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M I N U T E N J & D
DOSSIER No. OD 455 NAAM.

c./

lam Doo. Dit Dos»i«r w»rd
zlnii ot» PD 566

Door h*t grot* 99nt«l oo^ic» «n »nd«r« itl«t tere»k« do«md«
stukken Is b«t doaaler eohter seép moeilijk
Ter^oefce hierT*^ een «eordend «elieel te m«kea
Afdeellag 0. 13-11-46.

4.Gezien ivm OD 869 (RW Groningen) 03 24-3-48 />
(-•»

5. Aan B III (dHr, Noppen) ter kennisname. Behoort deze "bond
thans geheel tot het verleflen ? 03 26-8-48

ó.Aan B III (dHp.Noppen) cf het "besprokene* 03 12-10-48 t*
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I. ÏÏo, 4-25/1950.
VSRTRCU/E'LIJK.

/ J

P.

.Antwoord pp: Uw schrijven dd.27-9-1950, no. 9J122

• - 7 OCT. BSO

ACD/
Onderwerp; Vereniging "Verenigd Verzet 1940-1945",

/ Amsterdam

Zoals bij Uw dienst bekend is, heeft de voormalige
afdeling Hilversum van de Nederlandse Bond v n Ex-politieke
Gevangenen uit de Bezettingstijd, zich op een congres, dat
in 1946 door die Bond te Utrecht werd gehouden, afgescheiden.

iSindsdien bestaat te Hilversum slechts de Hilversumse Bond
'sran Ex-politieke Gevangenen-uit de Bezettingstijd, die geheel
•zelfstandig optreedt.. Secretaris v - n deze Hilversumse Bond
is de bekende Th.van der HORST; de bekende René SOïWEKPELDT
heeft eveneens een bestuursfunctie.

Door de vroegere afdeling^/van de Nederlandse Bond —
welke afdeling zich niet kon verenigen met de uitstoting van
de communisten en naar aanleiding daarvan te Amsterdam de
vereniging "Verenigd Verzet 1940-19451' oprichtte - is aan
de (afgescheiden) Hilversumse Bond het verzoek gericht om
zich bij hen. aan te sluiten.

Uit betrouwbare en goed ingelichte bron is vernomeu,
dat van der HORST, op verzoek van de Amsterdamse vereniging,
aldaar een vergadering heeft bijgewoond van at "Verenigd Verzet
1940-1945" en dat in versband daarmede de naam van v.d.HORST
is vermeld in een door de Amsterdamse vereniging uitgegeven
circulaire.

Het contact tussen de Amsterdamse vereniging en de
Hilversumse Bond heeft echter slechts korte tijd geduurd; vari
een fusie of het stichten van een Hilversumse afdeling van
"Verenigd Verzet 1940-1945" is verder geen sprake geweest.

Hilversum, 5 öctober 1950*



Aan j
Yans

Bijlage: l,

•21 SEP. 890 l

ACD|
Hierbij moge ik U een rapport doen toekomen betrekking
hebbende op de v.m. illegaliteit te Groningen, mi;j ter
hand gesteld door één van mijn relaties.

« e-G-ravenhage, 18 September 1950.
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EHIGE AANTEKENINGEN OVER DE ILLEGALITEIT

IK GRONINGEN.

Zoals bekend was de B.S» samengesteld uit de drie samen-
werkende organisaties 0»D«- K.P. en R.7.7» Op last van de
bevelhebber der Nederlandse strijdkrachten moesten deze
organisaties tot samenwerking komen.

De R.7-7» heeft zich om nader te begrijpen redenen vrijwel
geheel als zelfstandig apparaat tijdens de bezetting, maar
ook daarna doen gelden. De aanwezige Commandant van Gewest
Grqj&ingen, de Heer van Til (van de O.Do) werd door de R.7»1
niet erkend. De gelukkige omstandigheid deed zich voor,
dat een z.g. overkoepelingscommandant werd gevonden in den
Heer Schrijvershof, die door de R.7.7. wel werd erkend,

l maar waar tegenover stond, aat; ae
R.7«7« als zelfstandig apparaat heeft gehandhaafd.

De eigenaardige verhouding kan geïllustreerd worden met
de volgende feitenj
De R.V.V*ers weigerden Oranje-banden te dragen.
De R.7»7* heeft van de periode na de bevrijding alleen de
financieöle verantwoording aan de B.S* overgedragen, ter-
wijl van het gevoerde beleid commando- en voeringbeheer
de stukken niet zijn overgegeven aan de Bo S.instanties.
Deze bescheiden berusten waarschijnlijk bij de nog bestaan-
de R,7.7.
Opgemerkt dient te worden, dat er van O.D» en K.P. zijde
enerzijds en van de R.V.V. zijde anderzijds voor de be-
vrijding geen wederzijds contact werd gewild. Het bezwaar
bij de O.D» en voornamelijk bij de K<,P. was het feit dat de
R.7.7» grotendeels in handen was van de communisten.
Bij de bevrijding op 15 April 1946 traden dan ook de B«S.
(dit is O.D. en K.P.) en de R.7.7» afzonderlijk op.
De R.V.V. droeg eerst witte banden met heé woord politie,
later R.7.7. banden, waarop met zwarte letters stond
"Oranje".
De hoofdreden, waarom de R.7.7» formeel onder de Heer
Schrijvershof als o/erkoepelings-commandant werd ingescha-
keld, was alleen om betaling te verkrijgen. De R.7.7*
stond zelfstandig onder leiding van een zekere de Geus.
Deze Heer de Geus. werkzaam_in_jieĵ ^
tesamen met Toon de JTrij en Nachtegaal vormen nu nog de
top van de R* 7.7.
De R.V.V* blijkt nu nog te functiojoerenp hetgeen o.a.
blijkt uit het feit, dat de Geus tot begin Maart 1946
tekende als commandant van de R.7»7. Toen per l November
de beurs werd opgeheven werden door de R.V»7. alle admi-
nistratieve bescheiden gehouden, behalve de betalings-
lij sten. De leden van de R.7.7. hebben echter wel de drie-
maandsverklaring getekend.
Wat betreft de bewapening kan worden opgemerkt dat, voor
zover bij de B»S» bekend, geen wapens aan de R.7.7., af-
komstig van de offieieöle droppings, zijn geleverd.
De wapens die de R.7.7. had zijn afkomstig van kraken en
oorlogsbuit.
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Het verdient evenwel de aandacht dat vele R.V.V.ers toch
in het bezit waren van gedropte pistolen.

Opmerking verdient nog het volgende:
De RoV.V. had een eigen P.O.D. en K.P.

Ie B.I.Wo

In de provincie Groningen wordt de B*IoW. algemeen ver-
eenzelvigd met de R.V.V. Aangenomen mag worden, dat de
B.I.W. zo niet een voortzetting dan toch wel een expo-
nent of een zeer nauw verwante organisatie van de R.V.V.
is.
De R.V.V.ers noemen de leden van B.I.W. weggetrapte com-
munisten. De Geus geeft dan ook voor geen lid te zijn.
De^l.eidJ.n^van.de B.I,.W. bestaat, voor zover bekend, uit
Kalk, "Beukers, 'Alj>eirs7''''
Vast s"ïaaï7~dat""Kalk en de Geus nauw relatie onderhouden,
hoewel dit door beiden getracht wordt te ontkennen.
De B.I.W» is overwegend, zo niet geheel communistisch. De
leiding is zeer zeker in communistische handen.
De B.I.W. gaf een maandorgaan uit nl.MOns Tribunaal», re-
dactie en administratie adres Oosterwegstraat 8, te Gro-
ningen. Voor zover bekend, zijn hiervan 5 nummers ver-
schenen.
De B.I.W. had haar algemeen Secretariaat gevestigd aan de
Zaagmuldersweg IlOb te Groningen.
In de stad Groningen had de B.I.W» drie auto's rijden,
waar o.a. op stond Bil.Wo opsporingsdienst. Deze auto's
waren voorzien van een rijvergunning van de RiV.I. Het
is in Groningen bekend, dat de B.I.W. in het bezit is
van wapens. Het is namelijk meerdere malen voorgekomen,
dat colporteurs van M0ns Tribunaal" met sten-gun gewa-
pend dit blad op straat verkochten. Daar de R.V«Vo(B.IoW..^
officieel van de B.S«geen wapens ontvangen heeft zal de
R.V.V. dus nog over een aanzienlijk aantal vuurwapenen
beschikken.
Het aantal leden van de B.I.W. wordt in de stad Groningen
op ongeveer 1000 geschat, waaronder naar men zegt enige
tientallen behorende tot het politiekorps Groningen.

TTet geval Vos»

Wnd. Commissaris van Politie te Groningen.
Hieronder volgt een rapport van de Heer Eilander,
"Door de politie te Groningen werd aangehouden een wagen
van de B.I.W. rijdend onder No. A. 23476. De berijder
met inzittende werd gesommeerd mee te gaan naar het po-
litiebureau. Dit werd aanvankelijk geweigerd, maar nadat
een majoor enige rustige woorden had gesproken gingen de
Heren mee. Aangekomen op het politiebureau werden de
beide Heren gearresteerd.
In de loop van de avond gingen een aantal gewapende
BoIoW.ers naar het huis van Kapitein Vos, (26 naar mede-
gedeeld wordt) twee gingen naar binnen en sommeerden de
Kapitein Vos de gearresteerde B.I.W.ers los te laten.
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Na enig heen en weer gepraat, gaf Tos telefonisch opdracht
de gearresteerden los te laten, wat inderdaad gebeurde.
Hierna werd de blokkade voor het huis van Kapitein Vos
opgeheven en de gewapende B«I»W. trok weer af. '
Enige dagen daarna had de B.I.W- een vergadering belegd
in Winschoten. Na afloop van de vergadering werden de
leiders door de politie verzocht mee te gaan naar het
politiebureau. Hetgeen geweigerd werd. In de loop van het
gesprek kwamen meerdere politie-agenten en marechaussee's
binnen. Er werd besloten samen naar het politiebureau te
gaan, wat gebeurde.
Zo gingen 16 B.I.W.ers naar het bureau. Daar aangekomen
werd door een hunner de vraag gesteld, wat de bedoeling
was. De dienstdoende officier deelde hun mede, datj
Kapitein Vos uit Groningen had opgebeld, dat een aantal
zwaargewapende B.I»W*ers uit Groningen een vergadering
hadden belegd in Winschoten en dat deze Heren ontwapent^
moesten worden. Zonder meer liet de officier hen na deze
mededeling wwer gaan.

i
Betreffende de B*I.W* het navolgendei

Dĵ kopjjtukken van de B.I.W. zijn zonder meer communisten}
wanneer "erliÖÎ ^̂ ^ d'enKend'""̂ ôr-
gaan, dan is dat schijn. Deze kopstukken zijn vrijwel
dezelfde als die destijds een voorname positie in de R.VoVo
innamen.De B.I«W» is ontstaan, doordat enkele rumoerige
elementen het met de gang van zaken betreffende de zuive-
ring niet eens waren, hetzij terecht of ten onrechte.
He t merendeel van de^. B»I .,¥•, „moe: t̂  bê scĥ ojawjd̂ wjDrden̂  als
zeer links .g.Qoriënte.erd. ̂ o'̂ êT'̂ lî ê̂ róTEen" communis-
tisch.
Het bij U bekende blad "Ons Tribunaal" door hun uit-
gegeven met geen ander doel"dan zo nu en dan iemand aan
de kaak te stellen en naar hun mening foutieve toestanden
te hekelen.
Ze beschikken over enkele auto's die als reclame B.I.Wo

