
GEHEIM. OP KAART

Verbinding: J 2

No- CV/G ^/// -Ii9 •
Onderwerp: Inlichtingen

Datum: [j. April

Datum van ontvangstbericht:

Betrouwbaarheid berichtgever:

Waardering bericht:

Tevens bericht gezonden aan:

Medewerkende instanties:

Ondernomen actie:

geen

_zé@r betrouwbaar (ongeschoold, brengt letterlijk
over, kan zelf geen conclusies

idem \.

geen

geen

geen.
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_ GEHEIM^

No. CV/G 14.21-1$.

Aan de Centrale Veiligheidsdienst
te
' s - G r a v e n h a g e .

Nogmaals wijs ik op het feit, dat het

contact uiterst teer is.

Indien van dit bericht ook maar op eniger-

lei wijze iets uitlekt is dit contact stuk, te

meer daar de man nog niet het onverdeeld volle

vertrouwen geniet en geschaduwd wordt.

C '
Arnhem,

C



Z E E R G E H E I M .

Gedeelte van een gesprek tussen:
/|Dik de Boer, Oostënburgstraat, Amsterdam;

«V|Bep Kroes, Amsterdam; __ ,
03'*> «X^ï^oba Veldman;

Gelok en
Swaan, Blankenstraat 93 II> Amsterdam,

gehouden in de woning van O* Swaan op Donderdag 31-3-194-9»
Blankenstraat 93 II te Amsterdam.

J!,
Coba (Veldman) en Stien (echtgenote van Swaan), moeten

voor de donder Rooms worden, dan kunnen ze daar voor ons de zaak
eens bekijken. .,'

D. de Boer.
f De Nederlandse fabrieken worden omgebouwd op oorlogs-
( productie. ;

De Fokkerfabrie|cen gaan gevecht s vliegtuigen maken met
grote gevechtswaarde. Wij zullen binnen kort hier een eind aan
maken. " - - — — - « - . ™ ™ _ . , „ „ , „ .„™„_m„„™,„m„m,,
"" Eind Mei - begin Juni komt er in het gebouw van "De Waar-
heid" een gewapende bewaking, zoals dat in Frankrijk reeds lang is.

Bij de Districrsbureaux gaan we ook de zaak op dezelfde
wijze bewaken.

Oor Swaan.
Zaterdag is er een meeting. Ik moet bij Burla op de

Punenkade komen Als het niet goedschiks gaat, dan maar
kwaadschiks.

Ik moet proberen om werk in Arnhem te vinden. Het is een
slappe rotzooi daar en ik zal de leiding nemen om de zaak daar
eens op poten te zetten.

D. de Boer.
^ Wij zijn druk bezig de jongens jiu-jitsu te leren
V. Binnen twee jaar zijn wij aan de macht.

E I N D E .



1 Juni 1949
So. «B 60242

ïan ÏQ-M
Van B III

III/c 3 v

(ïedurende de waanden April en Mei 1949 werd mij van ver-
schillende aijden bericht» dat momenteel van communistische zijd»
byzondere aandacht wordt geschonken aan de mogelijkheid om door
te dringen in Eooms-Katholieke kringen»

0.m* werd ai,j medegedeeld, dat leden van de communistische
partij of personen die met de communistische beginselen sympa-
thiseren en confessioneel oorspronkelijk tot de Booms Katholiek»
kerk hadden bekoord» op verlangen van de eajaaranistiacfa* partij-
leiding de waarneming van hun godsdienstige plichten zouden her-
vatten.

Toor de aanwijzing van deae nieuwe gedragslijn gouden alleen
in aanmerking komen, personen die niet sis communist bekend staan*

Ha verloop van'enig» tijd zouden betrokkenen aich tevens
moeten doen inschrijven als lid van een Eooae-Katholieke vak-
organisatie»

Voorts werd vernomen, dat in enkele Suitsa geaeenten langs
de H*derlands-33n.itse grens in de omgeving van Aken» propagandis-
ten van de K.P.B* minvermogende R*K.-gezinnen hadden bezocht»
waar kinderen aanwezig waren» die biniieakort hun eerste heilige
Communie zouden doen» Seae propagandisten souden â n de ouders
geldelijke ŝ teun, tot e«n bedrag van BH 50*-- hebben aangeboden*
,ter dekking van de kosten verbonden aan het voor die gelegenheid
gebruikelijke familiefeest. <

Br wordt getracht over deze activiteit in Wederland verdere
byzonderhalen te achterhalen.

Ik aal gaarne vernemen of Sardine beschikt over gelijksoor-
tige informaties afkomstig uit de Britse beaettingsisöne in
Duitsland, uitvoerige berichtgeving daaromtrent aal aeer op.
prijs worden gesteld*
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K O T I T I B UI f/ III h 2

Aan KA/RA
Van B III n.a.v. schr. van Arnhem/59479 z. Co.

Ond.: CoBöQunistische infiltratie V E R T R O U W E L I J K .
in Katholieke kringen.

No.: -B59479

Ten vervolge op. notitie 60S42» dd. 1.6.1949 kan worden
medegedeeld, dat &i<W"#enM'zeer besloten kring door enige C.P»N.*»
ers, waaronder twee'vooraanstaande, gevoerd gesprek het vol gen»'
de werd opgevangen
'* A { een bekend communiste Jen B( eveneens eomnamiste} moeten
voor de donder Rooms worden, dan kunnen ze daar de zaak voor ons
eens bekijken".

De aard van de te bekijken "zaak" is niet vastgesteld
kunnen worden.

B UI 3 Augustus 1949.



MINISTERIE VAN

Ond.:

's-Gravsnhage, 29 September 1,950

360242

Infiltratie O.P.N*
in K.A.B*.

'UI/ h 2 Rappel

D I E H S f H B t M

Hiermede moge ik U mijn schrijven no. 60242
dd. l «J-uni 1949 in herinnering brengen.

Een spoedige beantwoording aal doo3r mi^ «eer op
prija gesteld worden»

A

HET HOOFD ?AH DE DIEHST
namens deze:

de
Tan

te
E I S C H E D S.

l» L Van Laere



MIHISOERIE VAN
BÏHNENLAïIDSE ZAKEN *»-Gravenhage» 29 September 1950

"•>.: B6Ö242 rrrrrrrrr-.--—-—i

Ond.ï Infiltratie C.P.N,
-in Z.A.3.. B I E N S T G E H E I, M

Ill/h 2 rappel.

Hiermede moge ik ïï m±$n schrijven no. 60242 '
dd« l Juni 1949 in herinnering brengen»

, - Een spoedige "beantwoording wordt door mi;j zeer
op prijs gesteld.

HE T ̂00PD YA3S BE DIBHSÏ
-namens
u

^n d@ Heer
Comjaiscaris vaa
te
Z ïï J? ? H E. H.

L. L vcm



Notitie KA-R.A.

Op 14-6-*49 is aan Sardine een brief geschreven, nummer 60242, betreffende
Communistische peneibr&tie in R«K. kringen,

KA-R. A', 14-6-'49



7AB
BINNENLANDSE 2AEBS

Ho.: B 60242

Illg/h

'a-GravenbAge, 29 November 1950

n.a.v. schr. van Arnhem 60242 00 59479

7 S S 3? B O ïï W B L IJ £

Ontv. be\v:
Rappel
Antwoord

aanleiding vatTüw BGhri^ven ao. CflT/G 473-
49 dd, 12 April 1949 moge ik U het volgende berich-
ten*

Yan pogiiigaa van da 0»P*I« oa op grotara schaal
haar ladan lid te doen wordan van da K.A.B, i* tot
op heden niets gebleken. Wel is bekend geworden, dat
verschillende oud-E.Y.C,-era lid werden ran genoeade
bond. Tam de zijd* van da K.A.B* io man ten opaichte
van deze kwestie op zijn hoede.

Ik moge U veraoeken mij te willen doan berichten
wanneer te üwent nog nadere gegeven» bekend aochten
worden*

HET HOOFD 7AN DE DIBHST
namens desias

. G. dabbendaiÊ

Aan da Heer
Hoofdöoamissaria van Politie
te
A I S H E M .



GEHEIM.

Verbinding: 5 2

No. CV/G y7-*-)4-9«

Onderwerp: infiltratie G.P*N. in K.A«B.

OPKAARL

DAT-./M-J7

Datum: 12 April 1

Datum van ontvangstbericht:

Betrouwbaarheid berichtgever:

Waardering bericht:

Tevens bericht gezonden aan:

Medewerkende instanties:

Ondernomen actie:

geen

zeer betrouwbaar

idem

geen

geen

geen.
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Aan de Centrale Veiligheidsdienst
te
's-Gr a v e nh ag e.

Uit twee nnp̂ |ngnU-a!l T 11̂  YpĴ ,,̂
staande, ẑ er. b°t-rniiwho'p<' bronnen verneem ik
het navolgende:
Leden van- of sympathiserende met de C*P»¥.,
moeten Rooms Katholiek worden, of indien zij
Rooms-Katholiek zijn hun plichten gaan waar-
nemen.

Hiervoor komen alleen in aanmerking,
zij die niet als communist bekend staan. De
bedoeling'l s om daarna lid van het K.A»B. te
worden, om daar als 5 de colonne op te treden.

In Amsterdam zou hiermede reeds succes
geboekt zijn. In Arnhem is men bezig geschikte
personen hiervoor te zoeken.

Een der contacten deelde mede, dat alle
acties speciaal gericht moeten worden op de
plaatsen

Enschede en omgeving; Zutphen; Arnhem
en omgeving; Apeldoorn en Amsterdam .
(13 dit mogelijk een plan in verband met een
eventuele inval in Nederland ? rapporteur)

•Einde j

*



.̂nding 6,

j.1171/49

11 Augus tts"
Vo:

O V.

15AIB.W49

AxDI

' !
i

f

In antwoord op Uw schrijven dd.28 Juni 1949»NmC4GOTi.Ou -
he&m,betreffende Gijselhart,beriêht Verbinding 6 h«t vol-
gende j

Ludovicus Johannes GIJSELHART,
geboren te Js-HBörtogenbosch, 21 Februari 1913»kistenmaker,
wonende Nassaulaan 105 te Delft,is inderdaad een huisvriend
|van : Wilhelmus MA STEENBERGEN,
geboren te Leiden,8 Juni 1913,wonende Nassaulaan 88 te
Delft.

