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3 Voor zover van de geagendeerde stukken (in dit OD geborgen) het 
aanwezig was dit bijgevoegd • 
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Datum bericbt 
Rapporteur 

: 8 Mei 1952 
: I .D.Earlingen. 

R A P P 0 R T • 
-o-o-o-o-o-o-o-o-o- -

Sinds korten tijd was in Harlingen 
bekend dat er een discussieclub was gevormd onder leiding van 
de vader van de jeugdherberg ( Harlinger ).Enige malen had in 
de plaatselijke bladen een beknopt verslag van een gebouden 
discussieavond )estaan die werden gebouden in het gebouw van 
de jeugdherber~.Eenmaal sprak een geestelijke ( R.K.) en op 
een t weede avond een lid van gedeputeerde Staten van Frieslan~ 
zitting bebbende voor de Partij van de Arbeid. 

In de plaatselijke bladen van Vrijdag 
2 Mei 1952 stond wederom een verslag.van een,op Zaterdag 26 
April 1952 in de jeugdherberg,gebouden discussieavond.Dit was 
een discussie over bet Communisme.Naar aanleiding van dit laa t
ste verslag werden doo%r rapporteur enige inlicbtingen verza~ 
meld.Hem bleek dat de discussieclub bestaat uit ongeveer 20 a 
25 personen tussen de leef tijd van 17 - 21 jaar,zowel meisjes 
als jongens,van verschillende kerkelijke en politieke richtin
gen.Het gee~'staat onder leiding van de vader van de Harlinger 
jeugill1erberg.De personalia van deze zijn RUTGERS - Pieter, 
geboren te Eelde 14 Mei 192l,van beroep timmerman,wonende te 
Harlingen Scbeerstraat No.6 .Deze per soon vestigde zicb in Har
lingen op 8 Juli 1950,komende uit de gemeente Groningen.Rutgers 
doet opvallend veel aan jeugdwerk.Onderanderen heeft bij in de 
tijd dat hij in Harlingen woonacbtig is een volksdansclub voor 
de jeugd opgericbt,waarvoor bijzonder veel animo bestaat.Hij is 
tecretaris van de Harlinger wandelsportvereniging.Aan de volks
dansclub is tevens nog ~ ontspanningsclub ver
bonden.Deze organiseer~ bonte avonden onder de naam Volksdans -
en Ontspanningsgroep.Dergelijke avonden staa~ook onder lei
ding van Rutgers.Ook organiseert Rutgers z.g. uitstapjes voor de 
jeugd.Zo maakte bij met een groepje jeugdige personen met de 
Paasdagen een reis naar Paterswolde.Thans heeft Rutgers voor hem 
en zijn ecbtgenote een pas aangevraagd.De motivering is dat 
het ecbtpaar Rutgers een reis langs de Rijn wil maken om ver
schillende volksdansen te bestuderen. 

De bedoeling is dat de leden van de discus
sieclub op een door deze club georganiseerde avond om de beurt 
de leiding nemen.Daar de meeste leden zulks niet aandurven be
rust in de r egel de leiding bij Rutgers.Deze regelt ook de gebe
le gang van zaken,zo ook bet uitnodigen van de verscbillende 
sprekers en de wnderwerpen waarover gediscuseerd zal worden.De 
leden betalen een gering bedrag aan contributie. 

Bet onderzoek in deze wordt voortgezet en 
binnenkort zal van enig resultaat bij een nader op te maken 
rapport blijken. 

Twee krantenknipsels van het vers~g van de 
discussieavond met als onderwerp " Bet Communisme n,voorkomende 
in de 2 plaa tselnjke bladen zullen bij dit rapport worden ge
voegd. 

8 Mei 1952. 
Hiervan is opgemaakt dit rapport,gesloten 



I Over h<'t Com•nunisJn~ 
Voor de di~cus.,icgroe•> \''In u"t ~··· . 

cnncst"' sp ·· • ' .. "" n.taaJ-. rJ" Zaterda"avond ci 1 Jong uil Am:;tr:tdam ll\:~. c 1eer De 
me. Spr. hek ·Jti' "Cl 1 het Communis
politick en hct" J\.za~~~' ~~~ Amcrikaan~e 
het West-Euro >a ' 3

• Pan:. waardoor 
band laat 1 1 aan ZIJil mlhl.aire 1e;-

open Da'll"tcgcnoYc< m·opa-
~:~~~ spr. c~_n intense,·e handel met 

. ur?pa. HI.' wees cp de prijsverh-
gmgen 111 Rusland, waartegenovc. · 
~u:opa :>!echt; prijsvcrht•~Cing~n ~t~a:~ 

Jn. gei~Igd<! \'P.rdcr voor hcL ideaal det: 
;~munJst~?· . ~vcren~l :mminR met all!' 

en. vnJheJa van spteken. v<:1gade
~en enz. _en e·~·l zeiLstandig Nederland cip / 
emocrahsche grondslag. 
Naar aanleirfing van <'en vrnag I 

klaarde spt·. dill d' . h ' . vcr-. 1 c lee len \'an de \ 'r()ltW 
m tusland vt•Jicomcn r:cliik . . . -. 
van de · znn aan dte 
taald man <m clat ze naat· prcstatic be-

. t wordt. Da~ bUit<!nlanders Rusland 
~~e zondet· ~cl~ide m')gcn bczichtigen 
~=~: om mt!•t;ure spicnrlllgc tc voorko-

De jongeJui vonden hct cen leerzame 
a~ond, al warcn zc hct in allcs dan ook 
met met de l'lrcker ces1s. 

Voor het Communisme heeft niet ieder
een bclangstelling, maar toch werd er op 
de Zatcrdng in het ,Kraaicnnest" gehou
den discussie-avond goed geluisterd naar 
de hecr De Jong. Uit zijn betoog bleek 
duidclijk, dat hij de communisten zag als 
ccn categoric uiterst vreedzame mensen, 
die o.a. dit doel hebbcn: overeenkomst 
tussen de verschillende landen en volke
rcn. Maar dit kan helaas niet verwezd\
lijkt worden door Amerika's constante 
ag1·cssieve politick. Ook met de bewapc
ning zijn de communisten het lang niet 
eens. 

Na de pauze merkte een der aanwe
zigen op, dat in de Sovjet Unie de kans 
tot vrij spreken in veel geringer mate 
voorkomt dan elders, waarop spreker 
antwoordde dat dat niet waar was. In 
1936 is vrijheid van drukpers, spreken 
enz. ,~egaranf:leerd in de nieuwe grond
wet. Bij verkiezingen is het zelfs zo, dat 
ieder • dorp zljh. aigevaardigde mag kie
zen, die een ' bepaalde taak te vervullen 
heerl.' Als hil die na verloop van een 
vast.:estelde tijd niet volbracht heett, 
word hij ddor een ander vervangen. 

Op de vt:aag of Ruslnnd een democra
tisch of een dictatoriaal staat'Sbestefheeft 
antwoordde de heer De Jong, dat het 
communistisbhe staatsbestel, wat de Sov
jet nu heeft, moeizaam opgebouwd is ten 
koste van vele slachtoffers. Als er dan 
iem~nd is, ale probeert de boel in de war 
te schoppen, krijgt hij zijn gerechte straf. 
Dit geeft de staat wei een enigszins dic
tatoriaal aanzien. Zo sprak ongeveer de 
beer De Jong. 

Nadat nog vele interessante vragen be
antwoord waren, sloot de voorzitter de 
vergadering. Het was een echte discus
sie-avond, want heel velen gaven te ken
nen, dat ze het niet met de spreker eens 
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Antwoor :l op Uw schrijven 
d.~ . 26 Sept~~ber 19)1. • r 
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Met betrekking tot het a~~ehna1oe s chrijven, 
h•:>tw~1k door U wera t~'3gezondan ann de heer Korpsche:f 
van ?6litie t e Laren, van wi e alhie r een afschri:ft v1ard 
ontvangen, moE'e ik U het volgen-:le ho.richten: 

Op Zatcrdag , 29 September 1951, te omstreeks 
2~.30 uur, werd de poli tie t<> Blaricum telefonisch in 
kPnnis geste1d, oat er die avond, in de Jeugdherberg 
'~e Regenboog" te Blaricum, cen vergadering zou plaats 
vin~P.n van de communistenbond "SpA.rtacus''. Deze te le
fonische rneCYedeling wer~ p:edaan door een ambtebaar van 
~~ R~meente politie te Laren, die hieraan toevoegde, 
oat deza bijP.ehkomst aanvankelijk in do kampe~rboerde
rij "DuurlMd tt te !...aren zou wordPn g-ehoud~n. 

De beheerder vnn ~no~mne kampe~rboerderij zous 
0chte r hebbP.n vernomen, nat het een communistische bij
eenkomst betro~ en goweigern hPbben deze in do kampaer
boernerij te l a ten houc'len , wanrna de deelnemers zich 
nnnr Blaricum ha·ooen begeven . 

De ~olitie te Blaricum trof op 29 Se~embcr, 
t., onstr.:.eks 23 .~o uur, in <'le Jeugrlhe!'berg ''Do negen
boog" een aantnl rersonen aRn. nesprekinpnn vond~n er 
op dat tijostip echter niet plaata . Enkele personen 
ver!ieten c'le JeuP:dhPrberg roads, ter-lfijl nna ~ren zich 
peroeo m~akten om ter plRats~ d~ nacht ooor te bre~en. 

Een dP.r annwezigen deelde aan de politie medo 
de leider t e zijn van de in de Jeugdherberg nanwezige 
~rson~m ~n eonaMld t~ z!i,jn Poppe, ambten~ar bij de 
DirectP. he~astingen te Amsterdam . Voorts deolde hij 
mede, dat er die avond een basloten discussie had 
olaats s:tevonden en cat de dt~e lnPrners voor het meren
deel afko~stig waren uit Amsterd~, Rotterdam en enige 
uit ~ilversum. · 

Volgens noor de politie verkregen inlichtingen 
zou aldaflr als sp1·eker zijn opfl13treden een l ee raar in 
no F~else taal, vermoedelijk n:fkomstig uit Banrn. Het 
zou een persoon zijn met grijs haar. 

Mesrdere gegevens over dit weekend konden niet 
worQen verkregen. . 

. Opgemerkt wordt, dat met de hiorboven genoemde 
Poppe1 vermoedelijk wor8t beCioeld: ~.J.H. - ~PH:, P'abo
ren 2~-2-1~99 tP. Tilburg, van baroep commies bij de 
directe be1astin,gen, wonen"le te Amsterdam, ~·vanenbur
fZ'erstraPt 35 I. Dp·ze peraoon is bij de I.D. te Am
stP.r,.,am be kend . 

De Jeugdherberg ·~e R~genboog" is gelegen oan 
de Waterschops1ann 2, ta Blaricum. HPt is een vrije 
Jemgdherberg, a !fl niet is aangesloten bij de Ner.erland
ee .Jeugdherberg Centrnlo. De ~genboog heeft ongeveer 
40 sla~pplRatsen en zou onder controle staan van ne 
stichting ''Veilig te Huis'', gl'lvestigd te Amersfoort. l 3i~e~~res en jeugdherberghoudster ~s_ Gerarda 

l} l Christina ~!"_l".fAAR, - geboren 25 Juni- 1893 te Zut phen, 

woncnde 
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·'>'·)n~"'n"le te Blaricu.:-:1 , ·inte r .sch-:tps1··:m 2 . 
,... .('h . t<> r s~a r h!'!l'ft in "~n v rij h u.·.·1e 1ij k samf'npe -

1,.. ,..~0 !"1°t ':' j i tte- '/:)U.t0rs, f'"borr>n 27 l·n~rt 1392 t~ 
Bo1svmr-: ... fou.tnrs is op 1? i'.•.wustus 1943 u.i t B1aricu.m 
ve rtrokken n 1 "'r 7utton en zou. thans te Hattur:J \'lOon
nchtip: zijn. 

2ij h e> eft vier kir.~P rf'>n die allen do or \:ou.te rs 
zijn Prkend . H.qnr o.::>liti.c>ke richtjnp is .niet bekend . 
f;pn vtm ha::>r kin(ieren h " Aft in !·:e i van di t j 0a r dcel
["f'nomen nP.n hf'>t Pinkst0rknntp van h~t A. N.J.V . te Putten. 
I'iProver vo1p-t nn;r <:P.n infnrMntiek~Rrt·. 

t.mstr>r:1om, <1 ::'!ctob~ r 19)1 • 

. 4, 
·~ 

:.:' 
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BERICHT OP SCHRI)VEN VAN 
I t, 

ZAKEN 

R 4865 
18 Aug. 1951, nr. 105301. 

BETREFFENDE 

kamperen. 
1 s-Gravenhage, 11 September 195 1. 

' /.5.Jt. z:_ MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORO NAUWKEURIG I c..fl 
HET ONOERWERP, DE OAGTEKENING EN HET ./J ·t -

• PI I .3 ..,. NOMM .. 'AN 0" ro<•MN n "'MRO'N lJ ~':v~~; :tl 
~~ IJZ In antwoord op Uw nevenverme1d schrij-

• 

~ 93H ·51 

ven heb ik de eer U mede te de1en, dat een 
wettelijke regeling met betrekking tot het 
kamperen bij de Neder1andse Kampeerraad in 

{ voorbereiding is. Het ligt in de bedoeling 
\ van de Kampeerraad, dat in deze regeling 
bij dwingend voorschrift wordt bepaald, dat 
iedere kampeerder in het bezit van een kamp
kaart of kampeerpaspoort moet zijn. 
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/" 2 a Alii. 19st 1 

0 <' 
Aan : '\.C . U. I P .A.. :;-p ' '"'/ 
Van : B IX No. 1599 I 1951 1 • 

Bestemd voor: ~ III 1 ~v 
Bericht op schri ~ven no. 96851 , d . d . 5- 6- 51 i · -0/ • 

115095 7- -51 l ,·,J)'t2 
Hierbij he'o ik de eer :J te doen toel-::omen een = • 
rapport A=t:..:Q;uD1:D:- bctrcffendc : v"~ ._ _..........~ ~~ 

:i:·n~Y.l}ri-"J:tm ~ 

St ichting 7ederlandse Jeu~dherberg CPntrale. 
~en afsctrift van dit rauport·is , suoedshalve,rechts treeks 

ann BB gezonden . 

N. B. Mogeli jk n og van 
i n t er e'=lse voor : 

27 ~~.ug . 

6. fJt.f 

B I X , 1951 
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Betreft: Stichting Nederlandse Jeugdherberg Centrale. 

Van betrouwbare en gezaghdbende zijde werd het volgende 
medegedeeld: 

1. De stichting staat in directe zin niet onder toezicht 
van een der Ministeries in Nederland. 
Zij wordt beheerd door een bestuur, bestaande uit 6 tot 
9 leden. Hieraan wordt een lid toegevoegd, dat wordt 
aangewezen door de Minister van Ondervnjs, Kunsten en 
Wetenschappen, doch alleen dan, wanneer deze Minister 
het gewenst acht daartoe over te gaan. 
Bedoeld bestuur heeft tot taak de stichting te beheren 
in de ruimste zin des woords. 
Zijn werkzaamheden worden verricht in overleg met- en 
onder toezicht van de Raad van Toezicht en Advies (Rutena 
Het directe toezicht op de Jeugdherbergen wordt uitge 
door de z.n. Districts- Commissies voor Jeugdherbergzaken • 

2. De stichting wordt door geen enkele officiele instan
tie gesubsidieerd. 
De uitgaven worden uit eigen middelen bestreden. 
Deze middelen bestaan o.a. uit de inkomsten uit het ver
mogen der stichting, de jaarlijkse bijdragen der inge
schreven leden, de exploitatie-overschotten van de jeugd
herbergen, die door de stichting zelve worden beheerd, 
giften e.d. 

3. De nachtregisters, die door de beheerders der geugd
herbergen worden bijgehouden en waarin iedereen wordt in
geschreven, die in de onder hun beheer staande jeugdher
berg nachtverblijf geniet, worden niet opgezonden naar 
het bestuur van de stichting. 
Wel worden op ongeregelde tijdstippen, indien nodig, deze 
nachtregisters vanwege het bestuur gecontroleerd, doch 
hoofdzakelijk in verband met administratieve controle. 
De mogelijkheid bestaat, via de politie van de gemeente 
waar de jeugdherberg gelegen is, inzage te verkrijgen van 
deze nachtregisters. 

