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15 November 1950.
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Verbinding: No.12
Doss.22/70
Onderwerp: Standpunt P.v.d.A. inzake Irian. Bijeenkomst van Ind.studenten.
Datum ontvangst bericht:
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties: ^

u>~ \n actie:—- —* *

C

Van een betrouwbaar persoon is het volgende vernomen:
Dirk SOHILP en J.W.E.RIEMËHS (beiden bij Uw dienst

bekendT hebben op Dins dag 7 Novembe r 1950 een onderhoud
gehad met de P.v.d.A.-Kamerleden BURGER en GOEDHART.

Tijdens dit'onderhoud, aldus informant, vroeg SCHILP
welk standpunt de Partij van de Arbeid inneemt inzake de
kwestie Irian-.

BURGER en GOEDHART antwoordden op deze vraag: "Wij
(de P.v.d.A.) zijn bereid Irian aan Indonesië af te staan,
indien Indonesië zich volledig schaart aan de zijde van
.Amerika".

GOEDHART voegde aan deze medeling nog toe: "Dat kan
je overal rondbazuinen".

In dit verband wordt gewezen op het volgende bericht
van dezelfde informant afkomstig:

"Enige dagen geleden is volgens D,SCHILP te Baarn een
bijeenkomst geweest van Indonesische studenten.

Op deze bijeenkomst heeft gesproken een lid van de
Indonesische delegatie, genaamd: ENGEL (personalia onbe-
kend). Deze deelde in aijn rede mede, dat de Indonesische

/ regering had besloten om zich volledig ~ce scharen aan de
O zijde van Amerika en niet langer "de derde machtsidee aan
' te hangen".

Deze rede zou onder de studenten nog al enige ontstem-
hebben verwekt, (einde)
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Volgne.

15 DEC. 1949

Bijgaand stuk dd. 11-8-1949 ontvangen van ^en particuliere
medewerker,die op mijn verzoek getracht heeft een tijdje
in* " Orae Bliscop " te logeren.Hij had echter geen resul-
taat, omdat slechts aan groepen toegang werd verleend.
De heer Laverman ingelicht.Nu de drukte voorbij is laat

hij aan de buitenzijde onopvallend toezicht houden.Wordt
er iets bijzonders gesignaleerd dan zal hij ons waarschuwen.
In saaien werking met de Rijkspolitie zal dan tot actie
worden overgegaan.

29-11-1949.



11 Augustus 1949
betreft de stichting Zuider Volkshuis,Brink 7,Rotterdam.

De Stichting, Zuider Volkshuis exploiteer^ in Amérongen het kolonie-
huis "Onze Bliscap".Leidster is Jeannetje Luijendijk,geboren 19o4
en de werkster Wilhelmina Legerstee,geboren 1892.
Haar aanleiding van geruchten welke de ronde deden 'over dit kolonie-
huis, dat de leidsters communistisch georiënteerd waren en er met de
daar ondergebrachte groepen communistische lezingen werden georgani-
seerd, werd getracht in "Onze Bliscap"logies te krijgen,teneinde de
z.aak te kunnen onderzoeken-
Op Donderdag 11 Auustus 1949 werd een bezoek aan het vacantie-oord
gebracht en getrachyer binnen te komen, ———-.
Tijdens het gevoerde gesprek met de leidster bleek dat het huis tot
eind September vol bezet was met jeugdgroepen van 8 tot plm.16 jaar.
Verder wordt er het hele jaar door alleen onderdak verleend aan groe-
pen". Individuele personen worden geweerd.Het is dus voor particulieren
niet mogelijk in het Koloniehuis te logeren.
Hierdoor is het dus als buitenstaander niet vast te stellen of er
al of niet propaganda gemaakt wordt.
Alle gasten slapen op grote slaapzalen,die allen gelijkvloers zî n
gelegen.Er werd nog getracht een paar jeugdige personen uit te horen
maar dit leverde geen resultaat op,daar ze werden weggeroepen om bin»
nen te komen.
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No. 686. I.D.

Onderwerp: P.v.d.A. te Zuidlaren.
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Tri.1nt.1e HQFF1MKAMP. geboren te Winschoten l-2-'94, echtgenote

de Med.-Herv. predikant Jan Frederik DIKBOOM, wonende aan het Kerkplein
te Zuidlaren, is lid van de gemeenteraad voor de Partij van de Arbeid.

Voor de a.s. gemeenteraadsverkiezing is zij door de P.v.d.A. candidaat gesteld
als No. 4. Zij staat te Zuidlaren bekend alajoiterst links te zijn georiën-
teerd en wordt er wel van verdacht communistische sympathieën te koesteren.
Onder meer werd dit afgeleid uit do~ör naar gebezigde wooroen ter gelegenheid
van een collecte voor een te houden bazar ten bate van de militairen in Indie1.
Toen enkele van de collecterende dames zich aan mevr. Dikboom presenteerden
en haar het doel van de collecte vertelden, vroeg zij deze dames: "Wanneer
wordt er nu eens iets gedaan voor de Jongens in de kampen?%0p de vraag van
de dames, welke kampen door haar werden bedoeld, antwoordde zij: MDe kampen,
waarin onze jongens zitten wegens desertie en dienstweigering en wegens weige-
ring om als militair naar Indië te gaaH*!&

Mogelijk heeft Ds. Dikboom of zijn echtgenote contact met de heer
Frans Goedhart, althans heeft laatstgenoemde na de eerste politionele actie
in IndiS een bezoek gebracht aan de woning van Ds. Dikboom en daar de nacht
doorgebracht.