Zij komen,zij het niet zo vaak bij elkaar aan huis en wo-
nen precies tegenover elkaar in de zelfde staaat.
Van Gijsèïshart is bekend dat hij momenteel nog lezer is vaaj

de Waarheid ;Hij doet zich op het ogenblik voor als aanhanger
te zijn van de P.v.d.A.Op de fabriek waar hij werkzaam is,
is hij zelfs voor het N.V.V.gekozen als lid van de perso-
neelskern,Hij is lid van het N.V.V.doch hij wordt door de
directie van die fabriek gewantrouwd en men is van mening
dat hij een dubbele rol speelt.In 1946 en in 1948 bij de
verkiezingen voor de 2e Kamer der Staten Generaal had Gij-
selhart een verkiezingsbiljet van de C.P.N.voor 'het raam
van zijn woning hangen. In 1949 bij de verkiezingen voor de
Gemeenteraad van Delft was zulks niet het geval.
Bij de staking in 1949 bij de firma Gebr.J.en J.'t Mannetje
alwaar Gijselhart werkzaam is,hield hij zich geheel afzijdig
van de E.V.C, en was hij een der eersten die het advies van
,de N.V.V.bestuurders om te gaan werken,opvolgde.

Omtrent Steenbergen is weinig feekend geworden aangaande
zijn politiek inzicht.
Hij werd èp 11 Januari 1938 vanuit Coréeao a'fgeschresan

naar Ben Helder,©p 5 November 1941 vandaar naar het Centraal
Bevolkingsregister.Op 7 Juni 1946 werd hij te Delft ingescte
ven komende van het C.B,E. Op 15 Januari 1947 werd hij te
Delft afgeschreven naar Voorschoten,terwijl hij op 9 October
1947 wederom te Delft werd ingeschreven komende van Voor-
Jschoten.Hij is op 12 Juli 1933 te Delft gehuwd met Maria

r *Anna Elderkamp,geboren te Rotterdam,20 April 1912,uit welk
huvJelijk 2 kinderen zijn geboren.



2.

De ouders van Steenbergen zijn genaam:
/-dprijsbertus Steenbergen, geboren te Leiderdorp, 29 November
Lp.889» revolverklinker en Elizabeth Vinkeateijn.geboren te
Leiden, 10 Januari 1887. Zij zijn niet te Delft woonachtig.

ouders van Elderkamp zijn genaamd:Hendricua Lodevicus
Blderkamp, geboren te Schiedam, 13 Juni 1885, loa werkman,

Maria Br andenburg, g eb oren te Rotterdam, 23 Maart 1893, bei-
dea wonende St .Aldegondastraat 25 te Delft.
De namen van Steenbergen, noch die van zijn vrouw of/beider
ouders komen in de alhier gehouden administratie voor.
Het gezin Steenbergen belijdt volgens de persoonskaart in de
afdeling Bevolking van Delft geen Godsdienst,
Befcreffe-nde Steenbergen wordt nog een nader onderzoek inges-̂
gesteld en bij enig resultaat zal U bericht worden toegezdm-
den «

Verbinding 6.

Aan de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst

Javastraat 68

's-Gravenhage



N o t i t i e
'" n.a.v, schr. van Arnhem 60242 00 59479

uu KAHA
t am H.B.
Ko.i B 60242 y- 3
Ond.i Commonietische penetratie

in l*K.-kringen. ' \- • ^_._~—-—:

Illg/h 3

Naar aanleiding van Ow rapport no. B 210 dd.
25 Auguetus 1949 verzoek ik 0 Sardine te villen
vragen of hem nog nadere gegevens bekend zijn ge-
worden omtrent de communistisohe penetratie in R.R.-
kringen.

IÏÏ. H.B,
^ 29 Nove«l»r 1950o

<)• fïl



UITTREKSEL

Voor QD....126.4 Naam .C.P.N.-...P.e.n.e.t.r.a.t.ie. in....yakb«weging buiten....„_.

Origineel in B83 Naam E¥.C.,.be.s.l.a.t£n-...v.ergad.eringen (na. ..8 De c. '47)

Volgnr. Ag.nr 61-678 Aard van het stuk ..v«jp.!?la.g....kade.rv.er.g,.. EV.C »v.,Arnhem
v,

.«n....orap.trft.k(5.n....23»-4..49Afz. Arnhem Datum 1.Q...5...49.

Uit zeer betrouwbare bron i? vernomen dat op deze vergadering
4 leden ven de Aig. Ned. Bouwvakarbeiders Bond ( N . V . V . ) aanwezig
waren»

Uitgetrokken door ...M...S-. Afd./Sectie ..A-GD....IY....B Datum 17.6 4.9.,..

Op aanwijzing van ...B-...V-

5074 - '48



UITTREKSEL

Uit : OD 345 Naam: MAAKBRAPPORTM NOORD-BDLLAND

Voor : OD 1264 Naam: CPN-penetratie in Vakbeweging buiten EVC.

Ag. nr: 65814 Afz. : Verb.15 Datum: 7-7-49

Aard van het stuk: Maandrapport Juni 1949 van ID Velsen

Aan bvgn.maandrapport wordt o.a. het volgende ontleend:

"Ontevredenheid heerste onder vele leden van de CPN in verband met het feit,
dat men SCHERINGA had laten fungeren als lijstaanvoerder,Deze toch is een
bekend EVC-bestuurder (vrijgestelde),zodat het,aldus een communistisch zegs-
man niet meer mogelijk is om thans nog te beweren,dat in deze gemeente de EVC
niet ondercontrole staat van de CPN.
Volgens bekomen inlichtingen zouden ook een aatal leden van de CPN bedankt
hebben als lid van de EVC en daarna als lid zijn toegetreden tot de Centrale
Bond van Transportarbeiders (aangesloten bij het NW).
Voor zover is kunnen blijken wordt door hen geen obstructie gevoerd.

Uitgetr. door: RM Op aanwijzing van: BV,

Datum: 22-5-51,

40060 - '49



NO. 4525~l-'49

eu>i <~ f

7-7-1949. - 8 -
üa
b$M
Voor

belegd om het congres va» de B«V»C. te besTproken» 5 grote bedrijven
van da "Overheid" moeten l eongr««tedelege«rde kiezen. De partij
(C.PoNo) moet zoveel mogelijk steun aan dit S*VJ&.-congres gaven.
Het kader van de S.VeC,> komt in zijn taak In het bedrijf nog te veel
te korte Wi j dienen de brochure van het W^V^V^ te lezen en de bevei-
liging in de S«V,CC moet beter worden doorgevoerd; wij moeten niet
alle elementen voetstoots als lid in de K»V0n9 opnemen. De band

!tussen EeV0c» en partij (C.P.S^) zal steviger moeten worden»

i Bij ons ontworp-plan voo» da bedrijven geldt als uitgangspunt de
naderende crisis, welke grote werkloosheid te weeg zal brengen»

;WiJ moeten er zorg voor dragen^ d«t onz* partijgenoten In da bedrijven
rMijvan^ opdat zij leiding aan da strijd kunnen geven. Sik bedrijf
> zal zijn taak anders Boeten uitvoeren«

Ln de i

Da comnunlsten moeten deibeste vakbewtgingsTnansen zijn en door hun
optreden de vakbeweging tot een strijdbare beweging ranken. Ook in het
NCV0V» moeten wij trachten onze invloed te versterken*

a) Nauwer contact brengeti tussen bedri Jfskernen en bedri jfsb est uren»
b) Contact leggen tussen onze pertijgenoten ea kameraden van het

en de andere Uaie-organisatlen*
) Het houden van discussies,,

, d) Eenheid bevorderen in de vakbeweging,,

20 Bedri jfsgroo pee e plij;esn J.n . kleinere ̂  raet volladige

e) Döcentralisatie
Zn de afdelingswl j^e opgebouwde bedrijven in iedere afdeling, B±
naar gelang de grootte» moet (en) l of ne«r verantwooxdelijke partij».
genoten aan bet werk warden gezet. Dit leidt tot grotere veiligheid»

b) Nauwere samenwerking tussen onder-districteng, buurtaf delingen en
bedrijfsafdelingen,

5« De bedrijf skrent moait worden veranderd in een disoussie>-orgae.n«
Voort» moet er een aiwtencilde wekelijkse bedri jfBkrant kon»n«

40 Vooral onder N,VoV0~er> en ongeorganiseerden aoeton leden worden
geworven.

50 De verkoop van onze lactviur moet flink worden aangepakt,,

6«,

a )
b)
c)

t

De scholing moet zek|nr l x per week worden gehouden^ vooral voor
bestuursleden,, i

Oébroken moet worden' aet schematisoe ;
Het kader moet geaoleoteerd worden ;
Niet alle functlonai|lS8cn moeten uiteluitend in de fabileke» werken*

#•
v

Onze partijgenotan ffloeten voorzichtiger, handiger en tactvoller
leren optreden; zij Jaogon geen aanleiding tot ontslag ge ven« "

Tot zover spreker G„ Groot-Roe9Sinke

S-3,



g nMogelijk kunnen de afdelingen de kosten daarvoor, bij
; "//e moeten nu eindelijk eens een einde maken a tui uu UUU.wi'wël"w
stelling en opvatting dat het Paatijwerk voor het vak b e we g ing a we r k ligt*
Danr kan een partijgenoot zich niet op beroepe-n. 'JSfc,:J^...,.gasja».jq>,iU!&w££££jU-
werk en Vakbewegingswerk en vrouwenwerk enz*/(zie disc. Roelofa).
^ï'p1§ui'tTJgent$ot^ in de ü .V.G», de partijgenoote
^J.V.B.-ster doet dit in de N.V.B. enz. ÏÏr is geen afzonderlijk partij-
erk en denk er orn, dat het vakbewegingswerk het voornaamste is. jn de

vakbeweging kan men het be 'te en belangrljksfee partljwerk doen. Dan sta
je oiiflden In de massa. Er wordt wel eens van de aen of andere E.V.O.-
funotionaris gezegd: "Die rot vent doet niks voor de partij", maar dat la'
onjuist. Zo kun je ook pertij werk doen in sportvereniging, .buurtvereniging

r,
• L}Yat betreft het lidmaatschap van pgn, van het N.V.V. zegt Brandenbuig

er In het algemeen voor te zijn, dat de p ,n. in het N.V.F, blijven, ten-
zij er zo'n hsnle gemaakt kon worden dat ze kans zien een hele N*V»V«-
afdeling naar de B.V.C, over te hevelen» Wij moeten de invloed van onze •
mensen in het N.V.V. niet onderschatten. We moeten niet deze mensen praten
om ons paittj-werk in het ï I . Y . V . , resp. K.A*B» en C.1UV» te kunnen ver.
richtenT]
Het SoïTonda ia hierom belangrij';-, omdat het de atrijd^wa^geest symboli-
seert en aanwakkert. Het gar;t niet om het dubbeltje dat gegeven wordt,
ma^r het gaat er om dat het gegeven wordt. Dat Is zeer belangrijk want
dat ia de eerste stap "in onze riohting.