, (Bond illegale werkers) Afd. Opsporingsdienst. Uiteraard
v moeten deze mensen dus over een behoorlijke kas beschik-

ken, want er moeten mensen uitbetaald worden, de krant
moet betaald, auto*s enz. De mening van sommige B.I.W»ers
is dat 80-85$ van de gezagstroepen achter de B.I.W. staat
(dit betreft district Groningen). Voorts zouden 40-4-5̂
communisten zijn. Bijde ramingen lijken mij te hoog. lost
staat evenwel, dat "het voor een groot gedeelte juist is.
Volgens mededeling,en dit is wel juist,zijn 69 agenten van
politie hiervan lid.
Hu over het algemeen nasporingen worden verricht naar het
doen en laten van de B.IoW* worden de gegevens al schaar-
ser, men hult zich, in een waas van geheimzinnigheid.
De B.I.W.ers, die op tournee zijn, hetzij voor verkoop
Tribunaal of propaganda, zijn meestal goed gewapend.
Hiermede komen we weer terug bij het punt van uitgang na-
melijk R.V-V.
De R.V»V« is nooit toegelaten in het driehoeksverbond,
ten tijde van de bezetting.
De R.V«V. werd beschouwd en dit zeer terecht, althans voor
de provincie Groningen als een communistische organisatie,
mensen die naast hun lidmaatschap 0*Do R.V«V»er waren,
verlieten al spoedig na opiichting de RoV.V.
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Bij de formering van de IT.B.S. uit K.P», O.D. en R.V.V.
werd dus zoals gezegd R.V.V» buitengesloten Steeds is
dit zo gebleven, ook na de bevrijding ofschoon hen wel
sommige taken werden toegewezen. Kooit heeft een R.V.V,er
de bekende voorgeschreven band (oranjekleur met zwarte
opdruk) willen dragen, dit uit voor hen principiële over-
wegingen0 Ten tijde van de bevrijding traden zij zeer
eigenmachtig op. R.V.V. had zijn eigen P.O.D., zijn eigen
ploegen om iemand gevangen te nemen. Deze R.V»V« groep is
nooit door de B.S» bewapend, toch waren ze het, en goed.
OfficieBl zijn er door hen geen wapens ingeleverd. Steeds
zijn ze langs omwegen hiervan ontdaan. D.w.z. van de
wapens, die bekend waren» De grote partijen wapens, voor-
al stens, M. P. pistolen en handgranaten, daarvoor bestond
bij het R.V.V. grote belangstelling en naar mijn mening
zijn dan ook veel van die soort wapens in hun handen ge-
vallen en gebleven en het is hieruit, dat de B.I.W. be-
wapend is, wordt, of kan worden.

• Groningen, 21 Februari 194-6,

w.g. A» Eilander»

Hierbij dient het volgende te worden opgemerkt:
Bij deze overval ten huize van de Kapitein Vos kan zo
goed als vaststaand worden aangenomen, dat Kalk en Raad-
jea hierbij zijn geweest,

Ten aanzien van de Kapitein Vos volgende opmerkingenj
Is tijdens de bezetting in Groningen gekomen als kapi-
tein; politiek goed; heeft geen verzetswerk gedaan?
tijdens de bezetting alap figuur.
Is waarschijnlijk door de Hoofd-commissaris Buyning, die
door de êelfmoord van de Heer Buyning, die een week voor
18 April gepleegd werd, werd de Heer Vos, wnd. commissa-
ris.
Do verbindingsoffieieren van de staf van de Prins, de
kapiteins Bruynings en Legger waren op de hand van de
Heer vos.
Toen de overval ten huize van de Heer Vos mij bekend
werd, is dit door mij mondeling gerapporteerd aan Hoofd
C«A.B. Deze heeft dit waarschijnlijk bij zijn Chefs ge-
rapporteerd en zijn de beide verbindingsofficieren waar-
schijnlijk gevraagd geworden, daar zij destijds hun
werkzaamheden in Groningen hadden, over dit geval advies
uit te brengen. Eveneens kan worden aangenomen, dat de
Burgemeester van Groningen ook over deze kwestie geraad-
pleegd is.
Als resultaat werden enige tijd daarna in Groningen on-
geveer 30 personen gearresteerd, onder welke Kalk en Raat'
jes, die echter na enige dagen weer werden vrij gelaten.
De gearresteerden hadden voor het overgrote deel waar-
schijnlijk met deze affaire niets te maken, waardoor in
feite met deze arrestatie misgeslagen is. Het is nuio
toe te schrijven aan de verkeerde voorlichting omtrent
de feitelijke situatie in Groningen, die door genoemde
officieren en andere autoriteiten werd gegeven.
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Hier was kennelijk sprake van een sterke voorpost der com-
munisten, die deze vooruitgeschoven post nu door de persoon
van Kalk te verloochenen hebben teruggetrokken, waardoor het
onmogelijk is geworden de hand te leggen op of inzicht te
krijgen in een sterke illegale communistiajhe kern.

Vervolg.

Ten aanzien van J£alk_ wordt opgemerkt, dat hij lid is van de
B'JLiï.'» Kort na de bevrijding is Kalk eens bij de Prins ge-
weest volgens eigen zeggen en heeft hij in ieder geval een
verklaring gekregen van de Heer Tuyl van Serooskerke, waar-
in autoriteiten verzocht werden hem alle medewerking te ver-
lenen bij onderzoeken en verhoren in interneringskampen enz»
af te nemen.
Van deze verklaring heeft Kalk in zoverre gebruik gemaakt,
dat hij tijdens de B.S. periode als z.g. officier toegevoegd
bij de B»S»M.P» werd ingeschakeld. Dit gebeurde op 3 Augus-
tus 1945 op last van de G-ew. Commandant, de Heer Schrijvers-
hof, naar aanleiding van de verklaring ondertekend door ïuyl
van Serooskerkeo
Langzamerhand heeft hij in dit verband een leidende positie
weten te verwerven en werd als zodanig ook in zekere zin
erkend, hetgeen moge blijken uit het feit, dat o.a. de Audi-
teur Militair van Arnhem onderzoeken opdroeg.
Einde Januari 1946 is door mij bij mijn inspectie te Gronin-
gen aan de werkzaamheden van deze persoon: een einde gemaakt,
daar deze in feite sinds November 1945 geen bevoegdheid meer
bezat en hun optreden van dien aard was, dat botsingen met
burgelijke en rechtelijke instanties onvermijdelijk waren.
Tegelijkertijd werd van de zijde van de Generale staf geïn-
formeerd naar de werkzaamheden en bevoegdheden van deze
Heren.
Opgemerkt dient te worden, dat klaarblijkelijk de Auditeur
Militair van Arnhem niet op de hoogte was van het feit, dat
deze Heren geen enkele commissie meer hadden.
Het is bovendien nog zeer de vraag of deze Heren de inbe-
slaggenomen goederen, bescheiden e.d. bij hun ontslag inge-
leverd hebben.
Ben onderzoek door twee leden der koninklijke Marechaussee,
ingesteld naar hun militaire gedragingen, schijnt zodanig
uitgevallen te zijn, dat van vergrijpen of misdrijven in
militaire rechterlijke zin niet gesproken kan worden.

Utrecht, 3 Juli 1946
De Re s. Kapitein der
Infanterie»

W. Uieuweboer»



MINISTERIE VA!
BINHMLASDSE ZAKEïï

Ho.» B93122

Ond.s VerenigingwVerenigd
Veraet 1940-1945".

IHp/h 3

'a~&ravenhage, 27 S9ptember 1950

n.a.v. schr. van Haarlem 93122 z .Co

T E R T E O ü W B L IJ K

UITGEBOEKT

Haar mlt betrouwbare bron ward vernomen, werden
In de laatste tijd te Uwent pogingen in het werk ge-
steld om te komen tot oprichting ran een afdeling van
de rerenlging "Verenigd Verzet 1940-1945". In dit ver-
band werden de namen genoemd ran
Theodoor van der HOEST, geb. 17.5.1889 te Amaterdamj en
Henrf SOHNBNFBLDT, geb. 15.2.1925 te Amaterda», beiden
wonende te Hilversum.

Ik moge U verzoeken mij te willen doen berichten
of genoemde pogingen met aiaeees bekroond werden en meent
dit het geval zijn, mij in kennis te willen doen stel-
len met de personalia en politieke antecedenten van de
bestuursleden, het ledental en verder van belang zijnde
gegevens van deze afdeling.

HET HOOFD VAK DE DIEHST
namens dezet

3. G. Crobbendam

de Heer
Commissaris van Politie
te
H I L V E R S U M.
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Datum bericht- 18 Juli 1950
Bron: betrouwbaarheid niet te coiï

GöSeï^--id^^T
Actie:— U^

[PAR:

Vertrou

Rene' SONWiSVEiJDT. Ade laar straat 40 Hilversum, is de natuurlijke'
zoon van de duitsê f Sonnevéldt en van de tijdens de bezetting
omgekomen jood Drielsma-

Hij heeft een vreemdelingenpas»
Hij is vertegenwoordiger van de Metallic Industry en zit

regelmatig in. het buitenland*
Hij is gehuwd en heeft 2 kinderen.Het huwelijk is slecht

en hij heeft omgang met andere vrouwen»
Hij zou een '*potenti.eel chariteur'* zijn»

Tijdens de bezetting nam hij actief deel aan het verzet
(onbekend bij. welke groep).

Na de bezetting toonde hij sympathie voor het communisme»
Na de uitzetting van communisten uit de ISxpoge sloot hij zich .
aan. bij «Verenigd Ver zet1*, waarvan hij thans een actief medewer-
ker zou zijn.

Hij is zeer bevriend met zekere v»d»Horst(*Qom Theo"),lid
CPN en een der organisatoren van '̂ Verenigd Verzet».

De laatste tijd hebben bij v»d»Horst veel besprekingen
plaats,die een geheim karakter dragén»René,die in andere gevallen
nog wel eens vertrouwelijke mededelingen aan zegsman deet,laat
zich over -deze bijeenkomsten zeer weinig uit» .

Hij bezit een revolver,die hij meermalen aan goede bekenden
heeft laten zien en zou liggen in een lade van een kast»

Ook v»d*Horst zou een revolver bezitten» ,
(Ter beveiliging van zegsman,is dit bericht niet aanstonds

doorgegeven en is Hilversum dezerzijds niet onderricht).

15-9-1950».

Aan
Hoofd B»V»D»

den Haag.



No. 1183 b -- 48!.^

Onderwerp :
"Verslag Bijzondere leden
vergadering B.O.I.W.

Volgno.