~ 's-Gravenhage, 22 Augustus 1951. 
63. 



Ontv. bG"H: 

N 0 T I T I E ~ .lkippel : .. =~-::. .. -... ··············· . . ~ 
t ::...a-=-n-=: :....=...-~B ..::.IX 4~/ Antwoord :__lL"ij.£?.~· 

Van: H.r • \ . ' / 
No.: BX 115095 __.. J?~-~j(~ 
Ond.: l~ed. ()eugd Jerberg Centrale ...-1td' 

IIIp/h 3 
aar werd vernomen hebben de herber~aaers van 

de bij de N .J. ~.B. aangesloten jeugdharbergen de plicht 
regalmatig hnn nacatregisters op te zenden naar hat 
bestuur van daze organisatie. 

I' verzoek ry dit bericht te doen verifieren en 
t e onderzoeken of eventueel inzage van daze l fjsten kan 
worden verkregen. 

III. H.B. 
7 Augustus 19 51 

1 
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Ho~ -.eain wurtoe betrokkene benoort, ba
t~oont seaert llaa.rt. 19•; een net.t.e arb~1u.u•awon1ng 
.1n Hota.erdc.m-A.Iol1u. tJ. aeuert 19 ' 5 '-s o.~ tlll.C1er :fe1-
t.el1J k: gcsoheldea YB.:l het ge~1n en 1a d.e opvoeding 
C1e.:t.· w·1e ~o:>ns pr&ctlsch overielJS&t.en tt.B.tl de llloe
dcr • d1c n1,ml!ler hertro\4lfd le. thana 1& de moeder •o Ja&r en de kln4erep reepeot1•Tel1~k: 20• 18 en 
1& jaar oua. ~---~-~--------------·~------------~-

De Teratandhou41ng 1n he~ geatn 1s prlma en 
1D de osgev1ng s~ &1~ bekend &ls n&tte mensen. 

De algomene guoncUie1d&toeetan<1 liJan de ge
zlnelodeD 1tgoed. De •oeder 1a ~.B. gedoopt eoh
ter wordt door geen der gez1naleden aandacht aan 
entge rel1g1e bestocd. lle fln&1olele \oea~and 1n 
het gez1n 1s ~ortiel1Jk. »o moeder ontvabgt onder
ateunlng van Soclalo 4Aken ad F.4,.- per ~eek. 

Op atratrechtel1~k gebled &14D de ge~1nale
den onbespro~en. Van d• ~ceder 1a ~e~erz1Jde be

, kond, dat ziJ in 19~7 ~ropagand1ete .as ~oor bet 
/ D1strlc,,vrouwenbureau dar c. '•"• en ~oabonneerd 

op •De ~aarhotd•. Late~ wae ZlJ obonn' van bet 
•Vr1Je ~olkD eu thane 4• •Nle~w• Rot.~erdamee Cou
rant•. Z1J . eta&t bekend &l• een tllnke we~kzame 
vrouw en a~t eeo o~eobte lndrUk. Haar won1og 1e 
sober maar netJ•• 1~ger~cht. Uet haar ~1n4eren 1& 
~1J aot1ef lid van het •Zu1d•r Volkehu1a•. een ln
et1tuut voor Yolkeontwik~el1Gg en ~eugdwer~ TaD 4e 
arbe14~nde klasee 1n Ro~t•rdaatZa1d,op soo1alls
t1eche ~roouslag. Uet haar. twee ouds~e ~oona - la 

,. Z1j te'VeDa ara.gealoten blJ een Jisperanto...gro~. 

De vader van betrokken•~• 1n 1927 r1DC1-
,- p1eel <11enst.we1.geraar,. lila eal&e Jareza 111 ccuao@1-

nant te nobben geaeef~ 1a h1J op I Yebruarl I9') 
gehuwd met de ~oeder van betrokk.ae. b1J •el~ h~
wel1Jk be1de ~nderen ··r~ & .. e\t1g4. ~. ae &~
boorte van he't de.r:de k1u4 leef4e b:iJ fo1 tel1jlt ·-
acho1den po 1n concUb~D&at aet eon 2~ Yrcu•1S&r
mede h1J ook thana nog ... enleet~. ~1Jn ee~ete hu
••~1Jk ~ op 22-'~' ~~r echtache1d1~ ontbon-

- ... ·- .,_ ... 
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dell. Na a&n'Yankel1Jk kunat- en reolu;eaoh1l4er te 
alJn geweea\ 1s hlJ thana vader -.an een Jeug4her
berg te Heemskerk. Gedurende Tacantlea ~omen ZlJn 
&onen a1t het eerate hu•el1Jt. w.o. ook betrokkene 
d1kw1Jls b1J ,hem op baaoek. ---------------i------

hetrokLene, Wilko, heelt nA de Openbare Lage 
re school eerst het k.U.J...O. ~-c11plollla ~ehaalc.l. 
Da~~na heett h1j ged~onde l Ja&r ~e•erkt ale leQr 
ling maeh1nebank•erker en vol~de tegel1Jkert1Jd d~ 
&Yond.~. '1.' • ~.-Atd. lt&chi~eoanJtwerklln. .&.11 t va2e be
't1el helD eohc.er n1e; ell bet.rok•:.eJle -.telt Z1Ctl 
tnans t~n doel, oDterwlJcer or jeugdlalder 1n soo1 
aal Terband. ~eewege 1e hlJ 1n 19'9 lngeaohreven 
als loerl1ng dor 4-Jartga Gemeentel1Jke ~weekachool 
te Kot~erdam waar h1J nu bet 2e leerjaar volgt. 

Uehoudene a1Jn ll~tsohap -yan· de Kweeke-
11ngenveren101ng en het Zu1der-Volkshu1a 1& betrok 
kene geeu lld van epor~ of andere "Yeren1glngen. 
el 1e h1J &6Dgesloten b1j de M.J.a.o,eo 1a eeo 

l1efheboer van trekken. Voornamel1Jk 11!teo en 
f1eteen. In 1949 1e h1J r~1• 6 weken in jngeland 
ge~eee\ ale aerkend gae~ ••n een Je~gdh•rber& en 
1n 1950 per f1eta met een etud1e'fr1end 1n .t•ar1Ja. 

:0•1-rokkene g&Bt prao\1ech ·noo1t ult, leeet 
graag de&el1Jke leotu~r en nou4\ van volkadanaen. 

1aete vrtenden hol.ldt. h1J er a tot. Oil na en 
heett O·Jlc gee'rl verker1ng. li1J zwemt era.ag. --.- -.--

Betrok~ene wordt g~kenaohe~st ula &dn J~ngen 
met eportteYe 1n~l~, behoorl1Jk 1ntell ect• ~oed 
karakter en gema~eltjk te lo1den. ------~-------

D1J ~1Jn vroe~ere werkgever eo 8£~ 4e ~week
eohool ~ent men hem ala eao behoorl1Jke en prett1-
ge Jongen. t!1m4lor wanaedr&a• Goede vorderu:a&en. 
Ruet16 en aelfstandlg ~:pe. Geen ultgeeproken aya-
patbteen op pol1t1ek geb1ed. ---------------------

. upec1ale omstand1ghed811, wol.lte Toor betrok
kene tot een beroep op de Qlenetwetaerlngawet aan
lel~lng hebben kunnen geTon, &1Jn blJ 41t on4er-
soek ntet tot u1t~ng gekomen. --------------------

-,/-

De Jinjoor v . d , 'Je' 't· -., ' 
.troo"'.t Burec.~ou :l - '.)e,·t L: ~ 
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Naar aanleiding van U\.r bovenaangehaald schrijven \mrdt be
richt dat , evenals dit bij U het geval is, geen der opgegeven 
jonge mensen in mijn administra tie voorkomt. Ook het natrek
ken der a dressen aan het Bevolkingsregister , alhier , leverde 
een volkomen negatief resultaat op. Deze namen komen in dit 
register niet voor. Ook in een apart geboortedatum-systeem 
bij dit register staan ze niet vermeld. 

Zeals U reeds eerder vTerd bericht is het dezerzijds meermalen 
opgevallen , dat opgegeven namen en adressen van aan de CPN 
verwante jeugdorganisaties, die een of ander weekend of va
cantiekamp hielden , niet bleken overeen te stemmen met de 
werkelijkheid. Toen al werd tot uiting gebracht dat het dezer
zijds niet uit te maken viel of het hier een gebrekkige ad
ministratie gold dan wel be\vuste misleiding . Aan de hand van 
dit laatste verschijnsel , nl. Uw stuk 105301, zou men geneigd 
zijn te denken aan bewuste foutieve opgaven. 

Om onnodig werk te voorkomen , zou het aanbeveling verdienen 
om, indien mogel i jk, zich bij de bron te overtuigen of de 
opgegeven namen enz. juist zijn . Dezerzijds wordt de moei
lijkheid om aan de juiste gegevens te komen , ingezien , daar 
iemand =volgens artikel 435 ten 3e \•Tetboek van Stra frecht= 
niet strafbaar is als hij aan een kamp- cq . hotelhouder een 
valse naam opgeeft ter vermelding in het z.g. nachtregister , 
j a zelfs als iemand di t zou doen aan een het kamp controle
rende politieambtenaar . 

In sommige gemeenten heeft men echter dit opgeven van een 
va lse naam aan de houder van het nachtverbli j f bij de Al gemene 
Politieverordening strafbaar gesteld. Zo in Amsterdam b.v. bij 
artikel 248A der A. P. V., luidende : "Degene , die bij iemand, 
"die er zijn bedrijf van maakt, aan personen nachtverblijf te 
"verscb:affen , is aangekomen tot het houden van nachtverblijf , 
"is verplicht aan de houder van het bedrijf of diens vervan
"ger alle opgaven , met betrekking tot zijn naam , voornamen, 
"geboorteplaats en - datum , nationaliteit , '•oonplaats en adres , 

"welke deze mondel ing of sc'u'iftelijk van hem verlangt, naar 
"waarheid te verstrekken. " . 

De Nederlandse Kampeerkaarten Centra le (ANWB ) verstrekt z . g . 
kampeerkaarten. Of men bij he t kamperen in het bezit moet zijn 
van een kampeerkaart, v1ordt bi j plaatselijke verordening ge
regeld. 
De OPSJ heeft te Hollandse Rad i ng (gemeente : St . Maartensdijk) 
gelogeerd in een gebouw. Hiervoor was overlegging van een kam
peerkaart niet nodig. Betreffende het kamperen in de gemeente 
St . 't-l<:~.artensdijk zijn bij plaatselijke verord ening voorschrif
ten vastgesteld . 
=================;============================================ 
No . l3. V X3 . 
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Ik moge U verzoeken mij te willen berichten,of 
tT een landelijke gedragslijn bekend is in de afdoening 

van verzoeken van de A.N.W.B. om advies i.v.m.aanvragen 
om kampkaarten betreffende personen,die lid van de C.P.N. 
of een harer mantelorganisaties zijnJc.q.uiterst links 
geori~nteerd zijn en ten nadele van wie overigens niets 
bekend is. 

Indien in dezen geen vaste lijn bestaat,moge 
ik U verzoeken mij te berichten of U wellicht termen 
wezig acht tot vaststelling vun richtlijnen,opdat te 
aanzien gelijkelijk kan worden gehandeld . 

Verzonden aan:B.V.D.Den Haag • Ve1p(G),25 April 1951. 

• 
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Kamperen van extrcmistische 
jongeren. 

Ik heb de eer de aandacht van 
versoeken voor het navolgende. 

Bet is mij gebleken, dat door extremistische 
jongeren-organisaties een vrij veelvuldig gebruik wordt 
gemaakt van de mogelijkheid om door kamperen of door 
logeren in jeugdherbergen e.d. op een goedkope wijze 
week-ends in de provincia door te brengen, uiteraard ge
koppeld aan een politiek-propagandistisohe bedoeling. 

Het geval doet zich eohter steeds weer voor, 
dat bezoekers van jeugdherbergen en deelnemers aan kampen 
~alee namen en/of adressen verstrekken aan de logieever
strekkende instantie en zij doen dit zelfs z6 algemeen, 
dat welhaast moet worden aangenomen, dat de leiding ter
zake bepaalde instructies heeft gegeven. 

Als sprekend voorbeeld moge een recent geval 
dienen, waarbij van een lijst van ruim honderd Amsterdamse 
O.P.S.J.-leden, die te Bollandae Rading een bijeenkomst 
(weekeinde kamp in een gebouw) hadden gehouden, er slechts 
vijf, en dan uitsluitend vooraanstaande figuren uit deze 
kring, konden worden geidentificeerd. 

Daze door mijn dienst hij herhaling ondervonden 
bezwaren bij de vaststelling van de identiteit van kam
peerders, doen sterk de behoefte gevoelen aan een algemene 
wettelijke regaling, welka in de p~aata treedt van de 
talrijke, thana beataande plaatselijke kampeerverordeningen, 
en waarbij bindepde voorschriften zouden worden gegeven 
voor het kamperen en voor het verblij~en in jeugdherbergen 
e.d •• 

Naar ik heb vernomen is moment~el een voor-ont
wer~et bij Uw Minieterie in bewerking om op het gebied 
van de plaatselijke kampeerverordeningen meer eenheid tot 
stand te brengen door deze in ~en algemene regeling te 
versmel ten. Op grond van del ervaringen1 welke ik hierboven 
schetate, zal het naar mijn mening ten zeerete aanbeveling 
verdienen, dat de door mijn dienst ondervonden bezwaren 
door de bepalingen van deze wettelijke regaling zullen 
~orden ondervangen. 

-Het-

-2-
de::V~~ 
- VAN Binnenlandse Zaken 

Ba:ke:a, 



Bet zij mij daarom ve~gund D•e Excellentie 
tn overweg~ te mogen geven biJ de voorbe~eiding van 
bedoelde regeling rekening te willen doen lio~den met de 
door mij aangegeven bezwaren. Hierbij zou ik Qan tevena 
gaarne de suggestie willen doen voor de kampeerdere het 
bezit van een "kampkaar,t 11 verplicht te etellen, en. wel 
voor alle oategorieen van ¥&a kamp~erders van 14 jaar 
en ouder. Deze kampkaart ware :;jaarlijke te vern:i.euwen. 
en te yoorzien van de personalia en de fot~ van de hou
der. Te be~alen ware voorts, dat de kampkaart ged~ende 
het gahele verblijf in het kamp, jeugdherberg, enz., 
onder de berusting dient te worden gelaten van de kam~ 

.houder, de herbergvader, enz., welke laateten zouden 
dienen te worden v.erplicht de kaarten voor inzage en 
controle aan de politie tor besohikking te stellen. 

HET HOOPD VA1i DE DIEiiBT 

1)' 
7 
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Volgens "De Volkskrant 11 van 1.7.1951 is er een wets
voorstel in de maak,"waarin de 325 bestaande (verschillen
de) plaatselijke kampeerverordeningen tot een eenvormige, 
wettelijke regeling zullen worden versmolten~ ~iet bekend 
is of hierbij tevens voorschriften zullen worden gegeven 
voor het verblijven in jeugdherbergen. 

Van de mogelijkheid om door kamperen, logies in jeugd
herbergen e.d. buiten op goedkope manier week-ends door te 
brengen wordt door extremistische jongeren- organisaties een 
vrij veelvuldig gebruik gemaakt • 

Het zou zeer gewenst zijn, i ndien de door onze dienst 
bij herhaling ondervonden bezwaren bij de vaststelling van 
de iden titeit van de kampeerders in deze wet konden worden 
ondervangen. 

Steeds weer blijkt dat leden van extremistische jeugd
organisaties valse namen en/of adressen verstrekken aan de 
logies verstrekkende instantie. Dit is zo algemeen, dat wel 
haast meet worden aangenomen dat de leiding instructies ter
zake geeft. 

Als voorbeeld moge een recent geval dienen, teen van 
een lijst van ruim. honderd Amsterdamse O. P .S.J. -leden er 
door I .D. Amsterdam slechts 5 (vooraanstaande figuren uit 
die kring) konden worden geidentificeerd . 

