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1. Aangelegd in opdracht van H/ACD 
ACDJPA, 19 Juni '50 

HD en HB, 
1) Kunnen de Zeer Geheime stukken gederubriceerd wo-r�en? 
2) Moet d�t OD nog PA blijven? ACD/PA�·1.7.69
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No: 229.- DIENSTGEHEIM.- 18 April 1951.-

Onderwerp:"Canadese Wapens voor 
België 11 .-

Bijlagen . . één.-

0:i 
AAN . 

�-. 

VAN . W.-. 

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen toekomen, 
een opgeplakt bericht uit de "Gazet van Antwerpentt van heden-
18 dezer, betreffende bovenvermeld onderwerp, naar de inhoud 
waarvan ik U moge verwijzen. 

De te verwachten reactie hierop van de zijde 
der C.P.B., waarvan - naar ik vermoed - "De Rode Vaan" van 
heden wel gewag zal maken, hoop ik U nader te berichten. 



• 

Canada schonk legermaterieel aan Belgie 
Plechtige overhandu:dne in de haven van Antwerpen 

Zoals reeds vroeger aange-
\ kondigd werd heeft Canada ons 

land een gift gedaan van oor
logsmateriaal. Tijdens een plech
tigheid die Dinsdagvoormiddag in 
de haven van Antwerpen doorging 
werd dit materiaal. dat bestemd 
is voor de u) trusting van een 
Belgische divisie, aan de Belgi
sche legeroverheid ovetgemaakt. 

Te 10.30 uur kwam Kolonel 
De Greef, de minister van Lands
verdediging in de haven toè waar 

1 op nummer 170 der ;ifdaken het
Canadése schip «Beave1·brae» ge

l meerd lag. Langsheen de kade 
stonden twee eredetachementen 
met wtandel van het 6de lucht
bataljon opgesteld onder bevel 
van Majoor Bastin, terwijl de mu
ziekkapel van de Gidsen onder 
bevel van kapitein Powain het 
geheel luister bijzette. 

Nadat de minister de troepen 
geschouwd had, begeleid van ge
neraal�majoor Callens, bevelheb
ber van de tweede legeromschrij
ving en van generaal-majoor 
�archau .ging hij plaats nemen op 
de eretribune waar we o.m. de 
aanwezigheid noteerden van Lt.
generaal Pope. gevolmachtigd ge-

zant ,•an Canada, dhr Sti·uye,' · Hij sioot met volgende woorden:' voorzitter van de Senaat, dbr R. « Ik heb e1· aan gehouden per
Als, gevolmachtigd ministèr van I soanlijk aanwezig te zijn op deze 
bel Groot-Hertogdom Luxemburg,• pleéhtigheid om U te bedanken I Lt.-ge11e.1;aal Baels,, voorzitter ,jen om U te verzoeken onze er
van het comit� -der stafho9fden, ,, kente1ijkheid aan uw regering uit
Lt.-generaal Pll'on, stafchef van te drukken en om in :naam van
het Jarfdleger, de gouverneur der gans België, plechtig eer te be-1 
Provincie, de Procureur des Ko· wijzen aah de Canadese helden 
nings en namens het stadsbestuur die voor onze vxijheid sneuvel-
sshepenen Van Put en Lebon. den�. 

Nadat de minister van Lands- Hierop oveJ:handigde de minis-
vei;dediging zich aan vel"schillel)- ter aan de Canadese gezant een 
de personaliteiten had laten , gedenkplaa� �et . volgende
voorsteUen nam de gezanl van teks�. : �1?1t. schip bracht . naar 
Canada het woord om te wij- �elg1ë nu]�ta1�e. C1111adese mtrus
zen op de betekenis van deze. tmg, bere.id,_villig door Canada 
overhandiging die het bewijs wil aangeb�den m het kader -van het 
zijn van de goede betrekkingen wederZJJds hulpbetoon.» 
tussen België en Canada. Deze plaat werd door de gezant 

. . dan overhandigd aan de beveJ-TerwJJI het < God save the voerder over het schip die deKing» .weerkl��k werd dan op 
1' plaat op de boot zal laten aansymbolische w.oz.e eel'! vr�chtw:i- brengen.gen van de zendmg uit het schip 
�

et het vaderlands lied werd op de kade geplaatst. . e plechtigheid besloten. Hierna was het de b�urt aan het stadhuis te Antwerpen Kolonel De Greef om z.on dan�- ha dan een ontvangi,t plaatswoord tol de Canadese personal1- l van de aanwezige personaliteiten.
teiten te richten. 1Hier voegden zich ook bij deze

groep de burgemeester, de heer K. 
( zie vervolg blz. 5) c. Peeters, stadssecretaris en de 

schepenen Vrints en Somers. 

De "GAZET VAN AN1NlERPEN" 

van Woensdag, 18 April 1951.-
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KABINET VAN DEN 

MINT STER-PRESIDENT 

MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 

's-Gravenhage, 
Plein 1813, No. 4 

FA.2529/69 GBHEIM. J. 

Volgens van de D.V. ontvangen gegevens wordt 
op 7 Februari 1951 te Rotterdam, in de Merwedehaven btj 
MUller en Co. verwacht: 

• 

• 

Aan de Heren: 
Mr. L.Einthoven 
M'r. F.R.Mijnlieff 
W.R.v.a.Ben 
lVIr.J.C.v.d.Minne 

F/8 

@ 5017 - ·�j 

de American Lawyer. 

Dit schip zal aanvoeren: 

2886 colli 
3 tractoren 
2 Road-graders 
3 truclcs 
2 crane-shovel. 

DE SECRETARIS-GENERAAL 
van het Ministerie van Algemene Zaken, 

�b 
�ij 
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KABINET VAN DEN 

MINISTER-PRESIDENT 

FA 2053/69 

Aan: 

MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 

's-Gravenhage, 18 
Plein 1813, No. 4 

�,Jl/'b 

r"�t
Janua_l! 19:n:-;---f

i l<j- f _ :>/. i 

î _.., /OloS--6. 

Hierbij doe ik U toekomen afschrift 
van het schrijven van het Hoofd van de Sec·tie 
G 2 B, waarin mededel�ng wordt gedaan van de 
aankomst van oorlogsmaterieel te Rotterdam en 
Amsterdam. De SECRETARIS-GElîEaAAL 

v/h J,J.INIS'.J.IERIE V J,J.'i ALGEMENE ZAKEN, 
Voor deze, 

�,4� (Plr.O. w.i.Josephus Ji tta) 

Mr.J.C.van der Minne, 
Mr.L.Einthoven,(
Mr.F.R.Mijnlie�, 
De Heer W.R.van der Ben. 

JJ/4 

@ 5017 • '17 



• 

• 

A F S C H R I F T 
r 

MIIîISfl?ERIB Vli:N OORLOG 's-Gravenhage, 17 Januari 1951. 

HOOFDKWARTIER VAN DE 
CHEF VAN DE GENERALE Exemplaar No.l 

$TAF - SECTIE G 2 B 

No.: 200-1/260-1/50 GEHEIM 

� -

B:!.J1agen: - lf". 
,
1 

Onderwerp: Aankomst oorlogsmaterieel U 

_ 

.AAN: 

Dit stuk mag niet worden vermenigvul.digd dan met toestem
ming van: Hoofd Sectie G 2 B. 

Volgens van de D.V. ontvangen gegevens wordt 
op 24 Januari a.s. ·t;e Rotterdam, in de Merwedehaven, bij 
Quick Despatch verw�cht; 

de l:)OUth:port. 
Dit schip zal aanvoeren + 54 ton aan houwitsers en toebe-
horen. 

-

Politie Rotterdam wordt de�erzijds ingelicht. 

Te Amsterdam (Coenhaven) zal op vermoedelijk 
21 Januari aankomen: 

de MontGaspe. 

'Dit schip zal aanvoeren 26 selfpropelled guns 
en 12 middelzware tanks, benevens 72 kleine trailers. 
Voor het overige spareparts en toebehoren. Totaal 720 ton. 

Typ:ED 

Politie Amsterdam wordt de�erzijds ingelicht. 

Het Hoofd Sectie G 2 B, 
De Luitenant-Kolonel. 

w.g. M.P.Kokje.

Kabinet ttinister-President 
t.a.v. de Heer M:r.C.L.W.Fock.

Cdt.Koninklijke Marechaussee
t.a.v. Luitenant-Kolonel Kaub.

JJ/4 
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ll•- DIENSTGEHEIM.- ""13 Januari 1951.-

Onderwerp:"Anti-communistische 

Strooibiljetten in schepen".-

Bijlagen , ,: een. 

A A N : ;ê.II.

V A N : W.-

Hierbij gaand heb ik de eer U te doen 

toekomen, een opgeplakt bericht uit "Het Laatste Nieuws" 

te Brussel, van 12 dezer, betreffende bovenvermeld onder

werp, naar de inhoud waarvan ik U mo ge ve:rwijzen.-
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• 

ANTI-COMMUNISTISCHE 

STROOIBILJETTEN 

IN SCHEPEN 

Afkomstig van 
Amerikaanse 

havenarbeiders 
M'.ANEN HUN FRANSE COLLEGA'S 

MN WAPENS TE LOSSEN' 
Parijs, 11 Jan. (A. F. P.) De 

E.C.A.-zending in· Frnnkrijk deelt mede
dat door dokwerkers te Cherbourg in
het ruim van Amerikaanse vrachtboten
anti-communistische strooibiljetten ont
dekt zijn, uitgaande van Amerikaanse
havenarbeiders.

Dez.e strooibiljetten luidlen alldus 1 1 
Wij hebben in het ruim van uit Frank
rijk komende schepen communistische 

1 sttoo!biljetten gevonden. waarbij ons 
gevraagd wordt geèn wapens voor F1·ank- 1 
rijk te laden. Geeft gij er u geen re-
1.censchap van. dat de1..e wapens bestemd 
zijn voor de beveiliging van de vrede ? 

Na hun Franse makkers er op ge
wezen te hebben, dat onder een commu
nistisch bewind van democratlsone 
vakbonden geen spra.ke meer zou zi3n, 
manen de Amerikaanse havenarbeiders 
hun Franse collega's aan de uit Amer.iita 
komende wapens :te lossen. 

"HET LAATSTE NIEUWS" 

te Brussel 

avondblad 

van Vrijdag, 12 Januari 1951.-



KABINET VAN DEN 

MINISTER-PRESIDENT 

MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 

Iio .. : '1A. 2237/69 - n . ,n

's-Gravenhage, 
Plein 1813, No. 4 

.v.1b� 
t' 

?' 

19 

•• 

Ik moeo u mededel.en, oot 01} 22 Dou�or >to

llo'ttor&:ua in do tlorwadohavon bij ruller & co. \ïOl:"dt 
vo�ch't hot .sa. rrt;J.mcrienn wyer11

• 

Hot scl!ip �l :QQnVOeron: 
10 t�� otukgoederon 
10 motorvoortnigen

2 liehto tanko. 

DE MlUIS5.'BF-?.RE5!:N!UW1 

ini "tor van Algemen� Zake!).,, 

voor deze: 
de -� "Mt -U.-i 

� 

Aan d� Reren Mr •••• -rlijn11eft 
Mr. J" of von der tti.nne 

vau ûor :Ben 

• 
F/3 

® 5017 · '<\7 

Mr. L. S1.ntI:wvon • 
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Telefonische mededeling van Kabinet v.d.Min.Preeident 
op 7 December 1950 ± 10 uur • 

1-��--�;�-i
/Y· -·: 7 .r erz;

(Mej. vän Be-nthëm)"- ··1

Medegedeeld wordt dat op 11 December a.s. Amerikaanse wapens 
gelost zullen worden in de Merwedehaven door Müller en Co. 
welke wapens op die datum aldaar zullen arriveren per "The 
American Judge 11 

KA, 7-12·5r. 



Uit : 0T) 244 .\ •d.DJ:l • 

• Voor : OD 1679 

Ag. nr : 9ï304 

UITTREKSEL 

Naam: CPr-v�.1 �p.n � !'?!'JIJ - M'S� •·• 

Naam: .AMERIKAANSE WAPENLEVERANTIES (M .D .A.P.) 

Afz. : KB. Datum: 17.11.50. 

Aard van het stuk: VerslaG O.D.conîerentic CPB O.D.îieet, 
1..>"8l10Uden te Amsterdam op 4 en 5 Nov. •50 • 

VY hier tegen is tooh zelcer ,geslaagd, want veel ie er van die tra.ns-. J) ]
ie eohter de wapentransporten; dië aangekondigd waren.· J>e actie 

1h11 porte!1 niet ��reo���eko��n, dank:zi.j �z� strijd ... (E.V .a.) t

• 

Uitgetr. door: LJ • 

Datum: 4-7.51. 

Op aanwijzing van: B III g. 



1 J J 2 
MINJSTERIE VAN 

ALGEMENE ZAKEN 

-__- I

�� � -�o.

KABINET VAN DE 

MINISTER-PRES1DENT '$-GRAVENHAGE 

PL81N 1813 NO. 4 

A(:.: / 171.1.-,).
1_.tt_ ... _..;.. __ _. 

15 november 1950 

No.: FA. 20 94 /69. 

GEP.EIM 

• 

!n aansluiting op mijn
�chrijven no. FA. 2049/G9-.zehe1m dd. 
9 November jl. deel il: U mede, dat 
do aankomst van de schepen ?rins 
:&rederik Hendrik en Prina Johan W111eJ 
Friao te Amsterdam ic vertraagd • .  

Het eerste schip moet niet 
voor begin December word.on verwacht, 
het tweede schip kan 5 dagen na aan
komst va.n het eorato ,var.don verwacht. 

I>R rliINIST , � ... ..1 RESIDENT, 
f.'linistcr vc.� "..leemone Zoken 1

voor deze: 
de �- onoraal,

t'lr. F. {. I"ijnlieff, 
îl]r. J. "'• van der Minne, 
De Heer u.n. va.n·der Ben, 
Iir. :.. Ein ·lüoven" 
Lui tenmt-!fölonel :# .P. Kokje. 

JJ/J 



MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 

KABINET VAN DEN 

MINISTER-PRESIDENT 

..... ,, 

• 

• 

's-Gravenhage, 

Plein 1813, No. 4 

FA 2049/69 

mmm 

..l 

P/4 

Do voJ.Gende M.D.A.P.-sahapon f{l'OrJen te
liotterdQJl'l verwacA.t:: 
1. Anwrican Ju§� op Donderdne 9 nov. te otterdar.i

bI.3 mtllex- en' Co. (t!cnvede-lle.ven}. 
AankoI:1St tusoon 8.oo - 13.00 •
Inhou§: 18 ir.e lirn tanke lf. 33 ton 

48 col.li etuttaot'Hieren {3 �n).
2. Beeu Re� or Vri3daB l.0 Uóv. 'te notteioàam biä

D.S\',ar! OU\7 .. \.Q"click Deopateh) lleroeachawn. 
Jumkomst noa onbekend. 
In.l\oud: 11 metliuo. 'tooks h 33 ton

15 colli otukgot:deren. 
ln verband l.19t. oo late ma:tledellttg io de :politie in 
�otterdam van militaire �jde reol1t.b'ta-'11lato" î___naelicnt •

Voorts oorden te Ar'...ste1·1� Vet'mleht; aet
Canades� wapens;· 
1. Frffi Pl;:ederHf Heng.pik, op� 20 Rov. in de

öoe av:en. 
In.houd: 804 ton mlmitie en 5edeel.tc V3I'l totaal 14 

o.ntita:nks h 33 ton en 2J oûti1Jenlcs à 3 ton.
ffi!ttt!Gto van 536 ton a,paroports • 

2. Prtne J2:bf:a lYia+em Fri!lo, opz. 25 .Nov. in de
l'foeruîäven. 
!nb.oud: lleot2n.tan anti 'tCQka en opa..-ep.i-r"ts.

�.l' .lL.'fliJnlieff, 
th'.1.e. van der ?:inne, 
.De Hoer w.n.van der Den,
Ur.L.Einthoven.-

® 37270 • ''46 
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MINISTERIE VAN ALGEIV'iENE ZAKEN 
KABINE T VAN DE MINISTER-PRESIDE NT 

-rlfi./!ir';,/e�i1.age, 19 

Nr.FA/1942/69 
Betr:Aankomst M.p�A._P .zendingen 

ZEER GEHEIM 

• 

Ter bevestiging van m1Jn telefonisch be
richt van hedenochtend, bericht ik U, dat de aankomst 
van de volgende schepen gemeld is: 

1. MARION LYKES op Vrijdagavond 20 October te Rotterdam
bij C.Swarttouw. 
(10 kanonnen van m.m.) 

2. AMERICAN COUNCI LLOR op Zaterdagochtend 21 October
te Rotterdam bij Müller & Co. 
(7 mediumtanks, 4 kanonnen van 40 m.m • 
en 7 ton kleine goederen) 

3. HARRY T(RUW!AN ?)op Dinsdag 24 October te Rotterdam
bij c.swarttouw. 
(26 lichte tanks, 1 mediumtank en 11 
kleine colli 1 s) 

Data en tijdstippen van aankomst zijn voorlopig. 

