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Hiermede veroorloof ik mij Uwer Excellentie ter
informatie te berichten, dat in de maanden Juli en
Augustus 1950 een groot aantal vooraanstaande figuren
uit v/est-S!uropese communistische partijen, o.in. die van
Frankrijk, België en "Nederland, veelal vergezeld van
een of meer hunner gezinsleden, een reis hebben onder-
nomen, respectievelijk zullen ondernemen, naar de com-
munistisch geregeerde landen in Oost-Europa.

Het blad "De Volkskrant" van S4 Juli 1950 maakte
o.m. melding van de aanvragen om paspoorten van niet
minder dan 77 Franse communistische afgevaardigden en
senatoren. Het blad berichtte, dat deze aanvragen welis-
waar opzien baarden, doch dat de persorganen hieraan
geen politiek commentaar hadden verbonden.

Reeds eerder (bi j mijn schrijven dd. 15 Juli 1950,
nr. 88966) werd U bericht gezonden omtrent het vertrek
van een aantal vooraanstaande communisten uit Nederland
naar het buitenland. Hieraan dienen thans nog enige namen
te worden toegevoegd.

Hieronder gelieve "ü een lijst aan te treffen van
communistische functionarissen uit Eederland van wie
bekend Is, dat zij naar Oost-Europa zijn vertrokken_of
v/aar schijnlijk zullen vertrekken, ünigen van hen zijn
inmiddels wéér in Nederland teruggekeerd.

Volledigheidshalve zijn in deze lijst tevens op-
genomen o. e
aan IJ werd

namen van hen,
opgegeven.

wier vertrek reeds eerder

1. Op '60 Juni 1950 zou het Poolse Ministerie van Buiten-
landse Zaken te Warschau bericht hebben gezonden aan de
Poolse legatie te ' s-Gravenhage, dat visa voor i'plen^ver-
leend konden v/orden aan Earuch en diens echtgenote, liet
betreft hier: .
Sierfrled BAïFJCH, p;eb . 17.2.1&05 te 0-bttinp;en ( Ui a ) ,
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v;onende te Arasterdtu'i, in Ité8 lid van net Uagelijks bestuur
van de O .?'•. ?-T . , zeer vooravmstacind iunctionaris en
Maraisa Gatharina PAHUCP-. CFüTÏ JïC, -eb. g ~: .11 .190^ te

Volgens een hier ontvangen bericht begaf 'Sarucii zich op
H ,ïuli ,1.1. naar Pelgi^. De rscten van zijn reis is niet
bekend geworden. i- 'o gelijk is hij via een langere route
naar Polen gereisd.

8. Op b . 7. 1950 vertrok Jieuv/ert G^^Pild, geb. l<i.7.1Saö te
üaandan, wonende te Amsterdam, functionaris van de ü . V . G . ,
via Praag naar 'Var schau, teneinde aldaar een bijeenkomst
van ds Internationale Vakbeweging bij te wonen. Langs de-
zelfde route keerde G-eugjes op IE Juli j.l. in Nederland
terug.

'6. üt> 5.7.1f,i50 \verd door karous BAEKSR, geb. SO.G. lySb te
Paandaiii, v;onende aldaar, landelijk voorzitter van het
\.1T.J.V. , tevens voorzitter van de Landelijke Vredesraad
te .festerdara, een paspoort aanrevraagd voor een reis naar
'Lusland. Deze aanvraag zou verband houden niet een uitv/is-
selin/' van studenten.

4. Op 15 Juli 1950 üi jn va na i' het vliegveld Schiphol naar
Praag vertrokken:
Hendricus 'lO^TPal* , p\eb. S5.4..1908 te .'austero.&m, Vvononde
aldaar, lid van het districtsbestuur van de C.P.ÏT . te
.•Vasterdam, tevens gemeenteraadslid voor de ü . > . P " . iri die
gemeente, en
'Gerend BLCi<*L<IJX, geb . E9 .lg.li'18 te )Toogeveen, wonende te

'Au is t er d ara, voorzitter van de l ' J .Y.G. , tevens ,r;eraeenteraads-
lid voor de G. P .¥.. te Amsterdam.
Pij waren beiden vergezeld van hun echtgenoten, \velke res-
pectievelijk genaamd zi jn:
Janna ao>{ïZAK-ns VRI13, p;eb . 13.10.1907 te ;teisterda.t;i, en
Heelt je oLüXolJL-KTiIPKR, geb . 16.10.1921 te Piarenkarspel .

