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Ten behoeve van een ander doel v; e r d dezerzijds een beknopt
overzicht samengesteld betreffende do bezetting en de structuur
van de Gonr-unistisohe Partij van Nederland on haar mantel- en
nevenorganisaties.
-"-Ih.o3v,-el dit r-j-port ollerriinst volledig is te noemen, meen
i!:, dat de inhoud daarvan TI wellicht van nut kan zijn, weshalve
i ie üv;er Excellentie hierbij een exenplaar raoge aanbieden.
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STRUCTUUR VAU BS COMMONISTISOHB PABTIJ VAN MEDBRLAND.
Volgens ie statuten van 4e Communistische Partij van Nederland
lp de organisatie opgebouwd uit de volgende elementen:
I, bedrijf sa f delingen, die de werkzaamheden der partij ver rioht en

\ onder

2« afdelingen, die dit werk •verrichten: onder de gehele bevolking . •
van een bepaalde gemeente of een bepaald gebied\, distrioten. Aan. deze ee
taak opgedragen.
Op het Partijcongres van ,Februari 1950. werden hieraan enige
kleinere organisatievormen toegevoegd, t «w, onder bedrijtfsftf dalingen,
onderaf delingen en onderdistirieten,••'mét de reatrlétle, dat deze
aleohta in de daarvóór Is Aanmerking JÊOmende gebieden en in overleg
net het partijbestuur kunnen worden gevormd.
'Tot op beden werden deze kleinere vormen alleen aangetroffen in
enkele grote gemeenten,
•'

•

,

Niet beschreven in de statuten zijn de
/
a. bedrij t ^groepen (d &+. samenvoeging van bedrijfsafdelingen in een/ ,.
bepmëidf t?ak van inibaatirlö) j
b. colonnes, fcaarin de afdelingen kunnen worden, gesplitst j
/j
0. wijken, onderdelen van de colonne», kleine eenheden van 10 partijleden, dioht bijeen woonachtig In dezelfde straat of buurt,
v Volgens een opgave van Mei 1948>bestond de partij uit 17 dis-trioten aet tezamen 381 afdelingen. Het «mtfcV- ^latrlóten i» sindsdien ongewijzigd gebleven* In de laatste jaren zijn enerzijds nieuwe ,
afdelingen gevormd, anderzijds enige andere opgeheven.
'Sonmige distrioten vallen samen met Nederlandse provincies^ andere
hebben een geheel afwijkend territoir. Van deze laatste vooral ka|i
gezegd worden dat «1^ om een cultureel of Industrieel oentrum worden i
.gevormd.
^
• "" - . - . ' • . . •
In de,hier,volgende lijst van G.P.K*-diatrloten zijn tussen
. haakjes "bpeeöomen de gemeenten van vestiging van het C. P. N.-'
diatrlötsbestuur»
•
1, Amsterdam (Amsterdam)
8» Öentraal Gelderland (Aïjnhem)
3 f XDrente (Sanaen)
'
• ' . , " . •
4» Ffl'esland (löeuï«rden)
5v Öoót* en Beialand (Hilversum)
ê* 's-G^avenhage {fs*Öravenhage)
^v Groöljttgen (ironlügen)
.
B', Kennemerland" (Baörleffl}
.
»
94 timWirg (Heerlen)
10.* Noord-Brabant (Bimdhoven)II. Föord-Holland Npord (AikiMiar)
18 V Rotterdam (Rotterdam)

,
\_
. i
, ' ' • - - . *

.

13. Twente (Snsohede)
14. Ut recht (Utrecht)
10* Zaanstifejek (Zaandam)
1<J. Zeeland (Vüsaingen)
17» IJsselatreek (Beventer)»
.

.

'

• •'

vi

' - ••

'
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* De -

.:.

-'•

-2 -,

-

-•• •

De bestuursorganen der partij, die volgens de statuten met
politiek gezag zijn bekleed, zijn, in volgorde van hun plaats
lp de organisatie:
1. Het Partijcongres, dfl, de vergadering van gedelegeerden, welke,
volgenf door het Partijbestuur vastgesteld© normen, door de leden
der partij worden gekozen. Het Partljooögres iQC4j|t eena per twee
jaar plaats vinden,
Na de oorlog werden partijcongressen gehouden in de winter van , ,
1945/46, winter van 1947/48 en voorjaar 1950^
2» Het Partijbestuur; d»i, het' hoogste orgaan In de partij in de
tijd tussen twee congressen.
^
a
op het Kerstcongres van 1947 werden daarin de volgende personen
verkozen:
,
J(
AV15RINK, Hanna Jaooba, geb. 28,5,1013 te Enschede, wonende te
"|:
Haarlem, (leidster vrouwenbureau) j
ï
BARtTCÏÏ, Siegfrled, geb. 17,2.1905 te Gottingen, wonende te
;j
Amsterdam j
4
BLQKZIJL, Berend, geb. 29,18,1918 te Höogeveen» wonende te
'".;<
AmBterdamj
Vï
BOHK, Johan Helnrioh vajb, geb. 13.11.1908 te Amaterdain., wonende tè\, Jaoob
(leider van het bedrijfsbureau)}
GEELHOED, Gerard Ollles. geb. 4.8,1920 te Haastrecht, wonende
ie * s-Gravenhage \, Saul (Paul) de, geb. 19.7.1899

Amsterdam (algemeen partijsecretaris)!
,.
HAKEN, Jan, geb. 13.10,1918 te Finsterwólde, wonende te Amsterdam,
( secretaris) ï
HARMSEN, Gerrit Jan, geb. 15,8.1922 te Amsterdam, wonende aldaar?
Theodore Johen, geb. 15,10.1922 te Amaterdam, wonende
te Amsterdam (pr opa ganda-seorstar la) ;
, Josef Hubert, geb, 30,10.1898 te Vaals, wonende aldaar \» geb. 7
MANS, Willem. gfib* 6. 6, 1915 'te Zaandam, wonende aldaar |
MOURER, Nloolaas A . , geb. 25,3.1900 te Bargen op Zoom, wonende
te Amaterdam (leider propagandavbureau) }
RIJPMA-VEIiEMAN, Helena , Reina Bdelina, geb. 6.2,1901 te Wleringen,
^
wonende te 0<wenteif j
SANTEN, Joseph van» geb» 7,3ëll9Ö8 te Rotterdam, wonende te Amaterdaja (leider mi ddenstandswerk) ;
SCHALKSR, Johannes Piet er t g«bé ïe.18.1914 te Delft, wonende te
Amsterdam (secretaris) j
SCHOONBNBiaiOj Antoniu* Bionysius, geb. 24.8.1910 te Amsterdam,
wonende te Aftttexdamj
SïHT, GhrlBtiaan, geb» llit«l,fl^ t4Ao^terdam, wonende aldaar
(leider aoholingsbur eau);
VBBHEIJ, Arle Adriaan t geb, 26, B, 1917 te AmBtertom, wonende
aldaar (storetariB van het partijbureau);
VRIBS. Gerrit de, geb* 18.3.1903 te Andljk| wonende aldaar;
WAGEKAAR, Gerben, geb, J8T*9,1918 ts Amsterdam, wonende aldaar
(algemeen voorzitter);
WIERINGEN, Jan van, geb, 23.5,1981 te Haarlemmermeer, wonende te
Amsterdam (leider landbouwbureau) ;
7roüI3ENBERG, Zohan Hendrik, geb. 19,7,1913 te Amsterdam, -wonende
aldaar .
• - Aangenomen -
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Aangenomen kan worden, dat het bestuur hetwelk in Februari 1950
tijdens het oongres van de C.P.N, werd gekozen, uit nagenoeg dezelfde personen bestaat als het oude bestuur.
3. De districtsoonferenties, welke twee maal per jaar dienen te worden
gehouden. Ter vergadering wordt verslag uitgebracht over de politieke toestand en de verrichtingen van het bestuur; hier worden de
dlstriotsbesturen en eventueel de gedelegeerden naar het Partijcongres gekozen, Veelal worden de conferenties in alle districten
ongeveer gelijktijdig gehouden, ofschoon dit in de statuten niet
imperatief wordt voorgeschreven.
4. De districtsbesturen; deze voeren de politiek en de besluiten van
het partijbestuur uit en leiden de werkzaamheden van de partij in
het gebied van de districten. 21J zijn verantwoording verschuldigd
aan de distriotseonferenties en aan het partijbestuur.
Deze colleges zijn onderling verschillend In ledental. De politiek
belangrijke dlstrioten> welke voor het merendeel in het Westen van
het land liggen,, worden geleid doorfijïiflwrlaksterkere besturen dan
de districten van geringere betekenis (Zeeland, Noord-Brabant en
Drente).
Het aantal bestuurders per diatriot varieert. De maximale bezetting
bedraagt ongeveer 30 man.
Bij de hierna volgende beschrijving van de ooileges voor het dagelijks bestuur in de distrlaten wordt een opgave gevoegd van de voornaamste communiston in de districten,
5. De afdelingaXLedenvergaderingan; in de ledenvergaderingen worden de
afdelingsbesturen gekozen «n de besluiten genomen t.a.v. da uit*
voering der afdelingS'-taken In het kader van de partijpolitiek.
Ten aanzien van da ondardiatrloten, onderafdelingent bedrijfsplan
onderbedrljfgafdelingen werd gaen afzonderlijke regeling getroffen.
De bevoegdheid der besturen en ledenvergaderingen daarvan wordt geacht
overeen té komen mat de situatie, zoals beschreven onder de punten 4
en 5.
;. ,
'
• : : • .
. .
Er zijn echter meer bestuursorganen, die in da praktijk politiek
gezag uitoefenen, hoewel dit, blijkend de statuten, Is voorbehouden
aan de hierboven genoemde.
Deze andere Instanties zijnj
l, Het. Dagelijks Bestüiar van de partij, gekozen uit het partlj'bestuar,
waarin In 1948 zitting hadden;
H.J. ATïRÏHKj
v^N SASTBN. J., •
S. BARUCH,
SÖRA&KER. J.P,.
,
J» BRANDENBX3RG,
P, ÖE GROOT,
J.. HAKEN,
Th.?. HENRAR,
N.A. MOTJR1R,

SQHOOHSNBERQ, A.D.,
atfltt O»,
VfitólSlJ, A t *.,
WAQSHAAE. &.,

;

Aangenomen wordt, dat het Dagelijks Bestuur (D.B,), gekozen in 1950
uit nagenoeg dezelfde personen bestaat.
"
In wezen worden de partijwerkzaamheden niet door h«t partijbestuur,
'

f-:m

' , :• '

