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Uit OD 1556-a N.H. 

OD 1763-a N.H. 

Ag. nr: 120357 

Aard van het stuk: lhjst 

VERWIJZING 

:UITTREKSEL 

Naam: 

Naam: 

ELECTRICITEITSBEDRIJVEN-Personeel 

GASBEDRIJVEN-Personeel 

Afz. : ID AMSTERDAM Datum: 5/10-51 

Zie voor gegevens van ambtenaren en werklieden,werkzaam bij de 
GEB te Amsterdam. Stuk 120357 (lijst) 

Uitgetr. door : ACD IV a l 

�. 

Datum : 2 Juli 1 52

038-10.000 i 10204 - SI 

Op aanwijzing van: Controle Staf 
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Uit OD 1556A-D(N.H.) 

OD 1763A-D(N.H.) 

Ag. nr: bijlage v.97905 

UITTREKSEL 

Naam:ELEC�RICITEITSBEDRIJVEN - Personeel 

Naam: GASBEDRIJVEN - Personeel 

Afz. : ID Zaandam Datum: 21-11-50 

Aard van het stuk: Communistische infiltratie in Gemeente-bedrijven • 

Uitgetr. door: J. d. S. 

Datum: 10-10-51 

1 10185 • 51 • 116 2 

Op aanwijzing van : C. S 



Gasbedrijf. 

Aantal werk

nemers: 125 

1 Jan Willem 

vader: 

ESHUIJS Johan Wilhelmus 

mo_eder: 

28-8-1923

15-1-1890

ESHUIJS-Mulder Geertruida 6-12-1893 

f--1 2 HOVIU& Marinus Cornelis 

,( 1 3 SPIN DER Fokke 

J_ I 4 WALS Jan 

5 DEKKER Pieter 

KLur Simon 

DOOD de Klaas Cornelis 

15�-1895 

20-10-1906

1-9-1902

9-2-1913

21-5-1898

24-9-1914

Ziaandam 

Amsterdam 

Amsterdam 

Utrecht 

Achtkarspelen 

Z'aandam 

�aandam

Oostzaan 

Oostzaan 

• 

l ' ·
�[ Hoofdklerk

fabrieksar-

beider 

zonder 

__ )rman

-Stoker 
_gass_toker 

� gasstoker 

stoomstoker 

stoomstoker 

Hoveniersstraat 70 

Z' a anq._g.l]l 

Hoveniersstraat 70 

Z'aandam 

Hoveniersstraat 70 

Z:aandalIL 

��p�rlllolenstraat 50 

Maakte in 1948,1949 en 1950 aan 

voor de verkiezingen C.P.N.-propaganda. 

Lid C.P.N. Is secretaresse A�deling �an.dam 

van N.V.B. Zlij spreekt op ver�aderingen 

van die beweging. Zij was 

voor Gem.raadsverkiezingen te Zaandam. 

�ij nam in 1949 deel aan een door het A-ij. 

ondernomen protestactie tegen de veroor
del_ing van Mol en Langendijk. 

Maakte voor de verkiezingen in 1948 c.�._N.

Z:aandam propaganda gemaakt aan zijn woning. 

Finsestr�at 28 Zaandam Lid B.N.O.P. 

A.v.S cheltemaplantsoen Lid C.P.N. Liè B.N.O.P. Maakte in 1948 en

42 24'.aandam 

Dr.S chaepmanstraat 36 

2':aandam 

1950 voor de verkiezingen C.P.N.propaganda 

aan zijn woning. 

Lid B.N.O.P. 

�alverstraat 45 Z:aandam Is communistisch georiënteerd.Lid B.N.O.P. 

werkman-stokerJPrinsenstraat 7 Zaandam Maakte in 1948 voor de verkiezingen 





NAAM van NO 
het bedrijf 

NAiM van de WERKNEMER geboorte
datum 

��-= "ls 

geboorteplaats beroep B I J Z O N D E R H E D E N adres 

=:::.=:-=====:t= -=========t=======t=====�======f:====--=-=--=-===�===============t================================ 
-Gemeentelijk-/-+ 8 VISSER Sietze 28-4-1913 Leeuwarden � .fitter 1e kl. Luiksestraat 26 1 Lid C.P.N. Lid B.N.O.P. Abonné op het blad

Gasbedrijf .. • Zaandam ttNt.JU . Heeft �n 1948, 1949 en 1950 aan zijn wo-

( vervol
.
g�

' O
.. ning voor de verkiezingen C.P.N�-propaganda 

l)'Y' gemaakt. Maakte in 1950 deel uit van een z.g. 

f�·.J vredes-comité. Heeft voor de verkiezingen in 

,v""': l
1949 voor de C.P.N. propagandalectuur rond-

� /' 
4 gebracht. ,.._ 

� )( l 9 BAKKER Stephanus 31-3-1898 Den Helder smid 1 e kl. K. Williamstraat - Was in Juli 1948 geabonneerd op uspartacus".

� 10 FONT IJN Cornelis 25-8-1920

vader: 

FONTIJN Klaas 15-4-1899

,-
11 JACOBS Gerrit 3-7-1909

12 ERACHT Wietze 10-2-1913

vader: 

��."'-1�-i KRACHT Frederik Johannes 27-a-1889 

/ 
13 OOSTENBRUGGE van Cornelis 13-5-1931 

vader: 

OOSTENBRUGG E van Hendrik 8-7-1908 

14 MUUSSE Teunis 20-11-1933

Zaandam 

Wormer 

Zaandam 

Drachten 

Hoorn 

�aandam 

Zaandam 

Zlaandam 

zonder 

werkman 

werkman 

sigarenmaker 

werkman 

uitvoerder 

grondwerker 

hulpfitter 

59 �aandam 
,h 

Hoveniersstraat 76:(Van enige extremistische oriëntatie is niets 

�aandam �kend. 

Hoveniersstragt 76 Maakte in 1950 voor qe verkiezingen C.P.N.-

�aandam propaganda aan zijn woning. 

Westzanerdijk 26 · Maakte in 1948 voor de verkiezingen C.P.N.-

�aandam propaganda aan zijn woning. 

J.Arnoldusstraat rJ Van enige ext_remistische ori�ntatie is niets

112 �aandam �ekend.

J.Arnoldusstraat

112 Z'aandam

Baltischestraat 8

Z'aandam

Baltischestraat 8 

2l'aandam 

Ravenstraat 41 

aaandam 

Maakte in 1949 voor de verkiezingen C.F.N.

propaganda aan zijn woning.Abonné nwaarheid". 

V�n enige extremistische oriëntatie is niets 

bekend. 

Lid C.P.N. Penningmeester E.v.c. te �aandam. 

Maakte in 1949 en 1950 voor de verkiezingen 

C.P.N.-propaganda aan zijn woning. Hij had,

voor de E.v.c. zitting in een actie-comité

bij een staking van bouwvakarbeiders te

�aandam omstreeks 15-6-1950 (Muis en

Heeft deelgenomen aan het te Hierden ge

houden A.N.J.V. Pinksterkamp 1949.
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Betreft: J.H. Steinkamp, Dir. Gem. Energiebedrijf ffaarlem, 
wonende te Haarlem, 1rle-rersparkweg 53, 

Personalia: 

�f Johan Henclrik Steinkamp werd op 6 December 1900 te Arnhem
Y geboren. 

T-!ij bezit de Nederlandse nationaliteit. 
Volgens zijn eigen opgave behoort hij niet tot een kerk
genootschap. Onder invloed van zijn echtgenote zou hij 
zich niettemin sterk aangetrok1{en gevoelen tot de Rem. 
Broederschap. 
Beroep: Directeur Gem. Energiebedrijf te Haarlem. 

