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IERTROUWELIJK 

Verbinding: 19 
B/1 no 526'51 PTT 

à~ 
Betreft: Bewakingsgroepen PTT. 

Uw schrijven no 109949 dd 31-5-51 

In antwoord op Uw bovenvermeld schrijven kan het vol
gende worden bericht: 

Dezerzijds werden in 1947-48 drie lijsten met namen 
van personeel van de PTT ontvangen, afkomstig van de 
drie erkende bonden. Deze lijsten waren opgemaakt door 
de diverse bestuurders van de drie erkende bonden, 
waarbij speciaal de voorzitters hun leden beoordeelden 
of deze personen in de eerste plaats in het verleden 
goed Nederlander waren geweest en hoe zij tegenwoordig 
bekend stonden. Deze lijsten waren tevens opgemaakt in 
overleg met de toenmalige directeur van de Posterijen, 
Muller. De voorzitters hebben destijds naar eer en ge
weten deze lijsten ingevuld, doch daar zij verschillende 
leden slechts oppervlakkig k~nden, waren fouten niet te 
vermijderf~ Wel is zijdelings aan de personen gevraagd 
hoe zij over de beveiliging dachten, om er eventueel in 
te worden opgenomen. 

In herinnering wordt gebracht het rapport van Verb~ 19 
B/1-244'50 dd 19-8-50 en tevens het feit dat een van de 
hoofdambtenaren, ondanks bemoeienis dezerzijds, werd 
overgeplaatst. Vele ambtenaren, die vroeger medàwerkten 
naar het voorbeeld van deze hoofdambtenaar zeggen nu: 
"Mijnheer, ik weet niets!"· De naam van de hier bedoelde 
hoofdambtenaar is bekend bij de heer Van Arkel. 
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No.G.l73/50-II/3. 
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Bericht op schrijven z No.l02862 

dd.l5.3-5l 

fOP KAART 
Onderwerp: "Personee l P.E. N. ACO/ '~ 

centrale Velsen". DAT: '" 
~AR: 

23. 4 -51. 

J·!!!.:-
-p:/.'1 
. •.t• ..... 

~ 2 AAt. 195~ ., 

•tk 

t/ --

Naar aanleiding van bovenvermeld schrij
ven wordt het volgende bericht: 

Ten aanzien van de politieke antecedenten 
van Cornelis FLOOR, &eb.21.9.26 Velsen, wordt verwezen naar 
bericht No. G.l73/5l-/3 dd.19.3.51, i.v.m. Uw schrijven No. 
84074 dd.24.5.50 

Ten aanzien v an de onbekende oud-Marineman,bedoeld 
in het schrijven van d e Inlichtingendienst Beverwijk dd. 
6 Februari 1951 No. 49 wordt bericht, dat deze persoon iden
tiek is aan: 

2. / 1 Reinier BOTTENHEFT, geb.4. 8 .27 Hilversurr1, won. Kennemerstraat 
18 rd te Haa rlem. BOTTENHEFT he eft van 8.10.47 tot 20 .8.49 
zijn militaire plichten vervuld bij de Kon.Marine,laatst als 
stoker 2e klasse. Hij trad op 22.8.49 in dienst bij het 
loodswezen te IJmuiden en op 9.1.50 bij het P.E.N. aan de 
centra le te Velsen. Voorzover bekend, is hij niet aangeslo
ten bij een vakorganisatie. Verwacht kan echter worden, dat 
hij zich zal aansluiten bij de Algemene Bond van Ambtenaren 
(A.B.V.A.) aangesloten bij het N.v.v. Op politiek gebied 
treedt hij,vo orzover bekend,niet op dè voorgrond. Bij in
formatie bij de Politie Haarlem,bleek, dat BO TTENHEFT op 
c r imineel en politiek gebied in de administ:r:atie niet voor 
kwam. 'Overigens is van enige communistische sympathieën 
niets gebleken • 

Volgens informant bestaat de mogelijkheid, dat BOTTEN
HEFT,zich in enigszins ontevreden ~in op de P.E.N. centrale 
heeft uitgelaten i.v.m. ongunstige woningomstandigheden 
waarin betroldeene verkeerde.Vanwege het P.E.N. worden er 
pogingen aangewend om hierin verandering te brengen. 

Voor wat betreft de overgang van een aantal leden 
van de E.v.c. naar de Provinciale Bond van Overheidsperso
neel wordt verwezen naar mijn bericht,in aanhef genoemd. 

Ter aanvulling zij alsnog vermeld: 
Uit een publicatie in het Bondsorgaan van de Provinciale 
Bond van Ov~rheidspersoneel No.l2 dd. l December 1950 staat 
vermeld, dat zich, behoudens enige niet op het P.E.N. werk
zame personen, als nieuwe leden hebb en aangemeld: 

~~ ( 
eb IJ 0 {) - t \je., 

H.BEKKER Velsen 
D.BROEKHU IZEN IJmuiden 
E.v.LUIJN Beverwijk 
A.v.d. WELLE ,, 
H.HEINIS IJmuiden 

~~~ t;~-
~·1"0~ 

Aangenomen wordt, dat deze personen identiek zijn aan: 
l. Hendri k BEKKER, geb.23.·7. 9l Genemuiden 
2. Dirk BROSKHUIZEN,geb.4.6.96 Velsen 

tv--~ r:).I ~ ~-
~· 

\ 3. Ernst van LUIJN,geb.l2. 5 • 90 culemborg 
r!l) H ~ Ll. 8 
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VERTROUWELIJK. 

0 ~4. Antoon van der WELLE,geb.2 3 .6. 0 4 Beverwijk 

l
~l 5. Hendrik HEINIS,geb.23.1.22 Oterleek 

De onder 1 t/m 4 genoemde personen waren lid van de 
~ B.N.O.P( E .V.C. ) (zie mijn brief in de aanhef genoemd). De onder 

. ~ 5 genoemde persoon,was ongeorganiseerd en komt verder in de 
' administratie niet voor,terwijl hij voorzover bekend op poli

tiek gebied niet op de voorgrond treedt. In een vertrouwelijk 
gesprek d eelde de onder 3 genoemde E.v.LUIJN mede, dat hij lid 
van de Provinciale Bond was geworden omdat hij vanuit Bloemen
daal een tip had gekregen. Hij vreesde moeilijkheden indien 
hij lid zou blijven van de E.v.c. Tevens zag hij,aldus zijn 
bewering,als lid van de Provinciale Bond meer bevorderings
mogelijkheden. 

Toen hem gevraagd werd,waarom hij geen lid was geworden 
van de Algemene Bond van Ambtenaren, antwoordd e hij "dat nooit" 
Een nadere verklaring van zijn afkeer teg en deze organisatie 
werd niet verkregen • 

Wie degene is gewe est,die de tip aan Van LUI JN zou heb
ben geg even is niet bekend geworden. 

Vermoed wordt echter, dat de Hoo fdportier RENES, het 
een en ander hee!é't losgelaten in dit verband. Bekend is, dat 
deze Hoofdportier steeds getracht heeft het onder hem staande 
personeel uit de E.v.c. te houden en te krijgen. 

Cl\ Einde. 
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Onderwerp: Actie onder de straatmakers te 's-Gravenhage. 
Datum ontvangst bericht: 10 April 1951 
Betrouwbaarheid berichtgever: be~rouwbaar .------
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1 .~ ·18 APR. 1951· I 
AëD/ ta[3o.1 f. 

'I.Yti- . $ - -- . •• • ...,_ ... ; ....... , __ _.· 

De verspreiding van bijgaand pamflet, ondertekend 
door "de ds.Legatie van bestrating'' moet gezien worden 
als een onderdeel van de op dit ogenblik door de C. P . N. 

• 
door middel van he~ dagblad "De Waarheid" gevoerde actie 

(j /;.. ten behoeve van de straatmakers. 
~: 1 • Bedoelde "delegatie van bestratingen", bestaande 
• 1 VY111 JY uit de navolgende personen: 
~--~ . t. 1 .. ~ l.b~~ ERG Cas er Barnardus van den geboren ~e 's-Graven-
~~~~~ hage 11 Oe ober 910, wonende Noordpolderstraat 7 te 's-Gr 
(;L.U.ll tw''' venhage; 