DE MINISTER-PRESIDENT 
Minister van Algemene Zaken, 

Voor deze: 

/ 
/

.--

/ ? ·CA:-c..- fe �L -·�--t:.--r.- - / /-
----. :r,t_'_ --<---

Aan: de heer Mr.L.Einthoven, 
Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Javastraat 681,1 
's-G r a ven h a  g e . 

JJ/2 



• 
Notitie voor H BVD 

Betr.: Telefonisch bericht van Mr. Josephus Jitta, dd. 20.9.1950. 
± 16 uur. 

Mr. Josephus Jitta deelde telefonisch mede, dat op 21 Sep
tember 1950 te Rotterdam wederom een .Amerikaans wapenschip zou 
arriveren, t.w. de ".American Jurist" met aan boord 375 ton, w.o.

10 tanks van 37 ton. 

Dit bericht vrerd onmiddellijk telefonisch aan HB doorge
geven. 

KA, 20.9.1950. 1 

\ 



� lt:J ,<. .P /1 

KABINET VAN DEN 
MlNISTER-PRESIDENT 

MINISTERIE VAN ALGEMEN �EN..,u?. 7 
. 78- v�, I Aco';7%� 

's-Gravenhage, 12 Septomóór 19'.1 '• 
Plein 1813, No. 4 

PA. 1TI J/69 G'EimI 

C 

• 

t1ot batrekkinu �ot oe �omat van. U.D�A.P.
goc4oren is het volgenao bo�ièht ontvanger»

Vol.eens Gegevens. ontvaogen vtm: ae t!.A.�.G. 
alhier, \îOrd't oootreeks t7 Septcm.bqr ;e,...,. s. h-,t Vicmry
o-chip ctCoeur ä'Allene0

• 6el.aden met; ounitie, te Poor
tershavcn vervaoht. 

Agenten van dit schip zijn �ro en van tier
He.i.de, Zal!2ûnven te Ro'Gterda.tl. 

Do lading bostaa.� uit: 
212 ton (�002 l:ioten) munt tie, bosto:.ia roor do L.S.K.
286 ton ml.&l'û. tico� bestemd voor tie K.L. 

De K.L. 2:iUnitiO besta.at uit l partijan, te\.Ve 1 
6000 etUks granaten voor 15!> rm. houw. 

2SO kloten projectielen voor 61 Zlllïl. tort. 
2000 containers., olk t?Ot 2 pro3ectioien,evens

voo� 81 mm.mort. 

Het verdere bumenl.anüse transport gosoh:isàt 
�eer waarsoh5,inlJJk per lichter. 

� /� 

(tir. o •• aus J1tta)

De Hoogedelgestrenge Heer
Mr. L.Einthoven, 
Javastraat 68, 
DEN HAAG. 

JJ/8 

{&) 5017 • '47 



' ' f .,

J MEMORANDU·M 
. . .

No: � • 9"l0/'5!? �-� 1

• .•• I � - �:z;,l

Van: Mr. C. L. VI/. FOCK 

Aan:• �J- ........ w-· -- vnorbat�1�-n:J 
mn�13taf.';

l?'.Lv -.Socrc�...rifr'Gcn.craol. vnn hot
I.am.uter.tc van 8cci61o Ztû:en; 
Diractomnt-Gcn ... raal vnn Schoepvnort
(a.o hoer ,.P..v.a. D-:m); 

1toofa D"..rcctoroo't Vcmc rammen
Voh.Ii.Oofakit.zid.or '\,"'oÜ.�t;;I.OJ:'1-
m@tor Gon::,raol.; 
lloof'd vsn Gé Afd. OJ>Cn.barc Orde
on Vc1l18be1t1 !.!in.n1nn. ZNronJ 
�octo�enemal van .FoUtio; 

De ltiti.-iocoter �.C.Dl 'ïcm.t, Gen.Staf; 
1Ioof'd G l.Ib Gen.Staf' Lt.Y�.t:.P. 

X0Jc3e;
Hoofd B.V.D., .L Einthovon. 

In onal.Ui lnz o» Dijn troaoront?u.tl. ven 17 AUuP.Uatuo
3.1., Ho • .F • !693/69 Goneim, bericht il. u, &t.t. na <lc norn..il.o
vorhooaineen ::1.eh in do Jn,tcn von Rotter� hol>bon horotcl.4� 
ae bUzondera voorotonJ.neen z:=t ootrelàiJls tot èlo hier te l.'ln
äc vorr1richte .D.A.!' .. zenäi.Dä(m 1mntton. lwmo..'11 te vonallen. 

Sodcrt h..::t Uitbrolten van ao n�:; oorden vor.:1 ch.t:

do "S.Outhport" - lti61nc 100 jocpa ;
de "Rouben !lipton° - lacll:nc 22� ton waohtuuto•o ;
ào uB:lJ>irc State" - 1r.ulin!; 2900 oacttonuon 'Vliogtu1 -

om erdelon. 

llc öXknJbcn i'ipton" ord 1nm1aao1o 'to Bro::;en solo t
en Zl".J. ono 1o.n'1 m. t G�t· G®lloon. 

liiJ rtSou.t1190rt" zal volc ... nn 60 láa'toto be:d. :htoil
hodc.�vona de mv� van .Bremen varlatcm en VrtJüaGoohtcnd, 
2!5 AU;ZllotwJ• bU Qui.cl" D1s92tch to Rott(! I!lOt ac 1oos:uu
boe;i.nnen. 

De a�.-c Sta ten cerclttha.ns de sta A�v.otun
te na ttorimrl vero cht en zal l.oascn b� �nv o Haven
boär.ijf • 

• l>du � -..). 23 U[..."tl.:Jtua 1.9�0AI

JJ/8 
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Op 1.5 1"ugustus 1950 omstreeks 3 uur n.m.. belde de Heer 
Fock op met de mededeling dat o7er een k"1artier een vergade
ring zou aanvangen, het lossen van schepen met 1"meri kaanse wapens 
betreffende. 

Door mij geantwoord, dat H BVD niet bereikbaar was op dat 
ogenblik. 

lil!'. Fock antwoordde vervolgens dat de aanwezigheid van 
H BVD bij deze vergadering niet noodzakelijk was, doch verzocht 
hem bij terugkomst te willen mededelen, dat om 3.15 uur een 
vergadering had plaatsgevonden teneinde maatregelen te bespreken 
welke genomen zouden �orden nu besloten was dat militairen de 
schepen met wapens zouden lossen i.v.m. de staking der haven
arbeiders. 

KA, 15.8 .• 1950 
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S* o" .irrahk Lyte�/ vortrgl; 16 Jv.l:l van llouatón en 
ve:rwneht ruûiltomst te Rotwrdam q • 10 !ttgu.stus met 493 
loootono co �-1:1..1aao!l."s en ell8i.JlP.e!'in.a ëttu.ipIP.enj" V.ervol ... 
gene vert�ei,.."t a.sAntiben Lipton 30 iui1 van fîoustcn na.ar

Ro·t·terdàm, nl;t 720 .longtons a� �)m� al� Gnr.iköl!Ult 
�4. AUt,�tuo. 
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MINISTERIE VAN 

6,8.ötd. Á.i6}_Pf.l , j_� : . · 
t>f-(·J-6-f·' b·f °' � � Y�-. ALGEMENE ZAKEN J) / .){) . -. {1� 

KABINET VAN DE 

MINISTER-PRBSIDENT 'S-GRAVENHAGE 19 Jull 1/{0�. 1 
f.L

PLEIN 1813 NO. 4 

9'5� ·"' ,-

No. FA.1593/69. ' p"' 7 r"";') � '\ � � ·?· � ,/.; /.. 
1 r' 

• 

• 

• 

µO � 'IP / : ,._').....( /." .Il IP • t5' rr,),· In nanslui ting op mijn brief
van 8 Juli Ho. FA.1561/69 Geheim, 
bericht ik u, dat de aankomst van de 
11Joseph I.wkcs" te Rotterdam op 20 Juli 
a.s. kan woi"den ve1-wacll't.

DE SECR'TAR!S-GEHEMAL 
van het !!inisterie van Algomeno 

Zaken, 
vóor üe�o: 

De Hoogedelgestrenge Heer Mr.L.Einthoven, 
Javastraat 68 
te 
' s-GRA VENF..AGE 

JJ/3 
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MINISTERIE VAN 
BINNENLANISE ZAKEN

1 s-Gravenbage, 18 Juli 1950
Javastraat 68 • 

. 
No. :ifl 89315

"etr.: Beveiliging tenuitvoerlegging 
militair hulpprogramma.. 

,. 1�

A.AN :

/,"' ., . ) 

� .... ,-
/ 

ZEER GEHEIM. 

Naar aa.n1eid:i.ng van Uw zeer geheim schrijven 
van 11 Juli jl.Nr.60, Afd.Kabinet, heb ik de eer 
Uwe Excellentie mede te delen, dat zoals in het slot
vm: de brie� van Uw ámb�Genoot van Buitenland.se 
Zrucen dd. 19 Juni jl. is opgemerkt ook de militaire 
veiligheidsdiensten hun medewerking zullen moeten 
verlenen aan de onderwerpelijke beveilig:ingstaak. 

Ik stel mij voor zo spoedig mogelijk met de 
militaire autori.teiten in overleg te treden omtrent 
een afsplitsing van een spocif'iek militaire beveili
gin8staak, waarna de omvang van de ter zake voor de 
B.V.D. weggelegde taak nader zal kunnen worden be
paald. 

Zodra een taakverdeling met de militaire in
stant:Lcs is geformuloerd zal aan het in Uw aangehaald
schrijven ver-vat verzoek worden voldaan. 

In aansluiting aan de inhoud van de laatste 
alinea ven Urr brief moge worden opgemerkt, dat ook 
indien de =iedewerking van de militaire veiligheids
dienoten is verkl:·egen de B.V.D. met een nieuwe taak
zal v1orde11 belast hetgeen de laat'ste tijd een bijna 
dagelijks voorkomend verschijDSel is •

Het 
bij 

Hoo�d van de Dienst, 
�vezigbeid l 

îh>. A. van Maanen 

Zijne Excellentie 
de Heer Minister van Binnen1andse Zaken,
te 
1 s-G RAVEN HA GE.



,/,' MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 
.....,,.-

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN NR.60 

BETREFFENDE 's Gravenhage' 

AFD. Kabinet 
f. G.

11 Juli 19 50 
beveiliging tenuitvoerlegging 
militair hulp
programma. MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG 

HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN HET 

NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN zeer geheim 

• 

1 bijl. = �- ,v 

Aè / �J w 

Aan 

Hierbij doe ik U toekomen een brief van 
mijn ambt�enoot van Puitenlandse �aken betref
fende nevenvermàd onderwero, dd. 19 Juni 195U.

In verband Met het gestelde in de laatste 
alinea moge ik 1T verzoeken mij een ontv1ern
antwoord aan mijn genoemde ambtgenoot ter 
goedkeuring te willen voorlegF-en. 

Ik zond bereid een afschrift van bijgaan
de brief aan mijn ambtgenoot van Financien 
persoonlijk, teneinde deze er van te verwit
tigen, dat weer een nieuwe taak op de schou
ders van de B.V.D. werd gelegd, te:rwijl de 
personeelsbezetting van deze Dienst reeds 
ten enenmale oldoende is. 

DE 

t-IBRAAL, 

------

het Hoofd van de 
I�nenlandse Veiligheidsdienst. 

� 9810 • '48 
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MINISTERIE VAN 

BUITENLANDSE ZAKEN 
'$-GRAVENHAGE, de 19. .Juni ...... 195.0 

AFDELING DEU/WS 
No. 60451-4829 GS 

ZEER GEHEIM 

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief dag te k e n I n g, n u m me r 
en af d e  I i n g nauwkeurig te vermelden 

Ik heb de eer Uw aandacht te vestigen op het bepaalde in 
art. 2 sub. b van het Verdrag tot wederzijdse hulpverlening in
zake verdediging tussen Nederland en de Verenigde Staten van 
Amerika. Deze bepaling bevat een yerpiic�ti�g voor Nederland 
om de nodige veilighei4 te b�t+aqhten bij de tenuitvoerlegging 
van het militaire hulppr9gre,mma. De daarvoor benodigde maatre
gelen vooZ:--veiligheid zullen in de p�aktijk ten nauwste aan
sluiten bij het algemeen stelsel van beveiliging waartoe het 
,Noord Atlantisch Verdrag verplicht doch hebben niettemin een 
eigen karakter op grond van de bijzondere eisen welke het hulp
programma in dit verband stelt. 

Met het oog hierop lijkt het mij raadzaam dat officieel 
wordt v astgesteld, welke Nederlandse instantie met de ui tvoe
ring van de verplichyingen van art. 2 zal worden belast. Aan
sluitend op de inhoud van Uw schrijven d.d. 3 Januari, Kabinet 
S.G. nr.40 moge ik U voorstellen, dat deze instantie zal zijn 
de Einnenlandse Veiligheidsdienst. Ter zak€ is inmiddels reeds 
mondeling overleg ·gepleegd met een der ambtenaren van deze 
dienst. Indien U zich hiermede kunt verenigen zal ik het op 
hoge prijs stellen te zijner tijd van U te mogen vernemen, hoe 
de Binnenlandse Veiligheidsdienst in de praktijk de verplich
tingen van art. 2 zal kunnen nakomen en met name tot hoever -
de Binnenlandse Veiligheidsdienst deze taak kan uitvoeren ge
zien het feit, dat ook de militaire veiligheidsdiensten in 
deze hun medewerking zullen moeten verlenen. 

DE MINISTER VAN BUITENL...\NDSE ZAKEN, 

voor deze, 

De Secretaris-Generaal, 

Aan Zijne Excellentie 
de �tinister van Binnenlandse Zaken, 
te ' s - GRAV E NHAG E .  

� 731 .. • '-19 
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KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

No. K 84 WET van 16 Maart 1950, houdende goed

keuring van het Verdrag tot Wederzijdse Hulp

verle11ing in zake Verdediging tussen Nederland 

en de Verenigde Staten van Amerika, onder

tekend te Washington op 27 Januari 1950. 

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, 

PRINSES VAN ÛRANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zuilen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het te Washington 
op 27 Januari 1950 ondertekende Verdrag tot Wederzijdse Hulpver
lening inzake Verdediging tussen Nederland en de Verenigde Staten 
van Amerika, alvorens te kunnen worden bekrachtigd, ingevolge 
artikel 60, lid 2, der Grondwet de goedkeuring der Staten-Generaal 
behoeft; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk 
Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel 1 

Het te Washington op 27 Januari 1950 ondertekende Verdrag tot 
Wederzijdse Hulpverlening inzake Verdediging tussen Nederland en 
de Verenigde Staten van Amerika, waarvan een afdruk nevens 
deze wet is gevoegd, wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na die harer 
afkondiging. 

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal: 
Bijl. Hand. II 49/50, 1545; Hand. II 49/50, bladz. 1448 t/m 1462; 
Bijl. Hand. I 49/50, 1545; Hand. I 49/50, bladz. 446 t/m 466. 
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Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, Colleges en 
Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de 
hand zullen houden. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 16 Maart 1950. 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, 

W. DREES.

De Minister van Buitenlandse Zaken, 

STIKKER. 

De Minister va11 Fi11anciën, 

P. LIEFfINCK.

De Mi11ister van Oorlog, 

SCHOK.KING. 

De Minister van Marine, 

SCHOKKING. 

De Minister van Economische Zaken a.i., 

MANSHOLT. 

De Minister voor Uniezaken 
en Overzeese Rijkscle/e11, 

J. H. VAN MAARSEVEEN. 

JULIANA. 

Uitgegeven de twee en twintigste Maart 1950. 

De Minister van Justitie, 

WIJERS. 

