeer streng doorgevoerd. De heer Jansen en de Ir. 
Dorleyn controleren geregeld des avonds de ver-
s chillen de bureaux. Stukken van vertrouwelijke

-3-
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aard liggen of in de brandkast bij de directie 
of in de brandkast bij de Hr.Jansen opgeborgen. 

GEBOUWEN EN TERREINEN 

1. Het bedrijf bestaat uit 2 complexen, 
t.w"
a. het bedrijf te Maassluis alwaar asfalttegels

en ruberoid worden vervaardigd en tevens het
asfalteren van buizen plaats heeft. De toegang
tot het bedrijf is onder doorlopende controle
van een portier. Bezoekers worden v erwezen
naar het hoofdkantoor alwaar men wederom door·
een portier wordt opgevangen.

b. het bedrijf te Bergse Hoek aan de Rottekade
alwaar het lodorite wordt vervaardigd. D it
bedrijf bestaat uit een verzameling van nie t
bepaald in goede staat verkerende gebouwtjes.
Het magazijn alwaar de jute van de order Wa
terstaat en zomede het afgewerkte product ligt
opgeslagen maakte niet bepaald een solide
indruk. Een portier is niet aanwezig. Men be
schikt over een goede brandbeveiliging, t.w.
2 brandspuiten, de nodige snelbluss ers en
standpijpen op het waterleidingnet.

PRODUCTIE 
-------

De bedrijfsingenieur Dorleyn deelde mede , dat de 
uitvoering van de order momenteel enige stagnatie 
ondervond. Dit vond zijn oorzaak in de kwaliteit 
van de door de firma Rath en Doodeheefver gelever
de jute. Deze jute is van andere kwaliteit dan 
normaal gebruikt voor de fabrikage van lodorite. 
Bovendien is de jute door de firma Goode slecht 
gerold, en bij het snijden onregelmatig gerekt. 
Een en ander was door de firma met Waterstaat 
opgenomen. Een oplossing zou ongetw ijfeld gevonden 
worden. Een uiteindelijke stagnatie werd er niet 
van verwacht. 

1951 
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Betreft: Verslag bespreking met Politie Maassluis 
d.d. 4 Me i 1951 betreffende Firma Key
en Kramer, ten behoeve van OD 1401
(afschrift in CO _._)��·

Allereerst werd een bezoek gebracht 
aan de Corpscommandant stadspolitie Maassluis, 
Adjudant Slote. Deze deelde mede dat, volgens 
zijn inlichtingen, zich onder het personeel van 
firma Key en Kramer, voor zover te Maassluis 
werkzaam (plm. 160 man) geen extreem links georien
teerden meer bevonden. Het personeel was over het 
algemeen van christelijke huize. In geheel Maasslu· 
werd "De Waarheid" nagenoeg niet gelezen. Bij de 
N.V.Key en Kramer werkte het personeel onder goede
sociale voorwaarden en er werd ee n prettige geest
gehandhaafd. Voor verstoring van de arbeidsvrede
achtte hij geen gronden a�nwezig. Hij was daarvoor
allerminst bevreesd. Be-e:t>Jde Corpscommandant werd
verzocht de BVD direct te willen waarschuwen in
dien hem omtrent verstoring van de arbeidsvrede
iets ter ore mocht komen, hetgeen werd toegezegd.

Brand was bij de firma slechts eenmaal 
voorgekomen. Deze was van onbeteken 'e'n de aard, 
veroorzaakt door het overkoken van een ketel, en 
snel bedwongen. De brandweer van Maassluis was in 
voorkomend geval diligent gebleken. Assi stentie 
van omliggende plaatsen was in zich voorgedaan 
hebbende gevallen zeer snel ter plaatse versche
nen. Over het te Rotterdam aan de Rottekade werk
zame personeel kon de Adjudant niet oordelen; 
evenmin over het personeel dat te Arnhem werkzaam 
was. Dat er ook personeel te Arnhem was, was tot 
dusver n iet bekend. 
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ACD / 113: 

Betreft: Verslag bespreking met Prof.Thijsse,Direc
teur van het Waterloopkundig Laboratorium 
te Delft op 1 Mei 1951 

1. Thijsse zelf is met de mili taire bedoelingen
van de vraag van Waterstaat op de hoogte. Hij had
hierbij ingewijd een van zijn vaste assistenten,
welke als reserve-officier op het bureau Inunda
tiën van de Generale Staf reeds op de hoogte was
van dit plan. Door voor het overige de camouflage
te gebruiken van noodbruggenplan, was er geen
behoefte geweest om meerderen in te wijden.

2. Het werk aan het '.iaterloopkundig Laboratorium,
opgedragen aan de directeur van de afdeling Spe
ciale ',·erken van Waterstaat, be treft alleen onder
zoek ten aanzi en van de "dam" zelve. Mij werd me
degedeeld, dat de overige waterstaatkundige ge
volgen van het opstuwen van het water voldoende
konden worden berekend, zodat een maquette (en
proefnemingen met maquette) van het hele verloop
van de grote rivieren niet nodig was. In hoeverre
er ni et toe zal moeten worden overgegaan om uit
voeriger onderzoek op het 1,fäterloopkundig Labora
torium te laten verrichten, ligt geheel in handen
van Waterstaat. Thijsse zinspeelde erop, dat het
mogelijk was een dergelijk onderzoek te verrichten
in de Noord-Oost polder waar dan een maquette af
zonderlijk kan worden opgezet •

3. Bij een wandeling door het Laboratorium bleek
een van de bassins ten dele in beslag genomen door
een model van een bruggenhoofd waarop straks proe
ven worden genomen door middel van het inlaten van
de pontons-op-schaal. De ruimte waarin het proef
model bruggenhoofd aanwezig is, is niet af te slui 
ten. Er moet mee worden gerekend, dat practisch
alle bezoekers langs dit model zullen moeten worden
geleid. Afgaand op Thijsse's warden kan dit zonder
bezwaar, omdat er toch niet meer te zien is dan de
twee bruggenhoofden en de ponton ertussen. Boven
dien kan op vragen gemakkelijk een antwoord worden
gegeven doorda t dit model wordt �angedi.J.id als ver
band houdend met de afsluiting van de Braakm.an
( in 1952).
Het Waterloopkund ig Labo rat or iu:m heeft veel "klan
ten" in overheids en .P3.rticuliere kringen en moet
uit de aard der zaak deze "klanten" wat laten zien.
De laboratorium.ruimte laat niet toe het onderwer
pelijke model in een afzonderlijke ruimte onder
te brengen.