eJ;... / I 2. BOEKEE, Joris, geboren te 's-Gravenhage 29 Juli 1918, 
/t1Jm -~ wonende Van Ostadestraat 458 te 1 s-Gravenhage; 
IA~ l~ J 3. . CHARIT~, Hendrik, geboren te 's-Gravenhage 5 October 
I. A;;~rpr :~1~ 1900..? wonende Laakweg 2.LO te 1 s-Gravenhage; 
~ftv~ . _ q,uvr~ I 4 P~ O. DORP, Pieter van, geboren te 's-Grayenhage 4 April 
~~~~ ' 1921, wonende Slachthuiskade 302 te 's-Gravenhage, is een 
~w,l.r~~flt.ljé~~Wj vertegenwoordiging van de in g. emeentedienst werkzaam zijn-

tri · G Ü k...-fl{].t.J' 0 d,g_ straatmakers. . .. 
VtP · De "delegatie 11 wordt ech~er geleid door: 

X lo'>'!:> HOVENS, Hubertus Nicelaas Wilhelmus~ geboren te Venlo 
3 Juli 1898, wonende Stortenbekerstraat 09 te 's-Graven
hage. 

Hoewel getracht wordt alle te 's-Gravenhage woonachti-e ge straa·tmakers bij deze actie te betrekken, houden de 
niet in gemeentedienst zijnde straatmakers zich a!'zijdig. 

Verschillende firma's in het bouwbedrijf te 's-Graven
hage zijn, gezien de technische moeilijkheden, welke een 
loonadministratie ondervindt bij het toekennen van een 
loonsverhoging, nog niet tot uitbetaling van de onlangs 
toegeKende 5% loonsverhoging kunnen o~ergaan en dit feit 
wordt door de C.P.N. uitgebuit om zich als voorvechtster ran de belangen van de ar beiders op te werpen. ( e in'! e) 

:1 



DE MAAT IS VOL!! 

Thans STRIJD GEBODEN. 
De regeringspolitiek betekent voor de arbeider~ steeds stijgende prijzen, terzelfdertijd dat de ondernemers hun winsten 
vergroten . De eerste levensbehoeften, brood, margarine, suiker, meel, stegen met 15 tot 40% in prij~. Daarmede 
werd het levenspeil der arbeiders met een schok omlaag gedrukt. Het was terzelfdertijd voor de grote ondet<:_ 
nemers een bron van speculatie. Alleen reeds aan de suiker verdienden zij in enkele weken 5 millioen gulden extra. 
De politiek va~ prijsopdrijving betekent het . omlaag drukken van de koopkracht, betekent het verscherpen van 
de uitbuiting. 

Deze politiek staat niet stil bij suiker of margarine ; nog dagelijks gaat de prijsstijging voort. Gisteren was het 
het bier (5 ct) kolen (85 ct. -tot f. 1.40) gas en electra, kunstzijde (dus alle textiel) kapperstarieven enz. En het 
eind is nog niet in zicht. De prijsstijgingen sedert §eptembèr 1950 hebben de 15 °/0 overschreden. De loonsver~ 
hoging van 5 % is dan ook geheel ontoereikend. 

Zelfs deze schamele 5 % poogt men aan het overheidspersoneel te ·onthouden ! ! ! 

De ministers, die vorig jaar hun eigen salaris van f. 18.000.- op f. 24.000.- brachten, beslissen thans over de 
verlaging van het levenspeil van de grote massa. 

: · De ~ der Uniebonden steunen deze politiek door dik en dun . 

.• Zij doen radicaal, maar verzuimen ~oncrete en · duidelijke leuzen uit te geven en de .arbeiders te mobiliseren. Zij 
staan op het standpunt, dat de arbetders offers moeten brengen en dat hun levenspetl verlaagd moet worden. 

De arbeiders zijn niet bereid offers te brengen ten bate van de oorlog. De tijd der vage beloften, 

der halve toezeggingen is voorbij. Eens komt er een einde aan het geduld der werkers. Dat ogen

blik is thans gekomen. 

De gemeentelijke arbeiders van bestrating, hebben besloten, indien aan hun eisen niet wordt voldaan, de strijd 
aan te binden. Zij staán op het standpunt, dat de prijsstijgingen volledig gecompenseerd moeten worden 
een loonsverhoging van 15 % 
Als eerste stap eisen zij de onmiddellijke uitbetaling van de 5 % die reeds algemeen wordt toegepast. 
Reeds vond een krachtig en uitstekend geslaagde demonstratie plaats voor het kantoor van de Gemeente Werken, 
waar de ondertekenaars van dit manifest de volgende eisen aan de directie voorlegden : 

Onmiddellijke uitbetaling van 5 % loonsverhoging ; 

. Onmiddellijke uitbetaling ziekenfonds-tegoed van f. 25.
Onmiddellijke uitbetaling tegoeden over 1950; 

Herclassificatie (alle straatmakers naar groep 5, alle helpers naar 4); 

Verstrekking van werkkleding . 

• De arbeiders van bestratingen zijn vastbesloten de strijd voort .te zetten. De strijd van ons, bestratingsarbeiders, 
staat niet op zichzelf. Deze strijd is een onderdeel van de totale strijd der internationale arbeidersklasse voor 
Vrede en Welvaart. Wij doen een hartstochtelijk beroep op het Haagse Overheidspersoneel en dat van de H.T.M. 

Volgt ons voorbeeld ! Formuleert Uw eisen I Smeedt de e~nheid I 

Organiseert de strijd! Vol vertrouwen gaan wij da toekomst tegemoet. . . 

Samen zullen wij de oorlogspolitiek van de regering-Drees en hun steunpilaren, de 

Uniebestuurders, zware slagen toebrengen. Samen zijn wij onoverwinnelijk I 

IN DE AANVAL HOOG DE EENHEID VAN ALLE ARBEIDERS - - .... - · _...._ 

~tie van ~,B_estr~~~: __ _; 

Cas van Cl'ër"Berg, (E. V':'"C.) · Joris Boekee (E. V.C.) 
Henk Charité (N.V.V.) . Piet van Dorp (E.V.C.) 
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Met verwijzing naar het schrijven van de !oD. Bever
wijk, d.d. 6 Februari 1951 no. 49, waarvan ook U een ·· 
exemplaar werd toegezonden, moge ik U verzoeken mij wel 
in kennis te willen doen stellen met de personalia, poli- · 
tieke antecedenten en verder van bela~ zijnde gegevens 
betreffende beide in de laatste alinea van dit schrijven 
genoemde· personen: Floor en een onbekende oud-Marineman. 

Tevens ·zal ik het op pri"js stellen Uw mening te mo
gen vernemen omtrent de onder punt 1 in genoemd schrijven 
bedoelde overgang van de gemelde leden van de E•V.C. naar 
de Provinciale Bond van Overheidspersoneelo . . 

HET HOOFD VAN DE DIENST. 
·Ji'Namens deze, 

Aan de Heer 
Oommissa~is van Politie · 
te 
V E L S E ltr. ., p 

~:u . .. 



·--- ~KAART I M.Df • 
DAl: 'I 

·PAR: • -

6 Febrm ... ri 1951 

~/, 
g1 .tf, t'J•:J"t ' ~{ 

·---·.- lfflir J ,t, DIN 0TGEhEI1\i 

Aan: B.V.D., t . a .v. de heer van AL·:el. -~ g m 1951 0t 
hoofd I. .u . Ve..L~en. --- --

Onder-"c.rp : Inlic~ltin.;ell. over p'-rsone ol 
PEi.~- Ce tr&.le - Ve_sen- :ï.;oon: 

cc ' /PJ#J2 · 

• 

• 

Op 30- l - 51 is ons dovr een betrouwbaar PEL"- informw:.t 
het volgeLc...e mecï.egedeeld: 

1. Uit een publicatie van het Bon~sorbatn v&n de 
Provincio..le bond van Over.!._Gi'ds_ e:r-soneel, December
nu.mmer 1950, verschenen in Januari 1951, ·\JeLce Bond 
is ~anGesloten bij het Ambtenaren Centru2, zijn van 
de E.v.c. als lid overgegaan naar de~e Provli1ciale 
Bond: 
1 . En1st vru1 L~ijn , geboren Culembors 12-5- 1890, 

po1·tier P .'T, vJOnencle Bevervlij:c , .H.i:.>sum"t:mrgstr<:..at 53. 
2. D. Broe~dlui2,en , Zee\Jeg 310, Driehuis, portier P:t:. . • 
3. Jacob Be.c:.:er , gebo.Lsn Amsterc.cln 4- 2- 19, va:.~ an le 

lcl&s PEL:, wonenc..c t e Bevervlij::.:, Assmnbur..;str .... at 13. 
H. Be.c :er , Technisch Ambt ene. ...... r .A PEi.ï., wonende 
~ijkerstr~~tweg 286 te Velsen. 

tx • 4. 

5 . Wilhelm =-.::os ter, ,se boren Rot terclan 9- 2- 10 , el cctr·o 
monteur PBC , wonenó.e te Beven1ij . .: , Acaciala[;ll 1 . 

6 . Hendri.::: Jan ~v-at er.r.(am.p , geboren Zwolle:c:&:ers:pel op 
10- 9-1900 , Technisch Amb"Senc.ar A PEb , wone1.1.cle te 
beverwij~ , Po:pulierenlaru1 15. 

Voor nadere inlic.üingen over deze perso:üen ven1ij zen 
...:_ TJij :naar ons schrijven l·.:c . 78 , d . d . 23- 5- 49 . 

Voorts zouQen er nos weerelere EvC ' ers vm1 de PN· 
Centrale als lio. uitgetreden zij u , doch de name::2. 
v&n hen zijn tot op heO.en nob niet be.!Cb~C. . 
I nsiders schrijven het ui ttrecLen enJcel toe aan een 
vrees dat EVC ' ers in een po si tie bij Qe over •. e iö. in 
moeilijkheden ~CUlmen J.cowen . Betwijfeló. dient t e \'!Or 
den of de uitgetreQen le~en geen contact meer met de 
EVC o:m erhoude:n. 

De I.D. Velsen verwijzen wij voorts naar ons schrij 
·- v en l;r . 276 , d . CL . 31- 7 -50 , w&<:,rin wij over enkele 

vru1 bover~ genoe:c. de :perso:.?.en ( de nrs . l - 2 en 6 ), 
reeds enkele bijzonCLere medede:Lli1.;:;en o.eL.en . 

2. In laatstgenoemd schrijven deden wij ook een mede 
delin.; over een 11 portiersi~vJest i en . 
De portiers vielen bij het P~T onder cï.e 5e loongroep. 
Medio 1950 werè, een nie·o:we f"t.mctie voo:. hen ingesteld 
n .l. die vé:..n Portier- Centrale Verbó.lldme ster . Deze 
functie :wn de portiers bren~ en in cle 6 e loon.;roe:p , 
wat een vermeE.rd.el·in.::, aan ja~rwedG.e ç;af va:;:1 f 158 .-. 
Port iers die ir~ l~et bez;i t waren van een EHJ::,O- di:pl oma 
xonC:.en tot deze functie worden benoeü1ö. . Vru1 ö.e 5 por
tiers waren er 4 il1 het bezit van dit diploma. 
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2. 
Hen '\.Jerd toegeze~d dat zij hun nieuwe fUllCtie zouö.en 

krijcen. Dit is ceschieo. , r.1et uitzonderinG van de Cl':V' er 
c. iviim1ee , Prilleestraat 26 te Velsen- Hoord, :portier PEI.\f. 

Er w""s slechtséén :portier die niet in het bezit van het 
EtlliO- di:ploma YJä.S. Dat was Ernst v&n Luijn, hiervoor ;;enoer.2o. . 
Van Luijn wenste &...nvru.ili:ièlij~: get,n diploma te behale:..1 , doch 
heeft zijn Sti::UlO._ unt nadien herzien . Ha EHBO- studie heeft hij 
th&.l.s zijn EHBO- diploma behat:..ld. 

Daar door het be~rijf bepaala is dat de portiers die het 
EHBO- diplomc... bezitten tot de nieu\Je funct:i.e behoren te worö.en 
aangesteld , heeft het veruonderin,s gewe~d dat voornoemde 
I\~innee , niet bevorderd Hord . Wel r1erö. aanöevoeld dat het oor 
de beö.rijfsleiäin0 moeilijk zou zijn om ook van Luijn te 
bevora.eren wanneer deze zijn EHbO- diploma had behab.ld , öesien 
v<.:m. Luijn's politie::e antecedenten . 

Onder de 3 personen , die als po1·tier \Nel werCJ.en bevoro.erd , 
bevond :::;ich ook: D. Broed1uizen , voo:rnoe11d. 

In Januari 1951 heei't V311 organisatiezi,j c:e een be spre. ing 
plaats gehC?.d met a.e bedrijfsleidinö waarom Iilinnee niet was 
bt:.vorderd . E:ier bleek à.e 1cwestie van LuijE mee in verb&l1d 
te staan . J)· en zat met de fi[;uur va11 Luijn no.s al in de maag . 
Van de leidinc; · .. ensten è.e heren de brv.in en Luê.wig de portier 
van Luij·l in diens laatste 5 dienstja1·en no~ zo hoog mogelijl: 
op te voeren in zijn positie . Daar het echter moeilijkheLen 
oplevero.e om va11 Luijn te bevorueren en men hem niet alleen 
- nu met gelijke rechten - onbevorde1·ct wenste te laten , 
heeft men naast hem ooK lvünnee niet bevo:rCJ.eTo. . Begrijpelijk 
heeft dit bij de C~N- afclelinö ontevTedenheid [;e\ile:ct . biede
delingen over vo:renbectoelcle bespre~cinö mogen in een eventuele 
bemoeienis VaJ.l u~ zijde met dit ~ev&l , niet woro.en gede.~: , 
da&r v1ij dan moeilij~:heo.eil venvachten voor onze ildo:rmant . 

3. Onze beö.:rijfsinformm1t vestigt voorts de a~1dacht op 
t·wee personen , dlE. moinenteel op het bedrijf \.'E-L~..en e1: c.ie 
zich t egenover het pe1·soneel s t eeds sterk c m . .J""-m"istisch 
uitlaten : 

a . Fl oor , ongev\;.cr 24 j ac,r ouo. , wonenà.e il1 I Jmuiè.en , 
die thans ongeveer l i jaar op het becrij f werJ.:zaam 
i s en uit een COllllilm1iSt i sche familie z ou J.-;:o:.nen • 

b . Een onbe~el~o.e ouo.- Mari nem&n , af"~oÁnst:tz; lat ttac.rle.w. , 
"bîjöeiJ.aa.Dd npotje" , lJer~ e:;.1d i n G.e :.:etelplo es , clic 
thcns on.;;evcer 1 jaë..r op het bedriJf ï-ve :r2.:z&c.....,...,. is . 

I.D. 

} 
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Hendrilms 
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Aan de Hoogedelgestrenge .tleer . 
Lt .Kol. V .R. Los v ah Aaarla nderveen 

Departement ban T3~itenlandse Zake,n 
. ' 

) .·''. 
·s~G ~- aVe n na g e.~ 

Na9.~·· a.an;;t.e~·~ing 'V~ e·en op · ~3 d~~ v ar.r he.t Ministerie 
van Bui te:h::h.àndse Zaken, DBD ,No,. 663 C op:bvarigen telefonisch , 
verzoek-, luidende · als volgt:' ''Verzo'ekè na gaan wie werkgev;er 
van Johannes J;ien drikus Zwart Nederlander wonèB.de Vaalserland
stra~se 62 Ákèn· get'.'Celer·• en in aans1ui ting aan he t, daarop 
volgend d.d. 24 dezer met ·u gevoeraè telefonisch onderhoud, 
heb ik de eer U onderstaand d <3· omtrent Johannes tien drilrus 
Zwart in -samenwerking met de Duitse Politie. alhier ver zameldél!r 
gegevens te doen 'toekomen. · 

' Johanne·s l:ienqrikus :6wart ig ge.boren op ? O'c'to.ber 1912 
, Op 13 December 1949 heeft hi ,j zi'ch, . komende uit Berlijn-Dahlem 
met zijn èchtgenote . .J:ienia Ils.e geb~ van Bahder en zijn zoontje 
Viktor ... Sebastian, g eboren ll December 1944 te Bukow-Mark 
Brandenbu.rg, te Aken gevestigd en politionee;t gemeld aan het 
ad:r;'es aldaar, Vaalserlandstrasse 65, 'Vaalserauartier. Dit huis 
is eigendom van ZJwart, terwijl hij tevens zijn woning te 
Berlijn-Dahlem aanhoudt. · 

Zwart zo-a l_ifede·rlander ván geboorte zijn, echter deze 
'nationaliteit . heb..he.n :sr.:ar]..Ç>~en; op gr0:o.d waarvan is niet met 
zekerheid bekend, .doch vermoed,~.l:Ljk :t§ ''l ,.geyolge : van zij:q. de~l
neming aan d~ f?paanse burg.er9o:t.'log -·en w~l ~a.n Q.ommünistische 
z"iJaé. ' . .. . . 

l
• ,,......,-:- ...... Gedurende· de oorlog ~- Zwart in een concentratiekamp 
·l:),ebben gezete·n en: nà de bevrijdJ,ng on opdracht van het Neder
· landse Rode Kruis in Dui:tsland werkzà.am zijil geweest. Hij gaf 
i z·ich toen als i' captain•• uit. · · 

Volge;ns mededeling van het ·•Einwohnermeldeambtn zou 

)

Zwart, die zich thanS. als reporter uitgeeft, reeds eerder door 
de Duitse en Ne-derlandse Politie in het oog zijn gehouden; men 

,kom mij echte,r niet zeggen op grond VJaÇlrvan • .tiet vermoeden 
bestaat, d_at Zwart als voorma.li'g Nederl?.nds officier in Moskou 
een applicatie-cursus volgde en sin?-sdien alS. agent V:Çlll de . 



•• ·, ' 
' 

.;. 

l cor:iununistisch~. partij optreeq.t. 
Enige tiJd geleden moet een wachtmeester Verheul van 

' de Kon. Marechaussee uit V9.als in verband met deze zaak een 
onderl;l.ouq hebben g.ehad met een Duits poli tiebeambte van de 
politiepost Vaà.lse-rquartie • . · achtmeester Verheul zal onge
twijfeld inlichtingen omtrent' Zwart kunnen verstrekken, zo 
dat het aanbeveling verdient met hem in verbinding te 

treden. 
Volgens med deling alhier van de politie 40u Zwart 

reeds 2 jaar, vóórzijn officiele aanmelding bij de politi 