De pla.-tselijke Raad moet het leidinggevend llxhaara zijn, met con-
trole en toezicht op de afgeingen. Hij moet de plaatselijke lijn be-
palen. Op het congres moet de jeugd zo veel mogelijk vertegenwoordigd
zijn» Kr moet evenwel rekening-e mee gehouden worden dat de S»V»0« niet
alle kosten (bussen e.d.) knn vergoeden.

De kleinere afdelingen kunnen, volgens Brandenburg wel geaaawnlljk
een afgevaardigde kiezen. In dit verband wijst hij ook nog op het stellen
fcarrde candidaten voor het Hoofdbestuur. Het la ba st mogelijk dat In een
kleine afdeling een uitstekende vent zit voor een hoofdbestuursfunotle.
jsr moet gezorgd worden dat deze dan candldaat gesteld wordt. Brandenburg
zegt dat hier een taaie ligt vdör het Districtsbeatuur der partij.

A*l3 antwoord a.-m Van den Berg zegt Brandenburg dat de Trotskist
Jagers In Arnhem toch mar.r lange t i jd een funeste invloed heeft gehad
een bev/ljs dat deze lieden niet onderschat tr.ogen worden. Hij noemt als
voorbeeld Tonn van Den Berg in Rotterdam en ook een kwestie in de
K»B«O.P.(B.V.G.-OV9rheid) (Niet is opgemerkt kunnen worden waar dit ge-
weest ie)'. **f^~-*p>**w—

Het is heel mooi als de arbeiders bij de E » V » C » komen en zeggen
dat er iets aen de sda*R hand is met het loon of Iets dergelijks, maar
als ze niet komen weet je niets. Je tnoet zelf de dingen zoeken en overal
opzitten, over het algemeen rennen we achter de feiten aan, zoals op da
Tinfabriek en bijv. in de Textiel-industrie in T want e wae.r het aantal
te bedienen ^etouewen per arbeider werd verhoogd van é tot 8 en de E»V«C*
net te laat kwam om de aotie daartegen gaande fee aaken.
.•vat de verhouding tusoen Partij en vakorganisatie betreft, deze moet EO
zijndat dé partij niet de ba^s speelt in de vakorganisatie, miei? wel ao,
dat zij controleert en na^a-t? of de vakorganisatie ha?r taak verstaat an
haor werk goed doet. Zij moot -we l de richting aangeven.

Spreker zegt veel heil in de ledenwerving te zien. De vakorgeni-
datle moet zo sterk mogelijk worden.

Met Natharxs is Brandenburg het eens dat er bestudeerd moet woïdan,
wanr bij verkiezingen gewonnen of verloren is. wozi? studie Is zeep belang-
rijk. Spreksr zegt te geloven dat de Invloed van de Partij onder da meer
ontwikkelde arbeid-r s wat groter is geworden,, Met deze dingen moét
rekening gehouden worden, bij diverse campagnes, als abonnewerving e.d.



VAN
AI6EWJ1 2AKE1I

ïfo.s B, 65814
Bijl»f Gene

V. ELK?
Betr.i Lidmaatschap K .T» V.

Va» C .F .N.-led«a

*s-öravenhage, 21 Juli 1949

G E H E I,-E

Ja. f v schrijven no.G.l?6 d.d. 7 Juli 194$ maakte 1?
inelding van het feit dat verscheidene C .P .H .-leden
bun lidmaatschap der E .V. .C. opzegden en aich hebben
aangesloten bij ée*n Tan de bonden van het K.7.V,

In de partij-resoltstie van December 1946 maakte de
C.P.H, bekend, dat zij haar activiteit inzonderheid
In. het bedrijfsleven «ou ontplooien ivtdtt dit ria de
vakorganisaties «em «orden geleid. Hierbij werd opge-
merkt dat de G .P .H. Mertoe niet alleen ven de S.V.C.,
doch ook v»n liet H.V.V. gebruik idlde maken, om via
vergroting van invloed In de laatste organisatie, te
komen tot een grotere machtaontplooiixig in de bedrij-
ven.

In verband hiermede moesten daartoe geschikt zijnde
partijleden trachten lid te «orden ven het N.V.V.,
zelfs moesten nog min of meer religieus getinte leden
proberen in te dringen in het C .N .V. of de K.A.B.

Naar aanleiding ven bovenstaande, moge ik U ver-
zoeken te villen doen nagaan of de door U gesignaleer-
de uittreding uit de Ë.T.C* met de daarop gevolgde
toetreding tot het H.V.V., mogelijk gezien kan «orden
als een gevolggevlng aan de opdracht, vervat in gemelde
par tij-resolutie en mij met de resultaten van dit on*
derzoek in kennis te stellen.

HET HDOPD VAK DS DIENST,
Hamens deze,

KL
Aan de Beer
Commissaris van Politie
te A,



MINISTERIE , 8 December 1949

*t B.65814

Betr.l Bappel
V. RD.3

Hiermede moge ik U mijn schrijven M. SI Juli 1949
65814 in herinnering brengen, waarin ik U verzocht ai J
willen doen inlichten omtrent het lidmaatschap K.V.V
C .P .K.-leden.

Met spoedige be«jati»oQEdliig xult ü si j aoer verplichten.

HEÏ HDOfD ?AH DE DIENST

Aaai de Beef
Commissaris va» Politie
te TELSEH.__^_M.



MISISTERIE V W ALGKiïKHB ÜAKEH,

So»B658l4.
Onderwerp:
Verspreiding O.P-IT*-
w /rij f skrant.

\&^^yJ
1s-Gravennage 26 Juli 1949.

. 5.
G E H E I M .

N.a.v.schr.verb.l5, d.d.7 Juli 1949, no-65814.

Te uwer informatie moge ik U berichten, dat men volgene
hier berustende gegevens, in C.P«H.-kringen voornemens ie de
bedrijfskrant "De Hoogovengids", uitgave van de Bedrijfsafdeling
Hoogovens der C.P.l. te Veleen onder de mijnwerker» in Limburg
te doen verspreiden, teneinde de arbeidere aldaar te laten weten,
wat door de C.P.H. voor de werklieden van de Hoogovens wordt ge-
daan*

Ik moge U verzoeken mij te willen doen berichten of bo -
venbedoelde bedrijfekrant inderdaad in Limburg wordt verspreid*

Aan s

EB? HOOPD VA! BE DIEHSÏ.
de «e,

Be Heer Commissaris v .^Rijkspolitie
bij de Staat«mijnen JoTh.MerkuB,
Wftlramatraat 27 te S I J ï A E B.

J.Q.Crabbendam.



NiET Q.J:.

- 'S)
PAR: -A/n

Aan: Hoofd B.

Van: KA-R.A.

26 JUU&&25-7-49

ONDERWERP: Comm. penetratie in R.K. kringen.

l Sardine bericht ons, dat hij terzake (zie Uw No. 60242)

nog geen gegevens heeft ontvangen. Het onderwerp is

overigens belangrijk genoeg en Sardine hoopt dan ook

U binnenkort nader nieuws te kunnen verstrekken.



MINISTERIE VAN UiTGEiOEKT fs-Gravenhagef 6 October 1949
BINNENLANDSE

No,: B 67904 JlIa/IIIh 5
V E R T R O U W E L I J K

Oud» J V/,Steenbergen
Uw brief no. 1171/49
dd. 11.8.1949

n .a .v sclir. van Delft 67904 Go 64685

Met verwijzing naar de laatste alinea van Uw terzijde ver-
meld schrijven moge ik U berichten, dat gaarne zal worden vernomen
of» en zo Jafwat het nader onderzoek naar Wilhelmus STEBH3B,RCrEH
(8.6.1613) nog heeft opgeleverd.

Het Roofd van de Dienst
•namens deze*

J. (j. Cra bbendam.
De Heer wnd. Commissaris van Politie
te
D E L F T .



RAPPORT
Van t KA-R. A.
Aan* BUI.
No. E 210.

NIET O.J£.
ACD/-/T

PAR:

nrv-

'2 ƒ AU6.1949

ACD|
ONDERWERP j Communistische -penetratie in R-K» kringen.

W
"

l/

In antwoord op ons schrijven No. 60242 dd. 13-6-49,
aansluitend op uw rapport No. 60242, dd. 1-6-49, an
woordt Sardine het volgende»

(a) Hij heeft er geen bewijzen voor om het rapport,
zoals het daar ligt, te bevestigen, maar het is
inderdaad waar, dat de KPD. veel aandacht heeft
besteed aan pogingen om Katholieken over te i \n lid van d e Partij te worden.

In verband hiermee zou hij ons willen wijzen op
een speech, die Walter ylSCH, plaatsvervangend
voorzitter van de gPD onlangs hield, ̂elPwaarin
hij verklaarde, dat "contact met het Christen-
dom niet vermeden moest worden" en waarin hij
het geval aanhaalde van Karl Wilhelm gERSO? (een
communistisch journalist), die voor de verkiezin -
gen als onafhankelijk Katholiek candidaat werd ge-
ételd in het FÜLDA-gebied ("land" HESSEN) . ffISCH
zei ook, dat er niet geaarzeld moest worden de
verkiezingscampagne te verbinden met de te houden
"Katholieke Dag" .

Een ander middel, dat de KPD aanwendde om de L.,-
\ steun der Katholieken voor het Communisme te ver-
* krijgen, is natuurlijk de BPND GHRISJELICHER SO-
l ZIALISgEN onder leiding van Cornelius RQSSAINg
'geweest. Het blijkt echter niet, 3at de organisa-
tie ook maar iets actiever is dan voorheen.

!c$ Alinea 5 van ons rapport lijkt Sardine vrij on-
waarschijnlijk. Hij kan een en ander niet bevesr
tigen. Hij heeft echter de plaatselijke bureaux
•gragen terzake gesteld en zal ons berichten, z o-
dra inlichtingen zijn binnen gekomen.

(d) Het staat nog te bezien, welke uitwerking het
laatste decreet van l̂ et Vaticaan, dat alle Commu-
nisten met excommunictie bedreigt, zal hebben op
de houding van dB KPD ten opzichte van de Katholie -
ken.
Het Partijbestuur van d e KPD heeft een verklaring
uitgegeven, waarbij dit decreet wordt veroordeeld
als een der meest onderdrukkende vervolgingsmaat-
regelen in de geschiedenis van het Pausdom.



H/d, 3650-1-'49. do

Uw schrijven: No. 6024é d.d. l-6-'49.

Onderwerp; Infiltratie GHT in KAB.

