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Ik Bieb de ««r Uwer Excellentie mede te delen dat
do ontwikkeling van de communistische propaganda hier
te lanie Haar mijn mening aanleiding tot bijzondere zorg
geeft.
Het móge mij vergund zijn U daarvan een exposé' te
geven.
'
ÖITqA8(}3FÜ?rT.

Dit wora-t gevonden in de Marxistische/Leninistische/
Stalinistische leer en is van algemene bekendheid.
,

De leerstellingen, welke voor het Westen van alles
overwegend belang «l j n en welke nimmer uit het oog verloren
mogen worden aijn:
1. dat 4e kapitalistiaohe maatschappij uit zichzelf zal
instorten, nadat «ij de kapltalistiache-imperialiatische
phaae heeft doorgemaakt;
2. dat het socialisme in 4én staat (U.3.3.R.) een tusaenphase is, welke slechts kan uitsublimeren in volle heerlijkheid van de stateloze, klasseloze maatschappij, nadat
de kapitalistische maatschappij is ingestort en het aocialisme de gehele wereld cal hebben veroverd.
De se stallingen, hoewel van algemene bekendheid, ondergaan voortdurend weer hetzelfde lot als de stellingen destijds door mTYIBR in "main Kampf" nsergslegd.
Zij worden nl. wel gelezen, doch als rsrgel niet in hun
volle omvang aörieus genomen.
Jaar mijn maning behoren «ij echter bij een ieder, die
interesse h»«ft bij bestrijding van communisme van uur tot
*- uur in «ijn scherpste vorm voor ogen te staan.
In ket bijzonder aoht ik zulks nodig bij het maken van
analyses van het communistisch gebeuren.

Zijne Excellentie de Vice-ainister-Prssidant,
r
Minister «onder Portefeuille,
:"" * - *
Ministerie van Binnenlands? Zaken,
l:
te * s-gTayaahage.

Is rsrvoJ.*:
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Ik stogs d» «• paragraaf af a lui te a mat h» t in herinner ing
brengen van de controverse TROTSJtl - 3TJLLIH, waarbij de
eerste de gwelddadige verbreiding van de wereldrevolutie
voorstond en de laatste van mening was dat eerst een sterk
inwendig geconsolideerd Rusland soest worden geschapen, en
dat daarna of in de tussentijd de rest van de wereld, te beginnen net Asle*, de eomnunlstisohe kant zou uitgaan, en
liever «elf s «onder openlijke algemene oorlog.
YA« HST

In bovenstaande stellingen past oaar mijn maning nauwkeurig het b« 9 ld van de taotiek welke het ooomunisme in de
kapitalistische wereld voert.
Het is in het geheel niet ondedcbaar dat de ooaounistisohe leiders inderdaad vrede wensen, d o oh dan da communistische vrede. Aldus vertaald betekent vrede in de Stalinistische opvatting slechts het ontstaan van de wereldrevolutie «onder oorlog waar de ü. 3. 3. R. in betrokken zou zijn.
Indien dit doel niet langs, die weg bereikbaar is, aag
de oorlog intreden. Doch dele oorlog is volgens de oomnunlatische leerstellingen geen wezenlijke oorlog naar oude
opvatting, doch een verbreiding van de gewelddadige revolutie «et Russische staun, ten doel hebbend de volken te bevrijden, van het kapitalistische juk.
Ren «odanige "oorlog" , nieuws stijl, wordt door de
Leninistische opvattingen volkomen gebillijkt en rechtvaardig geoordeeld.
De tactiek door hst Krsmlin thans gevolgd zou tot de
re r onderstelling kunnen leiden, dat men voorshands probeert
zonder direct «elf in een algomene oorlog verwikkeld te geraken aijn doel te bereiken. Althans de ondergraving _door
penetratie neemt steeds grotere vormen aan.
Daarnaast valt te bedeaken dat de"z« tactiek ook in
geval van oorlog aiet andera dan veel vruchten voor de
U. 3.3. 2. kan afwerpen.
Bij het ten uitroer leggan van deze tactiek benut de
C.P.H., behalve aijn persorganen, als voornaamst» de onderstaande organisaties.
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Al ge ae e n He derlands Jeugd Verbond (A. K. J. V . ) ter bewerking van de jeugd.