Dezerzijds is gedacht aan de verstrekking van een 
jaarlijks te verni euwen kampeerkaart, voorzien van perso
nalia en foto van de houder, voor alle categoriSn kampeer
ders van 14 jaar en ouder , welke kaart gedurende het gehele 
verblijf in kamp, jeugdherberg o.d. onder berusting van de 
kamphouder , herbergvader o.d. dient te worden gelaten,welke 
laatste verplicht zou dienen te worden de kaarten ter inzage 
en contrOle aan de politie ter beschikking te stellen . 

u 
Is het mogelijk stappen daartoe te ondernemen ? 

Bedoeld voor- ontwerp van wet is in bewerking bij 
Ministerie van Binnenlandse Zaken (Mr . Kloossterman). 

het 

~\" ~ })• . V'%~ 
ytQvy.~~ 

B III 
18 Juli 1951 
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Geh .h~rs . 
Cursus vcor E . V . G. functionarissen . 

Jnu.crzoek betrefi.'enuc cru·su~ v ~l...L' i. V oCofunctionsrissen in 
~ eat;dherberg Rh.:.jnauv.e:: t e Eunni.l( .~~b.J..eken is, <.lc..t in de w:·ge
J OvOll Zl•llilll' 1 4-o.al COT' -ojjeenkom~t V:lll 1~dcn VGtD. rtDe .N'ieU\L~ 

~oer~~~L~ ~r.ue.r:c-fdelint, v~ ac ~~-cij_y~"l - -~ ~,l>ei_d)is ~ehou
o~n ~n d:; JCUt;dherberc: !U'..JjDctUY.eno~erlzelrde blJeenkoms-t ~s t!)e-: 
'louden in l<j49 • .!.Je ~7ic:~we Koer..; ic niet ... c.nzes1oteu b:;] de 
...:o Vo0oLe bi;eenkoJr.~ten "'eru.on t;,ehouL..on in eer. k.&Iaer V.lll de 
jet:.r;;aberber~ ·~! •• !laren niet tocgankcl:Jk voor trekkers,d.ie 
z.i...:h d&i..U..' ·'J ~von..Len.!J.; jcu~d¥e;.<.ler en - moeder nam.en aan die 
b~eer~omsten 0ee~ ueeloDe le~ftiju aer doelne~s 1iep tot 30 
j r..~....ro Tn G.E: zomer v:m 1950 zjjn mesruerc b'Jeen.k:omsten in deze 
~eu~abt::.rter:; _!;Pb.01lden door ue AoJ oCoLaatst•.il.Jk Op z .. -terd~ 
2j Sep~e~O~L eL ~oua•z ~~ September 19~0oA~n ueze b~eenko~ 
~t en werd. ul tslni tend doe.tcono!M'u door J eu0 dit;e :person en~ 

Cnder· l.ei<i:i..nr:, van de jeuGdvader h3ei't z1cn ceu cl.ub ge ... 
voemd, w-e.t~~ '' tdr. doe.t r..cet>t de 'tcoe:reninc V<dl vQ.lxsd.ansen& 
n~t tc:~.f ~.t 't~,nni .... ~pel en b.nJc~ e s_p eleno Tljden..;; het verb.J..)J!' van 
t~ ei<., e.L·s worden die spelen dan C$edemortst.l.. eerd en de trekkers 
lll06r~:t J.a.u.r OO!': aan deeln'3~enoiiet ~-:-hceJ. noe!'v ecnter n.ieta 
te n:ali:or- r::~-: de Eo VoCoDe b-JocreiU.ng van d~e spe1.en wcrdt 
thw1s VO'Jrt0 c..:.et te t; l;recht; JUl.~:.n.e p.to.ata onbexendol:ii.eraan 

• ue_;m u .. aod~c.l: 

Hc.LLdJ:·inus RUIT.clN:OE~abebo te Utrecnt ,o-v-.J..9~o 7 wouo.LJ.de tc 
~u. .. ...,J. ..... , AcuteJ.·~ ?J.o 

• Dir.l( V1l0~ 1 gvoo"l;e Uh·~cht,u-)-l-,32,woneude te BW1Ill.L1 
1rovinc1.a.J..~ weg 9oo 
Auol: Freueri~ VROEGQF,goootd Ut~echt,l2-l0-1930,wonende te 
~Q"!n.:k ,.r:-o·nncl.<...J.e wet!; -,tlo 1 

JJlrl-:: BC~'L!Ol.JT,weto tJ ou.n.nik.~l9j4,wone!'lue te Bnrmk? 
~=--~eu~l .. ec:: l..to 

~<.;>" ja.I·~~ <.clcuen ~e:~t·t uo to..;nJ.:J~::.i~e je..Le;dvauer (de 
l"' :e11vJeo£a::r;e \.o.s r 'toe· no~ n1 jt )a.·~'rl- -tret-i:Je'Stuur· van de 
~0 "o-e-o co 19;;, ~€"!:'7.:1'!'1.'3' cep;even 01!" --tzr'l:tt! J~drrerber:g- lttlljri:&u 
.~ ~-: 'c,~een'l::om.st te houuen. :Je:.G~ bijeenkollldt is l;oen Yer:n.oedellJk 
:1:: \:;t door:;ebi..l.<:.n, O!Ld1.1t hot bol::it:.l.ur vw1 J.~ j ett.;dnerbe.I.·g centra
l e zulks vertoou~Do to enmu..:i6 e j euudvader ward door benoemd 
L •;[,t .Lur tl:!r· ve~·.mtvJOO!'uint; t,.eroepen. Ui t niets is {!;eble.ken, 
uc.t de Eo r .Coth..ms in uc JCU~d.he:t>berc Rhi.)rll:lUWen bije..enkorusten 
b.oudt tt::'l' op.Leid.int;, v::,n E . Vo0ofunc:tionari£sen , of d~ze in de 

~ lu.utste tijd ~ehouden hF~eft • 
T~dvns het on~erzoek is geb1eken,ucit ue personen , 6 enaamd: 

l.ieter WD~.l-MANlsAl:o '/-JG-1903 te .Amsterdam , wonende te Amster-
d~.,Eer+·u . .s v;;,L de:;? li..:l..UL,t;{;b./- S-190/ te Atr...>terdam , wonende t e 
Amst~" .. rdaJU e::-ldrl:-:niid""crh.rioti <.~JlUS de Vla~S , bebo25-2- 1915 
ta Delft , won en de ta tJtrech:C, Ei cr tar p l "-atse gehee~ onbekend 
z:jn en ni&r~er in ue jou~dherbe~g Rhijnauwen zijn geweest ; al
thanb de laatste j~en nieto 

ue te0e~woordige jou;dvaaer i~ genaamd : :lans Otto SCRAABM~ 
0 ebote Rotterdam , ~ Lai 1922. Hij heeft ~ewoond : 
van.2-~-1922 tot 26- 10-1951 te Rotterdam ; 
vcm t:?'/- 10-1931 -cot 30-3-19.55 'te t s Ha{;e , Liellt 629 ; 
van )1-3-1935 tot 2- 7-1938 te Wassenaar .so v . UI'avt~nzandeweg 9i 
VC:ill 3-'7- 1938 tot 1<)-10-1939 te R.<i.a.~t , t·a't'henesserdljk 346 a. ; 
van 2C- l0- l939 tot 12- 2- 1946 idem EnLelsestra~t 65 b; 
v~ 13-~-1946 tot 1-7-1946 te A. dam, BkrgoTel 1e6enstraat 54 ; 
von 2- 7-1946 tot 22-t- 1947 te R.dam,En&e1oestraat b5 ~; 
van 23-6-194-'/ to t heclen te Buru:ik , Rh.ijnallwensels.an l 4o 

~jn vrouw i s genaGLqld Siebr ·~ejo Hendrlka. VEaVAT,6eb o te R.d.o 
24 September 1925. Zlj heeft ~ewoonJ.~ to R. dam,.l.Ja Cost-.l!rt:raat 
40 b.Beiuen zijn lid van de I artij van de .ArbeidoUit he-c hu 
zijn twe< kind e:r·en seboren . Gods<...ienst lhacuRemonstr?Ilts ;vrouw 
lJea.oHervormdoOp politie.k beblec.l. treuen zlj .niet op de voor
c;rondo 

De8Bilt , ;o October 1950. ~ 
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BetJ·.: C : ···::.:~•J.B ~oor E . V .c . .... 
funct~oner~ason. 

•' I • ~ 
-· "• 4 . ,, • _.._ 

Yan ~'nt.tmn•tbal•e z1 jde W·"' 1·d vr•·,·r~or~\o.n , dat ,_n d e .Jeugd
r.t'~,·neYT t•·· P i' jn&.i.l\I''Oil ( 1 1~ ~ Utrn ... '.t \ ·~p01,datl~5USSEH1 VOOl" 
E .v .c . -fu.notj ona ... ls&"n wo .. xlen (;o~~~v~n , o.a . doo:r P1 ete.r 
·~w.•·AH• ..., >i:.s . '1-l~J-l\?03 t•. AI"'J.Stfllrde.;u , won~.:ldE! te Aru.ste:r
dBIT•, B':) tus yan doJ H"':J.J.J:., ~ • ..,-,. ~; -9-l~lO? ·te Amstr-,:r-dam, 
wonendo t"' A:..wte:J:aam r·n .Ad t~~an~,~ C1·:r1sManus de Vr~es , 
,~ • " • 25 -2-1915 tt') Dnl.ft, won·--·~r- tf'l Ut :r""cht . -

I k L.o_:,~ U v.-:rzook:}r.. mi ~ tJ., ·"·., llen do-;n mededsl~n 
o •:elkA t~ ,:den dnze- au.rsns~•·r. ·~l. .,.d(:n r·ithouden , 1100VI'lal 
(_! .l" .... is-.en nr a.a.n di"~lll .. ·mGr. ~c. va.u ,·:-a ll-:'3 honden de.r E.v.c . 
d~z-. a:fkmd. -.,; ( z1 jn.. 

Ind~ i:!llir.>oveJ•.tk zo1 ~k ll'lY,rt:; r:e&.rnl'l worden tuge
' 'c'tt or:>.t:r1-·ni. d·~ l'<=l'~"r,ono.He. , 'l')OUl.'~ob:: .an· .. ~cedont~~n en 
·;<>::::-d•,:r· V4u br:lartf z 1 Jnc. ~f. \•(lns , b""tr·~ff,nde ds J eugd-

zJ. "' '!'")}•'! ::"1. ·-oJ.dC "'-s • 

mr:T HOO:rv VJJ~ DE DI EN..>T . 
nanan~ df)ze , 

Aan da Rae~· D1 st:ri ctsoomnandant 
de~ Rfjkspol!tl~ tn ~et 
D1:tr1ct Utren~t 
t~ 
D E B I L T • 

.. . 
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No.: B 98539 

's-Gravenhage, 21 Dece~ber 1950 

n.a.v. schr . van 98539 Co 9 6827 

Ond.: Kamp te BakkUm. V E R T R 0 U W E L IJ K 

IIId/h 2 

Aan de Beer 

Naar aanleiding van Uw schrijven ID 1844, dd. 11 
November j.l. moge ik U omtrent het kamp te Bakkum het 
volgende berichten. 

De leiding van hot te:ntenkamp tc Bakkum berust 
bij de .. Jircctie van hot Provinoiaal /aterleidingsbe
drijf voor Joord-Rolland . Het pcrsoneel dat n.et de 
da.ge lijkse leiding en toezicht in hot kamp belast 
is, is grotendeels aangesloten bij de r.v.d . A. en 
de K.V.P •• Voor zover bekend is niemand van dit per
soneel extremistisch geori~nteerd. Vermoedelijk wordt 
dan ook bedoeld de Kampoervereniging Bakkum. ·eze ver
eniging is enkele jaren geleden door kam"peerJ.ers, die 
regelmatig voor langere tijd in hat kamp verblijven 
opgericht en heeft tot doel de belangen van de jtam
peerders te behartigen en voor ontspanning i n het 
kamp zorg te dragen. 

Hat bestuur van do vereniging is Damengesteld 
uit 9 leden. De voorzitter is lid van de c.P.~ •. 
Van twee vrouwelijke leden van het bestuur zijn de 
oohtgenoten lid van de c .P. ~ . en lezers van 11

.Je Waar
heid', terwijl een ander lid op 24 Maart 1948 in sta
king ging als protest tegen een in de Ge~eenteraad 
van Amsterdam uitgebraohte motie van wantrouwen jegens 
communistische wethouders van Amsterdam. De overige 
bestuursleden zijn niet extremistisoh geori~nteerd. 

BET HOOFD VAN DE DIENST 
namens deze: 

1:3. G. Crabbendam 

Commissaris van Politie 
te 
_ IJ 1 E G E N. 



MHliSTERI E VAN 
BINNE ~LANDS.o.:~ ZA.T{E!~ 

No.: B 98539 

's -Gravenhage, 21 December 1950 

n.a.v. schr. van 98539 Co 96827 

Ond.: i.am:p te Bakkum. V E R T R 0 U W B L IJ K 

IIId/h 2 

Aan de Heer 

~aar aanleiding van Uw schrijven I D 1844, dd. 11 
November j .1. moge ik U omtrent het kamp te Bakkum het 
volgende berichten. 

lJe leiding van hot tentenlcamp to Bakl,urn. berust 
bij de ~irectie van het r rovinciaal Waterleidingsbe
drijf voor :'oord- iolland. Uet -personeel dat .u..et de 
dagelijkse leiding en toezicht in hot kamp belast 
is, is grotendeels nangesloten bij de P.v.d. A. en 
de K.V.P •• Voor zover bekend is niemand van dit per
soneel extremistisch georitinteerd. Vermoedelijk wordt 
dan ook oedoeld de Kampeervereni ging Bakkum. neze ver
eniging is enkele jaren geleden door kam~eerders, die 
regelmatig voor langere tijd in het k~p verblijven 
opgericht en }'l_eeft tot doel -de belangen van de ltam
peerders te behartigen en voor ontspanning in bet 
kamp zorg te dragen. 

Het bes~ur van de vereniging is Damengesteld 
uit 9 leden. De voorzitter is lid van de C.P.: •• 
Van twee vrouwelijke laden van hat bestaur zijn de 
ochtgenoten lid van de c.P.N. en lezers van 'De Waar
heid1, terwijl een ander lid op 24 Maart 1948 in sta
king ging ala protest tegen een in de Gemeenteraad 
van Amsterdam uitgebrachto motie van wantrouwen jegens 
comtlU.Ilistische wethouders van Amsterdam. De overige 
bestuursleden zi~n niet extremistisoh geori~nteerd. 

HET BOOF'D VAN DE DIENST 
namcns deze: 

~.G. Crabbendam. 

Comrrissaria van Folitie 
te 
Y IJ J .E G E ~. 



2 

te Amsterdam,werd hij bij e~"n pa s r-ende gelet;enheid door de 
directie 11 afgevloeid 11 d.,.,. ~~ . ant slag en. 

Van de sub 7 genoemde DE VISSER zij n eeen politieke ge-
/J 1 gevens bekend . Zij is echter gehuwd met KLAAS HOS,geboren te 

IJ f<. . Velsen, 14 October 1912, smid-b<:mltuerker,wonende te Zal"ndijk, 
' "!eeshuispad 6 . HOS is lid van de C . ? . j~ . en leest "De 'Waarheid 11 • 

Van de sub 9 genoemde V .• ~. D~-l EHG zijn eveneens geen polj. 
t_ \ tieke gegevens bekend.Zij is echter gehuwd met HICOLAAS VOLGER 

tJ . ·' gcboren te '7ormer,11 Juni 1915,schilder,vlonende te Koog aen de 
Za n,Kieftstraat no.38.Deze is lid van de C. P . IT . en abonne op 
"De ·.:ac-rheid" . In 1948 maekte hij verkiezingsreclame voor de 
C . P . j~ . door middel van rac.mbiljetten. 

Omtrent de overige bestuursleden werd bericht ontvangen , 
dat zij niet extremistisch georiente>rd zijn . 

No.840/ 661 -1950- VERTROUWELIJK. 