G E H E I M .

11 Augustus 1949.

PAR: /&"-•

! Volq-,0
•_R_^

i 15AU&1949

In antwoord op bovenaangehaald schrijven kan worden bericht

dat er in Amsterdam tot nu toe geen enkel geval bekend

geworden is, waaruit zou kunnen blijken, dat de GEN erin

geslaagd zou zijn in de KAB te infiltreren.

Het wordt de CPN trouwens niet gemakkelijk gemaakt in de

KAB in te dringen. In Amsterdam wordt n.l niemand als lid

van de KAB aangenomen zonder voorafgaand overleg tussen de

betreffende besturen en de parochie-geestelijken. Wan-

neer blijkt, dat het adspirant-lid geen praktiserend katho-

liek is, wordt hij niet als lid van de KAB aangenomen.

Hier wordt serieus de hand aan gehouden. Men is in KAB-

kringen terdege op zijn hoede en ook de parochie-geeste-

lijken werden reeds op bovengenoemd gevaar gewezen.

Mochten er nioh ondanks de nodige voorzorgsmaatregelen

gevallen van infiltratie bekend worden, dan zal dit als-

nog ten spoedigste worden gerapporteerd. Einde.

N. 3.



Verbinding 6. 26 October

Ho. 1171 a/49 , ! Vc'

:28 OCT.1949-

Naar aanleiding van Uwwschrijven dd.6 October 1949,No.

67904,VERTROUWELIJK,betreffende W.Steenbergen,geboren te

Leiden,8 Juni 1913,portier,wonende Nassaulaan 88 te Delft,

bericht verbinding 6 het volgende:

Ondanks herhaalde pogingen om iets meer aangaande de poli-

tieke richting van Steenbergen te weten te komen is zulks

niet gelukt. Steenbergen is zeer moeilijk te benaderen en

boeendien uit hij zich in dit opzicht niet tegenover ande-

ren.

Wel is komen vast te staan dat Steenbergen iemand is met ;

een grote mond.Hij is bovendien in zijn optreden zeer ruw. !

Op Maandag,24 Octèber 194§ moest hij verschijnen voor de

Kinderrechter te 's-Gravenhage in verband met de onderhouds-

plicht van zijn thans 16 jaar oud zijnde doehter^die zwanger

is.Hij toonde zich daar zeer recalcitrant en liet een zeer

onprettige indrik achter.Hij heeft nog steeds omgang met

L. J. Gi,1 selhart .Aangezien de verschillende bewoners in de

buurt van Steenbergen en Gijselhart veel bij elkaar komen

en daar veel gepraat wordt,isrhet vrij gevaarlijk in deze

buurt te informeren. Steenbergen werkt thans als portier in

het gebouw voor Yliegtuigbouwkunde,aaa de Kana&lstraat te

Delft.

Verbinding 6.

Aan de Heer Hoofd van de

Binnenlandse Veiligheidsdienst,

te

1 s-Gravenhage



Verbinding: 31

Antw.schr.d.d.l Juni 1949.
No.60242.
Onderwerp:Infiltratie C.P.N, inn

2

K 4 ~P

E E R G E

OP KAA£T
ACD/^
DAiyo-2-i7

P*g:_#gL

H E I M .

29 Augustus 1949.

Volgno.

Met betrekking tot Uw terzijde vermelde brief
heb ik de eer U het volgende te berichten:

Medio Juni 1949 is alhier, als lid tot de K.A.B.,
afdeling bouwvakken, toegetreden:
WILHELM MEIJER, geboren 13 Juli 1901 te Mettmann (Dld),
van beroep opperman, wonende Valkenweg 19 alhier.

Van bepaalde zijde werd op genoemde MEIJER de aan-
dacht gevestigd, aangezien als Katholiek niet-of slechts
zelden de kerk bezoekt, terwijl hij zich bovendien reeds
candidaat had doen stellen voor een bestuurdfunctie voor
de op 18 Augustus 1949 gehouden bestuursverkiezingen van
de afdeling Bouwvakarbeidersbond der K.A.B.alhier.

Hij is voor bovengenoemde bestuursfunctie echter
niet in aanmerking gekomen.

MEIJER is een ruw, opposant iemand. Hij is woonachtig
in een ar'beidersbuurt, waardoor het, mede in verband met
de discre-öe van het onderzoek, tot op heden niet mogelijk
is gebleken omtrent hem voldoende betrouwbare gegevens
te verkrijgen.

De aandacht blijft dezerzijds echter op hem
en het onderhavige onderwerp gevestigd.

Zodra alhier enige activiteit op dit terrein
bekend mocht worden, zal daarover v/orden gerapporteerd.
"einde".

Aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken
te

1 s-G- R A V E N HA GE.



MINISTERIE VAK •s-Gravenhage, 11 Januari 1950
BIHH1HLANDSE

NQ.IB. 75999

Betr.ï v.d.Berg
V. RPh.3

Volgens een oft vangen mededeling zou in de ondernemings-
raad van *dè Volt* te Tilburg een zekere van de Berg zitten,
die bij de arbeiders goed gezien zou jsijn,

Van de zijde van de C.P.K. en vaja het comité Vrede en
Welvaart zonden pogingen in het werk gi^n gesteld om v. d.
Berg aan hun aijde te krijgen, hetgeen tot nu toe niet ge-
lukt zou

Een en ander zou zijn geschied door bemiddeling vasi een
onbekend persoon van de ÏÏ.S.F. te Hilversum»

Bc moge U verzoeken mij omtrent het vorenstaande wel
nader te lillen doen inlichten, waarbij ik gaarne sal ver-
nemen nat de beweegredenen zijn die de C.P.H, tot deze
handelingen heeft geleid.

j HET HOOïD VAK DB DIENSÏ,
4 Namens deze,

L. L. van Laere.

Aan de Heer
Coiamissaris van Politie
te TILBBBG*



G e h e i ra

Vo'gn-.Verbinding : 67. •>,
Ons kenmerk : 1230/49 ID. ^ > , DatwH-
Onderwerp : van de Berg. ! „ ! , 4

9.

In de ondernemingsraad van de
Volt te Tilburg zit een zekere van de Berg.
Deze man moet bij de arbeiders goed gezien
zijn. Getracht is via de G.P.K. en ook via
Yrede en Welvaart om hem aan deze kant te
krijgen. Het werd geprobeerd met inschake-
ling van iemand (onbekend) uit Hilversum
N.S.F.. Het is echter tot heden niet gelukt;



UITTREKSEL

Uit : OD 1228 Naam: Dïï JEÏAALBQHJ) V AH WEHKSBffiSHS IS üB MEÏAAL-
., ,. BIJYEHHSII) m AAHY&RWAHÏE BlDEIJFStAKKSS .
Voor: OD 1264 Naam: OM-PMETRATIE IN VAKBEWEGING BUIÏM EVC.

Ag.nr: ^523 Afz. : yerbinding 19 datum: 24-1-50.

Aard van het stuk: Tergadering van*De Metaal" voor laden, werkzaam bij Werk-
spoor NY, gehouden op 19-1-50 te Utrecht.

Door zegsman wordt erop gewezen, dat verschillende oonounieten
de laatste tij* lid te worden van het NW. Deze laden worden
door de partij voorzien van documentatiemateriaal wanneer aij
naar eenvergadering van het HYY gaan. Dit docunentatieoateriaal
bestaat vaelal uit knipsels uit de dagblad en "Parool1*, "Het
Tri j a Tolk", ** trouw", enz; ter aanvulling wordt er nog materiaal
neegegeven dat door de partij zelf wordt geleverd.
Onder andera ssijn de volgende namen genoemd*
BBHGVSLD (Jie ook de rapporten 7erb»19i

G/3-989'49 dd.27-9-49 C/1-990 dd,27-9-49
C/1-996«49 dd.29-9-49 0/3-1005*49 dd.30-9-49*
0/1-1012*49 dd.4-10-49 C/1-1120»49 dd.31-10-49»
B/3-1168*49 dd.15-11-49

Zijn juiste personalia sijnt Laurena BE11ÖYELD, geboren te
utrecht, 29-4-23* grof bankwerker, wonende Hogelanden 92 90
bis té utrecht, ^ij is inmiddels ontslagen bij Werkspoor,
Willen Dirk van LOM, geb.te utrecht 30-5-05,
NAb Veenendaal", waarschijnlijk wordt hier bedoeld Albertua
Willem VKJ5NEKDAAL, geb.te Venlo 19-9-111 werkzaamals bode bij
het ziekenfonds *Ziekenzorg"j Veenendaal zou lid zijn van de
Bond van Handels-en KantoorbediendenttHercuriu8".
SCHOOHHl^IM, nadere gegevens niet bekend.
Volgens zagsnan »oU de toename van laden bij de 3BVC ten koste
gaan van het HYT, Door deze infiltratie worden veel leden van
het HTY bewerkt en gaan dan over.

Uitgetr. door: I? Op aanwijzing van: BT

Datum: 29-9-50.

4006I - '49



Richtlijnen ITi 79. V E R T R O ü W E L IJ
Betreffende: v .d . BERG.

ur^.„,. L
éfSH- f& Dossier. N S l j

>

P A P P O B T. 2 5 JAN. 1950

Kaar aanleiding van een van het Ministerie van Binnenlandse Zaker
te 's-Gravs|f!ha.gE ontvangen schrijven, Si 75999*; d . d , 11 Januari 1950,
betreffende wdn de Berg, heb ik, rapporteur NS 3, na hiertoe bekomen
opdracht, een oAderzoek ingesteld, en USdelgestrenge hier©r?».trent be-
leefd het volgende te rapporteren.

Bij de metaaldraadla?apenfabriek "Volt" alhier, is inderdaad als
me taaiarbeider werkzaata, PI. van den Berg, wonende Oude-Dijk ¥8 18,alhiei

Bedoelde van den Berg is aldaar voorzitter van de personeelraad.
Hij staat aldaar bekend als een vurig lid van de K.A.B, die zijn

\,
patij-ideeen met hand en tand verdedigt.

Uit het onderzoek is' gebleken, dat hij.nimmer enig contact heeft
gehad of opgenomen met iersand van de ?J,S,? .fabrieken te Hilversum over
politieke aangelegenheden.

Wel heeft hij enige nalen 3Ï,1vi part i j-ideeën verdedigd tegenover
een persoon, die np bedoe ld be^r in^ werkzaar- is genaamd Hendrik Oud,
geboren te Oisterwijk, 1 October 1901, wonende Oerlesestraat Ui 47,
alhier.

Deze heeft een sollieitatie gericht aan en verzocht om overplaat-
s ing naar de U,8.F. te Hil versus.