4. Rapporten en schriftelijke noti ties ziJn
tot nog toe maar in zeer geringe mate gemaakt.
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Thijsse liet m1J zien een soort dagboek, waarin 
dit proefmodel onder no.M.378 is vermeld. Noti
ties welke tot nog toe zijn gemaakt en welke hij 
mij liet zien geven slechts aan de vorderingen 
van de bouw van het proefmodel en geven daarmede 
in het geheel niets weg. In hoeverre over het 
vraagstuk t.z.t. een uitvoerig rapport zal warden 
opgesteld, is afhankelijk van de wens van de op

drachtgever. Thijsse zelf en ook zijn organisatie 
zijn soepel genoeg om alle eisen te dien aanzien 
behoorlijk na te komen. Het zal dus zaak zijn 
dat de directeur van Speciale �:erken van Waterstaat 
zich afvraagt of een schriftelijk rapport nodig 
is. Is een schriftelijk rapport vereist, dan zal 
hij Thij sse aan moeten geven .op ·.welke wijze en 
door wie te verwerken hij een dergelijk rapport 
wenst • 

5. Thijsse liet m1J zien, dat in het kwartaal
verslag aan het bestuur van );let Laboratorium over
dit onderwerp niet is geschreven en dat in de
opdrachtenlijst no .M .378 voorkomt m et de opmerking
"Geheim". Hij verklaarde, dat het nog nimmer is
voorgekomen, dat het bestuur in zo'n geval vraagt
om nadere uitleg. Ook het in de opdrachtenlijs t
voorkomen van een geheim onderzoek is niet uit
zonderlijk, omdat ook b.v. de nummers 376 en 364
als geheim stonden vermeld. No.376 betrof een
opdracht van particulieren en 364 een opdracht
verband houdend met Genie-werkzaamheden. Thijsse
verklaarde, dat hij nog wel eens meer werkzaamheden
voor de Genie verricht. Een voorbeeld waarbij men
gevraagd had zijn onderzoek geheim te houden was
een kwestie van een Engels waterschap, dat niet
graag zag dat "men" in Engeland wist dat voor een
dergelijk onderzoek de hulp moest worden ingeroe
pen van de T.H. in Nederland.

6. Hoewel Thijsse voor politieke betrouw-
baarheid van zijn personeel wel instond, werd
overeengekomen, dat hij ons een lijst met perso
nalia van zijn gehele personeel zal doen toekomen,
vvaarbij hij bovenaan zal plaatsen het personeel
dat met de opdracht te maken heeft, (waartoe hem
adres en telefoonnummer van de BVD verstrekt).

7. Er is geen afzonderlijke bewaking. Sluit-
ronden en nachtbewaking geschiedt door een c oncier
ge, welke naast het Laboratorium woont. Thij sse
bad een rotsvast vertrouwen in de betrouwbaarheid
van deze concierge.

opmerking: 
Thijsse zag geen practische mogelijkheid 

om de feitelijke werkzaamheden aan de rivieren voo r  
het publiek geheim te houden. Met name we�s hij op de 
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practische mogelijkheid om de opslag van de grote 
pontons moeilijk waarneembaar te maken. Hij vertelde 
dat de pontons gebruikt bij de invasie onder water 
waren opgeslagen geweest. Hij achtte het echter 
niet mogelijk om in de buurt van de plaats w aar deze 
pontons zo nodig moeten worden aangebracht een der
gelijke manier van opslag te versie ren. 
Hij sprak voorts enige twijfel uit omtrent de tech
nische houdbaarheid van het geheel, terwijl hij 
voorts wees op de ge varen van een bombardement uit 
de lucht. 

DRES I, 2 Mei 1951 



NOTA van D. 

Uit v oering gev raag d van de beveiliging: 

aan DRES Iv oor wat betreft 

" DNB tt " "

Il DMS in over leg met DAB: 

PHD, 28 April 1951 

iaterl oopkundig Lab ora-
torium, 

Rijk sinstituut Drink
water v oorziening, 
Zaanen en Verstoep, 
Amsterdamse Aannemings
Maat schappij, Key en 
K ramer , de nog onbekende 
d uikerfirma en de ponton 
vervaardiging ( dit laat
ste eventueel alleen 
DMS). 
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N O T A van D. 

Betreft: Bespreking IIB t de heren van Dijk en van Es 
van B.9 d.d. 24 Apri.�1�1�9_5_1��������

1. In ontvangst genomen de rapporten:

Gebr.Goode,
Zaanen en Verstoep,
van K ampen,
Krul,
Thij sse,
Key en Kramer
en voor DOV I: Bajema, Burger en Dekker.

2. In verband m et de mededeling van I.D.
Am sterdam gevraagd na te willen gaan of bij
Radt en Doodeheefver Rotterdam grote partijen
jute z ijn opgeslagen, en zo ja hoe de omstandig
heden ter plaatse zijn.

PED, 28 April 1951 



t� 
R.i11.cPPOR'i' van D. 

Aan B.III werd een uiteenzettin g gegeven 
van de plannen, die momenteel bij krnhem en Nij
megen worden uitgevoerd. Hem werd verzocht alle 
hem ter kennis komende gegevens, die van belang 
zouden kunnen zijn voor beveiliging van dit pr o
ject direct door te geven aan DOV I, hetgeen 
door hem werd toegezegd. 

DOV I, 23 April 1951 

} 
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RAPPORT van D. 

Betreft: Verslag bes preking met I.D.Amsterdam, 
heren H�ink en Botti d.d. 19 April 1951 

In het kort werd uiteengezet dat de BVD 
ga arne zag, dat I.D • .Amsterdam byzondere zorg be
steedt aan de jute-opslag bij de firma Radt en 
Doodeheefver, in verband met de militaire beteke
nis da arvan. De heer Heyink zegde toe dit te zul
len ver zorgen. 

o_.Emerking 
Op 20 April belde de heer Heyink op en 

deelde mede, dat de jute zi ch ni et in Amsterdam 
bevindt, doch bij Radt en Doodeheefver Rotterdam, 
en dat ook daar geen grote partij en aanwe zig zijn 
omdat Radt en Doodeheefver oruniddellijk doorzendt 
aan Gebr .Goode Schiedam. 

PHD, 28 April 1951 
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RAPPORT van D. 

Betreft: Verslag bespreking met de D .c .Rijkspoli tie 
Nijmegen en van de gecombineerde bespreking 
met H.C.van Poli tie Arnhem, c.v.P.Nijmegen 
en de D.C.Rijkspolitie Nijmegen op l? April 
1951. Bij deze besprekingen waren aanwezig 
de heren v.d.Schuur en v.d.Noorda van G.IIb 

Alvorens de bespreking met de D.C.Nijmegen 
plaats vond, deelde de h eer v.d.Schuur mede, dat ter 
camouflage van het geheel aan de pers het vol gende 
zal worden medegedeeld ondèr uitdrukkelijke voorwaarde 
dat dit niet gepubliceerd mag w orden • 

De werken, die momenteel tussen Arnhem en Nij
megen worden uitgevoerd, zijn defensi ewerken, en wel 
twee verschillende projecten. In de eerste plaats de 
slaperdijk, die wordt aangelegd ten einde te voorkomen 
dat, indien door oorlogshandelingen de bandijk wordt 
doorbroken, de gehele Betuwe onder wat.er zou komen te 
staan. Het tweede project is, dat er b ij Arnhem en bij 
Nijmegen volgens een nieuw procédé voorbereidingen 
worden getroffen om zeer snel nood-pontonbruggen te 
kunnen slaan. Dit is noodzakelijk om de aan- en afvoer
wegen van de geallieerde troepen veilig te stellen in
dien de vaste bruggen door oorlogshandelingen zouden 
w orden beschadigd. 

Naast dit plan, dat dus onder geheimhouding 
aan de pers zal worden verstrekt, zal bovendien nog 
een cover-plan van dit plan worden gegeven, dat wel 
gepubliceerd mag worden • 

Bespreking met D .c .Ri,iks.2.2,li tie Nijmeg§_Q 

D oor de heer v.d.Schuur werd een uiteenzetting 
gegeven van het onder Algemeen genoemde plan en werd 
de D.C. om medewerking verzocht. Tevens werd hem de 
zelfde questionnaire ter hand gesteld als reeds aan 
de politi e Arnhem en Nijmegen gegeven. De D.C. beloof
de alle medewerking, doch wees erop dat hij in verband 
met de geringe personeelssterkte niets zou kunnen doen 
aan de bewaking van de diverse objecten, tem eer waar 
het grootste gedeelte van het gehele werk, n.l. de 
stuw bij Nijmegen geheel, slaperdijk geheel en de 
stuw bij Arnhem voor een gedeelte, in zijn ressort wordt 
uitgevoerd. Afgesproken werd, dat de heer v.d.Noorda 
zich rechtstreeks met alle mogelijke vragen (verzoek 
om antecedentenonderzoek e.d.) tot hem z ou wenden. 