Castricum, 29 november 1950 . 
~~ 

Gezien en doorgezonden. Hierop heeft betrekking Uw schrij
ven No. 96827, d.d. 22 November 1950. 

Amsterdam, 4 December 1950. 

fi) \ 
' 



betreft : ::a.J'J.}.Jeerverenigine; "Ba1::lcum" 
96827 

1, ,_f v.r,.. 1 

ACDf 
I OAT: .. , 

Bij1agen : 2 afschriften.-

• 

• 

• 1 AR: ,... 

VEH:.L'HOU' Tl!:LIJK • 

In antrTOord op Uw opgeme1d 
schrJ.JVen d . d . 22 lTovember 19.?0 heb ik de 
eer U mede te de1en , dat de door U in dat 
schrijven bedoe1de vergadering is gehouden 
in gebouw "de Waakzaamhe id" te Koog a/d Zaan 
op l'L!aandagavond , 23 October 19.?0. 

In verband hiermede doe ik U 
bijgaand 2 afschriften toekomen van onlangs 
gevoerde corresnondentie tussen de Groeps
commandant der Rijkspo1itie te Castricum (NH) 
en mij . 

Naar a11e vmarschd.jnlijkhe id is 
naar de bestuurs1eden van de Kampeervereniging 
"Bakkum" (die vers preid wonen over de gehe1e 
Zaanstreek en in Amsterdam) door genoemde 
Groepscommandant in samenwerking met de Direc
tie van het P.W. N. een onderzoek ingesteld . 
Uit de bij1agen moge U dan b1J.jken, dat twee 
dezer bestuurs1eden te Zaandam woonachtig zijn. 

Zaandam, 2.? November 19.?0 . 

;{'{ 



_fs cn:dft . -

~ .... , \.. Jl\: OLI TD 

Jlste,..ca.t 
Cc.strlC\LU 

CO ... 1\J.JD .... TT 

c s ~.~ricnn , 24 oc·tober l j.50 

62-Gehe :ila. 

On<iernerp : Inliclltinge n J. ·. eij en 
A.c. van Vliet 

• 

• 

Hierbij heb ik de eer Uhoogedelge
strenge te verzoeken mij uel te \IJillen 
ber1chten of J .1Jeij (of Heij), wonende te 
Zaandam , Ringwer 11 en .11. . c . van 'Vliet , wo
nende te Zaandam, Botenmakerss'iiraa t 124A 
aangesloten zijn bij de c . I. N.,~ .v . c. of 
geabonneerd zijn op het dagblad 11 De 
Vfaarheid 11 • 

Genoemde personen z ijn bestuurslid 
van de "Kampeerverenig ing Bakkum" . 

Deze vereniging behartigt o .m. de 
belangen van de Kampee!ders , docn geble
ken is , dat deze zomer tevens in bedekte 
termen propaganda voor de C. P. N. gemaakt 
is . 

Commissaris van }Olitie 
te 

Zaandam . 

De OpperV!mr 

Groeps Cdt 

w. g . H. van Laar 



:;o . : 

• 

• 

... v: d. 
te 

c ... j e '1 \. . C. vall ! lie-G 
n'" 110, • 

__ cheim. 

In an t 1·roord op Uw nevenverne 1d 
schriJven d.d. 24 uctober 19 50 heb ilc de eer U 
mede te delen, dat door U worden bedoeld : 

JOha.ll.UeS iJElJ 
geboren 30 Juli 1907 te Zaandam 
Ponende RJ.llg\·reg 11 te ~AAJ'.ID.AM: 
beroep: courantenbezorger van de ~aanlander 
(een neutraa1 streelcb1ad) 

en 

Arno1dus , Cornelis van VLIET 
ge boren 3 r..aart 1889 te Gouda 
'~<'mnende botenraakersstraat 124 A en zaak
doende A. F . de Savornin Lohrnans'Graat 6 te 
ZAAJI.ID.A.l.\-1; beroep sigarem·rinke1ier • 

Voor zover alhier bekend , zijn be
trokkenen geen lid van de C. P. N. of van d e E . V . C. 
en niet geabonneerd op het dagb1ad " de waarheid11 • 

Zaandam, 21 November 1950. 

~~~~~ 
J,.,..)_ ~ 

J?-1//- r'i' 

/:· 



MI NISTERIE VAN 
BINNENLA'NDSE ZA]EN 

B 96827 

's-Gravenhage, 22 ovember 1950 

n .a. v. schr. van 1Hjmegen 9 6827 z. Co . 
... . j: 

--eriid.: Tentenkamp te Bakkwm. V E R T R 0 U W E L IJ K 

IIIp/h 3 
Naar dezerzijds werd vernomen, zou de leiding van 

het tentenkamp, hetwelk des zomers te Bakkum wordt ge 
hou.den overwegend in banden zijn van extremistisch ge
orienteerde personen. 

Ik moge U verzoeken mij hieromtrent wel te willen 
doen inlichten. 

j l:IET HOOFD VAN DE DIENST 
namens deze: 

Aan de Heer 
Districtscommandant 
der Rijkspolitie 
Paulus Potterstraat 32 
:AfilS TERDAM. 

Ontv. bew: I 

"J. G. Crabbr-n ::krm 

I "' 
;lappet ····- 2 1 i 'L • ... LL ... 
- p~ I''' wno<d ' --·-fL- j -



• 

• 

MINI S ~'ERIE VAll 
BI NUENLANDSE ZAREN ' s -Gravenbage, 22 _-r ovember 19 50 

No. : 

Ond.: 

13 96827 n .a .v . schr . van Nijmee;en 96827 z . Jo . 

11liampeervereniging Bakk~". 
V E R T R 0 U W E L IJ K 

IIIp/h 3 

~:tv~ bow~ ......... _l·t-····0·· .. ···:···· .. ···· 
pp I ·······-·-····f~i~Lt..L ... 

Antwoord :~ ............. ~·······-·!.!..._!.._· _ 

Naar uit een bericht in het dagblad "De waarheidtt , 
dd . 27.10.1950 blijkt, werd te Uwent een ledenvergadering 
gehouden van de """-empeervereniging Bakkum", welke ver
eniging voor haa r lcden tentenkampen organiseert op het 
.P • W. N • -terre in te Baldru.m. 

In verband met het feit dat des zomers een vrij 
aanzienlijk aantal exemplaren van het dagblad "De Waar
heid 11 in eli t kamp bezorgd word t, moge ik U verzoeken mij 
in kennis te willen doen stellen mot de personalia en 
politieke antecedenten vau de bes~ursleden van boven
genoemde vereniging . 

Indian U gegevens omtrent het tentenkamp Bakkum 
zel~ beJ..erJ.d mochten zijn, zal ik deze tevens gaar ne van 
U vernemen. 

f .FlEX l:IOOFD VAN DE DIEUS T 
f/1. namens deze: 

J. G. Crabbenclam 

..\an de Heer 
Comrissaris van Politie 
te 
Z A A lt D A M. 



• 

• 

:-n. 184.4 . 
C ce ··.·erp 
Verbind.:., · 

I nli ch tinse~1 . 
.,). 36 . 

I ~ I 5 </ 6 ) .)'V' ~l :\foYembe r 19 50. 
I 

- ·-
"V"EP.TROU".lELIJ K. t ··13 M(J\t. f.L (}v 

,. -,./ 
•"" 

' 

•fl./ I 

. ' -"'\ 

.A an 
I ACDI {7.7-tt:l 

; I 

de He er Hoofd van de B. V. D. , 

te 
DEI.T H.AAG. 

In verband met het feit , dat een inwoner 
dezer Gemeen te , naar ve rluidt , zi jn vacantie ' s zou 
doorbrengen in e en of ander l ·amp - zomerkarop of vacan
tieoord - te Bakkwn, heb i k de cer U te verzoeken mij 
zo mogelijk byzonderheden omt rent di t l:.amp te ver
strekken • 

Bedoeld kamp zou nl. worden beheerd door of staan 
onder leiding van communisten . Nadere byzonderheden 
omtrent dit kamp ontbrel~en mi j . 

DE CC ... i:MISS.ARIS VK- PQ:,!~IE , 

------(J . Th . Veltman . ) 

} 
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F:Al'POrt':.' /. lZDCl;{ AlL"tf: E3 

v~m :as V: 2 

B&V-no . : .Jtl" 

Bijl::t;eP : 

BeZ'JC~t: 

betreft : 

CO 91248 bij ACD 
4/10 Rn.,l'.:l.am, 

20-~-50 
rr.nphuis ''De 
Sni~'' in Heder
:~orut :len .Jer~ . 

Re?". 

UITT .tt" 
u;-dn 356b: 
Voor:OD 1641 

- .a.v.: B l!I 
at., 11.9. 51 

Par.: 

---------... 

I . ·J~·'f l 
I ... o OCT. l950 f 1 

ck~Di IJ'f 'tl ;;-I 
---~...- L =- - --4 ---

Via SSV doorgezonden aan: AGENDA., 

aan: ~ ,_1 n;-
aan: 

.-a.an: 
,• J. 

~aarna ~erugzending aan BSV,en wel: 
voor raF90rten, tE>r kennisneming van 
eventuele verdere actie ; 
voor nota~ r:. , ·~er af·.verking . 

:!: 1. :c 83lire.:~~en n:et de •m<l . J . ~. van '}orcwn, diens 'toere
-.·oe ··1 n:'.:.'ic · er o.::.z :'l':l:l.."'S er: de I.l.-recLercheur is geir:for!!leerd 
r! .... d:.." :.1:; rrroc;el i .:·:.~eil , !:lC:;r ;·e·;;aar te \lo:-den over conferenties , 
we~~':end::: c . :i. in i:et kaophuis "~Je SniJ) 11 in !TeJe:-h.orst den :aerc . 

i..:..j \7aren •ran oordeel, dat :lit al heel .ClOeilijk iG, O£ldat 
llP. 11 \'D.dcr" ·..ran ii t l:al!lphuis var:wee;e 7.ijn poli t*ieke gezi.r:dheid 
11iet kutl no.rJer benad erd . Zij hebber_ <lit al ecrder oesprol:en net 
de ,ostco:--..:.land£:..t!t ter plaatse - een ma.n die zij voldoende ij•.rer 
en ce3C'1il:t!lei1 toeschrijven - 1~1o.ar deze is er niet in geslaagd 
et' II·· n" t~ )o::oC"en . 

In het ~district ~sterdam liggen nog enltele van di t soort 
inr.i.chti.n[;en . 'Je jeugdherberg "Assumburg" in Hee:.:sl~e rk, ·:raar het 
•;or:.trol~rend O!'treden van de Rijlcspo'itie een i~lldele bijgelegd 
co!:fliet .'l!dt ~:a:?- ·<l.~~~~-Serberg CentEa.~e cl~_ed ontstaan, en de 
''!'nrc:~iot ', eYe~eer.s 1.11 Ue s-ec'~iCr-:s l:If bekend . De laatste levert 
~ i.j l~c".: L..;\:!: ich"'.; r:::.ndcr Gloeilijkhoden op, maar de "vader" van het 
voO!"f )li.: ~.;lo"; 1 ·\ssu.-:rbu.r6", Jie stark link.:; gezin<l is, .c.1oet niats 
",.rar· !JOli tiO-i!..I:t~lJ.Gint; tebbei) . 

Je .J . ·~ . e.:: zi.~n .::tea~en zijn de n1ening toecerlaan , dat zo·.1el 
11 )~ • .> .i_p' ' rtls :'.~scu:1onrg 11 ee~ JtaU''Ikeurieor observa tie verdienen 
.:.·....:1 -t;h~.c :.:o ·'Jl.:.jk i:; . 

I!.: !:eL vo01:'t:e..!tel:l, na "'.;e caan , •el,\:e ;rondei: voor contro
l :!"ut. J e ·~1c 7.oe·~er_ k~U'l!:G!l or.Jcn :_;evon.ier~ 
l J ::..n .J~ e1: -c; '3ne poli -';ie verord.•minc van de '.Jetrokken gemeenten , 

•.".. . 01 Let ~tltK var. r:e:';r i.-c:·ca op ·ele;d aan hen ,-die ter~en 
~.., ':· . .:. .. ~,, r.._tc __ lo#log:..3s ver!'".;•;.i .. ek1~er~ , er1 

~~~ .:.. .. L <ic Jrrl!1.~·.,et . 

J.~b·: Gc:_tU'!ifJeerd is, Vi::l eon reeelr,ati[;e "niet-politieke 11 COil.

t;:-1) l0, ·o~_ci .Jelij ,( vat O!• tie·· c inric!' ~in:~en to krij ~~en en daar?ij 
ui 1.; t·: :-ian naar wo;;eli jkh.cden voor d;_

1
+,q_upb servatie. 

1 1 1 11~3a 
)VM&fUOf ~$ 

,Z·Cifv'AEIIIHVCE' loH 
CE11111s"vTE J\EiriCHEID2DIE11121 
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l an!'l!iftllt YAW 
' .. "'i'7rJ3.4JU).CJt: :r AJ:SR 

... d ftrter.t1o~x.vlo 1 tat 1e 
nn ••r·o . aurbet~ ... 

r uiTGEBoEKr 1 

1 ~!"llf.U& ~0£1 1Jr t: doea 'ta.koceu eea COtto 'fq ••r. t>;l'¢e:·atot.o ftD ~oraoc.en, ~•trotl:t~o bJJ c!e edt -
tont iQ~)·r loltatte n.n hot 4e&~bl 4 otte t'!aa.rhe14"' .. 
'et~ rut~ ~~ot YOOr ln PArcor" co. 9 ••a 17.Y.10DO. 

e -: .... ; (ll.~c rersonen JJ .olcl«Jn o~ l, ,a e::1 ~ ~uul 
~ . 1 • .1- ~ ~t kam;h'uJ• "'Pc : nt¥" t. rt erbcut.._ ~ 
r er~ t::~!' eu~r r ent.ie . ~a.ror o.m. t!« mcaelUllttiil' dtas 
~ r.rder. ~.es: rc~ac tot vcr .rct1~ ftJl tltlt aalftal 
~ert~nt1f!s 1n .. r• ·naarbe14 ... . 1 t"oonAe a • 
'f'ol uer:a cusn bar!o~t ill .. e\roor'' no-.. v, rdd o.at .. 
~ro or ov~ r te htt141ee otand Y~n ~tkea, caa '*t
i.ce lrlE ;·~cl- n1et., ~st :.1 l arl:a.!4 .. 1D 4.lt ~1'•1 t 
tcg ~tn r~ot e obt r t•c4 had op aa bur~lJt• • 
<'s:nttt:l 'ft:c.rd de& a~wert nt.1 -colpor .b'a 

V'n · :-t. tf! -.:.6tttlll. r 11 ~Nl•J wr ee4 op aU• •• 
t1e'f'e ·~rt!Jr. noten. ~ r r« b nd t. 
::ttt j r. -:ant:~ Yan t 1~&tarho14a-z(i~o.rree set :al 
ee!< 1'"-rr·tj ;o:sl vert!on bo&Onnott onder het mot1lo "l'1 a• 
C' fllcl ! r. I"!' cod hfi te«Ki'". 

::-{!en ~· Un or t1oor n.u t!e op 4• ~ WO(J.,_ 
'rn•t.N!. 'f' ;- r~r~onon l11C Cht latnncn "oen ld ~1f'1 ~ 
.·al. H ·~·1~ r-r cf.e f'!CEU:'flfl in ~ann1e ~ordn geatela. 