Burge.rl. staat: 

Betrokkene is op 28 Januari l925 te Arnhem gehuwd met: 
Smit

1 
Maria Anna Hendrika, geboren 23 Mei 1901 te Arnhem. 

Nationaliteit: Nederlandse. Godsdienst: Rem. 
Uit dit huwelijk v:e!den twee kinderen geboren, te weten: 
een zoon Bernard qendrik, geboren�-6-32 te Haarlem. Hij 
is ongehuwd, godsdienst: Rem., nat.: Ned., studerend aan 
de Gem. Universiteit te �msterdam (Economieö, wonende ten 
huize van zijn ouders; 
een dochte� Anne Eva, geboren 4-5-36 te Haarlem, godsd' 
geen, nat.: Ned., studerend, wonende ten huize van haar 
ouders. 

Adressen: 

Afkomstig uit Rheden, later Arnhem; 
m.i.v. 17-4-19 Alkmaar,;

0 25-10-20 Haarlem, Marnixstraat 29;
" 21-7-43 " , Kleversparkweg 53 tot heden. 

Zijn echtgenote is afkomstig uit Arnhem alwaar zij voor 
haar huwelijk woonachtig was ten huize van haar ouders. 

Paspoort: 

Betrokkene is in het bezit van een :i;aspoort no. 574404, 
geldig tot 10-9-50. 

Ouders van betrolckene: 

De heer Steinkamp werd geboren uit het huweliJK 
Steinkamp, Bèrnardus Gerhardus, geboren 10-9-72 
gen en 
Peters, Evertje, geboren 25-6-77 te Rheden. 

Beide echtelieden bezaten de Nederlandse nationaliteit, 
godsdienst N.H. 
Zijn vader was in leven handelsagent. 

-2-
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Hij overleed te Haarlem op 23-8-50. 
Zijn moeder overleed. op 1-2-51 te Bennebroek, alwaar ZlJ

verpleegd werd in de open afdeling van het sanatorium 
"Stichting Vogelenzang". 

Het was niet mogelijk vast te stellen of uit vorenbedoeld 
huwelijk meer kinderen geboren zijn. 
De familie Steinkamp vestigde zich m.i.v. 14-7-99 in de 
gemeente !\.r.nhem. 
Het bevolkingsregister te Arnhem werd door oorlogshande
lineen vrijwel geheel verwoest, zodat geen nadere gege
vens omtrent de betrokken familie konden worden verstrek 
Uit de verstrekte gegevens uit het bevolkingsregister te 
Haarlem bleek niet dat er, behalve betrokkene, nog meer 
kinderen uit dit huwelijk geboren zouden zijn. '!!:en en an
der is evenwel niet uitgesloten. 

Ouders van echtgenote: 

De echtgenote van betrokkene werd geboren uit het huwe
lijk van: 
Smitfniiohan Jurrien Hendrik en 
Rees , Anna Iendrika . 
Nadere gegevens ontbreken, daar dit echtpaar, evenals 
de familie Steinkamp te Arnhem woonachtig was (zie boven} 
Het is evenwel zeker dat uit laatstbedoeld huwelijk, be
halve de echtgenote van betrokkene, nog een ldnd is ge
boren en wel een zoon, te weten: 
Albertus Meindert, geboren 17-4-97 te Arnhem,nationalitei 
Nederlandse, godsdienst Rem., beroep empl. �odak te 's-Gl:B:
venhage , gehuwd met: 
Odinoti Elisabeth Josina, geboren 25-10-99 Arnhem. Hij
woont e 's-Gravenhage, Tomatenstraat 102. 
Het is niet uitgesloten, dat er uit het huwelijk Smit
Reesink meer kinderen zijn geboren dan die boven vermeld 
1.vera.en. 
Of bedoeld echtpaar nog in leven is werd niet bekênd. 

Levensloop: 

Betrokkene genoot, na de lagere school doorlopen te heb
ben, een q.B.S. opleiding te Arnhem. 
Na zijn studie gevoelde hij zich sterlc aangetrokken tot 
de chemie. tlij Yond enige tijd emplooi als tijdelijk ana
lyst op de gasfabriek te Arnhem. 
Later, omstreeks April 1919, werd hij in een zelfde func
tie tewerkgesteld on de gasfabriek te Alkmaar. 
Hij bekwaamde zich door zelfstudie en werd ruim een jaar 
later tewerkgesteld als assistent-analyst op de gasfabr.iek 
te Haarlem. 
In de loop der jaren doorliep hij alle rangen. In 1949 
werd betrokkene benoemd en aangesteld als directeur van 
genoemd Gem. �nergiebedrijf te Haarlem, nadat het gem. 
gasbedrijf en het gem. electriciteitsbedrijf waren ge
fuseerd in een nieuw gepro�ecteerd Gem. Energiebedrijf. 
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Aanvankelijk bestond er in laatstgenoemd bedrijf een 
driehoofdige leiding !directorium}, te weten twee directeu
ren en een president-directeur, maar thans kent het be
drijf een tweehoofdige· leiding en is de figuur van 
president-directeur verval�en. 
Betrokkene is o.m. belast met de gasproductie en de lei
ding van de gehele administratie inclusief alle perso
neelsaangelegenheden, terwijl zijn mededirecteur,te weten 
Ir J. g:. rrouwenhoven, specifiek veran tvmordelijk is voor 
de productie van electriciteit en de distributie van gas 
en electriciteit. 
Uiteraard dragen zij beiden gemeenschappelijk alle ver
antwoordelijk.heid. 

Karakter en persoonlijke eigenscnappen: 

Betrokkene moest reeds op jeugdige leeftijd op eigen be
nen leren staan. Hij heeft zijn carriere moé.zaam opge
bouwd en heeft zich energiek en met taaie volharding een 
pl3.ats in de maatschappij veroverd. Zijn ouders waren niet 
in staat om hem een hogere technische opleiding te doen 
volgen, zodat hij zich door zelfstudie moest bekwamen. 
�en en andër was van invloed op zijn karaktervorming. 
Hij is het type van de doorzetter, onvermoeibaar, ijverig 
en volhardend. 
Zijn omgangsvormen zijn vlot en zijn gedragingen imptisief 
Hij beweegt zich gemakkelijk en treedt doorgaans onge
dwongen en met flair op, niettemin welgemanierd en be
schaafd. 
Het is bekend, dat hij sterk onder invloed van zijn echt
genote staat. Over het algemeen is hij het type van de 
snel te beinvloeden persoonlijkheid. 
Alhoewel hij zijn eigen mening op gepaste wijze weet ken
baar te malrnn, is hij gauw geneigd van stand1mnt te ver
anderen. 
In dit opzicht zou hij niet vasthoudend van aard zijn. 
Hij is een sociaalvoelend man, die evenwel in dit opzicht 
soms de proporties uit het oog verliest door meer te be
loven dan hij kan realiseren • 
Zijn huwelijksleven is goed. Zijn echtgenote is de domi
nerende partij en oefent veel invloed uit op het gezin. 
Zij praat gemakkelijk en veel en is niet het type dat 
zonder moei te a.e discretie in acht kan nemen. 
Haar trots is haar echtgenoot, die als selfmade man een 
vooraanstaande positie wist te verwerven. 
Deze mening verkondigt zij te pas en te onpas bij iedere 
voorkomende gelegenheid • 
.Alhoewel nie·t; met zekerheid bekend,wordt de indru k verkre 
gen, dat zij uit een eenvoudig burgerlijk milieu afkom
stig is. 
De familie staat over�gens alleszins gunstig bekend. 
Zij komen hun financiele verplichtingen na,terw:i..jl in mo
reel en zedelijk opzicht niets te hunnen nadele bek end is 
Hun zoon is een knappe sudiekop, de trots van zijn ouders 
die tot nu tot opvallend goede resultaten behaalde. 