illegaal in .het Reg.Bezirk Aken hebben vertoefd.In zijn 

. quasi:..hoesanigheid als . reporter was hij goed. bevrienq met 
de Reg.Prasident Lude te · Aken, die inmiddels van zi·jn'xî:tn!J&:j 
functie is ontheven. . 

Verder zou-, nog ste·eds_ volgens mededeling der p1hlitie 
alhier, de echtgenote · v~n Zwart, Genia Ilse geb.vanBahder, 
zich momen~eel in Nederiand . .ophouden. Dit laatste is 
slechte op illegale 'l.vijze mogelijk, aangezien op dit Con
sulaat niets bekend is van het verstrekken van een visum 
aan betrokkene • 
.beze vrouw zou e~n dochter .zijn van een vooraans~aand ltitbe:r 
uiterst links georiënte'erd (Comm.) pél.rtijlid.Nadère ge-
gevens war~n echter niet te verkrijgen. , . 

. Zwart is persoonlijk ze·er moèilijk aan te treffen;hi 
is doo.rgaans . op reis. Zijn woning wordt b phalve door zijn 
familie nog bewoond door een huisbewaarster.en een se 
resse. Voor buitenstaanders. in het bijzinder voor ambte-
naren, is het vrijwel em.mogelijk de ··woning te betreden. 

Een afdeling van de ·•sonderpolizeinte Aken stelt 
momenteel een nader onderzoek in, van het verloop waarvan 
men mij op de hoogte zal houden. . 

In verband niet het bovenstaande moge ik U er Uwe aan 
dacht nog op v~stigen, dat mij een op 12 J'uni jl..gedateerd 
verzoek van een zekere J.E.N.Keasberry, wonend,.e te· •s-Gra
venhage, Druivenstraat 37, bereikte, waarin 'deze mij om 

·een mededeling verzöcht of Zwart no·g aan zijn adres te 
Aken woonde en ,welke ~''erkzaaniheden hij uitoefent,'Een ant
woord op dit schrijven, waarvan afschrift hiernevens gaat, 
werd dezerzijds nog niet gegeven, aangezien het mogelijke 
wijze van belang.~an zijn dhr •. Ke~sbe~ry pe:soonli~k in te 
lichten, resp. bl.J hem nadere J.nlJ.chtJ.ngen J.n te wJ.nnen. 

Zodra mij aanvullende mededelingen_·van de zijde der 
Poli tie bereiken, zal ik .u daarva .. 11· onmiddeli jk op ·de 
hoogte br.engen. 

.: 

Bij 1. JL 

. .. 

DE CONSUL DER NEDERL~~EN 

w.g. 

(Ir. J. Goedhart) 

,. 

' ' 

> 

' 



Hoogedelge:Str~nge 

1 

B,eleefd ver .~oek ik U mij mede te . delen 
of de hee:b Johannef? .tiendrilws Swa~rt(Zwart),?, g~boren 
6:-10-191.2, . die volgens een bericht :van de Nederla,_ndse 
Consul te Herlijn te Aken aan· .de Vaalser Landsbra.sse 65 
z'ou wonen nog op .dàt adres woont en welke Werkzaaniliaden 
hij uitoefent.. ,, 

U bij voorba.a.t .te zeerste dänkend voor. 
moeite, teken ik, 

Hoogachtend, 
ge:t. J. Keasberry 
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A1gemeene -z·aken 

No. 13786-1?23 GS 

• 

,•,.t 

Ik heb'· de eer U .hienevens in ~!schrift te doen 
·toekomen een brief d.d. 2 dezer, No .1401-G/252, . 
met bijlage, van het .Hoofd Q.er Nederlandsé Missie te 
Berlijn, betreffende J • .l:i. Zwart • . · . 

Gaarne .zéiJ.l ik van U vernemen, welke de aanleiding 
was om aan de Franse Politie-áutoriteiteh te Baden
Baden inlichtingen omtrent betrolçkene te vragen. 

DE MINISTER VAN BUI~ENLANDSE ZAKEN 
voor deze, 

de Chef der Dïre.ctie, 

Zijner Excellentie 
de Minister van Justitie. 



" . 

NEDERLANDSE MINLITAIRE ·1\áTSSIE 
JE GEALIEERÖE BESTUURSRAAD IN DUITSLAND 

•' 

BERLIJN-Chariqttenburg, 2 ·Fe.brua,ri 
Uhla·ndstrasse. 7/8 ' 

Bijgaand heb. ik de eer U een sc.brijven. te doen toekomen 
van le Pr~fet Chef du Service de la Suretê te Baden-Baden, 
nr. ,1291 HQ/SUR/SDT/SAT D. 24.718 d.d. 20 Januari 1950 in
zake J.H. Zwart, welk s-chrijven is gericht aan. de Direct 

.. G~meraal v-ah P-olitie. 

Ik moge · U ~e1:;zoeken bijgevoegde ·: b.ri'ef, die mij ter <iocr
zending gewerd door tussenktn:o,s ·t van. d:é Consul . der Neder
landen te Baden-Baden, wel te vville:o. doen verder geleiden 

be ·stemming. 

BET HOOFD VAN. DE N'~D'ERLNADSE · 
MISSIE IN DUITSLAND 
Voor deze, · 

de ~apitein~Adjudant 

(Mr. G.J. de Graag) 

Zijner Exellentie 
de .ti ere Mini st er 
van Buitenlandse ·zaken - ' 
te 1 s-Graverthage. · . . 



.. ' 

SERVICE DE LA SURETE 

1291 HC/SUR/SD~/SAT 
D. 24.718 

::ç3aden-Baden, le 
S.P. 50.442 B.P. M. 

LE PREFET 
C~F DU SERVICE DE LA SURETE 

A 

Monsieur le Direct ~ur Général de 
la Police Néerlandaise 

S/c ~ du service des Liaisons 
. , ~ 

A/s. du nornné Zwart Johannes, Hendriklis 
V/lettre no. P.245/49, en date du 23.11-.1949· ...: 

Suite . à votre lett re citée en référence," j'ai 
l'ho11neur de vous indi auer ei-dessous, l es renseignements que 
j ' ai recueillis sur le nommé: . ., 

ZWART J oha:o.ne s, ·He:q.driküs 
né. l 'e 6.10.1912 à 'AMBTERDAM . 
apatride, domic.lié à AIX-la-CHAPELL~ 

1 . 

I 

Lors de la querre civile espagnole ZWART a combattu 
· dans les rangs des Brigades Internationales, contre les forces 
. du Général FRANCO. · . 

j 
Arrêté par la gestapo, E!n Hollande, en · raison de 

ses idées d'extrême gauche, il a été interné au camp de 
BERGEN-BELSEN, au il aurait f.avorisé la fuite de plusieurs de 
se·s:e: compatrotes de détention. · 

( ' De fin 1946 au début de 1' année 1948, ZWART a été 
\ emp~oyé à la ~ission de la Croix Rcmge Néerlandaise ä BERLIN· 
t O~ 11 a trava1llé avec acharnement à la recherche de ses 
:· compatriotes hol1andais décédés aux camps de concentratîon. 

f Dans le courant du mois de Mars 1949 1 i intéressé 
1l· s' est proposé au service des Persorm·e· s Déplacées, Secrétariat 

de Berlin, pour travailler bénévole~ent à la recherche des 
déportés décédés dans les différ.ents camps de concentratien de 
la Zone Sovietique , . ainsi que dans ,les terri toires sous 
administration polonaise .. Il a airisi fo:urni à ce Service une 
documentation importante port.ant .sur environ 30.000 persennes 
dont 1.500 ]fran~ais. ç · -

Zwart a prétendu tirer ses moyens d'existence d•une 
représentation commerciale suisse pour BERLIN et la Zone 
Soviétique, alors qu'une autre fois il a déclaré faire du 
journalisme pour différents jounalisme pour différt7nts. journaux 
hollandais. . 

La preuve qu'il se livrait à la contrebande n'a pu 
être établie. 

LE PREFNI' 
CHEF .DU SERVICE DE LA. SURETE 

Le sous-Directeur '11ec~ique 



van 23~2-1946 tot 1-1~1947 officier 
dienst bij Ned.MiLMissie Berlijn • . 
~an 1-1-1947 tot 1-4-1948 bij Rode Krui-s te Berlijn • 
. Na 1-4-1948 qntbreken alle gegevens, ook bij. Rode Kruis 
geen tegenwoordig adres bekend• 



14 Juni 1950. 
Kantoör v~n ·Speykstraat .24 . 

. \rel~ 3~.4~'<7 · : 

Aan het 
Ministerie van 
Plein 23 
Den Ha.-M.t. , 

In verband .met' een vordèring, · die cliènt I:J.eeft op 
Johannes tiendpieus ~wart, Nederl~der, wonenRde te AKEN, · 
Vaase:i:> Landstraase 65, eèn en a,nder krachtens vonnis van 
d,e Arrondisse.tn.ents-Rechtbank te Amsterdamvoor schade . 
wegens aanrijding, verzoek ik U. mij te willen berichten; 
of Zwart bij · Uw Ministerie in diehst is. . 
H±j was voorheen bij de N~derlan-9-s·e 'Militaiue Missie ·te 
Be;rlijn. ' · 

dan,kend voor Uw. moeité; 

w.g. l 
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CONSULAAT 
DER 

NEDERLANDEN 

Br,No : 
Betr. Johannes 

~ . . ' 

Aan de .tloogedelgest renge. Heer 
Lt.Ko1.V.R~ Los van Aarlanderveen 

Departement · van Bui tenla·Ddse Zaken 
's-G· RAVEN HA GE 

ln aansluiting aan mijn schrijven van 27 dezer heb ik 
de eer U te berichten, dat ik mij alsnog gewend heb tot .de 
British Iute1lingence Service alhier, teneinde nadere inlichtingen 
omtrent ma in .ma.rgine vermelde persoon te verkrijgen. Deze in-

J) ~lic~t. inge~ komen ten del~ overeen ~et, doch wi~ke.n in ~e:schii- · 
· flende opzJ.chten af van dJ.e, welke J.k van de DuJ. tse poll tJ.e mocht 

ontvangen,- Ik acht het .derhalver nuttig U onderstaand een uittrek
sel 1J.i:t. een door mij ingezien, "top-secret,. ràppe>rt van de genoemde 
Britse dienst te .doen toek;oni.en . 

\ 

· · Zwart is geboren te· Amsterdam op 6 ··October 1912 en in 
het bezit van een vreemdelingenpas No.Ol4537, uitgegeven te 
liaarlem op 22 Maart 1949 en voorzien van visa, verleend door de. 

1French Issueing Authority in Berlin. 
·• · Zijn Jadressen zijn: Postbus· 8, Vaals eri Vaa.· lserlandstrasse 

65;Aa.chen. Aàn dit laatste adres was hij oorspronkelijk niet 
officieel geregistreerd. Oäk: geeft hij .als adres op:Schloss

t platz 13, WàfenbÜtte1, hetgeen waarschijnlijk dat is van een 
zekere Stegemann, die verondersteld wordt te zijn portier van 
Schloss WolfenbÜttel. . · · . 

}.· · Betrokkene is op 11 December. 1946 getrouwd .met Ir.ene 
VoJr7I'iD.k (do,chter van de sociaal-democratische politicus van dien 
naam), uit welk huwelijk op 19 Mei 1947 ~en zoon Koos werd geboren 
Hoewe~ Zwart thans van deze vrouw ge~cheiè.èn, schijnt hij nog op 
goede "voet met zijn voqrmaligen schoonvader te staan. 

r Op 28 October 1948 hertrouwde Zwart met Elisabath Spanjer, 
privé secretaresse van de Secretaris .èl.er .Neder1ands·e Communisti-l sche Partij. ~ ~- .S MA.Wt.•=t • rt.A.~. w. .P.o .s-IC( 4 - . 

Zwart is voormalig Nederlands reserver offi·cier; hîj vocht 

I in de jaren 1936/37 in Spanje aan de z:i,jde der Communi'sten·, doch 
zou reeds voorheen zijn Nederlandse nationaliteit verloren hebben 
als gevolg van zijn associatie met communisten en bezoeken aan 

1 Moskau: (?) . 
Verondersteld wordt dat ~wart gedurende de jaren 1939/45 

in een concentratiekamp is opgesloten geweest, waar hij inti.eme 
vriendschap .·sloot met Lude, later !Regierungsprasident de Aachen, 
doch sinds enige maanden als zodanig ontslagen. 

·, Zwart was bij de Nè.de;rlandse Militaire Missie te Berlijn 
\werkzaam van 23 Februari 1946 tot 1 Januari 1947, . doch werd daar 
1wegens gepleegde onregelmatigheden ontslagen. Desniettegenstaande 
schijnt hij daarna tot 1 April 1948 bij het Nederlandse Rode Kruis 

~ te Berlijn te hebben gewerkt. Gedurende zijn verbl~jf te 
Berlijn wekte bet de aandacht, dat Zwart bijzmnder faciliteiten 

i bij het overschrijden van de zone-grenzen genoot. · 
..).... Betrokkene is in het bezit van twee auto .' s. één Sudebaker 

model 1947 met Nederlands nummer GZ 91886 en een andere (merk · 
·lonbekend) met n1Îlmmer GZ 91885; hij beschikt over documenten van (: d!3 



l!:rà'nse Miii taire Missie, krachtens welke hi~ gemachtigd is. 
onderzoekingen in te stellen met betrekking tot· ex-krijgsgevangene 
in Du:Ltsland. -' , 

Zoals hierboven opgemerkt, was Zwart aanvankelijk niet 
offi'cieel geregistreerd aan zijn adres Vaalserlandstrasse alhier; 
vermoed wordt dat · de G:~meindedirektor van ·T.taurensberg ( ondér 
wi.en dit adres résorteer~) huiverig was in d.ez~ op te treden 
in verband met Zwart's relaties -met Lude venrnoemd. Thans achijnt 
h:ij echter geregistreerd te · zijn~ ' ' 

Op 20 Dece.mber 1948 ging :6wart .wet de t oenmalige eige
naa':ç väh het •• huis aan de Vaalserlandstrasse (e.en z,ekere :Artweger, 
wonende te Munchen) een overee nkomst aé1.n, volgens welke hij een 
eers·te optie voor aankoop ontving en zich verplichtte het huis 
te 'doen herstellen en opknappen. Deze werkzaamheden werden uit-
gevoerd 9-oor een zekere Schanz, met wien Zwart thans niet me.er · 
op goede 'voet staat, daar versçillende rekeningen niet werden . 
vo.ldaan. (Op dit Consulaat heeft ziçh· ov~rigenq dezer dagen nog . 
een firmà Baguette uit Aachen vervoegd, die · een vordering van 
DM .• 660.- p:p :6wart heeft). , Een. ander · deel werd betaald in 
100 DM bankbil1jetten, die. in .. dé ' Russiscl:le Zone van Dui t ,,sla:-hd 
gedrukt, .al th.a.ns uitgegeven schijnen te zijn. · . ·· 

De Britten achten het nodig de .gang t->n· van ·zwart na te 
gaan daéJ.r hij : · · . 
1) voortdurend heen. en weer reist in de drie ,zon~s van. West 
Duitsland, de Russische ·Zone, N!"derland en ~elgie.; 

1

2) bij zeke. re gelegenh.ei.d enige. ki .. sten me.t krant· en, t.ijdscb,r. ift~n 
en: p~letten inhoudende communistische :propaganda, uit de . 
Russische Zone naar het Internàtionale Istituut voor Sociale · 
~eschiedenis, Keizersgracht 264, Amsterdam ~ebracht heeft·en 
wel aan het adres. van Met(.~ Adema v.an Scheltlnga (Sc:l::):eltema?); 
3) daar hij verdacht wordt betrekkingf_;n te on9,erhouden met het 
Franse ''DeU:xième ]ureé!u), ·alsmede met . de S.E.D. in de Russische 
Zona; · 

·4) daar hij in Juli. 1949 een paspoort Control Officer als passagier 
· · va:n Vaals naar Berlijn in zijn al.lto meenam en bij die gelegen-

heid bleek, dat hij aan de zonegrens niet de minste moeilijk-
heden· ondervond en zonder meer werd doorgelaten. 

Van andere betrouwbare zijde vernam ik mog: 
1) dat volgen·s Franse bron Zwart in ~en go·ed blaadje staat bij de 
Britten én deze zijn diensten op prijs stellen (sic!); 
2) dat hij aan een , zekere Eertram Dietz,, voormalig hoog politiek 
functonaris van à.e S.E.D. heeft aangeboden hem :per auto :naar 
Berlijn t.e brenge1f,' w'elk aanbod werd afgew,~·ze:n, ·: daar Dietz hem 
niet vertrouwäàR. 

. Ten slotte, verwijzende :naar de voorlaatste zinsnede van mi 
bovengRN:èi:a:l::!iaangehaald schrijven, moge ik U me~edelen, dat dezer 
dagen ·.op dit Consulaat ter uitreiking aan betrokkene een vonnis .. 

. van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam w.erd ontvangen.,waarblJ 
L'iwart werd veroordeeld tot de betaling van een schuld van F 1400.
aan J.E.N. Keasberry te den Haag. Hierdoor wordt het schrijven van ,· 
laatsgenoemde aan dit Consulaat verklaarbaa~. ' · 

1 

,, . . 
. J>E CONSUL DER NEDERLODEN 
" 

.. 
w.g. 

. .. 



Copie ter kennisneming aan HBVD , niet bestemd voor ACD. 

V . ' 

Beriohtgev r: B trouwbaar. 

neze vergadering werd op ll October j.l~ geb.ouden 

in het ebouw van de B.t.o.P. Aan ezig waren 8 ~ersonan • 

.Als aproker 

Op elke tramlijn te . Junsterdam hebben wij nu een • 

kaderlid n deB .. ] ., .:P. Dit lid belloort eeD: schema op te .maken 

van de poli ti k ii c telling van de. persone laleden, di op die 

lijn dienat doen. et k aarlid behoort de vakb wegingapolitiek 

oed e bah er en, zod hij in discus ie at a er personeel -

lede de overwinnaar blijft. Door het voeren ven oppositie kan 

v lg na ou.~~J in het trambedrijf hot offensief aan de ~.v.c. 

bli~von H1 rbij moet n vooral de looneisen worden uitgebuit. 