Amsterdam, 19 CJo

I--

De Amsterdamse Bond van Oud-Illegale Werkers belegde op
Maandag, 18 October 1948, des avonds te 20 uur, in Eras-
napolsky, Warmoesstraat te Amsterdam een BijzondeieLeden-
vergadering met als enig agendapunt :
Verkiezing van een nieuw Hoofdbestuur. ÖL*~- fr**.*~~

T)e leden waren voor deze vergadering uitgenodigd door ver-
zonden convocaties. . .
Bij de opening door fde voorzitter H.g. van, de Weelwaren
aanwezig^ 74 leden, waaronder 6 vrouwen en" l milipiir in
uniform gekleed in de rang van sergeant. Br waj^n geen
.leuadiae personen. ——
HijfiSemoreerde, dat de toestand van de bond en het orgaan

"de bond ( Ons Baken ) zorgelijk was/en stelde onmid-
lijk de candidoatsbespreking ^an de orde.

Candidaat gesteld waren : H. van Asselt, M. van Hasselt,
J.D. van Turenhout, H.U. vaa.de Weg, J.P. van Hoften, .

o<WJ. Bodegraven, H.J$ak, Gerard Bosch, Veiiieul, Jacobson,
^ i ̂ Vijverberg", E. I11" Klef, G. Groenewoud. H. Pekelhfcring en
*" mevrouw Wijsmuller-Meijer. /

Het woord werd daarna enkele malen gevoerd door :
" Bernardus Bosch, geboren te Amsterdam, 14,2.1919,
wonende Rivierenlöan 16 huis ;
Hendticus Nak, geboren te Amsterdam, 2.2.05, chauffeur,
wonen deTT3es t eva er s t r a a t 65-III ;
Johannes Gerhardus Schrijver, geboren te Zwolle, 9.4.1898,
distributie-ambtenaar, wonende Heemstedestraat 33-1 ;
Dirk Jen van Zanten, geboren te Haarlemmermeer, 8.6.1921,
vertegenwoordiger, wonende Bennebroekstraat 28-11 en
Gerardus Veldhuisen. geboren te Amsterdam, 23.10.1908,
.andmeter P.W.,' 'wonende Marnixkade 74-III, allen te Am-
sterdam.

v/^^Uv,--^JrJ^bestreden de candidatuvr van de heer Van de Weg, om- •
dat deze zich 4fi_jj£^°^6Q an?E^!B-^ '̂';C^SauI3JL^£l§Q|ie wijze
had uitgelgL'kffo en" üHr"-huii bü L"gcfg™^rë^s£eeia^djlfflëri .ifeg

__ Zij bevalen o.m. als hoofdbe-
ïuurders aan : Van Hoften, Turenhout, Nak, G.'Bosch,

Bodegraven.
De voorzitter verklaarde daarna, dat z.i. geen communisten-
in het hoofdbestuur zitting'mochten hebben, waarbij hij ge-
steund werd door. B. Diamant, die zeide, dat juist de aan*-
hangers van de C.F.NT^e politiek in de B.O.I.W. gebracht
hadden. -
De verkiezingen handden uiteindelijk tot resultaat dat in

Jiet hoofdbestuur gekozen werden :
Pekelharing - voorzitter.
-Bodegraven - secretaris.

V-f'

Mevr. Wij
J.P,ven E

smuller-Me ij er - periningmeester^sse.
[of t en

fST. van Asselt
m.— , Hasselt
T, D. van Turenhout - idd

» -

voorzitter ballotage-comriiissie.
- hoofdredacteur "Ons Baken",

lid
l i d . ' -

.
De vergaÊtering werd te 23 uur door de nieuw-gekozen voor-
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zitter ge§oten. Zij had een rustig verloop.

PERSONALIA, voor zover dezerzijds bekend.

BOSCH, Gerardus Bernardus, geb.Amsterdam, 1̂ .2.1919
(eerder opgegeven)

DIAMANT, Bernard, geb.Amsterdam, 6.6.1879
(eerder opgegeven)

HOFTEN, Jan Piet van, geb.ütrecht, ̂ .6.1890
(eerder opgegeven)

KIEF, Kmicl Friedrich, geb,Rotterdam, 20.5.1908
(eerder opgegeven)

fc*| MEIJER, Geertruida, e/v J,F.Wijsmulier, geb.Alkmaar, 21 April
1896, won. Nassaukade 125-IH» alhier.
In 19̂ 7 gemeenteraadslid Amsterdam voor de
Partij v.d. Vrijheid. Reeds vanaf 19*t6 pen-
ningmees t ere s se B.O.I.W.

NAK, Hendricus, geb. Amsterdam, 2 Februari 1905
(eerder opgegeven)

SCHRIJVER, Johannes Qerhardus, geb. Zwolle, 9.̂ .1898
(eerder opgegeven)

TDRENHOUT, Johan DaniSl, geb. Amsterdam, 22.6.1893
(eerder opgegeven)

VELDHÜISEN', Gerardus, geb, Amsterdam, 23.10.1908
(eerder opgegeven)

WEG, Henricus ürsinus van de, geb.Dordrecht, 10.10.189̂ ,
koopman, wonende Titiaanstraat 18 bv.,al-
hier. In 19**6 redacteur Ons Baken, orgaan
van de B.O.I.W. Sedert Februari l̂ S vice-
voorzitter B.O.I.W.

ZANTEN, Dirk Jan, geb. Haarlemmermeer, 8.6.1921
(eerder opgegeven)
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Sr.

Oade Verslag kt
op 23-<

vergadering der _______
"p«Trona£tsgebouw tejó IJmuid en-0 n at.

gehouden

ABfiwezig; 7 hoofdbestuursleden, en 2.6 leden van de kringez
Hoord en Santpoort. (Grehele ledental ongeveer !.(.

\,

O- leden. )
-6 OCT.1948

S en-

ladat de vergadering door de 2e hroorzitter, C.Mulder,- '
wonende Brederoodseweg 79 Santpoort, gemeente Velsen, w«s ge-
opend, gaf deze nogmaals een korte uiteenzetting van het her-
ziene standpunt van het hoofdbestuur. (2ie bijlage.)

Hierna werden door C.Sppor, Hoofdstraat 17 Santpoort, ge-
meente Velsen, de notulen van de vorige vergadering voorgele-
zen en na enk-el e op-BB. aanmerkingen goedgekeurd.

Vervolgens gaf G*Spoor en korte toelichting over het
verleden, heden en toekomst van de B.O.I.v7.hiermede aantonend
dat de besluiten welke in de laatste vergadering ten opzichte
v.an de communisten waren genomen, organisatormh onjuist waren
Be kringbesturen wilden na nadere bespreking hierop terugkomen
en spreker bracht thans de vraag naar voren; "Moet de B.0.1.',?. j
blijven voortbestaan, met de communisten, of ontbonden worden"<
öe vergadering z.ou hierover moeten beslissen door stemming.

Hadat eerst over de stemming, of deze mondeling of
schriftelijk zou geschieden, wae gestemd, (2.2. voor mondelinge,
10 voor schriftelijke, l niet stemgerechtigd.) bleek bij mon-
delinge stemming dat 6 tegen, 4 blanao en 23 voor het voort-
bestaan van de B.O.I.'tf. stemden, zodat hierna voor het eerst il
het bestaan van de B.O.i.V/. "Weleen de statuten en reglementen
konden worden vastgesteld.

Bij verkiezing van een nieuw hoofdbestuur, werden fiRil-
der als voorzitter, en G.Spoor als secretaris, bij acclamatie
gekozen. Commissarissen werden H»WilAsehut, Hagelingerweg 12,

ĵ |̂y/|C»Beeiit jes, de Genestetlaan lo , H*Roelofs, Savornin Lohman-
laan 4, M.'tf.Jonker, BIoemendaaleestraatweg 135 en A.Clazlng,
Boodweg 27a. Deze personen staan bekend als niet-communisten.

Be kringbesturen van Santpoort en Vëlsen-Koord zouden
door de eigen kringleden worden gekozen, terwijl het kringbe-
stuur van IJmuiden op deze vergadering reeds werd gekozen.

Ook de 'ballotage—commissies souden door eigen kringen
worden gekozen, tenslotte werd gekozen een kascommissie.

Van de rondvraag werd geen gebruik gemaakt. Bfi vergade-
ring was zeer rustig verlopen.

Voorzover bekend, waren als "links-georiënteerde" aan-
wezig üTiaolaa® ten Grotenhuis, geb. 7-12-76, wonende Terras-
weg 44 te Santpoort, gem.Veleeaa, en Jacobus Smit, geb. 7-12-03
te Beventer, wonende Tuindersstraat 125 IJm-Oost en tenslotte
ïïeoidrikus Arnoldus Prenen, geb. 14-12-99 te Haarlem, wonende
ScJaroder van der Kolkweg 22 te Bloemendaal. (Jegevens over deze
personen zijn reeds verstrekt.

>•- Velsen, a? September 1948.



' aan, ajle •; iQd ëp.»

Ergens moet,- ons hart' toch wel dat zwakke pi e-kje hebben voor hêt,,heoht B» •
onverzettelijk blok»» dat wij in de organisatie van de oud illegaliteit
wilden 2ienpwaardoor wij er ondanks tal van teleur s t el l ingen, t och steedsweer
weer toe kwamen het nog eens te pro b er esu Zonden wij er anders in gsslaagd -.
z-'j» de Bond door de vele kinderziekten heen te halen?.
liéze zinsneden troffen wij aan in een Maandblad van de B.O.I.W.Haalem en •
is deze oolc volkomen van toepassing op onze afdeling, Ook hier evenals Qlfl.@ra
ders is dé belangstelling voor de oud-illegaliteit geweldig aan hdb tanen,

,¥c;.arom. toah zult U zioh afvrageix?Cklh het is deels wel begrijpelijk »Velan
hebben zioh weer gewend tot hun politielcè of religieuze partijen en doen
d --var verdienstelijk werk in hun omgering&Anderen worden -weer opgeei-sftht
in vakbonden Qf clubs en. ten B lot t e eiseht het dagelijks- werk ons geluk-
kig- eveneens .weer op^Er z.ijn er die meenden dat toen de oorlog afgelopen
wr,s- dr-t het met do illegaliteit gedaan- was-blTatuurlijk dat was ook zoo, ,

. do-ah dn,pj~om zijn wij dan ook geword'en een bond van _oud illegalen»
En hoeft deze reden van bestaan???? JA»en hier draait nu alles om»Blko
ingewijds Eal direot beamen dat het Juist aan de verdeeldheid en het niet
volkomen schouder aan schouder staan, te wijten is»dat wij allen dèop de
ec-n. of andere wijze met de illegaliteit tijdens de bezetting iets te ma-
ken hebben gehad, na de oorlog te weinig invloed op ons zoo na aan het
hart liggende kwesties hebben kunnen uitoef enen»W'e denken aan de reclrt-
spraak van al diegenen dié min of meer met de Duitsers geheuld hebben "on
nog aovele andere gürallen.U kent ze toob.»waar-om moeten wij het hier weer
ioggertvjWie is tevreden over de gang van zaken, die wij ons zoo geheel and o? s
hadden voorgesteld?Set gehouden Congres in Amsterdam in het begin'ïan dit