De voedingbodea voor al deze coaununistische activiteiten acht ik gunstig.
:
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Hoewel öbaarv*ring van niet-coamuniatiache activiteiten
•n toestanden aiet rechtstreeks op da weg ran deze dienat
li^t, »»en Ik toch door de aard van het werk voldoende ia
contact te mij» «at da algemene osiatandigheden in het land
«m «onder vrees voor gerechtvaardigde kritiek te mogen atellan v dat de aooiale omstandigheden neiging tot veralechterlag vartenen*
Ook mean ik. dat onder da maaaa des rolka een zekere toenaming Tan spanningen zich aftekent.
Ba werkloosheid, hooseer wellicht binnen Bekere niet al
ta grote perken blijvend, vora* voor de arbeiderswereld een
achrikbeald van nimmer te ororachatten grootte.
Da noodzaak tot bewapening * het zou mij in het geheel
niet verwoaderen indien des* door de U.S.3.S. voorbedachtelijk gaaohapen werd - draagt tot het in stand houden o.q.
vergroten van dese spanningen ongetwijfeld het nodige b i j .

•'s-:,-

"

Ik acht het dan ook logisch en in de communietische gedaehtangang geheel pasaend, dat de ondergravingataotiek op ha t
ogenblik met grote nadruk tot verdere uitbreiding wordt gebracht en dat daarnaaat nog nieuwe methodea thans in praktijk
worden gebracht of ataan te worden gebracht.

1.

Be l.Y.C.-activiteiten hebben tot doel het bereiken
van verzwakking door het verwekken van onrust met ala
einddoel de chaos.
De anrust wordt bevorderd door agitatie (openlijk en
heimelijk) »^het atellen van onredelijke eiaen met het doel,
atakingen te verwekken en tenalotte penetratie in de be- '
a taande nie t-coiamuniatiache vakbonden.
Dit laatate wordt nagestreefd op directe wijze en
indirect door te atreva» naar vervreemding van de in deze
bonden, tezamen gebracht* maasa'a van hun leiders.
'"
Daarnaast verdient op dit ogenblik de oomaoniatiach
;elelde ^ Vredesbeweging «n «ij het in iets mindere mate de
jsreniging' jïederland-ü.3.3.TB. bijzondere aandacht.
/porep sij gesteld, dat alle communistische handelingen diract of indireot vanuit Moskou centraal worden gedirigeerd.
"
De direGte methode bestaat daarin, dat de landelijke
leidera van tijd tot tijd cich naar Oost-Buropa begeven
es daar hun instructies te ontvangen.
De indirecte methodes zijn velerlei.
Instrjaöties of richtlijnen worden somtijds gegeven
in iet periodieke Koninformblad, waarvan tegenwoordig ook
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een Sederlandse vsrtalin* verschijnt. ZIJ ai jn vooral roor
•De taarheld" bestéad.
Opdraöhten of asjowijsingen kunnen eveneens de landelijk»
l t il* re bereiken. via internationale organisaties met lande lijk* afdalingen.
D«rg»114kè opdrachten lopen" somtijds via de top en gaan
ranlaar verder naar beneden in. d« organisatie, aonitijda gaan
beneden in «n lopen naar de top.
Ter controle ran de loyaliteit kunnen de instructies
tegenstrijdig zijn, om te zien of men getrouw en juist rapporteert.
Een blijkbaar algeooen princip* bij alle organisaties,
welka niet rechtstreeks nat conmunistiBche stempel dragen,
schijnt daarbij te «ijtt dat deae zoveel mcTgelijk en zo ostentatief sogelijk «en neutraal karakter dragen.
Ia belang sn gsvaar naar mijn aeuing tegenwoordig boven
al het andere uitgaande, is de Vredesbeweging.
D» «e oatstond in 1947 op een in Polen gehouden confersntie* ZIJ werd gevolgd door vels andere conferenties of
congressen, onder welks dat vaa Stookhola in 1950 wel de
meeste bekendheid verwierf.
Zij resulteerde in e«a internationale Vredeeraad met
hoofd*etal ïmri js (neutraal terrein) .
Toen de Franse Regering deze organisatie verder verblijf ontaegde, werd «ij overgeplaatst naar Praag.
Twee belangrijke bi jeenkosisten van de Raad werden aindsdien gehouden la Berlijn en Wenen (nog BO goed mogelijk neutraal terrein) • .
•
'
Ook hier te lande doet 'de Vredesbeweging zich neutraal
voor.
f

-

.

•

Zij heeft Vier hoofdarbeidsvelden, t.w.s
a.
b.
O.
d.