reactie za.l alles (toen om hot tT"runbedrijf e. nde te hoUden. 

Hiervan kunnen lij gebruik maken en diver-se eisen a~d~ingen • 

...... _ ... _____ _ 

Cop a r pport verzonden aan: HBVD, B II! en B • 
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Aan de inhoud van de bundel No. 7133 S -van 1- 9- 1948 der 
P.T.T. dienstorders 6l9a636 welke . T. mij ter inzage gat 
blijkt het volgende: 
Op 1-7- 1948 \'rerd bevorderd · A. P. SCHUDDEBEU$ , monteur le klasse 
der P. T.T. tot adjunct-commies . 
SCHUDDEBEURS werd door deze dienst bij de P.T.T. gesigna
leerd als communist • 

13· 9- 1948. 

c 5. 



~i Aan: '1'. 
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No. 4509'1 . 

• 

• 

Q:lder verwijzing naar de 1Jlb:)ud van mijn aan U ge
riante brieven No. •s 29910 Ell 35113, reapeotleveliflk; d.d. 24· 
2-194:8 en d.d. 28•5-1948; heb ik de eer U het volgende te be
richten. 

.Baar mij eerst thans blijkt• hebben de reeherebeurs 
Willanse en Penekamp 'ftll de Postrecherche te Utrecht zich op 
13 J\111 j.l. in verbinding gesteld met de Polltie m hun stand
plaats, warbij dj een lans breken voor de P.T.T.-embtenaar 
Carel Henri van COaN"EWAL. Dit optreden schijnt het gevolg te zijn 
van het t'e1 t, dat w.n OOl'INBWAL bij zijn chef, die voor zijn 
recente promotie eanspnkelljk 1s, ontboden wel'd. Deze zou hem 
<le waas gesteld hebben ot hij communtst1seh cellenbouwer was. 
Bedoelde chot zou d indruk gegeven hebben, dat hij door deze 
auggesties min ot meer in het nauW gebJ"aCht •s. Na aanvankelijk 
geweigGl'd te hebbEUl een hEft door bedoelde chef voorgeleiJle Ter• 
kla:'ing te ·tekenen. dat hij geen communist was, zou van OOBN'lMAL 
zieh door voornoemde rechercheurs heb bm laten oTerreden toch 
te tekenen. 

Will811se en Denek6mp be~of!Jlen, dat zij 'V8D. OORNII:WAL 
gedursde drte maanden bij een gEI'Ilemschappelijk ollderzoek naar 
kabeldlefstallan badden leren keunen als een humaan mens, die 
niet in staat .was te huichelen. Zij onderschrnen de mening 
hunner respectieve echtgenoten, welke na diverse bezoeken ~n 
van CORN:I!."WAL te hunnm huize, tot de 'taSte overtutging waren se
koms, dat deze geen co:mmuntst was. 

De belde rechercheurs numen. dat 18D. OORNEWAt doo:r 
zijn ooUega•s als co:rmnunist gedoodvel'td 1Drdt uit jalousie, 
omdat door voormeld onderzoek diverse P. 'l' . T. -embtenaren gedu
peerd werden en voorts vanwege zijn bemoei tngen met de bij de 
X. V.O. Mngesloten B.N.O. P. 

De betogers hebben bij de Politie de vrees uit~spro· 
ken , dat de promotiekansen '9811 van OORNEWAL hierdoor geschaed 
zulion worden, temeer ar hij in zijn huidige tunetie de be• 
sohikklq kan krijgen over alle pfleime militaire teletoonaan• 
sluit 1 in het land tn ti d ftn oorlo ot staat van bel • 

Vo ene '9001'D.Gelllde zegslieden zou van CORmi:WAL 
overigens voor het secl"Stariaat wn de B. R.O. P. hebben bedankt , 
omat hij ontdekt had , dat hij in die tunetie door de connnunisten 
misbruikt was . 

Van het voorgaande heb nt U uit"VOer1g 1n kennis ge
steld, o%11dat ik aanneen , dat voornoemde rechercheurs Uw dienst 
eveneens aldus voorgelicht zullen hebben, hetgeen aanleiding 
k8J1 gEmm tot het verkr1jgen. 1a11 en onjuiste iDdruk van de poli
tieke inStelling ftD. ftl1 0011NJIWAL .. 

voorts meen ik tegen a.e behandeling ftn de zaak van 
CORNJ!:WAL door de Utrechts• P.T.T •• 11Kl1flln deze heett plaats se
had , zoals genoenwle reeherebeurs het voorstelden , enige beden• 
kingen te moeten • opperen. 



• 
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In de eerste plaats moge 1k uitdrukkelijk coMtate
~en , dat de amudjz1ngen dat van COR!eWAL ea tel col!CIIlD.ist 1s, 
Ytnat in mijn ·br1et No. 29810, bepaaldelijk niet ~rtkomen . 
u1t .P.'l'.~ . -kringen , zulks 1n tegenstelling tot de inhoud van 
mijn schl'ijven No . 35-U3. Bij tie illle1d1Dg van het laatst ver
melde schrijven m~te ik dan ook de DOdlge restrietles t. .a . 'Y. 
de kritiek op het beleid van de Utrechtse P.T.T. 

· De bèwer1ngen vaa de ncherch8\l1'13 WWense en De--
nekamp ~ijn gebaseord op subject!rn'e .arnemingen, waarbij zij 
n .b . e..eneens hun ecb.tgenotG 1nsch8keldeD. 

· ·In verband mat het. bC'V'ensteande moge ik V Vèrzoeken 
mij te beri oh ten ot het optreden van de Utrechtse leiding van 
de P.T. T. het ge"''olg 1B ftll de dOQr mij un tJ verstrekte in
lichtingen. Uite:raal'd heeft de wijze , wauop van CORNI!.WAL door 
zijn chef ter verantwoording ge:roepm werd slechts tot gevolg, 
dat in soortgelijke geTaUfll politiek l'8rdachte elementen aan
wijzin-gen krijgen, dat ze z.lch ttt Teel hebben bloot g~ewn. 

'Vborts zal .ik gaarn.e van u v&Jmemen 1n hoeverre het 
jul t ·is , dat Tlllll CORNEWAL 1n zijn lm.liige tunetie betrokken 
is bij het militaire telefoonnet. 

Op de 1n mijn briet No. 29Sl.O d . d. 24-2-1948 ge
stelde 'Yl'tlgen mocht ik tot heden nog geen. antwoo m ont18.ngen. 
Een spoedice atdoening van een en ander, mede ter 'VOOrl1chtill8 
T8l1 de Generale Stat door mijn dienst , zal ik bijzonder op 
prijs ste~len , 



Aan: ·'1'. 
van: :&. 

e_wo. '"002 . 

Onderwerp: .G. liSSP!H?• 

GEB E I ·M. 

• T. 

/ 
l. x OD 696 
1 x PD Huygen 6q11 
1 E C 5 . 

(} 

In aansluiting op mijn brief No. 32603 ftll 
23 1unî j . l . heb ik de eer '0' het volgende te berichten. 

Het is voorshands niet mo~lijk gebleken na
dere inlichtingen over de politieke instelling van de 
P. T.T.-ambtenaar G. ll:3S1MUD te krijgen. 

Tijdens zijn verblijf in Amersfoort had hij 
veel OliJ&8ng met personen uit het voormalig verzet van 
de · groep R. V. V. Het merendeel 'f8I1 deze personen is zeer 
links georienteerd • 

8 - 9- 1948. 
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I LICHTINGENDI~~ST - In afschrift - aan de Heer Hoof~ Vei
ligheidsdienst te 's-Gravenhage. I Volgno. ~· • SN 

o.133 ID. ~ 12·JULI194S· 
-

ACD/0J6/I ·-------·'Ol Ter voldoening aan het gestelde in Uw schrijven dd. '9 
Mei 1947, Geheim, betreffende inliohtingen omtrent versobillen
de gToepen Van personen, heb ik, aang~~nde punt 3 in genoemd 
schrijven, de eer U te berichten, dat het. personeel der eder
landse Spoorwegen, ·voor zover het dienst verrich in de. gemeen-
te EMl\f..EN, bestaat uit de navolgende personen: .. 

r- .BER ARD F.ORSTirG, ge ~oren 3 r:· art 1889 te Heino, Hal teehef 9 
wonende ~tationsatraat 15 te Emmen. Hij 
de NedeHerv. Godsdienst en 1s lid Van de 
men~ .uond van Spo or ... e.n Tramweg:personeel.,aan
geslo ... en biJ he·t o V. V. Hor.sting i .cS sinds 1 J 
nuari 1948 alR haltA.chef alhier in dienstge
treden en wua voord1an als hal teehef we~kzaa!'!l 
t Zuidhorn; 

i- . JAN BRI , lijn-aasistent • . Hierover wer reeds gerapporteerd on
der Noo 34 ID,dd. 16-12-1947; 
lUn-assistent. Hierover werd reeds gerappor
tee:t•d. onder noo 3.3 ID, dd. 16-12-1947; 

smBVE' SMntK, l!jn-a.s~1istenJa e Hierover werd reeds gera.t.>porteerd 
onder no. 42 ID, do 27-12-1947; 

l-- JAN HENDRIK HEl'lDRIKS, lijn-assistent .. ~iierover werd ;reeds gerap
porteerd ~nde~ no. 43 ID, ddo 27:~~1947; 

-< 1 Him:t: IK W.ESTERHOF,'-ploegbaas. Hierover werd reeds gerapporteerd 
__.- · ' onder no. 41 ID, dO.. 23-12-1947; 

.:::::: I HEllDEHIKTJS VAN 

' GEPRIT R B1LRS, 

geboren 6 September 1890 te sbergen, weg
werker NoS., wonende Sterrenkamp 25 te Emmen. 
Hlj bel~dt de NedeHervormde Godsdienst, is lid 
van de 'Llgemene Bond van Spo r.... en 
soneel~ aa.ngesl.oten b~} het N.V .V. en lid van 
de Partj van de Arbeid; 

RitTGEN, ne·noren 5 Jun-1 1903 te Coevorden, 
ker !~ o ::.. , wonende ;tarmeerweg 4 te Emmen. 
beli.jd·li · a •-.ed.Horvorrn.de Godsdienst, is lid van 
de Algemene Bond van Spoor- en Tramwegperso
neel, aan -osloten bij het ,oV.Ve en lid van de 
Fe.rtij van e Arbeid; 

geboren 22 September 1910 te Emmen, wegwerker 
N.s. , wonende Eigenhaardweg 6 teEmmeno Hij be
l~dt de Ned oHervormde Godsdienst, is lid van 
de Algemene Bond v~n Spoor- en Tramwegperso
neel, eange sloten bjj .n~.:l"!; N. V. V. en niet aange
sloten bij een politieke partij. 

Aan de Heer 

geboren 11 November 1914 te Dalen, hulp-arbei
der .~ oS., wonende Parallel eg 24 te Emmen. Hij 
belijdt e I!ed .. Rerv. Godsdienst en is lid van 
de Algemene Bond van Sponr- en Tramwegperso
neel~ aangesloten bij het ·.v.v. 

HOO D van het BURJ;:AU INLICHTU!GEN 

te 
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G~RRIT KUILDElR, ueboren 6 Augustus 1918 te Ambt-Hardenberg, 
arbeider N. s . onende lteweg 54 te Emmen. Hij 
be~dt e Gereformeerde Godsdienst, ie nie~ ge
organiseerd en lid van de Anti-Revolutionneirè 
Partij. 

.- JOHANNES KLEIN, geboren 14 Mei 1921 te · en 9 arbeider 1'1 . S., 
wonende Ooetermjk Wz 53 te Nieuw-Dordreobt,ge
meente Emmeno I-!~1 beljjà.t e l(ed . Herv • . Godsdienst 
ia lid van de A~gemene Bond van Spoor- en Tram
wegper soneel, e:mgeeloten b~1 het N •• v. en lid 
van de PartiJ ve.n de Arbeid; 

__.., 

geboren 23 Septemb r 1914 te Sleen, arbeider 
N. s . 1 wonendo \~a.rmeerweg 15 t9 Emmen" Hij be
lijdt §een Godsdien:.:rt, is lid van de A:lgemene 
Bond van Spoor ... en Tramv:eg.:pe·r .~·oneel, aangeslo
tG bij het 'N • V. V . en lid van {\e Partij van de 
Ax·beid• 

-::) J.UH3 SOH01TE , geboren 25 September 1923 te ~romen , arbeider 
NoSo, ~onende Dordsestraa~ 228 te Emmen. Hij 
belijdt de Ned.Herv. Godsdienst en is lid van 
de Algemene :Bond van Cpoor- en Tramwegperso

_... AD.A)l V M! S!:iiJ EN, 

neel, a.ange sloten Nj he·lï N. V. V. 

geboren 9 Februari 1926 te Opsterland 9 rangeer
der N. S . ~ "''onent"le Oi .de Rosv;il'.l.kelerwe·g 160 te 
Emmen .. Hl..1 be.lijdt geen Godsdienst, is lid van 
de Algemene Bond van Spoor- en Tramwegpersoneel 
RDXR~ Rangesloten bij het .v.v .. en geen lid 
\ran een politieke ;v-artij; 
~ebor n 6 September 1920 te Gr~ sbergen, 
der N.s. , wonende Batavi,rstraat 24 te Ooevor
de_ ... R~J belijdt de I ed. U rvormde Godsdien st, is 
voorzitter van de afdeling E~~ ~ van de Alge
mene :Boud van. Spoor- en Tramwegpersoneel en li 
van de ':>artij van de Arbeidi 

Alle vorengenoemde personen kunnen als volkomen betrouw• 
baar worden aangemerkt. h"r bevinden zich geen èo:mmunistisoh ge
ori~n eerdè, &lemen:ten onder en een zod.E_nige propaganda wordt 
der hen niet gevoerdo 

Betreffende aDNDRIK van del" WJ;.L , stationschef U .So, waar
i-- OVer Vlerd ger~:q;oorteerd onder noo )9 !", dd .. 23-12-1947, deel 
';>( ik u med~, dat deze op 1-1· ... 1945 de dienat bij de n.s. met pensi-

oen he~ft verlaten. \ 
~ Betreffende HARMANNUS KIEFT, 'l~in.-assietent · N. S., war., rover 

werd eera.p0orteerd onder no. 32 ID, ·ad" 16-12-1947, deel ik U 
mede, da:l; deze op 1 Mei 1948 is overgeplaatst .naar ' s-Gravenha
ge en op 27-5..,.1948 is afgesor..reven naar • s-Gre.venhage ~ · .u.&u.u.t:l.c·uc;-: 

straat 344. 
Emmen, 10 Juli 1948. 
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Inlichtingendie nst 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 
UTRECHT 

Lr A/3Nr 357 1 48 
Bijlagen: 

Bericht op schrijven No. -.. 

van ... 

Onderwerp: 

UTRECHT, den 

GJ!;HE I M 

iraEGO 
15 M e i · · -i~s 

Hierbij doe i k U toe komen afschrift 
van ee n pamflet, beva tte nde een opwe kking tot het 
voeren va n actie voor s alarisherziening va n Over
heids personeel, uit gaande van het bestuur van de 
afdeling Utrecht va n de Be drijfsor ganisa tie va n 
Nederlands Overheids personeel ( B. N.O.P.), Range
sloten bij de E.V.C. 

Het bedoelde pamflet werd op 12-5-48 
ten 8.20 uur vers preid op de ope nba re weg voor de 

tt inga ng va n het Distributiekantoor a an de Weerd
singel te Utrecht onder de daar werkzame ambtena

Aan 

• 

ren. 

De 
~ -

de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastr aa t 68, 
~-Q2_Q_y__§_ n h _.ê_g_.§. • 
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A f s c h r i f t 

Lang heeft het Overhe ids pe rsoneel uitgezien naar een verbete
ring in z ijn positie, een verbetering, d ie geen luxe betekent 
maar die noodzakelijk is, wil het gezin van de ambtenaar en 
ar beider in Overheidsdienst niet geheel verkommeren. De B . N .O.~ 
heeft vanaf 1945 ge ijverd voor een gr ondige herziening der 
bezoldiging. Het l aats t nog in December 1947 heeft zi j bij 
de Minister telegrafisch op een spoedige beslissing aange
dro ngen. 
Ondertussen werd door de samenwerkende bonden onderhandeld 
met het Departement. Het is onnodig te vermelden, dat bij dit 
overleg de B. N. O.P., aangesloten bij de E .v.a., niet toe ge
laten werd. 
Thans is dRn de technische s a larisherziening een feit geworden. 
Om de taal der Uniebonden eens te bezigen: "Er is l ang en 
moeizaam onderhandeld ". De werker stelt echter de vraag: "Wat 
zi jn de resultaten?" 
Welnu, deze, dat het rijks-en gemeente personeel wederffirn met 
een fooi wo rdt afgescheept. Deze, dat de ge lij kstelling met 
het personeel in het particuliere bedrijf wederom op de lange 
baan geschoven wo rdt. Deze, dat van een werkelijke verbetering 
i n geen enkel opzicht sprake is. Deze, dat de l aagst bezol
digde volwassen gehuwde ambtenaren en arbeiders nog altijd 
met een weekloon van /34.00 naar huis gaan. 

LOONDRUK. -----
Het Overheidspersoneel behoeft hierover, als het even nadenkt, 
niet a l te verbaa sd te zijn. Nog altijd is hun s a laris gebe
zigd als middel om de lilinen in het particuliere bedrijf op 
een bepaald laag niveau te binden. Altijd was het het loon 
van het Overheidspersoneel, dat het eerst aan bezuiniging ten 
offer viel. Altijd was het het loon van het Overheidspersoneel 
dat het laatst opgetrokken werd bij een algemene verhoging 
der inkomens. Dit is thans niet anders. Het Ove rheidspersoneel 
leeft niet op een eiland, doch is met duizend draden verbonden 
met de strijd van de arbeiders in het particuliere bedrijf. 
Indien de Textielarbeide"rs, de Bouwvakarbeiders een aanval op 
hun loon hebben af te slaan, staat het er voor het Overheids
personeel slecht vo or. Dan taalt de Regering en de Gemeente 
er niet naar aan verhog ing van salaris te denken. De les, die 
de handarbeiders reeds lang getrokken hebben, moet ook door 