Van bedoelde Oud kan yaen mij niet verklaren of hij coiaraiunist is,

doch hij verkondigt dikwijls eigenaardige dingen, die in die richting
zouden wijze-n*

22 Januari 1950.

I.D.

•'t
. • , '••-»*-.



Onderwerp Lidmaatschap F.T.T. van GPH-leden.

AntwQ'Or d op schrijve n
Min.v.Binnenl.Zaken dd.21.7.49 nr.65814

p>n R 1° dO n-p « K O T A..

^ tJ 1 r^ f

Nfrruls,
WÜlfyé
DATïW-3-s/
PAR: X5#7

Alt/i 16*2-5Q,

In verband met nevensvermeld schrijven

en in aansluiting op G 176/49 dd.7.7.49 wordt medegedeeld,

¥dat in dit verband de volgende personen worden bedoeld:

tl.Engel WIJKER, geboren 13.3.12 te Telsen, fabrieks-arbei-
der, wonende Wassenaarstraat 21 Telsen

ƒ*'2KHendrik Ernst BADBMAKEHS. geboren 23.8.97 te Telsen,stoker
i JU^'l wonende Tisseringstraat 5rd Telsen.

/ (X/ V^ I >->3^drianus KÏÏLK,geb.26,8.99 te 's-Gravenhage,havenarbeider,
'' m -* " wonende Allex.Bellstraat 36 te Telsen.

KÏÏLK,geboren 20.9.93 te «s-öravenhage, havenarbei-
der, wonende Weerdstraat 18 te Telsen

Kraayenoord, geboren 14.12.07 te Telgen, visknecht,
\e v.Leeuwenstraat 50 te Telsen.
\Tt6.Hendrikus Johannee BBLJHOID̂ S.ll.S? te Tlissingen, haven-

arbeider, wonende iJmuiderstraatweg 135 te
Telsen.

Omtrent vorenstaande personen werd beweerd dat zij,me

uitzondering van H.J.BELFEOID, lid zouden zijn van de O.P.H.

Laatstgenoemde,was,aldus de mededeling, communistisch georie

teerd doch geen lid van de GPE.

Zover is kunnen blijken werd door hen tot Dec.49 in

de Q.B.T.A. geen obstructie gevoerd.

Gedurende het visserijconflict te IJmuiden maakte,

intwoord op schry- behoudens de reeds. in/G 380/49, dd. 2.1.50 genoemde personen

'gn nr.75372 dd. oolc jj.WIJKEH, voornoemd, deel uit van het door de AHBZ(ETC)
.2.12.49 in , '

gevormde Centraal Actie comité IJmuiden.

Toorts werd te Telsen, vermoedelijk op 11.2.50,een

"Tredes-Comite" gesticht -o.a. bestaande uit E»WIJgBH en

Dat deze toetreding tot het N. T. T. gezien kan wor-

den als een gevolggeving aan de opdracht, vervat in de party-

resolutie der OPN van Becember 1948 wordt niet aannemelijk

geacht, aangezien is gebleken dat bedoelde personen vóór



S O DIEÜSTGEHEÏM bldz.2,

December 1948 reeds lid van het H.V.V»(CB!A) waren.

- Einde.



Vlo, i 579-
Ond e rwer u: J . O- o t j

Ik heb de eer, uedolgestren^e het volgende te berichten

Dezerzijds bestaat oen vruchtdragende samenwerking; inet
een vertronwtn3r.:ar., die een functie heeft in het pl&^tae-
lijk- en het districtsbsgtuur van de bij het .£££-atvnc*
textielarbeidersboiid "Zje T; en d ra n h t". 7ari hè w werd het
volgende' vernomen: " " """*

'iet ingang van .-pril 1950 zal als uro.
trlctsbestuurder, tevens ;aecretari3->cruiir..^meestfc-r van de
|plaatselijke afdeling van "Be Eendracht", zekere GCTJ<? te
Enschede v/orden geplaatst»

Deze persoon, oorspronkelijk Rotcerdanuer, woonde na
de bevrijding in Tilburg, waar Jtij lid van de K',rC was en
waar hij werkzaam was op een bedrijf. Cok we.o hij voorzitter
van de ai'delin.-;--'ilbwiVS Tan ̂ e ir/3Ii. I-iadien sloot hij sich

andist en diö-

aan bij "~)e Eendracht" en werkte hij actief voor Jeae bond.
T.'et in,':;ar:L7; v&n 1-'i-|pO werd hi.' op het hoofdbureau van deze
bond - Vondtlatraat 4ü te Amaterdan - jeplsatst als assis-
tent-bestnui'rer. Zijn taak bestaat voornamelijk uit prop?.-
gandistioch werk. h'ij segt zelf, voor de oorlot-; lid te aijn
^ev/eost van de C.TJ en de CrII.

Het gevolg van deze ."benoeminr is reeds gev/ee-at, dat
één. van de oudste en verdienstelijkste oistrictnbestuurders

de se bond ir. Twenthe als zoLani^ -ftor,nkte, daar hij het
tan.ii;<" en bovendien,riet h.et oo-; op ,1e samenwerking

:iet de'tei.tieltirbeidersbonden vun cle i_.Ö er. het :)]'V, zeer
ontactisch vond van het hoofdbestuur' var "l-e Eendracht" oa
e(5/i dergelijke figuur een zo verantwoordelijke functie te
geven»- - »

.,an rte bondsvoorzitter van "L'e Eendracht", '.Y.J.l?lJLljI"u
en tveneeiiS aan GüTJi* zelfa is h^t bekend, dat- zp.jn.Jcoma.1;
te. Enschede met ^üiaeh^de"'-gevoëi«r.è \.;ordt togernoet gezien.
"i^TJr,-heeft eon 'strehei-11-natuur.

''J-ezi on het vorenstaande en .-net liet oog op een toekom-
stige eventuele samenwerking met renoerrcle 'ICTJ-* - die krach-
tens üijr. functie 'ie. meest esn^ewe^ën rjan in dese bond zal
sijn - MOSe î  u verzoeken, mij te willen berichten, wat U'
over deze porsoem bekend i3 of n& onc .-rzoek bekend mocht
worden.

D:-VÜÏ' deze inlichtingen r-.ls "sê .:1 vertrouwelijk" Berden
verkregen, zal ik het op prijs stellen -:3e.t, bij een eventu-
eel in te stellen onderzoek, ter "buscheri.iin^ van bedoelde
vertrouv/erisuijin, hiermede re-kenin.:; wonlt gehouden.



31 Maart 1950

5APR.1950

ACD/<5> 3 0,92.

Van de zijde der K.A.B, werd bericht ontvangen, dat het lid

van de bij genoemde vakcentrale aangesloten "Nederlandse Katholieke

Kleding- en Textielarbeiders bond"

J. ALINK

geboren 12 Maart 1916,

wever van beroep,

wonende te Enschede, Willem de Clerqstraat IS,

* zal worden geroyeerd,.omdat is komen vast te staan, dat hij lid is

| van een "Actie-comite voor loonsverhoging", voorzitter van een plaat-

I selijke jĵ JLmliga voor de vertoning van Russische films en bovendien

door de C.P.N, candidaat is gesteld voor de a.s. Statenverkiezing.

ALINK is op 15 Maart 1948 lid geworden van de K.A.B, en

het is hoogstwaarschijnlijk, dat hiermede weer een C.P.N.-infiltratie

in de bona-fide arbeidersbeweging is vastgesteld. -EINDE-



UITTREKSEL

Uit : OD 243 NaanKCPB-ORGAHISAÏIE.

Voor :'OD 1264 Naam: CPN PMEÏRATIE IN VAKBEWEGING BUITEN EVG J

Ag.nr: 86740 Afz- : Verbifcftiïig 13 Datum: 30-5-50.

Aard van het stuk: Rapport betreffende CPH en nevenorganisaties bij NV Werkspoor
Amsterdam»

De man, die bij de werklieden van het bedrijf het ae«3te vert#ouw«n
genoot, was de sub 14 van pagina 3 van stuk 73693 genoemde Klaa»
Brouwer» Ben der laatste opdrachten zou geweest aijn t» proberen, de
GIN-1 e den in het HW te werken, WtXXOKXMKEKSSXy. Zij dienen zich uit
de CPN terug te trekken, ooi via de IW ia de *fabriekaraadn van Werk*
spoor te dringen met de bedoeling, de invloed van de ETC, cq..OPH ia
dat lichaam te vergroten*
Het lid dat hiervoot geschikt werd geacht, was b*v»de sub 2 onder B
van pagina 8 genoemde Johannea LAGABP, fceboren t« Aasterdam,12-11*19.

Uitgetr. door: IV °P aanwijzing van: B

Datum: 1-8-50.

40060 - '49



Aan

Van B.St.

OPPOSITIE IN HST N. V. V.

In het N.V.V. zou momenteel zekere VAN PUL, van Wou-

straat 205 of 305 te Amsterdam, in opdracht van de C.P.N, bezig

zijn ontevreden N.V.V.ers in een oppositiegroep te verenigen.

Deze actie wordt voornamelijk gevoerd onder de grafische

arbeiders. De leden van deze oppositiegroep trachten stemming te

maken door te ageren voor een hogere loontoeslag enz.

Binnenkort zal door deze figuur propaganda worden ge-

maakt voor de vrede.



UITTREKSEL

Uit : OD 345 Naam: MANDRA PPORTSN WOORD-HOLLAND

Voor: OD 1264 Naam: C.P.N.-PENETRATIE IN VAKBEWEGING BUITEN ÏÏVC.

Ag.nr: 89175 Afz. : JD Amsterdam datum: Juni 1950

Aard van het stuk: Maandoverzioht Juni 1950. Amsterdam.

> ' De peöwri$y
duidelijk tot aitiïw la de «Kort* öwsw»* trovt «f d «i inga- en
afd«lia«B£unót:SQïiari8sen. B.v. het adreuoanmatariaal Tan eöwel par-
tijleden als anderen dient «orgvuldig bewaard op aan adres, dat
al*«hts aan de 2 belangrijkste funotionarl»s»n uit »«n éerfeM$
afdeling bekend in. Voorta wordt vooral d» bedrijfsafdeling op het
Ittrl gebenden uitortjt vaakzaa» te ziln tegen spionnage, Qok op

( gebied ia «r veel wetenawaardiga ia deze oiar«u». Punten van
belang zijn *.a.i de besturen Boeten:

d» voornaaiwte aanhangers der partijen van d» teg«m»tai3a«r*
laétn aanirijK«n voor werk in personeelav«3reni«in«en{
in iedere afdeling ««n "arcor benoemen;
hi»t werk der leden controleren ( . f ) j
d* badrljTvsn in de bunrt Jt«nn«nj en
bovenal b»i>alen welke partijgenoten in aaaaa-organiaatiei» »0f
««Sic*» waarbij o.a. geadviseerd moet w<rden tot walke
tie «en CPH-lid aoet toetreden.