• • 

• • 
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MUWAL DEFENSE ASSISTANCE AGREEMENT 

The Goveromeuts of the United States of America and the 
Netherlaods, 

Being parties to the North Atlantic Treaty sigoed at Washington 
on April 4, 1949; 

Conscious of their rec(procal pledges under Article 3 separately and 
jointly with the other _parties, by means of continuous and effective 
self-help and mutual aid, to maintain and increase their jndividual 
and collective ability to resist armed attack; 

Desiring to foster international peace and security, within the 
framework of the Charter of the United Nations through measures 
wbich wil] further the ability of nations dedicated to the purposes 
and principles of the Charter to participate effectively in arrange
ments for individual and coUective self-defense in support of those 
purposes and principles; 

Reaffirm.ipg their determination to give their full cooperation to 
the efforts to provide the United Nations with armed forces as 
contemplated by the Charter and to obtain agreement on universal 
regulation and reduction of armaments under adequate guarantee 
against violation; 

Reèognizing that the increased confidence of free peoples in thei( 
own ability to resist aggression will advance economie recovery; 

Taking into consideration the support tbat the Government of the 
United States of America has brought to these principles by enacting 
the M utual Defense Assistaoce Act of 1949 wbich provi,des for the 
fumishing of military assistance to nations which have joined witb 
it in collective security arraogements; 

Desiring to set forth the understandings wbich will govern the 
transfer of such assistance; 

Have agreed as follows: 

Artic!e I 
1. Each Government, consistently with the principle that economie

recovery is essential to international peace and security a�d must 
be given clear priority, will make or continue to make ava!lable to 
the other and to other Govemments, sucb equipment, materials, 
services �r otber military assistance as the Government furnishing 
sucb as�istance may authorize and in accordance with sueb terms 
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and conditions as may be agreed. The furnisbing of any such ass!st
ance as may be authorized by eitber party hereto s�all be con�1st
ent with the Charter of tbe Uoited Nations and w1th the obbga. 
tions under Article 3 of the Nortb Atlantic Treaty. Such assistance 
sha U be so designed as to promote an integrated defense of 11?e 
North Atlantic area and to facilitate the development of, or be m 
accordance with, defense plans under Article 9 of the North Atlan
tic Treaty approved by each Government. Such ass1stance as may 
be made available by the United States of America pursuant to 
this Agreement will be furnished under the provisions, and subject 
to all -of the terms, conditions and terminatioD provisions of the 
Mut:ual Defense Assistance Act of 1949, acts amendatory and sup
plementary thereto and appropriation acts thereuoder. The two 
Governments will, from time to time, negotiate detailed arrangements 
necessary' to carry out the provisions of this paragraph. 

2. Bach Government undertakes to make effective use of assist-
ance received pursuant to paragraph 1 of this Article. • 

(a) for the purpose of promoting an integrated defense of the
North Atlautic area, and for faciiitating the development of defeose 
plans under Article 9 of the North Atlantic Treaty, and 

(b) in accordance with defeose plans formulated by the North
Atlantic Treaty Organization rec.ommended by the North Atlantic 
Treaty Defense Committee and Council, and agreed to by the two 

"" Governments. , -1 
3. Neitber Government, without the prior consent of the other,

will devote assistance furoished to it by the other Government to 
purposes otber thao those for which it was furnished. 

4. In the common security interest of both Governments, each
Government undertakes not to transfer to any person not an officer 
or agent of such Government, or to any otber uation, title to or 
possession of any equipment, materials, or services, furnisbed on a 
grant basis, without the prior consent of the Government furnishiog 
such equipment, materials, or services. 

Article II 

1. Each Government will take appropriate measures consistentwith security to keep the public informed of operations under thisAgreement. 
2. Bach Government will take such security measures as may beagreed in each case between the two Governments in order to preventthe disclosure or compromise of classified milit:lry artic!es, servicesor information furnished by the otber Government pursuant to thisAgreement. 
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Article III 
The two Governments will, upon request of either of them, negotiate 

appropriate arrangements between, them respecting. res_pousibility
for patent or similar claims based on the use of dev1ces, processes, 
technologica! information or. other forms _of property_ protecte? by
law in connection with eqwpmeot, matenals or services furn1shed 
pursuant to this Agreement or furnished in the interest of production 
undertaken by agreement of the two Governments io implementation 
of pledges of self-help and mutual aid cootained in the_North Atlantic
Treaty. 1n such negotiations consideration shaU be g1v�o to the lil· 
clusion of an undertaking whereby each Government will assume the 
responsibility for all such claims of its nationals and such claims 
arising in its jurisdiction of nationals of any country not a party 
to this Agreement. 

Article IV 
1. Subject to the provision of the necessary appropriations, the

Government of tbe Netherlands undertakes to make available to the 
United States Embassy at The Hague guilders for lts administrative 
expenditures within the Netherlands in connection with carrying out 
this Agreement. The two Governmeots will forthwith initiate dis
cussions with a view to determining the amount of such guilders and 
to agreei.ng upon arrangemenls for the furnishing of sucb guilders. 

2. The Government of the Netherlands will, except as olherwise
agreed to, grant duty-free treatment and e:xemption from ta!ation 
upon importation or expoitation to products, property, matenals or 
equipment imported into its territory in connectioo with this Agree
ment or any similar Agreement between the Uoited States of America 
and any otber country receiving military assistance. 

Article V 
1. The two Governments wil!, upon the request of either of them,

consult renardiug any matter relatiog to the a_pplication of this 
Agreement"' or to operations or arrangements carried out pursuant to 
tbis Agreement. 

2. Eacb Government agrees to receive persoonel of the otber
Government who will discharge in its territory the responsibilities of 
the other Government under this Agreement and who wil! be ac
corded facilities to observe the progress of assistance furnished pur
suant to this Ao-reement. Such personae! who are nationals of that 
other country, i;cludiog personnel temporarily assigned, will, in their 
relations with the Government of the country to which tbey are 
assigned, operate as a part of the Embassy under the direction and 
cootrol of the Chief of the Diplomatie Mission of the Government 
of such country. 
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Artic!e VI 
1. This Agreement shall enter into force on the date of signa

ture; and will continue in force until one year after the receipt by 
either party of written notice of the intention of the other party 
to terminate it, provided that, if notification of ratification of this 
Agreement by the Government of the Netherlands is not received 
by the Government of the United States of America within 45 
days after the signature of this Agreement, the Agreement will ter
minale immediately upon the receipt by the Government of the 
Netherlands of a notice in writing tbat the Government of the 
United States of America no Jonger considers itself bound by the 
Agreement. 

2. The terms of this Agreement sball at aoy time be reviewed at
the request of either Government Sucb review shall take into account 
where appropriate, agreements concluded by either Government i� 
connection with the carrying out of Article 9 of the North Atlantic 
Treaty. 

3. This Agreement may be amertded at any time by agreement
betwecn the two Governments. 

4. The annexes to this Agreement form an integral part thereof.
5. This Agreement shall be registered with the Secretary-General

of the United Nations. 

In witness wbereof th_e respec�ive representatives, duly authorized �
for the purpose, have s1gned this Agreement. 

Done at Washington, in duplicate, in the English and Dutch 
languages, both texts authentic, this 27th day of January, 1950. 

For the Government of the United States 
of America: 

DEAN ACHESON. 

For the Governmem of the Kingdom of 
the Netherlands: 

E. N. VAN KLBFFENS. 
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Annex A 

Io the course of discussions of the Mutual Defense Assistancc 
Agreement under the United States Mutual Defense Assistance Act 
of 1949, tbe following understandings were reached by the represen
tatives of the Governments of the United States of America and the 
Nethedands; 

1. For the purpose of Article I, paragraphs 2 and 3, fungible
materials and minor items of equipment which, for all practical 
purposes, are fungible, sball be treated as such. Accordingly, in the 
case of sucb fungible materials or equipment, the requirements of

Article I, paragraphs 2 and 3, wil! be satisfied if each Government 
devotes to the purposes of this Article either the particuJar items 
furoished or an equivalent quantity of similar and substitutable 
items. 

2. Similar!y, in the case of finished products manufactured by
either Government witb assistance furnished uoder this Agreement, 
the requirements of Article I, paragraphs 2 and 3, will be satisfied 
if the recipient Government devotes to the purposes of Article I, 
paragraphs 2 and 3, either such finished products or an equivalent 
qnantity of similar and substitutable finished products. 

3. Furtber, in the light of paragrapbs 1 and 2 above, neither
Government will refuse its consent under Article I, paragraph 4, 
to the transfer of a major item of indigenous equipment merely 
because there may have been incorporated into it as an indeoti
fiable component part a relatively small and unimportant item 
of assistance furnisbed uoder this Agreement by the other Govern
ment. The two Goverrunents wil! forthwith discuss detailed arrange
ments for a practical procedure for granting consent in respect of 
the types of transfer referred to in this paragraph. 

4. Bach Government will nevertheless make all practicab!e efforts
to use items of assistance for the purposes for wbich they rnay have 
been furnished by the other. 

Annex B 

In connection with the Mutual Defense Assistance Agreement, and 
based upon the principle of mutual aid enunciated in that Agree
ment, the two Gove,rnments agree as follows: 

In the event of the cessation of the effecti'veness of Article V of 
the Economie Cooperation Agreement b.etween the Government of 
the United States of America and the Government of the Nether-
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lands signed on July 2, 1948 at The Hague, prior to the cessatton 
of the Agreement between the two Governments uuder the United 
States Mutual Defense Assistance Act, the Government of the 
Netberlands will, for so long as the Agreement between the two 
Governmects under the Mutual Pefense Assistance Act remains in 
effect, facilitate the production and transfer to the Government of 
the United States of America, for such period of time, in such 
quantities and upon such terms and conditions as may be agreed 
upon, of raw and serniprocessed materials required by the United 
States as a result of deficiencies or potential deficiencies ia its own 
resources, and which may be available in the Netberlands. Arran
gements for sucb transfers sball give due regard to reasonable 
requirements for domestic use and commercial export of the Nether
lands. 

The Government of the Netberlands iutends to consult the Govern
meuts of territories to which the Economie Cooperation Agreement 
has been or may be extended under Article XII of that Agree
ment, with a view to securing fheir consent to the continued extea
sion to those territories of the provisions of paragraphs l and 3 of 
Art1cle V of the Economie Cooperation Agreement, so long as the 
Mutual Defense Assistance Agreement between the two Govern
ments remains in effect. 

Annex C 

In implementation of paragraph 1 of Article IV of the Mutual r,, 
Defense Assistance Agreement the Government of the Netherlands 
wil! deposit guilders at such times as requested in an account desig-
nated by the United States Embassy at The Hague not to exceed 
in total 1.055.000 guilders for its use on behalf of the Government 
of the United States for administrative expenditures within the Ne
therlands in connection witb carrying out that Aareement for the 
period ending June 30, 1950. 

" 

Annex D 

Provisi�n is made in Article V, paragraph 2, of the M utual De
fense Ass1stance Agreement, as fellows: 

,,Each Government agrees to receive personnel of the otber Govern
ment who will discharge in its territory the responsibilities of the other 
<;,overnment under this Agreement and who will be accorded facili
tt�s to observe the progress of the assistance furnished pursuant to 
th1s Agreement." 

In the course of discussions on the Agreement, representatives of 
the two Governments have stated on behalf of their respective Govern
ments that the facilities to be so accorded shall be reasonable and 
�ot unduly burdensome upon the Government according such faeili
ties. 
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Annex E 

In recognition of the fact that personnel who are nationals of one 
country, including personnel temporarily assigned, will in their rela
tions with the Government of the country to whicb they are assigned, 
operate as a part of the Embassy under the direction and control 
of the Chief of the Diplomatie Mission of the Government of such 
country, it is understood, in coooectiou with Article V, paragraph 2, 
of the Mutual Defense Assistance Agreement, that the status of such 
persoonel, considered as part of the Di_plomatie Mission of such 
other Government, will be the same as the status of personnel of 
corresponding rank of that Diplomatie Mission wbo are nationals 
of that other country. 

The personnel will be divided by the Government assigning such 
personnel into tbree categories: 

(a) Upon appropriate notification of the other, full diplomatie
status will be granted to the Senior Military member and the Senior 
Army, Navy and Air Force officer assigoed thereto, and to their 
respective immediate deputies. 

(b) The second category of personnel will enjoy privileges and
immunities conferred by international custom, as recognized by each 
Government, to certain categories of personnel of the Embassy of 
the other, such as the iromunity from civil and cximioal jurisdiction 
of the host country, immunity of official papers from search and 
seizure, right of free egress, exemptioo from customs duties or 
similar taxes or restrictions in respect of personally owned property 
imported into the host country by such personnel for their personal 
use and consumption, without prejudice to the existing regu]ations on 
foreign exchange, exemption from internal taxation by the host 
country upon salaries of such personnel. Privileges and courtesies 
mcident to diplomatie status such as diplomatie automobile license 
plates, inclusion on the "diplomatie list", and social courtesies may 
be waived by botb Governments for this category of personnel. 

(c) The third category of personnel will receive the same status
as the clerical personnel of the Diplomatie Mission. 

It is understood between the two Governments that the number 
of personnel in the tbree categories above wil! be kept as low as 
possible. 

The status as described above will be substituted by such status 
for appropriate officials and agents of the countries parties to the 
North Atlantic Treaty as may be agreed by those countries. 
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Annex F 

Whereas this Agreement, having been negotiated and concloded 
on the basis that the Government of the United States of America 
will extend to the other party thereto the benefits of any provision 
in a similar Agreement concluded by the Government of the United 
States of America with any other country party to the North Atlan
tic Treaty, it is understood that the Government of the United States 
of America will interpose no objection to amending this Agreement 
in order tbat it may conform, in whole or in part, to any other 
similar Agreement, or agreements amendatory or supplementary 
tbereto, concluded with a party to the Nortb Atlantic Treaty. 
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VERDRAG TOT WEDERZIJDSE HULPVERLENJNG 

INZAKE VEROEDIGJNG 

De Regeringen van Nederland en van de Verenigde Staten van 
Amerika, 

, Partij zijnde bij het Noord-Atlantisch Verdrag, ondertekend te
Washington op 4 April 1949; 

Bewust van baar wederzijdse beloften, krachtens Artikel 3 gedaan, 
om ieder voor zich en tezamen met de andere Partijen door voort
durend en op doelmatige wijze zichzelf te versterken en elkander 
hulp te verlenen, haar individueel en collectief vermogen om een 
gewapende aanval te weerstaan te handhaven en te verhogen; 

Wensende de internationale vrede en veiligheid te bevorderen 
binnen het kader van het Handvest van de Verenigde Naties door 
middel van maatregelen, welke het vermogen verbogen van volken, 
die de doeleinden en beginselen van het Handvest zijn toegedaan, 
om daadwerkelijk deel te nemen aan regelingen voor individuele 
en collectieve zelfverdediging tot ondersteuning vm'l,,deze doeleinden 
en beginselen; 

Opnieuw bevestigende baar vastberadenheid om baar volle mede
werking te verlenen aan de pogingen, de Verenigde Naties gewapende 
strijdkrachten te verschaffen als voorzien in het Handvest en over
eenstemming te bereiken inzake een algehele regeling en beperking 
van de bewapeningen onder afdoende waarborg tegen schending; 

Erkennende, dat het verhoogde vertrouwen van vrije volken in 
\ hlm eigen vermogen om agressie te weerstaan het economisch ·herstel 

zal bevorderen; 
Rekening houdende met de steun, welke de Regering van de Ver

enigde Staten van Amerika heeft gegeven aan deze beginselen door 
de "Mutual Defense Assistance Act" van 1949, welke wet voorziet 
in het verlenen van militaire bijstand aan volken, die zich met baar 
verbonden hebben in  regelingen voor collectieve veiligheid; 

Wensende de voorwaarden, waaronder deze hulpverlening zal 
worden verleend, vast te leggen; 

Zijn overeengekomen als volgt: 

Artikel I 
1. Elke Regering zal, overeenkomstig het beginsel dat het econo

misch herstel een noodzakelijk� voorwaarde is voor interoationale 



K 84 
12 

') 
vrede en veiligheid en. duidelijke voorrang moet hebben, aan de 
andere, en aan andere Regeringen, uitrusting, grondstoffen, diensten 
of andere militaire hulp ter beschikking stellen of- blijven stellen, 
welke de Regering, die deze hulp verleent, kan goedkeuren en vol
gens nader overeen ·te komen voorwaarden en bepalingen. Het ver
lenen van alle hulp, goedgekeurd door een van beide Partijen, moet 

, in overeenstemming zijn met het Handvest van de Verenigde Naties 
�� en met de verplichtingen krachtens Artikel 3 van het Noord-

1 ,...._ o/ , Atlantisch Verdrag. Deze hulp moet van die aard zijn, dat zij een 
iJ,Y · geïntegreerde verdediging van het Noord-Atlantisch gebied bevordert 

en de ontwikkeling vergemakkelijkt van de verdedigiogsplaOJ?_en inge
volge Artikel 9 van het Noord-Atlantisch Verdrag, welke ZtJn goed
gekeurd door elke Regering, of dat zij daarmede in overeenstem
ming is. De hl1lp, welke door de Verenigde Staten van Amerika 
ingevolge dit Verdrag beschikbaar zal worden gesteld, zal worden 
verleend overeenkomstig de bepalingen en alle voorwaard

f 
en 

beëindigingsbepalingen van de "Mutual Defense Assistance Ac ' van 
1949, van wetten tot wijziging of aanvulling daarvan en van o deze 
wet berustende toewijzingswetten. De beide Regeringen zullen van 
tijd tot tijd onderhandelingen voeren inzake nadere regelingen nodig 
voor de uitvoering van de bepalingen van dit lid. 