Bespreking met H.C.Arnhem, C.v.P.Nijmegen en D.C.Nijme
gen. 

Overeengekomen werd, da t de heer v.d.Noorda 
als schakel zal fungeren tussen deze drie politie-. 
instanties en dat zoveel mogelijk alle gegevens, die 
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van belang ziJn voor beveiliging van het project, 
zullen worden uitgewisseld. 

N.B� Met G.IIb werd afgesproken, dat de heer 
v.d.Noorda ook aandacht zal schenken aan de be
veiliging van de Dienst Speciale 'ferken en daar
toe zo nodig contact zal opnemen met de BVD, dat
alle antecedentenonderzoeken naar personen woon
achtig in Arnhem en Nijmegen of het gebied van
de D.C.Nijmegen rechtstreeks bij de politie van
deze plaatsen zal aanvragen, dat de rapporten
aan hem zullen worden verstrekt en dat, indien.
zich daar ongunstige rapporten onder bevinden,
een afschrift zal worden toegezonden aan BVD.

DOV I, 23 �pril 1951 
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RAPPORT van D. 

Bij lsge: 
Betreft: 

.ALGEMEEN 

1 

Verslag bespreking tussen de heer Schaank van 
Waterstaat, Franx van G.IIb, PHD en DOV I 
.Q12_13 April 1951 

1. Door de heer Franx werd een korte uiteenzet-
ting gegeven van de maatregelen, die ter beveiliging
van het gehele project genomen dienen te worden en
werd vervolgens aan de heer Schaank een questi onnaire
overhandigd, waar in vragen zijn opgenomen, die be
trekking hebben op de beveiliging bij de waterstaat.
( zie bijlage en verder onderstaande puntm) •

2. Ten einde de beveiliging op !aterstaat te
kunnen organiseren,werd aan de heer Schaank diens
medewerking verzocht om een speciale beveiligings
ambtenaar voor dit Directoraat-Generaal te doen aan
wijzen. De heer Schaank zag het nut hiervan in en
zal het met de Directeur-Generaal bespreken.

3. Door PHD werd gevraagd of de code-naéU!lil!. Cnood-
bruggen ponton-plan Betuwe) houdbaar is. Dit zal
in een bespr eking met vertegenwoordigers van de Ge
nerale Staf nader worden bekeken.

PERSONEEL 

1. Volgens de heer Schaank z1Jn volledig van het
plan op de hoogte de onderstaande personen:

de Directeur-Generaal 
de heer Maris 
de heer Schaank 
Ir. Verburcht 
Ir. West en brugg e 
Ir .Burger 
Prof.Jansen 
en Mej .Smit, allen van 1 'aterstaat, 
Prof .Thij sse van he.t Waterloopkundig Laborator� 
en Prof.Krul van de Dienst Drinkwatervoor
ziening van S ociale Zaken. 
Bovendien is gedeeltelijk op de hoogte 

Ir.de Vri es van Waterstaat. 
Met uitzondering van de ingenieurs Burger en 

Westenbrugge, naar wi e in verband met de Dienst 
S peci ale Werken reeds een onderzoek is of wordt in
gesteld, is naar geen dezer personen ooit een ante
cedentenonderzoek gehouden. 

DOCUMENTEN 

Voor zover de heer Scha ank bek end is, zi Jn bij 
Waterstaat 6 exemplaren van het studierapport aanwe
zig. Deze zijn in het bezit van de onderstaande per
sonen: 
De Directeur-Gen eraal, de heer Schaank, Ir.Burger, 

-2-
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Ir.\\testenbrugge, Kol.Spe4-jart Speckman van de Genie, 
terwij 1 het de heer Scbaank onbekend was bij wie 
het zesde exemplaar berustte. 

2. Door wie de stukken destijds getypt zijn 
wist de heer Scbaank niet. Hij wist alleen dat dit 
geschied was onder de hoede van mej .Smit, doch niet 
door welke typistes. 

3. De opberging van de stukken is niet be-
paald safe te n oemen. De heer Schaank bewaart zijn 
rapport in een h outen k ast; er is echter een stalen 
kast besteld. 

N.B •

Na b ovenstaande b espreking met PHD het 
v olgende afgesproken� 
1. Beveiliging Waterstaat geschiedt door DOV I.
2. Beveiliging fa terl oopkundig Laborat orium geschiedt

door DRES I.
3. Beveiliging Dienst Drinkwatervoorziening geschiedt

door DNB .
4, Bevei liging van ingeschakelde bedrijven geschiedt, 

voor zover BVD erbij betrokken is, als v olgt: 
a. Zaanen en Vers toep en Amsterdamse Aannemings

Maat schappij.
Door PHD zal aan B.9 verzocht worden de leiding
van deze bedrijven summier te bekijken.

b. Firma Rath en Doodeheever.
Door PHD zal aan de I.D • .A.msterdam verzocht wor
den aandacht te besteden aan de situatie bij dit
bed�ijf. Speciaal voor wat betreft de v oorzie
ningen tegen brand .•

c. Firma Goode, Schiedam •
Aan B.9 zal verzocht worden deze firma in over
leg met I.D.Schiedam summier te bekijken.

d. Firma Keij en Kramer te Ma:ssluis.
Door B.9 zal deze firma worden bekeken, waarna
ter plaatse zal worden nagegaan welke beveili
gingsmaatregelen genomen dienen te worden.

e. Bedrijven, die zullen worden ingeschakeld v oor
het maken van de p ontons, zullen door DMS moeten
worden be vei ligd.

DOV I, 21 April 1951 
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QUESTIONNAIRE "C" 

2. In hoeveel e�emplaren?

,. Aan welke personen zijn deze documenten 
verzonden öf uitgereikt? 

4. t wie besproken t

1. Welke personen zijn volledig van het
plan op de hoogte?

2. Welke personen zijn djdelings van
het plan op de hoogte ? .

. }. 
; lk• onderd len van het pla.n zijn
aan Jl. 2 beken:l ? 

4. Zijn- apteced nten ol'lder$O ken gehouden
van B.1 en B.2?

5. Kan aantal personen zoveel mogelijk
worden beperkt ·?

C. 1. Hie zijn speciaal met de  beveiliging
belast? 

2. Indien niet aangewezen - wie wordt
dan aangewezen?

D, 1- elke codenaam wordt aan het object 
gegeven? 

f. 1. Zijn de doownenten gerubriceU'd,
en zo ja , hoe 

2. Welke speciale m atregelen zijn genomen
t.a.v.

opberging 
ve.rzending 
vernietiging 
beveiliging van besprekingen? 

ll.!!. rz. Burger 

1. ie si jn op bul"eau Burger rk�am ? 
(naamlijst reeds aan'lluig) 

2. Hoe zijn hun antecedunten?
{reeds in ondoraoek bij ANT) 

J. 1ie i belast mat 'Hiligheid ? 

4. elke �eiligheidsmaatregelen worden
genomen ?

/ ( l ........ 
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: afsluiting g bouw? 
bewaking gebouw? 
opberging stukken? 
vernietiging stukken? 

6. Op welke wijze wordt aldaar het plan
b nteld ?

7. Ia special geheimhouding opgelegd?

1. Hoe is de situatie t.a.v.:
af'slui ting gebouw 'I 
bewaking gebmlw?

2. Wie ia hiervoor verantwoordelijk ?

3. Wie hebben toegang tot de maquette ?

4• ie werken aan or met de maquette ? 