-L!-
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Tijdens de bezettingsjaren nam de heer Steinkamp een 
alleszins Nederlandse houding aan. In tegenstelling tot 
zijn mededirecteur, Ir. J.H. Kouwenhoven, bemoeide hij 
zich niet met de illegaliteit. Deze werkzaamheden hadden 
zijn volle sympathie, maar van een daadwerkelijke steun 
was geen sprake. 
Zijn eerlijkheid en integriteit staat boven twijfel. 
îfij huldigt het pr_incipe recht door zee te willen gaan, 
maar hij mist soms de tact en het inzicht om in .. bepaalde 
omstandigheden een standpunt in te nemen dat reeel is, 
zodat hij dan later moet retireren. Van een weloverwogen 
oordee 1 is doorgaans geen sprake. Zijn technische kwali
teiten zijn buiten kijf. 

Politiek: 

Op politiek terrein treedt betrokkene niet op de voorgrc:nd 
Voor zover bekend, is hij opgevoed in en voortgekomen uit 
een milieu waar de S.D.A.P. beginselen opgeld deden. In 
latew jaren zou hij zich daaruit hebben losgemaakt. Thans 
zou hij, gezien zijn uitlatingen, sympathiseren met de 
opvattingen in de kringen van de V.V.D. 

Alg. bijz.: 

De familie Steinkamp is welgesteld. Zij bewonen een riant 
huis en kunnen zich een ruime levensstandaard permitteren 
De heer Steinkamp bezit een eigen a uto, waarvan hij te
vens gebruik maakt ten behoeve van zijn werkzaam.heden. 
Van uitgesproken hebby's is geen sprake. 
Indien hij daartoe in de gelegenheid is, tennist hij 
graag, terwijl nij tevens een liefhebber is van muziek en 
toneel. Zijn relatiekring, buiten de technische wereld, 
is �lein. ffij is b.v. niet opgenomen in de selecte kring 
van qaarlems notabelen. 
Dit wordt geweten aan zijn eenvoudige afkomst en het 
minder prettige karakter van zijn e chtgenote. ':Teliswaar 
neemt hij wel deel aan enig verenigingsleven, zoals de 
0Mij. voor Handel en :Nijverheid" en "Haarl.e.ms bloei", 
maar deze activiteit is hem min of meer opgedrongen uit 
hoofde van zijn functie. 
Hij is tevens lid van het Nat. verbond van gemeente-amb
tenaren. 
Voor zover hij relaties en kennissen heeft zijn zij van 
onbesproken gedrag. 
De namen van bovengenoemde persoen komen voor zover 
anders werd vermeld, niet in ongunstige zin yoor in 
administratie van de betroklcen instanties. 

\:...._, s-Gravenhage, 4 Juni
23. 

�. 
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het hoofd van de Binnenlandse 

Veiligheidsdienst, 's-GRAVENHAGE • 

Hierbij doe ik U toekomen de op

gave, waarom U gevraagd heb bij brief van 23 Mei 

1950, gericht aan de commissaris van politie, al-

hier. 

Ik ben van mening, dat een aan

gelegenheid als deze niet buiten mij om kan worden 

geregeld, weshalve ik de commissaris van politie 

verzocht heb de opgave bij mij in te dienen ter 

- doorzending -
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doorzending naar U • 

• De burgemeester van Alkmaar, 

•



:. �nr. 28. 
nr. V.D. 1.365.50. 
Onderwerp: 
Extremistische elementen 
in Gemeentelijke- en 
Provinciale bedrijven. 

10 Juli 1950;.,/ 1 IP J .JJr
Bericht op se�r.-i.jven, d.d. 
23.5.50, nr. 84974�

• 

•• 

In antwoord op bovenvermeld schrijven doe 
U hierbij in duplo toekomen een opgave van alle gemeen
telijke takken van dienst en de alhier gevestigde m.i. 
in deze belangrijk te achten onderdelen van provinciale 
instellingen, met vermelding voor ��k. van deze van 
extremistisch georienteerde werknemers en overige door 
U verlangde bijzonderheden� Einde. -1_11, 

1IJ7:_-----D. __.---

.. .
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VERTROUflELIJK ,2. 

Namen en Geboorte- Woon- Pol.ante- Functie Politieke 

voorn amen. plaats datum plaats. cedenten. invloed. 

Jr1rr<V 
{ 

GEMEE R"OPENBA WERKEN''. 

: pl.m.17 •

BURGER 
>-1 ! 

Rotter Alkmaar lid BNOP. Arbeider v. Geen. Bekend. 
Hermanus. dam. Comm.ge- Plantsoen 

,.(,, 
zind. dienst. 

Deil ·Hel 2.3.90 Alkmaar verm.lid schilder Geen. U niet 
Wil- der. Bl\TOP. , om- gem.werken bekend. 

gang met 
CP}T .raads 
lid,echte 
voerde hi 

• 
in'48 
PvdA.pro-

• 
paganda 

"' Alkmaar 7.12.9 6 Allr.maar Zegt in Opzichter Niet onbe 
'49 voor Reinigings duidend. 
BWOP te dienst. 
hebben be 
dankt.Is 
comm.ge-
zind enz. 

"� .Alkmaar 16.3.23 .Alkmaar Bezoekt Monteur Geen. 
OPN.-èn Reinigings 

J; Bellamy- dienst. 
vergaO.e--1ng�n;1s 

.geor-

n( 
ganiseerd. 

�s. Alkmaar 14.7.94 Alkma ar lid BN"OP. Arbeider Geen. 
P r. 1. gem.werken 

MOLLEVANGER. tf. IAlkmaar 14.9.86 Alkmaar id BNOP. Opperman Gering. Bekend. 
Cornelis. omm.ge,r gem.werken 

irid. 

X Alkmaar 26.7.91 Alkmaar id BNOP. Arbeider Geen. Bekend. 
gem.werken 

I 
Arbe:i..der ZWEMMER. 1\.- Zand- 2.12.00 Alkmaar id BNOP. Geen. Bekend. 

Willem C orne li voort omm.ge- Reinigings 
ip.d. dienst. 

WINICELAAR.' 
V 

Alkmaar 6.4.28 Alknia.ar eclameer- Klerk Bure u Geen. 
Heariëtte e op ver- Openbare 
Louise. ad.van \Verken. 

redescom. 
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VERTROUWELIJK 3. 

Namen en Geboorte- Woon- Pol.ante- Functie Politieke 

voornamen. plaats datum plaats. cedenten. invloed. bekend. 

'3) 
APPELMAN. J '/:, 
Klaas. 

Aantal 

Ameland 1. 9 .04 Alkmaar 

�!:�' X !��r:u- 3.1.07 Alkmaar

• 1 
6 DRIE van , Weesper 15.3.1 Alkmaar 

Hermanus �a- karspel. 
dus. ( ./- l 
DIJKHUIZ� f; Àmera� ,10.1.20 Alk.maar 
v.Gijsbert'·· foort. 
HENNilTG. '· Alkmaar 5.5.88. Alkmaar 
Hermanus

colaas. 
HOOGVORST/.t'lf(

. Koedijk 6.1.!96 Alkmaar 
Cornelis. · j. 

MENSINK. y� 
, r}Albertus. 

:MOELAERT. X 
Johannes 
Antonius. 
S CHUIT1'1IA.KER. t 
Jacobus. 

ZV{�T. 
îh ... em. 

JUPIJN. 
\7illem. 

BLAAUll. 
Jan. 

� >( 

Alkmaar 

Delft ... 

R.da.m.

3 .1. 20 Alkmaar 

7 .10. 9 Alk.maar 

7 .lO. 98 Alkmaar 

Alkmaar. 3.9.87 

o. 

lid BNOP. St�r 
comm.ge- ga��abriek 
zind .• 
lid BNOP. 

lid BNOP. 

Sto�r 
gaffabriek
Stoker 
gasfabriek

lid BHOP. Stoker 
gasfabriek. 

lid BNOP. voorman
comm.ge- vakman ga 
zind. fabriek. 
lid J3NOP. Stoker 
comm.ge- ga:si'abriek. 
zind. 
lid B}TOP 

lid ENOP.

Arbeider 
.P""asfabriek. 
0 

Sifoker 
gasfabriek.

lid BNOP. Arbeider 
comm. ge- gasfabriek. 
zind. 