2. Elke Reg�g verbindt zich, een doelmatig gebruik te maken
van de hulp, ..... e zij ingevolge lid l van dit Artikel heeft ont
vangen 

a. ten einde een geïntegreerde verdediging van het Noord-Atlan
tisch gebied te bevorderen en de ontwikkeling te vergemakkelijken 
van de verdedigingsplannen ingevolge Artikel 9 van het Noord
Atlantisch Verdrag, en 

b. overeenkomstig de verdedigingsplannen, opgesteld door de
Organisatie van het Noord-Atlantisch Verdrag, welke zijn aanbevolen 
door de Verdedigingscommissie en de Raad van het Noord-Atlan
tisch Verdrag en waarover door beide Regeringen overeenstemming 
is bereikt. 

3. Geen van beide Regeringen zal, zonder voorafgaande toestem
ming van de andere Regering, hulp, welke haar door die andere 
Regering is verleend, bestemmen voor andere doeleinden dan waar
voor deze werd verleend. 

4. In het belang van de gemeenschappelijke veiligheid van beide
Regeringen verbindt elke Regering z.ich, aan geen andere personen 
dan ambtenaren of vertegenwoordigers van deze Regering noch aan 
enig ander volk het recht op of bezit van uitrusting, grondstoffen of 
diensten, welke zijn verleend op een toewijzingsbasis, over te dragen 
zonder voorafgaande toestemming van de Regering, welke deze uit
rusting, grondstoffen of diensten verleent. 

r ' 

• 
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Artikel II 
1. Elke Regering zal de nodige maatregelen nemen, voor zover

( verenigbaar met eisen van veiligheid, teneinde het publiek op de 
hoogte te houden van de werkzaamheden, verricht krachtens dit

Verdrng. 
2. Elke Regering zal de veiligheidsmaatregelen nemen, waartoe in '

elk afzonderlijk geval beide Regeringen besluiten, teneinde te voor
komen, dat aan geheime militaire artikelen, diensten of inlichtingen, 

� door de andere Regering ingevolge dit Verdrag verleend, bekendheid 
wordt gegeven of dat deze in gevaar worden gebracht. 

Artikel m

De beide Regeringen zullen, op verzoek van één van haar, onder
handelen over het aangaan van de nodige overeenkomsten inzake de 
aansprakelijkheid voor eisen, voortvloeiende uit octrooien of soort
gelijke rechten, en berustend op het gebruik van uitvindingen, werk
wijzen, technische inlichtingen of andere vormen van eigendom, welke 
door de wet zijn beschermd, verband houdende met uitrusting, grond
stoffen of diensten verleend ingevolge dit Verdrag of ten behoeve 
van de productie, waartoe de beide Regeringen zich hebben verbon
den teneinde baar beloften te vervullen van versterking van eigen 
macht en wederzijdse hulp, neergelegd in het Noord-Atlant� Ver
drag. Bij deze onderhandelingen zal aandacht worden gesW!onken
aan de opneming van een verplichting, waarbij elke Regering de aan
sprakelijkheid aanvaardt voor alle eisen op dit gebied van haar 
onderdanen en de eisen van onderdanen van een land, dat niet Partij 
is bij dit Verdrag, welke deze binnen haar rechtsgebied kunnen doen 
gelden. 

Artikel IV 

1. De Nederlandse Regering verbindt zich, onder voorbehoud
van toewijzing van de nodige gelden, guldens ter beschikking 
te stellen van de Ambassade van de Verenigde Staten te 's-Graven
hage voor administratiekosten in Nederland, verband houdende met 
de tenuitvoerlegging van dit Verdrag. Beide Regeringen zullen onver
wijld besprekingen openen, teneinde het bedrag in guldens vast te 
stellen en teneinde regelingen te treffen voor het leveren van deze 
guldens. 

2. De Nederlandse Regering zal, tenzij anders wordt overeenge
komen, geen rechten of belastingen beffen bij in- of uitvoer van 
producten, eigendommen, grondstoffen of uitrusting, welke ingevolge 
dit Verdrag of een ander soortgelijk Verdrag tussen de Verenigde 
Staten van Amerika en een ander land, dat militaire hulp ontvangt, 
in haar gebied worden ingevoerd. 
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Artikel V 
1. De beide Regeringen zullen, op verzoek van één van haar,

overleg plegen inzake al hetgeen betrekking heeft op de toepassing 
van dit Verdrag of op werkzaamheden, welke worden verricht, of 
regelingen, welke worden getroffen ingevolge dit Verdrag. 

2. Elke Regering stemt er in toe, personeel van de andere Rege
ring te ontvangen, dat zich binnen haar grondgebied zal kwijten 
van wat krachtens dit Verdrag tot de verantwoordelijkheid van de 
andere Regering behoort; aan dit personeel zullen faciliteiten wor
den verleend ten einde toezicht te kunnen houden op de voortgang 
van de hulpverlening ingevolge dit Verdrag. De leden van dit per
soneel, die onderdanen zijn van dat andere land, met inbegrip van 
tijdelijk benoemd personeel, zullen voor wat betreft hun betrekking 
tot de Regering van het land, waarvoor zij zijn benoemd, werken 
als onderdeel van de Ambassade onder leiding en toezicht van het 
Hoofd van de Diplomatieke Missie van de Regering van het be
trokken land. 

Artikel VI 
1. Dit Verdrag zal in werking treden op de dag van onderteke-

ning en zal van kracht blijven tot één jaar na ontvangst door een der 
Partijen van een schriftelijke kennisgeving van de bedoeling van de 
ander=4i'artij het te beëindigen, onder voorbehoud dat, indien kennis- � geving van bekrachtiging van dit Verdrag door de Nederlandse 1• '·' 
Regering niet binnen 45 dagen na de ondertekening van dit Verdrag 
door de Regering van de Verenigde Staten van Amerika is ontvangen, 
dit Verdrag zal zijn beëindigd onmiddellijk na ontvangst door de 
Nederlandse Regering van een schriftelijke kennisgeving, dat de 
Regering van de Verenigde Staten van Amerika zich niet langer 
gebonden acht door het Verdrag. 

2. De bepalingen van dit Verdrag zullen te allen tijde op verzoek
van één der Regeringen worden herzien. Bij zulk een herziening 
zal, waar nodig, rekening worden gehouden met overeenkomsten, 
óoor een der Regeringen aangegaan in verband met de tenuitvoer
legging van Artikel 9 van het Noord-Atlantisch Verdrag. 

3. Dit Verdrag kan te allen tijde, wanneer beide Regeringen aldus
overeenkomen, worden gewijzigd. 

4. De bijlagen van dit Verdrag vormen een onafscheidelijk deel
ervan. 

5. Dit Verdrag zal worden geregistreerd bij de Secretaris-Generaal
van de Verenigde Naties. 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdse vertegenwoordigers, daa:x:toe 
behoorlijk gemachtigd, dit Verdrag hebben getekend. 
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Gedaan te Washington, in tweevoud, in de Nederlandse en de 
Engelse taal, beide teksten zijnde authentiek, op de 27ste dag van 
Januari 1950. 

Voor de Regering van het Koninkrijk 
der Nederlanden: 

E. N. VAN KLEFFENS. 

Voor de Regering van de Verenigde 
Staten van Amerika: 

DBAN ACHESON. 
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Bijlage A 

Tijdens besprekingen inzake het Verdrag tot Wederzijdse Hulp
verlening inzake Verdediging, aangegaan krachtens de "United 
States Mutual Defense Assistance Act" van 1949, zijn de vertegen
woordigers van de Regeringen van Nederland en van de Verenigde 
Staten van Amerika het volgende overeengekomen: 

1. Ter fine van Artikel I, lid 2 en 3, zullen vervangbare grond
stof

f

en en kleine uitrustingsstukken, welke practisch vervangbaar
zijn, als zodanig worden behandeld. Dienovereenkomstig zal, in het
geval van zodanige vervangbare grondstoffen of uitrusting, aan de
vereisten van Artikel I, lid 2 en 3, voldaan zijn, indien elke Regering
hetzij de geleverde zaken, hetzij een gelijke hoeveelheid gelijke en
vervangbare zaken bestemt voor de doeleinden, vermeld in dit
Artikel.

2. Eveneens zal, in het geval van eindproducten, welke door een
der Regeringen ziju vervaardigd met hulp verleend krachtens dit 
Verdrag, aan de vereisten van Artikel I, lid 2 en 3, zijn voldaan, 
indien de ontvangende Regering deze eindproducten of een gelijke 
hoeveelheid gelijke en vervangbare eindproducten bestemt voor de 
doeleinden, vermeld in Artikel I, lid 2 en 3. 

3. Vervolgens zal geen der Regeringen, gezien lid 1 en 2 hier
boven, haar toestemming onthouden krachtens Artikel I, lid 4, tot 
de overdracht van een belangrijk binnenlands uitrustingsstuk om de 
enkele reden, dat dit wellicht, als een te onderkennen deel ervan, 
een betrekkelijk klein en onbelangrijk onderdeel bevat, dat krachtens 
dit Verdrag door de andere Regering als hulp is verleend. De beide 
Regeringen zullen onverwijld besprekingen voeren ten einde te komen 
tot een practische regeling om toestemming te verlenen nopens de 
soorten van overdracht, bedoeld in dit lid. 

4. Elke Regering zal niettemin alle mogelijke pogingen in het
werk stellen ten einde zaken, welke zijn afgestaan als hulpverlening, 
te 'gebruiken voor de doeleinden, waarvoor zij door de andere 
Regering zijn geleverd. 

Bijlage B 

In verband met het Verdrag tot Wederzijdse Hulpverlening inzake 
Verdediging en op grond van het beginsel van wederzijdse hulp; 
dat in dit Verdrag is nedergelegd, komen beide Regeringen als volgt 
overeen: 

Ingeval Artikel V van de Overeenkomst tot Economische Samen
werking tussen de Nederlandse Regering en de Regering van de Ver-

• 

• 

• 
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enigde Staten van Amerika, ondertekend op 2 Juli 1948 te 's-Graven
hage, ophoudt van kracht te zijn alvorens het Verdrag, gesloten tussen 
beide Regeringen krachtens de "United States Mutual Defense Assi
stance Act", ophoudt van kracht te zijn, zal de Nederlandse 
Regering, zolang het Verdrag krachtens de "Mutual Defense Assi
stance Act" tussen de beide Regeringen van kracht blijft, de productie 
en overdracht aan de Regering van de Verenigde Staten van Amerika 
vergemakkelijken, voor de tijd, in de hoeveelheden en onder de 
voorwaarden en bepalingen als worden overeengekomen, van grond
stoffen en half-fabrikaten, benodigd voor de Verenigde Staten ten 
gevolge van tekorten of mogelijke tekorten van hun eigen hulp
bronnen en welke in Nederland voorbanden zijn. Bij regelingen 
voor deze overdrachten zal volle aandacht worden besteed aan rede
lijke eisen van binnenlands gebruik en commerciële uitvoer van 
Nederland. 

De Nederlandse Regering is voornemens overleg te plegen met de 
Regeringen van gebiedsdelen, tot welke de Overeenkomst tot 
Economische Samenwerking is uitgestrekt of kan worden uitgestrekt 
krachtens Artikel XII van deze Overeenkomst, ten einde haar toe
stemmin·g te verkrijgen inzake het voortduren van de uitstrekking 
tot deze gebiedsdelen van de bepalingen van de leden 1 en 3 van 
Artikel V van de Overeenkomst tot Economische Samenwerking, zo
lang het Verdrag tot Wederzijdse Hulpverlening inzake Verdediging 
van kracht blijft tussen de beide Regeringen. 

Bijlage C 

Ter uitvoering van lid 1 van Artikel IV van het Verdrag tot 
Wederzijdse Hulpverlening inzake Verdediging zal de Nederlandse 
Regering, telkens wanneer zulks wordt verzocht, guldens ter beschik
king stellen op een rekening, daartoe door de Ambassade van de 
Verenigde Staten te 's-Gravenbage aangewezen, tot een bedrag van 
ten hoogste· 1.055.000 gulden, ten gebruike van deze Ambassade 
namens de Regering van de Verenigde Staten voor administratie
kosten in Nederland, verband houdende met de tem.1itvoerlegging 
van dit Verdrag, voor het tijdvak eindigende 30 Juni 1950. 

Bijlage D 

Artikel V, lid 2, van het Verdrag tot Wederzijdse Hulpverlening 
inzake Verdediging bepaalt: 

"Elke Regering stemt er in toe, personeel van de andere Regering 
te ontvangen, dat zich binnen haar grondgebied zal kwijten van wat 
krachtens dit Verdrag tot de verantwoordelijkheid van de andere 
Regering behoort; aan dit personeel zullen faciliteiten worden ver
leend ten einde toezicht te kunnen houden op de voortgang van de 
hulpverlening ingevolge dit Verdrag." 

dJ ,;_ ,j r "- "" ,,.u I'(,._, ·'' ü.,,,, 1-� ... ttw J,.,.,., �

/,:;,/..., >t., [ 'JJ:. {- -.. L,, Of.O. h.C. IJ',n,î.-'t ./ ..._ 1'- ' ....

/ic,'-fi.. � .:.._ r� )-...,......,,_ � '-P 1< � R..,;, > l.""
t,1. )U J 7;,. r/ i. ,t,; �11., 1[ 1;...,. }1'j i,- �c ,.,;..•-, 
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In de loop van besprekingen inzake dit Verdrag hebben vertegen
woordigers van de beide Regeringen namens hun onderscheiden 
Regeringen veclclaard, dat de uit dien hoofde te verlenen faciliteiten 
redelijk zullen zijn en geen overmatige lasten zullen leggen op de 
Regering, welke deze faciliteiten verleent. 

Bijlage E 

Gezien het feit, dat leden van het personeel, die ondei:danen zijn 
van bet ene land, met inbegrip van tijdelijk benoemd personeel, voor 
wat betreft hun betrekking tot de Regering van het land, waarvoor 
zij zijn benoemd, zullen werken als onderdeel van de Ambassade 
ouder leiding en toezicht van het Hoofd van de Diplomatieke Missie 
van de Regering van het betrokken land, is het wel verstaan, dat, 
in verband met Artikel V, lid 2, van het Verdrag tot Wederzijdse 
Hulpverlening inzake Verdediging, de s�atus van d.eze ambtenaren, 
die worden beschouwd als een onderdeel van de Diplomatieke Missie 
van deze andere Regering, dezelfde zal zijn als de status van ambte
naren met een met de hunne overeenkomende rang van deze Diplo
matieke Missie, die onderdanen zijn van het andere land. 

Deze ambtenaren zullen door de Regering, welke hen benoemt, 
worden verdeeld in drie categorieën: 

a. Na behoorlijke kennisgeving van de ene Regering aan de
andere zal volledige diplomatieke status worden verleend aan het 
hoogste militaire lid en aan de hoogste officier van de Land-, Zee
of Luchtstrijdkrachten, die daarvoor zijn benoemd, en aan bun 
onderscheiden onmiddellijke plaatsvervangers. 

b. De tweede categorie van ambtenaren zal de voorrechten en 
immuniteiten genieten, welke worden toegekend volgens internationaal 
gebruik, als door de beide Regeringen erkend, aan bepaalde cate
gorieën van ambtenaren van de Ambassade van de andere Regenng, 
zoals immuniteit van burgerlijke en strafrechtspraak van het ont
vangende laad, immuniteit van onderzoek of inbeslagneming van 
officiële stukken, het recht het land vrijelijk te verlaten, vrijstelling 
van douanerechten of soortgelijke heffingen of beperkingen met be
trekking tot persoonlijke eigendommen, welke in het ontvangende 
land worden ingevoerd door deze ambtenaren voor hun persoonlijk: 
gebruik en verbruik, onverminderd de bestaande bepalingen inzake 
vreemde valuta, en vrijdom van binnenlandse belasting door het 
ontvangende land op salarissen van deze ambtenaren. Bijzondere 
voorrechten, verbonden aan de- diplomatieke status, zoals diploma
tieke nummerborden voor automobielen, opneming in de Lijst van 
het Diplomatieke Corps en sociaal gunstbetoon, kunnen voor deze 
categorie van ambtenaren door beide Regeringen worden terzijde 
gesteld. 