-1 Jaar- en de Pederevtlevergadering enkele l/Taanden geleden, die bijeen was ge-
roopen naar aanleiding- van' de vrijlating, van Schreierer, waren voor ogia

die dagelijks nog midden in ons werk der oud-illegaliteit opgaan het dui-
dolijlcste bewies1 dat allo oud illegalen terdege in vereenigings-verbancj -bij
elkander moeten blijven en Landelijke bundeling van alle organisaties- op
dit gebied dringend noodzakelijk is0

Gelukkig- sijn wij wat dit 'laatste betreft eindelijk en hopelijk nog niet
te Isat op clen goeden w&goDoch er is me er «^i j n wij, niet tegenover önaa
g r rail en vriencien en allen die voor de vrijheid hebben gestreden verplicht
clo,:p waar het nodig is, in de bres te springen?
Wij mogen niet nu reeds vergeten wat geweest iseTelke-nJare rust opcarovoud!
xllegale-nde taak en de plicht aan de Gemeenscliap te laten zien wat mea
verschuldigd is tegenover hen die niet meer 'zijn 'of tegenover hen dier
achter bleven en steun of bijstand behoeve:a»Ket is -daarom dubbel Jfaiimier
dat enkelen hun persoonlijke idealen in onze bond meenden te moeten uit-
dragen ? idealen die op een geheel and ar terrein lagen en liggen*Bn d$t dit
kon plaatsvinden, dat vond in hoofclgaak de oorzaak dat er teveel op losse
schroeven werd gewerkt door onze bond,,niet volgens een omlijnd/ plan, mon-
ter reglement en «Dafir;ioor fcon een ie£er teveel de stempel van zijn persoon-
lijke overtuiging op onze organisatie set ten.;.
Daardoor zijn wij, en wij erkennen dit volmondig op onorg&niaarorisahe wij-
ze -tot de vergadering gekomen op 16 Juni ,jölein rmuiden-Ocs'fc, waarop bealo-
tea werd dat een zekere groep van onze nedesirijdera tijdens het ver-eet,
geen lid meer van de B.O.I,W.VelB0n konden blijven»
iet wal van Volsen»Dit was niet overeenkomstig een Landelijk beslui t *doch
is geworden oen zuivere Afdelings aangelegenheid»
En waar on moeten aij verdwijnen.?Alleen cmdat zij een politiek voor staan
die niet de Uwe of de onze is:?Feen ten deele was het dite
\7ant hot besluit werd alleen genomen tegen -hen die lid zijn van de 0«B.»ÏU
douii aij die geen lid hiervan zijn doah wel deze politiek onderschrijven,
wat mcee-t daarmede geschieden ?Z i ehi er reeds de eeréèe moeilijkfteid dia
zic.h voordoott^anneor er sprake is van uitsluiting uit onze "bond moet dit
op -grond gaan van reglementen- en, , die waren en zijn er nietp
Vel werd aan de hand van zekere reglementen die 'nimmer door ons war en bn-
derschrevG» on dan ook tot een andere organisatie behoorden geprobeerd een
oplossing te vdLndon^doah' juist was dit geeriïins^WU-lean het feit dat wij
persoonlijk .anti deze of gene politiek Ed4zxfmag en kan ge'en aanleMnf



voor onae Bond hen er uit te s toten, temeer niet omda'fe wij nimmer gwild
hebben. dat , er" een. politiek stempel op Oïize Bond zou komen» . . -
En mot het besluit op de gehouden vergadering die wel. een eenigzins
dramatisch verloop.had,hebben wij nu politiek- positief binnen gehaalA»
Trouwens de uitslag die 30 tegen 31 vooir was li-et voldoende ruimte om te l
laten zien dat slsolite iets meer dan de helft van do aanwezigen voor dit
voorstel was, .
Kort ha deze vergadering hebben dan ook 'de gezamelijke kringbesturen'op
initiatief Van kring Ymuiden,waarmede geen' overleg was gepleegd voor de
uitschrijving van d0 bewuste vergadering ..wederom bes-prekisgen met het
hoofdbestuur vdn TTel.sen gevoerd én moeten zoowal ¥êor als "tegenstandesi?
volledig erkehrieb dart niemand..dit verloop heeft bevredigd»
Integendeel er zijn persoonlijke aangelegenheden naar vpron gekomen die
beter achterwögs hadden kunnen blijven»want zij hebben de göed'e ouder .
vriendsóhap ver&tèba*a«Doch vrienden het ie, nóg niet te laat*
Wij allen zoowel voor als tegenstanders willen zoo niet doorgaan in dez.0
onbevredigende toestiancU , " . . ' • ' . - '
Ook de laeost pereoorilftjke voorstanders vart de uitwijzingsgedaohtö zijn uit
zichzelf terug gekomen op hun zlênteTsljae» .
Ook zij willen bijdragen tot oplossing Van dé huidige toestand»
En zie hier,dat ig nu wa't er, in bnze'pond moè;t leven»EQn ieder kan doen on
laten buiten onze Bond wat hij wil dbéh aal himmöt zijn stempel ö;p bnse
Bond ringen of kunnen liggen»
Wie zijn politiek inzioht in onze bond wil invoeren zal en iaoet een tegen-
stander in ons allen vinden,want dan kon er reden zijn om heat- te. röyë'

" ï)ooh daarvoor is nodig dat wij kunnen grijpen naar bepalingen die- dat
gelijk maken»
Ds gecombineerde besturen, hebben daarom besloten een reglement samen te
stellen waarvan U hierbij een öóncept vindt»
T7ij vertrouwen orop dat het iedere instemming zal.Jhebben en dat alonze ,oud
illegale vrie'nden,2owel zij diie'tana^ ide -bevrijding;.lid waren als z-i""""
nog geen lid ïfijn geworden thans in ónze. gelederen blij ven* en komen .
Het zal nodig aijn dat de zak̂ n .tevens energiek worden aangepakt én
döfiïli.tïéf de ;oud& roEiinél eens kunnen opruimen» . ' : ; "
Sr 'ig fittanöieel' nbg het één en ander te^regclen.laten wij, EHX aan de
avonq Vfïn deae reorganisatie thans ïireer eens eendrachtig sta'an :entot
Behouder aan schouderr de B.O.I.W» nieuw leven inblazen»

; • • -Kont allan op de. vergadering i op Donderdag; 23 Sep̂ ^
.Toont nog eenmaal Uw belangstelling voor, de/ goed'̂ zaak»'

nu

tttt C«8poór
"M ffièaèC.H(»J"ëvan Broekhuijsen pohnineMj'

M,, W, Jonker )Afd,,.SaBtp,oor,t
H fc& j?rèitèn': ) ' "

,.
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COMMISSARIAAT VAN POLITIE
VELSEN'

TE IJ M U I D E N

No. G. 141 Geheim.
Bijlagen: een

Bericht op schrijven dd. 16.8*48 ^

Lr. ~ No. 4016Z—£0

Onderwerp; B.O.I.W»

VELSEN, 3 September 1<J48,

Vo'

7 S£P, 1940

In verband met Uw nevensvermeld schrijven "bericht ik
U, dat de argumenten, welke tot wering van de communisten uit de
B.O.I.Wo af d» Velsen, hebben geleid aijn samen te vatten'in ee*n '/
door de voorzitter Marcelis gehouden betoog, waarin spreker scher
pe or±±iek uitoefende op de communistische partij tan aanzien van
de binnen- en buitenlandse politiek. Zijn argumentatie was voor-
namelijk gebaseerd op de gebeurtenissen in Tsjecho-Slowakije.
Spreker eindigde zijn betoog met te zeggen dat het risico om een
dolksteek in de rug te krijgen niet mocht v/orden gelopen, waarna
hij zich uitsprak voor het besluit tot wering der communisten
uit de B.O.I.W.

Vereehillende sprekers voerden hierna het woord, waarbij
van niet-communistische zijde o«a, bezwaar werd gemaakt tegen
voornoemd besluit, wijl hvi in strijd i* met de statuten*

Doordien de stemming schriftelijk geschiedde, werden de te-
genstemmers niet bekend.

De politieke antecedenten van de op deze vergadering aanwe-
zige extremistische personen zijn TJ reeds eerder gemeld»

Aangezien van de zijde der kringbesturen tegen dit besluit
protest is aangetekend, omdat dit agendapunt buiten medeweten
dezer besturen is behandeld, is de Afdeling Velsen der B.O.I.W.'
voornemens een buitengewone ledenvergadering te beleggen op Don-
derdag 23 September 1948.

-4*1 Op deze vergadering zullen spreken de heren C «Spoor, secre-
«taris B.O.I.W, afd. Velsen, wonende Hoofdstraat 17 te Santpoort,
lid van Rijkseenheid en _C«Mulder, wonende Brederpodseweg 78 te
Santpoort, lid van de Partij vafi de Arbeid. De nieuwe statuten '
zullen de leden worden voorgelegd en eventueel zal een bestuurs-
verkiezing worden gehouden.

Hieromtrent zal nog nader worden bericht„
Ben "nabesftiouwing" van de in de aanhef van dit schrijven bedoelde
vergadering, gegeven door C«Spoor, secretaris van B.O.I.W» wordt
hierbij gevoegd.

De Commissaris van Politie,

Aan

den Heer Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst
te «s- GRAVEWHAG-E.



, Als ik hicrnede «jen nribö&^livriHg rri!L cevoïi. ovor do buiteBcevrone
vérGadorinG tma Domlerdaö 17- Jwöi M M"uni- ^„l».is dit on hen die
waron orop $o V7i#se&,dat alj hiermecï% schromelijk hun plioht. tegonovsï* ;
GmccRsdhap hebben vcrwrArlootfJiumfc TOOT ztovor het diec:eneé betreft^ cl tt*
Geen Gddi'Ge red' on- had denzon de¥e ver rader in^ te verzuincn»
!Dan wil ik in do ocrsto plaats éön wo.órd van/G^o/ote erkentelijkheid ui t-
Fprekon, wor de vo-ör^ittQr den Heer Harceïisjdic? op dien avoïjd do zrarnro
taak hadrdit voorstel in de vergnderinG to; bren^ono
lodör lid' no^e wel overdenk eïï dat hotboon door do voorzitter is uitcespro-
ken^zöwel door hon als- door de overige leden van "hot Af d „bestuur aanvaard
ip GOT,7Qrd.on>r!.l mve . hot dan not een bloedend hn.pt» -
DQZG • vorf-ridor-inr*' heeft het "bcwezeö. d'at holaas.seer rolen niet no.or cloordron1

Gon srijn Tan de doelstellingen diö óns tot elkaar brachten®
Zelfs ben ik er zéï".èr -mfi dat verschillende leden doae taaJi nir.me'r
pen hebben» getuige hun houdinc tegenover onze ^eneonschapti
Op desse ver{;adorint; i-s ui^-espjolcco eon aanlclatdh.t teqen do
Ieer,x7ell:e ieder Y/elden]>eiid 'rionsgh to,t nadenken hebben Koeten
Èij dio. afv/ofi}ih ware» heb-ben de' ttfalc van het bos^üur :tc dien opziclïtö
jodir; veol zv/aai-^er èeriar,&& duin déajo al waE50
Al & -.'«Tij op deze verc'adGrJ,jaR pexeonen hebben Betrof f<jr^" dief T/ij dóoronze . arua •
klacht niet noer kunnen be^s&ii^wT.Qn als to zi^ii coed ïrodGrlandG^^daa hebben
zij dit ruua zichzelf -te danke*^ ' ^ , .