het Overheidspersoneel geleerd worden. De positie van de ar
beiders hangt af van de strijd der arbeiders. Door eensgezind 
optreden zijn de textiel- en bouwvakarbeiders er tot n~ toe 
in geslaagd elke aanval op hun bestaanspeil af te slaan. De 
E.V.a. stelt zich in deze strijd, die een rechtva a rdige strijd 
is, achter de arbeiders. 
Het ov~ rheidspersoneel zal eveneens slechts op basis van strijd 
verbetering kunnen afdwingen. Het . kan daarbij niet rekenen op 
de Unie-bonden. De ze hebben immers "na lang en moeizaam onder
handelen" het maxltmum bereikt. Het kan daarbij slechts rekenen 
op de steun der B.N.O.P. en daar de positie van het Overheids
personeel nauw samenhangt met die der overige werkers, op de 
steun der E.V.a. 
Het salaris-congres van Overheidspersoneel, dat 6 Maart jl 
door de B.N.O.P.georganiseerd werd, eiste een minimum loon 

.van /48 per week en in afwachting daarvan, direct een duurte
toeslag van 15% voor salarissen beneden f 350~; van 10% 
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beneden f 5000 en van 5% daarboven. 

Laat U niet misleiden, werkers in Overheidsdienst, door 
het geraas over Tsjecho-Slowakije en democratie, over commQ
nisme en vrijheid. Dit alles dient slechts om de aandacht 
af te leiden van Uw eigen probleem. HoQdt voet gij stQk, 
Vecht met de B.N.O.P. voor de gestelde eisen. Strijdt voor 
f!et_~eli~brood! 

Het BestQQr van de B.N.O.P. 

Afdeli~g Utrecht. 



Inlichtingendienst 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 
UTRECHT 

'• Bijlagen: 

Bericht op schrijven No .... 

van .. 

UTRECHf, den 

Onderwerp: Toe sta nden in P . T.T.
bedrijf te Utrecht. 

5 :i:.~ ~48 
Vo1 ~,, ~ ~ 

r~O.MAII~8 i 
J Acui ~011 0-l 

Mede naa r anleiding va n Uw sc lJVen 
dd 22-3-48 no. 29810, betreffende v. Co:r,newal en 
mijn antwoord daarop dd 5-5-48 A/1 no.245'48, heb 
ik de eer U emnader rapport hierbij te doen toe
komen, betreffende toestanden in het P.T.T.bedrljf 
te Utrecht. 

Speciaal wordt in dit verband de aan
dacht gevestigd op de in ~itzicht gestelde bevor-

• dering van Th.J. WISHOFF, welke als hoogst onge-

\\

wenst moet worden bescho~wd. Ik moge U d0rhalve 
verzoeken te willen nagaa n of, zo mogelijk ten 
spoedigste, iets kan worden gedaan om deze bevor
dering te beinvloeden. 

De Hoofdcommi aris van Po itie, 
""""' -

AM de Heer Hoofd van de 
Centrale Veilighei 
Javastreat 68, 
's G r a v e n h a g_~ 



INLICHTINGENDIENST. GEHEIM 
UTRECHT 

A/1 no. 329'48 

R 11 P P 0 R T. 

Naar aanleiding van het schrijven va n de 
Inlichtingend ienst te Utrecht d.d. 5 Mei 1948 A/1 no. 
245'48, bet~effende Cornewal, wordt op het volgende de 
aa ndacht gevestigd. 

Aanvankelijk trad op als voo~ter va~ de Bedrijfs
organisatie van Nederlands Overheidspersoneel ( B. N O.P .) 
afdeling Utrecht, Hoofdtak P.T.T., aangesloten bij de 
E.V.C. (in 1946 nog genaamd Bedrijfdorganisati_e Neder
land~ P.T.T.-personeel, B.N . P .T.T.): 

~ JOHANNES ANTHONIUS PATIST, geboren te Utrecht 26-8-06, 
rr;" ____. hoofd besteller P . T.T., wonende Pie ter Nieu.wlandstr aat 
\v -~ 90 te Utrecht. 

cYt.J b !~'-/Daar deze P~tist in de mening verkeerde, dat hem het 
/ - voorzitterschap van de B. N.O. P . wel eens een hinderpaal 
' zou. ku.nnen zijn voor zijn bevordering tot hoofdbesteller, 

bedankte hij als voorzitter der B.N.O.P. Daar hij momenteel 
niet bij een erkende vakorga nisatie is aangesloten wordt 
d·oor zijn collega' a aangenomen, dat hij nog wel lid is 
va n de E.V.C. Patist was tevens hoofdbesteller van de 
chau.ffeu.rs en had daardoor het gehele vervoer van de P.T.T. 
te Utrecht in handen. 

Bij de oprichting van de Nederlandse Verenigde P .T.T. 
(zijnde een overkoepelingaorganisatie van de Ned. Vereen. 
Cu.ltu.u.r, Ontspanning en Ontwikkeling, u.itgaande van de 
P.T.T.) werd Patist ge~ozen tot een va n de hoofden van 
de · r .V.P.T.T. Hij gaat nu elke dag naar 's Gravenhage 
en is niet langer in u.niform gekleed. Zijn benoeming is 
geldig voor 2 jaren. 

JOHANNES MA CAY, geboren te . Utrecht 22-4-02, hoofdbestel-
~ ler P.T.T., wonende J.P. Coenstraat 56 Bis - te Utrecht. 

Macay is lid van de C. P . N., en hoofdbestu.u.rslid van de 
élTY B.N.O.P. afd. Utrecht, Hoofdtak P.T.T., aangèSioten bij 
~~ de E.V.C. en werd na de bezetting via de illegaliteit 

1 16 ~ lid va n de Zu.iveringscommissie en zag kans zich te late-n 
er~~ bevorderen tQt hoofdbesteller. 

Bij de oprichting van de N.V.P.T.T. wilde W.acay zich 
N dbesch~kbaa dr steldlen alts be stu.

1
u.r

1
slidd, .wat echter tniet 

oor g1ng , aar e opze was a een 1e personen e nemen, 
waarvan men wist dat zij politiek of godsdienstig niet op 
de voorgrond treden. 
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Bij die gelegenheid werd aan Ma cay de vr aag gesteld, 
wat hij zou doen als er eventueel een ambtenarenverbod 
kwam om .lid te zijn van de C.P. n . Hierop antwoordde hij 
"dan bedank ik als lid van de C.P. N., daar ik anders mijn 
gezin te kort zou doen". 

THOMAS JOZEPHUS WISHOFF, geboren te Utrecht 2-3-10, 
van beroep besteller P.T.T., wonende St, Winfridusstraat 
32 te Zuilen. 

Hij is 2e Voorzitter B.N.O.P., Kfdeling Utrecht, Hoofd
tak P.T,T :-; aange-sloten bij de E.v.-c:--

Hij heeft thans gesolliciteerd naar de rang van hoofd
besteller. Wishoff, die door zijn vleierid pr aatje bij de 
directeur, Muller, in een goed blaadje staat, maakt goede 
kans. Door zijn collega 's wordt hij zoveel mogelijk ge
meden, daar men op de hoogte is van zijn politieke rich
ting en de druk die hij op de mensen uitoefent. Met angst 
ziet een mindere het moment tegemoet dat Wishoff bevor
derd zal worden, waardoor hij nog grotere invloed zal kun
nen uitoefenen. Thans springt hij bij zijn chef in de bres 
voor zijn E.V.a.-collega's en behaa+t daarmede vaa k succes, 
ook al omdat meerdere superieuren zich bij hun houding 
laten leiden door de overwe ging dat men met dit soort in 
de toekomst rekening moet houden. 

ARIE PIETER SCHUDDEBEURS, geboren te Rotterdam 15-1-15, 
~ vakwerkman bij de P.T.T., wonende boven de garages van de 

~ fYP.T.T. aan de Leidseweg 30 Bis b te Utrecht. 
'u~ {~N/ Schuddebeurs, die als een fanatiek C. P .N.-er bekend 

. ~ staat, is tevens hoofdbestuurslid van de B. N.O.P. afd. 
"~ Utrecht, Hoofdtak P.T.T., aängesloten bij"-de E.V.C. 

~'( b (, Hij is temeer gevaarlijk omdat hij op zo'n "slome" manier 
3J met ieder om kan gaan. Het lijkt of hij geen tien kan tellen 
/ maar zij"n ogen en oren staan altijd goed open. 

KL1\.AS TER WA L, geboren te Utrecht 27-1-20, werkzaam op 
- de seinzaal van de P.T.T., wonen.de Rijnlaan 129 te Utrecht. 

1
Ter Wal is afgetreden als Secretaris van de B.N.O.P. afd. 
Utrecht, Hoofdtak P.T.T., aangesloten bij de E.V.C. 
Hij is lid van de C.P.N. en de E/V.C. 

Ter Wal, die gemakkelijk de te.lexap paraten kan bedienen, 
bekleedt hier, volgens zegsman, wanneer het in de kraam 
van de C.P.N. te pas zou komen, wel een sleutel~ositie. 

·~ . 
~~ EERNARDUS MAREE, geboren te Utrecht 31-5-13, werkzaam op 

de Centraalpost van de P.T.T., wonende Rietstraat 45 te 
Utrecht. 

Hij is lid C.P.N. en E.V.C. en is evenals Ter Wal op on
verklaarbare wijze bevorderd. 

-3-



• 

• 

-3-

ROSA CLARA DRUPPERS, geboren te Utrecht 2-4-26, tele-
- foniste Rijkstelefoon, wonende Laan van Chartreuse 18 te {V Utrecht. -J' . Zij st aa t bekend als fanatiek lid van de C. P . N. en is 

Secretaresse van de B.N.O.P. afd. Utrecht, Hoofdtak P.T.T. 

q~ b~o1 a angesloten bij de 3~~~~~-----

Te Utrecht bestGa t, in tegenstelling met andere grote 
plaatsen in ons land, nog steeds een contactcommissie bij 
de P.T.T., die aanva nkelij k bedoeld was om als voorlopig 
contact na de bezetting te werken. Het grootste deel van 
deze Cont a ctcommissie bestaat uit E.V.C.-leden. Deze com
missie vergaderde tot voor kort elke Donderdag met de 
directeur va n het P.T.T.-bedrijf te Utrecht en hier werden 
alle zaken besproken. Wa nneer er bevorderi ngen zijn te 
verw~chten, worden deze in de commissie besproken~ Meer
dere mal~n zou het dan al gebeurd zijn dat overigens gun
stig bekend staande personen door de E .V.C.-ers werden 
afgebroken op de hun ha ndige, vleiende manier. Bekend is, 
dat r apporten va n supe rieuren aan de directeur betreffende 
bevorde~ingen van ondergeschikten en waarin een persoon, 
zijnde lid van de E.V.C., van A tot Z werd afgebroken, 
niet serieu~ werden genomen. 

Ten opzichte van Wishoff is rapporteur (die hem persoon
lijk kent) bekend, dat hij zowel politiek als justitiëel 
een onbetrouwbaar sujet is, en waarvan door de directeur 
gezegd wordt dat Wishoff "nog zo kwaad niet is" en dat 
hij nog wel e e ns bij de directeur het een en ander komt 
vertellen~ zulks ondanks de indiening van rapporten, die 
met de zienswijze van rapporteur overeenkomen. 

Over het algemeen is de indruk van het P.T.T.bedrijf te 
Utrecht, door het voorlopig onderzoek aangaande Cornewal, 
hetwelk nog slechts enkele weken gaande is, in één woord 
s 1 e c h t. 

Bij verschillende mensen die van goeden wille zijn en 
veel voor het bedrijf voelen, is een soort angst ontstaan 
voor alles wat communistisch denkt. De leiding van het 
bedrijf geeft de indruk alsof zij bang is voor deze mensen 
en rekening houdt met een eventuele overheersing van deze 
soort lieden, met bet gevolg dat de mindere man zich tussen 
de directie en zijn onmiddellijke chefs ingedrongen voelt. 
Er wordt nu reeds door velen gezegd, dat als je bevorderd 
wilt worden, pr aat dan communistisch en trek een groie 
broek aan, dan kun je alles gedaan krijgen. 

De E.V.C. is niet erkend maar via de contactcommissie 
oefent zij een grote invloed uit op het bedrijf. Onder 
anderen .werd tijdens dit onderzoek bekend dat Cornewal 
een van 1,Superieuren opbelde met de mededeling dat zijn 
vrouw de sta .d in wilde en of het goed was dat hij maar 

-4-



pi-.. 

-4-

th~is bleef, waarop een bevestigend antwoord kwam. Een 
andere keer belde Cornewal dat hij zich niet lekker ge
voelde, bleef zonder ' meer th~is, maar ging even daarna 
toch weg. Een en ander geeft wel reden te veronderstellen 
dat de E.V.C.-leden door deze ho~ding een bevoorrechte 
positie hebben. Vele collega's van Wishoff zijn bang 
voor z_ij n grote mond wa artoe nog medewerkt het feit dat 
hij zoveel bij de baas gedaan kan krijgen. 

Op het moment- dat Eatist werd overgeplaatst naar Den 
Haag werd Macay hoofd van de cha~ffe~rs, waardoor het 
vervoerswezen van de P.T.T., met inbegrip van het geld
vervoer, in zijn handen ligt. In het bedrijf wordt danook 
door velen de vraag gesteld: is de leiding (de s~perie~ren) 
dan zo bena~wd of is alles te bereiken met vleierij en 
een grote mond. 

Een en ander heeft ten gevolge gehad, dat men besloten 
heeft, indien straks bij de verkiezingen de C.P.N. even
t~eel gekke dingen mocht doen, georganiseerd zorg te 
dragen, dat de z"e mensen onsohade lijk worden gemaakt. , 

Utrecht, 5 Mei 1948. 
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Amsterda~, 24 Ma;rt 1948. 

- BUREAU B 
Bevestiging telefonisch onderhoud heden. b/,1.'1/ 

1. Openbare vergadering CPN in Apollohal, waarbij ca.lO.OOO 
bezoekers, in verband met een dd. heden in de gemeente
raad in te dienen motie, waarin de CPN-wethouders zal 

worden verzocht hun functie ter beschikking te stellen. 

2. Toestand in Amsterdam hedenmorgen: 
Bij de tramremise is getracht het per soneel van de ge
meentetram te bewegen niet uit te rijden. Enige heethoof
den gingen bij de remise Lekstraat op de tramrails voor 
een tram liggen, doch toen de politie het sein "doorrij
den" gaf, kozen zij de verstandigste partij en namen ij
lings de benen. 
Twee bestuurders van z.g. "potwagens" (wagens die het 
personeel naar de remise brengen) werden door stakers 
lastig gevallen, doch politie-ingrijpen kon erger voor
komen. De tram ~ijd t ~ormaal. 
Van de overige bedrijven der gemeEnte is niets bekend. 
Over de particuliere bedrijven h~t volgende: 
Het personeel van de NV Metaalgieterij HOLLAND, een klein 
bedrijfje aan de Schagerlaan 62-70, alhier, staakt geheel 
evenals het personeel van BIANCHirs Machinefabriek en 
Constructiewerkplaats, Hemweg 2, alhier. 
Van de circa 4000 havenarbeiders staken er ca. 200 vaste 
en circa 300 SBB-arbeiders. 
Bij de Amsterdamse Droogdok Maatschappij staakt niemand. 
Bij Werkspoor circa 25 man. 
Bij de Nederlandse Dok- en Scheepsbouw Maatschappij 193 

..,Jp.an (143 op de werf Oost en 50 op de werf West). 
\L.._ ''-De staking bij de meelfabriek HOLLAND is definitief opge

heven met ingang van heden. Dit deelde het stakingscomité 
in een brief aan de directie mede. 
De directie heeft toegezegd na een week besprekingen van 
interne aard met het personeel te zullen houden. Vast 
staat dat ± loo man van het ontslagen personeel niet 

L_meer zal worden aangenomen. 

Hieraan kan nog worden toegevoegd: 
Bij de N.V. Fabriek voor Metaalbewerking DE CIRKEL, Kleine 
Wittenburgerstraat 50-52, alhier, staken 15 van de 250 ar
beiders. 
Bij de N.V. Orenstein & Koppel, fabriek van Spoorwegmateri
aal, Cruquiusweg, alhier, staakt 2/3 van het gehele perso
neel, zijnde circa 120 man. 
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Bij de N.V. Verschure & Co's Scheepswerf en Machinefabriek , 
rvieeuwenlaan 70, alhier, staken circa 100 man. 
Bij de British American Tobacco Camp ., lis terweg 13-15, alhier, 
zijn hedenmiddag circa 150 van de bijna 200 arbeiders in 
staking gegaan, vnl. jeugdige arbeidsters. 

In verband met een communistische rel van ongeveer 4o personen 
in de Spuistraat voor de fabriek van Gerzon 1 s Modemagazijnen, 
om ca. 8.15 uur, werd een agent van achteren aangevallen, 
waarop zijn collega van zijn sabel gebruik maakte om hem te 
ontzetten. Met de gummiwapenstok werd de menigte verspreid. 
Drie arrestanten werden gemaakt. 

VERZONDEN AAN: Hfd. CVD., Haag. F.2. 



• 

• 

INLICHTING~lf.DIENST. 

ROTTERDAM 

I • D. No • 109 6 • 

GEHEIM. 

a DEC 18t/ i 