UP. ntmm'J' 
•• 

J. G. Crctbbendam 



wotitie voor OD 356 a 

Gegevens ex AROOR no. 9 dd. 27 JUli 1950 

--~-------------------------------------. 
1) 

•van zo uiter~te groot belang achtte de partij het kranten
apparaat , dat zij .een der belangrijkste leden aan haar 
da~elijkse leiding onttrok, om he~e alomvattende zor~en 
verantwoordel ijkheid voor het perswezen te belasten. "/ met 

J 

(Deze persoon is identie~ aan Arie ~driaan Verhey, 26.2.17) 

2) overzicht prestaties sinds Wrhd-Zomerfeest 1949 
26 pagina•s per w~ek werden er 32 
aanta;l. edities werd van 5 op 7 gebra-cht 

3) 

4) 

enige honderden arcor•s aangeste1d 
treinvervoer herzien 
inhoud beter aangepast aan plaatse1ijke behoeften 

uitbreiding van de expeditie 
op 2.1. 50 9zet!Jl&Chines., nu 15 f 
( Vrijdag 30 · Juni 2 nieuwe zetmachines gearriveerd) 
DOE ALS WIES-actie was succesvo1 (campagne voor meerdere 

advertenties) 

nog andere machines en werktuigen in bedrijf genomen 
Op Wrhd-zomerfeest 1950 nieuwe actie voor advertentiever
meerdering aangelcondigd "Wies• Geld is ~oed besteed" 
Komende 12 maandan advertentie-omzet me 5o ~ verhogen 

In Juni 1949 vond in het Kamphuis "~ ~nip~ te Nederhorst 
den Berg een drieddagse Conferentie p~a~te ow uo .aver~en
,;1e-exp~Ol.t.&".Le .au De ~u·na 11e ue~preken. Er werden plaanen 
beraamd d.e SJ.nd,s 11f2 jaar beSt?-ande a.dve:tten tie-boy cot te 
breken. Op het Wrhd-Zomerfeeet 1949 deed de figuur wiES h~ar 
intrede. H!'t NJV, dat aan al1e adverteerders "dreigbrieven• 
schreef zag zich genoodzaakt haar actie te beeindigen. 
Op 1,2 en 3 Juni 1950 vond een 2de Snip-conferentie plaats 
waaraan a1le kamenaden betrokken bij de advert. egploit. 
deelnamen. Het blijkt, dat de advertenti~-acquisi~ure ook 
vertegenwoardigers genoemd worden. Een foto werd afgedrukt 
van deze vertegenwoordi~ere, totaal 15 man. (Zie hiervoor 
i.v.m. identificatie 00 91248). 
Het bes1uit sub 3 werd -op deze conferentie genomen. 
Het artikel werd ondereekend door W.F. Puister, directeur 
adv. exploitatie De Wrhd. 

4 Septem~1 r • 50 *I l 



i t i e 

.Aan: B IX 
· van: H .. B • .,.iO.: BX95145 

IIId/h 4 lk verzoek U een onderzoek te willen doen in
stollen naar de politieke antecedenten der bestuure
leden van de Nedcrlandse Jc~gd Herberg Centrale. 
Het secretariaat van deze installing is gevestigd 
te Amsterdam, Prof . Ttilpstraat 4-6. 

III. 
J H.B . 
t~ 21 October 1950 
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,DE VRIJE WERELD" 
HEKEL VELD 1 5 AMSTERDAM (C.) 

T w.nhche Bank 
Com, Giro A'dom R 2 400 
T ololoon 42580 Amsterdam, :.8 J n . 1 r:: 0. -
Poatg•ro 5 48960 

:.:e j. • an 
:'ran.1~~;;, _ Jv ·~. 
1 s- li' r a v e • 

Geachtc I .• ejv.ffrouw, 

N ar aa-"lleidi.ns van Uw schrij,re~:-"da . 17 dczer moeten wij U 
~ot onze spijt mBdedelen, dat ~en ~idsje, zoals U in dit schrijven 
vraaet, niet best at . lel tr enter ~ij er zel~ een samen te stellen, 
:m2ar wij cbbcn momenteel practisch nos geen ee evens. 

~ ogelijk 1ront U sla.:;el'\ bij de A.r .• • B., :ar1 straat, 1 s-Graven
hage . 

/ij ho:pen U een andere ma.al beter van dj_enst te lrunnen zijn . 



~o titie voor B III 

• 

van B III d 

Naar aanleiding van dezerzijds ondervonden moeilijk
heden bij de i denti ficatie van een in een jeugdherberg 
gelogeerd hebbende extremisti sche Belg (ACD 89874) ,werd 
door mij overleg gepleegd met I D Den Haag. 

Volgend de heer Vander Spek ondervindt de politie 
op dit terrain meermalen moeilijkheden, doordat de ver
strekkers van nachtlogies aan vreemdelingen ( hotelhouders 
vaders van jeugdherbergen etc.) zich blijkbaar niet vol
doende houden aan de voorschriften welke zijn vastgelegd 
in het Yreemdelingenreglement. 

De indruk wordt verkregen dat men vaak genoegen 
neemt met de gegevens die door de gasten mondeling dan 
wel schriftelijk omtrent bun identiteit worden verstrekt 
en niet vraagt naar geldige papieren. 

Het gevolg hiervan is o.m. dat in vele gevallen de 
namen etc. in de registers ni et geheel juist worden weer
gegeven (opname volgens de klank, vergissingen etc.). 
De mogelijkheid dat · op deze wijze geheel gefingeerde ge
gevens worden verstrekt, is vanzelfsprekend ook aanwezig. 

De beer Van der Spek achtte het van groot belang om, 
in overleg met hoofdcommissarissen van politie, tot een 
meer afdoende regaling te komen. Binnen het Raagse korps 
kwam deze aangelegenheid reeds ter sprake. 

In verband met het bovenstaande moge ik U er nogmaals 
op wijzen dat de toestand, vooral wat betreft de identifi
catie van overnachters in Nederlandse jeugdherbergen e.d., 
m.i. ook veel te wensen overlaat. 

De laatste tijd blijkt steeds weer dat leden van 
extremistische jeugdorganisaties bij deze aangelegenheden 
valse namen en lof adressen verstrekken. Dit is zo alge
meen, dat mag worden aangenomen dat de leiding instructies 
terzake verstrekt. 

Als voorbeeld moge een recent geval dienen, toen van 
een opgave 101 te Amsterdam wonends leden van de O.P.S.J., 
er door I.D. Amsterdam slechts 5 (reeds bekende vooraans 
de figuren) geidentificeerd konden wor~en. De overigen ble 
ken op de opgegeven adressen onbekend te zijn. 

B III d 
27 September 1950 
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TOERISTENBOND A.N.W.B. 
!UIZBN, voor groepen onder leiding, 

1949. 

•ant al adressen van kamphuizen, vacantia
ion e n ~ndore de rge lijke over nacht iQgs-

~ all8 econtrol eerd door de consulen
~am~~ erraad. Eon enl van doze inrichtin-

- ·c urd C'n voldoot a11 n de minimum c isC' n, 
diC' doze raP.d stcl t. Doze gocdkc uring is k Emb~ar 11:m C'Cn schild 
NoK.R., h0.tw~lk aAn de buit nnzijdG v~n hct gcbouw is b C'vcstigd. 
Ind i on de inrichting speciaal goedg<:k <: urd is voor j c ugdigc pcr
sonan, voort zij hot schild "Vnilig Tohuis". 
H~t karaktor van do ovurm chtingsgcl ogc nhodC' n loopt ocht~r st~rk 
ui t oc.>n. ·Nie t Rllcc n wat b~trr-. ft d..., inr iohting-dic kAn var ieron 
van a cn boe r cnschuur, waarin op los stro goslapen wordt, tot 
0c n k~m~huis met g~zinskam ~rs, bchoorlijkc baddon, stromPnd 
wat <:r an good ingr richt€' r .3crcaticruimto- mRar ook d e> in de 
inrichting hcersende sfeer kan eveneens sterk uit eonlopen. 
In d o k1mphuizen en vacantiohuizcn is de bcheerder veal mcer 
gP.sth cor dan in hotels of pensions, waar zijn functi e ten op
zichto van de g8ston corder con dienende dan ccn lcidende is. 

qmo u1s 0~ or ru ZlJn s ompe op o gczo sc ap, P. 
toevallig in zijn kamphuis vor onigd is. VP.ndaAr, da t c r z 0~r 
velc VAn dcrgt lijkc inrichtingon zijn, die van eon uitg<:sprokon 
oolitioke of confcssionolo kl c·ur zijn, hctgcen meestal ni£>t uit 
do n1am blijkt l In varband hi crmede vordicnt hot P.anbovel ing 
alvorens logics te besprekon informatics in t o winncn bij vroo
gere bozookors of- en dat is nog bc.tcr- t evorcn t or plaatse 
poolshoogtG tc n~men. 
Do inrichtingen worden door do A.N.WoBo zolf niot gccontroleerd 
0n de Bond kan d?.n ook gonc:>rl oi vorantwoordclijkhcid op zioh 
nomen ten aanzi<:n van de hioronder gcnocmdo adrosson. 

AMBLAND 
"Duinrust" 

"15xoolsior" 

u.DRES 

- I L. '.i!\.'lininga, 
BAdwcg 37 , NE:ls 
tc>l. 37 

- I a. V 6Bxcolsior, 
Lcouwardcn 

C£(rL a.cll:u~CM. : 
BIJZONDERHEDEN 

spcciaal ing. voor ~choolr . 
c>n clubs van oudoren. 
apartc zalon voor jongcns on 
me· is j es. 

90 bodd8-n. 

APPBLSCHA 
I K:'Za'ndstra tel. 49 speoiaal ingcriohto bocrdo

rij. Kookgelcgc nhe id. 

BBli.:KBBRGEN 
"J)El Julianabron'' 

"lUoin CanAda" 
RI 735 + 

J.Daam0n, 60 bedden 
Woeste Hoeveweg 8 

- A.Vaesen 100 bedd en 
Papenberg 15, tel 303 
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KON. NED. TOERISTENBOND A.N.W.B. 
LI JST VAN KAMPHUIZ~N , voor gr oepen onder 1e i ding , 

1949. 

Onderstaand volgen een aarrt a1 adr esse n va n kamphuizen, vacant i e
huizen , k:;:~mpeerbo f'!rderijon e n and e r e derge l ijke over nachtiQgs
gc l 8genhe don. 

t Dnz e inricht ingon word en a ll(l gc c ontrol eerd door de coneulen
~on va n de Nnderl ands e Kamueorraad . Eon de nl van do ze i nrichtin
'gon i s bovc> nd i c::n goodgekourd en vol doot a ::l n de mi n i mum c iscn , 
d i c dc> zc r !:l::ld s t c l t . De ze go ,-dkc uring is kenb t:la r A an E' en schild 
NoK .R. , hntw r>lk at~n do bui t r>nzijd c V~Jn hGt gcbouw i s b(·vos tigd . 
I nd i on de inricht i ng spcciaal goodgc:k(~ urd is voor j c ugd i gc pcr
s oncn, voort zij hot schild "V0ilig Tc huis". 
H~t k ar akt c r va n do ovcr~chtings gc l ngc nhcd cn 1oo?t c cht cr st~rk 
uitoen . Ni~ t ::lllc cn wat b~trhft a ~ i nr iohting-dic kFln vari€-r on 
V::ln con boor onschuur , waqr in op los stro gcs l a pen wordt, tot 
e.c n kqmuhuis mBt gezinskAm ,rs , bohoorlijko bcddcn, stromnnd 
wat er on good ingc richtc r 0oreaticruimto- mAar ook dn in de 
inrichting hcerse nde s:f'ee r kan evenoens ste r k uit eenlopen. 
In do k8mphuizen on v~c antiehuizon i s de be h~erder veel mcer 
gRsthoor dan in hotels of pe ns ions, waar zi j n functio ten op-
zicht c van de g~stcn enr dc r c on dienende d gn eon l c i dend o is. 

qmo u1s 0 1 or ru Zl Jn s ampc op o gozo so~ap, R 
toevallig in zijn k.gmphuis vor onigd is . VAnd aar, da t or z 0er 
ve l c van dcrgr lijkc i nrioht ingon zi j n, d i e van eon uitgcs prokon 
ooliticko of confcss ionol e kl c ur z i jn , hct gccn meesta l nie t uit 
dn naam bli jkt f In ver b8nd hi?r mede vor d i cnt hot aqnbcvc ling 
a lvorcns logies t c besprek8n inform::l tics in t o winncn bij vroc 
ger e bozookcrs of- en d::l t is nog bot cr- t evoron t or plA8tse 
poolshoogtn t e n~men. 
De inrichtingen worden door de A.N.WoBo zclf niet gccontroleord 
~n de Bond kqn dAn ook go nerl oi V0r Antwoordolijkhcid op z ich 
nemcn t en a~nzicn van de hi orondcr go nocmde adress cn. 

AMBI,AND 
"Duinrust" 

11 Exoc lsior" 

APPELSCHA 

!l.DRES 

- I !. • Taininga, 
BP.dv:cg 37, Ne s 
t <>l. 37 

- 1 c.v~Bxcolsior, 
Lo c> uwardon 

~r~ ~c{&t~CM. : 
BIJZONDE~HEDEN 

spcciaal ing. voor ~choolr. 
0n clubs van ouder e n. 
apartc zal c n voor jongcns on 
me· is j es. 

90 bodd E~·n . 

l K. Zandstra t el. 49 speciaal ingc rioht c bocrdo
rij. Kookgel cg0nhe id. 

BBBKBERGEN 
"Do Julianabron" 

"Klein CanAda" 
RI 735 + 

J.Daam~n, 60 bedden 
~oe ste Ho eveweg 8 

- A.Vaasen 100 bedden 
Papenberg 15, tel 303 



F. BKB~!Z G~N 

"De> W~terval" 

B'8RGliiN N.H. 
"Duinvorm~r:~k" 

BE~G t.m t l\.L 
"De Uilenput" 

BL'\RICUM 
"Do Rogenboo~" 

'' 8immorwillo" 

DOORNSPIJK 

1<1DE 
'1Van Eo's v Ro. 

vorblijf 

"'t Hazond aln 

1'JGMOOD 1\J\N ZRE 
''De ~~/ostorkim" 

ELSPEET 

- 2-

AD~ES 

I .Puym~n, t ol.252 
Lo ononsohewcg 89 

BIJZ0l\1J)E1HBDEN 

sl~,pzalon, 85 boddon . 

~ D.N.Bruin, tol.2225 boerderij 0n uitspanning, \ 
Breelr:~an 132 40 strozakken. 

~ IE.Th. van Schaik 

• \ Mev.r. tor Haar 
~atersohqps lRqn 2 , 
Lar en. 

-I DoE.PoortengP., 
He·Qr~weg 81 · 

bij ~Qt~l de Lan
ge.nbor"g , 
Arnhomscheweg J.~O 

-- 1 P.Barth, 
zonnooordlaan 47 
tel. 8140 

boerdcrij. 

slgapzalon , 40 bodden.Bij 
vooruj_tbasp:r.cking ook pension • 

P.P.n het w~ter 

56 bodden, met ucnsion . 
slaapzaJ.l1n 

E~n 20 pcrs. t ent, compl. in
richt mot tarels, stoclen, 
ol .lioht , boddc n onz., mot 
por:GiCl.'lo 

3 slaFlpz.ql on , 86 bEJdden, ovont • • 
warmo ma~l t. 

-1 Mcvr.G .. Rol de Vries , 80 bod don, met pens ion 
Boulevard 13, tel.229 

"D0 Korenbl oem" ~r J.H.Wcggel qar 
Me8t weg 6 

slFlApzal en, 50 bodden 

lij PE 

"Do Schqopskooio" V9c8ntie-centrum He idc
bad Epe, tel 284 

OR. 200 pers., slaapz. 
oet pension 



~~MELO 

"De Pa8 lberg1
• 

l~l~,._1f.~) 
E80H (N.B.) 
"Zegonwerp

Zonncwende" 

• 
:i.'.'TIJER1"//JK 

"Bos em Duin" 

-3-

A.M.v.J.afd. Kam?expl. 
_ • Le idschebosje, A.dam 

BIJZONDB~HEDEN 

80 9ers., slaapzalen 
met pension. Voorts ten
ten voor 10 en 40 pers. 

r5<J 
qchoolbuitenhuis. speciaal scholenl 
l e idster: Dr a .A.Dortla nd- 150 pers. 
Sillevis 

_. K.Jansen, 
Parallelweg 22 

huisjes voor kleine 
olubs 

!!9I·I~.~Q~Ji~.P IN~ 
"De Rading" 

HOLTF.N 

"Zom ~."'rvreugd '' 

LEER SUM 

J.en N.Bussoher, 
tel. 315 

- Me j .J .W8gstape1 
A 294·, tel. 253 

145 .,.PE':tS ., sla!3pzalen 
warme g..~l t. 

boord orij, 100 pers. 
Elleotr ., watcrl. 