D* massa.
Be Religieuzen.
Be intellectuelen en artisten.
B«ndals- en Industriële groepen*

Ds
aot

s* wordt bewerkt fiet vredea-comiti's, handt ekeni ngens en, atassale, soatijda weseulijk indrukwekkende
Stijl) vergaderingen.

fel verre TS>» ia die vergaderingen slechts het "proletariaat" toib »ich te trekken wordt daarbij een verontrustend
aantal personen uit andere aaat schappelijke groepen opgeaerkt.
;
;
. -
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b. Raligleusen.
Door Inschakeling van aanvankelijk nog een klein
aantal peraonen ran godadlenatlge gezindheid verwacht
nen klaarblijkelijk een tweeledig reaultafct, t.w.
I. het Tinden van aeer religieuse krachten TOOT propagering Tan het vredeswerk!
II»in genoemde groep aelTe verder te penetreren en hen
op voorzichtige wij«e tot overhellen naar het coaaranias»-te brengen.
Da Hugo 7AJT DALBN ia op het ogenblik daarvan de voornaaas te en gevaarlijkate exponent.
Heeda meerdere andere predikanten «ijn hem gevolgd,
sijn bealg dat te doen of ataan op de nominatie om
bewerkt te worden.
Ik beschik over uitlatingen van een van de neest vooraan»taande comaiuniatisohe leiders, die op een kadervergadering van ( »ijn partij geateld heeft, dat een dergelijke populaire gek voor, de Vredesbeweging uitermate
waardeTol i«, en dat de mate van auaoaa van 4e 7redesbeweging gelijke tred hield met het dienen van de OOBKmunistisohe belangen.
fenalotte mo,je hier gereleveerd worden de nog niet geeindigde pogingen tot aaaenwerkiag met "Kerk en Trede".
o. Intélleotuelea en artiaten.
Vla de Yredeebeweging bereikt men ook de «e groep.
Ik i^pge wijaen op het aanlfeat van de 87 aohrijvera.
Zo juist rersoheen een Manifest onder de titel
"De darde weg".
Onder de ondertekenaars wordt een aantal peraonen
opgemerkt, die reeda eerder de aandacht trokken door
hun oomaunlatiaohe avapathieën, waaronder een aantal
hoogleraren.,
Verontrust ben ik door het feit, dat onder de ondertekenaars thans ook enkele nieuwe seer goede naaien voer, komen, o.a. Professor HISKOTTB an Ds VI33BR.
De portie van deca nieuwe richting (nog slechte enkele
Baanden oud): ican ik nog ni»t overaien, doch de voren
geaohetate seratgenoeade groep deelneaende peraonagaa
doen weinig goeds vermoeden.
l Voorlopig valt alechta te stellen dat dete nieuwate bev*ginc, althans nu nog, buiten de O.P.S. greep aoaijnt

'^•*>
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ts vallsn, dooh dat duidelijk gevaar daarvoor aanwezig
Is. In feit* ie «ij nu reeds «au steun aan Moskou.
Esn nieuwe geraffineerde actie la thans op touw gazet
ten aaaalcn Tau msdioi.
Ban 500tal hunner betuigde adhassie aan een wereld-fsdsrale beweging. Op ziaixzölva lo dit wellioat l o f f e l i j k .
Yoorshanda sijn er geen aanwijBlngen dat deise van coas&unistiseh origine is.
De ondertekenaars beginnen mi geschriften te ontvangen
welke batrekiclag hebbea op de voorbereiding van een
medisona conferentie te Rome.
"
Ik verkreeg achter «o juist d<s iaeachifcking over gagevena, waaruit b l i j k t , dat achter d* acharmen een vooraanstaand en actief conmuaiat voor desa regaliag a&n de
touwtjes trekt.
DOEO heeft zich thans reeds uitgalaten dat een zodanige
oojxferentie nooit zal kunnen veraijden tot conclusies
te komen, welke roor de ooosuaisten. nuttig «ijn, zoals
resoluties roor grotere woningbouw, verbetering van soöiale toestanden en», (viae sdja »chrijTea Ho.127581).
d. De nieuwste actie is ds YoorgsacNaa». seonomisoha opnEoskou, is ce aal ds mogs lijkheden ran ds rsrevendiging van de Oost-West hand»l te bespreken krijgen, van «elf sprekend los vaa politiek.

