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GiLUK Bi-I^lir iO OITLIJK.

Onder terugzending va.n het artikel uit
::üe './aarheid'1' van 22 Juli 19>0 ^üozenc-cracht
Broeinest ven. ijx-ïïaai's en Zv/art ï'ront-Pascisten"
iiioge ik Iiv;e Excellentie overeenkoiistig Uv; des-
betreffend verzoek een dezerzijds terzake samen-
gesteld rapport aanbieden.

Het lïoofd van de Diennt,

•.;.:c. l,. IL.int hoven

i-'rijne excellentie
de Heer r.iinister-President,

riein 1813 ïïo.4-,
:s-G ft A V E II 11 A G j3.



l laar aanleiding van liet artikel: AaO/AiHGA/CHL1

AiU.X:;IN>:::,ï YAk i;,X~HAy,lv-. :/;ïï A. ;A<H ÏROsAC- OALvClu'iViH1' in
'"Jje './aarheid'" van 22 Juli 195^, kan liet volgende worden
gemeld.

in het bevolkingsregister v on de gemeente uvister-
daiii staat ingeschreven:

ilicodoor Ghristiaan 1QTOL, van Nederlandse nationa-
liteit, godsdienst A . A . , van "beroep journalist, geboren
19 Juni 191B te /\mersfoort, zoon van Ghristiaan Ge r har dus
;.\nol en V/ilhelmina C'heodora üernardina Ghrispina ten
Aenscl, gehuwd met I-aria Gatharina Arjiiandina Joamia ilüper,
geboren 7 Juli 1929 te Aechelen (België) uit welk huwelij
twee, thans nog minderjarige kinderen werden geboren,
wonende van Ostadestraat 122 III te .Amsterdam.

Volgens betrouwbare inlicht ing; e n woonde imol voor
de oorlog in Eelmoiid, waar zijn vader leraar is bij het
n i j v e ril e i ds o n de r v; ijs.

in de Meidagen van 194-ü was knol Nederlands militair
in de rang van reserve-sergeant ingedeeld bij de Grdonance-
dienst. Ook droeg hij "net uniform van de burgerwacht 194-0.

Aijdens aijn studie aan de Universiteit te Utrecht,
v;aar hij .uechteri studeerde, k~;>/am hij in aanraking met het
nationaal-socialisme. hij trad in Augustus 19^0 toe tot
de IT .g .B . . :ïij werd. bovendien op l i1... aar t 19ZI-1 lid van de
Jeugdstorra, \vaar hij het tot ; ihoofdstormer'1 bracht en
overeenkomstig die graad een uniiorra inct de daarbij ver-
eiste distinctieven droeg. Voorts v/as hij van 19zi-2 tot
l Januari 194-5 Üd van het ïf .A.lf . in de functie van streelc-
leider en jeugdleider te Helmond. In laatstgenoemde functie
heeft rJiol verscheidene malen op z.g. beorijfsappèls tot
de jeugd (Jeugdstorm) gesproken. Volgens bekomen inlich-
tingen moet ^'nol in dezelfde functie ti jderis de bezettings-
tijd ook voor- radio Hilversum heb D en gesproken. Bewezen
is dit echter niet.

Op het .Rijksbureau voor Oorlogsdocumentatie berust
een schrijven, dd. Jl uaart 194-'!- van de leider van het
Arbeidsgebied ''Vorming en Scholing" een zekere Jph.Hepp
aan h.r.P.ost v.i'onnii^en, keizersgracht 666 te Amsterdam.
Volgens dit schrijven vraagt Hepp of Rost v.'i'onningen een
voordracht wil houden over Aas- en Leveiisruimte, \vaa_rbij
het leverisruiinte-begrip sterk tegenover het iciperialisEte
7/ordt gesteld. Het gehoor zal bestaan uit de onmiddellijke
medewerkers- en werksters van de Arbeidsgebiedleider Jeugd—
kameraad KJnol en de Pro v. Jeugdleiders en liieisjesref eren-
ties.