5. Hoe zijn de antecedenten van het
ingeschakeld personeel?

6. Is er e n  beagekeraregeling?

1. Hoe is de gehei�ouding.splieht geregelà

ll.! � 

1. Hoe staat de },tv Zanen en Verstoof
bekend ? (grond• en baggerwerk) 

2. Boe is de betrouwbaarheid van zijn
personeel ?

} . Is dit personeel to s.elec:ter•n ?

• 4. at is bij deze firma. bekend over ds

aard van het object?

5. Hoe is de beveiliging van documenten,
tekeningen etc. geregeld?

6. Hoe is de aard van het werk te
bemantelèn?

1. Roe is de betrouwbaarheid van èle
firma !ez en Kramer te Maassluis

(lodolietfabriek) 

a. Welke arbeiders zijn ingeschakeld ?

9. Hoe zijn hun antecedenten?

10. s dit personeel te selecteren ?

11. Wat is bij deze firma bekend over de
aard van het project?

? 



12. Is do aara der wertzaa!Dbeden t,
bemantelen?

-,-

1,J. Zijn r stuitk n.doowt1ent n. ete 
bij deze firma,tie 1Micht in cle aard 
van het wei-k geven. en 1.0 ja, hoe eijn 

. � die beveiligd? 

4. �ordt het materieel beveiligd, zo ja,
hoe?

15. Hoe is ae betrouwbaarheid van de firma
Bath en Doodeheter?

16. elke arbeiders zijn ingeschakeld?

17" Hoe zijn hun antecedenten ? 

18. Is dit personeel te selecteren?

19. Jat is bij deze .firma bekènd over
de aard van het project?

20. Is de aard der werkzaamheden te
bemant�len?

21. Zijn er stukken, documenten etc.bij
deze firma, die inzicht in de aard 1• ;;: 

•an het werk geven, zo ja, zijn die
beveiligd 'i

22. Wordt het ft).9.terioel beveiligd� en zo
ja, boe ?

23. Is het terrein der werkzaamheden:
a. a.tgi,rasterd ot o!Dheim of verboden

terrein?
b. kan tulks alsnog geschieden?
o. wie 111 met bewaking/beveiliging der

werkzaamheden belast of te belasten?

24. Welke bell.lanteling kan aan deze .terkaaam
hoden worden gegeven?

25. Wie heeft van het gehele of gedeeltelijke
plan kennis genC>Lnen i .v.m.ont�i,genings•
procedures.
Hoe ia de geheimhouding bij deze personen
versekerd ot' te . verzekeren ?

26. · 'ie heeft van het plan geheel ot gedeel
telijk kennis genomen i.v.m. materieel
aanvragen.
Hoe is de geheimhouding bij deze personen
verzekerd of te verzekeren ?

1 O 6 Ponton ss 

1. Welke firma 1s zijn or worden belast met
de bouw der pontons?



2. Hoe zijn de ántecedenten van deze
f'irma 's On hun personeel ?

3. Welke bemanteling kan aan de bouw
worden gegeven?

z.. Hoe worèlt het vervoer van de ponton
delea beveiligd on door wie ? 

5. Wie ia verantwoord•lijk voor 4e be a•
king en hoe wo�dt dese uitgevoerd?

6. Hoe is ae materieelsbeveiliging?



N O T A van D. 

Betreft: Verslag besp reking met B.9 Hr.van Es op 
13 April 1951 

Verzocht werd de navolgende onderzoeken 
te willen doen: 

1. In overleg met I.D.Schi edam vast te stellen
of de Gebr.Goode een vertrouwde inrichting zijn
en of aldaar behoeft te worden gevreesd voor
staking of sabotage .

2. Betrouwbaarheids onderzoek gevraagd van de Direc
tie Zaanen en Verstoep te 's-Gravenhage.

3. Betrouwbaarheidsonderzoek gevraagd inzake de
directeur A.va n Kampen van de Amsterdamse Aan
nemings Maatschappij.

4. Betrouwbaarheidsonderzoek inzake Prof.W.F.J.M.
Krul, directeur Rijksinstituut Drinkwatervoor
ziening.

5. Betrouwbaarhei dsonderzoek Prof.J.F.Thijsse,
directeur Vfäterloopkundig Laboratorium te Delft.

6. Onderzoek gevraagd naar de betrouwbaarheid en
de omstandigheden van de firma Key en Kramer
te Ma:ssluis, in overleg met I .D.Maassluis te
verrichten.

PHD, 28 April 1951 
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Betreft: Verslag bespreking tussen Hoofd G. IIb, en
kele leden van zijn staf, Hr.v.d.Noordaa 
en PHD d.d. 13 April 1951 

1. De wenselijk heid wer d besproken om de heer
v.d .Noordaa zo spoedig mogelijk te doen ve�rek
ken naar het werk. Omtrent de methode waar"fflit
zou kunnen plaats hebben werd overeenstemming
bereikt. De heer v. d .Noordaa zal vanaf 16 April
ter beschikking zijn v oor bedoelde werkzaamheden.

2. Wat betreft de verdeling der werkzaamheden
,. werd afgesproken dat:

a. de heer v.d.Noordaa alle werkzaamheden die
nodig zijn ter plaatse van het werk met be
trekking tot de beveiliging zal verrichten ;

b. de BVD contact zal opnemen met Prof.Thijsse
van het VJ'aterloopkundig Laboratorium en met
Prof.Krûl van h et Rijksinstituut Drinkwater
voorziening, ten einde de beveiliging van de
aanwezige gegevens te verzorgen;

c. de firma Ra�th en Doodeheefver in de zorg van
de Amsterdamse Politie zal worden aanbevolen;

d. de firma Goode aan de zorg van de. I.D.Sch iedam
zal w orden overgelaten;

e. de BVD de beveiliging van Key en Kramer ter
hand zal nemen en met name voor wat betreft
dat gedeelte van het pers::rneel, dat op de wer
ken k omt;

f. de aannemers Zaanen en Verstoep en de Amstet
damse Aannemings Maatschappij voor w at betreft
de algemene gang van zaken voor rekening van
de BVD zullen komen, beh oudens dat gedeelte
dat ter pl aatse van de werken nodig is, hetwelk
door de heer v.d.Noordaa zal worden verzorgd;

g. men elkaar over en weer op de hoogte h oudt van
de voortgang der werkzaamheden door het toezen
den van copie-rapporten.

PHD, 28 April 1951 
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Bijlage: 1 
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JC:oï7:iii 
Betreft: Verslag bespreking met Hoofdcommissaris van 

Politie Arnhem, Commis saris van Politie Nij
megen, en Ir.Burger en_Ir.Westenbrugge van 
Dienst Speciale 1erken door G.IIb en DOV I 
�2 April 1951

I. Commissaris van Poli tie Ni.imegen

Aan de c.v.P. werd :d e  questionnaire overhan
digd bevattende een aantal vragen van belang voor de 
beveiliging van het obj eet ( zie bijlage). Deze 
questionnaire werd vervolgens uitvoerig besproken. 
Nagegaan werd welke vragen daarvan niet door Nijmege 
zijn te beantwoorden. Tevens werd uiteengezet, dat 
het niet de bedoeling is, dat deze vragen- direct 
worden beantwoord, doch dat deze questionnai re meer 
gezien moet worden als een opsomming van de punten 
waarop gelet dient te worden. 