» dooh -
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dooh door het D.B. gelold. Dit is, afgezien -van de taak van een zodanig
orgaan, te meer begrijpelijk^ omdat hiervan de meest op de voorgrond
tredende Nederlandse oommunisten deel uitmaken. Het. D.B. oefent dit
gezag uit over alle partijverrlohtingen. mede doordat vele van zijn
leden een leidende funotie bekleden in de partijbureaus, waaraan de
technische en tactische leiding Is opgedragen van d» verschillende
sectoren der ooramiinistisohe activiteit.
Enkele voorbeelden:

Het beheer van en het toezicht op pertij-inatellingen'en stichtingen
geschieden door h e t D.B..
' • - , ' " •
P. de Groot is redacteur van het kaderorgaan "Kwartaal", dat eens
pur drie maanden verschijnt.
|
A,D. Sohoonenberg ia hoofdredaotemr van het communistisohe dagblad
*De Waarheid", in deze funotie aangesteld door de algemeen secretaris
der partij, de Groot,
f
J.P. Sohalker fungeert al» hoofdredacteur van het partijmaandblad
"Politiek en Cultuur , waanraa d« redactie nog in Februari J.l. getuigde van zijn onderworpenheid aan het oordeel van J, Brandenburg als leider van het Bedrijfsbureau*
G. Wa gene ar en S. Baruch fungeren als oornmlesarlesen van de communistische uitgeverij "Pegasü*^* te Amsterdam.
C» Smit treedt op als hoofdredacteur van het oommunistiseh weekblad
"Voorwaarts1** - "
- '•'• '• ••'-. : ' *
". •• ;: • . •. '
'.-'•• . : .
De meeste partijbureau* itaan onder leiding van een D*S.*116,-b«v,:
3". Brandenburg (Bedrijfsbureau)}
0. Smit (Scholingsbureau)f
J, van Wieringan {Landbouwbureau}i
H»3", Averink (Vrouwenbüreau') J7.::
A.A. Verhel J (Partijbureau).
Bovendien worden op onregelmatige tijdstippen, in "De Waarheid" verslagen gepubliceerd betreffende zittingen van het D.B*, waarin (uiteraardlsseer eenzijdige) overzichten van actuele politieke gebeurtenissen
worden gegeven en hei D.B. de partijleden oproept daartegen d.m.v, bepaalde acties stelling te neiaen. Slechts bij belangrijke gebeurtenissen
wordt het Partijbestuü* bijeengeroepen, ,
Vermeld zij» dat het D*B. met zijn 14, leden ook in de vergaderingen
van het partijbestuur (24 leden) zeker kon zijn Van een permanente meerderheid van s temmen j ten gevolge waarvan terecht gesproken kan worden
van de "voogdij van Ama%eïdamM over de gehele communistische partij.
Hoewel de in Februari 1950 ontstane verhouding nog niet bekend wejd.
kan een gelijke'situatie voor het tegenwoordige waarschijnlijk als f^at
worden aanvaard.
2. Het dagelijks bestuur der distriotsbesturen. Dit college heeft,
evenals de lagere bestuursorganen in de partij, zowel een leidende
als een uitvoerende funotie. Enerzijds optredende als dagelijkse leiding
voor het gehele distrlat» wordt het (althans statffcttr) tevens als taak
opgedragen als afdelingsbestuur de belangen waar te nemen van de part i Jafdellng(en) in de plaats van vestiging. Ofschoon de partij er naar
streeft de partijfunctionarissen te ontlasten van de deelname aan het
praotisohe werk, werd geconstateerd^ dat tot nu toe vooral de lagere
bestuursleden een werkzaam aandeel hadden in de gewone activiteit zoals colportage, demonstraties, huisbezoek enz..
• • • . ' - Deze -
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Deze deelname aan het pr act l ach. e werk Is in de grote steden, waar de
eisen meer en van grotere verscheidenheid zijn, uiteraard geringer. diBordat de voorbereiding dier veelsoortig© acties meer tijd vergt van de
leden van het dagelijks bestuur dan het geval ia in een kleinere gemeente. Daardoor komt de dirigerende taak van het dagelijks bestuur in de
districten het duidelijkst naar voren in de grote steden.
Van de in de districten werkaame communisten moeten de volgende
personen tot de voornaamste worden beschouwd:
,..
District Amsterdam:
' . • / . '
GORTZAK, Hendricus, geb. 25,4*1908 te Amsterdam^ wonende aldaar
(voorzitter) j
.
SMIT, 0., voornoemd (politiek secretaris) ;
LÜIR1NK, Nico, geb. 30*9,1922 te Amsterdam, wonende aldaar (organisatiesecretaris);
HENR.AR, Th, J., voornoemd (propaganda/scholing)}
:
KLEWER, Harmen, geb, 11,6,1912 te Amsterdam, wonende aldaar (Bedrijf swerk) j
VLASTUIN, Gerard Johan, geb. 29,6.1917 te Zutphen, wonende te Amsterdam,(penningmeester)!
tezamen het dagelijks bestuur vormende, en voorts de volgende leden van
het district abestuur t
BANDSKA , Wilhelmus Valentlti , geb . 8 . 10 *-l 916 t e Amsterdam ;
JANSZ, Wilhelmus Bernardus, geb. 28.3.1907 te Amsterdam}
SITTERS-SMIT , Maria Antonia, geb. 4.10.1914 te Amaterdam;
TEEBOOM-VAN WEST, geh. 30,4.1904 te Amsterdam 5
VAN WIJK, Willem, geb. £3*12.1908 te Amsterdam.
District Drente:
:
;
KR1MER, Willem, geb, 7.11.1918 te Emmen, wonende te Emmer-Compascuum,
secretaris en gesalarieerd distriots-propagandist.
District Friesland:
•*
DS JONG,IJpe, geb» 29,11.1903 te Leeuwarden, wonende aldaar, die zijn ,
politieke opleiding te Amsterdam genoot, IJpe de
Jong is de plaatsvervanger van de voormalige partijgedelegeerde in Friesland!
'•
AGENAKT, Jaoobus JjOhanaee, geb. 12.9,1909 ta Amersfoort, wonende te
Hilversum, die kortelings werd overgeplaatst naar
het district Groningen van de O.P,N.; en
SCHAPER -TOLMAN, Ant j &,. geb» 2S«11.1914 te Baarderadeel
, wonende te
'
'
VAN DER MOLSS, R«int, geb, 17,, 5» 1899 te Assen, wonende té Arnhem;
.NA THANS, JTakQb, geb, 87»7rl9ÖS te Altai&d«n |Dld,), wonende te Arnhem;
»|.9,
Johanna Oistharina, geb-»».9,11.1902
te Amsterdam,
wonende t« Ar»k*8Q|
WILBRET, Johannes Bernardu», geb» 86.4,1983 te Amsterdam, wonende al,! die aan het district is toegevoegd.
District Gooi- en
FLAMELING. Johannes,, geb, 7*8,1904 te Rijswijk, wonende te Hilversum}
LIPS-ODUfOT, Maria, geb» 4.8»1905 te Wijk bij Duurstede, wonende te
- District -
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District *s-Gravenhage:
GEELHOED, Gerard Gilles, geb. 4.8.19ÏSO te Höastreoht, wonende te
's-Gravenhage (algemeen secretaris van het
district) ;
VAN LOON, Wlllem, geb. 27. 7.1905 te 's-Gravenhage, wonende aldaar;
DB LOUW, Jaoques Charles» geb. 14,12.1980 te Vlissingen, wonende te
_
• 'aMJravenhagef
METSCHER, Petrus Paulua Jaoobua, geb. S8.3.1906 te Velaen, wonende
te ^s-Grairenhage;
VAN HUAG, Gerrit, geb»28. 9*1896 te Amsterdam, wonende te 'a-Graven:
,
nage,
Distriot Groningen!
AGEMMSfl?, Jaoobua JohanneSf vooriioemd. als partij gedelegeerde in het
dïstrlqïisBesfuurv sJ^JMcstnsJls in ïriesland
schijnt hl ƒ ook ttiflr niet te slagen;
ÊNOEIS-VAN D1R GAAG, OathöriiMt 3"öfeftütaa, jg*t). 5,6.1915 ts Amaterdam,
wonende te «JroniSgen;
HAKEN, Harm, geb. S5*S«1919 te f lnji%0rwö|A0 , wonende aldaar;
DE JOÏTQ, Jan, geb. 88. $.1914 t« OoÉtstèi^ngwerf t wonende te Groningen^
Distridt Kenneaarland!
•
SEGSRTUS, Thapdorus Jaqobuef geb, 19.4.1915 te Watergraafsmeer, wonende
' '
''
' " '. ' '
, Jaoob, g»b. 1.9.19B3 t» Bloemendaal, wonende te Haarlem,
Distriot Noord-Brabant ï
GLERX, Jaoobus, geb, 35,7, 192f te Velsen, wont*|ide te Tilburg;
VERREI JT, Adriaüus Henrious Wl^candus, geb, 8.1.1910 te Tilburg,
wonende aldaar.

Distriot Noord-Polland Noordi
VAN BEEK, Dlr» Goasuljn, £»!?« 88. 1.1908 te Altoaar, wonende te Andijk;
KNTJISTINGH-NEVEN, Höni^fk» géb, 19.10.1919 te Aiblasserdam, wonende
te AlKmaar \E VRIES, Gerrit, geb» 18.3,1903 te Andijk, w
Distriot Rotterdam!
VAN BORK, Johann Hélnrloh^ geb, 13,11.1908 te Amsterdam» wonende te
Rotterdam, j«irtijgedel*geerde voor het bedrijf swerk;
BOSHART, Maurits, geb, 88.2,1,905 te Helle^oetaluis, wonende te Rotter-

• ' •"• damf-4, ,
•' . '
: '

•

•'-•'. . • •
•
. . ' ' ' '"'""

GESRLIGS, Johan, geb, 30,1,1913 te Watergraafsmeer, wonende te Rotter-

. '

.