~~~/YS"' 

Rotterdam, 29 November 194?. 
~ 

BUREl\U 8 
..!- /.1· ·~ 

/ 

In antwoord op UVi schrijven No.B 22311 d.d. 24 October 
194?, betreffende het Manifest lifederlandse Spoorwegen, wordt 
het volgende bericht. 

Een desbetreffend manifest of iets van dien aard is 
alhier niet verspreid. 

Onder het spoorwegpersoneel heerst echter ~ontevre
de~eid over deze nieuwe dienstregeling, wa a rbij de ge~achte 
wordt uitgesproken, dat, hoewel deze dienstregel_ing wordt 
voorgesteld als zijnde van tijdelijke aarêi , zij bl:ij.rend zal 
zijn. Tevens is de stemming onder het personeel verbitterd . 
6ver de slechte toestand , waarin hun dienstkleding verkeert. 

Anderzijds behoeft, voor zover dez~rz~jds kon worden 
vastg esteld, aan een eventuele staking niet te worden g e
dacht. De s~nanwerkende bonden he~n gröté invloed op het 
personeel, terwijl communistische invloeden e.d. onder het 
spoorwegpersoneel alhier vrij gering kunnen worden genoemd. 

Verzonden aan : Hoofd Centrale Veiligheide Dienst, 
Javastraat 68 te 's~Gravenhage • 



I. D. 
D E N I-I A A G. 

JJoss.l3/377. 

• 
G E H E I M. 

Naar aanleiding vanren schrijven van de C. V. D., No • 
B~}JJ van 24 Oc tober 194 7, werd dezerzijds een onderzoek 
ingesteld en kan worden med egedeeld, dat een manifest, a ls 
bedoeld in opgame l d s chri jven, voor zover bekend , hier ter 
stede ni et werd verspreid. 

Wat betreft . de stemming onder het spoorwegpersonee l 
in deze geme ente, kan·w orden vermeld, dat van een stakings
actie vooralanog niets is geb leken. Van enige ontevredèn
heid onder het spoorwegpersoneel viel tot heden niets waar 
te nemen. 

Verzonden op 20 Novembe r 194 7 
BURf=AU R 

,1~-//-r 

~ Volon• OPGaEGO ' 

\ 2 2 .NOV. \94/ l aan: het Boofd van de c .V. D. 
1 . -

CI\CO!UI 



~LITIE TE AMSTERDAM 
• Bureau HOOFDCOMMISSARIS 

INLICHTINGENDIENST 

I 7 NOV, iS V : 
~ 

~..- --
·. )l$.r.nrr-

12 Novembe.r 1 ~94'7.. _ Nr. I.D. 9490-A- 1 47. 

Uw br-ief: B. 22311. - •"' ' I 

Onderwerp: Manifest personeel 
N. S. 

Bijlagen: geen. 
GEHEIM. 

Amsterdam, 

/ 

Als antwc'Jrd op het hierboven aangehaalde schrijven d.d.24 Octo
ber 1947 ,kan het volgende worden bericht: 

• Het betrokken manifest is afkomstig van dat gedeelte van het 
personeel dat bij de E,V.C.is aangeslot~n voornamelijk ge-

• 

Aan 

1000-10-47 

- vönden wordt onder het rangeerpersoneel van de afdeling Riet
landen,waar het vrachtvervoer voornamelijk behandeld wordt. 
In zijm algemeenheid is de inhoud van het manifest beslist on
juist en het geeft zeker niet de heersende mening en geest van 
het spoorwegpersoneel te Amsterdam weer.Verschillende,onofficiele 
gesprekken met diverse categorieën van spoorwegpersoneel beves
tigden di t .. In het algemeen kan eerder gezegd worden dat de geest 
goed is en zeer zeker is er geen sprake van dat een staking op 
handen is, zoals ui -fn.et"" manifest zou kunnen worden afgeleid. 

atüurLijk zijn er grieven. 
De aanvangssalari§pen van het jonger ~ersoneel zijn beslist aan 
de lage käDit, J.n tegenstelling tot de säiarïs'sen van het ouder-e 
perSörïeel dan-redelijk genoemd wordt •. 
Lang~ diensttijd~~ komen voor,doch zijn geen regel en men streeft 
er s eeds fiaar ZJ.Ch aan de vastgestelde schema's te houden. 
Een ernstige grief,die steeds weer naar voren komt,is het feit 
dat het personeel beslist onvoldoende in de gelegenheid is om 
het rechtmatig verlQ! op te nemen.Het komt meermalen voor dat 
verlof geweigerd moet worden omdat de dienst het niet toelaat. 
Dit is een nadeel dat niet licht geteld moet worden. 
Omtrent de uitgevaardi@ie stationsorde~waardoor de wettelijke 
vrije Zondag op losse sc~roeven komt te staan,was aan het Cen
traalstation, alhier,niets bekend. 
En. dat men vijf Zondagen achter elkaar dienst moet doen,moet in 
zijn algemeenheid als onjuist worden gekwalifiweerd. 
Door medewerking van personeel van het bureau van de stations
chef kon inzage verkregen worden in de dienstroosters van ver
schillende groepen van spoorwegpersoneel~In het algemeen kon 
worden aangetoond dat het personeel ten minste een Zondag in 
de drie weken vrij was,terwijl er groepen waren die slechts 
ê~n Zondag in de vijf of zes weken dienst deden. 
Ook de dienstbriefjes waarop de gemaakte tijden van het rijdend 
personeel vermeld waren,konden worden ingezien. 
Inderdaad waren er briefjes die een gemaakte tijd van 100 en 
104 uur in de 14 dagen vemeldden,welke tijden dus uitgingen 
boven de wettelijke 48 uur per week. 
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Daar tegenover staat dat er ook briefjes waren die een gemaakte 
tijd van 82 en 84 uur per 14 dagen vermeldden, terwijl de aan
dacht erop werd gevestigd dat de gemaakte overuren, zo enigszins 
mogelijk,zo $POedig als doenlijk in tijd worden vergoed. 
Zoals vele overheidsbedrijven heeft ook de directie van de N. s. 
te kampen met gebrek aan personeel.Men tracht zoveel als doen
lijk is, jong personeel aan te trekken, maar fm door de strenge 
selectie ~n door de lage aanvangssalarissen is de toeloop nog 
niet groot en het ouderepersoneel is daardoor genoodzaakt meer 
en langer dienst te doen dan weleens wenselijk is. Dit wreekt 
zich vooral ook. op de vacarutieregeling. 
Overigens bestaat er een nauw contact tussen de verschillende, 
erkende organisaties en de directie van de N.,.S., ,waarbij ge
tracht wordt een oplossing te vinden voor de verschillende 
problemen. 
Het is niet gelukt achter de nameru en personalia te komen van 
de ondertekenaars van het manifest. Zoals reeds vermeld, is het 
afkomstig van een kleine groep E.V.C.ers,die niet veel invloed 
heè:it • . 
--------------------------------------------------------------
Verzonden aan Hoofd c •. V .. D. ' s-Gravenhage. 

K-2 • 
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HOOFDCoMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 
UTRECHT 

LrB./..'?, .Nr f01 5 . 1 4 7. 
Bijlagen : 

Bericht op schrijven No. B .• .,Ç_(j11 , 

van ..... ?.A,~ .. 1. Q.~.! 9 .47 .~ .......... . 

UTRECHT. den 

Onderwerp : Manifest ·N . S . 
BURE/-\U B 

7-//·;; 

In antwoord op u," nevenvermeld schrij
ven àoe ik U bijgaand een desbetre~fend rap
port toekomen, naar de i nhoud wa .rvan ik U 
moge ve 'Yij~en • 

• 

Aan 

• 

.Je Hoofd-Commissaris..:.v~ Politie , 

je Hee r Hoofd van de 
Centrale Veil i gheidsd ie ns t, 
Javastra::t t 68 , 
's-G rl A V~ l HA GE . 
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RAPPOR'l' . 

Naar aanleiding van het schr~ven van de Centrale Veiligheids
dienst te 's-Gravenhege, no. B 22311 , dd . 24 October 1947, be
treffende een manifest afkomstig van de personeelscommissies van 
Amsterdam c.s . en Amsterdam Rietlanden der_1ederlAndse Spoor~e
gen , kan het navolgende worden gerapporteerd: 

Noch bij de I. D .Dtre ebt npch bij ter zake kundi13e emplo,yé r s van 
de P.S. ter standplaats Utrecht was aanvankel~k iets bekend van 
bovenvermeld vlugschrift, dat blijkens de toelichting van de C.V.D. 
op 20 October j.l. teAmsteldam was verspreid. 

Op vr··da~ 24 October · .1. verscheer1 er evenweJ in de Utrecht
se editie van 'De Vaarheid" in gro.te opmaak eenverslBg van e2'1 ver 
gadering gehouden door het ''ictie-comité van Spoorwecpersoreel van 
het Amsterdam Centraal Station en de Rietlanden" . Tervrille van de 
volledi~heid vol~t hie~ h~t artikel: 

'' ZJnR üdUK B~;zocH'.rE v~,RGADJRil G IN Ali.S~'EH.UAIVI . 
"De voorzitter deed verslAL van alle pogingen , die reeds in 

"het •·1erk gesteld waren, 6ók door middel van de IJ.nie-vakorganisa-
11ties, om verbetering in de toestand van:het spoorwe(;personeel te 
11 bre n~e n~ 
"In stede van verbeteringen, werdé.n echter ver sle cht_in.g.en dooi' e;e 
"voerd • .Je nieuwe dienstt"jdenree;eling , door de uniebonden als een 
"groot succes voorgesteld, doen de spoorman weer in de vooroorlog
"se ellende terugvallen. '·/erktijden van 10 uur en één vrije Zondag 
1 in de drie weken (welke echter noc kan worden a.1.genomen) maken 
"het gezinsleven der spoorjoneens tot een aanfluiting . 
".Je lonen z~n zodanig dat van de meesten de vrou"ve n érb~ uit 
11 1l'ferke n moeter gaan . En dit terwijl het bedrijf in één jaar 8'~ rPil
~lioen gulden winst maakts en de directiekamer van eikenhout tot 
11 maho iehout wordt gemaakt , hetgeen 42.ono gulden ga2t kosten . 
"Aan het spoor,vegpersoneel wordt echter "soberheid" gepredikt . 
"Als men vraagt: >raar om deze actie?, is het antwoord: Omdat de 
"contractere r·cle organisaties ons in de steek liet en ! 
".ben verteget"·,wordiger van Utrecht zeide dat een zucht van ver
"lichting bij de Ut::.::echtse spoormannen opsing, toen zij van de actie 
"van het A 'damse comit é hoorden . "Binc. .. el~.k zal dan de ban verbro-
11ken vord-en", :riep deze spr . uit . Aan0 ezien van de Uniebonden, die 
"geheel met ·de directie veTbonden z~jn, geen heil te verwachten is, 
"adviseert spr. de commissie op te draz:en, n1aa:trer~elen uit te ·ver
"ken, opdat de directie met krachtige middelen aan het verstand 
"~ordt gebracht wat het spoorwe~persaneel wil . 

"Een Ame r sfosntse_ afgevaa rdi~;de wees er not; op d.a t het Rijkstoe
nzicht zeif's de nieuwe rec;eling niet aanhoudt en langer werKen toe 
"staat . 
n·"/at d2 financiële positie betreft: zij, die op maandsalaris staan, 
"hailie n hun loon in voorschot reeds enige Neken voor de maand om 
·t JJuideLjker voorbeeld van de r:.ood toe stand kan men nie-t wensen, 
"zegt :::-p:r . 
"In de discussie, die volgde, mel'kte een del' aanwezigen op, dat 
"het spoor vegpersoneel veel' ir de· toestand van 1903 komt te vel'ke
"ren. sen reactionaire dil'ectie, hal'dwerkend personeel, stl'affen, 
"ontslagen enz . 