De c.v.P. verklaarde, dat de in de Waal aan 
te brengen stuw niet op het grondgebied van Nijmegen 
ligt en dat hij derhalve niet zijn aandacht zal kun
nen schenken aan de h)uw van dit object. Dit be
hoort tot het ressort van de Districtscommandant van 
de Rijkspolitie. Het leek hem nuttig om, zodra deze 
districtscommandant op de hoogte is gesteld, een 
bespreking te arrangeren tussen de C .v .P .Arnhem, 
de districtscommandant, hemzelf, G,IIb en BVD, ten 
einde de werkzaamheden zovee l mogelijk te codrdinere 
H iermede accoord gegaan en afgesproken, dat hem na
der zal worden bericht wanneer deze bespreking zal 
plaatsvinden. 

II. Hoofdcommissaris van Politie Arnhem

Ook�aan de H.C.Arnhem de questionnaire over
handigd en:"'uitvoerig besproken. H.c. deelde mede, 
dat het voor hem ondoenlijk zal zijn aandacht te 
besteden aan de bewaking van het object. Zie onder 
punt E. Dit zou een dusdanig aantal mensen vergen, 
dat hij deze niet zou kunnen leveren. G. IIb zal 
hierin dus op een andere manier moeten voorzien. 
Wat betreft de onder B genoemde vragen deelde 
H.C. mede, dat er geruchten gaan dat er verdedi
gingswerken worden aangelegd, terwijl in een der
plaatselijke couranten een artikel is verschenen,
dat naast de grote weg, op de plaats waar de slaper
dijk wordt aangelegd een parallelweg komt. verder
wees de H.C. op de figuur Wastiaux, vroeger leraar
aan de H.B.S. te Arnhem, thans te -rageningen. Hij
achtte deze zeer goed ertoe in staat om, zodra hij
iets bemerkt, meer dan normale belangstelling aan
de dag te leggen. T en aanzien van punt I wees hij
erop, dat zich in de buu rt van Arnhem verschillende
bunkers bevinden, waarin springstoffen zijn opgebor
gen, o.a. ten behoeve van de Hulpverleningsdienst.
In een dezer bunkers was juist de vorige dag een

-2-
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brand geweest. Hij had dit al ee ns eerder opgenomen 
met de Hulpverleningsdienst, doch zou er nu nog
maals op aandringen deze springst@ffen èlders op 
te slaan. 

Ten einde te kunnen voorzien in de bewa
king van het pand Bouriciusstraat waar de Dienst 
Srreiale Werken is gevestigd, werd aan de H.c. ge
vraagd of hij zo mogelijk gepmsionneerde politie
mensen had, die deze taak op zich zouden kunnen 
nemen. Dit bleek het geval te zijn. De H.c. ging 
ermede accoord, dat zo spoedig mogelijk de door 
de c.v.P. Nijmegen voorgestelde bespreking zal 
plaats vinden. 

III.Dienst S�le tierken

ALGE11EEN 

De heer Burger deelde mede, dat door hem 
bij de firma Zaanen en Verstoep is gesproken met 
een der directeuren, de heer Krol. Deze is van de 
hoofdzaken van het plan op de hoogte. Hoofduitvoer
der van het werk wordt Wout Zaanen. Bij het grond
werk zal verder worden inges·chakeld de .Amsterdamse 
Aannemings Maatschappij te Den Haag, Jan van Nas
saustraat; directeur van deze onderneming is 
Albert van Kampen. De slaperdijk wordt aan gelegd 
door de firma Broekhoven te _/u'nhem. Het personeel, 
dat door de firma Zaanen en Verstoep uit de omge
ving zal worden gerecruteerd, zal naar de mening 
van de heer Burger in hoofdzaak afkomstig zijn uit 
Nijmegen en omgeving, omdat de firma Broekhoven 
reeds grondwerkers uit Arnhem heeft gerecruteerd. 

Voor de duiker swerkzaa.mheden zal ge
bruik worden ge maakt van een duiker van Rijkswater
staat, of er zal een firma uit Brabant worden inge
schakeld. Dit zal nog nader worden opgegeven. 
Afgesproken is, dat de Dienst Speciale Werken aan 
de diverse firma's een opgave zal vragen van al het 
pers one el, dat op het ogen blik reeds werkzaam is 
en bovendien een opgave van het personeel dat men 
wil aantrekken. Laatstgenoemd personee l zal eerst 
mogen worden aangenomen nadat door de vertegenwoor
diger van G.II b hiervoor toestemming is gegeven. 
Al het personeel zal worden gecheckt. 

PERSONEEL 

1. Aan de heer Burger medegedeeld, dat het
personeel van zijn bureau, dat op het ogenblik
aanwezig is, reeds swnmier is bekeken, dat al
leen ten aanzien van de heer Jansen enige be
denkingen zijn gerezen. Deze man schijnt op
vrij grote voet te leven, die niet in overeen
stemming is met zijn inkomen en het vermoeden
wordt uitgesproken, dat hij steekpenningen zou
aanvaarden van aannemersfirma's.

2. Erop gewezen, dat het in verband met de
beveiliging nuttig zal zijn, dat bij de Dienst
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Speciale 1P erken alleen V ater staats personeel 
wordt te werk gesteld en geen tijdelijke krach
ten. De heer Burger was het hiermede volkomen eens 
Afgesproken is, dat in de bespreking met de heer 
Schaank aan deze verzocht zal worden pers oneel 
beschikbaar te willen stellen. 

DOCUMENTEN 

1. Nogmaals gewezen op de noodzakelijkheid
van een juiste rubricering van de werktekeningen.
De heer Burger zou toezien, dat dit in overleg
met de vertegenwoordiger van G.IIb geschiedt. 

2. Een brandkast voor de opberging van de
gerubriceerde documenten is reeds besteld •

GEBOUWEN 

1. Op 1 Mei zal de gehele eerste etage door
de tuchtrechter zijn ontruimd. Deze etage zal
dan in gebruik worden genomen door de Dienst
Speciale Werken. Alle kamers worden van Lips
sloten voorzien.

2. G.IIb zal met Oorlog regelen, dat in het
gebouw zowel overdag als des nachts bewaking
komt.

�TIE 1M, W.
r

11.t.t,,1 • 

� De heer Bill'ger deelde mede, dat de sla-:::' 
peräijk wordt aangelegd door de firma Broekhoven 
uit Àrnhem. (Deze firma wordt bekeken doo"r'r.D • 
Arnhem) • Verder zal voor grondwerk wor9én inge
schakeld de Amsterdamse Aannemings Mi3--atschappij, 
Jan van Nassaustraat, Den Haag. _,/ 

Nog nI'et zeker is welke firma's zullen 
worden ingeschake� voor het m.a'k en van de pon
tons. Evenmin is zeker wi e jl.e

f 

duikerswerkzaamhe
de n zal verrichten. Mogeli,;ik zal dit geschieden 
door een duiker van ir·�staat en anders zal een 
firma uit Brabant w or en l'ngeschakeld. Zodra 
hierover positieve egevens bekend zijn zullen 
deze worden door geven aan de vertegenwoordiger 
van G.IIb. 