GOUDKTJIL, Hendrik, geb» 7.8.1916 te Apeldoorn, wonende te Rotterdam?
MALIEPAARD, Jan, geb. 4.4*1924 te Rotterdam, wonende aldaar;
NOOTER, Hendrikus JaoobttS, geb. SO,1.19iBO te Amsterdam, woaande te
Rotterdam;
s
SCHALKER, J.P., voornoem4| lartijgetfl «geerde in het diatriotsbestuur
en belast met d% algehele leiding; en
ZAKEN-TROï^TSL, Bet Je v.d, , geb, 21.3.1908 te Rotterdam, wonende aldaar.
- District -

District Twente:

BÖNHKE-, Hendrik, geb. 4.4.1912 te Enschede, wonende aldaar;
GMS, Wilhelmus Petrus, geb, 26, S. 1903 te Breda, wonende te Losser;
GROB, Ludwich Heinrioh, geb. 20.7.1915 te Nordhorn, wonende te Enschede;
LODE, Hendrik, gen. 17, 12. 1913 te Duisburg, wonende te Enaohede; en
TEIWES, Johannes Hendrik, geb. 4.6.1911 te Amsterdam, .wonende te Enschede,
partij gedelegeerde in het distriotsbestuur.
District Utrecht:
,
CHRIST, Leendert, geb;, 17.7,1913 te Utrecht, wonende aldaar;
DIELESSEN, Karinus Lambertus Piêter Wouter* geb. 22,11.1913 te Utrecht,
wonende aldaar;
FAAY, Gerard Antóniua, geb* 15.5.1918 te Utrecht, wonende aldaar j
KRAMER, Luoris Dekema Sbbo Johan, geb. 27.4,1889 te Vreeswijk, wonende
te Utrecht; en
STOïKOFER-DE RIDDER, Jeanette Carolina, geb. 2*7.1900 te Groningen,
wonende te Utrecht; en
VAN DER VELDE, Riohard, geb. 17.1.1910 te Amsterdamf wonende te Utrecht,

District IJsselstreek:
DITZEL, Marinus, geb. 3*7^1914 te Deventer» wonende aldaar;
JAGER. Tjalle, geb. 7.12.1914 te St eenwi j kerwoldt wonende aldaar; en
RIJPMA-VELLEMAN, E.R.E,, voornoemd.

District Zaanstreek!

'x

v

è' " '::
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GEUGJ1S, Gornelis, geb^ 30»1.19Ê2 te Zaandamf wonende aldaar;
MAAS, öerardua, geb, 17,8.1913 te Zaandam, wonende aldaar; iït?,,
MANS_, Willem, geb. 6,6.1915 te Zaandam, wonende aldaar; efit
WARMERDAM, Jan, geb. 2.4.1920 te Haarlem, wonende te Zaandam.
District Zeeland:
KREMER, Urbanus, g'eb» S9.12.1918 te st. Janasteen, wonende t» IJasendljke;
VERMEULEN, Oamiel, geb. 27.9.1896 te AYestdorpe, wonende te, ,|p» van Gent»,

District Limburg:
.
-.
DIAS'-BAUSTE , Franolsco, geb. 17.4.1917 te Rotterdam, wonende te Heerlen, ^
Dias-Bauste is vreeiaaèling. Ingevolge de Neder» i
landse wet is hem derhalve het optreden voor «en
politieke vereniging verboden. Hij leidt het
district dan ook van achter de schermen j
GROESZ, Hendrik, geb« 12.5.1903 te Amsterdam! wonende te Heerlen;
<
HORSBLENBERG, Christiaan, geb, 11,2,1913 t» Hengelo, wonende te Brunssumj
NAÖTEGAAL, Antonle, geb. 24,4,1916 te Voorst t wonende te Heerlerheide.
3, De afdelingabQsturen (daarbij inbegrepen die der bedrijfsafdelingen),
hebben een in hoofdzaak uitvoerende functie en maken daartoe gebruik
van de medewerking van door hen aangeprezen partijleden. Zij zijn verantwoordelijk voor de verrichtingen in de afdelingen.
D« besturen zijn samengesteld volgens de eisen der te verrichten
werkzaamheden en moeten bestaan uit:
een politiek secretaris,
een organisatieseóretaria,
een penningmeester,
een Ie propagandist,
een ad j. propagandist,
een bestuurslid voor het vrouwenwerk,
een bestuurslid voor het jeugdwerk,
idem voor het bedrijf awerk,
idem voor de scholing.
- In -
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In zeer vele afdelingen worden méér functies door dezelfde personen
waargenomen, Dit ia een gevolg van het gebrek aan geschoold kader In
de C.P.N, in het algameenj|<ï;e2egd kan worden, dat slechts weinig afdelingsbesturen volgens bovenstaand scheraa zijn samengesteld.
Ter wetenschappelijke voorlichting van het Partijbestuur werd in
1945-1946 opgericht het Wetenschappelijk Bureau, onderverdeeld in
commissies voort
Rechtswetenschappen en Justitie,
Sociale Psychologiet
>
Qesohledenis, ,
*
Economie en Financiën.
Taal, Letterkunde en Kunstwetenschappen,
•
Sociale Zaken,

\w e n Vo
'-.

Volksgezondheid,

Volkshuisvesting,
Onderwijs,

Kunsten»
Popularisatis,

Natuurwetenschappen,
Indonesië.

Voor zover bekend werd van de diensten van dit bureau nagenoeg nimmer
gebruik gemaakt.
Voor de teohniaché leiding werden op partijbestuursniveau nog de
volgende bureaux geformeerd?

Bedrijfsbureau,

Documentatie Bureau,
Economisch Bureau,
Landbouw Bureau,
Organisatie Bureau,
Propaganda Bureau,
Soholings Bureau,

Vrouwen Bureau,

Landelijk Verkiezlngs Bureau,
Studentenae0retariaat,
Cultureel Butean,:

.

Zoals reeds uit de namen blijkt, heaft elk dezer organen een eigen
agitatie-terrein^ in het geheel der Q.P.N.-aoties. Het iJtudentenseoretariaat werd opgerioht ter ondersteuning van de acties van de communisten in de Universiteiten. Het Cultureel Bureau heeft de leiding
over de communistische propaganda onder intellectuelen,
Het Landelijk Verklezingabureau is een tijdelijk werkend lichaam;
zijn activiteit bepaalt zich tot de propaganda in de tijd van de verkiezingen. In dit verband moet evenwens het z.g. Parlementair Bureau
worden genoemd; dit bureau fierstrekt adviezen aan communistische vertegenwoordigers in openbare lichamen.
Ten aanzien van de Politieke Controle Commissie en de Politieke
DistriotscontrSle-oonimissieS kan, in verband met de jongste statutenwijziging niets belangrijks worden vermeld. Eertijds werden deze commissies gekozen door .of namens de leden. Tijdens het partijcongres in
Februari 1950 werd hieromtrent een verandering in de statuten aangebracht, waaruit blijkt, dat de politieke controle op de leden in den
- vervolge-

:

vervolge zal zijn opgedragen aan de leidinggevende personen. Omtrent
de uitwerking van deze maatregel in 4* praotljk zijn eohter nog geen
gegevens ingekomen.
Betreffende de loop der partljfinanolën kan worden gezegd, dat de
bron van inkomsten in de afdelingen Itgt* Haalf|; gedeeltelijke afdracht
van de normale contributie moefllöW; d« afdelingêii een, gedeelte van de
opbrengst van oolportages, boe^örköop e *d. afstaan, aan hogere partij*
instanties.
.
.
Vast staat, dat de afdelingen 27^ van de door hen ingezamelde
oontributiegelden mogen behouden.
,
Van de opbrengst van de verkoop van "Voorwaart s" , het weekblad van
de C.PvN., mag 1% (is l cent per exemplaar) door de afdeling worden behouden.
De verdiensten van de afdeling voor de verkoop van partij-brochures
worden volgens wisselende normen berekend.
Het aandeel van de districten werd tot op heden niet bekend. In
verband met thans verouderde gegevens Is hét waarschijnlijk, dat dit
slechts weinig van het aandeel der afdelingen verschilt.
11

ARBgO)ER3 BQNP VpOR OT^T^OR. .

Dé Arbeiders Bond voor Cultuur (A «B. O,} werd opgericht op 6 Maart
1949 als voortzetting van de voordien bestaande organisatie Radio
Werkend Nederland (R. W^N.K De nieuwe organisatie werd op bredere basia
gegrondvest. IR.W.JJ. stelde zioh als hoofddoel radiozendtijd te verkrijgen t. b. v, de communisten, A.B.C, heeft dit propgrammapunt weliswaar
niet laten vallen, doch het opgenomen els onderdeel in een veel uitgebreider programma, dat zioh ten doel stelt de in communistische ogen
aanvaardbare cultuur onder de massa te brengen.
De organisator i sohe opbouw van A.B.C, is als volgts
Afdelingen;
Districten (met distriotsraden) j
Hoofdbestuur (minstens 7 leden ƒ j
Bondsraad;
Congres (l maal per twee jaar)*
De districten van A, B.C. vallen samen met en worden met dezelfde
namen aangeduid als die van de C. P.N, , met uitzondering van Zeeland,
alwaar de A.B.C, geen district heeft gevestigd.
De distriotsraden zijn samengesteld uit de dagelijkse bestuurders
der afdelingen in de 'betrokken districten.
De Bondsraad bestaat uit de leden van het hoofdbestuur en vertegenwoordigers uit de distriotgraden. D» raad verleent steun aan het hoofdbestuur en heeft beslisslngareoht iaftjle.aangelegenheden, die aan haar ••
worden voorgelegd.
. ;:
Tenslotte kent A.B„G» een z^gi Culturele Raad, bestaande uit deskundigen op bepaalde: -^afireinen van bét "ötilturele leven. Deze dient ds
Bond van advies bij df keuze van gusiiiyLfcte werken.
Ben dergelijke raad was ook rfê4*,M| 8. W.N. bekend. Zij bestond daar
uit afdelingen voor mttzlefcf .-f 11% 'lé<i6*iê:ttnde en techniek.
De leden van A.B.O. jsijn onderveiHiield in gewone en hui sgenootl eden.
Deze leatsten betalen minder oontribtttie dan de gewone leden.
In Januari 1950 telde de gehele bond circa 10.000 leden. Hoevele
van dezen huisgenoot leden zijn is niet bekend.
.
- Het -
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Het thans nog zittende hoofdbestuur, dat in 1949 werd gekozen, be- ,
staat uit de volgende personen:
i
BERG, Herman Jaoob, geb, 30.8.1914 te Reusrath (Dl,) , wonende te
i
Enaöhede;
|
BERGSCHNEID3R, Theodorus Lambertua Johannea, geb. 4.10.1900 te' Rotterdam,
wonende te Rotterdam;
BRDYN, Dlngeman de, geb, 14,4.1913 te Dordrecht, wonende te Velsen;

BTJSCH, Thoiaaa, geb. 23.6.1916 te Amsterdam, wonende aldaar;
COHSN, lifaSl, geb. 14^9,1907 te Rotterdam. wonende te Amsterdam;
DEKKER, Baltus den, geb,13.11,1916 te Gorlnchem, wonende te Haarlem;
BMEMS, Arie gQb, 22.4.1896 te Amaterdam, wonende te Assendelft;
'
, Adriana van, geb, £3,5,1891 te Amsterdam, wonende
aldaar j
Jan Marten, geb. 8.1£,1920 te Zwolle, wonende te Utrecht j
HOpGEVBEN, Berend, geb é 8.3,1914 1 1 Bramen, wonende te Brunaaum;
HULST, Wiiiaa, göb, 9,10,1918 te Krommenie, wonende te Assendelft;
JQNG, Johan, de, geb, 31,0,1908 te ^a-Gravenhaga, wonende êldaar;
KX2YN, Gerrit, geb. 6,9*1908 ie Zètandam, wonende te Koog i /d Zaan;
KRÜG, Johannes Gerardua, geb, 8,6,1897 te Rotterdam, wonende aldaar;
KAHINGS-BOUWSKS , Maria Roaalina, geb. 11*5.1908 te Maaatrioht, wonende
aldaar j
fTDYSN, Siebren, geb, 15,11,1910 te Sohoterland, wonende te Beverwijk;
OVIRÏCLSISFr , Frans Benjamin, geb» S. 5,1917 te ' a-<h?avenhage , wonende
aldaar;
PIBJTSRS, Joaeph Simon, geb. 29,6.1900 te Amaterdam, wonende aldaar j
SPLINTER, Alida Catharina, geb, S. 11. 1916 te Rotterdam, wonende te
Rotterdam!
STAHÏQRST, ETicolaaa Gustav, geb. 8,10,1911 te Bergieoh-Gladbaoh, wonende te Amaterdam;
TWIGT, Teunis, göb. 26,11.1915 te Bodegraven, wonende te Amsterdam;
VOGEL, Johannös Albertu», geb>' 87.12» 1919 te Vlaardingen, wonende
aldaar*
Het Dagelijks Bestuur wordt getormd door:

piste&s, J. s. s ' . . - ' .