Vooral dit laatst», l»t b»*nawt penetreren vaa "
Talr»»renigin«en, doet -da vraag rijzen «f d* GPU
de vuör de ««f log internationaal varbraiila methode
TOn oppositiegroepen de haar viJandeliJka Takbewe^lng »it t»
len ) de taktieic dar Rode ?akv«reniginga Oppositie, in*emati«a»»i
gebundeld in d« Rode Vak Internationale). Vreemd »B«* d**a J»»«»^-
wijea par aldo niet zijn, want het Tormt een tot doatrin* wffïaavifl
stelling van L«nin. la overigens helpt man daardoor de partij t» *•
door haar geleide vakbeweging (BVo) aan waardevolle «agevena
de tegenstander*. Pit streven evenwel ««hijnt door «e moderne
beweging doorzien te zijn, wamt op het deae maand alhie* geho
oengre» van da Centrale Bond van Transportarbeiders (ITT) warö »»t
algemene aten»«n het bealuit genomen het bestuur te «aohtigan aal*
lenbouwera staat* pede buiten de deut te setten. la ook aat o
van da Algemene Bederlandae Mataalbedrijfêbond (fff?) varklaa
zioh unaniem foor »en notie van de afdeling Den Haag, waarin
hoofdbestuur van het 87? wordt uitgenodigd de vraag t* bestuderen
of de coiamunisten van het lidmaetaohap van de algemene vakbeweging
d ia n» n te worden uitgeeloten. Enig» r*«etie «p een *n
van aomauniatiaehe zijd» nog niet v«ra««ea,

Uilgetr. door: EMD Op aanwijzing van: B III

Datum: 18.6.51

40061 - '49



UITTREKSEL '
\t : OD 462 Naam: NEDERLANDS VERBOND VAN VAKVERENIGINGEN.

Voor: OD 1264 Naam: CPN PENETRATIE IN VAKBEWEGING BUITEN EVC.

Ag.nr: jg 89529 Afz- : Verbinding 50 datum: 13-7-50.

Aard van het stuk: Bvv-oppositie-manifesten verspreid door de EVC.

YERfROüWBLIJg.
!

Ik heb de eer, Uedelgestrenge, het volgendêM te meident

Uit zeer waarschijnlijk betrouwbare bron werd de mededeling
ontvangen, datmanifesten, uitgegeven door een oppositionele
groep in het ÏÏVV - voornamelijk in Amsterdam aanwezig - van-
uit het bureau van de AÏKK te Enschede in een zeer gering aan-
tal in enige bedrijven te Enschede werden verspreid.

Dit zou dateren van het laatste halfjaar.

De bekende Siewert GEUGJES (14-7-26) zou tweemaal dergelijke
pamfletten hebben meegegeven aan spveiaal daarvoor uitgezochte
vertrouwensmannen uit de AÏEK-leden, ter verspreiding in hun
bedrijf.

SEÜ&JES instrueerde dezen persoonlijk, hóe dit het beste
kon worden gedaan; met grote voorzichtigheid moesten de versprei
ders wankele NVV- figuren in hun bedrijf uitkiezen en aa een inlei-
den gesprek zo terloops op het bestaan van een oppositie in het
NW komen en daarna het manifest overhandigen*

De verspreiders moesten naam en adres van deze HVV- e ra
nadien opgeven.

Zegs lan weet bv. dat GBÜGJES hierover instructie gaf aan t
Hendrikus Gerhardus BIJÏffiHK (8-10-23} en Wouter VEEHVLIE3?( 19-7-1 8)

Volgens de persoonlijke indruk van zegsman, die over enige
jaren ervaring als bestuurder van de EVO geschikt, zitten er
bedektelijk communisten in het HVV, die, als de tijd daartoe
rijp wordt geacht, èppositie gaan voeren en zo nodig colleotfcef
uittreden, om verwarring te veroorzaken.

?eiten en nadere gegevens zijn hierover echter niet aan hem
bekend.

Uitgetr. door: jy Op aanwijzing van: BV

Datum: 21-8-50.

4006I - '49



AFSCHHIFr

MINISTEBIE VAN
BINNENLANDSE ZAKBK

Ho. B 90652

Betr. Post

UITTREKSEL

Uit, PD 14512
Voor:OD 1264

Dat, 7-5-5L
ar.: HM.

's-Gravenhage, 22 Aug.1950

VERTROUWELIJK

Van, betrouwbare zijde werd vernomen,dat in Delfaharen een zekere
Post woonachtig is,die als olieman vermoedelijk werkzaam is bij de
Rederij Vinke & Co.Hij zou lid zijn van de Centrale Bond voor Transport-
arbeiders te Delfsnaven én lid van de CPN.Volgens verkregen inlichtingen
zou hij optreden als vertrouwensman van de CPN in de Centrale Bond»

Ik moge ïï verzoeken mij-zo mogelijk* te willen doen inlichten omtrent
de personalia,politieke antecedenten en verder van belang zijnde gegeven»
betreffende genoemde Post* • '

HST HOOÏD VAU DE BIEKSf
Namens deae,

J.G.Crabbendam.

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te
R O T T E R D A M



No.50.

Ho. 1461 . /^' '

iiw^jschr.no.60242, dd.1-6-49-
ünd.: infiltratie CPïï in KAB. OP KAART

ACD/lf

PAR:

19 Öctober 195U.

YiSL IJK

2 O OCT. 1950

ACDf

Als antwoord op Uw neven vermei d schrijven, heb ik de eer,
U te berichten dat bij controle van de namen van nieuwe leden
van de KAB te Enschede, slechts enkele personen werden gesigna-
leerd, waarvan dezerzijds het één en ander bekend was.

l Dit betreft:
X tl eV Jac ob HASDKRINGH

h
(/

,1

(2-6-22), die in Febr.'49 als lid der EVC
stond ingeschreven en in Maart d.a.v. lid werd van de KAB.
Volgens een betrouwbare bron zou zijn overgaan naar de KAB
e,en kwestie van overtuiging zi jn.

'2e. l^hristiaan Frederikus Herman VINKE (9-11-07), die in 1947
een^Nieuwjaarsadvertentie in "De Waarheid" plaatste en die
in Mei '50 van de EVC over ging naar de KAB. Hij is rooms-
ka tnoliek, doch niet praktizerend. Verder is hij lid van dé.
fabriekscomniissie van één der grotere bedrijven te Enschaée
(gebr.Jannink). Door de directie van dit bedrijf wordt hij,
ondanks zijn lidmaatschap van de KAB, op politiek gebied
niet geheel vertrouwd, hoewel iaën geen feitelijke gegevens
te dien aanzien heeft. In KAB-leringen te Enschede stond
men eveneens gereserveerd ten opzichte van hem, reeds voor-
dat dezermjds informaties over hem werden ingewonnen.
De naam VINKE komt in de ID-administratie vrij veelvuldig
voor. Een tak van deze familie is oorspronkelijk rooms-
katholiek, doch de meeste leden zijn niet praktizerend. Eén
van hen is oud-3panjestrijder, anderen werden gesignaleerd
als SVC-er en bezoeker van een CPH-meeting.

/\ Johannes TIMPELMN. geb. 19-1-95, text .arbeider, wonende te
~̂\ Enschede, Galvanistraat 17. In de ID-administratie komt een

J.TaiPELMAN, wonende op dit adres, voor als EVC-lid in 1948.
Het is evenwel niet fl-^flai i ;jv- o-F dit OP bovengenoemde pwr-.
s o on slaat, dam wel op één van zi.1;n̂ zo&ns_. Vast staat echter
dat dit gezin een vrij linkée inslag" heeft , daar één dochter
in 1948 als lid der EVC bekend v/erd en een andere vermoede-
lijk deelnam aan een AH JV- kamp in 1950. Nog een andere zoon,
van wie tot heden op politiek gebied niets bekend werd,
werd tegelijk met zijn vader lid van de KAB.

In dit verband zij gereleveerd het rpyement door de r. k.
textielarbeidersbond "St .Lambertus" van haar lid c[o hannes
Hendrikus ALCTK (12-3-16). Deze was lid van deze bond en prakti-
zerend r ooms- katholiek. Tezelfdertijd was hij een vooraanstaande
figuur bij d e "Enschede se Filmliga", was hij voorzitter van de
communistische zangvereniging "Morgenrood" te Enschede, alsmede
candidaat en spu&er voor de CPN bij verkiezingen- 1950. Door
deze laatste feiten trad hij openlijk op de voorgrond en volgde
wpoedig zijn royement. Nadien werd hij lid van de CPN, aoals U
werd gemeld.

Overigens werden geen feiten bekend, die in dit verband
vermelding verdienen.

W



ZSER GEHEIM.

Verbinding 41.

No. 60242. ̂"

Betreft: Infiltratie C.P.N,
in K.A.B.

ACD/^4

PAR:

, ff?
17 October 1950.

No.

ACD/

In verband met bovengenoemd schrijven heb ik de eer

U te berichten, dat tot op heden niet van een infiltratie in de K.A.B,

is gebleken.