Tijdens de bezettingsjaren waren Ds. Dikboom en zijn echtgenote
sterk anti-Buits. Nu zijn beiden lid vpn de P.v.d.A.. Ds. Dikboom is geabon-
neerd op het dagblad "Parool11. Ds. Dikboom schijnt het niet in alle opzichten
eens te zijn met de politieke gedachten van zijn echtgenote.

Datum van ontvangstbericht: 13 Juni 1949.

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar.

Waardering bericht: betrouwbaar.

Ondernomen actie: betrokkene blijft geobserveerd.
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541 - Gen.Pers.

Koloniehuis "Onse Bliscop" te

De., Bil t, 24 Mei 1949.

Datum van ontvangstbericht
Betrouwbaarheid berichtgever
Waardering bericht
Tevens bericht gezonden aan
Medewerkende instanties
Ondernomen actie

Mei 1949
betrouwbaar
betrouwbaar
a. Proc.-Ge

25 ME11949

ACD1
te Amsterdam

aandacht blijft gevestigd.
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Naar aanleiding van ons mondeling onderhoud dd.17-
5-49, moge ik UHoogEdelGestrenge het volgende berichten.

In de gemeente Amerongen, aan de Haarweg, staat een
koloniehuis genaamd: "Onse Bliscop *% uitgaande van de Ver-
eniging Zuidervolkshuis, Brink no.7 te Rotterdam.
^ De Directrice is genaamd:
Jannetje LÜIJEMDIJK, geboren 15 Juni 1904 te Rotterdam, van
beroep Jeugdleidster, overgeschreven van Paul Krugerstraat
no.77&, fce Rotterdam, naar Amerongen op 22 Juni 1947.

Verder is als werkster aanwezig:
Wilhelmina LEGERSTEE, geboren 18 Februari ,1891 te Rotterdam,
woonadres niet bekena, op 25 Juni 1947 ingeschreven te Ame-
rongen, en
Willemina Adriana KRIELAART, geboren 26 October 1927 te
Nederhemert, in 1947 overgeschreven van Nederhemert naar
Amerongen.

Meer personeel is niet bekend.
De vorige leider van nOnse Bliscop", genaamd j

l Jaeob KINDT, is op 22 September 1947 vertrokken van Ameron-
gen naar Leiden en woont aldaar in een woonso-huit "Onze
Ark", gelegen in het Utrechtse veer.Deze werd verdacht com-
munist te zijn. Bij de gehouden verkiezingen in 1946 waren
in het kiesdistrict Overberg, gemeente Amerongen, twee stem-
men op de Communisten uitgebracht. Aan dat stembureau moes-
ten Kindt en zijn vrouw ook ste-mmen. Sit district omvat al-
leen een boerenbevolking waarvan niemand communist is, zo-
dat die twee stemmen niet anders dan van J. Kindt en zijn
vrouw afkomstig kunnen zijn.

l•

'»
/ *

Op Q Mei 1Q4Q is in "Onse Bliscop" door de
t ie aangehouden :
Carel ÏÏITENBO GAARD . geboren 5 Juli 1928 te Rotterdam, kan-
toorbediende, wonende Imobiliastraat no. 45, te Rotterdam.

Deze persoon heeft geweigerd militaire dienst te ver-
richten en was te werk gesteld voor burgerdienst in een
kamp te Vledder. Daar was hij op 11 %>ril 1949 ontvlucht.
Hij was veertien dagen in Rotterdam geweest en toen naar
"Onse Bliscop" te Amerongen gegaan. Deze persoon is commu-
nist en had bij zijn aanhouding communistische lectuur bij
zich.

Zelf had hij op 10 Mei 1949 de Politie te Rotterdam
telefonisch in kennis gesteld met zijn verblijfplaats. Op
verzoek van de Rotterdamse Politie is hij toen aangehouden.

Over zijn verblijf op "Onse Bliscop" wenste Uitenbo-
gaard geen enkele mededeling te doen»



Het vermoeden bestaat dat in genoemd koloniehuis
meermalen samenkomsten en weekenden worden gehouden van
communistische groepen en organisaties.

Telkens zijn weer andere groepen personen van al-
lerlei leeftijden in dit huis bijeen.

Van de inwoners van Amerongen heeft niemand ooit
bemoeienis of toegang tot "Onse Bliscop" zodat moeilijk
inlichtingen kunnen worden verkregen over de handelingen
in dit huis.

e i n d e

X



* Beur .'koloniehuis "Onse Bliscap"
te

A M E B O N G Ï Ï N .

Bovengenoemd koloniehuis is eigendom van de
Vereniging "Het Zuidervolkshuis", Brink 7 te Rotterdam.
Deze vereniging is indertijd door de oude S.D.A.P.
opgericht en is nu overgegaan in henden van de P.v.d.A.
Zij staat te Rotterdam gunstig bekend en door de plaatselijke
politie aldaar is gunstig geadviseerd bij de toekenning van
een gemeente-subsidie. Bovendien oritvangt genoemde Vereniging
nog .een rijkssubsidie. Verdere bronnen van inkomsten zijn
donaties en een geringe contributie van een betrekkelijk
klein aantal leden. Het doel der vereniging is: "Culturele
ontwikkeling der arbeiders op sociaal-democratische grond-
slag." Zij is aangesloten bij de Ned.Bond van Volkshuizen.