Niet onbe 
tekenend. 

Geen. 

Geen. 

Geen. 

Niet on
beduiden 

Geen. 

Geen • 

Geen. 

Gering. 

Bekend. 

Bekend. 

Bekend. 

Bekend. 

Bekend. 

Bekend. 

Bekend. 

Bekend. 

lid BNOP. lilachinist Vermoede- Bekend. 
maakt EVC gasfabriek. lijk wel 
propagan- invloed. 
da. 
lid BNOP, Meteropne- Gering. 
comm. ge- mer gasfa-
zind. briek. 
"V{aarheid Werkman Gering. 
lezer en gas�abriek, 
correspon losse diens 
deerde in 
'47 met 
CPN. 

Bekend. 

Bekend. 



VLRTROUWELIJX. 4. 

:namen en Geboorte- \7oon- Pol. ante Functie. 

voornamen. plaats datum. plaats. cedenten" 

Geen. 

DELIUG 

KOLLES • .l'cy{ Alkmaar 29.1.99 Alkmaar. aat zich 
re-Sovjet 

sland ui • Jacoba rita:ri.a. 

• /l 
KOSTER. 0·{ 
Aaltje. 

BIJLSMA.� 
Bernardu.s:;-"' 
TUIN. !J;
Andries 
Nicolaas van. 
HIEMSTRA. � 
Pieter. \

�
1 

DORTH. 
Gerrit Hendri
van. 

GE- EN G ZCNDHEIDSD 
nemers to aa.l: 14. 

Alkmaar. 1.6.32 Alkmaar. Laat zich
comm. uit
stamt uit 

Afd. TE HNISCH 
Vlonsera- .4.06. 
deel. 
Oosthtli-
zen. 

Hemelu- .5.90. 
mer c.a. 

Overige afdeli 

Aantal 
woller- 1.2.07. 
erspel. 

GEMEENT 
Geen. 

Geen. 

PERSONE 
Alkmaar. 

comm. 

milieu. 

• Aantal 
Leest "De
Waarheid"
Leest 11De
VI aar heid''

erknemers t 
Stoker. 

Buis schil-
der. 

Leest "De Machinist. 
Waarheid". 

Alkmaar Leest "De 
Waarheid 11, 

is comm.

gezind.. 

flEZEI'f EN 

Noodhulp
kaasdrager 

Politieke Bekend 
of niet

invloed. bekend.

NST. 

• Geen.

taal: 15.

Geen. 

Geen, 

Geen. 

T SIACHTH 

Gering. 

U niet 
bekend.

U niet 
bekend.

Bekend. 

Bekend. 

Bekend. 

ekend. 



VERTROUWELIJK. 5. 

Namen en Geboorte- Woon- Pol. ant - Functie. 

voornamen. plaats datum. plaats. cedenten invloed. 

• 

/,,b<r' 

11' \) � " t r'Ç 1L 

-

• J
' �t 
�-

KET. 
Johannes 
Nardus. 

Leest "De Leraar Am- Gering. 
Waarheid" bachtsschoo 

Bekend. 

Geen. 

Geen. 

Geen. 

Aantal 

Alkmaar 14.12.0 

u te Alk 

ploiteert e waterlei 
den Hoef� Heiloo, Se 

dijk, War nhuizen, 

t buiten d van 
skantoor. 

Fitter- me Gering. 
tero:pnemer 

OOR NOORD HOLLAND. 

Distri t Alkm r, Distr ctskantoo 
Di.stri ten in !oord-Hol and zijn 
en Hil ersum.). 

Geen. 
Einde. 

te A.lkma 
evestigd t 

• (De drie
Zaandam,



No .,:5 /() /1950 • A 

/lNSTGllHEIM• 
riJ j fl1 ?l �

-::··-·---� ..:..,.,'-
1 � .... . J;f 

·29 Q. �50

ACD/ 
Antwoord op: Uw schrijven, dd. 23 Mei 0, No •8407 4. -&

Onderwerp: communistische infiltratie in 

Ter voldoening aan het verzoek, vervat in Uw bovenver
mal d schrijven , doe ik U hierbij toekomen es n opgave van 
extremistis chl!! geori�ntee rde werknemers, werkz?am bij de 

� Geme ente-Lichtbedrijven (gas- en electriciteitJ te Hilver-
8 11,I:·"'--. Sum• 

1tf i, 1 ';;;(_O --le,• Johannés van AGGELE, geboren te Amsterdam, 8 Jllli 1896, 
01 \)·"

1 
(1·�. • h oofd klerk-meteropnemer G.L.B., wonende te Hilversum, 

\ Asterstraat 48. 
Van AGGELB is lid van de c.p.N. en voorzitter van de 
plaats�jke afdeJ.in g van cre-A.N·B·O·, aangesloten bij 
de E.v.c •. Hij is tamelijk actief, doch in het bedrijf 
waarin hij we rkzaam is, blijkt weinig van zijn politie
ke gezindheid. 

(J·(-i 2 e. Cornelis GROSS, geb oren te A msterda m, 7 November 1899, 
hoofdklerk-meteropnemer G.L.B•, wonende te Hilversum, 
Planetenstraat 16-. 
GROSS is lid van de c.p.N. en van de E.v.c .. Van hem 
gaat weinigactiviteitûit en hij treedt niet op de  
voorgrond. 

O ·{X 3 e• Johannes van der POL, geboren te Hilversum, 24 Juli 
1898, bode G-L·B·, won ende te Hilversum, Merelstraat 38 
Van der POL is lid van de c.p.N. en van de E.v.a., Hij 
treedt niet Op devoorgrond:-- - . 
Zijn echtgen ote, geraamd: Jannetje de JONG, geboren te 
Nederhorst den Berg, 10 Mei 1902, is fel communiste. 
Zij colporJ_w..rt met het dagblad II De Waarhei d 11 en met 
het b lad "Voorwaarts" en zij is lid v°ä'rlde N. V.B •• De 

f.. 1 dochter, gen aamd: Grietje van der""'l5"öL, ge borente Hil
versum, 17 Januari 1927, is lid van de A·N-J.v. en tot 
voor kort trad zij op als sec:rê"'taresse van deze commu-
nistische jeugd organisatie. 

-

JX>or de genoemde extremistisch ge oriëntee rde perso
n en wordt geen invloed uitge oefend in het bedrijf, waar 

in zi-j ·werkzaam zijn en vitale posities worden door hen 
;t.__ niet bezet. 

. Re'tväste persone el van de G•L•B• te Hilversllm be-
sta at uit ruim 190 personen, t eIWijl in het bedrijf 66 per
sonen werkzaam zijn op arbeidscontract.\ 

Of zich ondeT gen oemde werkne mers nog andere lhm ex
tremistisc� georiënteerde dan de vermalde bevinden, is 
tot op heden niet gebleken. Gen oemd personeel heeft in dat 
opzicht echter de voortdurende aandacht. ,, 

----------------------------------------�------------
Hilversum, 25 Augllstus 1950. 

,. 
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0rs:� �TGr�'I-!� nr . ' >,' V l . · l..-

One. -.=onJ_,unistiscLe infiltr&tie 
-r' , !. ··�::,Rf .. .'! .U ..... .1.-··----

- -,--. ... --·� .. .---· ... :j ,, j,_n ovr:rn�idsbedri�vcn. -� r· \.!"\_ ·· -·�-�----- :f.:9.\�4i]'rZ. j�
1
u1:��� , , //'·; -- t,: 

.;;Ç:j i(Q; 
,--��-�: 

Aa. 0.:-'J./.../-f.r.l- I:aar aanleiJir,g V&.n Uw schrijven d.d. 24 kei {95c:, ::v.84(7�, 
� VMir :__!_!..J./;L�. ;;et vsrzoek te willen doen nagaar, of zich onder tet r ersone\?l ---=-� van àe ove!'h.eiàsbedrijven, -diens-t.en en -instellir.6en te d(:>zer 

sth"' t> '-'.1etr1.?mistlscr. georie!"lteerde W(>rknerr:E>rs bevinden, word+, 
l'!':ecieileàeald. 