, "%nt zij zijn het' d4e ©p,nie"uv; s-pc-lon net do hoogste coederep en TTa'sr den
/an do nc-nETOhhoid^endat na dat wij noR öaar zo- kort f:oH.G-den ten koste, van
nilli o enen kostbare nen^cheialevenEr deze Waarden hadden hc'rwonnneïia
Z,ondpr een bep-aaldc politiete; vo'or te s-taa'li is dit eon zaaide die ons allen'
raal.'itsGeen enlccle c!̂ r4^*'io uit hun eicen no.nd.-EQeft ofus ccnlc -rertröuTfeaf
20 zij niet loalaten-nön oncl«rw«rpjLiiG .aanbeen ^ BuitenïcandBchö invlaB'cla:-'
s-feer die erop gorioKt is de: nenn^hhoiïïittndcr" dS-ótaiuur te brengen 0'
Zoals ocnnaal allo klolckon i£ Buit'sl-aJQe!: :xio;cpten luiden als-weer eon Tolk
tot clavernij TSW^B. cóbrapht*fE") klonken pok 'de af gelopeö,-Y^9ük_.de klokken in,
Praacp-waaï* een vrf j" %lk afstand ;iifid böQ.t^R,dAari,.vani al|̂  wat hot ' Ji«il±t;
'.'/as, voor de naehtsw^llu0i van het Qor.inunistïö-.:ölie nQnstérti
Wij^boluisteroii in deze klafojcon d^ voorboden vart- eun storm 'die op til ia
en ar-xn ^7olkB voorboroidinGcn in ^ons „tónd v/pr'dt nedcïge\?erkt»
Het aijn dözo vfaarfTdhuwin^en dïo ©nheriïoepe/lij'k to,t dit bosluit ncoston .
lijden«Uiet cle individu nac denken 0n haadeleïi. in de corjinnnis,tis.clB,3:Kigac
parti^Euaar de partij zeljff» ' , , . ' ...... ,
Want ook do aorjunnieten in /HQllanct .jiilcihesn ojrör hotfieöüa iü T^igiovakije is
^.eböwrd on verklaren openlijk dat ,sr$J hopen drA ook "voor '.ons XaM .epöe€.lc

e tijd raoge-a,anbrd'k@nof " • • " ' . " . • '
zouden \?el zeer OELZÖ- taak en, plicht hebben verzaakt ton. opziöïite Van

dools-tellin£eö. vaïi do G&néensGha]>:, indien- wij hiervö-or blind ttaren ceblG
ven,;7ant wij hebban ©ns ni.et "vrijcevoülitpn on t?eor opKiowr het slachtoffer
to worden van' een vijfde cfolonne^, ' -
?/at wij, v/cl hebben- XTillen^i^-^is. een beètu.ur hetwelk v(iet wat, :ai|n pl-icht
was on. naa/r eer en 'gevT£?teR op" te koiiejn v^pr, de belaïigpn.jmn eÜce öücl ilip"*
gale w.orVGr,dö.,n;aGelatén:betrekkinG'en eri te wrtk-aa. dn te étrijdon door allen
\?at net onze doelstellingen in strijd.
Vanzelf sprekend zijn op doze

'ui-t -togen het 'Af d «bes tuur en wel dat hot onze aohuld wa,s dat de orr^
20 sleoht heeft cöworkt. Met een Gerust Geweten hooft het "bestuur dit lam-
non incasseren, ondat ria^r al t o velen jBBdfes wel boter weten en bi jNfe ze be-
üchuldiG ineen hun óicen Geweten zullen hebben voelen sproken.ö
iiet was hou&oh niet 'de eerste kritie^mar wel do eqrste die openlijk naar
voren werd Gebraoht«Hot Af c!,, bes t uur 'heeft al veel te veel teleurstellingen
nocten ondervinden, OEI z^ioh noc over:';Veöl te noeton verwonderonö

^-elfs vorvroncTerdcn. zij .zich TOT Geen eens over dat .velen, achter 'sclaot zijn
Göbleven, ondat zij zich -lisver ni-et--^ hè* opmbaar uitspraken 6 *-
Zoon 'hoGen dunk hadden :wï^: r eöds lanG .niet nleröVoor fciij, -pesreopnljfc
do^e .verGac.érteg .wël^uideïi^k nanGetoojidjda^^ij -net niet veel Idft'qsa
zullen OTrorbli3von,cIio berólcl zullen züjii on 'ook de Behoef te ielabea • "±»;
zölrde Goest vo-ort t e Gaana . ' -- ' • • - - ' • • ' . • "
Velon. v^n' ons zullen, nlörièr do traciek van deze-n avond kunnen. aanvo'eie-K en
daaren ook ni.nder Goed beseffoa.dat het wel degelijk; van bela^ isss ;



die op deze vergadering retraeht hebben overkoepelend te werken,door *£r.
..et in hot leven roepen van een reuenletenvereeniging inplaats tan een^
B,O * I »W «hadden hiernedc zeker de beste bedoelingen.en ongetwijfeld
er velen zijn die hier wel iets voor gevoelden en zeker voor de cal
dio zich nog ninner iets gelegen hebben laten liggen aan hun Bond*
Mij kan desje rcedachtengang eöSitcr niet bevredigen ondat ik nog wclg
lijk de noodnaak aanwezig adfet on vaet-te houdon aan B»O.I»W»varb«Kid|Omdat
wi j -nog actie genoeg te voeren hebben»
Zolang or nog cïe> schandalen zijn van de slappe ^on willekeurige berechting,
zolang er nog zoveel corruptie en rechtsverkrachting plaatsvinden ia het
noodsKikqlijlc dat. wij ten nauwste verbonden'blijven»
Als ons 'voomalie lid den Heer Schilling in de vergadering een beroep doet
op ons gezond verstand bij de nagedachtenis van onae rovallen vrienden,dan
kan nij- dit in het rohoel'nict- ontroeren,ondat ik die nagedachtenis anders
«ie on ook anders belèjdt»Al r.iijn werken en denken is ingesteld op der;of-. '
fors die vóór ons gebracht zijn en stol ik in dit opüicht hoge eifechónfooK
aan nij zelf «Bit kan dus ninner in strijd zijn riet hetgeen ikzelf op het
ogenblik uitdraag en dat kunnen wij toöh noeilijk van de oonciuniste 2ög-
gen^V/ant zij zijn het die zo hoog opgeven van hun illegale prestaties als
connunisten,.sjonder dat zij ziöh realiseren dat not hetgeen zij thariö bezig
zijn te doen spot net de neest olonentaire begrippen van naastenliefde*
Zij bordrij pen eenvoudig een ander zijn nentalitcit niet of nogen, hen niet
begrijpen,zorain als dat zij eónig respect kunnen en nógen hebben voor een
andere opvatting als de hunne*
'^it word bewezen ondat don Heer Schilling in deae vergadering openb aar
,.rvüctc dat, ik getracht zou hebben hen afvallig te naken van het cdnmmisnev
Hiernede wilde hij aantonen dat hij 20 flink was on dit te weiger «K»
Als'hij deze raad van nij die ik hen in het strikste vertrouwen heb gögo-
vön'^zonder dat ienand anders hiervan op de hoogte was»niet hoeft 'Ülïen op
volgen 'is dit zijn zank,naar had hij dit naar juiste waard d- weten te> schat
ten,hij haci or in deze vergadering over gezwegen»
Niet dat ik dit vfeesjffe,want het behoeft voor nienand oen gehein te zijjo
dat ik een geweldige anticonntmist ben g o wo r d en, ondat ik liefheb de vrij-
heid vnn do individu een groot respect diegebe» die ons dosre vrijheid" in
alle Eeuv/en sclionkonWi.ls uit de vergadering aan de oonnunisten. wordt voor*-
gehouden naar.niét zo hoog van de toren te blazen over hun illegale werS,
.daar zij- pas- foegonnon nadat de oorlog tegen Rusland was incezot»noende da
Heer Sohiliiflg te'noeten opnerken dat hij reeds in 1933- illegaal «cacfeaxx
MSEK werkta^nanelijk de hulp aan de vludhtelingen die uit Duitsland kwamen
ondat zij hun leven niet neer ze>:cr waren»
Haar dan denkt hij zeker dat hij de eonicsto is,want al heb ik - tot nogtcö
ninner behoefte gevoeld on dit aan de • gr o o te klok te hangen ydan kncr hot au-
nispchie-n geen kwaad als ik nij hierdan ook op beroep.ondat ik de eerste

.•• ^vluchte connunisten onderdak heb verschaft in nijn huis»
Wfe deod ik ondat ik invrendig'kookte als ik er aan dacht dat de eea ö tienö
de ander naar het leven staat»Hiet- ondat ik illegaal werkte,deze -eerdien-
sto laat ik aan andoren over»
Deze nsnschen vluchten vr or de onderdrukking»eenzelfde onderdrukker; ale
v/elke wp.armode s-ij zelf op het punt staan,en in nog verschrikkelijker vorn
te gaan toepassen op de strijdensrioeie nenschheid die deze over z i oh dreigt
te Ir, t en .konen.
Juist naar aanleiding van een vraag in hoeverJP» de Waarheid zich schuldig
naakte aan opruiende artikelen tegen de oud-illegaliteit,waarvan de voor->
z-itter de vorgndorinc in kohnis steldo,noge ik U dan enkele 'aanhalingen
voorlegnen uit een artikel van de bekende schrijver in ons Baken,Pritsr

Boze schrijft in h\et Baken van 19 Juni 1948,dus drio dagen na onze verga-
dering het volgende,

, BEBMBÜBBTGr VA1\ HET VERZET
Ik heb nij tot' op den dag van vandaag verzet teren uitsluiting van onaö
oonrmnistinche leden»Ik neen echèbr,nu de-Waarheid ^iöh niet ontziet ver-
zetsliedcn net s tronen modder te besproeien,dat z^ij voor een keuö no.eten
v/orden r-OBtold.Openlijk afkeuren en bestrijden van de rofidelonngagno- van
Paul xle Groot c.s»of er ult.Ik althans ga niet langer aan één tafel aitten
net lieden^aarvan ik niet de Gsrantle heb,dat zij .eerlijk '*ijn,oolc^aal
verschilt nij n politiek inzipht van het hunna»Doae goïëaiti© heb ifc au niet»
Bn' hot heeft er niets nee ts' nrJc'öB.dat de Ir.ster e» d<j l^uge» Tan yaul

Grr>ot;,iïi<sluslo<f zijn



' . . : > - - . ;• vervolg S , , x;^;'J :

Hij elndiot als ypifjttMët als dool hot besnouróa van oud-ilognlen dia eo»
andere opvat tinc hebb GO dan dtï Heer Paul do Gr.oot.De Heer do Groot ia to -
laf on not een nekErohot to'itapSQtaai -noorden of daartoe aan te e p oren» daar
zitten in Hodórlfind toneel risicio^e aon»ÏJoaroö : probeer t, hijf Journal is tl o-» .
ke sluipnoordV 'V
Hot is ne de vèrklazincspropaoanda wol, die hij van noodo heoft.Sn aïj. tee-
kont zijn zaak.