"Do Bunt~ 'lJ..ucir'lir. Do Hoogs~ragt 
., w .Joly, tel.Doorn 2476 ca. 50 bodden 

LOENBN (Vnl.) 
''De 17/i t-- kE" l.llA:f" .r- 1V.J.Musch 100 bE'ddsn. 

. "'t zonnehuis" 

LUNTEREN 

"DEr ~ekhoorn" 

"D":> Wildwnl" 

Hoofd~eg 58, t ~ l. 246 

- W.A.G.Kni·iSt, 
Bt:1C'kbergerwog 25 

- J.Switser, 
Ed nscheweg 15, t el .364 

72 beddon 

slP ~pz!,en·kamers. 
125-..pc!'s. centr. v,::rw. 
d oo.rl. ge opend. 

-- o.c.~inkelmeyer, tel . 395 slq~pz., 84 pcrs. 
11/d voct VAn de Galgenberg 

NOORD'HJK A~N ZEE 
'~ . 

"De Brnnding" 

RI 7~5 + 

P.J.Kl ~ in Jr. alleen mn voor- ~n na-
R0mbrandtweg 8, t~ l.2425 seizo~n beschikbaar • . :z 



-4-

NAAM 11DRES BIJZONDE~HEDEN 

N001W17IJK fl. 'I.N ZEE 
"Duin en D~:iltt (}) 

l o''.f ').. o? 2' c<""- ) 
L.Pfister, 200 pereo 
Rembrandtweg 12, t e l 271 2 

'' lJE:: Lichtboe i" - Rembrandtweg 10 

"Di e Ossewa" - I S .MiedemaJ 
Duinwag 7, tel. 2139 

(3' !? .Barnhoorn, 
Duinweg 14 

" D0 Inst uif 0 

NOO'"qDTIJ'IJKTi]"':tHOUT 
- J .de "P/1 t Langoveld 33 

~)"\. 
''De ·wo r~ ste Hoevo" Me j \Kcf·men !.. . 

1 tel. 4 73 \.1 1.11.11~ 11.)(;\.\.W.\IW-'~) 

NUNSP~"r 

100 pers. 

72 pers. 

strozakken voor 50 pers. 

all~ ~n pors. boven 
21 jaar. 

• 
"Do Bijenkorf" Chr.Kamnne.rcentrum. 

G.P.de Wit, t el. 36 
Gro~ne1aantje 2Q 

236 pers.9 zal en en bunga
low voor 25 pers. 

0 IS TER 1'/IJX 
"Morgc nrood" 

~Do Staalb~rg" 

OMMKJN 

@ G.C.Hcl1 omond l,_..,:,., ~14-f) 168 beddon, kam0rs en 
Schoibaan D 406, t e1.831 kampschuur me t kribbcn 

J.,Codo Bos, 
Klompv&n.D 32~0' 

kamors en s1aapz. 

-~no Besthmenerberg" Th. van Maanon , 40 kamuhutten. Al1e en 
voor groe pen, die lid Ommcm. • 
zijn van eon Ned .Jcugdver , 

OUDE MIRDUM 

FUTTEN 
"De Boschfl u:it er" 

"'t Hoge Huis" 

"De Im t uif" 

Rl 7}5 + 

-

van Duin, 

N<r den B 50 

S.Pereboom, 
Voorthuizerstraat 

B .Westervel~ , 
Voorthuizerstraat 

schuur voor 20 pers. 

kamphuis en kampeertsrr. 

54 beddan 
D 53 

E 196 
Chr.Kampeorcentrum. 
ca. 180 beddon 
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liD RES 

PUT TEN 
"Kle in ZvJitserland'i Harderwijkerstraat 30 

IV~ 1· 
"Mooi Vcluwo" l}Y f-f.l'fll.Spr :::ngerpv.t'-.D1.. 

tol4 277 a·~ j 

RHENEN 

" Anna 's Hof" .....- 1 Vl.van LAar, 
Nudo 38 

....... , H.J .v.a. Vliert, 
Nudo 23 

. RIJS 
-...; Onosson naast Hotel Rijstorbos 

t/o hotel Rijsterbos 
..... 

• 

J.op do Hook 

S0HP. RMONNIKOOG 

TEXEL 

'~'Bosch on zn.e" -

-

WoJansm~, 

Nic.van Schoonhov en 
DJ Koog, tol 23 

J.H.Geus, t el.Don Burg 
61 of De Koog 27 

" Waalenburgerhuis"'l Michels en Kikkert 

VIERHOUTEN 

"S~xonhc imt~ 

VLPJLAND 
"Wast End" 

Do Koog W 76, tel 39 

- t ol. Vi:. rhouton 283 

~ P.dc Jong, 79a, 

B IJZ ONDER HE DEN 

sla~pz. on clubkarrers 

slaapz. on t onten mot 
l ed ika ntEln . 

bo:: rderij • 

alleen voor jongons 

schuur voor 40 ~ers. 

80 pcrs. 

100 pcrs. 

goop. v~n Pasen tot 1 Dee r 
jong. van 17-35 jaar 
slaapz. 

100 pars . 

150 beddon. 

in voor- on n~scizoon. 

70 pers. 

WASSK.:NAAR 
"De H~v0n1 -- F.Sch~nbock 120 beddon, all8 comfort 

v .d .Doo sl '3'3n 1, t ol. 8030 

4:0ENSDgEe 1{~ 
"Ui t on Thuis"" -
RI 735 + 

A.J.Flier ~n J.Couwon
bE:rg, WouwschowE'lg 9 
BPrgo~~L]£2~~-!£!~~!93 



r 

• j 



Ond.: 

• 

' s- Gr a venhage, 18 1raart 1950 

B 80466 IIId/h 2 n .a .v . sc r . van Ion . l ar . 80466 z . Co 

,-.v.d . Hoek e.a . 
n T 'R 0 U '" E I. IJK 

Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 20.2.1950 Po. Geh./ 
r-r. V. D. 227/50 mon:e ik U berichten, dat omtrent de daarin ,.,e
noemde personen, behalve wat in 1, r9. 1port wordt vermeld, nog 
het volgende bij mijn Dienst bekend is . 

iltje v . d. HOEK {27 . 5 .1912) en zijn echt enote Elisabeth 
\ ilhelmina Antje GEERLIGS {27.7.1914}, vader en ·ceder in 
de Jeugdherbcrs te Ubbergen, lazen van 2.1 . 1948 tot 17 Juli 
1948 samen met de dienstbode Cornelia STROO het dagblad "De 
aarheid" . In de zomer ve.n 1949 ontving de echt~renote van 

v.d. Hoek nog regelmatig genoemd blad, doch eind ~ovember 
1949 \las dit niet meer bet e;eval . 

In de winter ·Herd en in de j eugdherberg opleidingscur
sussen voor douanebeambten gohouden. Om de 14 dagen v·erden 
de oursisten door andere vervangen. De laatste avond voor 
hot vertrek van elke groep wordt er een feestavond gehouden , 
ala slot ·waarvan staande bet \'1lbelmus wordt "ezongen. Het 
echtpaar v.d. Hoek , dat aanvanke1ijk deze avonden bijwoon-
de, ging wel staan , docb zong n1et mae . Toen v. d. Hoek 
hierover ward aangesproken, verklaarde hij uit sooia1istische 
overwegingen bezwaren tehebben tegen het zingen van het Vo1ks-
11ed. Daarna heeft het echtpaar v.d. Hoek deze feestavmnden 
niet meer bijRewoond. 

Cornelia STROO {28.1.1920) was van 2 .1.1948 tot 17.7. 
1948 als inronende dienstbode lJcrkzaam bij het ecbtpaar v . d. 
Hoek. Op 1aatstgenoemde datum werd zij afaeschreven naar 
Landsmeer, Zuideinde 101. Het is bekend, dat zij in dat 
t1,1dperk lid was va.ri de C.P .N •• Zij was zeer gematigd en 
voerde geen propaPanda naar buiten. 

Omtrent de overige in u~ Qetrijven genoemde personen , 
is bij mijn Dienst niets bekend . 

• I • 

De Heer Commandant 
der Koninklijke Mareohaussee 
Raamweg 4 
te 
's-GRA'VnNHAGE. 



I S.T • ... 
No. Gah . ;Gr.'V.JJ. 227/50. 

Bijl.: een. 

Onderwerp: {. v. d. HOEi-•• 

h.V . D. 

18 . 

~e Uwer infor.matie moge ik U hierbij 
doen toekomen een uittreksel uit een rap
port opgemaakt door ~ ~ be treffende 
1l . v. d. HOEK "ple egvadar" van de Jeugd
herber~e Ubbergen. 

Ik moge U verzoeken mij te willan 
berichten, wat omtrent 1}3 personen ge
noemd in bijlage dazes b ij Uw dienst 
bekend is. 

Indian terzake nadere gegevens 
te mijner kennis worddn gebracht, zal ik 
U daze doen toakomen . 

/f 



• 

V .::J:LIGJ .LI.::>SID:UG'hT . 

Datum van bericht: 
Ra pporte ur: 
Van \lie is bericht afkoosti g: 
Eitrour.baarheid bericht : 
IetrounroDrheid beri chtgever : 
J .• et '.lelke instantie -wordt samenge

werkt : 
telke acties .::.ijn ondernouen: 

R.t· PH..:-t'J.' • 

\ 12 .b'ebru ri l~oo. 

contact . 
be trouw baa r . 
betrouwba.:~r. 

gene . 
gene . 

G.!:l:I~n •• 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Xji In December 1949 we rd van dar HOl!:K, tiiltje , geboren t e Amsterdam, 
{\ 27 Mei 1912 , wonende te Ubbergen ~ u. 41 me t zijn echtge note El isa-

"f beth \filhe J.mina .tlntje G.l!l8HLING...; ~of Gaerligs) geboren te 11I!lsterdam 
27 Juli 1914, aa ngetrof"f'en in de 1/yle rberg (voormali g Duits ge bied 
a lhier) bij een aan de \led. h ommac he r - Hose nka imer toebe borende door 
oor logsgeueld zee r bes chadi gde villa (1;ylerberg .33) . Van car Hoe k 
die algemeen wordt "aangezien " voor oamnunist heeft zich b ij die ge
legenbeid tegenove r con tact uitgelate n dot hi j bedoe l de villa wilds 
kopen en inrichten a ls va canti eoord voor "onae a r be idersjeugd, opda t 
die in een rustige omgeving hun t ijd kunnen doorbre ngen zonder ge 
s t oord t e wor den". 

Daze ui tla,; i ns wa r d ge bezigd zowe l tege nover contact, als te
genover de eigenaresse van bedoalde villa , met ,-,ie bij verbinding 
hear t opgenomen en f . 20. 000.-- a l s pr ijs beef t geboden voor de vil
la . De koop is echter t ot baden nie t gaslo.en, daa r de eigenaresse 
van een verkoop aan v . d. Hoek niets nil we ten . 

Bij na.dere inf ormatie betreff ende v.d . Hoek is geb leken, dat hij 
zijn pl an tot aankoop va n een villa te .oerg en Dal of' omgeving, nog 
nie t be eft opgegeven maar be zig is m: t een villa "De Koepel" in de 
Ueerwijk (gem. Groesbeek) welke villa eveneens zaer bomvvallig is. 
Opvallend is bierbij , dat beideft genoemde villa's in een stille ange
ving zijn gelegen, vooral in de wintermaanden. 
Qntrent v . d. Hoe k, die "p1eegvader" van de Jeugdherberg (Nederlandse 
Jeugdberberg Centrale' Amsterdam., Prof . Tulpstraat 4) te Ubbergen 
is , is mij bet volgende gebleken: 

Van dsr Hoek vestigde zich op 17 J"uli 1946 te Ubbergen , aan bet 
adres Ubbergen U. 41 kanende van .Amsterdam Iienr . Honnerpl. 4 lh. 
zijn beroep VIas t:immerman, b ode algemeen Ziekenfonds en thans Jeugd
berberg?tader. 
1'as vanaf' 1 Januari 194B t/m 31 December 1948 tijdelijk opzicbter wo
ningbouw in de gemeenten Ubbergen en Ltillingen. 
Is op 19 October 1938 te ~terdam gehuwd met Gaerlings ( of Geerligs) 
Elisabeth uilheJmina .lintje voornoemd. 
Is lange tijd lezer der 11\7aar beid" geweost, we l.k blad hij eerst op 
zijn eigen naam liet bezorgen, daarna op de naam van zijn vrouw 

y en ook enige tijd op de naam van een dienstbode genaamd: 
1\l Corndia STROO, geboren te Iandsneer 28 Juni 1920, die van 2 Januari 

1948 tot 17 Jo.li 1948 bij hem in dienstbetrekking is geneest. 
Tbans wordt de "•iaarheid" aldaar niet meer bezorgd (altbans niet 
per P.T.T.) Hat is mij niet bekend of de 'r,vu nog door hem wordt ge-
1ezen. 
In bet gebouw der. 11 Jeugdherberg 11 waar v . d . H . pl&egvader is , VTOrden 
door de hederlandse douane in de i'lintermaanden cursussen gehouden. 
Volgens uitlatingen gedaan door v.d. H. zou bij zaer "links " zijn ge
orienteerd. 

Na 1945 zijD onderstaande personen bij v.d. H. in betrekking ge 
weast: 

/
1 de Vries , Sonja , geb. ~~'dam 11 Juli 1926, va n 2.3 October 1946 tot 17 De

cember 1946, vertrokken naar Hilversum. 

- Berghuis -
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o,! · ..- a Berghuis, L.argaretha , gescheiuan ecln.ge: o~e van s.aringsma .tl . geboren 
te .~ ' dam op l4 .l.laart 1916, van 10 1;.ei 1947 tot 
7 .. ugustus 1947 , vertrokken naar :>eil (met 
doch te r o..1e 1ma , gc b. ;; 'dam 1/6/' 44. 

van der I.:2Rit1: , vacooo, c. geb. te 1 s ""1 .age , 1 Laart 1900 , opvosdkundig 
ambtcnaar, van 6 .ll.tgustus 1945 tot 17 October 
1947 vertrokken naar ? 

!:3THOO, Cornelia , ge boren t e Landsme e r 28 Jun i 1920; van 2 Jan. 194o 
tot 17 Juli 19l~b, vertrokken naar ~ndsmeer. 

DUB:.tiBlJ30..C:R, Jan·~je, geboren te Odoorn , 1.3 December 1927, van 1 Novem
bo r 1949 t ot he don. 

0. ft.,"/ ' DBBBELroE:.tt, Jantje , geboren te Odoorn , 24 .~ugustus 1926, van 11 llc
tober 1949 tot beden. 



VERBINDING No . !O. 

No. P 492/49 . M1U O.K. 

Uw schrijven No . 64313 , 
dd . 12- 6- 49 . 

A{O/ 
OAT: '• ~--{~ 

PAl: ( r1 4 Augustus 1949 . 
Onder werp : deelnemer s A.N . J .V.

Pinksterkamp 1949 . 

• 
• 

G E H E I M. l 
; '11 L '·' t.:"~'<Ir Y ~rn 

Ter voldoening aan het verzoek, vervat in Uw terzijde 
vermeld schrijven, heb ik de eer Uedelgestrenge hierbij 
te doen toekomen een 9-tal informatiekaarten ten name 
van de bekend gevJorden deelnemers aan het te Hierden 
gehouden A.N.J.V . -Pinksterkamp 1q49. - OP Wt/I;M"'>i~ 

Een persoon kon niet met zekerheid worden ge1denti
ficeerd. 

Well icht ten overvloede moge ik er U op wijzen, 
dat de juiste person~lia van de deelnemers aan dergelijke 
kampen in de toekomst waarschijnlijk te verkrijgen zijn 
aan de hand van de aan deze personen verstrekte kampeer
kaarten, indien een verordening van de gemeente waarin 
het kamp is gelegen, dergelijke kaarten voorschrijft. 