( 

1\ 

-.dij een dezerzijds ingesteld onderzoek is geolekE>n, d,;;t zien 
on1er de �erknerr,ers V:in de .:ltedelijke :�abr•ie� en var. féls er elec
triciteit te LeiJen (personeelstPrkte 460 man), een 13 tal ext,r«
rdstische cler"entcn oevindéll\, V3n v1ic ondersü1.anö de t ersonuli... 
en •1erue r·� get;evens volgen: 

�ernu.:i .ci:,1'.C..GIJ, geboren te Lof'iden, 14-2-J 1, los 'herr.r-ar, 
wor.e;1....ie te Le .i.den, .-<en.:c.randtstra"" t 20. Is 1 i.J van ..• s • ..;. 
::iJ ko.n zicL over het ge.hele fabriekstt!rrein b€wegpn en is 
niet in eer1 bepa::1lde ploeg ondPrgc>orecr.t,. Is een rusti;:re r.Br: 
die geen �ro�rganda m&&�t. 

l!i", 1 ,. \ ',;.. ,:. . 1·iet.e.c SL.:·:t.?_;i;...>'.i.'lt..""'::, i:eooren te Leluen, J-4-;L, sto,.·,r, V!O

nerJde te LeiLen, t:et,,l.skeri<straat 5L. Js eer- ·.,uPist er: Jid v �!1 
de ë.: .. <.. •• • E:-r};t in Pen 1,loeë van 3C rtfüi . .. 1akt se1:r. �.re•,�
g!";.r:() 9..

' 3. n.br:iheril -:1t-..1.�, &éborcn te Leioen, 4-Ó-Jl, voorn::.n-rr.E:t.'iëls:A.r,
wor.enoe te ï....eL.1e11, jophiastr&.at. Ól,,. J .3 Jid va:1 de :� •..• <..i •
. er�t ir ._c_:; ;.;lef..!: -.,�., l<.. fi,an. u.&::..i-.t '=er:n 1-•!'0p&t:,,nria.

� 1 4 • .i-+eridricus JC'l"i3.nne-s Cornc-lis •L?.;\.-.:."5, r,ebören te r:oc�cïwiJ1 ... , 
2- ... -�s. 1f-o:;oliri_;:-rr:or•tew:·, wor:Pnce te ::cc:-d,'lijk, 1l&.": Lt. emw'r
st.r.::.�1t ':. ',erkt in t::Èn ploi:,g van 11 iT.O.n. '.--i;i.j h.:-ci·t een uf.1.•cei
Fed "an ():· rje .u.i.P.nstw�iterine:swet. -i�n V'·Oer is wel cor•.r..un:s
tiscr gct�:i.':.l:nt1,;t:1·d.

5. E:lerr.�!'Cl ·en�rik : ,·j.(33, feboren te ·..1eerlen, 21-1�-11, :..or.tev::·,
1;one:-;c!P te I i:-irJen, :)e �oejE:str::,r..t 46. Te J.iu vqr, dE: t..N.C .i.
,er-kt in f..'E'!l ploe:;; van 4C r,ar.. C:1:r.1raagt zich zeer :·usti�' en

c.a ... k t ge :n 1,:::-cyarar:èa.

\ J 6. ,Jan Je ..:i-,1,.1, t;f uC,'P.n tl. Latv,i�k, 27-1-ll, co'.:1.:;skr.ect-.t, ·,,oner.r'!e 
ü, Lei..1::n, ,rinsC's 'i.�helrrir.astr::i.at 22. Is cor.r..unist i=>n lio 
vnr, e,e E.� .• v.-. 1id:t in een .i,10et._"" Vé:.n ó r�.;:.r. ::.as.kt ncc:.t 
�:1ig0 L.,rc 1-a,:;�.r;d, ..... 

' ' 

7. LcuwrE-:r.s --.fri "nus Oera.räus L..-:..,�� .. JI .. .,.}., é-�ebo1·0·'1 te te 1 "f-r,
L .. - ::.-c..o, l•=� r•\ing_§

0

tck,.r, w:ne nde te l.ciè.en, : .:?r"'n€ r:��t. ::3. 
Is lid van '.le .-...Er:C. ,erkt 1n eer:. _;,loe� v;;-:1 3G mar:. :1" 1.e 
<c en onte vr•i::;oen G".!:3n, docr, 1,._ak t gl!E! n i-•ropé::.,; .,_r;eia. 

u. fil:ter .. outer· }_.RrIJi", geoorer:i' tE: IeijE-n, 7-J2-l·c..., stct.f.r,
v,cn�nde t<; �.0L"en, r" r1..os.:str.aat 5. r ,,. conr:.unist en !'!'3 var:
de :.:..l�.Co?. ·:i� vcrzsrrelt h3ndt01,.�:;ir.�·E'n voo,· �1 !..!t . .-tcc 1�:-olr.:se 

vrede ..:;-r.....éinit'e st. Is Eer. fel rropag..:rn·:1ist. erk t in ec n f'lC<'i,." 
vr,.r; JC in.:ail". 

9. iieter .tü"l.''I'._nC..Ci .. , geoo.ren te L€ioen, 15-1-29, hu19-··.et��laur,
wonende te Le iaen, ?::-:�n.sv_alhof 1. Ie corununist en lid van
de .t.i.LC • .i". ,c'erht in een i.;101:.; 1.,·:.n lC r;;.an. ;,aa�·t ge�ti prcpa
ganda.
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f 10. r\braha1t :tvl.IER, geborf:!n te Leiden, 11-11-96, monteur, wonende 
te Leid.en, Acaci':istr�at 18. Is lid van de .9 .1;. o. t=. Hij zit 

,-· een beetje verlegen filet het lidrri&.::.tsctap van de :S.; .• C.r. 

�t ll. 

Is goed ka�holiek eo maakt zeer zeker geen �r(g"onöa voor 
net cor.:munisme. ·i:erkt in een ploeg van 40 man. 

Hendrik. ·:,),.G.B:i,:..u<.Ei(, geboren te Le iáen, 5-1-89, cokes-knec�t, 
wonende t� Leiden, Tess elschadestrëat 42.A. Is c orrmunis t en 
lid Vái.n d" A.B.C� \ljcrkt in een pleeg van 6 rr.nn. �éH.:.ltt geen 
propag::.nda. 

( i 12. Eubertus Jecobus v.an der · ,EIJDE.N, geboren t.e Leiden, l-lC-89, 
vcc1•u,an-b:--:.nkwerker, wonende te Leijen, R1:sedastraat C. Is 
co� nunist en lid van ae B.f.(.�. 1Ha%t Le�n �r0pe&and�. 

· 13. Joh&nnes van der ·;:,rJDI!,l-Y, gebcrt-r; te Leids:1, 31-f'-';3, ti,rr:·.�,r-
,'. r..an, wonende te Leiden, Lon:bckstr;at 36. ü, cor::r:unist en 

lid van de B.K.O.?. �erkt in een çloei v�n 15 �an. �aa�t 
ge:en propaganda.· 

!fäar het pers0necl in àe ovE'rige bedri�vt,>n wor,jt t"Of r•er.
or,áerz.oek ingesteld en zal t.z.t. r.?.i.i)f'v.i·t w0r'è-::r: uitcE>b:-ac�t. 

' ; 1,, 
-



UITTREIZSEL 

Narun: ELECTRICITEITSBEDRIJVEN - Personeel. 

Narun: GASBEDRIJVEN - Personeel/ 

Uit : OD 1556a-E (Z.H) 5 

Voor : OD 1763a-E (Z.H) 

Ag.nr : 88689 Afz. : ID Gouda datum: 5-7-50 

Aard van het stuk: «ommunistische infil tratie.J:_n.J>v�r�_i.dsbe_dri:_jv�. 