Vanaf 19E3 tot 1945 is als leider van het Zuidervolks,- •
huis in dienst geweest Paul Voerman,geb.15 Juli 1896 te
Hattem(Gld), wonende Kooiwalweg 15 te Barendrecht, van
beroep jeugdleider. Deze Paul Voerman is communistisch gezind
en anti-militarisjï. Gedurende zijn leiderschap van het Zuider
volkshuis hield hij voor de arbeidersjeugd in Rotterdam-Zuid
lezingen en diverse cursussen. Na de .Bevrijding in 1945
heeft hij bij het Zuidervolkshuis zijn ontslag gekregen en
hij is toen leider van het Noorder- of Crooswijk Volkshuis
te Rotterdam-geworden. Dit volkshuis staat niet zo gunstig
bekend en staat niet in relatie met het Zuidervolkshuis.
Genoemde Voerman is ongehuwd en hééft zich op 18 April 19S8
te Barendrecht gevestigd,komende van Rotterdam. Hij behoort
niet tot een kerkgenootschap,
Het koloniehuis "Onse Bliscap" te Amerongen heeft van
April 1934 tot September 1947 onder leiding gestaan van
Jacob Kindt,geb.l Juli 1906 te Rotterdam,van beroep
Jeugdlefïïer, gehuwd met Tannetje Neeltje Kleppe,geb, 13 Febr.

; 1909 te 's Gravenhage. üëze Jacob Kindt en zijn vrouw
{ werden te Amerongen aangezien voor communisten,dit werd
S gebaseerd op de uitslag van de kamerverkiezingen van

/ 17 Mei 1946 in het kiesdistrict Overberg te,Amerongen,waar
toen twee comm.stemmen werden uitgebracht. In dit district
wonen uitsluitend mensen,die politiek tot C.H.U., A.R. of ,
Staatk.Ger.Partij behoren. De aandacht viel toen op Kindt
en zijn vrouw en dit werd nog versterkt door het feit,dat
toen Kindt eens door een boswaenter werd gewaarschuwd zijn
hond niet los door de bossen te laten lopen,hij tamelijk
tegen deze boswachter te keer ging en hem een knecht van
het kapitaal noemde. Kindt zocht verder nooit contact met
de inwoners van Amerongen,hij was echter in de omgang met
leveranciers,zoals bakker,slager,etc.niet onvriendelijk
en zelfs zeer correct.
In September 1947 is genoemde Kindt met zijn gezin naar
Leiden vertrokken.waar hij thans in een woonschuit,genaamd
"Onze Ark" aan het Utrechtse Veer woont. Te Leiden is hij
als jeugdleider verbonden aan het Leidse Volkshuis,hetwelk
gevestigd is aan de Apothekersdijk 33. Bij politie en
P.R.A. is nifïfca ten nadele van hem bekend.

J A Hij werd alari^ider van "Onse Bliscap" opgevolgd door
* ̂  Mejuffrouw g;ÉRa.gtle Luyendijk^,géb. 15 Juni 1904 te Rotterdam.

Zij is ongefitiwtv̂ ö komt bij politie en P.R.A. te Rotterdam
niet voor. Qp 3% 'funi 1947 is deze vrouw overgeschreven van
Rotterdam aaar Aïfierongen. Na eerst te Rotterdam op diverse
adressen gewoond te hebben is zij in 1937 vertrokken naar
Barendrecht,Achterweg D.296,alwaar zij bij eerdergenoemde
Paul Voerman als huishoudster in dienst is geweest.