Afg?,:t,roken is, dat al het ':Pers oneel, 
dat momenteel ree ds op het werk werkzaam is, 
zal wor�n opgegeven en gecheckt, terwijl nieuw 
pers oy�e l alvorens te worden aangen omen zal worden 
ge:;)1€ckt. Dit zal ter plaatse geschieden en voor 
�er dit niet mogelijk is via BVD. 

nov I, 20 April 1951 f 
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.a thin th fraae ork o� ;,ester 1 _.aropcan 
cls.:..enco Cilrtai prortiJ.iona are req,ulre<l it orde1· to 
effect, 1n o far �o �r�ctic bl·, tho sai'e6��rdi� 

2 -

of the , eatern part of the .Nethcrlc..nda a."'ainst inu.:'l.dation 
·u , re sult o.L enen�y a1r a:tt acke • 

îhe .. eatern part of tne h..,th,-- rl1..rl'ls io 
,t<:rr1·tori3.lly isitaated. belo.1 aoa lov·el. lt ic �:;pa.rat d 
fro., :il e G�û by <11keo an<l loc}:s, u.n<i 1· th(_ p1-otectio}'j of 
,,hic. _polders aro form d. '.l'h,300 poldor :Jl"t: crosa-
9eot.ton d by canal and va.riot\S otnar t;/peil oi' w --torwaye 
th. t ar'li r!ll oed e.bove tho terri toi·iaJ. .luvol. 

In view of the�o circw·1st•.::.nc0ri i t will be an 
·· ::.e.y t tt f or the enemy for i.nstance com,pletely to cu.t
the aupply lin1:1a of co�hllu.nic11tion (11.it)lm.aJi:i anJ rail H1.ys)
bot ree.;1 "ottçrdaru and th(t East of tho .iru·the-rl:wd!lï by
d stroy1.ng tl1ro�h bQ bini tha llorth- ,ast r.1 . ik'-l of the
11 1 ollandse Iss11l" bet" WI 1,oit rda.,"'.l o..nd '_ouda.

t,e tri.lotion throua}l bo.rnb1.ng or tho dikes of the 
•
1 .Noordz ekQoaal• wou.ld resu.lt in "t.}iis can.al beil!g pract1o

ally drained and 1n.Wld.o.t.ins the adjacant poldors oo ihl!!.t 
A:9èter2iAA woa.14 be loat e.a por'\ of supply • 

Thel'e are e"veral oases in which t.he mem,f 
cou.ld e riot1aly dietarb or even otop · ili ttr1l'y opero.tiona 
and th.e atipply tra!f1c by dostr11otion of dike ��, locks. 

lt 1� impructicable to a.kc fficaciou.e meas�reu 
ac,airuit th,1ce dun-.er • J'hare r..,, howoVt)1' • ways llJl.d 
. ean� to limit the ras�ltA by the u.sa;o of floQting 
barr.3,ge �lei:arrnta, 9 mot:reo wide �ii.c.!l, tll.o.t can 1.>e lnter
looked 1nto r:i.ny isiTen numbar, fot:,· nci a bo·•y that oan be 
Junk in any W!'i.terway, for inst.u oe 1-o atol.) a broaoh in 
u dike aft�r .flatt(;nine; out the bottolii of tl1<1 breacu to 
uome e:ic.tent. 
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• !OP SEC.RIT •

_.._ 

/tll/'II 

A. GENERAL

1. General ór commercial description of item:

'1oatiac Barra1• Ble"nta 

2. Are drawings,
hand for this
will drawings
u.s. ?

specifications and bills of material on 
item, and if a u.s. military type item, 
and specifications be required from the 

0a lluall 

3. Item for what service: Army, Navy 0r Air Ferce:
Ro,al letberl.and• 11'87 

4. Total national production of this item withuut u.s.
assistance under hIDAr.

Beginning wi th m0nth of ___ FY 51 __ _ units 

units 

units 

FY 52 __ _ 

FY 53 -----

proposed under NTIAP.5. Additional national production 

Beginning with month of ---- FY 51 _____ units 

la• 1951 tiara se,tealter 1951 
36 al u '1•• l.aa4lJlc llû• 

6. Total of 4 and 5 abcve:

FY 52 units 

FY 53 units 

FY 5'.� units -----

FY 52 units 

FY 53 units 

7. Estimated total c�sts of 5 above: FY 51 Dollars-----l FY 52 DC'llars 
(lncludiDa adaptation• et loeal 

53 6eon41 t1ona) FY al.Il. Dollars 

8. What provision is made in production plans for manu
facture and supply of spare parts for this item ?

lot neceaaa17 
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• to P SECR.IT •

A. GENERAL (ContinUed)

9. Number of AMr units destined for forces or producing
country:

1
FY 51 units 
FY 52 

•H:
units 

FY 53 units ----

10. Number of AMP units available for transfer to other
N�rth Atlantic Treaty Countries or MAP recipients:

-·· 
FY 51 units 
FY 52 units 
FY 53 units 

ll. Prop,.,sed financial arranger.1ents for such transfers:
-- .... 

· B. SUMMARY STATEL1ENT OF COSTS ATTRIBUTABLE TO 6 A80VE:

1. When, in what amounts, and in what form (appropriated
funds or contracting authority) will l�cal-currency
funds to finance AMP of this item be made available:

te be tiMÜ&.äm�s dlt Qäüî ff&iid ) ·
t.e be lntrod••ect tor aaaotien ?q

FY 51 ----·---
Parli•••t wl Ul a •••raai• ot FY 52 ----=-----

bendaen\ te U.. 19'1 Blld1et ot tbe FY 53 111n1•'17 ot War. --------

2. For AMP of subject item, it is requested that the
U.S. provide under MDAP assistance as f�llrws
Fisca: yoar 1951 Thousands of Dollars 
Estimated d�llar costs 
for: 

Raw materials 
Machine tools 
Components 

(incl.spare parts) 

2 

Services licenses Ocean ri-.l1bt
' , 

prototypes, Q te. 

TOTAL: 

Qu·rters Total 
3 

1 i ""'· """ 
4 

100,000 

..... 
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B. SUMMARY STATEMENT OF COSTS ATTRIBUTABL� TO 6 ABOVE:
(Con tinued)

3. Where procurement from other North Atlantic Treaty countries
of materials, components, producti�n equipment, services,
licenses, or other requirements for AMP of this item is
contemplated financial arrangements for such procurement

lt �
o

�3i Ji:tiiÎif/YJ��•r j.t;P &ft a.Ua'1e W1 t.hin 
tba 111Ht U.. Ualt laftlftd tre• •••• o-trte1 tban the VI, 
1ett.le_, 111.Nqll UV wtll '8 ••••UT la Whloll oa1e a1111taaoe 
Will N N� •• U.. letlaerlud1 alrN4T ••e a 1arpdet1c1t

wt1da .,.,. 
4. List amounts nf any foreign exchange required •

C •. MATERIALS, MACHINE TOOLS AffD SERVICES RCQUIRED FR0;1 DOLLAR 
SOURCES FOR ADDITIOrîAL PRODUCTION. 

In the case of each of the items listed below, an explan
ation of need for procure�ent with dollars and (except with 
regard t� item 11) appropriate forms ECA-202 (Procurement 
Authorization Application) listing requirements by comm0dity 
code, should be supplied with each copy �f this statement. 

Metric Tons 
(ld14 •••1) 9,903 

1. Steel (carbrm)
2. Steel (alloy)

3. Copper and copper base alloy
4. Aluminium

5. Other non-ferrous metals
6. Rubber and finished rubber

products
. 

?. Component parts including 
spare parts 

8. Other materials not listed
above

9. Machine tools
10. Estimated cost of technical

services rBquired ��������������
ll. Estimated cost of patents,

drawings, desi���II'
types, etc.