. ""liJ ZIJ,~·J I N ..Lll'~ lllALilJG G.w1· Or.,BN" 
"'Als men zich echte:r onttrekt aan zjjn vei'plichtingen i;egenovel' o 
"hebben wjj het recht ons aan onze verplichtint:;en te ontti'elCken" 
rrzegt deze arb icter en hij gaat verder: "500 van ons z~n gevallen 

~ 
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"op beloften van democratie en een menswa:=ndig e:r bestaan . ,/jj zijn in 
"de maling genomen. ne "sociale zorg" is op niets llitged:raaid. r"en 
"eist het e;eld, in de bezetting toen eer1 b:r()od 30 glllden en meer kost 
"te ui t;ekee:rd, in de hllidit;e valllta te:rllg . .Je poPi tie der gepenmion
"neerde spoormanren is onholldbaqr. 
nwij hebben e:r t:..-een behoefte aan de_ boel in de war te stllren" zegt 
" s pr. "fanneer men e chter op deze wjjze doo:rgaat zal de onrllst toene
"me n . Ons kan men daarvoo:r dan echt er· niet ver antwoordeJ-jjk stellen" . 

~Hij stelt voor een delegatie te vormen,. waarin ook vrotJ..wen zijn opt::;e-
"nomen, welke delegatie bjj alle betrokken instanties, eventtJ..eel bij 
"de minister de verlangens van het spoorwegpe:rsonee l zal bepleiten~ 
"Helpt dit niet, dan Zlllletr ande:re maatregelen geuomen moeten worde n. 
fl.t;én dag 11 beglementair" werken zotJ...van het verkeer in één dag reeds 
"een chaos maken. 

-nn"ifij willen geen patJ..pers worden 11
, zo besloot deze kamerAad . Van 

"de vakorgan1saties, die alle LJ..itgenodigd wa:ren hlln standptJ..nt lliteen 
"te zetten, ~as alleen het hoofdbesttJ..LJ..r de~ ~.V.C. bedr.jfsgroep 
"Spoor , Tram en A. T.O . aanwezig . 
nne heer De JonL,_, hoofdbesttJ..LJ..:rder de:r E.V.C . meTkte op, dat de oor
"za::~ k der 'Ehans î1.eersende ellende· is gelegen in het verzL.üm de een
"heid . der "ter kers tot stand te brengen en zelfs de bestaande eenheid 
nte niet te doen door het herop:r i chte n der ou.de va kor ganisat ie s . De 
"directie der spoorvvsgen heeft aan .deze heropricbtine met alle kracht 
11 P.l8 e gewerkt, waflrdoor de dwangpositie van de ze organisaties is ver-. 
"klaard. 

11 Aan h,et slot der ver _,;ader ing 1N8j'd een motie ar-'r ,S8nome n 
"waarin vertrouwen ih het optreden der · commissie word t 
"LJ..itgesproken en het, gehele spoorwegpersoneel wordt op
"0eroepen de kwe stie der dienst - en rtJ..sttijden en der sa
nlari,sen in htJ..n resp . organishties aan de orde te stel
"len . Aan de commissie wordt opgadraten zich met alle be
"t ref fende instanties: Directie, Raad van Toezicht ene-
11venttJ..ee 1 de Minister, in ver bind i r'g te stellen. De mot ie 
"zal o.a . worden gezonden aan de vakorganisaties , de per 
"soneelraad en de minister . 

"Er ~mre n sympathie telegrammen binLe ngekomen. van de spoormanoen 
11 LJ..it Hotte rdam. Anna PaulO.'i'Fl. "'11 B.V. C.-q-ron_2-ngen . 11 

Op deze vergadering werden dtJ..s hoofdzak~lUk de ptJ..nten aangesne
den, die reeds op het manifest waren vermeld. Bij onderzoek i s geble
ken, dat de voorgestelde toestanden in het 1 .b.bedr Uf sterk overdre
ven zijn . Uit zee r betrolJ..'Hbare bron werd vernomen, dat er we l is waa r 
e ni ge ontevredenheid heerst, doch dat deze in geen enkel ge val zal 
ktJ..nren leiden tot staking of tot sabotage, althans wat bet omffangr~
ke Utrechtse personeel betreft . 

~oor de goedwillenden in het bedrU~ en hieronde r kllnnen gerekend 
varden alle led en van de "Neaerlandse Veren i g inc" , de R.K . en de 
Christeljjke ~ond, ~ardt echter met leedwezen gecons tateerd dat er i n 
het beleid der directie t.a.v. de arbe i~svoorwB8rden een nei3ing to t 
verslechtsr~ng bestaat in vergelijking tot de na de bevrUding tot 
staDd gekomen regelingen . De arbeidst~den zoals deze in het manifest 
omschreven zijn , zijn niet j LJ..iat weer gegeven . De bestaande stationsor
der is LJ..it z'n verband gertJ..kt en voorname ptJ..nten zjjn · verzwegen . In
derdaad zjjn er maatregelen gekomen , die als een verslechtering door 
het personeel ~orden aangevoeld. B.v. door het rijdend (tractie) per 
soneel ~ordt per 14 dagen 96 uren gearbeid. De arbeiders moesten 
aanvankelijk in deze 14 dagen "aan hlln llren komen 11

• Nll is deze perio
de LJ..itgebreid tot 4 x 14 dagen . ~erhalve moeten hierin 4 x 9~ = 384 
uren gemaakt worden . Het opzichthotJ..dsnd personeel, dat de dienstroos
ters samenstelt, beginc ntJ.. b~ de aanvang van de periode aart de betro 
kenen zo wein i g mogelUk arbeidstJ..ren per etmaal te geven om niet het 
risico te lopen aan het einde van de714 dagen de mensen naar hllis te 

4 x moeten ----
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moeten stilren of overwerk te laten verrichten, omdat hlln 384 Ll.ren 
reeds verbrLl.ikt zUn. Aan het einde van de periode volgt welheest 
onvermUdelUk, dat er meer dan acht Ll.ren per etmaal moet worden ge
Yerkt om de 384 Ll.ren vol te maken. 

Voorts tobt de r.s. met onvoldoende en/of ongeschikt trFctie
materiaal, waardoor vertragingen optreden, heteeen oorzaak kan zi,in, 
dat on~e vild, de diet"sten lar eer dnn acht of tien Ll.ren worden . 
Mede hierdoor houdt de directie reKenleg met ernstige stagnatie, 
alsmede onvoldoeode personeelsbezetting. In de dienstcommissie 
Jerd met de drie bonden overeengek0men, dat in noodgevallen door 
de directie geelst kan worden dat er op de z.g. "derde Zondag" 
(vrUe zondag) ~e~erkt 10rdt, mits deze dag Ll.itbetaald ~ordt en er 
in de week volgende daarop een vrUe dag kan worden Lenoten. 

De ontev~enheid hierover beperkt zich hoofdzakelUk tot het 
feit , dat de kwestie "noodgeval" rekba~u is. 

Over de arbeidsLl.ren bU Tractie en Stationspersoneel nog het 
n·.., vole:;e nde: 

Tractiepersoneel (machinisteb, stokers, bestLl.Ll.rders etc . ) 
96 Ll.Ll.r per 14 dagen. 

Be~akings- en stationsdienst 108 Ll.Ll.r per 14 dagen en perso-
neel op minder drllkke·posten, b.v. bannryachters 114 Ll.ur in de 14 
dagen . 

Bij de ranseerdierst te Utrecht is inderdaad een sle.chte 
dienst, v1elke hierop neer ,wmt, ,dat er zes nachten van acht en eer1 
Z8Vende van tien Ll.Ll.r gemaa~t ~orden . Hierop aanslLl.itend ~ordt de 
vrije dae 8et1oten. , 

Dat er in sommi~e geva.1.len 5 Zondagen t,ewerkt wordt, is niet 
jLl.ist. BUaldien mag geconstateerd worden, dat de toestanden niet 
zó slecht zijn, als het manifest het "lil doen voo:rkomen . 

. Gelet op de laatste alinea van het manifest , nl.: .. . . . dat het 
~ . S.-personeel z~ch genoodzaaKt ziet op krachtige wijze strijd te 
voeren tegen deze niellvte verslechteringen . ... • en de zinsnede Ll.it 
het 7ergaderin~:.,verslag: .. .. . "Een dag "reglementc:_r" werken zoLl. van 
bet verkeer in· één dae; reeds een ch8os meken.'! .. wordt het navolgende 
opeemerkt . 

In Utrecht vraagt men zièh met verbazing af wi e die "strijd" 
nu. wel voeren zal . Volgens de 11 Wsarheid 11 zal het e;ehele personee.l 
hier aPn mee doen, doch Utrècht , dat de erootst e personeelsbezet-·· 
ting heeft op emplacementen, kantoren en werkplaatsen weet vari 
niets. '7aarschijnlijk Ll.itgezonderd de leden van de .G .V. C. , die z i ch 
echter in Utrecht in een volkomen isolement bevinden. Van zeer be 
troLJ_,.,bare zijde r1erd vernomen, dat de afdeling Utrecht van de be
drUfs~roep Spoor, Tram en A.T . O. der E . V.C . ir totaal ongeveer 40 
leden telt . (In een besloten vergadering van de C.P.F . te Utrecht, 
dd . 1-9-1947 werd medegedeeld, dRt er 30 C. P.P . ers bij de N. S. te 
Utrecht waren, zie rapport I..J.Utrecht 0;1-858'47, dd. 3-9-1947) . 
LaLdelUk zoLl. deze bedr~fs3roep hoogstens 1500 leden tellen . In 
ver ge lijkinc hier me de zij mede gedeeld, dat d'r"Soortgel i,jke be drijfa
groep van het N . V. V. nl. de "Nederlatdse Vereniging van Spoor- en 
Tram71egpersoneel 1

' on1.:,eveer 2"'i . OOO à. 25.000 l eden telt . Bovendien 
"Vordt de ·~ . r.c . . door de directie der H.S . ·niet erkend en haar ver
te ,en voordiger s ~VOrden der ha_ ve niet toe ge laten tot de be spr ekin-
c;en in d13 z.g. dienstcommissies. · 

De leden vat het 1 .V.V . staan (plaatsèlijk bezien) achter het 
bestuLl.r en de ontevredenheid is niet zo c;root, à.at z:.] bLüten r.Ll.n 
bestLl.Llrders om, zich tot doen v~n onberaden stappen laten verlok
ken . 

Volgen.s insiders is het j.Ll.ist dat, wanneer er nreglementair" 
1
3ewerkt 'vorclt, dit tot een chaoos zal voeren . Men 'denke b.v . aan he 
voorschrift "rangeren met voet~ar•r,erssnelheid" , als dit in de prae 
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tUk worft Qitlevoerd, rtan vprdt iedere trein te laat voorgereden 
en/of rertrekt te laat. . 

{at het 'rergaderingverslag in" )e Jaarheid" oetreft , sU boven
dien ~emeld, dat de vertegenwoordiger van Utrecht dezelfde moet 
zun als de dAarin genoemde hoofdbestuurd~r de Jong. . 

Zijn jui..,te personalia z,jn: U.JI'J:ZE~ .J3 J G, geb. te Leeuwarden 
12-7-1898, wonende Rijnlc.an 122 b , .J: •• , lid :ti. .V.H ., voorma-
lig wagenbestuLuder N.S., ontslag genomen hebben-de bhl de 1 . S., 
thans hooftlbestuurslid der H.V.C., (w2arsc~ijnlij~ landelfjk) voorzit
ter van de bedrUfsgroep Spoor, Tram en A.T.O . 

Deze de _Jong is identiek aan Luc. de Jong, die geroemd werd 
in het door de C.V.D., dd. 7-10-1?47 onder no. B 21427 toegezorden 
veYslag van de Spoorwegherdect;:ing te Amersfoort . Deze staat als min 
of meer gematisd links georienteerdé bU zijn collega's bekend . Vele 
collega's weten niet, dat h~·lid is van de C.P.N. Hij is niet popu
lair. 

t:!erkwacrdi.ser;'rijs verscheen er op .Llonderdat::, )() October j .l. in 
bet"Nieu.w Utrechts Daeblad" (uitgave "Parool") het navolger-de arti
kel: 

"GBRODDEL . 
"Het komt de laatste tijd vrijveel voor, dat treinen uit de richting 
"Archem en Amsterdam te laat in Utreclit arriveren, waardoor meniG;
"maal reizieers bun aansluitingen naar andere steden mL,sen. Ons 
bereikte het gerucht, dat deze vertraging het gevolg zou zun van 
"sabotage door machinisten, die ontevreden zouden zijn over de ver
"deling der vrije dagen, de. dienstregeline en de. dier·sttijden. 
HZowel de Spoonvegen als de i~ed. Ver. van Spoor- en TrEHn• e r~perso
"neel, wE•.::ntoe 1:vij ons wendden om informatie, wezen dit 0 eracht ver
"ontwaardigd na!>r het ri,jk der boosaardir~e fabelen .• 
".JJe vakbond wees er op dat, als het 8poorwegpersoneel klachten 
"heeft, het zijn organisatie daBrvan i!1 kermL;; stelt . .Je 0poorwegen 
"vermoedden , dat het verhaEltje spruit uit dezelfde anonieme groep, 
"welke enkele weken geleden zich presenteerde als d.e npersoneels
"commissie van de spoormanren Amsterdam C.S. en 1Uetlanden" , die 
"manifesten verspreiden liet ~ 
"De ware oo:c zaak van de inderdaad voorkomende vertraging moet men 
"zoeken in de omstandigheid, dat op gedeelten van genoemde ba~r.vak
"K:en op entCel spoor ~ereden moet vorden . 11 

In dit artikel wordt een uevestising van het bovenstaande 
~avonden . ~e I.D .Utrecht me~nt, dat ·sabotage, door middel van op
~ettelijke veruragingen, uitgesloten is te achten. ~en der3el~ke te
ger~erking kan van min uut tot minuut worden gecontroleerd, de be 
drUvers worden hoofdelijk aansprakelUk gesteld . en kunnen met boeten 
en inhouding van vr~e dagen etc. worden bestraft. Het risico is te 
eroot. 

Van een it.sicter werd verromen , dat al zou bij wij'?.e vsn spreken 
een al~emene staking op een bepAald tUdstip vordeh geproclameerd, 
dan ~ouden na,, tot de lAatste minuLlt de treinen op tijd ri,_iden . 

~esumerende kan als antwoord op het in de aanvang genoemde 
schrijven gezegd 'vorden, dat, voor wet Utrecht betreft, de stemming 
alhoe ~el niet al te best, tcch zeer ?.eker niet van die aard is, 
dat 4eze tot een stakinssectie aanleidine ~eeft . 

Utrecht, ~1 October 1947 . 
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GEHEIM 

. Ik moge U berichten, dat in .de voormiddag van 2o ·october j.l. 
te Amsterdam op de brug, welke leidt var~ het Damrak naar het staiona
plein p~fletten van ~e volgende inhoud werden . verspreid: 

MAN I FE . ST AAN HET NEDERLANDSE VOLK 
HET PERSONEEL D:E!R N. S. SPREEKT 

Het spoorwegpersoneel ziet zich genoodzaakt, op deze wijze het Neder
landse volk in .te · lichten. 
Na de bevrijding ·deden de regeri1~ en ·N.S.-directie, geen vérgeefs 
beroep op het spoor~vegpersoneel. ', 
Met ondervoede lichamen en vrijwel zonder kleding, bouwden zij " het 
bedrijf op en maakten het · tot wat ·het nu. is. . 
De arbeidstijden ·waren in die dagen dragelijk. De maatregelén uit ·de 
moffentljd kwamen te vervallen en ·de ..spodrj.ongens hadden .- voor zo
ver. dat bij de spoo~vegen mogelijk is ~ ook iets aan hun gezinsleven. 
Al mankeerde er hier en daar wat aan, over het algemeen was de spoor
man tevreden over de dienst en rusttijden. 