T'-ortzak verklaarde desgevraagd uet vacant ie naar
}?raag te gaan en vervolgens te zullen doorreizen naar
Pudapest. Blok z i:; l gaf op een desbetreffende vraag ten
antxvoord ongeveer l* dagen in Budapest te zullen door-
brengen.

Op 28 Juli j.l. kwauien Blokzijl en zijn echtgenote in
Pfederland terug.

5. Tot bijwoning van het van 15-^0 Juli lt'50 gehouuan i'ilmfesti
val zijn medio Juli 1950 naar Ts jecho-^loimki j e vertrokken:
'."heunis Uilke ü;S VRI1Ü3, geb. 26.4.1^07 te Uantumadeel, wonen
de te Apisterdaüi, landelijk voorzitter van de Vereniging
"kederland-USalt'S tevens kunstredacteur van 'Qe ".i'aarheiti",
zijn echtgenote aafje Maria u:J Yail'ÏS-ViPllPuö, geb. 9.L.19Ü8
te ''Dordrecht; Leonardus Adrianus KOKING-^ geb. 15.4.150d- te
•Unsterdaïri, wonende aldaar, redacteur van !r'De V'aarheid11;
Drs. Jules ÏjB LrlfïÜ w"K , geb. 7.5.11>lo te amsterdam, wonende ^
te 's-lravenhage, medewerker van het verenigingsorgaan "Vil' '"

-van de Vereniging-



van do 'Vereniging "r:ederlö,nd-IJ3öRfl, alsmede van het orgaan
"ABC" van de "Arbeiders Dond voor Cultuur".

In afwijking van hetgeen gemeld werd in mi jn schrij-
ven dd. 15.7.1950, nr. 88966, is gebleken, dat zijn echtge-
note Louise o-drienne DB LllïïljDft]-VA,K EïïüL, geb. 15.o.1908 te
f s-H-r aveu ha ge, a e reis niet heeft raeaeestiaakt.

Bekend werd, dat Th. U . de Vries en zijn vrouw op
E .6.195 U weer in Nederland terugkeerden.

ö. 3aul (Paul) de "HOl/T, geb. 19.7.1899 te .UüSterdaBi, v/on e nd. e
aldaar, al venteen secretaris van de ü . l ; .T ' f . , vertrok op 17
Juli 1950 per vliegtuig vanaf bcniphol naar 1/raag. Ue
redenen van sijn reis \verden u reeds bij mijn schrijven
dd. 15.7.1950 nr, 68966 medegedeeld.
De Groot werd. vergezeld aoor zijn huishoudster Dke Douchina

' ilheL'uina DiJGKLluG-üïï JONH-, pet». 18.6.19ÜD te dchtkarscelen,
on haar aoon 'l-.ubert %iJG-KLIEH*, geb. lw.6.19^5 te Dweil Ie.

7. Op S9 Juli 1.1. vertrok de beleende Joiian breder ik ..'üLj/I?1, ;-:eb.
14.0.1927 te Yelaen, wonende te 'riaarleia, .journalist van "De
'•'/aarheid" naar Ccst-juitsland. Ileiu \->&s een inreiavisuEi ver-
leend voor ronp-.arije, geldig tot l Aximistua 195ü voor een
verblijf van 14 da^;en.

3. Volgens "De Daarheid ; ' van 26.7.1150 zon i^r. .iberiiard ii;:;DI, J I ; - T ,
'•-;eb. -i.12.1911 te Iv'ariendori'f, wonende te .uiisterciain, reaactis-
lid va a liet vereiiif'.inf'soiv-'.aan HrIJ ! < yoornoeiad en ",-vJïC" voor-
nos.''...ü, zich ter pelfc.naniieicl van de <J.i. Kacii~foosten te Leip-
zic; bevinden. Oi.it r ent zijn teru[;;keer werden dezerzijds no^
geen berichten ontvan/;en.

9. Oj. o ..unisbus l^öü vertrokken ue volronde v.-ersonen naar D raar '!
.'..ntonius .üior^rsius jGi'C.'Gl-a'jKfri'i.-jiiG, c. . , . ' / . ' " ! « L ; ^ r a ,
wonende aldaar, hoofdredacteur y n t r i r i ^ " ' ' en c n u 0

TDxj\ll}D'2K? -';eb. ?J3.10.1914 te ï J t roc^t , u r MC- oo . ^ t^ ro<u e n
lid van de Landelijke liaad van ' < re i c , c " ,e. l.s.0-11 ^ ',
in -r"e2,elsehap van hun echtgenoten . ,,' ^ < r c aria < ' d
DDftH—" OT';VtI-.\>U, geb . ia.11.1912 •> c 'o- j a ; , j j e, •• u icnao i, c
.'ijiisterdati en 'Jina Oatharina JR.D j - i 3 ' , 'u ^ . IC.l^.o.1»!.
te /uusterdaïii, wonende aldaar.
Cp ö .'i.uAustus J»l. zouden deze personen zi jn dcor;pareisd naar
nida'cest.