Hier ter plaatse worden vanwege de A.N.M.B. alleen 
kampeerkaarten afgegeven aan ingezetenen van deze gemeente 
nadat van pol itie- zijde geen bezwaar bestaat. De aanvraag
formulieren worden na deze controle door het pl aatselijk 
bureau van de A.N. -r.B. opgezonden naar het hoofdbureau 
van deze bond te ' s-Gravenhage. 



li _ o . ·os n t . t . o • . 1"11 • 

·-
In i ntl oord op UN bovene;enoemci schrijven kan he"!; 

vol ·ende Harden nedegedeeld : 

Blijkens het Bevolkingsre{;ister te Amsterdrn i s op het 
adres Admiralengrocht 1 9- I te .Anstercl·'m \'OOn< ch tig : 

1 Gosse D.ttM.3'1lf0, geboren te Hnrl~ncen , ~8 Ap~U .1900 , _ 
Vl\h beroep t1I!ll1lerm~m, Hederlandse nnt1onvl1 te1 t, kerh.
~enootschap: Gere~ormeerd. 
Betro.kkene is reeds ~ t:ren lid vnn de KF~mpe:ervereniging 
'~'Ons Buiten" en voert dtwrvoor de lt.otste tijd het se
cr e"GarH il t. 
De vcreniging werd opgericht en e;evestigd te .Amsterdam cp 
5 September 1932 en het doel der vereniging is : 

"e;edurende de zomerm~H nden, vrij, net , gezellig en 
zonder utnstoot te geven, te kt•mperen; het houden van 
kinderspelen gedurende de V t c untie en het geven von ge
zellige avonden voor de leden , 
De vereniging tracht het bovenomschreven doe1 te berei
ken door het verk~ijgen vun een eigen , gepacht of Dn
derszins 7erkregen terrein; door llet m.nschaffen van 
een eisen loads en T. c. en afrastering van het_ terrein 
met een eigen ingang. u 

De vereniging heeft thans 2 ~rmpeerterreinen in gebruik 
te Egmond aan ~ee. 
Da 1str8 is m.nhanger v~m de Pllrtij von de Arbeid; hij 
leest " Het Vrije Vo1k 11 en stm1t in de omge.r ine; von de 
uoning gunstig l:e ken d. v~m enige vo1i t ieke activi te it 
is niets kunnen blijken. 
De overige bestuursJaien van de. bedoAlde vereniging zi.jn 
genat;md : 
lChnrles Fred erik de Heert, geboren te Arnst erdma, 1 De
cember 18'79, gepensionneerd btmkwerker Art . Inr., wonen
~e Bertelmanstrac.it 2? huis te Amsterdam (pennine..meester); 
'l:iendticus Albertus Tuisterling, geboren te Amsterdam, 
15 M<. art 1904, verlarwn G • .!!:. B., \·onende .• illem de Zuij
gerlmm ;...39 huis te Amsterdmn ( voorzi ttf'r) ; 

1Albertus Johannes .J·lsschoten, rtboren te Jinsterdum, 19 
Februari 1:904, banb'erker lleinbrug, wonende Rijpgracht 
f-II te Amsterd~m (commi ssaris) ; 

'>{ t Joh<.mnes Mattheus Offe~, geboren te .Amsterd an, 13 
i'ebruari 1904, vrn beroep likeurstoker, wonende :L.er
catorstrm t 24- II te funsterdam (commissar is) en 

\[ t Kurel Lodewijk Track, geboren te limsterdmn, 11 .. ,ugus-
tllS l90;?;, muchinist verbt:ndstoffenf'abr iek, 1ronende 
Lanseloetstravt 28-II te Amsterdf.m (commissvris). 

Moruenteel heeft de vereniging ongeveer 80 leden; onder 
de bestuu;r-sleden zijn geen personen , die uitgesproken 
de communistische beginselen zi,jn toegedaan. n: leden behoren ( evennls het bestnnr) vrijwel zonder 
Lll tzondering tot de £Jrbeidende kl'lS""e en 11 1 • < 

0
' P e po itieke 



r 
'· . , 

richtinr.-en zijn ver·~egen oorai . D k pecrverenisin : 
be' ooc; zich tot dnsverre n1eli o ) )li ·Giek te:rre:iJl en 
V< n eni e invloed vtn linlcs-extreme elemen·~en is niet 
kunnen blij}:en. 

\ 

.. 



DISTRICT ' s - GEAVENBAGE 
DEF. RIJKS}OLITIE 's-Grave nhage , 

C OMr1J\NDANT 
-o-o-o-

No. :A9 Geheim Pers . 

AAN: 

Inlichtingen 

In antwoord op Uw schrijven 
dd. l 7 September 1948,noo 4525~ gelieve 
U hierbij de gevraagde inlichtinge n 
in tweevoud aan te· treffen. 

De Di strictscommanda nt, 
~e Dir . Off. der Rij kspoli t ie 

3e klasse 

~? 

de Heer J.C. Crabbendam 
Javastraat 68 

's-Giavenhage 



Betreft : HOUWELINGEN van Jacob, 
wonende Platteweg 241 
te Reeuwijk. 

Datum,1~ October 1948. 

7 

Antwoord op 
verzoek Bia no . 45259,dd .1 7 September 1948. 

G E H E I M • 
--------------------

Op 28 en 29 Augustus 1948 heeft op het terrein van 
" De Vrijhoef ",gelegen aan de Platteweg H. 241 te Reeuwijk 
een groep jongens en meisjes van het Algemeen Nederlands 
Jeugdverband (A.N.J.V.) gekampeerd. 

Ter plaatse is niet bekend geworden wie met de leiding 
van deze groep jongelui was belast en ook niet wie de deel
nemers waren,noch hoe zij zijn genaamd. Hun aantal bedroeg 
30 a 35 personen. 

De groep, waaronder een strenRe c:Uscipline bestond, was 
onder leiding van communistisc~e geori~nteerde personen.Er is 
echter gebleken dat niet alle deelnemers lid waren van de 
C.P.N. Tijdens het verblijf op de Vrijhoef zijn er geen rede
voeringen gehouden,wel is er ' s avonds een kampvuur ontetoken 
waar omheen de jongelui zich schaarden en waarbij kampliede
ren werden gezongen,begeleid door harmonica muziek.Er zijn 
geen reactionaire ~deren gezongen,maar alleen kampliederen 
~aan het slot de Internationale. 

Te 23,00 uur moesten allen zich ter ruste hebben bege
ven en dit voorschrift is streng op gevolgd.Van wanordelijk
heden tijdens het verblijf aldaar is niets gebleken.Alles is 
streng,volgens vast gestelde regels uitgevoerd . Op de daar 
wezige anders denkenden is geen druk uitgeoefend,terwijl er 
ook door ~anders denkenden geen wanordelijkheden zijn veroor-
zaakt . r 

Volgens ; - inlichtingen 

• 

zijn in de maand Juni van dit jaar ook een aantal jongelui in 
groepsverband,gedurende 2 dagen k±jxkHM op hetterrein geweest. 
Deze groep was ook van de A.N.J.V. en bestond ~it plm . 60 jon
gelui,die onder leiding stonden van een vijftal leiders.Deze 
leiders waren ook communistisch geori~nteerd.Op een avond van 
dat verblijf aldaar is door een der leiders,tijdens het kamp
vuur,een rede uitgesproken welke wel communistisch getint was, 
doch geen propagandistisch karakter droeg,noch van opruiende 
of beledigende aard was.Het is niet bekend geworden wie de 
leiders van deze groep waren en ook niet wie de rede had uit
gesproken .Alleen is bekend geworden dat de redenaar met zijn 
voornaam "Koos" genoemd werd . 

Voormeld terrein "De Vrij enhoef" gelegen aan de Platte
weg te Reeuwijk,is een door Burgemeester en Wethouders der ge

v ) i4meente Reeuwijk erkend kampeerterrein.Eigenaar en beheerder i 
-~ 2 Jacob van Houwelingen,geboren te Noordeloos 25 Augustus 

~ ~ 7 1894,van oeroep metselaar~wonende op dit terrein aan de Plat
teweg 241 te Reeuwijk. 

J . van Houwelingen is gehuwd met Iietje Versluis/geboren 
te IJsselmonde 20 Februari 1906.Zij hebben een zoon,genaamd 
Barend van Houwelingen,geboren te Groot Ammers 19 Augustus 
1926,die zich momenteel als militair in Inii~ bevindt . 

Van Houwelingen en zijn gezinaleden zijn lid van de 
P.v . d.A. en voordien lid van de S.D.A.P.,waarin hij plaatse
lijk een vooraanstaande figuur is.Hij is wel een warme voor
stander van allerlei instellingen,zoals toendertijd bij de 
S.D.A.P.en vooral van de jeugdclubs,zoals voorheen de A. J.C. 
Verder treedt van Houwelingen bij geen enkele handelingxx op 
de voorgrond en ontplooit geen activiteit naar buiten.Hij laat 



zich uit als een4 warme voorstander van een vrije meningsui
ting.Hij laat dud gra~g een ander vrij in zijn mening of op
vatting. 

Betreffende de samenkomsten van de jeugdgroepen voren
bedoeld kan nog worden gemeld,dat byiten bet genoemde kampee 
terrein geen activiteit is onyplooi~,ook niet tegen anders
denkenden.Van het verloop van beide samenkomsten is niets bij 
zonders vernomen of opgemerkt . 



P.I.D. 126 I 48. } Sohiedam, 4 October 1948· 

Betreft: M.H. Colle ,/ 
No. 45259, dd 17-9-48. 

Geheim. 

Dat een aantal Sahiedamse leden van het AeN.J.V. op 

28 en 29 Augustus j.l. tegenwoordig zijn geweest op een eluitings

weekend op de ''Vrijhoef" van de landbouwer HOUWELnmm te Reeuwijk 
was alhier bekend. 

Tevens was bekend dat men zich kon opgevan bij de leid
ster M.H. Colle, woriende Boerhavelaan ll2a alhier. ( personali& 
activiteit en antecedenten zijn reeds eerder bekend gemaakt.) 

De namen van andere personen uit onze gemeente zijn 
tot op heden niet bekend geworden. 

-·-·-·-·-·-
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B 45259 
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Houwelingen te 
Reeuwijk. 

• . 

G E H "E I M. 

Door laden van het district Rotterdam van het Algemeen 
Nederlands Jeugd Verbond (A.N.J.V.) werd op 28 en 29 " Augu$~as 
j .1. een zogenaamde"SlUi tings-weekend" op "De Vrijhoef" van de 
landbouwer HOUWEL!NGEN te~eeuwijk gehouden. Voor deelname kon 
men zich o.a. opgeven bij~tie GELEIJNSE , geboren 24-3-1930 te 
Rotterdam en wonende Lekdijk 8 te trimpen 8/d r~eael. 

Ik moge U ve~zoeken mij wel in kennis te doen stellen be
treffende de volledige personalia, politieke ori~ntering en -
activiteit van HOUWELINGBN, waarbij ik het op prijs stel - in
dien mogelijk - gegevens omtrent het verloop, het aantal en de 
namen der deelnemers en verder van belang zijnde gegovnsa v~ 
deze bijeenkomst tevens te vernemen. 

Het Hoofd van de 
CENTRALE VEILI HEIDSDIENST 
~ Namens deze: 

f 

L.L.van Laere 

Aan de Heer 
Districtscommandant der Rijkspolitie 
te 
'a-GRAVENHAGE. 
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B 45259 

I;(Id IIIp 3 

M.H. COLLE e.a. 

~. a.v . schr . ;o . 45259 Rotterdam 
27- 6- 45 h.h-r?0 

G E H E I 'fl . 

Door leden van het district Rotterdam van het Algemeeu 
Nederlands Jeugd Verbond (A.N. J.v.) werd op 28 en 29 Augustus 
j .1. een zogenaam.d "sluitings-weekend" op tt»e Vrijhoef" var1 de 
landbouwer HOUWELillGEH te Rceuwij k gchoudc~. 

Men ~n zich voor deelname aan dit weekend o.a . opgeven 
bij Maria Hendrika COLLe , geborcn 3-4-1924 te Schiedam, wonende 
Bot:rhavelean 112a te Uwent • 

Ik moge U verzoeken mij zo mogolijk te doen inlichten om
trent de personalia, politicke activiteit en an~ecedenten van 
de personen uit Schiedam die aan deze bijeenkomst hebben deel
genomen. 

Aan de Beer 
4 Commiasaris van Politie 

te 
SCHIEDAli. 

Het Hoofd van de 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIEYST 

()., Namens deze: 

' 
'L.) .. . van La ere 
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Aan de Heer 

~: 
:A.'"XX:X 

· ·11 , 4~1/· ./~~ £,0~ 
~ "(t:> l. J,- 1-00 2'( '( A/-h'-· 

. -·,A., 
l /'\ . ..... ,1.) . i 

L'Jf ~"' ! .- V ,..-n l 
Rlermede heb ik de e~r U te be ... i:e-htair; crnt G.DAL.JTPA 

'71onend& te .AJn.Ste:cda.m, .li.dbira.lengraoht 19I • secretaris 1~an 
A .:le ke'u:12earvereniging 'tOns Buitel)." nluaa;r; , zich op 5 J'ul.i 

1.9~8 bevond op een vergadari.ng van de C.P.N. te Bgmond 
aan ~e.G • · 

I a afloop van de· VCl','g'e.derin.g Voerde hi j geruimc 
tijd e~n gecpr ek mot <1e ao.n Uvr tliehst bekende J .mt/~IDE .. -
BtmG., :(22-8-1899), dfe O.P u~ze vergE~,dering als sprefe.r . 
optrna. . 

Ten aanzien van de beida k~eerterreinen, welke 
de vo.ren±ging ttQns Bui ten" te F.gmond a&n Zee bezi t, ward 
hlj no geneld, tlat aldaar net d uc;blad "Do 7aarheidn 
wordt selezen • 

Ik moge U verzoekon lilij in: konnis :te 'Willen doen 
stellcn met da personalia, politieke anteoedenten en 
verder ~an belong zijnde gegevens betreffe~de G .IUUjS~ 
voornoerJd, terv.iijl ik ook gaarno zal llorden irige!icht 
aa~aun~e het eventuele politieke karakter van de ge
noer.ld.e kanpeervereniging, dan wel de links- ext reme in
vloedc daari.n. 

HET HOOFD V.Alf DE CENTr..AJ~ 
VEIL!GREI DSDIENST , 

plT~ehs deze : 

J .G. Cr.abbendam. 

Hoofaco.mmisearis van Politi , 
te 
.AY..ST.E:RDM • 



I.D. Z A N D V 0 0 H T. 
No. 656. 3 A .1948 
Bij1agen: 5. 

G E H .1!: I M. 

:. fi) -
ACD .tr.;£3~ 

~ "LJ '."' Y #. r/ Zandvoort, 2 Augustus 1948. 
r~.-·-· 

'WEri<r;r.Vern 

~ Naar aanleiding van Uw schrijven, dd. 22 Juni 1948, 
No.3?598 Geheim, heb ik de eer U het vo1gende te berichten: 

"Het desbetreffende tentenkamp is ge1egen aan het Noorde-
1ijk zeestrand onder deze gemeente. De 1engte van dit kamp be
draagt ongeveer 1500 meter. Gedurende het hoogseizoen (zo ook 
thans) staan op het terrein ongeveer 700 z.g. vaste tenten. Te
vens staan a1daar ongeveer 500 z. g . dagtenten . 

Het merendee1 der vaste-tentbewoner s is aanges1oten bij 

i
een kampeervereniging, waarvan er a1hier vier zijn, t.w. 
'He1ios',' Haar1em, 

• "Strandgenoegen" Amsterdam, 
"Voorwaartsu Amsterdam, en 
"Amsterdam", aangeduid a1s "K. A.V", Amsterdam. 

Door Burgemeester en flethouders van Zandvoort wordt voor 
het p1aatsen van een tent in bedoe1d kamp, een vergunning ver-
1eend. Aan deze verg~ing, die tot wederopzegging ge1dt, zijn 
voorwaar den verbonden. De artike1en 13 en 14 van deze voorwaar
den hebben betrekking op po1itieke gedragingen . Bij niet nakomen 
der voorwaarden, volgt intrekking van de ver1eende vergunning. 