Betfr.kQloniehuis "Onse Bliscap"
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In 1938 vertrok genoemde Jannetje Luyendijk weer naar
Rotterdam om in 1959 wederom op hetzelfde adres te Baren-
drecht als huishoudster bij Paul Voerman in dienst te
treden. In 1941 vertrok zij weer naerr Rotterdam en vestigde
zich daar op het adres Paul Krugerstraat 77 a, vanwaar zij
op 22 Juni 1947 naar Amerongen is vertrokken. Opgemerkt dient
te worden, dat de straatnaam Achterweg te Barendrecht thans
gewijzigd is in Kooiwalweg en het nummer D. 296 in No.15.
Op 25 Juni 1947 vestigde zich in "Onse Bliscap" te
Amerongen, Wilhelmina Legerstee,. geb . 18 Februari 1891 te
Charlois( Rotterdam) , gescheiden vrouw van Marinus Jilles de
Gast,geb.21 Februari 1891 te Hellevoetsluis. Dit huwelijk
werd op 12 Juni 1912 te -Rotterdam gesloten, terwijl de
echtscheiding op 23 Juni 1922 .aldaar werd uitgesproken.
Genoemde vrouw is als werkster in "Onse Bliscap" aangesteld.
Bij politie en P. R. A. te Rotterdam komt zij niet voor,
terwijl ook te Amerongen niets ten nadele omtrent haar
bekendis.
Verder werd op 24 Sept'. 1947 bij de bevolking te Amerongen
ingeschreven Willemina Adriana Krielaart.geb.26 Ootober 1937
te Nederhemerï". (.OH d) .Ook deze vrouw was'als werkster in
genoemd koloniehuis 'werkzaam. Hoewel zij zich pas op genoemde
datum te Amerongen had laten inschrijven, was zij reeds vanaf
17 Sept. 1945 in "Onse Bliscap" werkzaam. In October 1948
is zij weer naar haar ouders te Nederhemert teruggekeerd.
Haar ouders staan te Nederhemert gunstig bekend en wonen op
de steenfabriek "De Rietschoof ",waar haar vader Andries
Gerrit Kriëlaart ,geb.51 Maart 1896 te Woudrichem voorman is.
Van genoemde Willemina Adriana Kriëlaart is bekend, da t zij
in het laatste bezettingsjaar vaak met Duitse militairen is
uitgeweest. <
De leiding van "Onse Bliscap" te Amerongen bestaat dus
momenteel , uit de twee eerdergenoemde vrouwen, n. 1.
Jannetje Luyendijk als directrice en Wilhelmina Legerstee
als werkster. Volgens bekomen inlichtingen zijn beide
vrouwen in hun optreden zeer correct, doch bemoeien zich
vrijwel niet met de inwoners van Amerongen. Bekend is, dat <
'zij beiden anti-militaristisch zijn. Bij een collecte voor
de Niwin gaven zij niets en .motiveerden dit door te zeggen,
dat zij anti-militaristisch waren en bij de laatste Niwin-
kerstpakketten-actie hebben zij ook op dezelfde grond
geweigerd hieraan mede te werken.
Het koloniehuis is gelegen te midden der bossen op ruim een
half , uur gaans van het dorp Amerongen. Sr bestaat zo goed
als geen contact met Amerongen en "Onse Bliscap"» Er
logeren clubs en" verenigingen van diverse richtingen en
godsdiensten, oudere personen zowel als jongens of meisjes.
De duur van het verblijf der gasten in genoemd koloniehuis
is zeer verschillend. Soms voor een week, soms, voor 14 dagen,
terwijl er ook clubs of personen alleen maar een week- end
verblijven. Van enige controle op de gasten is geen sprake,
er bestaat geen register ,want waar het hier een instelling
betref t, di-e niet beroepshalve aan personen onderdak ver-
schaft is een zodanig register niet nodig. Wel bestaat er
een z. g. gastenboek, waar elke logé, die daar behoefte toe
gevoelt zijn handtekening in kan zetten. Verplicht is dit
niet. Deze handtekeningen zijn meestal onleesbaar en data
odf adressen staan er niet bij.
Van Vfijziimig Prot. zijde komen er. onder leiding van dominè's
veel jeugdclubs. Volgens verkregen inlichtingen komen .er
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ook van R.K.zijde,onder leiding van enige nonnen ook
wel meisjes uit een R.K.Meisjes-weeshuis. Ook hebben
indertijd de z.g.Driehoeksmeis jes wel gelogeerd in
"Onse Bliscap". Vrij veel gasten van het koloniehuis
bezoeken des zomers op de Zondagen de diensten in de
Ned.Herv.Kerk te Amerongen; Het merendeel der .bezoekers
komt echter uit Rotterdam. Volgens bekomen inlichtingen
zijn dit leden van het Zuidervolkshuis,kinderen daarvan
en ook wel clubjes vrouwen uit deze kringen,die daar een
weekje rust komen nemen. Deze laatste categorie van
gasten behoren over het algemeen tot de P.v.d.A.
Ook van gemeentescholen uit Rotterdam komen er clubjes
kinderen,di-e met z.g.schoolreisjes twee of drie dagen, in
"Onse Bliscap" vertoeven. Men heeft ruimte voor ongeveer
60 personen in het koloniehuis,terwijl er in de vacantie-
masnden ook wel enige tenten op het terrein van het huis
zijn opgeslagen,waar meestal jongelui in verblijven,soms
ook wel een geheel gezin. Momenteel is het koloniehuis
tot einde September volgeboekt. In de wintermaanden is
het huis gesloten,alleen de beide eerdergenoemde vrouwen,
Luyendijk en legerstee, wonen er permanent.
Op 10 Mei 1949 is door de Rijkspolitie te Amerongen in ,
het 'betrokken koloniehuis gearresteerd een zekere ,
Carel Uitembopaard.geb.5 Juli 1928 te Rotterdam,van
" 'éroep kantoorbediende en wonende te Rotterdam, .
Immobeliastraat 43. Deze Carel Uitenbogaard staat bekend
als een links-extrêmistisQh. persoon. Hij is dienstweige-
raar en is op II April 1949 uit een kamp te Vledder
ontvlucht,alwaar hij te werk was gesteld voor burgerdienst.
Volgens bekomen inlichtingen was deze persoon na zijn
ontvluchting eerst ongeveer 14 dagen bij zijn ouders te
Rotterdam geweest en heeft hij zich daarna naar het
betrokken koloniehuis te Amerongen begeven. De directrice,
Jannetje Luyendijk kende genoemde Uitenbogaard,daar deze
me.erdere, malen met jeugdclubs op "Onse.Bliscap" gelogeerd
had em>Eij was volkomen op de hoogte van de huidige
omstandigheden yan Uitenbogaard. Toen de Rijkspolitie
zich bij haar meldde,gaf zij grif toe,dat Uitenbogaard
daar was en hij werd aangetroffen op een geïmproviseerd
zolderkamertje.
Volgens verkregen inlichtingen zou Uitenbogaard bij zijn
arrestatie in het bezit zijn geweest van communistische
geschriften,andere inlichtingen echter spreken dit tegen
en zeggen.,dat hij in het bezit was van enige studieboeken
over maatschappelijk werk en economie. De titels van deze
boeken zijn echter niet bekend. Volgens verkrggen
inlichtingen studeert Uitenbogaard. momenteel voor maat-
schappelijk werker en noemt hij zich nu jeugdleider. In
het kamp te Vledder houdt hij lezingen en maakt propaganda
voor de dienstweigering. Op advies van zijn verdediger,
Mr. J.H.v^n w* it̂  VaTThnnyhrmrie.nrift te Haarlem, Gedempt e Oude
rra ebt 11 B. en wontmde te Bennebroek, Bijweglaan 51, is
Uitenbogaard uit genoemd kamp ontvlucht na van te voren
een brief te hebben geschreven aan de Minister van Oorlog
en de kampleider van een en ander op de hoogte te hebben
gebracht. Volgens ontvangen inlichtingen treedt genoemde
Mr.van Wijk namens de één of andere Vredesgroep op als
verdediger voorheen vrij groot aantal van de in genoemd
kamp ondergebrachte dienstweigeraars. Deze mensen hebben
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na afloop van de dagelijkse dienst bewegingsvrijheid
en ontmoeten genoemde van Wijk in een café te Vledder
in de nabijheid van het kampt Zij gaan zeer vriend-
schappelijk 'met hem om en noemen hem Hein of Heintje,
dit laatste in verband met zijn kleine gestalte.
Volgens ontvangen informaties, heeft Uitenbogaard verklaard
zijn ontvluchting uitsluitend gedaan te hebben om
propaganda te maken voor de dienstweigering.
In verband, met een en ander kan nog worden opgemerkt,
'dat de vroegere leider van "Onse Bliscap", Ja cob Kindt,
nog vrij regelmatig op bezoek komt bij Mej.Luyendijk en
dat deze laatste ook nog contact onderhoudt met de
eerdergenoemde Paul Voerman. Bovendien woont een broer
van Jaofob Kindt. genaamd Carolus Martinüa KindA.geb.
6 April 1908 te Rotterdam,van beroep stratenmaker,sedert
3 Juli 1945 te Ameröngen, Haarweg C.213. Gedufende de
bezetting was deze C.M.Kindt al naar zijn broer op .
""Onse Bliscap" gekomen,hoewel hij toen nog te Rotterdam,
Weimanswég 11 stond ingeschreven. Deze Ö.M.Kimdt staat
te Ameröngen niet zeer goed aangeschreven. Men beschouwt^
hem daar als een û ŷ ÊTjStĴ njŷ jjĵ jrĵ  'V
5 Augustus 1945 is hij te Ameröngen gehuwd met Antonia
van Heerde,geb.6 April 1918 te Winterswijk. Uit dit
huwelijk zijn twee kinderen geboren,de oudste dochter,
genaamd Saskia op 14 Juli 1945 en de tweede dochter,,
genaamd Anitra,op 14 Januari 1947. Genoemde C.M.Kindt
werkt te Veenendaai. Hij maakt te Ameröngen nogal
propaganda voor het Montesori-onderwijs. Hij en zijti
vrouw komen zeer vaak op bezoek bij Mej.Luyendijk op
"Onse Bliscap" en omgekeerd:komt Mej^Luyendijk ook wél
ten huize van C.M.Kindt.
Volgens verkregen inlichtingen wordt te Ameröngen door -.;
drie personen "De Waarheid" gelezen t.w.
Ie. L .va n Sê , Hul C. 68 te Ameröngen.Van beroep ijzerwerker,