In het koppelstation van het PROVINCIAAL ELECTRICITEITSBEDRIJF te Gouda 
zijn 50 werknemers in dienst. Hiervan zijn 9 werknemers extremistisch georiën
teerd, te weten: 

Martinus BENNINGA, geboren te Groningen, 8 Juni 1897, wonende te Gouda., van ?Ud
dellantstraat No 4. Lid van de EVC. Benninga is 2e monteur in de afd.electrï
oiteit; 

Frederik COZAK, geboren te Gouda, 1i December 1889, wonende te Gouda, Gravin Jaoo
bastraat No 52. Lid van de CPN. COZAK is lantaarnopsteker; 

Willem van der HEIJ, geboren te Gouda, 23 Augustus 1893, wonende te Gouda., S.v.d. · 
Goudestraat No 64 •. Va.n der HEIJ is lid van de EVC en geabonneerd op "De Waarheid". 

Gijsbertus Wilhelmus KRAAN, geboren te Gouda, 27 December 1903, wonende te Gouda, 
Graaf v.Bloisstraat 43.KRAAN is lid van de EVC.Van beroep is hij plaatwerker; 

Willem LAFEBER, geboren te ·Vlaardingen, 6 November 1902, wonende te Gouda, Wester
kade No 52. LAFEBER is lid EVC.Als 2e monteur is hij w�rkzaam in de afd.electriciteit; 

Gereràus VERBRUGGE, geboren te Gouda, 19 Mei 1917 ,wonende te Gouda, Willem Tomberg
straa.t No 66. VNRBRUGGE is lid EVC en als monteur werkzaam i/d afd.electriciteit; 

Aart VERMEER, geboren te Utrecht, 18 Februari 1894, wonende te Goud�, Van der Palm
straat No 95. VEID!EElR is lidvan de EVC en als monteur werkzaam afd.electriciteit; 

'Tillem WIJKHUIZEN, geboren te Gouda, 8 Maart 1909, wonende te Gouda, Da Costakade 
No 51. ,JlJKROIZEN is lid van de EVC en als schilder werkzaam in de afd.electriciteit; 

ROELAND IJSSELSTEIN, geboren te Qouda., 10 November 1890, wonende te Gouda, J,an Phi
lipsweg No 47.IJSSELSTEIN is lid EVC en als plaatswerker werkz.afd.electriciteit; 

Het WATERLEIDINGBEDRIJF te Gouda heeft 52 werknemers in dienst.Geen enkele hierv� 
is extremli:stisch georiënteerd. 

In de afd.GAS van het koppllatation van het Provinciaal electrioiteitsbedrijf zijn 
48 personen werkzaam. Hiervan zijn 4 werknemers extremistisch geor., te weten: 

Petrus Clornelis van de1:1 LAAN, geboren te Gouda, 14 October 1896, wonende te Gouda 
Pretoria.plein No 40. Van der LAAB is lid EVC en als voorman-stoker werkzaam.Hij is 
echter reeds geruime tijd buiten dienst wegens een hartkwaal; 

Dirk LICHT, geboren te Utrecht, 27 Juli 1902, wonende te Gouda.,Zoutmansplein 14, _ 
LICHT is lid EVC en als verver werkzaam; 

Leendert Gerard MEERVEJLD, geboren te Oudehoorn, 5 Februari 1896, wonende te Gouda, 
c. Huygensstraa.t 194; MEERVELD is lid CPN en EVC.Hij is als voorman-stoker werkzaam;

Bertus ZAPPEIJ, geboren te Gouda, 27 Januari 1906, wonende te Go�aa,Parkstraat 17.
ZAPPEIJ is lid EVC en bezoekt regelmatig vergaderingen CPN.Hij is als stoker werkz.

Uitgetr. door: J .d.S. Op aanwijzing van: 
Tevens 

Darum: 28-6-51 

� 3361-0 • '50 



Uit OD 1556a-E (Z.H.} 

Voor OD 1763a-E (Z.H) 

Ag. or: 88689 

UITTREKSEL 

Naam: ELECTRICITEITSBEDRIJVEN - Personeel.

Naam : GASBEDRIJVEN - Personeel.

Afz. : ID Gouda Datum: 5-7-50 

Aard van het stuk: Communistische infiltratie in Overheidsbedrijven. 

Tevens is er nog 35 man hoger- en administratief personeel aan de afd. 
electriciteit en gas verbonden. Geen enkele hiervan is extremistisch georiënteerd. 

Uitgetr. door: J .d.S. 

Datum: 28-6-51 

1 101ss • s.1 • 116 2 

Op aanwijzing van : 



UITTREKSEL 

Uit OD 1556a-E IV (Z.H)(Dordt) Naam: ELECTRICIT�ITSBEDRIJ1/EN - Personeel.

• Voor OD 1763a-E (Z.H.)

Ag. nr: 92529

Naam: GASBEDRIJVEN - Personeel.

Afz. ID Dordrecht 

Aard- van het stuk: Communistische infiltratie in Gemeentebedrijven.

I • • • • • ............. . 

Datum: 8-9-50

II: Bij de Gemeente Gasfabriek en Hoogdrukwaterleiding te Dordrecht zijn momenteel 
164 personen werkzaam. Hier zijn 9 personen bij - alzo 5t % van het totaal waar
van aangenomen kan worden dat zij links extremistisch georiënteerd zijn. 
Inzake de personalia en antecedenten moge verwezen worden naar bijgaande lijst. 
De op deze lijst genoemde '1. STUART en A. EL.ArîD hebben een leidende functie • 

• 
Uitgetr. door: J .d.S.

Datum: 26-6-51

Op aanwijzing van:



Dii.f.\!STGEHEIM. GASFABRIEK EN HOOGDRUKWATEF.LEIDING te DOnDRECHT. 

Namen 

X 1. STUART, Willem, 

X 2. ELAND, Adrianus, 

'j 3. MARTHA, Marinus Johannes, 

f.. 4-. SMITS HOEK, Cornelis, 

HEIDE, van der, 
Cornelis Gerhard, 

geboren 

17.6.1SS9 
Weesp 

15.2.1s91 
Breda 

5. 5. Hl94-
. Klundert 

11. 3.1SS6 
Strijen 

19.10.1912 
Katernberg 
(Duitsland) 

adres 

Singel 19 
Dordrecht 

Vest 4 a rood 
Dordrecht 

Vechtstraat 9 
Dordrecht 

R!louwstraat 61rood 
Dordrecht 

Joh.Spaanstr. 4S 
Dordrecht 

6. LUK.ASSEN, Arnoldus Wilhelmus 12.2.1904
Bergh 

Standhasenstraat 9 
Dordrecht 

OEVER, ten, 
Al bertus' Theodorus, 

/ t. BLOK, Otto Cornelis, 

� 9. BRON, Antonie Hendrik, 

• 

27.9.1913 
Dordrecht 

Joh.Spa?nstraat 22rd 
Dordrecht 

27.7.1890 Groenmarkt 49rood 
Mijnsherenlanl Dordrecht 

7.12.1912 
Dordrecht 

Standhasenstraat 9 
Dordrecht 

• 

Antecedenten .functie 

In Oct. 1947 abonne op 11 De Waarheid 11 

bestuurslid bedrijfsgroep Metaal 
der E, v. C, 

In Oct.1947 abonne op "De Waarheid 11 

In 1948 lid B.N.o.P. 

In Oc1ï.1947 al/Jonne op 11De Waarheid" 

Voor de verkiezingen van de Gemeeu-... 
teraad in 1949 hing een recilamebiljet 
v�n de C.P.N. voor een der ramen van 
zijn woning. 

In Oct. 1947 a.bonne op "De Waarheid" 
Tekende in 19t9 candidatenlijst van 
de C. P-. N. voor de Gemeenteraa.dsverk. 

In Nov. 1947 lid van de i.P.N. 