Het openlijk voeren van communistische p~rtijpropaganda 
of verbreiding van algemeen-communistische ideeen vindt in het 
kamp niet p1aats. Hiertegen wordt streng gewaakt . 

Aangenomen wordt, dat een vierde tot een derde deel der 
tentbewoners tot een communistische groepering behoort. 

Het toezicht in het kamp is aan een opzichter (gepensio
neerd po1itieman met po1itiebevoegdheid) opgedragen. Deze wordt 
bijgestaan door een assistent.Het a1gehe1e toezicht berust bij 
de P1aatse1ijke po1itie. 

Vier staten houdende de namen enz. van de bestuurs1eden 
der vorengenoemde verenigingen, benevens bedoe1de kampeervoor
waarden, ge1ieve U hierbij aan te treffen. 

I.D. Zandvoor-t. 



• 

• 

19 4 8 
BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zandvoort verlenen tot wejerop

zcgglng vergunning aan: 

Lot het plaa.tsen en hebbcn IVan een tent op het zeestrand onder de navolgende 
vool'\Vaarden : 

1. De vergunning wordt ann het pol!t.le
post.huis Tentenkamp uitgei·elkt tegen be
taling van: 
voor een dag 
voor een week 

f 0,50 
" 2,50 

dng_ en naehtkamperen : 
voor een dag en nacht . . . . . . . . . . , 0,50 
voor een week . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 3,50 
voor een maandJ . . . . . . . . . . . . . . .. 12,
VOOl' een seiz,en . . . . . . . . . . . . . . .. 30,-
a Geen vergunning wordt verleend a.an 
personen, die misbrulk maken van alco
holhoudenl(jle l(h·alllk, of wie1· zcd'elljk gte 
drag of andere -antecedenton .hun aanwe
zigheid ais kampeerd·ers ongewenst rna
ken, een en ander ter beoordellng van de 
politie. Indlen van het vorenstaa.nde, of 
von andere ougewenste of ongeoorloof
de gedragingen na .bet verlenen van de 
vergunning blijkt, wordt deze onmiddellljk 
!ngetrokken. 
3. De t.enten mogen slechts "'Orden ge
plaatst op de plaatsen, wclke door de 
opz.lchter van de kampeerterreinen wor
den aangewezen en geen grotere OPJn!r
vlakte hebben dan 18 m~, met die ver
stande, dat de langste ~de nimmer mee1· 
dan 6 m. mag !bedr.agen. 
4. De '!lenten m oe:ren va111 lin goede silaat 
verkerend zeildoek of J11men zijn ver
vaa.rd~; !b.outlwerk en ande:re stofflen, 
me t uitzondering van (houten spanten, 
welke d!enen tot het spannen van het 
zelldoek of linnen, mogen geen bestand
deel van de tenten vormen. 
5. De vergunning is strikt persoonlijk. 
6. In de tenten mogen, behalve vergun
ningbouder, uitsluitend de tot diens gez.ln 
behorende personen nachtverbl.lj! hebben. 
7. Van de sub 6 genoe:mde voorwaa.rde 
kan door de politie ont.hefflng worden 
verleend. 
8. In geen geval mag het aantal perso
nen, dat in een tent nachtverblljf heeft, 
ogt·oter zijn '<i'a.n eel1 persoon per 2 m• 
oppervlakte v.an <fu vluer der 'tent. 
9. Bet ds de vergunninghouder of per
sonen, die 1n zijn tent verblijven, verba
den, in de !tent of op he't stl'llnd honden, 
katten en/Of andere dieren tte houden of 
te •hebben tenzij met toeSte:mmlng van 
de ka.mpoJizichter. 
10. De vergunning moet in de tent z!jn 
opgeha.ngen, en aldaa.r opgehangen bllj
ven. Zlj wordt op eerste vordering van de 
pol!tte of van '(l;e opz!chte1· der kampeer
terreinen ter inzage a!gegeven. 
11. Aan de •buitenzijde van de tent moet 
een duldelljk leesbaar nummer door de 
opz!chter aan de V'ergunninghouder op 
te ge.ven, op een houten bordje zUn aan
gebracht en aangebncht blijven. 
12. Ret is de ver<gunnlll'lghoudC1' ve:rbdden 
op de k~mpeerterreinen een wlnkelnerlng 
of enlg bedrijf uit te oe:fenen of tlenrten 
te verhuren. 
13. Ult opscbriften, op of 'b!J de tent aan
gebracht, noch uit de aanwqheid van 
vlaggen, doeken of dergelijke mag van de 
polltleke gezlndheid van hen, die in de 
tent vertoeven, blijken. 

14. Ret is verboden optochten. met of 
zonder vaandeis of vlaggen, dan wel an
dOl-e demonstra.ties op <h kampearoterrei
nen te houden, aldaar polltieke toespra
ken en bijeenkomsten te houden, of al
da.a.r polltleke llederen en muz!ek van po
litieke aa.rd ten gehor~ te brengen. 
15. Het is verboden privaten of water
plaatsen in of bij de tenten te plaatsen 
of te hebben, en datgene. waartoe derge
lijke inrichtingen bestemd Zijn, te vel'
r ichten 'bulten de van gemeentewege ge
plaatste toiletten. 
16. Vuilnis stro en andere afval moeten 
in de daarvoor bcstcmde, van ge:meenre
wege geplaallste bakken worden gedepo
neerd. De vergunninghouder is verplicht 
ervoor zorg te dragen, dat de omgeving 
van zijn tent steeds ordelijk en rein is. 
17. Het is verboden tussen 11 uur des 
avonds en 7 uur des voorm1ddags muziek 
te maken, radio- of gramofoonmuziek ten 
geboore te brengcn, te zingen of op an
dere wijze luidrucbtig te zijn. 
18. Bij de tenten mogen geen staketsels, 
omhe:iningen, hekwerken en dergelijke 
afsoheidingen, noch andere voorwerpen 
worden geplaatst of aanwezig zljn. Schot 
ten, zandzakken, of a nder materlaal, die
nende om zandstuivlngen te vooratomen 
mogen slechbS met toeste:mming van d e 
opzidbter worden aangebra.cht en aan-
wezig zijn. ' 
19, Luifels of zonneschermen mogen even
eons slechts met toesllemming van de 
opz!chter worden aangebra.cht en aan
wezig zijo. 
20. Diens aanwijzingen met betrekking t~t 
het uiterlijk aanz!en del' tenten behoren 
onmiddellijk te worden opgevolgd, 
21. Het is :verboden op llet strand andere 
goederen dan badartlkelen te drogen. 
22. Het is verboden Zlch, slechts in een 
:llWembroek gekleed, op het strand te be
vinden of aldus in zee te zwe:mmen en te 
batlen. Met een OZlWembroek wordt in dit 
opzi.cht een tzWempwk, als zwe:mbr~k ge
dragen, gelijkgesteld. 
23. Stock- of verwarmingstoestellen moe
ten d~verlang'd aan het oordeel V'a.Il de 
'opperbrandmeester worden onderworpen 
en indlen deze zu1ks vordert onmiddellijk 
u!t en uit de nabijheid van de tenteo wor
den verwijderd. 
24. Indien de gemeentegeneesheer zu1ks in 
geval van besmetbelijke zi.ekten nodlg 
oordeelt, za.J de vergunn!ng onmiddellijk 
worden ingetrokken en de tent benevens 
de daarin aanwezlge inventaris op kosten 
van de vergunnlnghouder van gemeente
wege •kunnen worden ontsmet. 
25. Hij, die llandelt In strljd met, of niet 
nakomt de voorwaro·den, tVel'bOnden aan 
een vergunning, ihe:m ove1·eenkomstig deze 
bepa.lingen verleend, wordt geaeht te neb
ben gehandeld zonder vergunning, 
26. Het plaatsen van tenten en -andere 
vooi!Werpen op het strand geschiedt tVoor 
eigen rlsico. 

Het graven in het strand of de daa.raan 
grenzende duinreep is verboJen (zie art. 
10 van llet Ba.ggerreglement). 

Namens Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, 
DE OPZIOHTER VAN HET TENTENKAMP, 



Be treft. 

Kampeervereni~ing Amsteruam. ( K.A.V) 
Beh ort bij sch~ijven, No.656 , dd. 2 Augustus 1948. 

I E IJ .:> B E 1~ S. Gerh.:rd l{i1helmus 
geboren 11-9- 11 
k1eermaker 
won . tiJ11Sl-e. uam, v . Kim.ber:;5enstraa.t 50/I. 

I .S iV A R 1' . Corr1c1is Nicolac..s 
geboren 8 - 11- 85 
amanuensis 
won . Amsterdam, le . Athe straat 37/Il 

l M 0 L E N K A M .P . Johannes Pe·trus _. 
geboren 12-4- 05 
monteur 
won.Amsterdam, v . .Beunint:Senp1ei.J. 7/I 

lN U ~ S E. Johannes Carolus-~ 
geboren 19- 12- 93 
diamant:.be .verker 
11f· Amsteruam , Nickeriestraat 44 huis . 

I H U F ~ A G E L. Franz Anton -
Beboren 18- 10- 10 
gemeente-beambte 

. won . 1\IDSterdalll,tAareo ..t?o1ostraat 2'~/III 

IT EER I N K. Uendrik J ohan
geboren 4 - 1 - 98 
k&.~..per· 
won~J. v . d .Heydenstraat 6'7 bel etage , AmsterdCiJ11 

\ R U C K E R T . Nico1aas -
geboren 27- .3-99 
zonder beroep 
won . Amsterdam , Ida.rnjxstraat 301 

.. 
l ... ~·--·~: .. 1 
~~ 

• I . D. Zandvoort • 



Bet ref t;: 
Kampeer·vereni,sin':) "He lios" 
behoort bij SCr1rijver. ~o . 65b , ua . 2 Augustus 1948. 

\ P L U G. J oh m.1e s 
ge'to ·en o-4- J.? 
1i~eurstoKel~Kne~nt 
won .Amsterde:un , ~1anusgrc.cnt 17/ II 

A !' P E L ti. J ohan 
geboren 21 - 9- 13 
e1c . monteur G . ~ . B 
won • .n.mste eJo.m , Hozengr, cht 31/I 

t v'l I .L .L E M B E . Jac obus H . "" M. 
geboreu 24- 8- 20 
mont,eur .P . T. r 
won. Amsteroam , l'lw .Keizersgr acht 8b/I 

S C H 0 L lJ N. uendri kus -
geboren 11 - 8- 96 
1,) 0 1 i toe rue r 
tjn. AmsLeruam , de ./it tenstraat 53/I 

1 .I 0 U D E • .Sapc van der -
tSeboren 1-9-10 
visha.ndelao.r 
won.ams ceruam , J odenhout tuinen 124/Il~ 

• 

I.D. Zandvoort • 



Betref t: 
Kam.t>eerve t·eni~i ng "St1·anagenoe sen" 
Behoort bij schrijven, No . 656 ,dd . 2 Augustus 1948. 

~ 0 0 L E N A A R. Johannes Cornelis 
gcbore n 10- 12-06 
transpor tarbeider 
won. Amsterdam, Bchaepmanstraa.t 35/II 

1 .P A R M E .N T I E R. Dirk Marinus "' 
geboren 6- 12-0j 
stoffeer<ler 
won.Amsterdam, r idorestraat 64/II 

B 0 R. Johannes v.d. •-
geboren 5-5-12 
onderwijzer 
won. Amsterdam, Reinier C1aessenstraat 114 

B 0 E G I N K. J an He ndrik ...... 
geboren 26- 5- 10 
metselaar 
ttn .Amsterdam, Vancouverstraat 19/II 

\ Y E L T d. U I S. Johannes -
geboren '? 
gemeentearbeider ~em .Asd. 
won.Amsterdam, Kometensinge1 151 huis . 

I. D. Zandvoort. 

tt 

- @ 



Betref t : 
h.ampeerverenigin6 "V0orwaarts". 
l:$e hoo rt bij scnrijver:.., No. 656 ,Jd. 2 August us 1948. 

K R U I d ~ L B E R C E N. Jacobus v~n 
gebor(.' n 25- 2-05 
kant oorbt:oienue 
won.~\msLeL'dam , Hoscn en Lornmer,...eg 12/II 

D ~ A K ~ R. J ohanne s Jacobus ~ 
beboren 23- l - 9b 
b<~<i s Neo . Veem 
won.Amsteruam, tlud.sor-.sLrdat 121/II 

& ~ N. Francis~us -V E R 1'1 I L L I 
geboren 15-4- 07 
UDdD'18UIWR:.X 
frame-bouwer 
won. Amsterdam, v . Jjeuningenstra.at 189/II 

E R B e. Johannes EeLrus -
geboren 15- 5-14 
vel'te 5cnwoordi c>e r 
won . 1\lli.Sterdam, Freu .Hendrikp1antsoen 20/III 

' I l'r• 0 N S. Johannes -
geboren l\j-7- 16 
scni1der 
won . Amsterdam , Marnixstraat 145/III 

I B 0 N N E T. Pie ter · 
geboren 8-4-00 
monteur- smid 
Jon.Amsterdam, v.Jjeunin;senst;r .. iat 72/III 

,y !!; .3 T D 0 R .t- . rtern.anus Johannes .
geboren 13- 7- 97 
incasseerder 
won . Amsterdam , ·rransvaa1p1ein 15 hui.s 

) S '1' E R K !!; R. J ohcmne s Hendr ikus -
geboren 22- 2 - 1910 
gem. ambtenaar .n. Amsterdam , Jor·is va.n Andringastraat 27 /II 

tV L I ~ T . ~heodorus van der
geboren 21- 2-07 
meube1maker 
~on . Amsterdam , Borgerstrciat 94/III 

I . D. Zandvoor t . 
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IIIa IIIc 3 n.a.v. verslag van Zandvoort 
no 37598 in OD 244-~.H. 

L~rP-v~ 
' 

Naar aanleiding van het rapport no 2833 Uw~r ndministratie, 
waari.n noJ.ding wortlt geoaakt van een tcntank.amp in Zandv:oort, mo
r;e ik U vorzoelcen .mij da.aromtrent rt.e.dere inlichtingcn te .rillen 
doen verschaffen. 

Ganrne zal ilt daarb;l.:J verne en, of 'VO()r do geoelde vergade~ · 
l~ing e · r,e propaganda in ot ka. p wno geoo.akt, tonp:cvol~o waar
van en nantal kamp.eerders de vergade•·inp; bezocht, of da't aan het 
ka p .ord.t deelr.e11omen door ee vereni ing o-; .andere groepering 
vnn co~:u:~.unistische personen, in relk ,.evel .are to onderzoeken, 
of bet amp made dient tot he voeren van comt1unistische partij-4f propaganda of verbreiding van alge een-co unistisc e ideefln. 

• 

V.oorts zal ik he op prije stellen te verne en, \1aar11it 
ia r,cble en, dat de in et ro.p ort p-enoe de J . .... IDE -lA lid van 
hot diatrictsbeotuur (vermoede ijk due van het {istrict "Kennecer
land11) dar C. 1P.N. is . 

Hot Hoofd van de 
CENT;. LJ.., V.EI~IG IEIDSDIEllS"T 

Jl.nru.n.ana de ze: 

t1 • G. Crab'bendac • 

Aan 'de 'ffeer 
Cosmis oris van olitie 
;te 
!!!DY..QQS!. 


	0432a
	full0002
	full0003
	full0004
	full0005
	full0006
	full0007
	full0008
	full0009
	full0010
	full0011
	full0012
	full0013
	full0014
	full0015
	full0016
	full0017
	full0018
	full0019
	full0020
	full0021
	full0022
	full0023
	full0027
	full0025
	full0026
	full0028
	full0029
	full0030
	full0031
	full0032

	0432b
	full0001
	full0002
	full0003
	full0004
	full0005
	full0006
	full0007
	full0008
	full0009
	full0010
	full0011
	full0012
	full0013
	full0014
	full0015
	full0016
	full0017
	full0018
	full0019
	full0020
	full0021
	full0022
	full0023
	full0024
	full0025
	full0026
	full0027
	full0028
	full0029
	full0030
	full0031

	0432c
	full0001
	full0002
	full0003
	full0004
	full0005
	full0006
	full0007
	full0008
	full0009
	full0010
	full0012
	full0013
	full0014