.ans vermoedelijk in dienst van de Gero-fabriek te
Zeist.
F.v.d.Brogk. Donkerstraat B.408 te Ameröngen. Van
eroep electrö-tectinisch monteur.

Een zekere Moehrijjs^patient van het Noodsanetorium
voor T.B.C .^-patiënten van ja.et Zendingsdiaconessenhui»
t e Ameröngen.• ' f

Deze drie personen staan niet in contact met een der
bewoners vannönse Bliscag". Ook^is nimmer geconstateerd,
dat zij in relatie stonden met aldaar verblijvende gasten.
Dé enigste krant, die in "Onse Bi i soap.'' wordt bezorgd en
ter lezing ligt is "Het Vrije Volk".

's Gravênhage, 6 Juli 1949

3e
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Qua© leden 8.D.A.P.
Gemeente R A U W E R n E R H E M .

beersuia

Irnsum

Rauwerd.

j ^
ƒ** jelte nouraa
J\e
v | Anske Walinga "
J | Klaas postraa »

Schaafswa"

95 echtgenote.
30.
33.
33 echtgenote,
38.

Ida pustma
veenstra 02.

35.

v*AntJe Tan der seras 02.echtgenote,
vwgjoerd Fransbergen 04.
V|srrit Vleer fiü.

v/l sjoerd Fennema
Vf

n r
Vf T jerk Folona
yR Lanmert de Vries
/̂* jan Dijkstra

\/ w«tz« stoker
ir«nd Wassenaar

de Wacht
Gorter

tKlaaske piersrua
V/l Sterk noima

Malke Lantema
Aafke postwa

no.TO.
» ai.
*' 36
" 56.
w 83.
'» 78.
M 86.