• 

• 
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c, D e  derde categorie van ambtenaren zal dezelfde status hebben 

als het kantoorpersoneel van de Diplomatieke Missie. 
Het is we� verstaan .tussen de . beide :1-legeringen, dat het aantal

ambtenaren m deze drie categoneën zo laag mogelijk zal worden 
gehouden. 

De_ status als hierboven omschreven kan voor daarvoor ju aan
mer�_mg .�omende ambtenare':1 en vertegenwoordigers van de landen,
Part1J b!J het Noord-Atlantisch Verdrag, worden vervangen door 
een status, nader overeen te .komen tussen die landen. 

Bijlage F 

�angezien dit Ve!,lrag na onderha':1delingen is gesloten op zodanige 
basis, dat de Regermg van de Vererngde Staten va11 Amerika aan de 
and�re Partij bij dit Verdrag de voordelen zal toekennen voort
vloe1e':1de uit enige bepaling van een soortgelijk Verdrag door de 
Ver�1:11�de __ Staten van Amerika gesloten met een ander land, dat
Part1J JS �IJ het Noord-Atla.ntiscb Verdrag, is het wel verstaan, dat
de Regenng van de Verenigde Staten van Amerika geen bezwaar 
z�l opwerp�� tegen wijziging van dit Verdrag ten einde het geheel
04 gedeeltehJk te doen overeenstemmen met een ander soortgelijk 
Verd.cag, __ of .�et wijzigende of aanvullende Verdragen, gesloten met
een ParttJ b1J het Noord-Atlantisch Verdrag. 



KABINET VAN DEN 

MINISTER-PRESIDENT 

MINISTERIE VAN ALG BMENE ZAKEN 
1 '"n21P. 
'� 19 ·.._ ____ _8 Jul.1 
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• 

• 

's-Gravenhage, 
Plein 1813, No. 4 

FA. 1561/69 - Geheim.. � � /-1. h . i. rf.
,,___ ,k.A. / 

11 'df 

In aansl.ui ting op mijn geheim schrijven 
van 21 Jun:i .j�l. No. FA. 1472/69 doe ik UltoogEdel.
Gestrenge hierbij toekom.en afsclu."ift van het code
telegram van de Ne-d. Ambassade te Waoldngton dd. 
7 Juli 1950 No.7148 •

Codete1es;ra;a 

DE MINISTER-PP..EZIDENT 
ministerie van Al�emene Zaken, 
Voor deze:. 

b,e.-<�4:--,ti--. ... J
7 

GEHEIM: 

Mede van van Hengel. voor Oyevaar. 
Referte mijn telegram 55 
De "Josef Lykes" wordt 12 Juli. te Rotterdalll ver
wacht mot 62 tons, w:iarvan 53 tono para.chute
onderöo1en en 9 tons vliegtuig-s�areparts. 

Aan de Heren: 
w.n.v.d. Dan,
Lt.Kol. M.P.Xokje,
Mr. F.R.1.tijnl.ief':f',
t'Ir. L.Einthoven •

REUOIJLIN 91 

- . . _...., __ 

/ JJ/8 

(&} 5017 • '47 
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KABINET VAN DEN 

MINISTER-PRESIDENT 

�� 
' 

's-Gravenhage, 
Plein 1813, No. 4 

No. FA. 1472/69. 

GEHEIM 

• 

In aansluiting op mijn brief van 9 Juni 1950 
FA. 1424/69 zeer geheim, bericht ik u, dat verder de vol
gende M.D.A.P.-zendingen gemeld zijn: 
a. Mason Lykea, vertrek van Hou.ston 31 Mei, aankomst te 

Rotterdam.=
volgens bericht ambassadeur Washington 23 J1U1i;
volgens recenter bericht Mr. Roga.n (M.A.A.G.) 24 J1U1i.
Agenten: Lykea Line, Westzeedijk 104. ·-
Stuwadoor: c. Swartouw, Merwedeha.ven.
Lading: volgens ambassadeur Washington 53 ton vliegtuig

onderdelen; 
volgens Mr. Roe;a.n 24 vliegtu.i.gmotoren, gewicht 

12 ton • 
Blijkens mededeling van Mr. Rogan bevat het schip ook 
een lading meel, die eerst gelost moet worden, zodat 
het militaire materieel mogelijk niet voor �gag a.s. 
gelost zal worden. - - · --- -

b. Sue Lykes, vermoedelijke aankomst te Rotterdam.k8,,Juni.
Lading: 55 stuks 2i ton vrachtauto•s; �

· 38 stuks i ton weapon 
c. Joseph Lykes, vertrek van Houeton naar Rotterdam

28 Juni, aankomst Rotterdam vermoedelijk 12 Juli.

DE SECRETARIS-GENERAAL, 
voor deze: 

� á� .... s 
•' . 

// 
-

- (/ 

Aan de Hoogedelgestrenge Heren 
Mr. J.C. van der Minne, 
Mr. L. Einthoven en 
Mr. F.R. Mijnlieff. 
---,-- ----------

JJ/3 

(&) 5017 • '41 



Ministerie van Algemene Zaken. 

KABINET VAN DEN 

MINISTER-PRESIDENT 

, 
... 

FA. 1424/69 -Zeer Geheim 
's-Gravenhage, 

Plein 1813, No. 4 

� ,., .. , .. î. 111! 

rr 

_ ·?] de 

a. 

Hiermede bericht ik U, dat de aankomst van
volgende M.D.A.P.-zendingen geme1d is: 

door de directeur Verkeerswezen van het Hoofdkwar
tier van de Kwartiermeester-Generaal.: 
Cape Race, Isbrandtsen Line� 

• 

ï Î 

Vertrek van New-York 29 Mei, 
Vermoedel�ke aankomst Rotterdam 1; Juni, 
A5enten: Firma Vinke &: Co., l?arklaan 28, Rotterdam, 
Stuwadoor: Cornelis Swartouw,Willemskade 21�Botterdam,
Lading: 73 ton militaire goederen - geen munitie. 

b. door de ambassadeur te Washington:
Greenville Victory, 
Vatrek van Norfolk 15 Juni, 

1 
,, 

"' Aankoms't Nederl.$nd 5 Juli, 
Lossîng be�indigd 8 Juli. 
Het schip loopt vóór Nederland, FrankriJ"k en .Bel.gil!
aan, daarna door naar Denemarken en Noorweg.an. � 
Lading: 7 50 ton high . eXJ>lo si ve s. 

�: de heren 
Mr.J.O.v.d. Minne,

. Mr.L. Einthoven, 
Mr. F.R.Mijnliei'f9 

Lt.Kol.M.P..Kokje. 

JJ/8 

® 37270 - '<16 

In verband met de aard van de lading is de losplaats
in Nederland nog niet vastgesteld. 

De RiJ"kshavencommissaris te Rotterdam is in
ge1icht door het Hoofd 13\lreau Zeehavens van het Directo
raat-Generaal. van Schee�va.art. 

De Seeretarts-Generaal 
van het Ministerie van Algemene

Voor deze: 



BX '151?5 
• IIIo 3

een 

Lossing eerste zending 
Y. ... A .. P.-warens.

LE niilJl.JI ·1 E L IJ_[. 

50. 

Ik hel.1 de eer Uwe 15:xceilent:ie hierbij te doen toekonen 
een rap-ort over de lossing van de eerste zending t.A.P.
wapens op 4 : toi te Rotterdam.

De Commissarissen der ioningin in de provincies N,ord
�11 Zuid-Holland z1 jn .mljnerzi;!ds op gelijke wijze ingelicht. 

• 
Aan Zijne Excellentie 
de Minister van 
Binnenlandse Zaken 
te 
' s-G R A V E U R .A G E. 
- _.._. _________ _ 

ItET :"! "C � ,,. ; , . ./., DTfülST 
�� 

/ 
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lossing eerste zending 
1 ·.A.P. -r-.:apens. 
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V 2 H T R..Q_JJ e LIJ K. 

n, heb de oer U hierbij te doen toekomen -e(m rap-port 
over ae lossing von de eerste ztmding ''.A • .P.-ua.pens op 
4 f ei j .1. te Rotterdam. 

Aan de Heer: , · ' 
Hoofd Seoti-e III 1:.I.D. 

·�-Gravenhaf.'e
Foofd Inl.die�st C.L.N.
te
SCIIEVEJ\TI'i'TGEN. 

BX 851?5 
.• IIIc 3

een

.. Lossing (%rSte
: : , ... A .P .-,1c pens.

�
(. 

. 

.HET IlOOl'D Vi,..� DE l)IEnaT 
naoens deze.: 

!_J.i, H .T lt_Q U t'(, E L IJ K.

Ik heb de �er Uwe Excellentie hierbij to doen toekomen 
ee� rapport�over do lossing vm1 de eerste zending H.A.P
wapen.s op 4. î'ei j.l. te :Rotterdam, near àe inhoud v:3arvan 
ik !!cortheiclsllAlve moi:te verwiJzen., , � 

4'Aan Zijne �xcallentie 
o.e ?:1nister-1'reaidont
te
t s-GRA VEifil:A GE - -·

l!ET llOOrD VAN DE PIEHST 
r0• e11s deze:

ft
/ 

J 

50.



F! ISTT!: IE V.AN 
BDn'"EFlLA .D�E Z:"!!rPr 

t,·o. :BX 851? 
llic 6 

etjla1e: een 
Ondcrt .: Lossing eerste zending 

I .A.P. -wapens. 

's-Gravenhage, 15 .. ·ei 1950. 

.v J; :R T R 0.JL' .JLf' R1f 

Ik heb de eer Uhierbij te doen toeko�en oen ranport 
over de lc,ssing van tie eorote zending r· •. A • .P .. -warens te 
Rott�rdan. 

Aan de neer� 
RC v F te ./lmsterdam 
0 v P t� Velsen 

• 

Zaandam 
Schj edam 
VlaardinP"en 

BX 85175 

• IIIc 3
een 

Lossing eerste zending 
Y..A ,P .-wapens" 

. .. 

'FmT .. HOQî:l) VAN DE DIEf'ST 
namens <leze.: 

/'" 

jJJ 

13 ?!ei 

V E P. T P. 0 1J U E L IJ K 

In""OVclge Uw telefonisch verzoek dd •. 8 J'ei 1950 heb 
ik de eer U hierbij te �oen toev.omon een rapport over de 
lossing van de eerste zonding wapens te Rotterdam. 

�an de Heer Hoofd Sectie G2B, 
noofd.lmartier van de Generale Staf, 
Prinses Julianakazcrne 
te 
's-G-R/f\TfüIBAGB. 

HET HOOFD V.AN DE DIEI"ST 
nao.ens deze: 

50 
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Lossing eerste zending 
ïr .A .P .-wapens. 

15 rei 

V ER T 'R_Q U '.' .... L IJ K. 

Ik heb de eer 1T hierbij te doen toekomen een rapport 
over de lossine; van de eerste zending r .A .F. -war ena op 
4 t:ei jl. te Rott rdam. 

.Aan de Heer 

•
c
.
OT.11!r.issaris der Koningin
n de Provincie: 

�foord-tîollPnd te Haarlem 
Zuid-�olLand te 's-Gravenhage

' 

HET ., ,p : r � '"' · T 
11"-� C\�:., 

' "' 

50 

15 rei 50. 

Bv- ,:,: 7f. 
• rnc 4

een 

Lossirg·eerste zending
tJ .A .P .-wa:pe.m:i. 

V E R T tl O U l'/ E L IJ K. 
- --

Ik heb de eor Uwe Ex�ellentie hierbij to doen toer..omGD 
.een raP.oort oveT ae lóssing van ae eerste zendlngl:.�.P.
wapens op 4 l!ei te Rotterdam. 

1'e.n Z,E.: 
de l"in. van Verkeer en 11a.terst9.a.t 
{t.a.v. de heer ·.H. van der Ben) 
'9J' iri.. vrin .:iociale '3e'lren 
(""e"',e.v. àe Heer l�r.Dr. A.A. van Rhi5n). 
te 
' s-GR"1 "!RlTHA GT.: • 

1 • • -,. ,�'t,'· QOll. 
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Bi 
:Mo.: oJl75 

.Aan: KllRA 
Van: H.B. 

IIIo !3 

Betr.: Lossing eerste· zending 
111' •• Il. r. -wapens. 

Hiermede doe .ik U als bi.ile..:e vier exemplaren toel�omen 
vai1 een ra port ovel! -de lossing van de eerste zending 
1r .A .P.-waT\ens op 4 ret te Rotterdam. 

(III) H.B., lo.5.1950 
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Betr.: Lossing eerste zending 
�., .A • P. -wapens • 

Nadat in het voorjaar van 1950 blijkens publicaties in 
de pers en mededelingen voor de radio bekend gemaakt was, 
dat de eerste zending wapens ingevolge het Verdediging_s ... 
plan West-Europa eerlang in Nederland te verwachten was, 
ging de Communistische �rtij Nederland over tot het voe
ren van een vrij intensieve propaganda daartegen, zulks 
geheel in navolging van de ook in andere 1•/est-Europese 
landen te ontketenen actie. Zij·r�chtte hierbij voorname
lijk haar aanval op Rotterdam, daarbij waarschijnlijk 
van de redenering uitgaande, dat �an d�ze hav.en de voor
keur gegeven zou worden boven Amsterdam, waa.r, d� invloed 
ván de C.P.N. onder de havenarbeiders aanzie�lijk groter 
is. 

De partij verschuilde zich van begin af aan achter het 
in September 1949 opgerichte "Rotterdams Vredescomité". 
Deze in wezen communistische voorpost trad op onder het 
mom van een aotie voor de bevordering van de wereldvrede. 
Bedoeld "Rotterdams Vredescomité" ondervond hierbij de 
steun van het "Haven Actiecomité" en het nadien in leven 

, . 

. 
, 

geroepen "Havenvredesoomi te", zgn. voortgekomen uit alle 
havenarbeiders, die de vrede voorstaan, het "Vrouwen
Havenvredescomité", waarin de vrouwen van havenarbeiders 
verenigd zi Jn (allen leden van de communistische Nederlandse 
Vrouwén Beweging), en een enkele minder belangrijke anti
militairistiache organisatie. 

In den beginne trok de actie van het "Rotterdams Vredes
comité" vrij veel belangstelling, doch naarmate duidelijker 
werd, dat hier sprake was van een handige communistische 
manoeuvre, daalde de interesse aanzienlijk. Uiteindelijk 
bleef slechts de bekende communistische kern met enkele 
anti•militairisten over. 

Het "Rotterdams Vredesoomi té", en meer in het bijzonder 
het "Havenvredescomi tén, zette omstreeks Februari 1950 
een grootscheepse pam.flettenactie voor de vrede in. Daarbij 
werd fel geageérd tegen de aanstaande Amerikaanse leveran
ties. Kennelijk was het comité beinvloed door de vrij alge
meen heersende mèning, dat de eerste wapenzending spoedig 
te verwachten �s. De communisten grepen elke vergadering 
en elke zich voordoende gelegenheid aan om de indruk te 
wel<ken da�de Rotterdamse havenarbeiders eensgezind afwijzend 
stonden tegenover deze wapentransporten, ondanks het feit, 
dat nagenoeg alle arbeiders een andere·mening toegedaan 
waren. Vanzelfsprekend steunden "De Waarheid" en de ver
schillende E.V.C.-organen het agitatieplan·van de partij-
leiding. 

Naarmate de datum van aankomst van het eerste schip 
�erechoven werd, verminderde de pa.nrflettenstroom. De enkele 
tientallen opgerichte wijkvredescomité•s staakten bij ge
brek aan baten hun werkzaamheden terzake. 

Toen de pers in de derde week van April 1950 de komst 
van het eerste schip aankondigde, viel het de Communistische 

-Partij -
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Partij uiterst moeilijk de verlopen actie nieuw leven in t;e 
blazen. Vooraanstaande communisten, het da1>blad "De waarheiè", 
de Eenheids Vak Centrale en de Vredescomite's be� iverden 
zich de mening te verkondigen, dat de eerste v�penlevering 
voor de ttkapi talisten" een groot fiasco zou worden, daar de 
havenarbeiders het sohip ni�t zouden lossen. 