f

Aldus zal *an stellig ouder handalamensen sn industriëlen oontaatsn krijgen, dis hatslj uit naisviteit werkelijk taenen, dat •odanige handel net comisunisten los van
politiek, kan bestaan, sn anderzijds een groep opaporsn
die, etst het oog gericht op eigen gewin, stsllig indirect in het communistische vaarwater zal koosn.
Achter de scheraea is een sooiaal-soonomisch adviseur
van de ^.V.C* aet de voorbereiding in Nederland bssig.
ferloops ztoge ik tenslotte in het algemeen "Vrsdss"
verband nog wijsen op de onlangs herleefde actie van het
comité* "pat nooit weer4* gericht tegen de Duitse herbewapening;
De«« groepering mag beschouwd worden als een der vangaraen van de Tredesbeweging en is een geschikt instituut
voor het opvangen van een aantal nis t coanunieten, dis
beducht »ijn voor een narisving van de Duitse zdlitairs
nacht.
Bnkele namen van leden van de Nederlandse Vrsde» fiaad,
met hun achtergrond, gaan hierbij als Bijlage I.
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ïveo»ls d» Yredeabeweging ia deze neutraal geaiffiofae.rd.
'
Zti i» oatataan
verenigingen

d» In 1945 opgerichte lokale

In Am»t«rdam w*« een ran de opriohtera 5ör A.J.d'AILLl
te tegenwoordige burgemeeater, rerder nog enkele weaenlijke neutralen en enkele ooszouniatisch aynpathiaerenden.
In den Haag waa ds oprichter Professor G. W. DB VRIES
(iSoonooBiache Moskou-oonTereatie) , met enkele neutralen
en enkele oomouniaten, «elke laataten echter een zwijgende rol rerrulden.
Ven heeft er l k 2 jaar voor genomen oo deze lokale
rerenigingen langzaa», geleidelijk en oaapectaoulair om
te tooigen -naar een richting wilke het mogelijk maakt*
Aa lokale rereniglngen op te loaSan in de landelijke organiaatl* Rede rland-ü. S. S. R. aet een weliswaar nog aohijnbaar neutrale, doch Teel duidelijker pro Ruaaisohe inBt«llilXg,
De*a rereniging kan aorg dragen voor een aieer directe
van de leden met Russische communistische
en hun bewondering wekken voor Ruaaiacho toeatanaan.
De Banen van da voornaam» t e Bestuursleden gaan hierbij ala Bijlage II.
4. Alge «een Ifede rlande Jeugd ?e rto ond (A . N . _J . V . ) .
bewerkt de jeugd op langere termijn. De gevolgde
Be t h ode a sljn die welke in het algemeen roor jongaren, organiaatisa gebruikelijk zijn, doch ai j z i j n alle g«rlöht op costaraniBtiache vorming van de laden.
De naiwn van de voornaamata Beatuuraledea gaan hierbij ala Bijlage III.
lï.B.Blt la al zou de naam dit doen veronderstellen een
adünder oatentatief neutrale vereniging..

De Be acht ik verontruB.toad.
Ik moge hier echter bij aantakenen dat r*ijn gevoelens terzake niet kunnen beruatan op atatiatiache
gegevens.
De Vredesbeweging ia niet een vereniging en het ia
derhalve niet mogelijk gegevens ta verkrijgen omtrent het
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juiste aantal aanhangers.
De laatste, nog lopende handtekeningenactie zou de steun
van 350.000 Nederlanders hebben verkregen.
Het bedenkelijke zit naar mijn mening niet alleen in het
massale van de beweging, doch meer in het vooruitgaan van de
kwaliteit van een aantal exponenten.
De Vereniging Nedarland-U.S.3.R. stelt in haar orgaan
dat zij belangrijke uitbreiding ondargaat; men noemt zelfs
het getal 6000, sinds September 1951.
Controle op deze gegevens heb ik nog niet kunnen verkrijgen, doch mijn indruk is dat de Vereniging aan kracht wint.
De reaulta-ten van de juist in gang gekomen zijnde actie
onder.de medici en de voorgenomen medische conferentie te
Rome vermag ik nog niet te voorspellen,- noch ook die van de
Moskouae economische conferentie.
Analoog aan de ontwikkeling van andere hisrvoren besproken communistische activiteiten en da daarbij gevolgde sluipmethodes ben ik echter ten aanzien van de twee laatst genoemde
plannen niet optimistisch.
Echter ook al souden de resultaten van alle genoemde bewwgingen of verenigingen niet voldoen aan de verwachtingen,
welke Moskou hiervan koestert, dan nog ben ik van oordeel dat
de resultaten immer voor ons land bedenkelijk zullen blijven.
I k . k o m te gereder tot deze mening omdat het communisme
In haar politiek «r steeds blijk van heeft gegeven ver vooruit
te zien en zich voor plannen alle tijd te gunnen.
Voor haar is elke cel, hoe gering ook, waardevol, en
elke winst klein of groot vermeerdert het potentieel van het
communisme om te geraken tot verzwakking, verwarring, onrust
en chaos, alle etappes naar het einddoel: de gewelddadige
revolutie.
_ Ik meen dan ook dat de t i j d gekomen is voor bewuste, doelgerichte, centraal geleide tegenactie en dat deze op dit ogenblik als wezenlijk nodig moet worden aangemerkt.
Uiteraard zal ook de Overheid het niet steeds en
wellicht zelfs slechts in geringe mate in de hand hebben
door positieve maatregelen de vruchtbaarheid van de voedingbodem te verminderen.
Zelfs indien dit wel het geval ware, a fortiori echter
indien dit niet of slechts ten dele zo zal blijken te z i j n ,
i fl ^ et wenselijk en een landsbelang van voorname "orde, dat
tegenactie gevoerd wordt op alle gebied door waarschuwen
«n steeds weer waarschuwen van het volk in al z i j n geledingen
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in alle nuttige en no<Ug geoordeeld, ypnaen en toonaardaa.
°*i*t ^ beatrijding ran het voortop BiohnlT noodiakelijk aoht doS
oa t* roorkoman dat «ore Ie n die goed
langa sluipwegen . gsUidelijk M j de
n
paganda en aötie worden lnge»Ohaiald,\aarbirdït