»* 158. echtgeno te.
„198.
»209. echtgeno te van jan öroem-«ld.
M213 echtgenote van Folkert de Groot.

ran Houten 268.

er.
Ate Taliaan no.lö.
johannes de Schlffart no.23.

U t Klaas sfltsaa
Vl» Klaas jansrua
H» Trijntje Talman
vjpleter Boonstra

Fel Jee

»

»
Klaaske Bottetaa
Watze Bulteröld

jfl LJfie ran der Wiel
[l Oege arouwstra

Douwe Drijfhout
Hille de jong

iBauke visser
i i 9e t je schoustra

e zwier» tra
V* Maaike de vrlea.

jantje Aukema
Anne Muller

zanteraa

-.f jacol)
vlfHarmen de jong

no.
»•
•»

SJeerd Deelstra
Eerde posttaa

postraa
slkkema

37.
37.
42.weduw yan Geert van der Molen.
43.
44.
44 . echtgenote .
44 inwonende zoon.
»1,
OS.
63.
67.
72.
7S. echtgenote.
80.
8ü. echtgenote.
79 weduvr Sikkeuta.
87.
88.

89.
73.
81.

11».
1J87.
143.



Hauwerd.

Sflfrrand»!

f
H

J f Cattoarlaus BÏBMI *o.l4ö.

Dijkstra » 161.
Klaas SiOTia « 165.

v J$j«p*» TOD der sohaaf » 144.
\ T jalllng Boersum
M*Gooltske Buwalda

«Sjoerd Schaaf saia
Bontje
Eeinra Postwa

Mi* Bot t Je

177,eohtgenete.
IfS.
109.

Har» Koen

fhoiaaa Meintetaa
J/*f«ttje de Jong
J* Jisk pool
jttBlmert ran der Kool j
ifrw^tze visser
«A Grietje Blaauw
\/ijan wageriaar

»Tr^ntJe Hoekstra
'•WJJtze visser
ijohannes Boonstra

(iSleTjolt ran Solteema
J«Ft«r Melntema
««Sjoerd Bakker
UlM«ltie Hoekstra
\ll Petronella

w 19r>. echtgenote.
» l»?
» 199.

no.14.
no . 14 . echtgenote ,

Dijkstra
ïjötJe

Vil t je
Jjpenga

Spoelstra

Bannen
postraa

Dotlngu
Atze Keulen
Ud« Beftksraa

Helntetna

31.
4̂.
44 eohtgenote,

M

W

S7 «ohtgctaote.
34.
41.
84.
63.
69.

80
81.
81

83.
83 echtgenote.

no. 61.
» 93.
»» 92 echtgenote.
» 103.
" 99.
" 93 oohtajenote ran AUtee llgthart.

K
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Leden, van de voormalige S. B. A. P.
in 0.9 gameimte Schiersoimlkoog :

der Leest Wieder geb: 1-10-1903 te Soh.oog Laagefcferaolc 120 l
Hécolaas " :7-9-1880 idem Middaaatreeic 46

" ; 5-8-1B?© ld»*» Hiftuwatraat 30
B : 25-12-1379 idem LaiigetreoJc 92

,2*lllDj5n Lottina aieneda: 7-10-32 idem Laagestreek 92
Harra gel): te Stadkanaal 24/3-1B95 Middenstreet ^4.

0.14.
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Jfaar aanleiding van T3W teraijde veraeld schrijven heb
ik de e®r tj t,e berichten, dat bijj een ingesteld onderzoek niets
bekend is geworden van het feit, dat iaën in C.P.H. kringen binnen-
kort de afacheiding van de linkoryleugel in de Partij van den
Arbeid zou tet«jeïaoet aien.

Als de meest radicale van de in de Partij van den Arbeid
pntetane groepen moet het Sociaal Democratisch Centrum (S.B.C*)
worden ganoend» lot de oprichting hiervan is het initiatief uit-
gedaan van'een aantal leden van de P* v,cl* A.» waarvan een deel
voor Mei 1940 lid was van 4e Revolutionriair-Socialisti-&,:-lie Ar-
beiders Partij (R.S.A.P.). Hot doel, dat het S.B.C, aich heeft
geoteld is t"de • doorbraak naar links" te bewerkstelligen ©n het
verwonen!ijken van een socialistische eenheid binnen tiet raam
van ö.e P* v.d t A»