10. c p 19 augustus 195U zullen Jan KüsDÜ:-.", ;.>.eb. lJ.10.l9la te
?''insterv.rolde, wonende te ^usteruaia, lid van de 2e Lamer der
Otaten-G-eneraal voor de C.'1 .II. en zijn echtgenote .-'uinechien
H"\lr^!'T-''CLLH-O^DOKP, geb. 10.2.1915 te I;'insterwolüe, eveneens
naar Praag vertrekken.

In dit verband moet tevens raelding ^e/ii&akt woro.en van
Jo ha n nes i-i et er oGr.öJ-I DU, feeb. löDl£.1914 te Dslft, v/onen-
ds te Dotterdaia, districts-hoofd van de 0.1 .T T . te Dotterdau,

- en Jacob ''n./DDJD^D'lJRG—



-.et-

en Jacob BRABTiBgfB.'KO., geb. 23.3.18t£ ts Amsterdam, wonende
aldaar, lid van het Partijbestuur van de C.?.-.!"., die teza-
men op al Juli j.i. per trein vanuit Brussel de Nederlandse
grens passeerden, '.'ij v.-aren vergezeld, van hun echtgenoten
Mechtelina öCEaPER-ïB:; LMÜH, geh. 80.4.1Ü18 te TJtrecht,en
V'ilheli^ina üatharina BR/U:Oïflïï:Tj;;(G.-V.ir DSR I:^IJI)SN, geb.L/1.l.
1908 te Amsterdam.

Bij controle der paspoorten bleek, dat beidqXmannen
in het bezit waren van een verlopen Pools visum. K'iet on-
mogelijk is, dat zi j , evenals o. Baruch voornoemd, lanr.cs
een orraveg naar Polen zijn gereisd.

11. Tenslotte \verd vernomen, dat ue volgende personen een visum
hebben aangevraagd voor een 14-daaga verblijf in Tsjecho-
Olowakije:
Jan Jacob van \YIJïï(ïa«ffiDKB, geb. 5.10.1911 te Zaandam, wonende
te B'ormerveer, landelijk penningmeester van de /i.Y.C. en
zijn echtgenote: Christiria van Y/IJgOAAlüJBif-K.GBE'Bi.K, .«eb.
oO.9.1911 te Bormerveer, v; on end e aldaar;
0-errit BLCB, geb . 17.4.1009 te Amsterdam, wonende aldaar,
lid van het hoofdbestuur van de Bond van Nederlands Over-
neids Personeel ( ^ .!:T.O.r-. ) , vvelke is aangesloten bij de
yl .Y .G. en zijn echtgenote: glinabeth BLOï'-FilJijR, geb. 2.
11.1915 te amsteraam, \vonende aldaar;
.'essel HfUi r i1O rT, geb. Sb.b.lüll te ',/orrn.er, v/onenue te ïioog
a/d 'Zaan, vice-voorzitter van het Yer boncis bes tuur van de
' •^ .Y.C. en voorzitter van het hoofdbestuur van do «-l^eïiiene
Bond van "..'erkers in het Bouwbedrijf en zijn echtgenote
alida Bg^fcn., van v/i e verdere persoonsgegevens dezerzi jds ,
nor niet b e]-rena. zi jn.

Bovenstaande nersonen zullen zich op uitnodiging van
de ü .B .O . (Tsjechische 'vakverbond) naar Braag begeven.

Opvallend is, dat het I art ij dagblad ' t r)e ~.aarheid" vr i j -
wel -een melding makt van de vele naar het buitenland rei-
zende functionarissen. Een uitzondering v/erd slechts ge-
naakt voor Paul de Groot, 'i'hexm de Vries en or. -Boer har d
Itebling, vvier reizen v/el v/erden gepubliceerd.
Bot doet, juist in deze t i j d van internationale politieke
spanning vreemd aan, dat een betrekkelijk groot aantal coiu-
launistische functionarissen zich naar Lost-.Airèpa hebben
of zullen begeven, arkend dient te worden, uat in het ver-
leden oveneens prominente coiuiounlsten uit Leclerland al of
niet met gezinsleden in deze landen ver toefden, doch hun
aantal bleef slechts beoerkt tot ten hoogste vier personen.

*r . L. ïCinthoven.