Het Hoofd van de Die nat

Mr H.B.Pelderhof
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TOQBJAAM8TB LEDEN VAR Dg SEDERLAHPSE VRffDESRAAP.

'W:

, Jan (13-1-1900 Haarlem) Blo emendaal
Voorsitter. Teven» voorzitter van de Nederlandse sectie
van de Internationale Ter enig ing Bellamy. Lid van do Wereldvrede araad. treedt gaarne op de voorgrond. Was in April 1951
geabonneerd op "De Waarheid1* en "NU". Ondertekende in 1949 de
candidatenlijst van de C.P.H, voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hoof daiab t enaar van het Provinciaal Waterleiding Bedrijf
Hoord Holland. S elfmade man.
BAKtgR, Marcue (20-|-23 Zaandam) Zaandam.
Secretaria. Lid partijbestuur C.P.H. Landelijk voorsitter
van het A. H. J. V. Onderhield destijds het contact tuaaen de Hederlandse Vredesraad en het internationale bureau. Redacteur
van het blad "Trede".
'
3TOIIJH, Jacob Haakon (11-2-15 's-Gravenhage) Aaaterdeiffl,iauaicui
Lid van het werkcomité. Kan worden geeien als paradefiguoi
voor de vredesbeweging. Treedt in de laatste tijd niet bij «onder meer op de voorgrond. Kam in Hel 1951 deel aan een te Praai
gehouden muziekfestival. Leider van het avznphonie-orkeat van de
Arbeiders Bond voor Cultuur. Het ia niet bekend of hij lid is •
van de G. P. H.
•
LIP3-ODIHOT. Maria Bliaabeth (4-5-08ff,b. Duurstede) Hilversum.
Lid van het werkconlte. Lid van de Tweede Kamer voor de
C.P.H. Landelijk voorzitster van de H.T.B. Bezocht coamuniotische congressen in het buitenland, o. a* in 1949 het congres
van Aziatische vrouwen in China;
HABTOQ, Wesael (25-5-11 Wormer) Koog a. d. Zaan.
Lid van het werkcomité. Voorzitter hoofdbestuur van de
Algemene Bond van Werknemers in de Bouwnijverheid (£TC).
Vice-vooraitter van het B. V.C.-verbondsbeatuur. Zeer vooraanstaand lid C.P.H.

'Jfs-

PALES. ds Willen Stradalus Hugo van (8-9-16 A'dsaOColijnaplaat,
5ed. Hervormd predikant. Stalinvereerder. Voornaamste propagandist van de vredesbeweging. Lid van de Wereldvredesraad.
Ziet alechts twee mogelijkhedent oorlog of communisme.

ii.-s
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HOOFPBSSTUÜHSLEDSH VAH DB
"SEDESLAKD-U. S. S.R. " .