2ooals bekend'm&g worden verondersteld, hebben vooraan-
staande leden van 3e voo,ra«üi£«* «S.B.A.P., die niet naar de P. v.d*
A. aijn over&©#aan, een a^lfy andlge groep opgerioht onder-den
naaEijwDe Oudt* S.3ï«A.P.", Het standpunt, dat door cieae groep ten
opzichte van de C.P.W. wordt in̂ enonen, is o.a», door den v.-or-
üitter van deze groep, in een vergadering, te 's~öravenha®e op
22 Hovember jl. gehouden, uiteengeaet, nl»i"H0t is de taak van
"de Oude S.B.JUP. om door krachti#e sn principie«J.e ötellingnaae
"orüje plaats als sociaal-deraacraten weer in-het politieke leven
"in te ne":on* Bij de besprekingen over deae kwestie hebben wij
"ona afgevraagd, wat wij moesten doen, 5f over̂ jai naar de P. v.d.
"A., of ons scharen in de rijen van de O.P.ïï*. Wij besloten echter
ttde Oude S.D.A.P. op te richten, omdat \¥lj tê .yeel „derap̂ crÊ .t ,ai)Tin
"oa ons in de C.P.ïï. te kunnen thuisvoelon en"'"te"" vefcï beTo'laïio't

zou dus de onjuistheid van öe aug'TestieiKvan de
van die partij (Ou.de S.D.A.P.) aijn intuss;;;hen
van comnunlstische syspathieen bekend geworden,

de P. v.a,
Hiermede

"leidende f i/turen
"aoo veel be-tfijüöi
"dat ai j voor d. e nieuwe t\:nctiös niot aanvaardbaar //orden ^eacht
z i ju. aan70to.-:-nd»

tenslotte wordt ÏIOJT de aandacht
•lidmaatschap G.P.H, van Berend BLöKSIJL.
alleen ruchtbasr .«rehorden, doch. daarmede'
c • ane êaaal:t • (aie het uitvoerig relaas,
in "De Waarheid", van M October "19*15).

Als men v-.m d© aijde* der O.P.IT»
reden hst lidmaat schap van B okai;jl
dan s on 21 e n f.y toch ni
lid breedvoerig te pub
aandacht Kasc.hon' en*

revostx^rd op de
Dit lidsiaatöc]
is indertijd,

'./eotie
ie niet
/ re-

L:iöt foto van betrok cno

ap

out de
had

3t toe gijn• overjEr0r*ar«.n 4;
..ioeercm» Ook de ovori'f;

een of andere
wonochen to houd? n,

; inatallatio
pnrö nee'"'t }\\s

Ket Hoofd van den
in den Heer HoofdcomuiöüariQ van Politie

te
'a-G r a v e n h f l . « ; e

,, , -j..,,
V .,< A.u^

deaen:
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Volgno.

De intfoüö van liet hl erboven aangehaalde schrijven is voor
den I.D. Amsterdam, overeenkomstig het gedane verzoek,
aanleiding om het volgende op te merken,

Dezerzijds is niets bekend van het te verwachten feit, dat
in communistische kringen binnenkort de afscheiding van
den linkervleugel in de Partij van den Arbeid wordt tege-
moet ge a i en.

Zelfs mag de vraag v/orden gesteld of er in de P. v. d . A.
inderdaad een linkervleugel bestaat, die zich wil aan-
s_luiten bij de C.P.N.

Zonder nadere gegevens is het niet mogelijk daarop een
positief antwoord te geven.

Niet uit het oog mag worden verloren, dat de gang van
zaken in de I1. v, d. A. , als gevolg van.de samenvoeging der
diverse groepeeringen, de volgende is geweest.

In de voorbereidende besprekingen, die aan de stichting
van de P, v. d . A. vooraf gingen, heeft van het begin af aan
vastgestaan, dat er Mniien_h_et kad_er_van d_e_P.y.d_.A._ voor
de leden van de verschiirënde^'g'eesteliikè" richtingen '""ruim-
te behoorde te zijn voor eijgen bezinning en eige_n_a.ctivi_-
teit. Zoo zijn, op grond van ~dë"ze overweging", in 'dé '™ ...........
j'.v.d.A. o,af ontstaan:

ƒ" het Katholiek werkverband ,
het .! rotestantsch Verkverband,
het oociad.1 Democratisch Centrum, en, laatstelijk
het Humanistisch werkverband .

•«-"

In deze werkverbanden kan de propaganda voor de diverse
stroomiiigen worden gevoegd.

1000-10-46

wörn en ge-
noemd. Tot de oprichting hiervan is het initiatief uitge-
gaan van een aantal leden van de P. v. d . A . , waarvan een
deel vóór Lei 1940 lid was van de .Revolutionnair Socialis-
tische Arbeiders Partij (E. 3. A. P . ) . Het doel, dat het
3. D. C. zich heeft gesteld is: "de doorbraak naar links;'
te bewerkstelligen en het verwezenlijken van een socialis-
tische eenheid binnen het raam van de P. v. d .A, en daaraan
zijn medewerking te~'verleensn.

Zooals bekend raag worden verondersteld, hebben vooraan-
staande leden van de voormalige .S.D.A.P., die niet naar
de P. v. d . A. z:jn overgegaan, een zelfstandige groep opge-
richt onder den naam: "De Oude o.P.A,P. ! ' .
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Het standpunt, dat door deze groep, ten opzichte van de
G.P.N, wordt ingenomen, is, o. a., door den voorzitter
van deze groep, in een vergadering, te ' s-Gravenhage op
22 November 3!. gehouden, uiteengezet, nl,: "Het is de
"taak van De Oude .3. D. A. P. om door krachtige en principi-
"eele stellingname onze plaats als sociaal -democraten
"weer in het politieke leven in te nemen. Bij de bespre-
kingen over deze kwestie hebben wij ons afgevraagd, wat
Slwij moesten doen, of overgaan naar- de P. v. d. A. , of ons
"scharen in de rijen van de G.P.N.. ',7ij besloten echter
"De Oude S. D. A. P. op te richten, omdat wij te veel demo-
ncraat_zijn_ om ons jLn^d ta G . I' . N , _t e_ kunnen jb hu is vó el en
"en te vesl socialist "om met de P.v.'d ,"A". mede te kunnen
'gaan. U E.^CÓl del . 5 IQ'l

Hiermede" "is/ge onjuistheid van de suggestie: "van de lei-
;;dende figuren van die partij (Oude 3.D.A.P.) zijn intus-
"schen zoo veel bewijzen van communistische sympathieën
"bekend geivorden, dat zij voor de nieuwe functies niet
"aanvaardbaar worden geacht^' ^aangetoond .

