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CPN^-DONDER20EK NAAR AANSTICHTERS VAN ANTI-COMMUNISTISCHE ACTIES
TE UTRECHT.

In "De Waarheid" van 10, 11 en 15 november 1956 komt een opval-
lende reportage voor van de in het begin van de week van k tot 10 no-
vember j.l. te Utrecht plaats gehad hebbende anti-comomnistische ac-
ties. Deze reportage is daarom zo opvallend, omdat met name in het
nummer van 13 november beschreven wordt hoe de uitspattingen geleid
en georganiseerd werden door nader genoemde personen en organisaties.

Het feit dat de door hem vermelde personen en organisaties Van
katholieke huize zijn, gaf de reporter vermoedelijk aanleiding om zijn
artikelen-serie onder de titel "Zo woedde de Romme-progrom in Utrecht"
aan te dienen» Deze titel ligt geheel in de lijn van het van meet af
aan door de CPN ingenomen standpunt, dat de anti-communistische acties
georganiseerd worden door katholieke organisaties. Tevens maakte de
verslaggever van de gelegenheid gebruik een beschuldiging te richten
aan een andere partij-vijand, de oud-communist George Overste e gen,die
volgens hem "hulptroepen uit de onderwereld" voor de KVP had opgetrom-
meld.

Vastgesteld kon worden dat de schrijver van "De Waarheidsartike-
len" identiek is aan Johannes Gerardus Joseph SNELLEN, geb. 19-3-1926
te Venlo, wonende Bestevaerstraat 39-IH te Amsterdam. SNELLEN is van
huis uit Rooms Katholiek en is oud-seminarist. Sedert het einde van de
oorlog of mogelijk al eerder is hij een toegewijd lid van de CPN en
hij werkt sinds jaren als journalist bij "De Waarheid"o Hem worden ge-
woonlijk de reportages toevertrouwd waaraan enig onderzoek of "speur-
werk" verbonden is.

Als recente bijdragen van zijn hand in "De Waarheid" verschenen,
kunnen o.a. genoemd worden een feuilleton over het meisje Annemie EXEL
en haar verloofde uit Emmen, dat door toedoen van de R.K.-geestelijk-
heid belet zou zijn een huwelijk aan te gaan, en de anti-NAVO inge-
stelde artikelen-reeks "Achttien maanden balen".

SNELLEN heeft van de leiding van de CPN de opdracht gekregen
het uiterste te doen om namen en andere gegevens te verkrijgen van
aanstichters en leiders van - en deelnemers aan de tegen de CPN te
Utrecht gerichte straatschenderijen. De opdracht hield ook in, het
verzamelen van bewijzen tegen deze lieden. Naar verluidt zou een en
ander gebruikt worden bij pogingen om via de CPN-fractie in de Tweede
Karaer. of door het aanhangig maken van een rechtsgeding schadevergoe-
ding te verkrijgen. Zoals bekend is een poging van de CPN om deze
kwestie door middel van è«n interpellatie :in de Tweede Kamer aan de
orde te stellen mislukt, doordat deze interpellatie niet werd toege-
staan. De- CPN zal de zaak zonder twijfel bij de behandeling van de
begrotingen van Binnenlandse Zaken en van Justitie opnieuw ter tafel
brengen. In dit licht moet waarschijnlijk ook worden bezien de partij-
opdracht aan in Amsterdamse ziekenhuizen werkzame leden, om bij in
die inrichtingen opgenomen slachtoffers van de ongeregeldheden te in-
formeren, wie hen tegen de communisten heeft opgezet.

SNELLEN is bij zyn onderzoek op bijzonder sluwe wijze te werk ge-
gaan, waarbij hij gebruik heeft gemaakt van het feit dat hij in Utrecht
- zowel bij de bevokking als in de kring' van journalisten - geheel
onbekend is. Reeds vóór zijn optreden in Utrecht was men in CPN--
kringen aldaar van mening, dat in de avond van V november 1956»"het
hoofdkwartier" van de demonstranten gevestigd was in een,,, in de na-
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bijheid van het CPN-gebouw aan de Mariaplaats gelegen café. Een paar
communisten die toen dit café bezochten, hadden n.l. in het partijge- •
bouw gerapporteerd, dat aldaar enige, veelal jongere pereonen aanwezig
waren,die de te ondernemen actie bespraken en kennissen telefonisch
opriepen naar de Mariaplaats te komen.Onder deze lieden meende men,
een katholiek Jeugdleider, een fotograaf-journalist van een katho-
liek Utrechts dagblad met zijn verloofde, die een dochter van de
eerder genoemde George Oversteegenis, te herkennen»

SNELLEN,.stelde zich tijdene zijn onderzoek telefonisch in ver-
binding met bedoeld Utrechts dagblad, waarbij hij zich voor deed,
als de eigenaar van het café. Hij gaf voor, dat diverse, op zondag-
avond in de zaak aanwezige personen, o.w. journalisten van genoemd
blad in de opwinding van het ogenblik vergeten hadden hun vertering
te betalen, waarop hem , zonder dat cien argwaan koesterde bereidwillig
de namen en adressen werden verstrekt van enige personen, die in
het café aanwezig waren geweest.

Uit alles blijkt dat het onderzoek van SNELLEN•zeer uitgebreid
is geweest. Zo heeft hij zich ook in verbinding gesteld met particu-
lieren tegen wie de actie eveneens gericht was, om van hen namen en
adressen van deelnemers aan de relletjes te verkrijgen. Hij heeft zich
in het bezit weten te stellen van een aantal niet gepubliceerde, tij-
dens de acties genomen, foto's.

Een door twee gebroeders - die in elk geval als sympatiserend
met het communisme moeten worden aangemerkt - onder firma gedreven
zaak in radio-artikelen in Utrecht, heeft door de gebeurtenissen niet
onaanzienlijke schade opgelopen. Een der gebroeders maakte in een
ingezonden stuk in het Utrechts Nieuwsblad van 10 november j.l* bekend
nog niet te twijfelen aan de eerlijke motieven van de vernielers. Hij
wilde de zo daarom de gelegenheid geven zich via hem met de verzekering
in verbinding te stellen opdat zij de aangebrachte schade althans ge-
deeltelijk zouden kunnen vergoeden. Het te storten bedrag zou besteed
worden voor hulp aan Hongaarse vluchtelingen.

Door de steller van de advertentie zou een zelfde som daaraan
worden toegevoegd.

Naar van insiders vernomen werd zou een en ander een stunt van
de CPN zijn. Men zou hopen op deze wijze in het bezit te komen van nog
meer namen van bij de relletjes betrokken personen. Ook deze opzet is
vermoedelijk van SNELLEN uitgegaan.

November 1956.
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