Op 16 O'anuarl 19/!-5 is Knol door de A.i). te /uii s t er-
dam gearresteerd, volgens eigen zeggen, omdat hij zich
verzette tegen de inbeslagname van materiaal en kantoor-
inventarissen van het H.A.F. door de Landwacht, het Ü.A.l ' .
en de H.;-;. ,D. A.,P..

Üp 13 kaart 194-5 tekende knol voor het Vrijw. Legioen
Nederland. Op 16 Lei 194-5 v/e r d i-oiol door de B. b. gearres-
teerd en geïnterneerd tot IJ Move moer 194-6. Op laatstge-
noemde datum werd hij door het Bijz.G-erechtshof veroordeeld
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internering gelijk aan de doorgebrachte voorinternering,
ontzetting uit de beide kiesrechten en ontzetting1; van het
recht tot liet dienen bij de gewapende macht.

.c.ort hierna, in begin 19^7» werd. hij op de redactie
van '''de Linie" tewerkgesteld.

"De ;;ae.rheidv' schrijft, dat iinol aio redacteur "bij
"de Linie" v/erkzaam is. Volgens betrouv/bare inlichtingen
bekleedt .-uio l een dergelijke functie niet, alhoewel hi.j
een paar iiiaal in genoemd 'blad een artikeltje schreef,
dat j net zijn initialen '.ik,h. werd. ondertekend, in hoofdzaak
v/erkt knol administratief op de redactie en werkt mede aan
de opmaak ven "de Linie".

Bij de leiding van -'de Linie-' gaat ne^ uit van de
gedachte, dat tien iemand na zijn veroordeling weer een
kans moet geven en betrokkene v/eer raoet opnemen in het
maatschappelijk proces, daarbij afziende van zijn misstap-
pen in het verleden.

Volgens de laatste berichten heeft de Commissie
voor de Perszuivering op 31 Juli 1950 &en schrijven ge-
richt aan de L.G-. te Amsterdam, v/aar in wordt verzocht een
vervolging te doen instellen tegen !lde Linie11, aangezien
deze een journalist in dienst heeft die niet in het bezit
is van een certificaat van geen bezwaar.

"De Waarheid" schrijft verder, dat i tooi redacteur
v/as van ''Storm B;-Bv ,het weekblad, van de Germaanse LS in
Nederland. Deze bewering van "De Waarheid1' is niet juist,
boor rapporteur is in de legger ven "Storm SS" een door
ilnol gesigneerd artikel aangetroffen. Dit artikel is van
2 Juni 1944- en betreft de reportage van een bezoek van
knol aan de Vlaamse riationaal-soclalist Oef van der V/iele
(zie '"Üe .vaarheid" van 28-7-50). Bij nadere informatie en
volgens betrouwbare inlichtingen, heeft ioiol n.a.v, dit
artikel op de redactie van ''de Linie"' verteld, dat hij
destijds zijn. vrouw (toen nog verloofde) clandestien in
België bezocht. Bij een van deze bezoeken heeft hij ook
een visite gebracht aan do Vlaamse nationaal-socialist
Jef van der Biele. Bij zijn terugkomst in Nederland, heeft
hij van dit bezoek een verslag uitgebracht aan d.e toen-
malige hoofdredacteur van "Storm SS", een zekere Van .^tteii
of Van Breugel. De hoofdredacteur heeft toen (nog steeds
volgens i'jiol) n.a.v. dit verslag een artikel geplaatst
en hieronder de naam van i\nol geplaatst. Deze uiteenzetting
van i\nol klinkt echter weinig geloof vaaardig.