Het ie janner dat wij op de vergadering niot de beschikking'
hadden over dl t, artikojL, clan haddon wij' net o on klare wijn kunnen schenken
insake de 'vol o om^arheden in de Y/ar^rheidf', on 'naar ff<3en andoro Wf orden, te .

3n hot is node .drJr.ron,dat.,v/lj he'n dier dóz.e z^vijnderijon alikkon <?n voedea
uit onae boncï holden noetcn ver v/i j d oren»
Al was clo vc^QT4oriïifj 'naar "bezocht door eon 53 stongGrechtigde ledeii^zo
werd hij een stormen van neorderhoid bcsliöt over do«e naatroGelrdoor hot

. vo'.rrstennon van 31 leden not 20 tegen^ en 2 blanco»
¥ij wo-ten nu waar v/ij aan toe zijn on nogen noc wol aanneraen dat wj(j noc w .
wel een on ander 'te 'slikkon zullen kr i j gen, voor al van dieeenen die tehuio
blofeen zonder redon» ; ,
1-Ioaten wij ons spiecelen aan de voorspellincert van don Heer Schilling -dia
d^/-'voornr,anste vjo-ordycerdér r i a n e n s d e connunisteö a^DEEÖE' was' o p dcao ' '
".••rsderi'jag dan E al 'do . J3»O.Ï«Tv" •hetzelfde lot besrhoren zijn als de Raad
•I-li.éfTviiteit,»Hij nor.o zich ̂ dan r:oed herinneren dat een cssohokt reoh
voal bij de ne orderheid van de Raad van Illegaliteit een verder
ken onnogelijk naakte jrZ onder dat evenwel tot npctoö tot' opheffing 10 over1*

wat cle B.OAlrv/ébotrofl» 'd o» e heeft nu ook een Geschokt reah-tacovooi» zodat .
ook hier een langer . srjienwcrkon net hen' die dit veroorzaken 'is' uitgo01oteiïé
Overigens zpti het volkcnen oj>caan in de connuni5tls«he' bedo-eiing^indiön

'hierdoor ean SJcheürinc zou kenen in de oud-illéGaiiteit» '
Het -*vf d •bestuur onderkend dit doqh zullen ook de leden dit zo inzien^oja
dan kqrjt 'de vocrspellin(7 nipt uit»

'woer herbdrf;en wij nensaheh die covluöht zrijn uit het Land waar hun wieg
srtpnd,ókdat zij -'de vrijheid niet neer no'Gen' belijd en» terwijl wij moeten OÜA
d'orvinden, dat eert cat.ecori ITeclcrlandscho onderdanen wro^et en us^doTte rïct on
óns u-it te levpron aan de -dictatuur van Kösoou* - f V • •
2 o- het Afd «besïuur hier blind voor was coblev'en.zo. zou • aij .haar "taak, schro
nolijk hebben verzaakt, hetgeen niet wocneer.it dat \vij deze s-tap not leedwe-
zen hebben f ;enptienj vervuld van croote teleurstelllncen»dat recdEr na
"aar; bevrijding sulke t eg ene t el i i neen üoselijk "blekeja»
Bat ieder lid in deze zijn feerantwo ordelijkheid moge besef f on en drt

"blijfcon .wolke nocelijkheden oor' noc vcor de B,p»I*¥»aanwezi^ zijxt

de secretarie ulf dé bestuur
" B.Q.



UITTREKSEL

Voor OD-...4-5-5 Naam B.ond-.Il.l.egale....5Mer.kar.s

Origineel in .GD....3.45- Naam N-OO.rd-H.ol.land

Volg nr. Ag, nr 4-30-1-4- Aard van het stuk Maandoverzicht- -Ams'terdam--
Juli 1948 '

•.....- Afz X+-D-..A-ms-terdam - Datum

Een verfijning 'van de democratie is op zeer duidelijke
wijze merkbaar bij de Bond van Oud-Illegale werkers te
Amsterdam. ' ,
Als gevolg van de door de C.P.H, gevoerde verkiezings-
campagne, in genoemde bond stemmen naar voren zijn ge-
komen, waaruit de conclusie kon worden getrokken, dat
samenwerking me t x de communisten niet meer mogelijk werd
geacht.
Ha de verkiezingsstrijd heeft deze actie vastere vormen' aan
genomen, waarvan de twee hieronder volgende citaten, voor-
komende in het orgaan van' de bond "Ons Baken", d. d. 10 en
17 Juli j.l. het- bewijs leveren:

Onder de titel "Nabe trachting"1' schrijft de ex-voorzitter:
B.D( iamant) :

Het is verkeerd de dingen om der lieve vrede naar binnen
te verdoezelen, waardoor de activiteit naar buiten ten
zeerste wordt gescüiaad. Het orde op zaken stellen wil
ook zeggen, dat zij haar werkkracht, meer speciaal en
hoofd.zakelijk in Amsterdam - die stagnatie heeft onder-
gaan - moet hernieuwen, maar dat zij dit doen moet met
mensen, die niet, uit politiek gewin oud-verzetsstrijders
verdacht maken met middelen, zoals wij die hebben gemeend
te moeten, kenschetsen. Herhaaldelijk hebben wij dat uitge-
sproken en wij willen ernaar handelen.
Laat men dan maar betogen, dat wij partij-politiek be-,
drijv-en terwijl men weten kan, dat dit niet het geval is.
Of -heeft men het nodig als argument te gebruiken om -eigen
politiek gemodder bij gebrek aan deugdelijke argumenten
of eventuele opdrachten uit te Kunnen voeren? Verzetsmens
te zijn geweest is niet de enige maatstaf, die moet. worden
aangelegd om naar buiten uit een bepaalde eenheid te de-
monstreren.
Maar men moet het door zijn hcfarting van de laatste
dit is geldend ook voor_het feadigën "Van Bepaalde staat-
kundige opvattingen, die niet stroken met onze nationale
democratische opvattingen - mogelijk hebben gemaakt,r
drachtig, ook naar binnen, samen werken.

-2-

Uitgetrokken door -I-I-I-h •/ Afd./Sectie BI-II Datum ...

A.L. 17249-'47
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—2—

Dat dit4door de gebeurtenissen, die wij de revue hebben
laten passeren, thans buiten gesloten is, dient erkend
.en er moet naar gehandeld worden".
Hoe de toestand in de_Bond is, brengt de redacteur H«v.d.
WE G in hetzelfde nummer ter sprake, waar hij, o.a. mededeelt:
". . . dat de voormalige secretaris van de Bond weigerde
de' bescheiden van de Bond af te dragen, die alle verzoeken
daartoe en zelfs een deurwaardersexploit, naast zich "had neer-
gelegd, waardoor het onmogelijk was geweest een overzicht van
de stand der werkzaamheden aan de leden voor te leggen.".
Het wekt dan ook geen verwondering, dat genoemde redacteur
in het nummer \fcan :.17 Juli met de mededeling komt, dat:

"., . . thans maatregelen moeten worden getroffen om de zaak
in het goede spoor te leiden, waarbij zal worden uitgegaan
van het standpunt, da 11 ;
In het georganiseerde verband alleen zij behoren, die het
met de doelstellingen niet alleen eens zijn, maar 'tevens
onderschrijven, dat .onze democratische instellingen onaan-
getast moeten blijven. Internationaal zijn wij, wanneer het ir'
betreft onze solidariteit te betonen met hen, die op de grond-
slag van de zinilvere democratie staan. Dit betekent, dat er
geen gemeenschap kan plaats vinden met hen, die pas in de
laatste plaats of in het .geheel niet dit standpunt innemen»
Die blindelings gehoorzamen aan instructies, door leiders ge-
geven, die deze instructies, al of niet aangepast aan ha- '
tionale omstandigheden en van buitenaf verkregen, eveneens
blindelings 'tot uitvoering moeten brengen, op straffe van,
bij niet voldoen aan deze opdracht: ex-communicatie.
De B.O.I.W. - aldus besluit de schrijver zijn artikel -
staat voor de beslissing. Duidelijk zal moeten blijken, of
het ingenomen standpunt door een meerderheid zal worden ge-
deeld». - '
Wanneer deze meerderheid aan de oproep van'het bestuur gehoor
zal geven de vergadering bij te wonen, die binnen afzienbare
tijd zal worden gehouden, dan kan zekerheid worden aangenomen,
dat de besldrésirrg in ongunstige zin vvor de communistisohe
leden van de -B.O.I.W. zal uitvallen.

Uitgetrokken door l.IIIh : ." Afd./Sectie .3111, : Datum 2.5.-.9.r.4.8..

A.L. 17249-47
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\4I^

(Samengesteld aan de hand van gegevens van oud» da tua, waarvan
de meest recente gegevens dateren van Mei 1944}

LSËRTSfcJan
•beren te Groningen den ?« Juli 1910

Beroep kleertaaker
Wonende te Graningen Amaa Paulownaatraat 52
Aetiaf lid.C«HH»nist, Politiek eorasi «smart**
Gearresteerd geweest ««gen» vrijheidsberoving en onbevoegd
vuurwapenbezit*

Geboren ïe Utrecht den IS* Augustus 1903
Wonende te Peise (Gr.) Peizermade B3&
Cewnmnist, Stuwende kracht In de B.I.W, Lid R.V.V. Verzorgde
voor de R.V.V. de wapens I Politiek eomaissaris B.I.W.
Gearresteerd geweeat vegen* vrijheidsberoving en het verlenen
van hulp aan een ontvlachlte pol* del.

? Januari 19O4
Pet»! oahoader
Wo»«ude te Bttt«W» (Pr.) Huljsraaoerlaan 142
Aetlef lid B.Ï*W. Leetnrardeii, Cooffiauniet.Op 10-4-46 gearresteerd

onbevoegd voorhanden nebben van vuurwapenen.

eye Hederlandse Spoorwegen
Nadere
Kern

PO <-ibll 5.BOïi£iA.Bemard
u Geboren te Groningen 17-.3-1919

Woziende te öyontagên Th,a Theunlssenlaan 125 b
lid B*V.V. onder LAÏTOEDIJK, Zou goed «i J n «n bereid zijn en
aan de politie inlichtingen te verschaffen.

yfëflUfeAnn*
>rea te Korra den 14-12-1892

Autererhuurdi
Wonende t* Leeuwarden Beetgummerstraat 44
Kernlld B.I.W. Leeuwarden

CBS.Bauke
ren te Groningen 6-11-1913

Wenende te Huize» Paulns Potterstraat 21
Voorz. B*Ï«W» Leeuwarden. Op 10*4»4é fce»rr**teerd wegens
onbevoegd voorhanden nebben van vuurwapenen.