12. T0tal dollar costs:
(sum of item 1 thru 11)

D0llars 
1,300,000 
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11111/ 

D. PRODUCTION (separately for each plant producing subject
AMP i te11) 

1, Name of operating entity: 
(Specify Ministry if·Government operated) 
•11,knater1taat•1 D1reot1e an., .. n

(Goftl'IUNllt Ser·d.•• of PaWo Work11 Direotorate Bride••> 

2. Registered office of operating entity:

n.. .. ,.., Bol laad

3, �cation of plant and reasons for its selection: 
•UJknaterataat" wlll exeoute project in ooopera tion Wi tb
••••!'al oou"'9oUen plaat. tbat wlll work 1111der B13k•
ater,taat 1 1 41reot n.peni11oa •

• • ,J 

4. Has tlûs plant, or production in this plant, ever re
ceived ZCA financing? If so, give details.

Won applioa'ble 

5, .. ,hat iter.s, and in what volume, are currently being 
produced? 

All •teel aa4 •'-r ooa1tnct1oa•, tor tijkawater1taat. 

6. If expansion or improvement of existing plant is neces
sary for proposed AMP, indicate completion date of
expansion and cost in labor and materials. After ex
pansion or improvement, ·.,rhat will be the total capaci ty
of the plant?

Ion a,p11oa ble 

7. Will AMP require diversion of the following frofii other
production? If so, indicate amount of each that
would be involved? and }�inds and volume of other pro
duction that would be directly affected:

a. Power

b. Labor

c. Materials Ion applioaltl• 

d. Production equipr.,en t.

·98-189-200-4-'51
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R.4PPO RT van D.

/. tj/ � '-'··n ... , .. _Ï 

li . .:1/ 
... --..::.�.� ... , .. 

Betreft: Verslag bespreking met Dienst Speciale Wer
ken, hoofdcommissaris van politie Arnhem 
en commissaris van poli tie te Nijmegen 
door de heer v.d.Schuur G.IIb en DOV I 
op 10 April 1951 

1. De bespreking bij de D ienst speciale Werken
vond bij afwezigheid van de beide ingenieurs
plaats .met de heer Polak, het hoofd van de admi
nistratie. De heer Polak is re serve-officier,
die in Indonesië als inlicht ingen- en veiligheids
officier heeft gefungeerd. Hij toonde een behoor
lijk begrip voor security. Naar schatting van de
heer Polak zal het personeel nog worden uitgebreid
met drie ad.ministrati eve ·krachten en 4 technische
krachten, terwijl bovendien nog e en plm. 3 tech
ni sche krachten belast zullen worden met toezicht
op de u:Ltvoering van het werk. Nog niet bekend is
welk personeel hiervoor zal worden aangetrokken.
Aangezien het mij wenselijk leek, dat voor dit
werk geen tijdelijk personeel wordt aangetrokken,
is afgesproken dat in de bespreking met Ir .Schaank
op 13 April aan Waterstaat verzocht zal worden
hiervoor vast personeel ter beschikking te stellen.

Materiële beveiligingsvoorzieningen zijn t ot 
dusv·e r niet getroffen. Door de heer Polak wordt 
er ree ds op gelet dat bij de vervaardiging van 
stukken mistypsels en gebruikt carbonpapier word� 
vernietigd. Afgesproken is, dat zo spoedig moge lijk 
de kamers in gebruik bij de Dienst Speciale Werken 
zullen worden voorzien van Lips sloten, dat een 
safe met letter- of cijferslot zal worden aange-
schaft alsmede een stalen kast. 

Aangezien het vermoedelijk niet nodig zal 
zijn om alle werktekeningen hoog te rubriceren, 
is verder afgesproken dat de rubricering van deze 
tekeningen zal worden vastgesteld in onderling 
overleg tussen de Dienst SJ;>.§lciale Werken en de ver
tegenwoordiger van G.IIb. De heer Polak zal verder 
maatregelen nemen, dat slechts een klein gedeelte 
van he t personeel toegang krijgt tot de hoog ge
rubriceerde stukken. 

2. De hoofdcommissaris van politie te Arnhem
werd over de bestaande plannen ingelicht en�
werd om medewerking verzocht, welke hij ten volle
toezegde. Details zullen nader geregeld worden in
een bespreking, die op 12 April zal plaats vinden.
Spoedsbalve werden reeds enkele namen doorgegeven
van personeel werkzaam bij de Dienst Speciale
Werken, die met voorrang zullen worden bekeken.

3. Ook aan de commissari s van politie te Nij-
megen en diens chef I.D. werd een korte uiteenzet
ting gegeven en om medewerking verzocht. Ook met
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hen zullen details Donderdag 13 April nader 
worden besproken. 

DOV I, 10 April 1951

� 
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RAPPORI' van D. 

Betreft: Verslag besprek ing tussen Hoofd G.IIb 
en enkele leden van zijn staf, HD, PHD 
en IX)V I d.d. 9 April 1951 

Door G.IIb werd n ogmaals uiteengezet wat 
het plan inhoudt. Daarna werd vastgesteld dat de 
beveiliging zich zal dienen te richten op: 
a. de Generale Staf
b. Directoraat-Generaal voor de Waterstaat
c. Waterloopkundig Laboratorium
d. bureau Dienst Sp eciale Werken
e. het werk zelf 

I
, f. de bedrijven waar werkzaamheden ten behoeve van

dit project worden verricht. 
Afgesproken werd, dat de beveiliging van de 

Generale Staf en van het werk zal geschieden door. 
G.IIb, waarbij BVD eventueel assistentie zal verle
nen voor zover betreft checking van het personeel.
Beveiliging van Rijkswaterstaat en het Waterloop
kundig Laboratorium zal geschieden door BVD,
Beveiliging Dienst Speciale Werken in onderlingl overleg, terwijl ten aanzien van de beveiliging van
de ingeschakelde bedrijven nader zal worden bekeken

. hoe en door wie dit zal geschieden. G.IIb zal voor 
de beveiliging van het werk een sp eciale man aan
�ijzen, die niet k omt te ressorteren onder de com-
mandant van het militair gewest, doch rechtstreeks 
onder G.IIb. Het ligt in de bedoeling met deze taak 
de heer v.d.Noorda te belasten en Hoofd G.IIb ver
zocht HD aan H.BVD te willen verzoeken de heer v.d. 
Noorda zo spoedig mogelijk voor deze taak ter be
schikking te willen stellen • 

Voorts werd afgesproken, dat àe�vertegen
woordiger van G.IIb èn DOV I op 10 April 1951 in 
Arnhem de situatie bij de Dienst Speciale Werken 
zullen bekijken en tevens contact zullen opnemen 
met de politie in Arnhem en Nijmegen, ten e inde 
hun medewerking, voor zover dit nodig is, te ver
zoeken. Op 13 April 1951 zal ee n  bespreking plaats 
vinden tussen PHD, DOV I en een vertegenwoodiger v an 
G.IIb met de h eer Schaank van het Directoraat-Gen e
raal voor de W�terstaat.