VSIESr Theunia Uilke de (26-4-07 DantumadeeDA'daa, auteur.
Landelijk voorzitter. Hoofdredacteiir "Höd«rland-ü. S.3.E. '
Md C. P. H. (waa In 1946 candidaat roor de C. P. S. voor de Iw««de Kamer). Beiat v«el in Rusland «n d» Oogt Europese landen.
Laat zich daar laat dankend uit over de toestanden in Bederlanc
R_£BLIBg, Dr Eberhard (4-12-11 Mariendorf f ) A' dam, musicoloog.
Algemeen secretaria. Lid C. P. S. Maakte in 1949 deel uit
van het Cultureel Bureau van de C.P.H. Vertoefde meermalen in
Rusland en Oost Europese landen. Sprak aldaar voor de radio.
Ia muziekredaoteur yan "De Waarheid".

Leonard Adrianus (15-4-14 Ansterdam)Amsterda».
Redactiesecretaris van het verenigingsorgaan. Vooraanstaand coaaunist. Was directeur van "De Waarheid''. Hoofdbestuurslid van de vereniging *Terenigd Verzet 1940-1945".
Maakte in 1951 deel uit van een delegatie naar de So.wJet-Uuie.
HULST, Wille» (9-12-16 Kronuaenie) Aesendelft.
Landelijk administratie-secretaris. Werd in 1949 gekozen
als gemeenteraadslid voor de C.P.H. te Aseendelft. Destijds
directeur van "De Waarheid". Bracht in November 1950 een bezoek aan de f5owjet-Unie,
HARLIHGEB. Jacob Jan van (16-12-07 Kromaenie) Kroamenie,musicus.
Lid C.F.H. Leider yan een delegatie welke in 1951 een bezoek bracht aan de Sowj et-Unie. Was een der Initiatiefnemers
tot herleving van de Rode Dinsdagylering. Vertegenwoordigde
de vereniging "Sederland-U. 3. S.R." op congres yan de Hoeiaeen•e zustervereniging (ARLUS) in 1950.
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YOOgHAAHSTE HOOFPBESyüTJRSLRPM A.H.J.V.

Marcus (20-7-23 Zaandam) Zaandam.
Landelijk voorzitter. Secretaris van de Sederlandae 7redeeraad. Onderhield destijds het contact tuaaen de Hederlands« Vredesbeweging en het Internationale Bureau. Redacteur ran
het blad "Vrede". Wordt vrijwel geheel in boslag genomen door
zijn werk voor partij en vredesbeweging. Is voor het A.B.J.Y.
mesr een paradefiguur, Lid van het C.P.H, partijbestuur.
HARS, 'Marinus Jacobua (18-5-27 Amsterdajn) Amaterdam.
Landelijk secretaris. Haa in Mei »51 deel aan W.F.B.Y.besprekingen te Budapest. Leider' van de Hederlandse delegatie
naar het derde Wereld j eugdfestival te Berlijn. Lid C.P.H.
Komt uit coamunistiach gezin. Kan gezien worden als de' voornaamst e figuur in het A. N. J. V.
HBÏTDRIK3
, Johaana Antonia (3-8-23 Deventer) Amstfardaa.
" - "- — - " - —

*

1

Landelijk penningmeester es se. Lid £.7.0. Trad tijdens
een vacantietrip in Augustus 1950 naar Polen op als leidster
van een aantal "kampioen-handtekeningenYerzamelaare voor de
vrede".
BüYELOT. Oerrit Jan (10-7-24 llenku*) Amsterdaa.
**>

ffas tot October 1951 vooraanstaand lid van de K. V. C. Werd
van zijn funtie ontheven t. b. v. het werk onder de ooaasunistiache jeugd. Was-o.a. lid van de Dagelijkse leiding van de
E. 7. C.-Jeugdraad. Woonde oorspronkelijk te Oosterbeek. Is naai
Amaterdam "gehaald" i. v. m. zijn demagogiach-or&torisoh» talenten en tovena voor het contact A. 8. J. 7. -E. 7. C. -Jeugd.
HOEKSTRA , Hendrik Johan (17-6-24 Aaa.terdaii) Anaterdaa.
Administrateur "Jeugd", Overtuigd communist. Was lid van
het destijds bestaande Landolijk Militair Bureau van het A.-N.
J. V.
'
',
yALRAVCT, Roelof Johan ( 13-8-30) Amsterdam) Amaterda».
Maakte in December 1951 deel ui;t van d« internationale
jeugddelegatie naar Soord-Korea. Doeltbeatudering van d«
len welke de ORO- troepen zouden hebben bedreven.

