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Bijlage s :

GOMMMDEMEHT DER ZEEMACHT IN NEDSRLATJD .
Den Helder, 16 januari 1962.

No.CZM/334~51/GEH, v • ' J J
s&j &u*t/h *<r**i*«^'~ Jt***+~*JtAt <

Onderwerp; inlichtingenrapport 1*-62: , i

Zij "begaand inlichtingenrapport nr. 1-62 (hov*~dec. 19^1 ) van.
het "bureau inlichtingen van de •marine s taf dd.2 januari 1$>62 no» S »!£&*••
RID 1653/00702 gezonden aans \

de commandant der maritieme Siiddëlen .te Willemsoord Ex.Tj

de commandant der mar|.;tienie,j|iiddalen., . té Amsterdam . 1ë

de- commandant der maritieme middelen te Rotterdam 17

de commandant d'er maritieme ̂mi.ddél-en te Vlissingen- t^^ '.

de commandant van < hè t smaldeel -A . 19

de commandant van het §maid.e.ei;i. . 5 20

de commandant van de marineluchjyaartdienst ; iïi cH'ederlan.d 2t

de commandant van de. myneïidi.sns.t.;.i,n.lTeder;i,and 22
" ' • , . _ ' ~ • '

de commandant van de onderzeediens t in Nederland 14•., - , . . --'j'- J., v .i- . •

dis commandant yan de marineJfa?i:é^lló; Erf prins, . 23,

. de commandant yan de navi^at:i.erTgey.eDhtsinformatieschooi . 24

de commandant van Hr.Ms,"Ze/earend". j 25

de commandant van de vertinclingssoïiool te Jimsterdam ?6
; s -

ter kennisneming c «CL» aanhouding. \ : ••• • ; ••

DE, Cöm&$VAST 3ER ZEMAG33T Ü HEDEHLAUD
: " • • • ' • • yoor d.eze

.-;, • • (DEvSIAFOPFICIEE BE^ILIGMÖ . -
DER ^EEMACHT UT NEDÊRLATO

'•••"'- //•

LTZSD 1

Afschrift aan: hoofdbureau
inlichtingen

. . . marinestaf
(geen bijlage)

Indices. 010.03:



- I - •36
DlSgg I3UTIELIJST, -VU'

Staatssecretaris van Defansie (Marine) &3//o/te ***"/•**£, ff t
Chef Staf Inspalcteur-Generaal der Koninklijke
Bevelhebber der Zeestrijdkrachten d.t.v* plv, CMS/**
Tlagofficier materieel
Vlagoffioier personeel
Vlagofficier inarine-luchtvaartdieust
Hoofd bureau luchtvaart van de marinestaf
Chef marine-verbindingsdienst
Hoofd bureau organisatie van de marinestaf
Hoofd bureau operaties van de marinestaf
Directeur marine-stafschool
Hoofd bureau •wetenschappelijk onderzoek

± Commandant der zeemacht in Nederland
± Commandant Ondörzeedienst
* CMM Willerasoord
S CMM Amsterdam
± CMM Rotterdam
* CMM Tlissingsn
£ Commandant smaldeel 1 (cdt.
± Commandant smaldoel 5 (cdt.
* CMLD Nederland (CM\7KV t.i.)
± Commandant mijr.eiidienst ilederl^.-n.d
± Commandant mariaekazerne Srfprins
* Commandant NAT/GIS (Opl«)
S Commandant Hr.Ms,
± Commandant Verbindingsschool _ __,

Commandant Korps Mariniers . •<-*•£• /6*4~m
Commandant der seemacht in de Nederlandse Antillen
d.tsv, SOI-ZMNad»Antillen ^e><** sOxA«W U©V>A. v_, _ ,
Commandant der zeemacht in Nederlands Hieuw-Guinea
d.t.v., SOI-aiEfed.ITieuw Guinea
CMLDMG (CMVEB t,i.) d,t,v, SOI-ZMMGuinea
Marin.e Attaché Bonn
Marine Attaché Londen
Marine Attaché Canberra
Marine Attaché Washington
RMLO Singapore
Marine inlichtingendienst

rreeti*

kruiser
"Karel Doorman" t.i.

36 t/m #

* d,t,v. SOI-CZM Eederlaud

ex» 36 ordner»



ex=

Bij het evalueren (graderen) van de waarde van de ontvangen in-
lichtingen stelt men de "betrouwbaarheid van de "bron vast,, en "bepaalt
vervolgens de waarschijnlijke juistheid van hit bbricjat^ zelf.

Hiertoe bestaat de onderstae,nde vaste indeling!
Reliability of Spuroes A = cornpletely r-eliable

B = usually reliable
C = fairly reliable
D = not usually reliable
IJ = unreliable
F = reliability cannot be judged

Probable acouracy of infjxcmationg 1 = oonfirmed by other sources
2 =1 probably true
3 = possibly true
4 = doubtfully trua
5 - irnprobably true
6 =; truth c anno t be judged

OPMSEKIKGEÜT

1. Indioa de geadresseerden t. b. v, de onder hun commando gestelde een-
heden en/of opleidingen, gebruik wensen te maken van gegevens, die in
dit rapport sijn vervat? wordt hun verzocht met die gegevens
de nodige^ voorzichtigheid te betrachten,

2* ̂  geen geval mag over de gegevens in dit rapport melding worden
gemaakt tegenover bui t enland-ejrs .

3, In geval dat in dit rapport vervatte gegevens door een geadresseerde
zijn verwerkt in een cursus, waaraan tevens buitenlandse officieren
deelnemen, dient ter zake contact to wordon opgenomen mot hoofd
Marid c. g. SOI-ABEL,

4. Geadresseerden wordt verzocht dit rapport te .retour nere_n indien na
kennisname géén verder gebruik van dit rapport wordt gemaakt.

5* ̂ 8 inhoud van deze 1,2, 's bestaat grotendeels uit rmv materiaal, dat
niet of slechts voorlopig kon worden geëvalueerd.
De bedoeling van deze rapporten is dan ook het verstrekken van
mogelijke indikaties en een algemeen inaicht ten aanzien van de
richting yraarin on de wijze waarop,, bepaalde situaties zich (zullen)
ontwikkelen.

baar sijn ̂
Mar id -Pub l ika t i e s .

_
als ("redelJLjk") betrouw-

worden deze samengevat c „g., verwerkt in do



es»

i

503. Silhouetten van enige snuiverende onderzeeboten. |

Op de volgende 2 "bladzijden zijn ds silhouetten weergegeven
van snuivereade onderzeeboten van de typens

"W-IV" "Z~IV!(
HQ.lt "Z-V"



Sfop L.ghf (P<tss!»e E C U)
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