455 Bond Illegatne Werker»

jeuwarden 20-6-1913
Vertegenwoordiger ' r-
Leeuwarden Breder o*t raat 14
Communist. Kern! l d B*X*%, Leeuwarden.18-4-46 gearresteerd I.v.
onbevoegd voorhanden hebbes* van vuurwapenen

g n Gerbr*Bakke rat raat.
Yvrzorgde da tmit«npropaganda voor d« 33.1. W.

p]) .flqvi StriJ»^
{v

Groningen Baehkad« 8
Leidende geest op de achtergrond lp de B.I.W. Lid R» V. V

PD
onbexend

Zou de flidar ran de R*V.V» voor A» drie noordalijke
cie» geweest zijn» Contact van BEHEER»

Kun»t»child«r
Leeöwarden
Kemlld B»I*W*Leeu*ard«a.lO-4-46 gearresteerd wagen» onberoegd
voorhanden hebben van vuurwapenen.

, • i Groningen.
••-' badare gegevenv onbekend*

Earnlid B.I.W. Groningen.

Üdea a*
Magaxijncfaaf
v«d*¥aalBtraat 4a Groningen
Kernlld B«I.W» Groningen .

Hleuwe Bleker s t raat 23.
Kernlid B» I* W. Groningen. Gearresteerd geweest*

Kernlld B.I.W. Groningen.
Groningen.

Chauffeur
Groningen Pl^patraat 7
Eernlld B*I»W* Gron* Gearresteerd geweest*
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.
156-1904

; Klerk G«neente Reiniging
Leeuwarden Grordngerstraatweg 132
Kernlld B.I.W. Leeuwarden.

-V - 19.KALK.F.
Klaprooslaan 59» Groningen

; ' Kernlid B«ï*¥« Groningen
Gearresteerd gaweeet»

di naad

• Soldaat B. S.
Leewwarden
Wae renao edel Ijk ook lid B.I.W. Op 10-4-46 gearresteerd
wegens ouoeToegd voorhandenliefrben van vuurwapenen. Bij huis*
aoeking verden wapenen

?r
Cemmuniet, R. V .V. man

? i 'i Kadere gegeven* onbekend.

'.W* Groningen

lig
Sofiastraat 26a

Kernlid B» I«W.Groningen+Geaareateerd geweest

- 24.KUIPERS^Hara _ali«a Lodderoog
Meuwetraat Ig4 Groningen.
CoMBuniat. Keralid B*I»W.

-^ + a^.V.D.LAAH. Johanneg
>4-lfe

Leeuwarden Midlunmieratraat 11
Kerialld B»I*¥* LeeuwBrdeaa» Gearreeteerd geweeat*

22 a Greningen
£«ralid B«I.W. Commandant ras af d» Recherche d«r E*Y«Y»
Hielöi toezieht op d» inlevering van wapenen door de

27-0*1914
- . Chauffeur-monteur

Meeuwderweg 55 Groningen
" Lid B.I.W. Politiek delinquent, Ontsnapte met behulp TASS

o»a» Plet JASUKJ& uit
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P.0.)877
roningen 5*4*1926
Groningen Dietelpad 5
Kernlid B.I.W. Groningen. Gearresteerd geweest.

Vitus
913

Handelaonderneaier
Huisum Jan LI «T» straat 46
Lid* B. I «W* Gearresteerd 10-4-46

4-4- 30.

Poel*0tr»at 141»
Kernlld B.I.W. Groningen

Chauffeur
Barestraat 00 Groningen
Kernlld B.Ï.W* Groningen

0*0» Administrateur M.ö. (HuisHchllder)
Beveratxaat JL34«

"t -

s • B. I. W. Gearresteerd geweeat.

Leeuwarden 26-4̂ 1917
Student
Nieuwatad ?2 Leeuw&rd«ïi

.I^W* JJeeuwBrden»lO4«46 gearresteerd I*Y«A,
vooyhaa den hebben T«Ï -vuurwapenen*

Reober«1ieur P.O.D.
Helper»r«»t«traat lla Groningen»
Fanatiek communist. Contact Tan LANGEDIJK. Commandant ra n
een afdeling der R.V.V.

4-

I j»«l»traat 38 Groningen
Voorzitter B.I.W. Groningen. Communist

B»I».W. Gearresteerd gewevst.

InternerlngsJowap Stadspark Groningen
Paplenoolen Grosingen
Lid B»I*W.
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Hoorderhaven 13 Groningen
Lid B, I* W. Uearreateerd. geweeat

B«6w-24*5*l<
Groente én
Raamstraat 9 Groningen
CoiBrauniet. H«eft schuilplaats Toor wapenen.

Leeuwarden 14-11-1915
Huiztm,Huizummerlaen 44

B.I.W, Leeuwarden* C offlBouniat. 10*4-46 gearrecteerd
geweest i^t onbevoegd Toorbaisden h«bt«Ba va» vu«rwap«n«n,
WR,« in h«t b«zit Tan wsp enen en minitl»

Smploya P.T.T.
Ophelmerstraat 57 Groningen
Keralid B*I.W.

erwi^sar* Officier Ned» Leger*
TaamanatraHt 18 Groningen

THffiO
Groningen
Radlotelegrafiat P.T.T.
Waldeck i^yrrnoniplein 8 Groningen
Hooofd van fte arre«tati«ploeg der R»V.V*

Bewaker Internering «kamp
31 öar©ning«n

B. I, W. Gearresteerd geweest*

l? «aart 1920
Handelaar ia bcnraaaterlalen
Zulderdiep 49 Groningen
Id.il

at ól Gronlögen
Kemlld B.I.W. Af d. Cdt. R.V.V.

HeereHireg 67 Groningen
Kernlld B.I.W. Lid R.V.V.
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^-48«T«<3U
:-;, Sawa . ,

Coehoorn»tre»t 29a Groningen*
Bewa teer intèrneringskiEBq?
Coehoorn»tr6«it 29a Gronir^,—

««Bsmuhi»t.Contact ven BKliKER

Boterdiep 5 Gronigen
Kerol id B» I *W*öroning «n » eoaaattni ot»

S1 50. VIME. Gors Hendrik Adriaaii al ian MSYEH
WeeBrp 7-2*07"
Sergaant Marine
Leeuw»rd«n SworaiaerdaBistrRat 41 of Insulindeatraat 114
K*rnlid B.I.W.Leeuwarden

Marniacatraat 2
Kernlid B.I.W.Xeexwarden

X 52*yR3a'i'^WIJK«Marimts Corneli»
^fcrwofe* 14--2-19CÉ
Slee tri ei «n
leeuwardea Aaélaastraat 55
Lid B.I.W

K*rï3lid B.I.W. Leeuwarden, G«arr«8teerd gew«e»t

>- - 54-,
as«

Öargeant
Bl««klattn 125 Leeuwarden
Kernlid B*X«t» Leeuward«i. Op 10-4-46 ge«rr«»teerd
onbefoegd

Leeuwarden, 20-9-1924

Leeu*ar<ian Hollander dijk 17
Ccnnuiuniet. Op 10-4-46 gearresteerd weg era» onbevoegd vuur-

Bij h&iB20eking wapenen

56, de WIT^Tiuamc
Saiployè r^diodietrlbatiedienat Groningen.
IrlaOa&n ó?& Groningen.
Kernlid B. I, W. Communiat. Bekend met zenders,

°
7*4-3.17

Rechenoheur M.G.
Cubadwarastraat 7 a Gronir«en.
Kernlid B.I.W. Lid HVY.
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Illf Illh 3 N.a.v.sohr.Pol.Velsen No.40157
6 Juli 1948

G E H E I M ,

Haar aanleiding van het verslag d. d. 6 Juli 1948,
Ir. 3 106 1 Gröheim Uwer administratie, waarin melding gemaakt wordt
«•pr*Éa < vergadering ras. de Bond Ome •:ïï,ï:«gal* werkers te ïïw«Bt,a9g»
ik ü verzoeken Bij terzake wel te willen doen berichten, welke de
argumenten aija geweest, die voor of tégen het voorstel tot Wering
van communisten, uit de B»O.I*W. , werden aangevoerd.

Toorts zasl î l|*iJaepe|irî 8 «tellen te vernemen»
of * dan wel in koeverre dé 20 p̂ 'rtösn̂ a-l die hun stem tegen dit
voorstel hebben uitgebracht tot ertreemiinkse groeperingen behoren*

ïen aanzien van deüsulkén onder hen ..Bal ik gaarne »
voor zover Uwerzijds niet reeda eerder o|mtrent hen werd bericht -
worden ingelicht aangaande de personalia! en hmn politieke antecedenten
en eventuele activiteit* .

Het Hoofd van de

Namens deze:

J.G.Orabbendam

de Heer
»aris van politie

l
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Voor : Cm.,.455 Naam B.I.J...

Origineel in 9.L..34.5. Naam HBandrdpporten NH .

Volgnr Ag.nr. ..iPM7. Aard van het stuk lmL..^.^§. ' . , '.

Afe P011*1!..!6.1̂ ^ Datum 6,..7,.48

•Tijdens een buitengewone ledenvergadering van de Bond
van Oud Illegale Werkersm afdeling ^elsen, werd door het
bestuur een voorstel ingediend om communisten uit de
Bond te weren. Dit voorstel werd met 31 tegen 20 stemmen
aangenomen.

Uitgetrokken door M Afd./Sectie ..̂ P.P.-̂ ..b. Datum 5.r5,',.4..9..

Op aanwijzing van ?.."?..?.? :

5074 - '48



UITTREKSEL

Voo, 0J.,...#8: Naam &AZM-

Noord-HollandOrigineel in PP...... l4" 5 Naam

Volg nr."..., Ag,:nr 3995,8 ' Aard van het stuk Politieke toestand .in de
y «• . Hoofdstad.

_ Afz I...D..Ams.ter.dam, Datum ...5.^.