Hoew,01 nadere bijzonderheden over het eersto schip niet 
onder de havenarbeiders bekend waren, werd er in die kringen 
toch op gerekend, dat. het in de nacht van 2 op 3 l·�ei te 
Rotterdam zou aankomen. De communisten hadden teneinde op 
alles voorbereid te zijn, vier alarmadressen {twee aan de 
Rechter- en twee aan de Linker-�aasoever) de·opdracht ver
strekt, ongeacht op welk tijdstip alle• partijgenoten bij 
binnenkomst van het s�hip op te roepen. Gedurende de eerste 
dagen :van :bfei werden nog enkele pamfletten en bulletins 
vers'r;,eid, kennelijk bedoeld als laatste aansporing voor de 
arbeiders om "de handen niet vuil vte maken". Zonder belang
stelling we·rd veelal van deze pamfletten kennis .genomen. 
Enige invloed van deze propaganda op de arbeiders werd niet 
waargenomen. 

In de nacht van Woensdag· 3 op Dondèrdap, 4 :·e1, circa 2.15 
uur, voer het Amerikaanse stoomschip "Empire State" de Lek
haven binnen. Het werd gemeerd aan d·e kade van Thomsen' s 
Havenbedrijf. Tevoren was bepaald, dat om 8 uur begonnen 
zou worden met het lossen van de stukgoederen, waarna te 
18 uur een aanvang gemaakt zou worden met het uitladen van 
het wapenmateriaal, zijnde in totaal 124 ton (voor zover be
kend een aantal stukken luchtafweer, munitie en verbindings
materiaal). De munitie zou overgeladen worden in een lichter. 
Het overige materiaal werd gelost op een aan de kade staande 
goederentrein. Trein en lichter zouden Vrijdag 5 Kei des 
morgens omstreeks 5 uur vertrekken. De "Empire State" zou 
dezelfde dag ciroa 18 uur de haven �erlaten • 

Aan dit programma heeft men stipt de hand gehouden. Alle 
daartoe aangewezen havenarbeiders hebben zonder enige uit
zondering en zonder terughouding aan de lossing ·deelgenomen. 

Het resultaat van de actie zal aan de leiders van· de 
C.P.N. niet veel vertrouwen voor de toekomst hebben geschonken.
Nadat de alarmering van de Partij op 4 rei 1950 te 5. 30 uur
begonnen was, bleken een uur later slechts enkele vrouwen
ter vastgestelde plaatse verschenen te z.ijn. De overigen
hadden zich inmiddels verzameld in de nabijheid van de twee
meldingslokalen voor losse havénarb�iders a8n de St. Jobsweg
en aan de t?aashaven. Alle vooraanstaande pa,rtij- en E.V.C.
functionarissen, versterkt met een vijftal bek�nde Amsterdamse
collega's werden ter plaatse waargenomen. Zij beijverden zich
de arbeiders te weerhouden werk aan te nemen. Zij troffen
het in zoverre, dat die dag voor ongeveer· 1400 arbeiders

- geen -
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geen werk was. Bi,j buitenstaanders kon deswe�e de indruk 
worden gewekt dat de agitators een willig oor hadden ge
vonden. 

In vergelijking tot de getroffen voorbereidineen is de 
oogst niet groot geweest, hetgeen blijkt uit het volgende 
overzicht; waarbij zij vermeld dat het aantal l0sse haven
arbeiders ruim 4.000 bedraagt: 

Donderd� 4 Wei 1950 van de ochten�lo� niet org�2g:
BIJ Quick!Ji'spatch ��-"':13-nän; � ---. 
Bij Thomsen's RavenbedriJf : 3 J"l.8n; 

Om 9 uur van het terre1g_gel0Een: 
Blj �uick Dispätëlï� ":°22Tiien; 
Bij \h I,cÜller : l man; 
Dij Könin�sfeld : 6 man (5 teruggekeerd); 

Om 13 uur na schafttijd niet terus: 
MJQüiëië1'I spat oh --:Ï3mä'n ; 
·Bij Thomsen's Pavenbedrijf (r.�aashaven): 14 man;

. .' Bi .1 .Hoogerwerff : 22 man. 

'· 'ti.;, all�n ·werd de 'llSatregel toegepast, dat hun werkboekje
gedurende •hvee àagen werd ingetrokken. 

Ongeregeld.p.éden hebben zich op 4 Hei 1950 niet voorge
daan. De Cor.imunistische Partij was er op uit de vrouwen 
bij hun straataotie het spits te doen afbijten. Jten over
woog daarbij waarschi jnli Jk, dat het voor de poli tie uiterst 
moeilijk zou zijn krachtdadig tegen de bedoelde vrouvlen op 
te' treden. Het gewenste resultaat leverde zulks echter niet o 
op. Toen dan ook als ordemaatregel vijftien vrouwen tijdelijk 
naar een politiebureau werden overgebracht, daar zij te 
hinderlijk voor de omgeving waren, volgde geen enkel af
keurend oornm,entaar onder de arbeiders. Zij uitten wel de 
mening, dat de vrouwen beter aan haar werk konden blijven. 

Het terrein van Thomsen aan de Lekhaven was volledig 
at te sluiten. Dientengevolge konden hier geen oploopjes 
plaats vinden. 

In de na:r.iiddag van 4 Hei wees geen enkel teken in de 
haven .er meer op, dat .het eerste wapenschip daar gemeerd lag. 

In de ochtend van 5 l1ei 1950 werd door de E.v.c. nog een 
s�oedvergadering belegd, teneinde de resultaten ven de actie 
nader te bespre�en. Hierbij bleek, dat het de sprekers moei
li,ik viel, de wa"lrheid te verdoezelen; gretig verwezen de 
woordvoerders nAar de r.olitieafzetting, de "angst van de 
reactie" e .d. teneinde nog gehoor te vinden bij het publiek 

- ( on�eveer 250 personen) -
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(ongeveer 250 �ersonen). In het onderhavige geval, aldus 
werd betoog9-·zou de leiding door de onverwachte komst van 
het schip zijn verrast, doch de volgende maal zou de actie 
worden voortgezet en .�ap met beter resultaat. 

Overziet men echter dat�ene, wat de communisten bij de 
komst van het eerste wapensohip gepresteerd hebben, dan 
kan ten besluite van dit overzicht het volgende worden 
gesteld: het vertrouwen is alleszins gewettigd - tenzij 
zich bijzondere omstandigheden zouden voordoen - dat de 
overige te Rotterdam aankomende· schepen net dezelfde voort
varendheid zullen worden gelost. 

' . , . .

t, 

"'·· 
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's-Gravenhage, 12 Mei 1950. 

GEHEIM - PERSOONLIJK 
.. ,. .. ··- .(, 

Hierdoor deel ik UHoogedelgestrenge 
mede, dat de tweede M.D.A.P.-verscheping verwacht 
wordt op 27 Mei in Rotterdam aan ie komen per 
s.s. Southland • 

Dit schip heeft 1650 ton w (van 1016 kg), 
hoofdzakelijk motortransportvoertuigen aan boord 
ter lossing. 

Agent is Gans' Transport Maatschappij, 
stuwadoor Quick Despatch (F. Swartouw). 

Scheepvaart en Oorlog zijn ingelicht. 

DE SECRETARIS-GENERAAL 
VAN HET MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN, 

��

Aan het Hoofd van de Binnenlandse 
Javastraat 68 
te 
's-GRAVENHAGE 

JJ /3 
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Vertrouwelijk: 

- .1 '.)

î-G MEI 1950

ALUI &si ç

Rotte�dam, 10 Mei 1950 . 

Be·cr.: De eerste wapenleveran
tie op 4 Wei 1950. 

J 
Nf}"t, ·;} •

!l.flfL. � � i' 

Nadat in het voo:;:jaar van 1950 blijkens publicaties 
in de pers en mededelingen voor ae raaio bekend gemaakt 

was, dat de eerste zending wapens ingevolge het Verdedi
gingsplan West-Europa eerlang in Nederland te verwachten 

was, ging de Communistische Partij Neaerlana over tot het 
voeren van een vrij intensieve propagan<fategen (}e-aa.n.v:oer 

..JT�� -ffi&tBr�aa-1, zulks geheel in navolging van de ook 
f,i tr 1-.,,fe ,-< -

in andere West-Europese landen gevoerd wordeflde actie. Zij 

richtte hierbij voornamelijk haar aanval op �octerdam, daa 
bij waarschijnlijk van de reaenering uitgaande, dat aan 

1 q... -< 

aeze � de voorkeur gegeven zou worden a-18 �éH':tV""e-erhaven 
boven Amsterdam, waar de invloed van de C.P.N. onaer de 
havenarbeiders aanzienlijk groter is d-e-a--d4e--in-�e:rstg�

'm:rem� è $�rad • 
1/ 

De O.Ommunistiscbe partij verschuilde zich1 aaartoe
achter het in September 1�49 opgerichte 11Rotterdams Vre-
descomité", cfa�-onder het mom van een actie voor de bevor
d erin0P' van de wereldvrede te V:Qe�e� -sJ.ecb.t.s • .bedoeld was 

1 ' 
als- eeft comm" voorposir. Dit "Rotterdams Vredescomité" on-
dervond .rüerbij de steun van het "Haven Actiecomité 11 en 
he·t; nadien in bet leven geroepen 11 :-ravenvredescomité 11 , z:-.g. 
voortgekomen uit alle havenarbeiders, die àe vrede voor
staan, het 11 vrouwen-liavenvredescomité 11 , v.raarin de vrouwen 
d..ezer arbeiders verenigd zijn (allen leden van de comm1,,0 
l*lVenor.ganisa:i. i� -ete Neder land se Vrouwen .Belf1eging), en een 
enkele minder belangrijke anti-militairistische organisa
tie. 

In den beginne trok de actie van b,et "Rotterdams 
Vredescomité 11 vrij veel belangstelling, docb naarmate 
s--te.ed6 duidelijker werd, dat bier sprake was van een han

dige com munistische mano&avre, daaloe &et interesse aan-
/ 

� 
zienlijk, &B bleef./iteinaelijk siecbts ae bekende er 
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munisLiscl!e kern mBt e!1l:ol� "'nti-1ilitfli�0i::.;�3-, over. 
·ro·c 11!.Zot·l;er1Jams Vreé:.escomi t �·1, en mee:: L1 het bij

zoncler het n-·,1venvrerlescorüt1", ze-t;t:: omstreek::; ··eb:2utri 
1950 een .�:rootscheeose namîle·�tenacti 0 voor de vrede in. 

v, ... �.r 
.. - , 

Àaa:rbij (:fely.a.se�.1!.mCt te...;en de .... �.n"t9ancle Amerik2.r>�·1sc 1 7:Wr.f'n-
' 

ties. rennelijL ;,•as het corrit-s 1)einvloeë. c1oo:i..� de v-:ij al-
:.;er:ieen :1ee:::sende ri:ening, r'i" t ..:e eeI's.,;e ,1apcnzz11di 
te VG:cwacht D was. :)e r::or:nm.;.air.:;ten .:;re_1e11 elk;:; ve .:;r.:i(,, :ri_n0 

lr"' � 
en elke �ich voo�·J.oen6.e .:;el .::; �n_�eic: aan.((te in(·,�u::: 
claè Qe Ro"'.;tercla!!l.se haveri ·:;_�b9iclers e ,ns._.;e3ind �:,:,•1ij ?end 
den te..:.;enover cleze \'lf:J..._Jontran:::;porten, Ol1L1ank · Le-'

.; .:eit, i.:at 
nac:;eno ::_; r-t.lle c.rbe ü.1e:cs een c.11C.:er0 ·ten i u,:: toecech.".an wa ·en. 
b- ,. ---·:u0.."1 =!:""'-..-� ..... ··--.t· �_.;i...,,. l/.: ""' -1·1"'r.:- r·e,·e1-u· rs,p5-•- -(.11·1·

1 
�-,:•7;T:;,r:"'l:!:;l'v...,:r.J, \IY�U.'lvl.X:--,� .J.:Ç�1.-IJ 

V 
·n::J::::J yr; �..:J � •l.,- ..;.... g,.. t.,._ .. U 

�,:;.;.s cle 3�ol"'st v::i.:i.1 �1et ee�: ... te se: i�, pa11cel::0•1 - · gdr��,- s vi-::1 
he-'.; de (; a�,1 .unistL,che ?ai·-'�ij ui ters � T"'C i.li�k c:e ve ·J.ope·, 
actie-� nieuw leven in t- bl[,�e'1. Vo-ra8.n2taande com-

oen .:;:·oot :fi8,sco sou ·,rordc-1..,, J.:o·.D. de 1�r.vqnr:ixbej cie-s 11 t 
schi) n : .. -;t, !3()Uc°h')l' lo' sen. 

Hoewel nac.Lre ')ij �011<' e;.::1e(· e·, ove1° 1:et eerste s1;'·.i::? 
niet onder de haver12.:rb(1ir"8!.'S b:;k-nr' wa.1:-011, we1·� er in è.ie 
: .:rin...;an -� och o _) .:; "'ï-nl: __ .; , (.c:'; het in d" ,'l.::-.r _ t v� n 2 op 3 
,:ei te TI04;·l.;erê2 .. t 7.0u afl .. ,,,o,en. Jje �or. u··1ist,::.,1 
de o:i alles vo,-.--ocr::id t :-; �jn, vic..r ala.r·m::,r'.1·es-se� (t··ce 
de Eec·.ttr- en tuee aan da Li··1l:::)J."-t=aasoqver) ë.e 0_1·:;_·o.c•·t 
ve:,•st:rel-� j 2ll,, )artj_�eenot �11 b� j birme1ikonst vr-n het schip 
o:_1 te ::o,c-_�e:',\ 011,_;eacht o-) ;,elk tij 'att1�) f'..Gc1.urenèe eb "·erst� 

.• , r. J.;..J:-,1 

ck:'.,.;en van I,ï;:,i w0rC:en no� rmkeJ.12: P�� 1.::'l" ten on bulleti'ns
VO'l..'3preid, �:cm:.elijl.: ·oeJoclè 2.ls laai�ste aans�10:,• · n..., "oor
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/ e.r1J3i �e:-cs om ll l, P. 
1l . .!.1c".en 

p '""" 
, ����a é11i._;1 L1v1o .d 

\ ni.et ·.·"r1.-· .::;,:nonr.::11.1 .c:;o'né:.e::· �._;� bel&ne;stPll i 11.:; ï::er 
·i VE'l' ,'e:::.e par-:�le Lte11 �,.enni;:; ...;_enomon •.

.. - -
T n de nac:1t van ',! oe,18da...; 3 o) 1onc.e:·dr...: t;. : ·ei,� 

circri 2 .15 u 1··, voe1· �,o.ç;. �., ,:it An:;ril;:r,,.,,nse stoon se'· i:p 
e 

1<"·1J : vr-,n Thorn.sen' s :IavcnJecL·i� ·;:. -�� ...:a.e-t��e�:Jf··.·,e; ·.!;-G� .ä.e 
._ � . � ""b

""'

' - l � ' " b �
r

. ;\:1_; ··f!,&. Jl,�:t. i.,evoren/ t3�!'.l".L(, ,. .... " 01.l u uur e._:,j1l!.'"1 �ou 
vo:;:-a311 net het lo� sen vaE de � i;u: .. .:;oede�·e,1, ,:ae.rn::, 'li� 18 
een ae.nv:-.n.:; c;e;-aLz,·t zou ·orden rnet ":et ui-�laCen van 1,..:t 
wapenmateria�.l, -zijnde in totaal 124 ton (voor zoveel be
l:e11,· een aante.l stu1�: en luc}1ta:êwce�·, munitie en v .Tb:nél.int:;s 
materiaal). :0c munitie �ou over.:;elade "O,.'den in een lich
·te", ""t7e1." ,,;_�1, · l�t oveTi 5"" materiaal :::lod; nerd ori e,3n aan
d� 3·2 ie str,...L.�1é'e go�Jt;:re11 -l-;re� �. re::;. ll-e·"°tF� Yc:zH -.«-€ f,rei.n

18 tm .�. "'' 
Ae.1 "ht )l"oc:i.·amr1a heeft men s-�ipt <1e i:lant' 5,:·10uêe!l, 

Alle daartoe s.r:13enezen htivenai"bei( ers hebbe-r1 zonJer enit;c 

uitzonde1·ing en zonfün" te:-i.·u;:;houëtine 8,:111 de lossi.Y1._; de>elce

nor1en. / • .(,_ .. ,,( . t .. -' ,, . ; i;..� ,
l , tï. i:;:{_,."-',., ?. .