Mijn waakzaamheid blijft op deze aangelegenheid gevestigd.

r



Verbinding: 19 Bataau 18-9-50
A/3 ao 702*50 Metaal
Betreft s S«bt)«liag

uw acfarifrén ao 88658 d<t 28-7-50 «n 17-10-50

In antwoord op Uw bovenvermeld sohri;Jven teaa voorlopig
iaat volgende worden bericht.

op oas rmpfKMtt 0/3-616*50 d4 4*7-50, voor-
laatst* alinea, kan worden |»4eg*de«ld, dat de geoeeittt en
de plasts alaaede het tijdetip waarop bedoelde vergadering,
waarop Hebt» l i tig heeft geafjpoken, de «*3?»ijd4 lïi^ ftcider
onderzoek nist bekend ai^n geword«a,

Door zegsman w«xd andermaal de aeadnoht op
gevestigd in verban d eet d« op 31 Aug. j.l, door bet KW
te Utraoht gehoud«a d«mon8tr*ti«v« bi4««nl£o«st (zit ook
ona ïapïsaaffe e/ 1-803 '50 alt iö 1-9^f0). Boox d» *oppo»ltt«-
groap ia iï«t MW" zijn t«r «•!«£««&« ld vtin d«se v«rgad«-
ria« pajtfl*tt*a vereprclé <«i» ii^la^t). Als v«rapr«id«?«
werden door izégaaaa genoeisd:
o. a. Sabbéliog vooraotmd,

Wel ataat vaat, dat de b«w«rio& \rari zegsK&n, vermeld
ia ons rapport G/3-616'50,_5Aiiat i*. Bat bovfngenoamd»
personen lid aijn van het SW, is een o«*«riag v«a oom-
ffluniatiaohe aijd*r Jat t ge e n aiet bij het ITV¥ s«oontroleerd
io. Zegafflan apreekt het vertrouwen uit, dat S*t hem Jaoge-
lijfc zal zijn - mitB enig geduld kan wordf» geoefend -
Hebbel lag te ideatif icexen. IQ, afwachting tijgt van i* nog
geen contact opgenomaa net het 5W hiel* ter stede.

i?«raoftalia
OOBXJ04S apEiïB», ge b. t« Utjfsoht 14-7-21,
maaaai^abedie^d*, woueucie
83T t« üüiaolit.
Alsnog is gebleken dat bovengenoemde Kebbeling ie gaaaamd:
HBHBOT «BSBBLIirS, g*b. te ITtreoht 27-2*22, wofttfQdf»
t* utrecht. Bij ia lid GPS en tevens aangesloten bi| net ÏT7V.
Bij een reeds eerder gevoerd gesprek met een vooraanstaande persoon-
lijkheid uit mrr-icringen te Utrecht, bleek dat da ze wainig interesse
had voor deaeraijdse mededelingen over de aanwezigheid van OPS-era
in het HVY. BedoeMe persoon BO 11 veerde zijn geringe belangstelling
hiervoor met de woorden "de ooauaunieten krijgen bij ons tooh geen
been aan de grond". Inzake bovengenoemde personen werd danook geen
hernieuwd oontaot met het HTV gaaooht.



10̂ 2165̂ 4/19. \ ' \: Oppositie in het NW.

VERTROUWELIJK.

KTJ

(X

QP KAART
ACD/

PAR:

-1 NW 1950

ACD/

October 1950.
f

.ƒ

Met verwijzing naar het vermelde in het dezerzijds
Maandoverzicht September 1950, Hoofdstuk VII Diversen,
sub d, pagina 12. zij vermeld, dat de redactie van
HET VRIJE WOOED (van de AHGB-er) wordt gevoerd door
de bij U bekende (via ID-Groningen) Ede de WIT, gebo-
ren te Groningen, 21 Juni 1909. De ¥IT woont sedert
9 December 1949 te dezer stede op het adres Kerkstraat
371-1..
De WIT had, voor zijn verhuizing naar Amsterdam, in
Groningen een behoorlijke communistische staat van
dienst achter de rug. Hij heeft zich hier aangesloten
bij de AHGB (NVV), waaruit hij geroyeerd werd nadat
daar bekend werd dat hij lid was van deze oppositie-
groep. Het is wellicht niet eens zo'n erg speculatie-
ve gedachte om hem bewuste ondermijningsarbeid in het
UW in de schoenen te schuiven, mogelijk zelfs in
verband.

Andere leden van deze oppositiegroep zijn;
de bij ü bekendeFraneiscus Oornelis Antonius OAAH.ge-
boren te Amsterdam, 1.9.1911, wonende Marnixstraat 209-
Ilachter, alhier; ook hij werd door de AKGB geroyeerd;
de dezerzijds in politiek opzicht niet voorkomende;
J. KORDES. geboren 17 Februari 1916, wonende Weesper- -
straat 18-1, alhier, werkzaam bij het dagblad *De Tele-
graaf. Van hem zal een inf ormatiekaart volgen,;
en een nog onbekende D. HEBBELING, die door een katho-
lieke organisatie zou zijn geroyeerd. KORDES werd even-
eens door de AHGB geroyeerd.

Er is tot dusver één nummer van HES VRIJE WOORD (van
ANGB-er) verschenen. Een exemplaar kon nog niet word
bemachtigd.

Gezien de ten name van DE WIT en GAAN gestelde mutaties
blijkt ook deze oppositie geen gezonde te zijn.

Op deze aangelegenheid wordt uiteraard attent gebleven.

No.13



Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in
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VERTROUWELIJK.
Verbinding No.102.
No.16. s(f !J' JW* 28 Februari 1951.
Onderwerp; Samenwerking E.V.C. - N.V.V.

Datum van ontvangst bericht i ^
Betrouwbaarheid berichtgevers
Waardering bericht :a.Procureur-Generaal,

te Amsterdam. ,; s .

10• (•';•;<- •• * • <3<.y
Medewerkende instanties
Ondernomen acties

ACD|
Ter voldoening aan' het gestelde in Uw schrijven,

d.d. 16 Februari 1951» No.100968, Vertrouwelijk, onderwerp
Samenwerking E.V.G. - H.V.V., heb ik de eer U het volgende te
berichten:

Bi o een door ̂d e" "Bond van Land- en Zuivelarbeiders van de
afdeling Winkel der E.V.C, alhier gehouden vergadering waren
inderdaad een aantal leden van het N.V.V. aanwezig. Dit aan-
tal leden was echter zeer gering.

In aanmerking dient te worden genomen dat de hierbedoelde!
leden van het N.V.V. vooraf door de leden van de E*V.C. waren
"bewerkt" en opgewekt om vorenbedoelde vergadering te komen
bezoeken. ^ \r mij ter o^re kwam werd de houding van die leden van '

het N«V.V. door de plaatselijke leiding van genoemd vakver-
bond ten scherpste afgekeurd.

_Het bezoeken van die vergadering moet daarom mijns in-
ziens worden gezien als een individuele handeling van die le-
den van het N,V.V.

Organisatorisch staat de plaatselijke leiding van het
N.V.V. te Winkel zeer zeker in geen enkel opzicht in betrek-
king tot samenwerking met de plaatselijke Vgtfrfewg afdeling
der E.V.C., integendeel.

_Bij een laatstelijk te Winkel gehouden vergadering van
de plaatselijke afdeling van het H,V«V., welke vergadering
zeer druk was bezocht en waar als spreker optrad een zekere
Van der Ploeg, werd ondermeer het optreden van de E»V.C. zeer
scherp gehekeld en afgekeurd enjk deze spreker had de volle in-
stemming van al de aanwezige bezoekers.

_Het komt mij daarom voor dat het verslag in de "Waarheid"
van 30 December 1950 onder het opschrift "In Winkel werd de
eenheid gesmeed" ver bij zijden de "waarheid" is en op zijn
minst als misleidend moet worden beschouwd.

"Einde".

Schagen, 28 Februari 1951.



MINISTBRIE VAK
BINNENLANDSE SAKEH

No. : B 100968

Betr.s Samenwerking E.V.C.-
H.7.V.

V AV 3

GO 100968

,1/lFïfc.

'sfGravenhage, 16 februari 1951.

VERgSOÜWELIJK

LS-:N" 60 l/i"

V H -

In "De Waarheid1* van 30 December 1950 komt onder
het hoofd "In Winkel werd de eenheid gesmeed" een ver-
slag voor van een te Winkel gehouden vergadering van
de B.L.Z.-E.V.C., die ook werd bijgewoond door een
aantal leden van het H.V.T..

In deze vergadering werd een adrea besproken, dat
door de B.L.Z. aan de gemeenteraad van Winkel was ge-
richt. Door de leden van het H.7.V. werd medegedeeld,
dat door de druk der arbeiders ook door het H*?.V. een
adres tot de Raad was gericht. Toorts zouden de aan-
wezige H.V.V.'ers hebben voorgesteld in het vervolg alle
belangrijke kwesties gezamenlijk met de E.V.C. te be-
spreken.

Ik moge ü verzoeken mij te willen doen berichten
of de houding van de genoemde leden van het N.V.7.door
de plaatselijke leiding van genoemd vakverbond wordt

foedgekeurd. Tevens zal ik gaarne worden ingelicht om-rent de huidige situatie te Winkel ten aanzien van ge-
noemde samenwerking.

HET HOOFD VAN DE DIENST,
deze,

Aan de Heer Districtscommandant
der Rijkspolitie in het district
ALKMAAR
te
H E I L Q 0.

ï* L. van Laer



DEENSTGEHEIM,

fer. 28.
Nr. V.D.1.105.51

Onderwerp:
Toezending courantenartikel
aamenwerking E.T.G.- N.V.V.

te Winkel.

8 Januari

Ik doe tl hierbij toekomen, wellicht ten
overvloede, een afschrift in duplo van een artikel
verschenen in het dagblad " De Waarheid " van
30.12.50, omtrent samenwerking van de B.L.Z.
( E.Y.C.) en enige JJ.V.V.ers te Winkel, welke ont-
wikkeling aldaar de aandacht van Uw dienst zou
kunnen hebben.
Mu.



J.D. Schiedam ïToe 81/51 (»)

Onderwerp i Inleiding over 8 Maart "De Internationale \n "De Crisis in de P.v.d.A, / /

Mi, Iftis^^z^r ^us-'Cïp
-ffi.'tf'

' i
V E R T H O U W E L
'•""••*•«*-••"•""••"•""»•"*""*—* lrt"***1'* ***» '

f's&A
1 MRT 1951'.

Door Arnoldus Christoffel JohannèsWElffiff"'sê )« "̂ e Rotterdam
26-7-1906, wonende aan de Rusthofstraat 39 te Hotterdamwerden heden
( 28 Februari 1951 ) richtlijnen gezonden aan:

. 1. Els ICARSTMJE, Nieuwsticht Midden 8 te Schiedam en
' <-'or ^e Eorst, Lange Haven 34-b "te Schiedam.

De richtlijnen hebben betreldcing op de 8e Maart "De Internationale
Vrouwendag" en de "Crisis in de P.v.d.A."

•~~— — -
>

Sijgaand treft U afschriften van deze richtlijnen aan.

Afschriften zijn ook ter hand gesteld aan de dienst te
Rotterdam, ------ einde.- ------

Schiedam, 28 Februari 1951.



Inleiding over 8 Maart de Internationale Vrouwendag.

Kameraden,

Op 8 Maart tfrordt over de gehele wereld de Internationale Vrouwendag gevierd
Deze dag is v oor het eerst ingesteld op initiatief van Clara Zetkin, een vrouw die
40 jaar geleden een belangrijke rol speelde in de vrouwe-nofcganisat ie. Destijds is
op een Internationale Vrouwenconferentie besloten om ieder jaar op 8 Maart Demonstra-
tieve wijze op tekomen voor de redten van hst gezin.