Kaar aanleiding van de gedeeltelijke aanhaling door
' l lDe </aar hei d.1' (van 22-7-50) van het artikel, dat in het
weekblad "Storm S;.B' verscheen in verband met die dood. van
i'eldmeyer, kan worden bericht, dat dit artikel geplaatst
is op de voorpagina van "Storm So11, dd. 2 i.laart 194-5» echter
zonder ondertekening. -..''aarschijnlijk is dit artikel van
d.e hoofdredacteur afkomstig en zeer zeker niet van unol,
zoals 'rDe v^aarheidl" bev/eert. .Vaar is echter, dat j.;nol
destijds de bescliieting raeenio.akte, d,och hierna zou hij,
volgens zijn zeggen op de redactie van "d.e Linie!i, door
Lage s in de gevangenis zijn gezet. Hij zou dit niet be-
wijzen kunnen aantonen en verklaart verder, dat de toenma-
lige hoofdredactaur van "Storm 1-iS" een zekere üooiraans was.
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in verband met close artikelenreeks in
heid': kan nog het volronde v/orden gemeld.

Ongeveer 3 '//eken geleden vervoegde zich op het
-rijksbureau voor Oor 103 s documentatie te Amsterdam een
journalist van "De Waarheid", die de leggers van het
voormalig v/eekblad "Ltorm .GS" wilde doorzien, jueze per-
soon heeft hiermede ruim een dag v/e r k gehad. Bij nader
onderzoek is gebleken, dat deze persoon opgaf te zijn
geheten Snellen. Vermoed wordt, dat iaën bij "De waar-
heid" vernomen moet hebben, dat de T.Knol, die momenteel
op de redactie van "de Linie" werkzaam is, identiek is
aan de T.Knol, die tijdens de bezetting nationaal-socia-
list was en in "Storm SB1' zou hebben geschreven.

Bij nadere informatie en volgens een betrouwbare
bron zou omstreeks 194-6-194-7 op de redactie van "de Linie1
een dergelijk persoon als lOiol werkzaam zijn geweest.
Deze persoon v/as vermoedelijk een v oorl vluchtig e .OS-er
en zou later wegens onenigheid met '"de Linie'" zijn ont-
slagen.

uit feit en de naam van deze persoon zou door
v'de J-iinie'1' angstvallig geheim gehouden worden, aangezien
deze tewerkstelling onv/ettig was. kit v/etende heeft deze
persoon, gedreven door wraak, over ;,nol en "de Linie"
gepraat, ue mogelijkheid bestaat ook, dat deze persoon
niet uit rancune doch door loslippigheid de zaak aan het
rollen heeft gebracht. Op deze v/ij ze zou !'De Y/aarheid"
de ;itip!' hebben gekregen.

Volgens een betrouwbaar contact in journalisten-
kringen zou de naam van deze voortvluchtige C's-er
L'. C. Geit e l zijn en zou deze momenteel in '.Vest-L'uitsland
vertoeven.

in hoeverre deze mededeling op waarheid 'berust,
valt door icapporteur niet te controleren.

Voorts moet worden medegedeeld, dat Knol bij het
weekblad "Lalvo" (ü.K. j'eekbiad voor militairen) een
zelfde positie zou innemen als bij "de Linie".i

Betreffende de mededeling van "Le V/aarheici" omtrent
de connecties van ' :de Linie''' met //in 'Jassen, U.L.O".van
i-Yiyenbroek en mr. W. Op de Beeck, moet worden medegedeeld,
dat "de Linie" niet deze personen geen enkel contact onder-
houdt of heeft onderhouden. Wel zijn het persoonlijke
relaties van de secretaris van "de Linie", kr.iviertens.
Ook de 'üiXïlv'.öïïG zou in dit verband een relatie van mr.
kerteiis zijn. '/on het begin af heeft "d.e Linie" zich op
het standpunt gesteld, dat zij met deze relaties geen.
enkel contact wilde onderhouden, alhoewel met kir.Liertens
niet ter verantwoording heeft geroepen en zijn handelwijze
stilzwijgend, goedkeurde.

Je "boekhouder J.Jansen is nog steeds op "de Linie;'
werkzaam en inderdaad heeft deze persoon destijds aan-
gifte gedaan van vermissing van zijn paspoort, v/elk stuk
echter niet door anderen is gebruikt zoals "De -.vaarheid"
schrijft.
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