) f.'!_ -., J " 1 ··� j,{<�11 
,..., 't \>.,,,_,.,._,,,... - l � 

����'ill'"""'r,an ...0 u:t����4�-e<:h�B?.:t· t �- ; o;.-c4� t."3,--
v ---� .4 { f • ,, \ ��'>:,.0 

V 

• 
-�-"3-:;Ç::l;.; ,<;qe 'è.JQ..,.;-� h�/"11.J.Ct -veel ve.rt:r01"llie!1 voor C:.e toe.:.:omst 

r--::osc· onJ�':l' heb1rnn.� Hac��i.-t de alai"meï•i 1c van de Parti.� -Ol1

.J 
-- ..JU:�· .,,,.,..,. -(4"-'-r.J 

�?Sci1..5.30 uu·t ti: .. it'O�l he_;uri"nen ,ra::;, bl�1: .. -1. Sl.·c"':1."1f3 ;11::ele

,,ri•o;x.1'31. -,ü :;.3·· wJ .. }' o·{'--� vsst_;estelde ::>lr<.ats-1:.ve:cBc�:enei• 
.L • • ..... • 4�-"-,

(4
'·· ...... l -l,,, • 1.:,,,. t. ,3 ?.-;.J11. -'e ov-3r1.__:;3n &±� zien 11mn e_s c,f!' a�w .n ver-

zamel� in èe nabij', ic: v ,11 de tw-ee m�l{L-1..:;'"':ol ·:üJn v00:;.1 los 
se h::·veu::,.rbeic.i.ers aan de St ... Tobswe..:; en aan Je ··aosh�v0n. 
Alle vooraansta.ant1e po.rtij- en :; . V .C .-1\mctio·mri t;..,,?.11,
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r,a·:- d0---,o,�.'.:;,s-G ;ï.1, ve:...; lij' .; n._. tot de .::;e·:;ro:.':fen 
'� Ju : � 

voorbe.cei .. -in3�n/l'Iîét J�coot .:;e\•ees� -i-f,!, 'tli�kt t·.,�., he-'; 
vol::;ende ov0rzi.cht(1'�···-���-5 et..:.;... �o....; ._,,<:.a�t.eut1eri 

��.i.i�'1, '.::::.t heJ. a;;-1 tal l0'.18e ',.venf:' ,•baide ... ·s �i ei 
::ci.üm (GOO l>a� :� 
Do:..1de::.'dae �- : .. .; 1950 van de oc�Tt;enduloe.c· niet o -�:....omen: 

'lij ::11omse·. 1 s 1üwenbe ... 1rijl' 

Ofl 9 un.r Vc.:� ' -� t ,�I'�in .c·el o )en 
3ij C-u_ic� �i ,'<te' 
Bij U • 1�ülle:;:-
3:i � ::-önil1[,&::'elc1 

3 rr.an 
3 l"'11 

: 22 rn 

l �J. 11 

:-'" j �11orrsen 1 s -Iavenbedrij.C (:_oasl.�.ven) • 1.· rL..'l..11 ; 
22 lllê'1.

0:-9 aJ.l0n werd de ma,at1 ��,, to ...:;cpr,.st, ä::o.t 
boe1cj 

(�§l&�:1-· :Jo Co •--m'li.:tische Pt•rtij ·as Gr op uit de v··m.n·en 
l '.n.e-J: ".-,�_1�_1.01

"'-e .· 0"'·1 :.,."j .. t ,,,i,·l 1). � ···1r1 /:, .. ,;.-,.-, J. r C '· 1· .• 'l.rc.,m..-c -:,1'L•_,�1 
.,_ YI.J- v! Gt-l.,� · u ,_ l�' u 

t ";Jl, c._,j,lt t. 1.-,1 -* ..,.;:�',t'I""
.., 

� �At '"'7 i'h �,.rSCt.Lij ril i jJr �J, ;;,, · � è' a-'; hei; v.001·

de politi utterst mo.tl�j� 

11iet o::_1. To _ da_1 ooL al::, oraema::,·'·r1cel � vijfti"',Tt . .:l 
v:i..�otnen ti j-1elijk naar een politicbn:ï'.'ea1� ·,orr./ÖV ·,:-...,e1--·�2ènl 
daa·· �:· j ... r 1J.infe--lj jk voo1, J., om.::;evi·1� ,,a:re_1, vo:...;:;-::.:e 
�een cnJ:cl r a.:Cteurenc".. c o;-1m0n-�:::.a:;., oncle cl e .... �::b--:: i · e:�s; �l 

f'""') 
'"' 1rf_,=; , �.J*.· ó ,,.. , 

,;�· , \.Cc..:i.::.m:i._z;.-:j-' de 11 ·1in0 ;ë-����.11, rl�·�; cle v:rou· ·en 1)et.cr as.n 
a 4r ,i.-,.�:<;J,.,., 

liuR wer·..: ' onè.en hlijven. 
;i::)..oo;•cl o;i;� ,.uc.t ter-rein van ��10I'1Se.1 aa.i.1 Cl� LeVi."2.Vr.:11

./)'(..� .. ..-.J...,� �, . •, "1A,,-�-< volledi.5 ai: te sluiten �(Kori'û&'1. hi2�� 3 �<ë;n o:0loopjef: 
:üar-ts vinC..e11. 

In de namid.1.�.ac Vë:,11 4 • ei wees ..:;een en,·el ·' . .i-:Jke11 
-l r.r 

eerrtc wap(msci.!i:, � 4-'€ 

195C werè door de · ,. "i /'. 

va:� d·1 ac<;ie � n:)ue-, -Cf� bes:_)rek ,11. T'.ierhij ble col , 

- het -

. .... 8."
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>.et .'b.ui mor,ilijk viel d<:. '\/fü?,r11;id t J v 1..-.o;�elc1:� -rcti...,. 
w-eJ��dQ'.:': ��a���n �:1oli"'cie�:u:zett: 1.., , � 

r 
- � an._;3·0 vo.n Ge l"f-f-lc-tiE, c. d.} 7'""� ..u,-@ië-.·!;� no,: .;ch0or 

' • • ' J bl. 1 ( "5 1 ' + -�. - I ' ...01J .1.e G pu 1.e � on._, , veer _ L _)1rsonen, ��n. 11 i',:.1., 
o:4à.er.ra•1i.z� {.;CVe.lJ zou de le.i.êl.ir � 100:c r1.e onverw�c: t0 ::or,1st 
-v-an"'"h,;t scLiI.J (verras� _:i� .,-,, Joch <ie vol_;c,:nde niaal zoï.l de 
actie!, e.1 clan n,3t 1)et..::r re,sul"'i;aat,,. ����ffl-� •

Ove1·ziet L.:m ec',te:r ar', 1:;i. �-:- ,s��,1r de��=iJ'l!!!S"Ctrnu-
�i.� c1 at._;e,1c:, - iat ël e co JI.1"Lulis·cer! '"'i � :ie komst vai1. '1,Ud.--f. 
ee:. "-t -(;;{:;_i:-, .:;"'1,:tes �ee:td l1eoben, ,"�•iJ. ±s :. ·0 ve.rtr0Uï1en 

4r, alleszins gewetticd - -� 1Fij ��ic: bij!3onCere oms·t-:..nrie
, ecJ.eJ., zo·tiCen voo:rC c "n 
komende sc�e)G'l ï. et è.ezelfde voortv� re.1dheid �,:le@·;; zull �r 
worr1ena.,)� 

'ne b�' ·t...;evi1ic a� alle jij d�z 3 v,�6epin._, 11"!

trol:1< ::1 j,rt:stci1:1t;i..es heeft i::.1 ae �"ctij' �JiNraèi ._, e1 cl 5eÏ 
-, ·e....,l�&i� o.-en vol...;en,�e s•;j.%-J�n:1hc zu11� n d.0 zelfde · 'aat-
r� ee-t;!'o:ffcn ,,,&: / 

Aan B. �i .D. 

''il!� \ 

? . ,; 

,., y 
.., 

1 
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otitio voor ll B / · III 
i'KB / tr.Tiecrvoo�t 

HC/ D 

-.-... - .... -.......... • ...... -.....--=- , . ........ ._.. -• -...... 

Betreft: �. f �Ge wapcnlevorantles • 
... ........._....._..__,_ _____________ .,..,...... ... ....... 

·o. 42

Het eerste schip, e O :mpire tatott

3al vomoo delijk .J- Zi April 1950 in otterdna .. -

arr::1.v,3ren. 

Do Cil..T>(;O.door is (la · • î.ondern a flet SCb.ip 
kogt in do Lekhaven aw1 on oor.dt door Thotlsen•s 
It..-iivcnbedrijf bchw1dold. 
In dit echip be'\"illtl".; zich tuscon and.ere nor·t:ialo 
laël:1.ng + 400 ton oo�logomateriaal. 

1û.o coördina:tor voor ru.lo boveiligingc
oaatrcgalon langs do gehele wog iD mu1geTJezen 
do Hooî'dconninoaric vun Po1itie to Rotterdam, 
<Je Heer Staal" 

uoch't or in do tookonot eo."1 schip naar 
Anotcrdal'.! ko::wn, dan zal non zic.11 voo:r wat bo
tre:f't hot territoir ven do Oê.c1ocnto �tordam 
L"tl.nnên wond.an tot de !Ioof'dcommicow:ia vun • :olitio 
te lülatordom, �e Heer W1Sjager en,voor wat
betreft do i>evoi.liging vo.n hot trajact lruJgr:i 
bot fToi:xrdzeelta.rLBnl, tot de Heer Gerritne vrui do 
Hijkor,olitio. 

·on vorwacht tot 30 Juni 1950 in tote.ál.
-t· 5400 tC':n oo:,;lo ·smateriaal in Ned.erla.nd, waar
van do ilelft rei; Nederland.no achl}pon zsl c,orûsn 
a.angovo crd. 

'o-Gravenllage, 24 l1Jµ>il J.950 Hoo!'d B.V.D. 
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Notitie voor Hoofd B. 
-------- ____ ......_.... __ 

No. 31 

Voor zijn vertrek naar het buitenland richtte 
Hoofd BVD op 27-2-50 een schrijven aan Mr.Van Rhijn 
(zie bijlage I), waarbij hij in tweevoud een concept 
voor propaganda-doeleinden voegde (zie bijlage II). 

Op Zaterdag 11 Maart j .1. kwam de Heer Van 
Bavel bij mij met een bericht over ontstemming welke 
bij de CBTA zou bestaan t.a.v. het con·tact met 
Hoofd BVD ia verband met diens toezending van propa
gandamateriaal. In overleg met de Heer Van Maanen 
heb i k  de Heer Van_ :Eavel gevraagd zijn bericht zo 
spoedig mogelijk op papier te zetten, opdat H BVD 
hiervan dit week-end ken nis zou kunnen nemen en 
eventuële verdere actie bepalen (zie Bijlage III). 

De nota van de Heer Van Bavel was voor H BVD 
aanleiding tot het dioteren van een kort memorandum 
(zie bijlage IV), waarin hij de gang van zaken
t.a.v. zijn contact met de CBTA uiteenzet.

Het ie H BVD niet bekend in hoeverre U in de 
afgelopen 10 dagen contact hebt gehad met Mr.Ve..n 
Rhijn; wellicht echter hebt U nog berichten welke 
voor deze van interesse zijn, Gaarne zag H BVD der
halve, dat U de Heer Van Rhijn thans op korte ter
mijn te spreken zou vragen om met hem, behalve de 
nog binnengekomen berichten ook de hierboven aange
duide kwesti e te bespreken. 

KA, 13-3-50 • 

BIJLAGEN: 4. 
-
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M E M O R A N D U M. 
----.,..----------

Door de Ministerraad is beslist, dat op één centraal 
punt, n!h. bij de Heer Mr" Fock, de coördinatie zou komen 
te liggen voor alles betreffende de eventuêle moeilijkheden 
bij het lossen van de Amerikaanse wapenen. 

De staatssecretaris, Mr.Van Rhijn, werd aangewezen 
contacten te onderhouden met werkgevers en werknemers ten

einde in gezamenlijk overleg de maatregelen te beraden om 
de staking zo mogelijk te voorkomen. 

Mij werd opgedragen om de inlichtingen, waarover ik 
beschikte en die van belang konden zijn voor door werkgevers 
en werknemers te voeren propaganda, aan de Heer Van Rhijn 
te doen toeko11Bn, opdat deze de door mij verstrekte inlich
tingen verder met de betrokken instanties kon bespreken. 

Er hebben bij de Heer Van Bhijn in mijn bijzijn 
2 besprekingen plaats gehad; één met werkgevers en werk
nemers uit Rotterdam (Mr"Hummel van de Scheepvaartver-Zuid, 
de Heer Th.Smeding van de Centrale Transportarbeiders en 
de Heer Laan Sr. van de Rotterdamse Transportarbeiders) 
en éón met twee heren van de Scheepvaartver.Noord (de Heren 
Kmuyff en Bastet) en van de Amsterdamse Tran-aporta.rbeiders 
de Heer Laan Jr.). 

Bij de bijeenkomsten verzocht de Heer Van Rhijn met 
nadruk geen a.fzond-erlijke besprekingen buiten hem om over 
dit onderwerp te houden. Ik heb dan ook geen van deze beren 
sinds de ontmoeting bij de Heer Van Rhijn op Sociale Zaken 
ooit meer gezien en heb slechts ter voldoening aan een 
verzoek, hetwelk zeer in het bijzonder van de Rotterdamse 
arbeidersvertegenwoordigers was uitgegaan, aan de Heer Van 
Rhijn hev materiaal geleverd, dat zou kUnnen dienen voor 
bet voeren van propaganda tegen de communistische agi�atie. 
Dit materiaal was gebaseerd op inlichtingen, die vast ston
den en die door mijn medewerkers voor publicatie waren vrij
gegeven. 

Klaarbl:ijke lijk heeft de Heer Van Rhijn deze gege
vens ddorgezonden aan de arbeidersorganisaties • 

.. 

H BVD, 
12-3-50.
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CON C El? To 
-----· ... -.. 

Sinds de bevrijding is het conmuniame in Mederland 

in al zijn openlijke verschijningsvormen op een dusdanige 

wijze achteruitgegaan, dat er bepaald gesproken kan worden 

van een crisis. 

Wanneer in 1946 bij de verkiezingen van Provinciale 

Staten nog 11.41� communistisch stemde� dan is de terug

vnl in 1949 bij de Gemeenteraadsverkiezingen tot 6.96� 

een verschijnsel, waaruit blijkt, dat de politieke invloed 

van het conmunisme in Nederland nauwelijks meer meetelt. 

Wanneer in 1946 de E.v.c. + 175.000 leden telt,. -

dan is een terugval in 1950 tot .± 85.000 le den oa.tastro-

phaal voor de openlijke invloed van deze vakorganisatie • 

Wanneer tenslotte "De Waarheid" na de bevrijding 

start.te met .± 400.000 lezers en het aantal. abonnementen 

tbans in 1950 nauwelijks meer dan 100.000 bedraagt, dan 

toont ook dit, dat de invloed van het communisme in 

Nederland dusdanig teruggelopen is, dat er van communis

tische zijde noodzakelijk iets moet gebeuren teneinde 

een volkomen terugval. tot onbeduidendheid te voorkomen. 

Op dit voor het communisme critieke ogenblik komen 

er als manna uit de nemel wapenzendingen uit Amerika en 

tot eI1«r1rrijs-moet Moskou dit benutten om er hier in 

Nederland en het Westen in het algemeen weer bovenop te 

komen. 

Men heeft het eerst op allerlei andere wijzen ge

probeerd. Toen men zag, dat men in Nederland langs c1e 

politieke lijn in openbare lichamen, enzo nimmer iets 

zou kunnen berei ken heeft men al zijn aandacht geconcen

treerd op de vakbewegingen. Da.ar was eerst de poging 

om met het N.v.v. tot een fusie te geraken. 

Denk eens in, welk een vernietigende invloed deze 

fusie gehad zou hebben op de democratische vakbewegingen. 

Zij zouden innerlijk zijn uitgehold en na enkele jaren 

zouden de coI11I1unieten ongetwijfeld de overhand hebben 

gekregen. 
Toen 
-
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Toen de fusie niet doorging kwam het par� van 
achter het IJzeren Gordijn om met alle denkbare middelen 
leden van het N.v.v. over te halen lid te worden van de 
E.v.c. Toen bleek 1 dat ook deze tactiek op een fiasco 
uitliep, ging men - na nieuwe inatruc-tias uit Moskou te 
hebben verkregen - over tot de methode om leden van het 
N.v.v. in het geheim te bekeren tot het oomnunisme en
hen dan ru.stig in hun eigen vakorgo.nisaties te laten

teneinde dan daar ondergronds h':ln destructieve arbeid
aan te vangen.

Ook dit mis lukte en de bonzen van het communisme 
in Nederland kwamen hoe langer hoe nerveuzer terug van 
hun besprekingen met de Kominform met nieuwe instructies • 

Deze instructies luiddeni "Verlaat de E. v.c.: doe 

het voorkomen alsof Gij genoeg hebt van deze walgelijke 
organisatie en meldt U aan als bekeerling bij het N.v.v.