Lid B.N.o.P. 

In Nov .1947 al;>onne op 11 De Waarheid 11 
en lid van de C.P.N. 

technisch / � 
hoofdambtenaar 

opzichter 
le klasse 

gasfabriek 
stoker we.ter

leiding 

hülpmachinist 

plaatarbeider 

plaata.rbeider 
('" -

bankwerker 
ga.sfa·bri ek 

handlanger 1

waterleiding 

metselaar 
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Betreft: P. Hijdelaar, I� JUll 195f· 
i" 

É r :;-; Secretaris v.d. Vakgroep Gasbedr
yw.

.:.::.en:.:.J.--
'�..: � wonende te Wassenaar, Hofla� 13 ( lloi���- ·11(0/:a· ... -- ......, 

"i)� =-- �,!lj ! '�� �- j �- 5'/ i
•f1111 

- \v r-·--.-�-·1"Personalia: t . \· . � b.,,, · tJJ ' 

fi\ XI Pieter Hijdelê;êd: wérQ o'p. 30�-:.4.pri:r113� 
\;./te Gorinchem geboren. Hij bezit de Nederlandse 

nationaliteit. Volgens zijn eigen opgave behoort
hij niet tot een kerkgenootschap. 
Beroep: Secretaris van de Vakgroep Gasbedrijven.

Betrokkene is op 27 Juli 1938 te Zeist
gehuwd met: 
Agatha Pel, geboren 26 Maart 1900 te Leiden. 

��: 
Uit dit huwelijk werden geen kinderen'

geboren. 

Adre�1. 
Afkomstig uit Arnhem; 
M.i.v. 10-11-1905 Zeist, Steinlaan 2; 

11 27- 7-1938 Zeist, Fr. v.d. Puttelaan 22; 
" 21- 4-1939 's-Gravenhage, Mechelsestraat 22; 
" 13- 4-1943 ,'Vassenaar, Hoflaan 13 tot op heden.

Zijn echtgenote is afkomstig uit Am
sterdam en woonde m.i.v. 29-7-1927 te Koog a/d Zaan,
Boschje13traat 4 (Gasthuis). M.i.v. 26-4--1933 woonde 
zij te üeist, Yrof.Lorentzlaan (Alg. Ziekenhuis) en
verbleef op dit adres tot aan haar huwelijk. 

Ouders van betrolckene: 
De heer Hijdelaar werd geboren uit het

huwelijk van: 
Liebe Ede Hijdelaar, geboren 18-8-1857 te Gouda 

en 
Johanna Catharina Kramers, geboren 12-4-1856 te Gouda.

Beide echtelieden bezaten de Nederlandse 
nationaliteit, godsdienst Ned.Hervormd. 

Zijn vader was in leven vertegenwoordiger
(handelsagent) van beroep en was werkzaam in de 
wijnhandel. 

Op 9-10-1944 overleed hij te Zeist. 
Zijn echtgenote was reeds eerder te

Zeist overleden en wel op 31-3-1938. 
Zij woonden laatstelijk te Zeist op

het adres Wilhelminalaan 53. 

Broer: 
Uit laatstbedoeld huwelijk werd, behalve

betrokkene, nog een zoon geboren, te weten: 
Jan, geboreh 25-9-1890 te Gorinchem, ongehuwd, 
Nederlandse nationaliteit, godsd;r.enst Ned .Hervormd,
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beroep monteur in een garagebedrijf te Zeist. Over
leden te Zeist op 1 Januari 1944, ten gevolge van 
een hem overkomen ongeluk. 

De Îamilie Hijdelaar stond in alle op
zichten gunstig bekend. Zij behoorden tot het een
voudige burgerlijke milieu. De zoon Pieter (betrok
kene) heeft veel voor zijn ouders ged ·:i.an, niet in de 
laatste plaats in materieel opzicht. De familie
band was hecht en sterk en de onderlinge verhouding 
harmonisch. 

Ouders van echt_genote: 

De echtgenote van betrokkene werd ge
boren uit het huwelijk van: 
Gerbrand Pel, geboren 7-7-1854· te Koog a/d Zaan 

en 
Maartje Scholt,ens, geboren 24-7-1854 te ,Vestzaan. 

Beide echtelieden bezaten de Nederlandse 
n ationaliteit, godsdienst Doopsgezind. 

De heer Pel was in leven molenaar van 
beroep op een korenmolen in de Zaanstreek. 

De familie woonde gedurende vele jaren 
in Zaandam op het adres Oostzijde, D 214. 

In later jaren verhuisden zij naar Leiden. 
Beide genoemde echtelieden zijn inmid-

dels overleden. Uit laatstbedoeld huwelijk werden, 
behalve de echtgenote van betrokkene, nog acht kinderen 
geboren, te w eten: 
Eefje, op 16-1-1880 te Zaandam; 
Gerrit, op 24-6-1881 te Zaandam; 
Aïida, op 25-9-1882 te Zaandam; 
Maria, op 19-9-1884 te Zaandam; 
Cornelis, op 19-5-1886 te Zaandam; 
Jan, op 14-4-1888 te Zaandam; 
Jansje, op 20-10-1889 te Zaandam; 
Wijnbrandina, op 9-9-1891 te Zaandam. 

Genoe�de Jan Pel, is timmerman van beroep, 
gehuwd met Pietje Visser, geboren lOfl-1892 te Rid
derkerk, wonende te Dordrecht, Oranjestraat 23, heeft 
zeven kinderen. 

Twee dochters te weten Maartje, geboren 
23-12-1928 te Dordrecht en Cornelia, geboren 19-1-
1927 te Dordrecht, wonen sinds 1947 ten huize van
betrokkene in Wassenaar. Zij zijn beiden ongehuwd.

Zij behoren tot de Gereformeerde kerk. 
Hun familieomstandigheden zouden bepaald triest 
zijn als gevolg van een ernstige zenuwziekte van 
hun vader. 

Beide meisjes zijn door de familie Hijde
laar in het gezin opgenomen.die voor hun verdere 
vorming en opleiding wil zorgen. 

Eén van de meisjes is thans werkzaam 
als leerling-verpleegster in het 4cademisch Zieken
huis te Leiden, terwijl de andere in Genève ver
blijft om aldaar bij een bevriende relatie van 
mevrouw Hijdelaar opgeleid te worden tot verpleegster. 
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Levensloop: 
Na de lagere school doorlopen te heb

ben,genoot betrokkene een vijfjarige H.B.S.-(!)
leiding aan de Rijks-Il.B.S. te Arnhem, Hij ver
wierf het aan deze opleiding verbonden diploma. 

Reeds op zeer jeugdige leeftijd gaf 
hij blijk van een scherp verstand en ging zijn be
l angstelling uit naar de chemie. Zijn ouders waren 
toenmaals hiet bij machte hem aan de Technische 
Hogeschool te doen studeren, zodat hij emplooi 
zocht en vond op het laboratorium van een gasfabriek. 

Omstreeks l902 werd hij als leerling 
(aankomend laborant-analyst) tewerkgesteld bij het 
Gemeentelijk Gasbedrij� te Zeist. Hij bleek een 
ijverig en enthousiast leerling te zijn die zich 
met grote ambitie en toewijding op zijn>werk toe
legde. Overigens bekwaamde hij zich door zelfstudie 
en wist zich, zonder hoger technisch onderwijs te 
volgen, tot grote mate van vakbekwaamheid op te 
voeren. Hij werd in en door het bedrijf opgeleid 
en zijn taai en onvermoeibaar volgehouden studies 
werden met succes bekroond. 

In de loop der jaren doorliep hij alle 
rangen en smaakte hij het genoegen in 1916 te 
worden benoemd en aangesteld tot directeur van 
eerder bedoeld bedrijf. 

Hij bekleedde deze functie tot 1938. 
Inmiddels had hij een positie verworven in de 
gaswereld in Nederland. Hij werd o.m. aangezocht 
voor de functie van secretaris van de vereniging 
van gasfabrikanten in Nederland, terwijl hij tevens 
als secretaris fungeerde van de gasstichting. 