In de Amsterdamse afdeling 'van de Bond van Oud-Illegale
Werkers heeft deze oproep reeds weerklank gevonden.
Reeds geruime tijd was er onder de leden van deze bond een stroming
aanwezig," die de samenwerking in de bond met de communsiten wilde
verbreken. Om hiertoe te geraken, werd een voorstel, tot wijziging
van de statuten voorgesteld, door daarin op te nemen: "Trouw aan
Oranje". • ; < :
Op 7 Juni werd de 3e vergadering gehouden, waarop dit voorstel zou
worden behandeld, maar ook op deze vergadering is door het onder-
linge geharrewar geen beslissing genomen kunnen worden en ie de
vergadering o pnie,uwv verdaagd. .
De artikelenreeks in "De Waarheid" wettigt de veronderstelling dat
nu spoedig een beslissing zal vallen. Op een duidelijke wijze heeft
de redacteur van "Ons Baken", orgaan van genoemde bond, dit in het
nummer van 19-6̂ 48 kenbaar gemaakt.
Onder de titel "Besmeuring van het verzet" wijst hij op de ver-
schillende artikelen, die in De Waarheid zijn verschenen en ver-
klaart hij o.m. , dat deze publicaties geschieden "Om geen andere
redenen, dan dat die slachtoffers -(van Schreieder) - tot de poli-
tieke tegenstanders van de Ö.P.N, behoren".
"Ik heb mij" - zo gaat hij verder - " tot op de dag van vandaag" , -
verzet tegen uitsluiting van onze communistische leden.Ik meen
echter, nu De Waarheid zich niet ontziet, verzetslieden met stromen
modder te besproeien, dat zij voor de keus moeten .worden gesteld,'
openlijk af te keuren en te bestrijden de roddelcampagne van Paul.
de Groot c.s. of er uit. '
Ik althans - zo gaat hij voort - ga niet langer aan een tafel zitten
met lieden, waarvan ik niet de garantie heb, dat zij eerlijk zijn,
ook al verschilt mijn politiek inzicht van het hunne. Deze garantie •
heb ik niet. En het heeft er niets mee té maken, dat de laster en ,
de leugen van Paul de groot, inclusief zijn vervalsingen, Vorrink
betreffen.Ik verlang-zo vervolgde hij- een uitspraak ten aanzien
van de zaak zelf, ik wil de heer Paul de Groot dwingen, niet. met
een - uit zijn persoonlijke lafheid voortspruitende - perspublicatie,
maar open voor het front laan cTe Nederlandse arbeiders, inclusief de
communisten," waar te maken wat hij roddelt. Paul de (Jroct is een
bewuste leugenaar, die lastert uit overwegingen, ontleent aan de op-
vattingen, die hij heeft omtrent politiek fatsoen., Hij is bovendien
een lafbek, wat wij al 20 jaar weten, omdat hij zijn smeerpijperij
geniepig achter een soort oncontroleerbare anonimiteit verhult".

-2-

Uitgetrokken door !.!!&. : Afd./Sectie ....BUI Datum .... 1:

A.L. 17249-47
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In de afd.Velsen van bovengenoemde bond is - volgens
een bericht in "Het Vrije Volk" van 18-6-48 T reeds het besluit
genomen, de communistische leden uit de afdeling te verwijderen.
De bekende verzetsman, H.van RANDWIJK, noemt dit, naar aanleiding
van de publicaties in De Waarheid, in een artikel, getiteld "com-
munistische vuilspuiterij", voorkomende in "Vrij Nederland" van
19-6-48$
Een zeer erfelijk en misdadig staaltje van politieke immoraliteit
en verder verklaard^hij dan:
Het is een viezigheid, een smeerlapperij, die zi;)n weerga niet
heeft in Nederland.
In het vervolg van dit artikel wijst hij dan op het verschil dat
tussen hem en G-erben Wagenaar "over demo'cratie'1 bestaat, maar daar-s
om - zo vervolgt hij verder - "heb ik niet de behoefte en nog mindei
het recht, om zijn dapper verzet te verkleinen en het karakter, dat
hij daarin betoonde',, te besmeuren, wie dat doet, beledigt nie.t èèn
persoon, of èèn partij, hij bevuilt het verzet zelve en daarbij
de gedachtenis onzer doden." . ,

Uitgetrokken door I.IIh : Afd./Sectie .....BUI Datum .„..1..1.-8.-4.8..

A.L. 17249-47
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ACD
Amsterdam, 11 Juni 19̂ 8

OVERZICHT van de tweede-vervolg-Algemene Vergadering van de
ftntTO _VAW.. JMffWTTJ.];^ AMSTERDAM (B .0.1 .W.)
geÏÏouden op"T[al!n^taX*T™Jtinl" l^Wy re'I20"uur, In
de groene zaal (capaciteit 130 plaatsen) van
KRASNAPOLSKY te Amsterdam. . '

/l'

xl

'XI

-t

Aanwezig waren ±_80_ man, waaronder een tiental vrouwen. Dit
gezelschap bestoncTuit communisten, rooms-katholieken, li-
beralen, socialisten en anti-revolutionnairen. Militairen
waren er niet.

/

Aanwezige bestuursleden:

VELDHUISEN, Gerardus, geboren te Amsterdam, 23 October 1908,
~ l a n d m e t e r ; voorzitter;

HEYERMANS. Hermina Maria Leendert, echtgenote van W.van
• ' KOÜWEN, geboren te Katwijk aan Zee, 13 September

1902, schrijfster (gemeenteraadslid); en
TÜRENHOÜT, Johan Dariiël van, geboren te Amsterdam, 22 Juni
— 1893» opzichter Gem. Waterleiding.

Afwezig waren de bestuursleden:

WEG.^Henricus Ursinus, geboren te Dordrecht, 10 October
~~~ 189*+, koopman; ( vice-voorzitter) -wegens vacan-

tie-; •
MEIJER, Geertruida, echtgenote van J.F. Wijsmuller, geboren
--——• te Alkmaar, 21 April 1896; (penningméestsfesse)

-wegens verblijf in Duitsland-;
STEFFEN, Fr. (?) -secretaris-;.

De voorzitter opende deze al bij voorbaat tot mislukken ge-
doende vergadering; de benodigde stukken waren nl. in han-
den van de afwezige bestuursleden. In deze derde vergade-
ring zou worden beslist over het al of niet opnemen in de
statuten (art.3): TROUW AAN ORANJE, en in art.3c het woord
FASCISME te vervangen door DICTATUUR. De achter deze wij-
zigingen schuilende bedoeling is om de communisten in de
bond in het nauw te drijven, zodat zij geen lid meer van
de bond zouden kunnen (willen) zijn.

Ook
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Ook deze vergadering evenwel vermocht geen uitkomst te bren-
geh\. De hele zaak liep vast en raakte in een nog
groter impasse. Er was een verwarrende mengelmoes van moties,
voorstellen, stemmingen en nog eens stemmingen, kalmerende i
en heethoofdige betogen, 'n Zee van tijd ging teloor door
ruzie over futiliteiten} vooral na het betoog van Johannes.
üedardus SCHRIJVER» geboren te Zwolle, 9 April 1898", dlstrl-
brrtïe-amDtenaaï, die beweerde dat de bond wettelijk nog
nooit had bestaan en dat het daarom onzin was om te spreken
over onreglementaire en onwettige beslissingen, ontstond er
een grote hilariteit. Hij voerde daarbij als bewijs aan art.

der statuten, luidende: "Deze statuten treden in werking
op de dag van plaatsing in de Nederlandse Staatscourant. Deze
plaatsing is nooit gebeurd.

Onder groot tumult traden voorzitter VELDHUISEN en Mevrouw
KOUWEN-HEIJERMANS plotseling als bestuursleden af, waardoor

l
VELDHÜIJSEN de gelegenheid kreeg om persoonlijke onaardige
dingen te zeggen, hoofdzakelijk tegen gemard DIAMANT, gebo-

l

de ex-voorzitterT

Na verwarde voorstellen en stemmingen over het kiezen van een
voorlopig bestuur werd, vrij plotseling, met grote meerder-
leid van stemmen de vergadering verdaagd, gevolg hebbende,dat
sijna niemand nu meer. wist of er nog een bond en een bestuur
Bestond. . .
Doen, na deze laatste stemming, het grootste gedeelte der
leden was weggegaan, richtte SCHRIJVER zi'ch van achter de be-
stuurstafel tot de aanwezigen. De overgeblevenen waren hoofd-
zakelijk communisten en links-georiënteerden. En in deze
meer eendrachtige sfeer werd een commissie samengesteld van
10 personen om het Hoofdbestuur (i.c. de niet verschenen be-
stuursleden) op te zoeken en tot verantwoording te roepen.
In deze commissie werd ,o.a. zitting genomen door:

HUL (?)
SANTEN. Dirk Jan« geboren te Haarlemmermeer, 8 Juni 1921,

vertegenwoordiger drukkerij
JMJ?) ,
3ÜHRTJVER (zie boven J , , en

(zie boven).

)p een dictatoriale wijze werd getracht handtekeningen te
verzamelen van de mensen die in de zaal nog aanwezig waren
j het samenstellen van deze commissie en trachtte men te

weten te komen wie wél dan niet voor het Instellen van die
ommissie had gestemd.

Naar werd vernomen zou het ledental van de B.O.I.W. gedurende
de laatste tljd met ± 50il_zijn teruggelopen. Verschillende
aanwezigen meendënT̂ &̂aliMê de ̂ vergadering^" de bond te moeten
opheffen.
Communistische woordvoerders waren in het byzonder:
VERHUL (?), van ZANTEN en VELDHUIZEN, die dezerzijds ook als
communistisch staan geregistreerd, evenals SCHRIJVER,

Voor
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Voor goed begrip diene, dat reeds geruime tijd in de B.O.I.W'.
tweespalt bestaat. Deze bond, een conglomeraat van verschil-
lend dênkenden, werd korte tijd na de bevrijding opgericht.
Uiteraard zijn hiervan dus ook communisten lid. Gedachtig
aan hun houding In het verzet, werd in de na-oorlogse be-
hoefte aan eenheid geen stem verheven tegen hun lidmaatschap.

Het bestreden artikel 3 der statuten luidt aldus:

In dankbare herinnering aan de wijze woorden van H.M. de Ko
ningin, die ons volk in benarde tijden sterkte door den weg
te wijzen naar een lichtende toekomst, stelt de Bond zich
ten doel:
a. alle oud-illegale werkers in het Koninkrijk der Neder-

landen, zonder onderscheid van ras, sexe of maatschappe-
lijke positie en met volledige eerbiediging van ieders
godsdienstige opvatting of politieke richting te vereni-
gen op zuiver democratische grondslag;

b. Ondersteuning van de handhaving der grondwettelijke rech
ten en vrijheid;

c. te strijden tegen elke vorm van fascisme, onder welke
benaming zich dat ook moge voordien, zijn werk hervatten
of invloed uit te oefenen op het maatschappelijk en gees
telijk leven in het gehele Koninkrijk der Nederlanden.

d. Overige wettelijke doeleinden, waarvoor bij de oud-ille-
galiteit belangstelling en overeenstemming van gedachten
bestaat.

De Bond streeft deze doeleinden na, o. a. door:
Ie. snelle en gehele zuivering van het land van fascisten,

collaborateurs en zwarte handelaren;
2e. bestrijding van onrechtvaardigheden en sociale misstan-

den in den ruimsten zin des woord, zooals werkloosheid.

Hoewel al strubbeling ontstond wegens het gemis van de woor
den TROUW AAN ORANJE, bereikte de controverse haar hoogte-
punt na de "geüeWnS'nTSSten in Tsjecho-Slowakije, toen Ber-
nard DIAMANT zich voortrekker betoonde tegen het communis-
me en art.3c met zijn volgelingen wenste te wijzigen in die
zin, dat in de plaats van het woord FASCISME, het woord
DICTATüURzou komen te staan. Deze kwestie liep vrij hoog,
nret ' gevo'ïg , dat DIAMANT zijn voorzitterszetel ter beschik- 1
king stelde. __ /

Het is niet onmogelijk, dat de communisten, misschien onder
aanvoering van SCHR IJVER , die dit al eerder zonder succes
probeerde, zullen pogen zich van deze bond meesterfee maken.

VERZONDEN AAN: Hfd. C.V.D., Haag,
H.C. Asd.

F.3.

GEZIEN:
De Hoofdcommissaris va:

namens deze
De Commissaris van P