SÏ4PHORST, K.Q.;
HQÖGWSBH.B. j
PgKKSB ,. B. den;
COHEN. I.{
, A.H»
, T,; en
BUSCH, Th., allen
Ten aanzien van het dt*tri«t Araateyiaa ten A,B»C. zij vermeld, dat de
stad verdeeld ia in 25 afdelingen* die eoliter lang niet alle eenvolledig beatuur heb3i|tt» In vei'^ohillende dlatriaten doet zioh het veraohijnael voor dat het grootste deel der leden geen contributie betaalt
(welk euvel ook reeda bij R»W»!8f» werd waargenomen ) en in verschillende
afdelingen was het admlniatraiieve apparaat geheel in de war.
Teneinde de arbeiders In de gelegenheid te atellen voor hun ontspanning te genieten van de voordelen van A.B.C. , bealdót men tot de op- ,
richting van een z,g* Ar beider akuhatk*lng, waarvan het praotisohe resulp
taat eohter voor A,B,0. oöö.anvöar|Étiar* bleek, daar zioh vooral Intel- '
leotuelen en beter gesitueerden als lid èanmeï&Jitti terwijl de Kunstkring in feite de arbeiders nimmer bereikte.
- In -
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In de week van 19 t/m 26 Maart 1950 or^lnlaeerde de bond een Cultureel
Festival. De voornaamste personen, die hierbij op de voorgrond traden
waren: . .
. '
- . ' • . . . ' . . • . . ; ' ,
;
.
• • .
E.ÏIDE BOAS-STARKENSTEIN, Magdalfna Van, geb« 17,10,1917 te Praag,
wettende te Amsterdams
GELDER-SCHIFfER, Adriana HenrÜfette van-t voornoemd, voorzitster van de
federatief bij de A,B.G, aangesloten Bond van
' Socialistische Zang- en Muzlekverenigingenj
HTJLST, Willem, geb. 9.12.191,6 te Krommenle, wonende te Assendelftj
KOSTER, H ermanug Johanneay geb* Söill.1995 te Amsterdam wonende te
Amsterdam}
SMITHUTSEN, Mary, geb. Il.l8-.lt06 te Amsterdam, wonende aldaarj
..
H
WAGEHAAR, Jan, geb* 6..9.1912 te Amsterdam, wonende aldaar.

'\l werd van A

Na dit festival werd van A*B.C.-zijde vrijwel geen activiteit meer
waargenomen»
.
u
•",', '' • ' • ' '. . ':;
•
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en isateriële verheffing van de jeugd" na. De algemene t. end enz van de
A.N.J.V.-acties is echter deriaate met de politiek van de C.P.H, verbonden, dat het verbond beschouwd moet worden als de communistische
jeuptforganisatie in Nederland, Vooral de laatste tijd zijn de uit[
spraken van verschillende leidinggevende figuren zo duidelijk geweest, >"*
dat de benaming "mantelorganlsatie" op het A,N.J.V. nauwelijks meer van
toepassing kan worden geacht»

In het hoofdbestuur van het A.N.J.V» hebben momenteel o.a. zitting: V
BAKKER, Marous, geb. 20.6.1923 te Zaandam, wonende aldaar;
-!
BICTTOJ,,- Johannes/Jacobus van der, geb. 23.1.1923 te 's-Gravenhage,
wonende aldaar;
t
BUVELOT, Gerrit Jan, geb. 10.7.1924 te Renkum, wonende te Amsteffam;
DIGGELE, Antoon van, geb. 21.10.1920 te Rotterdami wonende te Roiterdamj
GSUGJËS, Siewrert, geb. 14.7.19B6 te Zaandam, wonende te Amsterdam;
GSUGJBS-ZEEHAKDELAAR, Anny Betty, geb, 5.7.1925 te Amsterdam, wonende
aldaar j
HAKS^ Marinua Jaoobus, geb. 18.5,1927 te Amsterdam, wonende aldaar;
HARTSKEERL, Willem, geb, 22,5.1980 te Zutphen, wonende te Rotterdam}
,4
LANGEH, Hugo van, geb. 5,8.1923 te Rotterdam, wonende te Haarlem;
¥;
i^ULDSR, Eise, geb. 5.8.1927 te Hulzen, wonende te Amsterdami
'-'%
MOL, Erio, geb. 27.8,1926 te Schoten, wonende te Haarlem;
'":
SWART, Willem, geb. 5,4,1928 te Amsterdam, -wonende aldaar;
VOS, Berend, geb, 26.3,1925 te Ummen, wonende te Kerkrade.
Verreweg de grootste aanhang vindt het A.N.J»V, In het Westen des
lands, met name in de grote steden,
'--..

De voornaamste figuren van het A.N.J.V, in de diverse districten
zijn:
. .
...
District Amsterdam:
'
FTAKS, Marinus Jacobus, geb. 18,5.1927 te Amsterdam» wonende aldaar,
zeer actief;
BUVELOT, -

r,
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'

RWELOT, Gerrit Jan, geb, '10.7.1924 te Renkum, wonende te Amsterdam;
KULDER, Eiae, geb. 5.8.1927 te Hulzen, wonende te Amsterdam}
SWART, Willen, geb. 5.4.1928 te Amsterdam, wonende aldaar}
V/ALS, Guurtje, geb. 2,3.1927 te Landsmeer, wonende aldaar;
GEUGJES, SieöWfjifc geb. 14.7,1926 te Zaandam, wonende te Amsterdamj
GETJGJES-ZEEHA1IDSLAAR, Annie Betty, geb». 5.7,1925 te Amsterdam, wonende '
aldaar*
District Friesland:
DRENTE, Heine, geb. 6,7.1925 te Leeuwarden, wonende te Leeuwarden,
District Gooi- en Bemlandt •
EGDOM, Hendrik van, geb. 7.6.1920 te Amersfoort, wonende aldaar.
District Den Haagt
BERKELDER, Dirk, geb, 22,6,1923 te t a'-Gravenha ger wonende aldaar |
BEUKEL, Johannes Jaoobus van den, geb, 23.1.1923 te 's-Oravenhage,
wonende aldaar j
TURFBOBR, Gieltje, geb. 15.1^|^927 te «s-Gravenhaga, wonende aldaar.

District Kennemerland.i
LANGSK, Hugo van,' geb.. 3.8,1923 te Rpttef^é»» wonende te Haarlem\, Erio, geb. 2
De bekende Jóhan Frederik WL1j&f ^bJ^^p|||||,Ö27 te Vela en, wonende
' •' . '•>;.te:'^«i^lÉP^^"|^|5^>r kort een 'zee* aótief: lid
- '
' .' :v';"vaa-|tf^::^^:t|"*1^|;-'S5ówel In -het hoofdbestuur a:
.'
':;iö^i;^l4^fi!i^Jtts^uit het verbond getreden,
teneinde aictl geaéel te kunnen wijden aan zijn
District Noord-Sólland»ïl0ordt
;'-,^"
a
l
BOEDi^R, waarschijnlijk Jaeob Bieder, ge>. ï|,11.19Sl.
vj
• •,.:':-, ;
' " •' ., -..'-.S' . • •':'•"$, ' • . -$?•
District Rotterdam!
:
-A
%
BTSRBSN, Johannes Leonardua vattj geb, 19*4.1925 te Rotterdam, wonende
j|
.'
• ' , ;; aldaarj - . .. .:: ' • - - • , -. „ ' " ' - •
•
.•
: • ; :iï
DIGGELB» Antoon van, geb. 81 *10«lfi2Ö te Rotterdajaf wonende aldaari
«
GROENEVELD, Johanna Sara* geb. 5^3*1823 te RptterdaJa» wonende aldaai*J :,|
HARTSK1ERL, Willem, geb« S2.5*19pO te 2Sutphen. wonende te Rotterdam; ' t|
HOOGOARSPEL, Louis Robert, geb» 17.2*1929 te Rotterdam^ ^wonende aldaar. ||
•District Twente;
•• •
" ••' :
'.' . ' - . • • ; . . ' . . / • : •
SCHDRIKK, Jan, geb, 14,1,1931 te "Enschede^ wonenöe aldaar.
•

•

.,

• ' • ' • •

•.

'' .

'

"

District utrecht:
NAGEL, Alfred Leo, geb» 20.8.1927 te Zeist, wonende aldaar.

" '•"::''.

.

•

•

:n

.-• • • .''iSf
''^
• '.' . " •;'^|

• : ' . ' . ? %
||

•

District IJsselstreek!
POïHOVlSw, Martinus, geb, 2,4.1924 te Apeldoorn, wonende te Deventer»
•

'

' "

-

'

V" ••

•

'

District Zaanstreek:
BAKKER, ï/aroua, geb. 20.6,1923 te Zaandam, wonende aldaar.
'

'

'

•

.

.

-

'

.