Hoe b&rder4if-op de E.v.o. scheldt, des te verheugder 
zal men U in de demooratiach-aocialistische gelederen 
opnemen� 

In dit stadium vezkeren wij thans. Docb het laat 

·zich aanzien, dat ook deze tactiek, hoe listig vaak ook
voorbereid, geen kana van slagen zal hebben.

De heren in Moskou zijn woedend over het steeds 
achteruitlopen van de communistische in�oed in Nederland. 
Zij verwijten dit aan hun getrouwe volgelingen, die in 
hun verbittering rechts en links standjes uitdelen aan 
districts-bestuurders en andere organisatoren van de 

Communis-tische Partij in Nederlando 
Het verval ie groot, . de put , waarin men is ver

zonken ,- 1a diep en nu komen daar de Aitlerikaanae schepen 

met we.pens als laatste redding om met behulp v�Jl anders
denkende arbeiders de eer en de invloed van de Cormnunie
tische Partij in Nederlan� te redden; om met behulp van 
de leden van het N.v.v. aan Moskou en naride wereld te 
kunnen laten zien, dat,als Moskou beveelt�zel�s in 

Nederland, waar de communistische invloed zo gering is,

de instructies van het Kremlin worden uitgevoerd. 

Mae.r 
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Maar· wij doorzien gelukkig het gemene spel om 
niet te zeggen waar het op aan komt, doch om onder de 
dekmantel van de vrede de arbeiders op te roepen tot 
een staking. Al.sof niet elke Nederlander in hart en 
nieren pacifist isJ alsof niet elY.e vrouw in Nederland 
haar man en kinderen liever bij zich houdt dan deze 

ten offer te doen vallen aan een oorlog. Een beroep op 
vrede vindt i.n Nederland, misschien meer dan in enig 

land ter wereld, een weerklank. 
Maar degene, die deze vredesvlag in de vu.iat 

heeft, klimt daarmede op de ruggen van de N.v.v.-ers 

naar boven om deze vlag alsdan te verwisselen voor de 

bloedrode vaan root de hamer en de sikkel • 

Wanneer deze staking zou slagen, dan hebt Gij 

daarmede niets bereikt4 De wapens zullen, zoals de 
Minister-President Dr.Drees verklaard heeft, toch gelost 
worden en Gij hebt dan meegeholpen om het comnuniame 

in Nederl-an:d--uit-- zijn diep verval omhoog te stuwen ten
einde U vervolgens aan te tasten in Uw organisatie en 

in geheel Uw bestaan. 
Dit en niet andere is de achtergrond van de 

actie van de vredescomité• s, welke zich thans overal 
hebben gevormd" 
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MINISTERIE VAN 

BINNENLANDSE ZAKEN 
's-Gravenhage, 27 Febru.ari 1950 
Javastraat 68. 

No.: h4Jt.. 80627

Bijl.: 2.-

AAN 

Excellentie, 

GEHEIM-PERSOOt"LIJK. 
------" .... ____ .. __ _ 

Zoals was afgesproken zullen de Heren 

Crabbendam en De �eyer van mijn dienst, die even

eens bereikbaar zijn op no. 182730, de doorU nodig 

geachte besprekingen met werkgevers- en werknemers

organisaties bijwonen. Ik moet tot mi;jn spijt voor 

enige tijd naar het buitenland. 

De toestand laat zich momenteel zeer gunotig 

aanzien, doch ik zou U desniettemin. in overweging 

willen geven om bijgaand concept in handen te stel

len van d� werknemersorganisaties in het havenbe

drijf, als grondslag voor propaganda-pamfletten onder 

de arbeiders. He·t zal ongetwijfeld nodig blijven 

deze·propaganda op de j uiste wijze en op de juiste 

tijd te voeren. Van werkgeverszijde werd nl. de 

klacht geuit, dat de communisten veel actievett �ijn 

met het bewerken van de massa dan de modern georgani

seerden. 

Inmiddels blijf ik met gevoelens van de meeste 

hoogachting, 

Uw dw. 

l!r.L.Einthoven 

Zijne Excellentie 
Mr.nr. A.A. Van Rhijn, 
staatssecretaris van Sociale Zaken, 

Min1.sterie van Sociale Zaken 

te 

t s-G R A V E N H A G E. 
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••••• Onderge·tekende verklaart stuk 

No •• • ����1 .... , d.d. • ••• ?7. J!1�P.1;'Pfl.r.,i. •••••• ,19:tI. 50 

met 2 bijlagen 
in goede orde te hebben ontvangen. 

z.�.de staatssecretaris
van :iociale· za1"en

. . . . . . . . . -� �� ... •••••• • ••••••••••••••

{Dienst, code· of 
Verbind.ingsnr. ) 

(Datum.) 

'v.� 
{Paraaf of
Handtekening·

Verzoe�e dit ontvangstbewijs met spoed 
ingevuld te retourneren aan: 

Min.· van Binnenlandse Zaken 
Ja va·.str aa t 68 
's-G:ravenliage. 
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MINISTERIE VAN 
ALGEMENE ZAKEN. 

1 s--Gravenhage, 16 Februari 1950 

FA. 1041/69 

AAN : 

GEHEIM - _PjsRSOONLIJ]{. 

H. _ b'' d .
1 

Uwer Excellentie t k J.e.c IJ oe i.-c m!oogedelges,;reÏige oe omen
een puntsgewtjze samenvatting van de conclusies, ge-
nomen in de op 15 Februari 1950 in het Ministerie 
van Algemene Zaken gehouden bespreking. 

Enkele aanvullende beslissingen ztjn geno
men na afloop van deze vergad..ering; deze zijn bij de 
desbetreffende punten aangegeven. 

DE SECRETARIS,-GENERAAL 
van het 

Ministerie van Algemene Zaken , 

0��1--t-Á.<.__., 
' ' ----

.

--

Mr • Dr • A • A • van Rhijn 
Mr. F .R.Mijnlieff 
Jhr .Mr, Dr .L .H.K. C. van Asch van Wijck 
Generaal-Majoor J.D.Schepers 
Schout bij Nacht F. Stam 
de heer W.R.van der Ben 
Mr.L.Einthoven. 
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GEHEIM. 

Conclusies van de vergaderin__g_ o
� 15 Februari 1950

Î 
�ehouden 

f"n liet 'MlnisterTê van ll
't

mene a'.k'ërï onder voorzl tersc11a�
�ockd betre fenae even�ueeï·te verwacn�en moei
ljjkhed:en bij de lossing van M.X.P • .,::g_oedereh. 

l• Alle maatregelen en voorbereidingen voor het geval 
van complicaties bij de lossing der te verwachten Amerikaanse 
wapenzendingen worden volledig op de achtergrond gehouden; 
elke publiciteit dienaang�ande en elke zichtbaarheid daarvan 
dient te worden vermeden, 
2. Mr .Mi�ieff zal ten deze contact opnemen met de Bur�-
gemeesters van msterdam en Rotterdam door tussenkomst van de 
Commissarissen der Koningin, teneinde reeds thans een goede
samenwerking ook met de Procureurs-Generaal te verzekeren. In
zijn schrijven zal worden opgenomen, dat, wanneer de situatie
zulks zou vereisen, in ui tzonderings·- en spoedgevallen, de
Commissarissen der Koningin, de Burgemeesters en de Procureurs"
Generaal zich rechtstreeks tot Mr.Fock kunnen wenden wanneer
een onmiddellijke beslissing van de Regering vereist wordt .
(Dit laatste na afloop van de vergadering aldus beslist).

].. :Jhr .Mr. van Asch ':an WijcJ:s. zal zi oh met een aanslui--
tend schrijven wenêîen tot de betrokken Procureurs-Generaal. 

4-. 
îact opnemen me e inis er1e van or og, even ueel ooJ.r met 
het Ministerie van Marine, ter regeline; van de verrelcening van 
soldijen (en eventuele toeslagen daarop) met de cargadoors 
voor het geval, d�t tot lossing door militairen zou moeten 
worden overgegaan. 
5. Mr.Mji_nlieff zal een nader onderzoek instellen naar
cte berichten inzake geldinzameling onder het personeel van de
Gemeentesecretarie te Amsterdam (Bevolkingsregister) ten behoe-

.,,/ 
ve van eventuele stakers.

/ 6. In verband met het beperkte aantal troepen, dat na 
/ net huiswaarts zenden van de lichting 1949 II beschikbaar zal 

'/ 

ztjn, zal door het Ministerie van Marine worden nagegaan in 

•�,
hoeverre de Mariniers te �otterctam 'O'tj cte te nemen maatregelen 
kunnen worden ingeschakeld. 

. t. 7. Mr.Einthoven zal de te ztjner kennis komende gegevens, 
"f.i.i;J.>.1)-." - " 'Setreffende de verdere ontwii.ckeling der situatie, doen toeko-
m· ? men aan het Departement van Sociale Zaken (Mr.Dr.A.A.van Rhijn). 

ff�
WV" (Na afloop van de vergadering beslist), 

�. Alle ter vergadering vertegenwoordigde departeme� 
zullen Mr.Fock volledig op de hoogte houden van het verloop 
van zaken in verband met deze kwestie, alsmede vooroverleg met 
hem plegen ten aanzien van eventueel te nemen maatregelen. 
9. Het Directoraat�Generaal voor Sche�Evaart zal zorg-
dragen voor:
a. berichtgeving inzake de verschepingg data, naam van de sche

pen, agenten, loshavens, hoeveelheden en soort van lading;
b. het tijdig tevoren verkrijgen van stuwplannen, indien mogelijk.

10. . ••
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1.Q.. Het Ministerie van Oorlo_g__ treft voorbereidingen 
voor het eventueel lossen van�-TaCring door militairen, als
mede voGr eventuele militaire bijstand aan de politie. Daarbij 
zal worden nagegaan in hoeverre het nodig en mogelijk is de 
Mariniers te Rotterdam in te schakelen (zie punt 6). Deze 
voorbereidtBgen zullen ��en zic�tba�_r karak!er dragen-.�� 

1.1• De Le�ervoorl�chting�dienst neemt reeds contact op 
met de hoofdredacties cter bona riae dagbladpers ter beperking 
van de berichtgeving in dit opzicht. In het bijzonder zal geen 

lmelding van verschepingen en scheepsnamen moeten worden ge-
• maakt; t.z.t. wanneer het materieel zijn eindbestemming zal
hebben bereikt, kan aan de pers gelegenheid tot bezichtiging
en publiciteit worden gegeven, voorzover daartegen uit andere
hoofde geen bezwaar bestaat. ,Het Ministerie van Oorlog zal 
dit laatste nog nader overwegent bij Marine bestaat hiertegen
n.l. bezwaar).

j_g,. Wat betreft de berichtgeving van de overeenkomstige 
moeilijkheden of incidenten in het buitenland, zal door Mr.Fock 
in ov�rleg met de betrokken voorlichtingsdiensten wordenna=
gegaan in hoeverre daartoe een vertrouwelijke persconferentie 
zou kunnen dienen en zo ja, op welk tijdstip. Alternatief is 
een aanvullende mededeling van de LegervooriiDhtingsqienst 
aan de hoofdredacties der bona fide dagbladpers. 
13. Het contact met werkgevers- en werknemersorganisaties
zal worden onderhouden door het Ministerie van Sociale Zaken
met dien verstande

1 
dat Mr.Dr.van"1Uïijn aan deze organisa�ies

zal mededelen, dat de Regering Wir.Fock heeft aangewezen als
coördinator voor de verschillende te treffen voorzieningen en
dat zlj zich desgewenst of zo nodig ook rechtstreeks tot hem
kunnen wenden . (Na afloop van de vergadering beslist).

ll• Het vertrek van de eerste zending ( tolcen-shi:pment) 
uit Amerika kan in de tweede helft van Maart worden verwacht. 

16 Februari 1950 . 

Typ: 3 
Coll:3, 8. 
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qierbij het verslag van het onderhoud van 
H BVD met Minister Joekes op 8-2-50 ter nadere 
bespreking op 11-2-§0. 

KA, 10-2-50. 



Verslag van onderh-0ud met Minister Mr.A.M.Joekes, in aanwezig
heid van Mr.Dr.A.A.van Rhijn p Staatssecretarie van Sociale Zaken, 
gehouden op 8 Februari 1950. 

In opdracht van de Minister-President, die ik hier
over tevoren had geraadpleegd, besprak ik met ?ltinister Joekes 
de wenselijkheid van het vormen van een team onder leiding
van Sociale Zaken met als leden een vertegenwoordiger van de
werkgevers in het havenbedrij� in Rotterdam, b.v. Mr.Hunmel, 
Voorzitter van de Scheepvaartvereniging Rotterdam-Zûld, eA, 
als vertegenwoordiger van de werknemers, Smèding, Voorzitter 
van de Bond van Socialistische Transportarbeiders. 

Ik deelde mede, dat de Minister-President het uiter
aard het beste vond met alle denkbare middelen een staking te 
voorkomen en dat tengevolge van dit team-work maatregelen van 
propagandistische aard zouden kunnen worden getroffen, welke 
een tegenwicht t�3en de actie van communiatiscbe zijde1 zouden 
vormen. 

Da B" V.D .. , zo deelde ik mede, beschikt over uitsteken
de "inside informationn , die zou kunnen helpen de propaganda 
op de juiste wijze te voeren, doch wij zijn slechts bereid om 
deze inlichtingen te verstrekken aan dit team_, waarbij dan 
onzerzijds zekere condities zouden worden gesteld teneinde de 
bron te beveiligen. 

Minister Joekes g:tng met dit voorstel geheel aocoord. 
De Heer Van Rhijn werd aangewezen namens Sociale Zaken en Maan
dag, 13 dezer zal de eerste bijeenkomst van dit teOlll in mijn 
bijzijn plaats vinden. 

Aangezien het mij niet mogelijk is - zeker niet wanneeJ 
de zaak gaat dringen - om mij persoonlijk met deze zaak blijvend 
bezig te houden, moet er iemand van onze dienst worden aange
wezen, die over alle gegevens beschikt en weet te onderscheiden 
tussen hetgeen w�l en hetgeen niet openbaar mag worden en ook 
weet te beslissen over de tijdstippen waarop dit het geval mag 
zijn. Daar noch Gerbrands, nocb Neervoort voor dit contact in 
aar..merking komen op grond van hun bijzondere positie in de 
dienst, blijft m.i. alleen De Meyer over, die bovendien het 
voordeel heeft Rotterdam grondig te kennen en die tevens kan 
zorgen voor het contact met ID-Rotterdam, welke nl. ook over 
eigen inlichtingenbronnen bescbikto 

Ik w11 tenslotte hier nog aan toevoegen, dat mijn 
bespreking uitsluitend gold "policy making", dus ni.et de 
kwestie van handhaving van openbare orde en rust, welke uiter
aard besproken moet worden met de Hoofdcomnisaaris van Politie 
te Rotterdam en eventueel de Burgemeester en waarbij ook de 
Minister van Binnenlandse Zaken dient te worden ingeschakeld, 
terwijl, zoals bekend, de Regering heeft beslist, dat het 
lossen van de schepen zo nodig door het leger zal moeten ge
sch ieden. 

Hoofd BVD. 
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GEHEIM STRIKT PERSOONLIJK 

' 

Beste Wim, 

Ik ben zeer onder de indruk van je a.s. vertrek 
juist op dit ogenblik. 

De vraag waarvoor we ons gesteld zien is n.l. de
ze: hoe kunnen we met behulp van mijn inlichtingen in 
gezamErl.1jk overleg een staking voorkomen. Daartoe ben 
.J.L1. nodig plus Hummel,en Smeding om dit spel op de juiste 
wijze te spelen. 

Indien we het geheel in handen van de, eigenlijk ge
zegd, militairen geven, dan zullen deze de neiging hebben 
om hun mouwen op te stropen en te zeggen: Laat ze maar 
opkomen, we zullen die boten wel lossen% 
Ze maken er een soort van oe:f'ening van. 

Dit is geen bokspartij maar een schaakspel en met 
wie moet ik dat nu spelen? Voor de internationale reputa
tie van ons land zal het oneindig veel beter zijn, indien 
wij kans zien om de lossing op normale wijze te doen 
plaats hebben, dan dat we onze biceps opzetten • 

Wat zou je er van zeggen, indien we samen alsnog 
met Joekes of Drees gingen praten, om althans het voor
spel (tot aan de eventuele staking) buiten handen van 
oorlog te houden, indien jij tenminste naar Indië toe 
gaat. 

Hartelijke groeten, 

t.a.t.

AAN Zijne Excellentie 
Mr. w.H!· Fockema Andreae 
Staats-Seeretaris--van Oorlog 
te 
's-GRAVENHAG.E:. 
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