Voor de oorlog warenhet vooral de vrouwen van de sociaal democratische par-
tijen die de viering van deze dag niet allen onsteunden, maar mede met alle progres-
sieve vrouwen vierden, ïïa de oorlog was daar geen sprake meer van. De socialisten
zijn in erg versnelde mate openlijk de koers van de reactie gaan varen. Vanzelf
sprekend komt ihetin hun kraam niet meer te pas de vrèuwsn te stimuleren de straat
op &e gaan en té demonstreren voor vrede en bestaanszekerheid. Dit staat lijnrecht

tegenoverde politiek die zij zelf voeren. Zij trachten op alle manieren de vrouwen
juist van de strijd af te houden.

De 8e Maart is ieder jaar een weerspiegeling van de strijd die de bevolking
voert voor de sociale en economische eischen. Vorig jaar b.v. stond de 8e Maart in
het teken van de strijd tegen de wapentranspori;en. Dit jaar is het aan de hand van
de ontwikkeling in de wereld noodzakelijk dat wij deze dag speciaal in het teken
van punt 7 van de resolutie van het tweede wereldcongres moeten zetten, n.l. het
absolute verbod van massavernietigingswapens en de geleidelijk, gelijktijdige en in
gelijke verhouding vermindering van de bewapening om tekomen tot de algehele ontwa-
pening. Het probleem van ontwapening is het meest geschikt om de vrouwen te vereni
gen in de stri jd tegen de oorlog en de ellende. Ontwapening is steeds de leus ge-
weest, waar vroeger de' socialisten en nu ook nog de Bellamijamen mee schespmen, maar
verzuimen om de rnassaas de wegen te wijzen om zo ver te komen. Wij, Communisten,
zijn er die hen dit moeten leren, want met mooie geuzen en met goede wil alleen
komt er niets tot stand. Wij zullen het moeten zijn die onder grote jog-fe-i-g massa
van mannen en vrouwen actievoeren, daarom is punt 7 van de resolutie 30 belangrijk.
Wij moeten hen er echter voor in beweging brengen om via deze actie voor ontwapening
en de actie tegen d e Duitse herbewapening de strijd op een hoger plan te brengen.

Kameraden, daarom moeten wij iedere mogelijkheid die er ie benuttai om naar
buiten uit te tredai en via demonstra/ies de wil der bevolking kenbaar te maken.
De 8e Maart is wederom zo 'n gelegenheid, de demsonstratie is toegestaan door de
politie, dus wat dat betreft staat ons niets in de weg om de organisatorische
voorbereidingen te treffen om dez dag op zo groots mogelijke wijze te doen slagen.

Wat moeten wij dus doen.
1. Alle vrouwelijke partijgenoten moeten het tot hun plicht rekenen deze Tnrangw dag
vrij te houden voor de demonstratie welke des middags plaats vindt en de avond
vergadering.
2. Wanner er niemand op de kinderen kan passen neem ze dan gerust mee.
3. Laten de vrouwen die buitenshuis werken deze dgg omzetten.

Het is u iet voldoende dat wij zelf deelnemen aan de 8 Haartviering. Belang-
rijk is dat onze vr.p.g* er met hun buurvrouwen kennissen over spreken. ledere
vr.p.g. moet bewust goersen op een of twee vrouwen in haar buurt en deze stelsel
matig en met veel tact bewerken. Het is van het grootste belang dat,.wij vooral
werken_ onder^de P.iz.d.A. vrouwen. Temeer daar voor velen van hen de 8e Maarti „gen..,
traditie is geworden waar"zij voor de oorlog aan deelnamen.

Wij moeten met hen spreken en hen er van overtuTgerr*ctat deze da;, niets aan
haar waarde heeft ingeboet maar dat integendeel in deze ernstige tijd vol oorlogs»-
gevaar het iMiraagklbHrjffifr noodzakelijk is, dat de vrouw-m van hun vredeswil getuigen.

De Trouwen zijn vatbaar voor de leus ontwapening, daarom moeten wij dan
ook het aanknopingspunt hier zoeken. Wanneer onze vrouv/en de P.v.d.A.vrouwen bezoeke
moeten aij geduldig en tactvol te werk gaan en niet boos worden wanneer deze vrouwen
iets zeggen dat hen hindert. Wij moeten steids voor ogen h -uden dat hen alleen ge-
leerd wordt antieoommunist te zijn. Hun leiders willen de haat tegen hst communisme
zo ver laten vreten dat zij de strijd voor de arbeidersklasse waartoe zij ook behore
uit het oog gaan varliezen,



Het P.v.d.A. congres is hier aan duidelijk "bewijs- van. In onze discussies moeten
wij ons kunnen plaatsen in hun gedaéhtengang. In onze discussie mag echter niet
uit het oog verloren worden datvwij in een ernstige tijd leven, waarin oorlog
niet een denkbeeldig gevaar is en wij zullen hen op de verantwoording moeten
wijzen die zijdragen wanneer zij niet bereid zijn iets voor het "beh oud van de
vrede te doen.

De herbewapening van Duitsland wordt in de rijen van de P.v.d.A arbeiders
en hun vrouwen ook niet volkomen aanvaardt daarom moeten wij hierover met hen
spreke».

Wanneer Stal in zegt: Ben breede campagne voor de vrede is van het allerhoog-
ste belang dan moeten wij er rekening mee houden, dat een brede campagne niet
vanzelf komt, maar datv wij het moeten zijn, die dit organiseren»

De 8e Maart is hiervan niet het sluitstuk maar moet evenals alle acties de
partij voert een aanknopingspunt §m de brede actie verder te ontwil-deel en.

Waarom moet de 8e Maart een punt van bespreking gijn op de ledenvergadering?

Vorig jaar was de opkomst op de 8 Maart demonstratie heel gering. Wij hebben
critischi oorzaken hiervan onderzocht en kwamen tot de concftusie dat wij o.a*
in onvoldoende mate de partij opmerkzaam hadden gemaakt op de belangrijkheid van
deze dag* Vele vooraanstaande vr.p.g. ontbraken. De 8e Maart is geen zaak van
de N.V.B. alleen, daarom moet het dit jaar anders,

De mannelijke functionarissen inde afdeling zullen mede de verantio ordelijkheid
moaten voor het welslagen.

Verde zal in de voorbereiding van de 8e Maart voor de vr.p.g. een filmavond wor
den belegd, die esn mobilisatie zal zijn om de vrouwenddag te doen slagen.

De afdelingsfunctionarissen hebben deplicht dat alle vr.p.g, op de hoogte
gesteld zul?ten worden van deze avond . Zij ontvangen hiervoor een convocatie.
Kameraden voor de gode gang van zaleen zullen wij hieronder in korte strekken
nog even samenvatten wat ons te doen staat.

l, Vr.p.g. er op wijzen dat zij deelnemen aan de 8e Maart
2. Voorbereidingen treffen om de mobilisrtieavond op 28 Februari te doen slagen
door, a. goede verdeling te maken van de convocaten, zodat liet mogelijk wordt
om de vrouwen die niet op de ledenvergadering aanwezig zijn thuis te bezoeken.

3« Iedere vr.p.g. ar op wijzen, dat zij vrouwen buiten onze rijen meeneemt naar
de demonstrat ie en de vergadering op 8 Maart.

Tot slot.

Programma 8 Maart luidtï
Aanvang demonstrat ie 2 uur.
plaats van samenkomst Mathenesserplein.
Route, Math.plein, Vierarabachtstraat, Mid^ellandstraat, rs-Gravendijkwal,
Schermlaan, kranslegoing Doelwater»
'sAvonds 8 uur ie er een openbare vergadering, welke gehouden wordt in
Odaon, spreHaster Annie Gelook. De film "Het leven in de Citadel" ,
de toegangsprijs is 35 cent per persoon.

Kameraden, laten wij het besluit nemen om vol,elan te gaan werken om de
8e Maart zo groots mogelijk te doen zijn, zodat het een bijdrage levert in anae
j*e,«3?-4»-strijd voor de vrede»

Succes.
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< Met verwijzing naar rapport No*:4397 d»d« 13-3-52, bericht ik U, dat

bij informatie bij de H.A.L. te Eotterdam de naam QASSIUS aldaar niet

bekend bleek te zijn.

Vermoedelijk wordt hier bedoeld: Annes KARSSIES, P.D. No.: 10357.

Over deze KARSSIES is uit betrouwbare bron het volgende bekend geworden!

Annes KARSSIES (bijgenaamd HANS) is de man,die propaganda materiaal aan

boord bracht van de Nieuw Amsterdam der H.A.L. in November l951(Maandblad

Sovjet Unie).

Hij werkt in de walploeg van de oiviels dienst der HèA.L* Van berô )

is hij stuurman binnenvaart en het doet vreemd aan, dat hij zijn tegen-

woordige baan heeft, waar hij zakken, enz. aan boord moet sjouwen»

Zijn laatst bekende adres is: Melkpad 27 te Rotterdam.

Kort geleden heeft KARSSIES een verzoek gedaan om lid te mogen worden

van het N.V.V.

Het^jordeel van het bestuur van het N.V.V» was, dat hij zulks deed in

opdracht van de C.P.N., op grond waarvan hem het lidmaatschap van het

N.V.V. werd geweigerd.

KB, 8 Mei 1952



RAPPORT VAN KB

Voor HB

No. 4397

OP KAAKT

BAT-. T/7-S?

PAR:
U MRT1952

ACB/
•r—v*

Betr.: OPPOSITIEGROEP IN HET N.V.V, TB ROTTERDAM

Typ.: B.

i Uit goede bron werd vernomen, dat VAN SYK (lid
'van de oppositiegroep in het N.V.V.} in een persoonlijk gesprek
het volgende mededeelde.

De leiding van het district Rotterdam is overge-
dragen aan een zekere CASSIUS, werkzaam bij de Holland-Amerika Lijn,
Ot VAN VEEN is nu aangewezen voor de randgemeenten,dus min of meer
een degradatie. Volgens v. EIK is CASSIUS een belangrijke ver-
betering, d.w.z. dat hij veel actiever is. x.

KB, 13 Maart 1952.

j VRIJ VOOR ACTIE
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Betr. ï - C.P.N.SGHOLIHG (EB ALKMAAR

Typ. D.

Op een der scholingen te Alkmaar van de G.P.N.
werd nog eens naar voren gebracht, dat 3$mp athi ae rende n of par-
tijgenoten, andera dan E.?éC« georganiseerd^ vooral niet moes-
ten bedanken voor de organisatie, waarvan zi;j thans lid waren»
O'uist daarin, zonder zich bloot te geven, obstructie moesten
voeren*

KB, 25 Maart 1952
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ACTIE zohcfer^ovwigg met K.