'

•

-

-
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"

^
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District Gelderland:
J
ÏIEEBERG, Willem Cornelis van de, geb. 25.4<flöBO te Arnhem» honende aldaajplj
SPIJKERS, Adrianus ïranoisous, geb. 19.11.1926 te Arnhem, wonende te
Arnhem;
WA3TIATJX, Pasoal, geb. 6.7.1928 te Arnhem, wonende aldaar. WaatiauX
gebruikt het alias Frifp Zwaan.
• * - Distriot Zuid-jimburS *

- * is. *..•

•

• • • . . '

Distriot Zuid-Llmburgi
'
VOS, Berend, geb. 26.3.1925 te Einm0n| wonende te Kerkrads.
Organisatorisch kent het AfH,J,vV afdelingen en districten. Wells- .
waar worden in het organlsatieaohefiia ook apedrijfsafdelingen en bedrljfs>
groepen genoemd, doch deze zijn, voorzover bekend, In de praotljk nog
niet geformeerd,
•
Volgens de statuten kunnen afdelingen gevormd worden In plaatsen
waar 7 of meer leden zijne Indien de omstandigheden dit noodzaken jk
maken kunnen in een gemeente meer afdelingen worden gevormd,ft^s;la
het geval in do grote steden.
3
De afdelingsbesturen gorden gekomen door de ledenvergadering en bestaan uit een voorzitter (at er), saöretaris(esse) . penningmeester (ease)
en bestuursleden voor de verschiirende werkterreinen van het verbond,
In afwijking met de situatie bij de 0,:P,N, wordt uit het afdelingsbestuur een afzonderlijk dagelijks bestuur gekozen*
De afdelingen, welke een geografisch geheel vormen, worden verenigd
In een district. Het dlstrlotsbestuur, dat in structuur niet afwijkt.
van de afdelingsbesturen, wordt door de distriotsvorgadering gekozen*
Door er. uit het distriotsbestuur wordt eön dagelijks bestuur gekozen,
Door het congres wordt het hoofdbestuur gekozen* 'dat een jaar
tlng heeft, Dê~sTruo tuur komt overeen met die van de lagere bestuurs- .
organen; daarenboven wordt het aangevuld met vertegenwoordigers uit
alle districten. Het hoofdbestuur vergadert minstens^ «én maal per drie
maanden. Hat kiest uit zijn midden een werkbureau en een dagelijks: be*
stuur.
.
• • • . . ' .
• • '
Het hoofdbestuur wordt ^evenals in de C.P.N. , , bijgestaan door een
aantal bureaux. Naast een aantal dier bureaux onder dezelfde naam als
die in de O.P.N, werden in het A.l|éJ»V, een Militair Bureau, oen ' Internationaal Correspondentie Bureau, den Reisbureau, een Brigade Bureau en
een Jeugdvolksuniversttelt^ In feite kunnen de werkzaamh edën^van deze
"bureaux" worden teruggebracht tot het vérenigingswerk van één of meer
met een speciale taak belaste leden.
^opgerioht
Onder het Brigade Bureau vallen de Ge.rela* e» Sponbrigades. Bé Geroi&
brigades zijn actieve colportage en propagandawNpen voor het veren!»
gingsorgaan "Jeugd", dat om de veertien dagon In* een oplage van plnu '
15.000 exemplaren verschijnt. De Epon-brigades, de "vooyhoede van het
verbond" genoemd, hebben tot taak leden te werven voor het A*K.?,V#-.
Het verbond stelt zich geheel achter de polltieic van de World Fede
tion of Democratie Youth (W.F.D.Y,) en Is daarbij aejigesloten,
Federatief aangesloten bij het A.N, 3" «V., doch In feite een onderdeel
van het verbond is de Nederlandse Pionlersbond, Deae bond ia bestemd
voor hinderen van 12 * 16 jaar,

De oprichting kwam tot stand ondanks de bezwaren van het A.N.J.V.- •
district Zaanstreek, dat zich fel kantte tegen de burgerlijke organisatievorm.
•
\e bond oravat jongens- en mei
troepen geneand, zijn ondergebracht. Een troep bestaat uit maximaal 3o
personen en is onderverdeeld In garden van circa 7 personen.
- Onderscheiden - '
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Onderscheiden worden:
Jongpioniers
3e klaaaers
2e klassörs en
Ie klassers.
De politieke opvoeding is vervat in het "troepverhaal".
Volgens schema vormen afdelingen uit een geografisch gaheel een
district, met aan het hoofd een Sistriotskwartiér* Deze distriotsw
kwartieren zijn ondergeschikt aan het Hoofdkwartier»
.
Dei besluiten faft het ÉQQfdkws.rt^grDienen ter goedkeuring aaa h^glfe ':.$.
fee worden voorgelegd.
• ••:.'•
. •• •• '• '•;•'t4
. .

Met uitzondering van de geringe aattivlteit t0 Am^terdem^ werd
de Ploniersbond nog slechts sporadifoh iets vernomen. De voorhaamat*
figuur la «Tohannes Hendrlkus BOSTEKSia, geb* S»5,1930 te Amsterdam,
wonende aldaar.
' - . - • - '

IV
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ORGANISATIE VAN FSOGRBaSIEVg' ;aTt?ÖI!R.BN33E JEUGD
- - -

De O.P.S.J. is afkomstig uit het A.H«3".V., doch werkt geheel zelf- ,
standig. De organisatie is aangesloten bij de W^P.D.Y. en de International Union of Students {I.U.S. )*
:?
Zij heeft zich tot taak gesteld in verbondenheid met het werkende
volk - speciaal met de werkende jeugd - en de progressieve intelleotue4*/
len., de^Nederlandse cultuur en wetenschap tegen alle aanvallen, die o$
haar gericht worden, te verdedigen»
Het ledental van de O.P.S.J. bedraagt oiroa 400.
De organisatie'is verdeeld in afdelingen en departementen. Een
afdeling wordt gevormd door tenminste 5 leden, die in hetzelfde gebied
wonen of eenzelfde school bezoeken.
In de afdelingen kunnen centra».studiegroepen «n clubs gevormd wo*- .v
den. Een centrum is een eenheid van organisatorische activiteit en
|./ontspanning, en wordt geleid door «ea oentrumbeatuur.
^
Aan het hoofd van een afdeling staat een afdelingsbestuur $ dat uit .
zijn midden een dagelijkse leiding kitst.
Verschillende groepen van afdelingen worden verenigd in departementen. Tot nu toe zijn departementen gevestigd te Amsterdam, 's-öravenhage, Rotterdan, 't ^ooi, Kennemerland en Utrecht.
Vooralsnog is de indeling in departementen min pf meer voorbarig.
De activiteit van de 0#P»S.3", beperkt zich tot nu toe tot een eantal
afzonderlijke steden» welke niet tot dezelfde departementen behoren.
/in
Op het congres van de O.P.S.J., dat minstens eettpaal/ae £ jaar
dient te v/orden gehouden, wordt als landelijk bestuur de Organisatieraad gekozen, welke, volgens de statuten, uit tenminste 10 personen
moet bestaan.
De voornaamste personen in de O.P.S.J. zijn:
- ÖEÜGJES-ZESHANDELAAR, -
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G75UG.TE3-ZT3>-:T-IANDSI.AAR. Anny Betty, geb. 5.7.1925 te Amaterdam, wonende
aldaar}
•
HARMSEN-VAN DT5H LUGT, Anna, geb. 24.3.1925 te^Jarervd jk, wonende te
Amsterdam. Zij ia lid van "de Organisatie Raad van.
de O.P.S.J.^ en hoöfdredaotrioe van het verenigingsorgaan "Studie en Strijd"j
Jong, Luoaa de, seb, 17.6.19B6 te Amsterdam, /wonende aldaar} en
SF0LDSBS, Petrus HenrlcusAntoniuis, geb, 19,8.1924 te v Nljmegen f wonende.
te Amsterdam*
.
.
.
?,
.- . > '
• .
•
.
• - . . . _ ' ; •
Y

DB ITBDEHLAKEfM VROmVM BEWEGING(M.Y.B^) .
- ' " ' • • '
•
" '•
*.•?••'
De F.Y.B, kan betiteld worden als de communistische vrouwenbeweging^

in Nederland. Ofschoon tot 1949 enigermate gepoogd werd het karakter yfes
van mantelorganisatie te bewaren, werd.,^ de landelijke oonferöntiej,"
welke in Cotober 1949 te Amsterdam werd gehouden, besloten het mom
neutraliteit af te werpen. Br moest, zo vond jaenj ónder de vrouwen'
positieve politiek worden gevoerd,
"
'
' '•

V'
-

•.

'
'

De N.V.B, ia onderverdeeld in plaatselijke afdelingen met aan het
hoofd een afdelingsbestuur, gekozen door de huishoudelijke ledenvergadering. De afdelingen genieten volgens de statuten een grote n»te
van zelfstandigheid. Zij zijn slechts In principiële aangelegenheden
verplicht overleg te plegen met het hoofdbestuur.

-

"• •

•.-.'.-•.

.

4t

De afdelingen worden vertegenwoordigd in plaatselijke of gewéste- J^.'
11 jke oontaot-oommissles, te vergelijken met de distrïotsbe«turen v«n !.,*
de communistische partij.
, «r
-~{
Eenmaal per jaar dient een landelijk oongr«s te worden gehouden,
al\vaar een hoofdbestuur wordt gekozen. Het Jongste congres van d»
;,
W.7.B., gehouden te Amsterdam op 28, 29 en 30 April 1950 gaf ten aan-* ,
zien van de samenstelling van het hoofdbestuur enige ingrijpende wijzigingen te zien. Of schoon de samenstelling van het nieuwe hoofdbe- : \i
stuur tijdens het congres niet bekend werd gemaakt - zoals werd voor- ' ,
gegeven wegens gebrek aan tijd - bleek dat meerdere vooraanstaand©
figuren "om verschillende redenen" een nieuwe candïdaatstelling niet
-!
konden aanvaarden.
.
•',
•
•
'
'
'
•
.J.
Dezerzijds wordt niet aangenomen, dat deze veranderingen het gevolg ,.
zouden zijn van enige in de N.Y.B, heersende oppositie. Eerder wordt
verwacht, dat zij duiden op een nauwer verband van de betrokken personen.'
met de communistiache partij zelve.
J,
Het is derhalve van belang, ook de namen van dese personen (gemerkt
met. x) te vermelden onder de belangrijkste figuren in de N.V.B..
Dit zijn:
AYCRTNK, ïïanna Jaooba, geb. 28.5.1913 te Enschede, wonende te Haarlem}
BLOKKER-DE GROOT, Geertje, geb. 17.1.1895 te Amsterdam, wonende te
Deventer;
BOUDEWIJN, TTeeltje Catharina, geb, 27.11.1919 te Maassluis, vronende te •
Amsterdam}
EKGELS-VAN DER GAAG, Catharlna Johanna, geb. 5,6,1915 te Amsterdam:,
wonende te Groningen;
G-ELOK-WALVIÏÏSr Anna, geb. 7.12.1908 te Groningen, wonende te Amsterdam!
-HOOGLAND-YAN 't HOF -
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x

x
x
x

HOOGLAND-VAM »t HOP, Trijntje, geb. 28.12.1892 te Enkhuizen, wonende
te Alkmaar;
JULSINK-BLOKZI JL , Roelof je, geb. 6.9*1914 te Hoogeveen, wonende te
Amsterdam!
LIPS-ODINOT,, Maria Elisabeth. geb. 4*5.1908 te ¥ljk bij Duurstede;
wonende t« Hilversum;
MOLIN-GSRRITZE , Johanna Petron«lla , geb. 6.12.1916 te Amsterdam, wonende
te Amsterdam!
• .
MOESMAN-MEIJNINGBR , Antje, geb,. 9.5,1899 te Rotterdam, wonende te
Rotterdam;
OOSTBRBROBK, Nel, geb. 4.11^897 te Süjpssel, wonende te Putten;
PRATOMO-GRET, Stijntje, g^b^' 84 »;1, 1930 te Schiedam. wonende te Amsterdsöj
SCHAPER-TOLMAN, Antje, geb,. 82,11*192$ t® Baarderadeel, wonende te

'

SITTERS-SMIT, Maria Antonia, geb. 4 ,.10^ 1914 te Amsterdam, wonende
• . aldaar | ' ' ' • • ' . ' ; - • • - ' , ' . .
x SQENITO -HEILIGER S, Mr t Trees, geb. 18.10.1915 t« Zwolle, wonende te
Amsterdam.j
.
'
VOS-FLEISGH^ïR, Femmiga, geb. 15/9.1908 te Wonseradeel, wonende te
Amsterdam.