DEZE TEVREDENHEID IS DOOR MEERDERE MAATREGELEN VERANDERD IN ONTSTEM
MING EN ONTEVREDENHEID. 

. •· 
De N.s.-directie acht blijkbaar de tijd 'gekomen, om door middel van 
nieuwe dienstroosters de dienst en rusttijden zodanig te be!nvloeden, 
dat het gezinsleven nog slechter wordt dan het voorheen reeds was. 
Verzoeken ~erioht aan de N.s.-directie en de oudé regeling weer in 
te voeren, bleven zonder gevolg. 
Voor het rijdend personeel~ diensten ·vau 10 uur en langer, voor an
dere 144 uren in drie weken, waarin b.v. zes nachten van 8 uur en een 
nacht van 10 uur opeenvolgend. 

EENMAAL m DE DRIE WEKEN EEN VRIJE ZONDAG. 

Door bijzondere omstandigheden (die rekbaar .zijn) is thans .ook die · 
derde Wettelijke vrije Zondag in gevaar. .. 
Een uitgevaardigde Stationsorder zet deze wettelijke vrije Zondag op 
losse schroeven. , . 
Het komt dan ook voor dat men vijf Zondagen achter elkaar dienst . 
moet doen. Ieder kan begrijpen hoe het gezinsleven van de spoorman 
is, met zijn vroege-, late- en nachtdiensten. 
Deze bij zondere maatregel betekent een nieuw offer voor het .personeel. 
Het behoeft waarachtig geen betoog, dat de ontevredenheid en onrust 
in het H.s.-bedrijf toeneemt. 

VERSLECHTERING V»t DE DIENSTEN, GEHEEL ONTOEREIKENDE LONEn, 
VI A A R M.O E '1' 1 D AT H E EN ? . . 

Elke 'zondag spreekt Dr.Pos.thumus Meijes over "De spoorwegen spreken" 
en hoe het bedrijf zich herstelt. Geen woord over het pe'rsoneel, hoe 

het -
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het leeft en werkt. 
Het Nederlandse publiek moet weten, dat de spoorwegen draait met 
ernstig ontstemd en ontevreden personeel • . 

1'7 •• 

Het heeft er recht op te tweten, dat de spoorman het te moeilijk wordt 
gemaakt, om zich geheel voor het bedrijf te geven. · 
Ieder kan begrijpen, dat in het N.S.•bedrijf, waar 84 m i 1 1 i o e n 
gulden winst wordt gemaakt op deze ' wijze onverschilligheid 
wordt gekweekt. 
Het Nederlandse publiek heeft er recht op ·te weten, dat daarmede de 
veiligheid van het vervoer niet is gediend en zal zich volkomen kunnen 
begrijpen dat het N .s.-personeel zich genoodzaakt ziet op krachtige 
wijze strijd te voeren tegen deze nieuwe verslechteringen. 

' · De personeels~ommissies 
van Amsterdam c.s. en Amsterdam Rietlanden. 

In verband hier.mede zal. ik het op prijs stellen te worden in- · 
gelicht omtrent de stemming onder. het spoorwegpersoneel in UW gemeente, 
waarbij ik tevens gaarne . zál vernemen in hoeverre, mede in verband met 
de laatste zinsnede van. bedoeld manifest, een eventulle stakingsactie 
kan worden ·verwacht. . · · . . . 

Voorto moge ik U verzoéken mij - indien mogelijk - te willen 
doen inlichten omtrent de personen, behorende tot en de activiteit 
van de als ondertekenaars van dit manifest genoemde . ~ersoneelscammis
sies van Amsterdam c.s. e~ Amsterdam Rietlanden". 

Da· Heer Hoofdcommissaris ' 
van Politie 
te .AMSTERDAM. 

>~ HET HOOFD VAN DE CENTRALE 
r VEILIGHEIDSDIENST, 

namens deze : 

.J. G. CRABBENDAM. 
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Met betrekking tot het oprueme~ vam de Eenheids-Vak-Ce trale 
in het "georganiseerd overleg" te Amsterdam, wordt van be
troQwbare zijde nog het volgende vernomen: 

~e hoofdbestQren van de tot nu toe in het G.O. samenwerken
de organisaties hebben hun afkeuring ·,ütgesproken over de 
niet sterke houding v&~ de Re gering , /die zelf niet wenst te 
onderhandelen met de E.V.C. waar h~t betreft de belangen 
van het rijkspersoneel, maar aam -de besturen van provincies 
en gemeenten de vrij.h eid geeft zulks wel te doen. De be-

oelde samenwerkendel o.r gani -saties h eb ben hieromtrent een 
onderhoud aangevraaJa met de Mil_ni ster-P resident. 

\ - -. 

In kringen van de meer bona--fide vakorganisaties is de su g
gestie gedaam, dat in de komende nieuwe wet, re gelend e cie 
medez e ggin g sc.hap van h e t Overheidspersonee l, een zodani ge 
clausule z ou: worden opgenomen, dat l1et ..., l snog mogelijk k an 
zijn de E.V. C .. en s oortgelijk e organisatie s t e werenuit 
h e ·L, geor ganiseerd overle g; , omdat hun strij dmethoden het al
geme en belang kunne.LL s chaden. 

Bovendien moet no g worden opsemerkt, dat de Gemeenteraa d 
Amsterdam haar goedkeuring dient te geven, v ooraleer de 
E.V. C. kan worden toe gelaten. 

Aangenomen kan worden, dat de verte genwoordi gers qer samen-
werkende organisaties zitting zullenhouden in het plaatse~ 
lijk georganiseerd overleg en niet, zoals bijvoorbeeld in 
Vel s en is geschied, uit protest de ver ·;aderingen verzuimen. 

Resumerend kaDL worden geze gd: de opname van de E.V. c. in het 
georganise erd overle g te Amsterd am is no g niet definitief. 

Verz. aan Hfd. C.V.D., 's-Hage; 
B.IVl., A.rn.sterdam; 
P.G., Amsterdam; 
H. C. , Amsterdam. Ivi. -4-. 
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(Ij. OBIIIIIL ~~~-. - _!_~!·'~x . w-.. 28 1lm1 l t ACo, 1, '1)?:), I 
VERSLAG "YU eea(lmishoudelijke verp.deriD.g der E.v.c. atd. "OI'er~1d", 
gellouclea op Vrijdap.voBd, 87 J'Uai 19&7 in bet conoengebouw au de Van 
Baerlestraat u Amsterdam. 

@ Deze ftrpderbg, •lke slechts voor leden op vertoon 'ftll huil liclDlatso:bape
bewija toep.Dkelijk was, :bad ten doeÏ de, naar aanleiding Tan enige weken 

- seledea gestel.cle eisen, belaaalde renltaten te besprekeil e»., ill4ie:a deze 
oûeTredigeD4 JaDchto zijn g....81;, eventueel een voorstel tot eea protest
stakiDS van beperkte duur, b.v. 24 uur, te doea. 
ODgewer 2000 aanwzigen gave». TU lmn bel.aagstell1Dg blijk. V66r aaavang 
ard cte aanwezige "P8ra" in ftrbancl •t het lmlalwu4elijk Jcaraltter eter ver
gaderins verzocht, de Zaal te wrlaten. 

Na ec kort opelliDgawool'i. door~het beatuurslid Willem ~ !§., kregen de 
dele~Uea 111t de gemeentebedrijven, welke OlllaDga aaar de autoriteiten 
in • a-Graven.ha8e waren geweest, oa cli'"gestelde eisen · toe te lichten, de 

j 

gelegenheid~ om verslag ftD. llm opdracht Uit te brengea. Hierbij bleek, • Jvo·'t.-:v .J.. dat ~ .lS?l!! D8JIIens de Staclsrein1giq, l:Jelpn JU~.Ena lwt '.l'ralllbedr1jt, 
!'- ' · f' P.l.eterse u.ns het Energiebedrijt en Jl:l.en de Vries u.u 4e Was-Bad.~ en 

((C) Zwelld.nriohttDg, atge"fUI'digd ware:a seweeat. Zij ftrtelden b8t verloop ftll 
- ~ hun besoek, 1118&1'bij zij ia cantact waren geweest -~ o.a. Mr. mm, doch 

• 

niet met M1Ja1ater Beel. 
Colt delegaties uit 's-Gravenhage, Baarle• en Velsen waftil 1Jl de TergaderiJag 
aanwezig• 

Vervol&ens kreeg cte al8e••n voorzi'tter vu 4e E.v.c. t lBm>RIKS, :bet woom.. 
:Deae spreker oatua al dadelijk de vergaderiJl8 alle lust tot stald.Dg door 
ta betogen, dat alle eisen bt toegennel bt nog eea punt TU bespiaeldDg 
vorJW:len. Wat toelating tot het a..o. betntt, zeide spreker, dat deze toela
tiDg tlwls voer 9~ zeker is, de Uniebonclen geen bezwaar •er maken en het 
voorstel over 14 dagen in 4e Raad kOJJ.t. Voorts is thans de vacantietoeslag 
toegewezen, terwijl cle eis 'nUl 10% locmsverhog1ng nog een pmt V811 besprekiDS 
1s. Bij aal14a de aanwezigen aan, nu de zaken zo stonden, rustig te blijven, 
zich :niet door Terkeerde daden te laten leidea en vond, nu de E.v.o. gehoor 

. vond en de geschillen door onrleg n:rden geregeld, stalciDg overbodig • 
De h011cting T8Jl de leden bleek, op entse elementen, die 811äers hadden gewilcl, 
na, gedisciplineeN.. 

Voorts heeft Berend Blokzijl nog gedurende ongeveer 10 minuten het woord 
gehad. Ook zijn betoog bleek zee-r gematigd te zijn. Hij -was eveneena van 
mening, dat, nu de . eisen V811 de E. V .c • werden toegekend, een staking cmnodig 
was. Wel liet hij ctoorscheDBren, dat het op dit mo•nt niet juist zou zijn, 
bet kruit te verschieten, doch de krachten te sparen, voor het geval de 
kwestie Indonesil aan de o:rde mocht komen. 

Om 22.30 uur ging de vergadering rustig uiteen. 

-----------·----------------------------------------------------------i:i:-
VERZamEN AAN : Htciie c.v.n. Den Haag. 

Amsterdam. 

" 
" 
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:3li jl.:ens een ingesteld onderz oe c bij het de nt't . re-l -

J;ederlandse JpoorV'egen, is ee 1 klein percentace van het 

::üdanr "erl:end 9ersoneel c,eorcnniseerd in de ".Jenheids 
Vak-Centr8le" (.i-1.-~.c.). 

qoe~el er bij de snoorve~en hard pordt geperkt en 
het onder het _personeel volkomen rusti~ is, valt er t och 

e~1 ze~ere ontevredenheid waar te nemen. neze ontevreden
heid houdt geen verband met de verscherpte toestand in 
Indi~, vraarover onder het personeel heel weinig ' ordt ge 
sproken, c'och heeft meer betrei-:;: :ing op r1e Lo13e levensstan
d8ard en àe loonstoppolitiek van de huidige regering. In 

dit verb2nd verklaart men zie~, al geschied ~ul~s nog be 
dekt, solidair met dë arbeiders in .êrankrijk, die tenge

volge van de laatste spoor·wegsta:;:ing een zekere · inst heb 
ben ~eten te boeken . 

Indien het onverhoeds in ~eder land tot stakinf mocht 
komen , dan is het niet uitgesloten, dat deze zich uit
strekt tot het spoorwegpersoneel, dat a9n deze st8'~ing zql 
meedoen, teneinde op die rijze 
positie te doen aanbrengen . 

verbetering in htu1 levens-

r0onden op 13 Juni 194 7. 

-~~ 
4~ 
\/ het 3oofd van de c.v.n., alhier~ 
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' 
J9 :Dondt:Jr':lr g, 5 Juni 1947, ~rd in FIE'n Z~' F l v~1n hotPl DetPrs 

· n d~ B~=>ursstr""' t A lhii-•r een protf.stvergad ring gnhoud ,r: dour 
het? rson.,E..l v n äe .!:' . T . T . uit~ n€,-'-lo(v) "'n onli.:.:c ndA U'"riE' n 
~ n , inz··.ke salariërine en de pror.10tiekansen . 

•? h"'PI' J . F . lif> lm n •~onPnd~, t' .rünge.lo(O),had 
vAn de dril'; sqmemi .rkende . T. T. organisuties de leiding van 
r1 ze. ·vond, tGrwij l voorts üs sprRker optrc.d de LondsbEost•ruré: r 
V"ln éE> J~ntrt~TI:: :3ond v•1n ~nbtenaren ? . T . T . prrsonePl,. r . -n.l 
~it Sch v nin~~n . 

"JR v rgad ering, di do:>r r1lim 
zPE r rumoeri~' VPrlouo . 3tampvo t 
ken-st ken' WArd op h~t door de 
protPsteerd. 

250 lAG n werd bezocht, h d f n 
nd en ~oor uitroepen v~n str
spr~ker n -r vorengPbrachte g~-

:Je v rg-:-.d~ring w s V'1n mening d~·t , 'vcnns r dr r C'Plijke voor
stell n niet worden n nv &rd, er ·1nd re midd l n moest n vvordF~n 
toe~e 1st m"'t effectiaver tit~erkind . 

OmdAt mf'n tot oep .. d.ld besluiten ni t is gekomen, 'Jerd voorts 
bes l.otE'n ~n t-..ve de v rc_.c dAr in"" tA houd n . 

• angezi n het hier ·"'-E?ll b slot .n Vert;E.derine; betrof W'' r n 
t n JUblicit it N S ~egeVPn,W rd dPZ Pi-t bijuEWOOnd n kon 
t. n volledit Vflrsl~u v10rd n opg .rr.:: kt. 

Een 5 o."" l t lijk xem_pl ~.r vun ':Je .r r rh id , w tirin t: n uit
vo 'rig verslag v n deze v ru df-rinc werd OPL nom n, g"'l-' t tevens 
hifrbij . 

----------
Op 9 Juni 1947 v rzond en an h t 
Hoof d v n d~ Contra l e ifti l iShPids1ienst 

te 
s - G R V E N H . G ~ . 

In efschrift rctn de Fr ocn r .. ur - u-<>nflraa l 
f gd . Direc trur v~n -o l itiP t ~ · R N HE U , • 
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der Ri .. ol:J..t:le., 
Utrechts og l;9, 
DE Bilir.e-

8 O:eto ~r 
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DATUM·: _ _ ...j""" ~€._::4-· 
l'Mt : .. _ _.._"""""_.._ __ 

Intemamonaal fers-
1 con,gres te Praag 

geopend 

Op het congres der journalisten 
heeft dhr Ka:~myon, voorzitter van 
de interr:ationale vereniging van 
journalisten, na ·een overzicht te 
hebben gegeven van het eerste 
cong_res te Kopenhagen, er o.m. 
op gewezen dat het noodzaltelijk 
iS co::1tact te nemen met de O.V.V. 

De openings-plechtigheid we::-à 
besloten met een minuut stilte ln 
acht te nemen ter nagedachtenis 
van de slachtoffers van de tweede 
wereldoo~ 

1 
/ 
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