DOV I, 9 April 1951� 

J 
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RAPPORT van D. ACD / ,'oJ"'J)/

Betreft: Verslag bespreking met Hoofd G.IIb en de 
heer v.d.Schuur op 7 Apri-r-T� 

-r"?EÏ 
Hoofd G.IIb deelde mede, dat ziJn dienst op 

4 April 1951 belast is met de beveiliging van een 
project, dat op de Generale Staf als zeer geheim is 
gerubriceerd. Het betreft het navolgende plan: 

Voor de verdediging van Nederland wordt ook 
in de toekomst de IJssellinie als hoofdverdedigings
linie beschouwd. Deze linie zal dus komen te liggen 
ten Westen van de IJssel, waarbij deze rivier als 
natuurlijke hindernis zal worden gebruikt. Om deze 
hindernis groter te maken is eind 1949 bij de sectie 
Operatiën van de Generale Staf het plan gerezen om 
door inundatie de IJssel te verbreden tot een rivier 
van gemiddeld 8 km breed. Daartoe zal he t nodig zijn, 
dat de Rijn en de Waal worden afgedamd, waardoor al 
het water, dat normaal via deze rivieren naar zee 
stroomt, via de IJssel in het IJsselmeer terecht zal 
komen. Het water in de IJssel zal hierdoor uiteraard 
stijgen, waardoor de beoogde inundatie zal worden be
reikt. Maart 1950 heeft de sectie Operatiën contact 
opgenomen met het Directoraat-Generaal voor de Water
staat, ten einde na te gaan of dit plan uitvoerbaar 
was. Rijkswaterstaat heeft deze kwesti e bestudeerd 
en is tot de conclusie gekomen, dat dit plan inderdaad 
te verwezenlijken is wanneer ten vYesten van Arnhem een 
stuw gemaakt wordt in de Rijn en ten Oosten van Nijmegen 
in de Waal. Dit plan is thans aanvaard en op 9 April 
1951 zal men met de warkzaamheden beginnen. Dit plan 
houdt bovendien in, dat er langs de weg Arnhem-Nijmegen 
een slaperdijk.wordt aangelegd, ten e ind e te voorkomen 
dat, wanneer de bandijk boven Arnhem of Nijmegen door
breekt, het overtollige water zijn weg zal zoeken door 
de Betuwe in plaats 1an door de IJssel. 

De besprekingen op Waterstaat zijn van het 
begin af aan gevoerd met de heren Harmsen, Maris, 
Prof.Jansen, Schaank, v.d.Burcht en Westenbrugge, 
terwijl later als adviseurs erbij betrokken zijn de 
technische ambtenaar Smit van de Directie Benedenri
vieren en de technische opzichter Versluis van de 
Directie Bruggen. Het resultaat van het onderzoek, 
dat Rijkswaterstaat in deze heeft ingesteld, is neer
gelegd in een studierapport, waarvan 8 exemplaren zijn 
vervaardigd. Hiervan bevinden zi oh tw�e ,lexemplaren
bij de sectie Operatiën Generale Staf', 1 exemplaar 
bij Prof .Jans�n, l'4 bij de Directe�-Generaa 1 van 
Waterstaat, 11 bij Ir.v.d.Burcht, r bi,j Ir.westenbrug
ge, 1� bij de Ir.Burger ( de beide laatstgenoemden 
hebben de leidin g bij de di�st Speciale Werken, waar
on�er hiero•er nader), en 1 bij de Kolonel Speyart 
Speckman van de Genie . Alle werkzaamheden, die aan 
het samenstellen van dit rapport zijn vooraf gegaan, 
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ziJn verricht door eigen geselecteerd personeel van 
Rijkswaterstaat. De tekeningen zijn vervaardigd door 
het hoofd van de tekenkamer. Alle stukken zijn getypt 
op de normale typekamer. Het studierapport is niet 
gerubriceerd. De omslag,,waarop een situatietekening 
voorkomt, is gelichtdrukt, waar onbekend. Minstens 
�personen kennen het gehele project. Bij het Water
'!""oopkundig Laboratorium te Delft, dat onder leiding 
staat van Prof.Thijsse, is een maquette vervaardigd, 
ten einde het effect van en eventuele complicaties 
bij de stroomverlegging te kunnen bestuderen. 
Met de maquette zelf is belast Ir .v .d .Bur9�. Het ge
hele project�aangeduid als noodbruggen poftton-plan 
Betuwe. 

Men zal als volgt te werk gaan: 
Zowel in de Rijn als in de Waal wordt op de plaats 
waar de stuw zal worden aangebracht een sleuf geb':1tf.ti/t.d, 
In deze sleuf komt eerst lodoliet (een samenstelling 
van jute en asfalt), daarop komt zand en grint, daar
over asfaltpapier, waarvan de bovenkant gelijk komt 
met de rivierbodem. Dit vormt de drempel waarop de stuw 
moet komen te rust en. De stuw zelf bestaat uit een 
ponton, in de Waal van 230 m. lengte en in de Rijn van 
85 m. lengte. De breedte van de pontons is 30 m. en 
de hoogte 8,.§,p m. Deze pontons zullen in elementen 
bij diverse schëèpswerven en staalfabrieken worden ver
vaardigd. He� staal hiervoor (5.000 ton) is door Rijks
waterstaat in het buitenland besteld. 

Het gehele project wordt uitgevoerd door Rijks
waterstaat , die hiervoor een speciale dienst heett ge
creëerd, de dienst Speciale Werken genaamd. Deze dienst 
is gevestigd in Arnhem, Bouriciusstraat 16 op de tweede 
etage van het gebouw. In het benedengedeelte is ge-

_vestigd de sociale dienst van het Ministerie van Oor
log en op de eers te etage de tuchtrechter. Bij de 
dienst Spciale Werken zijn nog geen beveiligings
voorzieningen getroffen. De dienst staat onder leiding 
van de Ir.Burger, terwijl aan hem is toegevoegd de 
Ir. Westenbrugge. Verder zijn bijt deze dienst werkzaam 
de heren Polak, administratief ambtenaar, Bajema, 
schrijver en Magdelijns, technisch ambtenaar. Het 
personeel zal nog worden uitgebreid. De ingenieurs 
Burger en Westenbrugge, die beiden in het bezit zijn 
van een exemplaar van het studierapport, bewaren 
dit in hun tas wegens gebrek aan veilige opbergruimte. 

De firma Zaanen en Verstoep te 's-Gravenhage 
is belast met het grondwerk, betonwerk, baggerwerk 
en de oeverbouw. Zij zal dit uitvoeren met vast per
soneel en met werklieden, die uit de omgeving worden 
gerecruteerd. 

De firma Rath en Doodeheever levert de jute 
benodigd voor het vervaardigen van lodoliet. Hiervoor 
zijn 850 rollen nodig. Dit is een opvallende order 
en een opvallend grote order. 

De firma N.V.Gebr.Goode te Schiedam snijdt de 
jute op de juiste maat, waarna door de firma Key en 
Kramer te Maassluis het lodoliet wordt vervaardigd. 

-3-
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Half April 1951 begint men met de productie 
van dit lodaliet. Het is de bedoeling, dat 10@ 12 
km per week wordt afgeleverd. In totaal is  85 km nodig. 
De  firma Keij en Kramer zorgt voor het transport van 
het afgewerkte product naar Nijmegen en A rnhem. De 
pijlers worden door Rijkswaterstaat geleverd. 

Het geheel zal vóór 1 November van dit jaar 
klaar moeten zijn, aangezien de weers omstandi gheden/
na die datum h:Gt onmogelijk maken met het werk voort 
te gaan, waardoor het tot v olgend voorjaar stil zal 
komen te liggen. Dit betekent dat een s taking of 
s abotage bij de bedrijven, die bij de bouw van de 
stuwen op een of andere wijze zijn ingeschakeld, 
het onmogelijk k&lliie.,maken, dat het project dit jaar 
wordt. u itgevoerd. Het zal derhalve nodig zijn om 
al het pers oneel, dat bij deze divers e firma's werk
zaam  is, te antece deren • 

H oofd G.IIb verzoc ht ,om de beveilig ing van dit 
gehele project v oor zover dit althans nog mogelijk is, 
zo goed mogelijk te doen verlopen, de medewerking van 
de BVD. Afgesproken werd dat het plan door de BVD zal 
worden bekeken en dat op 9 April 1951 een bespreking 
zal plaats vinden, ten einde de werkza amheden te ver
delen. 

DOV I, ? April 
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