.
'

De oplage van het maandblad van de Nederlandse Vrouwen Beweging be»
droeg In hét voorjaar **an 1950, volgens opgave In het oongreablad van
de N.Y.B., 23.000 exemplaren*
De gewesten van de N.V.B. zijns ,
Noord -Holland -Noord, Zaanstreek, Kennemerland, Zuid-Holland I (Den
Haag en omstreken), Zuid-Holland II (Rotterdam e% omstreken) . Amsterdam,
Gooi-Utreoht, Gelderland, IJsselstreek, Twente, Went*, Groningen,
Friesland en Limburg»
71 VERENIGING wNSDgRLAK3D^.3.g.R>n (HU) .
«•MMiP*VMMMM»irU-I[-|IL^- -«WMM*H^4

j:_ J_L_

, . _- 1_. ^|N«OT^M*MM^MHMHW«MMM«MHMr

De Vereniging "Neder land-O. S. S. R.*, had zioh bij d el oprichting ten
doel gestald de meer ontwikkelde Nederlanders in een vereniging samen
te brengen en dooi- propagandist isohe^«rlohtgeving oirer toestanden en
maatregelen in de Sow j et-Unlö te int0af<S»ter en voor het^ pctlltiekö systeem van Rusland, zonder noohtans zioh.rechtstreeks pp polltielc»aglta«
torisöh terrein te begeven*
Tijdens het jongste congres {2S-83 April 1950 te Amsterdam) werd
echter, in de lijn van de in alle nevenorganiaaties gevoerde politiek»
besloten de vereniging om te schakelen tot een raaasa-organisalijie, waarbij
dus het criterium werd verplaatst vajn het gehalte near het aantal der
leden.
5
Het oaandblad "NTf van de verenig^g "Neder land-U, S. S, R.* is een
met zorg uitgevoerd, gaiüustreerd propaganda- en mededelingenblad, dat
in een oplage van 8 I 9,DpO exemplaren wordt uitgegeven*
De voornaamste personen van de vereniging zijn:
BLUÜBR, Drs. Aif r ed, geb. 20.4.1910 te Tandjong Bind j ei, wonende te
Amsterdam;
-;
ENGELS, Dr. Joseph, geb. 27.12,1909 te Rotterdam, wonende te Groningen}
- G01JDKUIL ~
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GOUDKUIL, Hendrik, geb, 7,8.1916 te Apeldoorn, wonende te Rotterdam;
HULST, .Willem, geb. 9.12.1916 te Krommenie, wonende te Assendelft|
LEWE, Gijsbertus Cornelis van, geb, 26.11.1904 te Amsterdam, wonende
te Amsterdam;
POLK, Aaron, geb. 27.4,1926 te Amsterdam, wonende te Alkmaar} '
RBBJING, Dr, Eberhard, geb» 4.12,1911 te Mariendorff, wonende te •
-Amsterdam;
•
'
ST'IT, Gijsbertus Cornelis, geb. 18.6.1908 te Beverwijk, wonende te
Amsterdam;

TINGA, Frans, geb. 2,1.1913 te 's-Gravenhage, wonende aldaar; en
VRIES, Theunis Uilke de, geb. 26,4,1907 te Dantumadeel, wonende te
Amsterdï
De vereniging is verdeeld in afdelingen, onderafdelingen en studiecommissies.
Afdelingen zijn bekend in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen,
Arnhem-Velp, Utrecht, Enschede, Woraer v eer, Hilversiaa» ICróiniaenJLe, Deven*ter, Lelden en Gouda.
De afdeling Amsterdam is onderverdeeld in Oost, W0at, Koord, Zuid
en Centrum.
Er zijn oommissies opgeriohtvoor muziek, literatuur, volkskunst,
beeldende kunst, opvoeding en onderwies, bouwkunde en techniek, schaken'!
geneeskunde en "studenten". Een aantal andere zijn nog in voorbereiding»
Van de in de afdelingen op de voorgrond tredende functionarissen
dienen nog genoemd te worden:
SHSBSRGEN, Hendrik Pieter van, geb. 20.12,1896 te Rotterdam, wonende
te Rotterdam s
HOOGGARSPEL, Jan, geb. 6.4.1888 te Amsterdam, wonende te Rotterdam; en
ZONNÏÏNBlïRO, Dr. J.H.E è M.A, geb. 16.4,1917 te Rotterdam, wonende te
's-éravenhage.
;
VII

T5REHIGINQ "V1HEHIGD VERZIST 1940»].945" .

;

De oprichting van deze vereniging kreeg haar be$lag op het Stichtings
congres van 5 en 6 Mei 1950 te Amsterdam.
:
Haar ontstaan waa in feite het gevolg van de uitspraak van de algemeen secretaris van de C.P.N., gedaan mfet betrekking tot het standpunt van de1 partij In geval van een niet-uitgelokte oorlog met de
Sowjet-Unie.
In deze uitspraak vond het merendeel der leden van het hoofdbestuur
van de Nederlandse Vereniging van lac-Polltieke Gevangenen (N.V.E.p.G.)
aanleiding om het lidmaatschap onverenigbaar te verklaren met net lidmaatschap van de C.P.N..
•
/
De communistische leden van de N.V.E.P.G. ta Amsterdam besloten reeds
in Mei 1949 zich van deze organisatie af te schelden. Hiermede werd de
eerste schrede gezet op-jfle weg, die voerde naar de oprichting van een
nieuwe landelijke organisatie van oud-verzetsstrijdeys.
In de eerste maanden van 1950 trachtten de initiatiefnemers leden
te winnen en voorlopige afdelingen te stichten» Met Amsterdam als uitgangspunt gelukte dit laatste tot dusverre in 7 gemeenten1, t*w.. Arnhem,
Enschede, Haarlem, Heerlen, Hilversum, Rotterdan en Vaals,
De nieuwe organisatie diende
zich aan als "een vereniging
van alle'
•
.
- "eerlijke -

- 18 -

-

"eerlijke verzetsstrijders, slachtoffers van het fascisme en allen, die
H de onafhankelijkheid van Nederland tégen de ifasêistische overweldigers
"hebben verdedigd".
^
Hiertoe werden o.m, gerekend:
;
zij, die actief aan het verzet hebben deelgenomen, of hun nabestaanden,
zij, die op jgfinel-Jpiële gronden politieke en joodse onderduikers hebben,
verborgen,
de oud-strijders, die in de Meidagen van 1940 de Onafhankelijkheid van
Nederland hebben verdedigd tegen de overweldigers,
zij. die wegens rassendiscriminatie werden vervolgd en degenen, die
reeds voor het uitbreken van de 2e ifereldoorlog actief tegen het fas0iame streden (o.a. oud-Spanjestrijaers}.
De politieke doelstellingen der communisten gingen dus voel verder
dan bij een eenvoudige reactie op de uitspraak van het bestuur van de
N,Y.E,p.G, het geval zou zijn geweest.

x
x
x
x
x
x

x

x

*
,-.

Op het stichtingacongrea wórd een Landelijke Raad gekozen, bestaande
uit:
BLOKZIJL, Berend, geb. 29.12,1918 te Hoogeveenj wonende te Amsterdam;
BRANDENBURG, Jacobus, geb. 22.8,1899 te Amsterdam, wonesdei aldaar}
BRANDSEN, Bertus, geb» 28.10*1914 te Utrecht, wonende te Ajaaterdam;
BRASSIR, Jan, geb* 2,3«1908 te Uitgeest, wonende te KroinmeÈiie}
BUHHRMANN, Cornelis, geb. 23.4.1923 te Enschede, i§onettdö té Enschede; .>;•?
FERMIE'Johannes, geb. 1*3,1920 te Amsterdam, wonend»te Amsterdam;
''""'
GRAOTlA-SWITS, Joukje, gen* 17*4,1917 te Rotterdam, wonende te RotHAKEN, Jan, geb. 13,10f 1912 te Finsterwolde, wonende te Amsterdam j
HMDRIK'SZEÏÏ, Hermanus Johannes, geb. 9.3.1911 te Amsterdam, wonende te
Amsterdam}
KOSRT-MULDER, Anna Oatharina, geb, 29.4.1907 te f3-iGtavenhage, wonende
.
aldaar j
KONING, Louis Henry, geb. 18f9.1899 te Amsterdam, wonende te Amsterdam;
KRTFG, Johannes Gerardus, geb» 8.6.1897 te Rotterdam, wonende aldaar;
II&AS, _Gerardus, geb. 17,8.1913 te Zaandam, wonende te Zaandam;
METSCHSR, Petrus Paulus Jaoobus, geb. 28.6.1903 ts V»lsen, wonende
• ^
. te *s-Gravenhage;
ïifflyER, Mourits, geb, 28,5,1908 te Amsterdam, wonende aldaar;
MOURER, ïïloolaas Antonius, geb, 25,3.1900 te Bergen op Zoom, wonende
te Amsterdam;
OS, Adrlaan van, geb, 3,2.1899 te Hoge en Lage Zwaluwe, wonende te
Zaandam;
RUSf-AN, Gornelis Maria, geb. 25.3.1907 te Heemstede, wonende te Haarlem}
SKTTPE-VAN RT5ÜNEF, Johanna Sonhia. ^eb. 30.5.1900 te Breukelen-Nijeii»
i jV?**Si*, wonende %ê T3toaofc-., ÖVBT Wpriali
VËITT1AN, Albert Martin, geb, 10.10.1914 te Amsterdam, wonende te
Amsterdam;
WAKTfït, D. j -

•'?ISSI89fG, Mevr.;
.
. • • • . .
V/ILT"Bf^SE, Wijbrecht, geb. 17.6.1897 te Haarlem, wonende te Anaterdam;

V'ITTBNAAR;

"

'

"j'.lTDERS, Theodoor, geb, 14.2.1905 te Eiaio, wonende te Heerl»n;
aBSVAT, Hendrika, geb, 19.4.1890 te Renkum, wonende te Amsterdam.
De net x gemerkte namen zijn die van de leden van het dagelijks bestuur.
- VIII Vereniging -
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VIII

• ' ..