•Ten slotte wordt nog de aandacht evestigd op de onju-ist-
de kivestie lidmaatschap

C.P.N, van Berend J3LOKZIJL. Dit lidmaatschap is niet al-
leen maar^oc|itbaar ' gewo f3"en , doch daar-&êé?is indertijd
nogal Ja&psfëffih g'ëm aakt (zie het uitvoerig relaas, met foto
van betrokkene, in "De baarheid" van 17 October 19^-6).

Als men v?^n de zijde der C.P.N, om de een of andere reden
het lid maat sjchap van BLOliZIJL geheim.had wenschen te
houden, dan Taa3 men er toch niet toe/Overgegaan de in-
stallatie als lid breedvoerig te publiceeren; Ook de ove-
rige pers heeft hieraan aandacht geschonken.

C

Op grond van het hierboven omsehrevene is de conclusie
gewettigd, dat voor de suggesties, in genoemd bericht
gedaan, geen positieve gronden aanwezig zijn en dus rus-
tig terzijde kunnen worden gelegd. 'deze

VERZONDEN AAN: Hfd . C.V.D., Haag. C.2.
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Volgens een uit niet te contröleeren "bron ontvangen
mededeeling zou in eomnunistiache kringen worden ver-
wacht, dat binnenkort de linkervleugel in de Partij van
den Arbeid zich zal afscheiden.

Be Communistische Partij Hederland zou reeds het j
geraamte klaar hebben van een nieuwe politieke partij ,
die dese mensehen op nsoe't vangen en waarvan de leiding j
in handen zou komen van een figuur, van wien niet be-
ltend ist dat hij communist is.

Aanvankelijk-sou -Eerend-• Bl^okgjjl» de Voorzitter
van de Eenheids Vak Centrale, d^ae functie v;orden toege-
wezen. Daar zijn lidmaatschap van de O.P.H» thans echter
ruchtbaar is geworden, kan hij als leider niet meer naar
voren worden geschoven»

Hetzelfde doel gou men reeds eerder getracht
hebben te bereiken door oprichting van wde oude S.D.A.P»"
Be resultaten hiervan zijn echter niet gunstig geweest
en van de leidende figuren van die partij zijn intusschen
zooveel bewijzen van comaunietische sympathieën bekend
geworden, dat aij voor de nieuwe functies niet aanvaard-
baar worden geacht»

Omtrent 4e nieuwe partij en haar Jtfcider zou ter
voorkoming van ruchtbaarheid, alleen met zeer vertrouw-
de personen tiit «roamunistiBche kringen worden gesproken»

Ik moge TJ verzoeken mij wel te willen doen be-
richten tot welke opmerkingen het bovenstaande aanlei-
ding geeft.

HBÏ HDOPD VAK DEH
CSHZRALBff IRE&JGÏIEXDSDXBNS

namens dezen
Be Luitenant-Kolonel,

J * G.Crabbendam*

Ben Hoofdcommissaris, van Politie
te

/
AH3TEKDAM.
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COMHtmiSTISOHE PARTIJ NEDERLAND

in communistische kringen verwacht men, dat binnen-
kort in de partij van den Arbeid (p.v.d.A.) de linkervleugel
zich zal afscheiden. Teneinde deze menschen op te vangen,
zou de communistische partij Nederland reeds het geraamte
klaar hebben van een nieuwe politieke partij, waarvan de
leiding zou krijgen een figuur, van wien niet bekend is,
dat hij communist is.

Aanvankelijk lag het in de bedoeling, dat de voorzit-

ter wan de E.V-C»» gerend BLOKZIJL die functie zou worden
toegewezen. jp-Ó beweerde in vertrouwelijke gesprekken, dat

spoedig zijn "politieke jas» aan zou trekken. Doordat
zijn lidmaatschap van de c»P«N» echter ruchtbaar is gewor-
den, kan hij als leider van de nieuwe partij niet meer naar
voren worden geschoven.

Heeds eerder trachtte men hetzelfde doel te bereiken

door de oprichting van «De oude s.D.A-P." Dit heeft efahter
géén gunstig resultaat opgeleverd.en van de leidende figu-
ren van die partij zijn inmiddels zooveel bewijzen van com-
munistische sympathieën bekend geworden, dat zij voor de
nieuwe functies niet aanvaardbaar worden geacht.

Omtrent de nieuwe partij en den leider daarvan, wordt
ter voorkoming van ruchtbaarheid, alleen met zeer vertrouw-
de personen uit communistische kringen gesproken.»

Verzonden op 21 jjovember 1946.
aan: het hoofd van den centralen veiligheidsdienst, alhier,