TSR1HIGIHG OUD-SPAffJBSTRIJDERS. .

Het doel van déze vereniging Is de behartiging der materiële belangen
van haar leden o, m, door het voeren yan aotia voor de herkrijging van
het Nederlandse Staatsburgerschap vobr de vrijwilligers, die aan Spaanse
regeringszijde vochten in de Spaanse burgeroorlog.
Daar reeds meerdere oud-Span jeatrljders werden genaturaliseerd, heeft
de vereniging ten dele haar doel reeds bereikt» Activiteit is niet bemerkbaar,
IX

DE

Deze aeotie werd in het najaar van 1949 opgerioht.
Als voorzitter treedt op:
STOKVIS, Mr.ï>r. Benno Jules, geb. 23.6.1901 te Amsterdam, wonende aldaar,
lid van de 2e Kamer der Staten Oeneraal, voor de
O.P.N..
Als secretaresse fungeert:
BKTHOVEN, Mr. ;%ari: Franolsoa Susanna Sllsabeth, geb. 21.12.1901 te
Medan, wonende te Amsterdam, lid van de Nederlandse
.
Vrouwen Beweging, ooannuntste,
De Nederlandse Sectie heeft tot nu "toe slechts activiteit betoond
door protesten tegen arrestatie van Gerhard Sisler^Ln 1949 en de veroordeling van jfijf advocaten, die optraden- in het *prooes tegen de leiders der Amerikaanse communistische partij.
BSDRIJSBOHÓliH "EEKHSIDSVAKC5NTRALS"'
De bespreking van de structuur van de l.V.G. moet noodzakelijk in
twee delen uiteenvallen, daar de E.V.C, als zodanig en de daarbij aan-gesloten bedrijf sbond eg elk een eigen organisatie-soheasa hebben, welke
niét gelijkvormig zijn,
Het hoogste orgaan in de overkoepelende organisatie, de E.V.C», is
het congres, dat eens per 2 jaar bl'jeenkomt. Daar worden de Algemene
Raad en het Verbondsbestuur gekozen,
De Algemene Raad staat in gezagsverhouding boven het Verbondsbestuur,
dooh £et is in feite dit laatste, dat de politieke lijn lü de E.V.C.
bepaalt. De Algemene Baad bestaat uit het Verbondsbestuur plua een aan-*
tal leden uit elk der aangesloten bonden,
Onder het Verbondsbestuur ressorteren de Plaatselijke Centrales.
Zij bestaan uit de afdelingen der bij de E.V,C t aangesloten Winden in
een bepaalde gemeente of kring van gemeenten en zijn dus de zuiver geografische aanduiding van een organisatie-éénheid v&n de E.V. Ü ..
Aan het hoof£ daarvan staat hét Bestuur van de Plaatselijke Centrale,
dat tevens fungeert als dagelijks bestuur. Daarnaast kent men een Plaatselijke Raad, bestaande uit de leden v«n het dagelijks beutuur, vermeerderd met 2 vertegenwoordigers uit elk d*r aangesloten bonden binnen de
.

- Plaatselijke -

,

- go Plaatselijke Centrale. De verhouding tussen deze'beide bestuursorganen
is gelijk aan die tussen de Algemene Raad en het Verbóndsbestuur.
Voor vat betreft de organisatievorm der aangesloten bonden diene de
Algemene Bbnd van Transportarbeiders tot voorbeeld. De inteïne;structuur
der andere bonden wijkt slechts in onbelangrijke onderdelen Saarvan af.
Ook in de Alpemene Bond'van Transportarbeiders (A.B.T.) is het
congres het hoogste orgaan. Op dit congres .worden de Bondsraad en het
hoofdbestuur gekozen. Enkele leden van het hoofdbestuur vormen het ,
Dagelijks Bestuur.
i
Onder het Hoofdbestuur ressorteren de Plaatselijke Afdelingen. Voor
de A.B.T. Roldt r.onenteel, dat in een gemeente waar 25 of meer leden
zijn een afdeling wordt opgericht. Indien er minder leden zijn vormen
deze een groep. Indien ook voor deze vorm van organisatie te weinig
leden bijeen zijn, worden deze verspreide leden genoemd.
Aan het hoofd van de afdeling staat een Afdelings Bestuur, waaruit
een dagelijks bestuur gekozen wordt. Daarnaast bestaat een Afdölings
Raad, -waarin de leden van het Afdelingsbestuur en een aantal vertegenwoordigers van de bedrljfsbesturan (zie hierna) en contadtleideii (idem)
zitting hebben. De Afdelings Raad staat in gezagsverhouding boven het
Afdelingsbestuur.
.
Deze wijze van organisatie ia naar woonplaats van de betrokken leden.
Sij zijn tevens georganiseerd naa£jje i.>e&rij_v;en» waarin zij werkzaam
zijn.
.
•
In elk transportbedrijf, waar A.B.T.-leden werkzaam zijn, vormen deze
een bedrijfsgroep. Zij kiezen uit hun midden een bedrijfsfrestuur., indien
er aTïhans niris^ens S5 leden op dat bedrijf werkzaam zlijn. Jln geval er
minder leden zijn, kiezen deze uit hun midden een qontaotlid.
De leden van de E.V.G. v/orden per bedrijf georganiseerd, niet per
beroep, zoals het geval ia in de andere vakcentrales.
Dientengevolge kent elke bij de B.V.C, aangesloten bedrijfsbond
een santal bedrijfstakken, d.z. bedrijven of bepaelde soorten van bedrijven, die in de reglementen worden opgesomd, OIB als richtlijnen te
dienen bij de bepaling tot welke bond een arbeider behoort.
Zo is een titumerman, werkzaam bij de Nederlandse Dok en Scheepsbouw
Maat scha rpl j te Amsterdam, lid van "De Metaal". Een tiinmerman, werkzaam
bij de Koninklijke Nederlandse Stoomvaart Maatschappij, behoort echter
daarentegen tot de A.N,B,Z.„, -wTanneer hij als timerrnan op een acalp gemonsterd ia» Wanneer hij aan de v/al werkzaam is behoort hij echter tot
de A.B.T., daar het hier functies betreft, welke tot verschillende
bedrijfstakken behoren.
. .
Dezerzijds wordt aangenomen, dat de l.V.O. op l Januari 1950 circa
75.000 leden telde.
De volgende bonden zijn momenteel bij de S.V.G. aangesloten:
A.B.H.!!.:
Algemene Bond van Werkers in de Hout- en Meubileringsindustrie.
.
A.B.T.:
Algemene Bedrijfsbond Transport,
A.B.T.I.:
Algemen-e Bond van Werkers in de Tabaksindustrie,
- A.B,V7.B. -
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Algemene Bond van Werkers In de Bouwfai j verheid,
Algemene Nederlandse Bond van Hotelpérsoneel,
Algemene Nederlandse Bond van Bioscoop- en Theaterpersoneel,
Algemene Nederlandse Bond van Zeevarenden,
Algemene Bond van Werkers in de Textiel en Kledingindustrle,
Algemene Bond van Werknemers in Handel-, Bank- en Verzekeringswezen,
B.L.2,j
Bond van Land- en Zuivelarbeiders,
B.N.O.P.:
Bond van Nederlands Overheidspersoneel,
B.P.S.H.J.: Algemene Bond van Personeel en Soeiaal/tïygieniache Instellingen,
Chevofa:
Algemene Bond van Werker a in de Chemische- ,Voedinga-, en
Fabriekmatige Industrie,
"De Grafische": Bedrijfsbond van Werknemers in Grafische en Papierverwerkende Bedrijven,
"De Metaal": Bond van Werknemers in de Metaalnijverheid en aanverwante
Bedrijfstakken,
S.T.A..
Bedrijfsbond van Spoor-, Tram- en A.T.0.-personeel.

A.B.W.B,
A.N.B.H,
A.N.B.T,
A.N.B.Z.
A.T.E.K,
B.H.B.V.

Het Verbondsbesttmr der E.V.C, wordt gevormd door:
BLOK"ZÏJL, Berend, geb. 29,12.1918 te Hoogeveen, wonende te Amsterdam,
•voorzitter, lid C.P.N.;
BRANDSEN, Bertus, geb, 28.10.1914 te Utrecht, wonende te Amsterdam,
secretaris, lid C.P.N.}
'"IJNGAARDEN, Jan Jacob, geb. 5,10.1911 te Zaandam, wonende te Wormer.,
veer, penningmeester, lid C.P.N.j
ERWïCH, Antonlus Johannes Maria. geb. 9.9,1898 te Rotterdam, wonende
te Rotterdam}
GEUGJES, Sleuwert, geb. 14.7-.1926 te Zaandam, wonende te Enaohedej
GRIFFIOEN, Hermanus, geb. 10.l,190^te Amsterdam, wonende aldaar\, -Wees el, g
HEUL, Bertus van der, geb. 7.9.1907 te Amsterdam, wonende aldaar j
HOITÏNQ. Andries Geert, geb. 4.3.1918 te Amsterdam, v/onahde aldaar}
KLiINSMA, Dirk, geb. 11.5.1893 te Amsterdam, wonende aldaar j
MBIJERS, Hendrikus Johannes, geb. 14.11.1917 te Amsterdam^ wonende
aldaar}
,
NOOTSR, Hendrikus Jaoobus, geb. 20.4,1920 te Aastex-dam, wonende te
Rotterdam;
PAVlSRO-DB WAAL, Grietje van de, geb. 9,9.1907 te Amsterdam, wonepde
aldaar j
SWADERS, Johannes Petrus, geb. 30.8.1912 te Zutphen, wonende te
Amsterdaraj
. . . " • ' '
'7IEGI/AN, Pieter, geb. 7.10.1902 te Amsterdam, wonende aldaar.

;

De voornaamste hoofdbestuursleden der bij de E,v"iCt aangesloten bonden
zijn:
'
A.B,H.M.£
BEEK, Evert v.d,, geb, 4.3.1917 te Zaandam,wonende aldaar}
COSITEN, Nlóolaas, geb. 25.3.1898 te Amsterdam, wonende al».
daarj
OOSTENBRüGGE, Cornelis vanr geb. 19.1.1917 te Zaandam,

A.B.T.;

wonende aldaar.
BOSMA, Qerardus H«adrikue» geb, 12.6.1903 te Amsterdam,
wonende aldaar\, Dirk, geb. 11.5.1893 te Amsterdam,
KUIL', Jan, geb. .15.5,1908 te Amsterdam, wonende aldaar i
RSIJINGA, Jacobus, geb* 24.12.1904 te Amsterdam, wonende te
:
Amsterdam*
- A.B.T.I. -

•'••- ;:

- SS - .'

A.B.T.I.:

• A.B.'>7.B.:

A.N.B.H.:

'A.N,B.T.:

A.N.B.Z.:

SIP, S-vorard, geb. 27.9.1097 te Wageningen, wonende aldaar;
W3STT5RINK, Alexander, geb. 27.G.1903 te Den Helder, wonende aldaar;
ZV/ART, Muus, geb. 19.1.1893 te Amsterdam, wonende aldaar.
HARTOG., Wessei, geb. S5.5.1911 te Wörmer, wonende te Koog
aan de Zaan',
SCHIP, Willem Frelerik van het» geb. B8.6.1918 te Arasterdam, -wonende aldaar;
SCHOEN, Gerrit, geb, 24,8.1915 $e Zaandam, wonende aldaar.
GROOT, Lubertus Hloolaas de, geb. $»8.1899 te Arasterdam,
wonende aldaar;
SCHOLTEN, Willem Chriatiaan, geb. 3.8.5.1904 te Amsterdam,
wonende aldaar;
SMIT, Thomas Heinrioh, geb. 8„i.1904.te Rotterdam, wonende
te Amsterdam,
NEVE, Andréas Stephanua» geb. 11*&»1914 te Amsterdam,
wonende aldaar;
•
SPAAN, SmiIe Henrl Joaii, geb» 12.10.1908 te Haarlem, wonende te 's-Grairenhagej
ZÖSLEM^ Hendrlkua Gerardue van, geb. 16.1,1892 te Amaterdam,
wonende te Amaterdam.
BLANKEKZSB, Johan ïrederlk, geb. 8,8,1911 te Amaterdam,
wonende aldaar;
BOOMS, Johannea Bertua, geb. 18,18.1908 te Amsterdam,
wonende aldaar;
'
DANS, Hulbregt, geb. 28^10.1902 te Nisse, wonende te.

HOITING, Andries Geert, geb. 4,3.1918 te Amsterdam,
wonende te Amsterdam,
v,
A.T.E.K.:
GETJGJ3S, Sieuwert, gab. 14.7.1926 te Zaandam, wonende te
Enschede;
KORPER, Simon, geb. 25.9.1907 te Amaterd.am,. wonende te
Enschede;
LSIÏSHUIS, Frederik', geb. 21.5,1903 te Den Ham, wonende
te Almelo,
B.H.B.V.:
DIJK, Cornelis Karia van, geb. 29,1,1916 te Rotterdam,
wonende te Amsterdam j
.-.
I.ETJVE, Gijsbert Gornelis van, geb* &6,11.1904 t.8 Amaterdam,
wenende te Amsterdam^
IfUyZENBSRG, Leendert Willem van de, geb, 7,11.1905 te
Warschau, wonende te Amsterdam,
B.L.Z.:
HOORN, Gerrit, geb, 10,7.1915 te Zaandam, wonende aldaar j
MOLSN, Hendrik van der, gab. 3?.3.1904 te Ten Boer, wonen'de
te Woltersum;
RENSÖEN, Johan Hendrik GoenraEd, geb, 4.2,1911 ta Delft,
wonende te Heerenveen.
B.N.O.P.:
KREÜGEL, Willem, geb, 2.5.1899 te Amsterdam, wonende aldaar;
STOQPBNDA,AL, Jan, geb, 31.5,1897 te Gouda, wonende te
Amsterdam^
7RISS, Adrianlüi Christlanus, geb. 25,2,1915 te Delft, wonende te Utrecht|
B,P.S.H.J.: BAR1TSVBLD, Alida Magdalena, geb. 15.5.1895 te Linaohoten,
wonende te Amsterdam;
JONG, Nioolaas de, geb, 17.9.1898 te Leiderdorp, wonende
te Amaterdam;
PREFEN, Hendrikus Arnoldus, geb. 14,12.1899 te Haarlem,
vranende te Santpoort.
- Chevofa -
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Chevofa:

KOP, Klaas, geb. 10,7.1895 te \Vornierveer, wonende aldaar;
SWADERS, Johannes Petrus, gob. 30.8.1912 te Zutphen, wonende te Amsterdam;
WESTEN, Philippus van,.gen. 13.4.1904 te Warden, wonende te
Krommen!e.
De Grafisohe:GROOTENBOERS, Jacobua, geb. S6..5.1920 te Amsterdam, wonende
aldaar;
SINDCRFF, Wilhelmus Paulus, geb. 31.3.1914 te Amsterdam,
wonende aldaar;
VERDONK, Jan, geb.'24.10.1912 te Amsterdam, wonende te
Amsterdam.
• - '
De Metaal:
BTITZ'EIAAR, Gerrit Cornelis, geb. 24.2.1912 "te Soest, wonende
te Amsterdam;
HILL3BHAND, Nicolaas, geb, 18,1.1909 te Apeldoorn,wonende
te Wormerveer;
MEIJERB; Hendrikua Johannes, geb. 14.11.1917 te Amsterdam,
wonende aldaar.
S.T.A.:
GpDEFROY PIeter, geb» 9.4.1901 te utrecht, wonende te
Amsterdam;
JONG, Luitzen de, geb. 12.7.1898 te Leeuwarden, wonende
te Amsterdam;
TUINHOF-DE MOED, Abraham Cornelis, geb. 13^12.1891 te Leiden,
wonende te Amersfoort,
In de Plaatselijke Centrales van de E.V.C, moeten de volgende personen
beschouwd worden ala van meer d<ta plaatselijke betekenis. ZIJ treden
meermalen op als sprekers op vergaderingen en zijn over het algemeen
felle propagandisten J
Alkmaar:
TORENVLIED, Cornelis, geb. 20.5.1911 te Rotterdam,
Apeldoorn:
JONGEPIER, Frederik, geb. 11.5.1911 te Brielle,
Bellingwoldej-ABBAS, Luiken, geb. 29.11.1905 te Bellingwolde,
Beverwijk:
SCHBRINGA, Oornells, geb, 30.6.1910 te Haarlem,
Delft i
HEILIGERS, Adolf, geb. 30.10,1917 te *a-Gravenha^e,
SWETS, Johannes, geb. 30.6.1917 te Delft,
Deventer:
JAGBR, TJalle, geb, 7.12.1914 te Steenwijkerwold,
ROETERT, Gerlof, geb. 21,1.1909 te Deventer,
Igmond a Zee:WIJHER, jaoobUB, geb, 5.2,1912 te Egmond aan 2eer
Emmen:
KREKER, Bóttnë, geb, 12.11.1897 te ïïmmen,
Enschede:
STOIVENBSRG, Teunla, geb. 30.8.1916 te Lonneker,
Gasseltej
KASPBRS, Qtto, geb, 16*5'A909 te Gasaelte,
Groningen:
ADSMft^giebold, geb, S9,ft^l904 te Amsterdam;

Den Haag:
Haarlem:

Heerlen;
Heiloos
Herfgelo:

•*-MÏIÉl8^öf| Juatua Frederlïci geb. 5,2,1982'te Zaandam;
JiAN, Jaoobus, geb, 1S^10«1889 te Groningen;
^T, Peter Wilhelm Helnrioh, geb. 31.3.1913 te Haste(Dld)j
KOÉMAïï, Jan Arendt geb, 14*8,1902 te Beerta,
HOVEN3, Hübertua Nloolaaa Wilhelmus, geb, 3.7.1898 te Vanloj
MORIJN, Adrlanus Jan» geb» 8»1S.1920 te Schiedam,
KLOKKERS, Albertus Godefrledus, geb, 87,8.1906 te «s-Gravenhage,
JOUSTRA, Jan Douwe, geb. 7,8.1921 te Schagen;
STOOTEN, Theunis. geb, 10.7,1918 te Haarlem;
SCHAAFSMA, Wilhelmua Jaoobu», geb* 27.8,1911 te Haarlemraerliedej
NIJDAM. Pieter SIjtzes, geb. 17.6.1899 te Schoonhoven,
DOBK, Anne, geb. 15,3,1916 te Emmen,
GROOT, Thija, geb. 3,8,1903 te Wormerveer,
BARKSL, Hendriküs Johannea, geb. 28.3.1897 te Hengelo,
- Hilversum -

Hilversum: HEIJtNK, Martinus, geb. 14.6.1902 te Zutphen,
HAAFTEN, Leendert van, geb. 21.12.1902 te Buren,
Leerdam:
Leeuwarden: WAL, Ar jen van der,, geb. 30.5.1900 te .Opat er land;
GROOT, Pieter de, geb. 12.1.1911 te Leeuwarden,
HILLEBRANTS, Gerrit Barend, geb, 14.4.1396 te Lochem,
Loohem:
Noordwolde; DAS, Jan, geb, 29.7,1920 te Noordvralde,
Oude Pekela: BEGEïJEAN, Berend, geb* 29.3.1917 te; Oude Pekela,
Purmerend J
VRIES, Pieter de, geb. 19.1.1904 te Leeuwarden,
SCHANS. Uako van der, geb. 10.2.1915 te Sohéemda,
Soheemda:
LAGARDE, VLTÜ. geb. 5.8.1900 te D ordreottt,
Schiedam:
VERREIJT, Adrianus Renardue Henricua, geb. 8,1.1910 te
Tilburg:
Tilburg,
• ,- ' '• ••'"•"-:*
MOSOOU, Davld, geb, 25,7,1899 te Amsterdam,
Utreohts
ÏÏELLEVOORT, Johannea Petrus, gob, Sl.5.1896 te Amersfoort;
•KAOTEGAAL, Oornelis, geb, 15.2,1912 te Jutphaas,
Vlaardlngen: SAUS, Bertuö Adrlanus van, geb, 5.3,1911 te Vlaardingen,
Vlisslngen: 3CHILLEMAN3, Cornelis Marinus» geb. 20*11.1914 te Vlissingen,
TBOPITTÜS, Gerrit, geb. 7|3.1907 te Putten,
Velsen:
Vroomshoop: ZAKDMAN, Harm Jan, geb. 19.12.1889 te Ambt Hardenberg,
Wageningen: ROELOFS, Hernann, geb, 31,12,1907 te Boohura (Did.),
Winschoten: LULOFS, Tiem, geb. 26.5.1914 te Winschoten,
Worraerveer: BSRGHtJIS, Gerrit Cornelis, geb. 20.1.1902 te Uitgeest,
GIES, Joaeph, geb. 15.12*1903 te Zutphen,
Xutphen:
BELDEN, Harm. gob. 27.2.192Q t o Ziwollej . .
Zwolle:
IIEER3INE:, Gijsbertus Johannea, geb, 22.3.1900 te Rh eden.