Van zijn hand verschenen publicaties in 
de vakbladen. Zo was hij o.m. hoofdredacteur van 
het periodiek 11 Gasbelangen". Ook fungeerde hij als 
voorzitter van de openbare Leeszaal te Zeist • 

In 1943 werd hij aangezocht voor de 
functie van secretaris van de vakgroep gasbedrijven 
te 's-Gravenhage. Hij accepteerde deze werkkring 
en werd op zijn verzoek eervol ontslagen als direc
teur va� het Gem. Gasbedrijf te Zeist. 

Karakter en persoonlijke eigenschappen: 
Zoals eerder vermeld is betrokkene 

afkomstig uit een eenvoudig burgerlijk milieu. 
Hij is een self ma�e man�die zich door zeer hard 
werken en studeren een plaats veroverd heeft in 
de maatschappij. 

Bij gebrek aan middelen was hij in 
vele opzichten op zich zelf aangewezen en moest 
al vroeg leren op eigen benen te staan. Veel tijd 
voor ontspanning restte hem niet. Hij groeide al 
spoedig boven het milieu van zijn ouders uit, zodat 
hij in geestelijk opzicht weinig steun van hen kon 
verwachten, alhoewel de verhouding met zijn ouders 
prima w a-s • 
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Een en ander had tot gevolg, dat hij 
een min of meer egocentrisclBfiguur werd die maar 
voor één doel leefde en wel voor zijn werk. 

Door zijn harde strijd om het bestaan 
en zijn drang naar promotie werd zijn karakter 
sterk beinvloed. In sommige opzichten legde hij 
het accent te veel op zijn zucht naar succes, waar
bij zijn eigen belangen sterk prevaleerden. In 
dit opzicht hield hij in de eerste plaats rekening 
met zijn eigen belangen, zodat een en ander een 
egoistisch karakter droeg. 

�it verhinderde niet, dat hij een voor
treffelijk directeur was, die leiding wist te geven 
aan het bedrijf en die het bedrijf als zodanig 
zeker niet te kort deed. 

Het was alles evenwel tot meerdere eer 
en glorie van zijn eigen persoonlijkheid • 

Overigens is hij een evenwichtig mens, 
die bedachtzaam en weloverwogen te werk gaat. 
Zijn ijver is schier onbeperkt. In moreel en zedelijk 
opzicht is hij van onbesproken gedrag. Matig in 
alles is hij het type van de gedegen burger. 

Gedurende vele jaren was hij vrijgezel> 
hetgeen eveneens een stempel drukte op zijn karak
ter en persoonlijkheid. In alle opzichten integer 
en betrouwbaar is hij een achtenswaardige figuur. 

Zijn voorzichtigheid en bedachtzaam
heid zi.,in spreekwoordelijk. Enkele informanten noemden 
in dit verband de vroorden slinks, achterbaks, niet 
eerlijk en niet ronduit, politiek en geslepen, op 
eigen voordeel uit, streberij, zeer gesteld op eer 
en aanzien e.d. �Nalificaties. 

Alhoewel deze en dergelijk typeringen 
niet als objectief kunnen worden geaccepteerd, 
schuilt er in deze beschrijvingen toeh een kern 
van waarheid • 

Hij is enerzijds het type van de ma
terialist, terwijl hij anderzijds streeft naar een 
bepaalde invloedssfeer, hetgeen mogelijk voort
vloeit uit een minderwaardigheidscomplex,daar hij 
zich in feite niet opgenomen voelt in de ingenieurs
wereld. 

Voor geestelijke vraagstukken van hogere 
waarde heeft hij weinig of geen belangstelling. 

Hij belijdt geen godsdienst, maar staat 
oolt niet vijandig tegenover anders.- denkenden. 

Betrokkene zou een zwijgzaam man zijn, 
indien hem geheimhouding wordt opgelegd. 

Plichtsb�sef zou hij in hoge mate be
zitten en van zijn ondergeschilrten verlangen. 

Overigens is hij spaarzaam van aard en 
stelt hij geen hoge eisen aan het dagelijks leven. 
Hij zou sociaal voelend zijn, alhoewel hij bij 
iedere handeling die hij in dit opzicht verricht, 
zijn eigen belangen in het oog houdt. Uittesproken 
liefhebberijen kent hij niet. Zijn werk is zijn hobby. 
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Politiek: 

Tijdens z1Jn jarenlange verblijf in 
Zeist was betrokkene niet in het minst geinteres
seerd bij de partij politiek/ 

De algemene indruk was, dat hij liberale 
opvattingen huldigde en zich in die jaren het 
sterkst aangetrokken gevoelde tot de Liberale staats
partij. 

Nadat hij zijn werkzaamheden in 's-Gra
venhage begonnen was, zou hij zich, om welke reden 
dan ook, meer positief hebben uitgelaten. 

Na. de bevrijding zou hij kleur hebben 
bekend en zich hebben uitgelaten als sympathisant 
van de P.v.d.A. In zijn onmiddellijke omgeving woon
achtige personen, verklaarden gezien te hebben, dat 
hij tijdens de jongste verkiezingen propaganda maakte 
voor de P.v.d.A. door een poster van deze partij 
voor zijn ramen te hangen. Bedoelde informanten 
waren van mening, dat bij zo handelde op aandringen 
van zijn echtgenote die in dit onzicht een meer 
�rincipiële houding aan zou nemen. Zij was b.v. 
actiéf lid van de vrouwenorganisatie van de P.v.d • .A. 
Andere stemmen uit de kringen van ingenieurs spraken 
van zijn 11broodbeginsel" en zagen in zijn Bewijzigde 
politieke opvattingen een slinkse opzet. Zij spraken 
van Hijd:Blaar "de weerhaan" en de 'liraaitol", ge
dachtig aan het spreekwoord "wiens brood men eet, 
wiens taal men spreekt". Van op de voorgrond treden
de pölitieke activiteit is overigens geen sprake. 

Algemene bijzonderheden: 

Tijdens de bezettinesjaren fungeerde 
betrokkene, naast zijn eerder genoemde functie, 
tevens als Directeur van het Rijksbureau voor Teer
producten • 

Zijn houding in die jaren was, hoewel 
slap, niet van dien aard, dat tegen hem na de be
vrijding maatregelen moesten worden genomen. 

Zijn echtgenote was v66r haar huwelijk 
werkzaam als directrice van het Algemeen Zieken
huis te Zeist. Voorheen was zij Hoofdverpleegster 
in het gasthuis te Koog a/d Zaan. 

Zij stond bekend als een energieke, 
impulsieve vrouw met een oppervlakkig karakter. 

Zij was niet geliefd,hetgeen verband 
hield met haar karakter. 

Zij is doopsgezind en staat bekend 
als practi�erende. Thans is zij lid van de Ned. 
Protestanten Bond te Wassenaar. 

Tijdens haar verblijf in Zeist was zij 
sympathisante van de OxÏord beweging. 
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Zij wekte dikwijls de indruk uit een 
zeer eenvoudig burgerlijk milieu afkomstig te zijn. 

Volgens verkregen informaties oefent 
zij veel invloed uit op haar echtgenoot. 

De laatste jaren is zij voortdurend 
ziek (�artpatiente). In de afgelopen jaren onder
hield en onderhoudt betrokkene vriendschappelijke 
relaties met Tuh�. F.A. Beunke woonachtig te Zeist 
(voorbeen Wethouder te Zeist�. Thans exploiteert
1'Ir. Beunke een advocatenkantoor aan de Slotlaan 
te Zeist. Hij is lid van de V.V.D. 

Zijn houding in bezettingsjaren zou 
aanleiding gegeven hebben tot zijn ontslag als 
1Nethou_der. Overigens onderhoudt de familie Hijde
laar relaties met enkele te goeder naam en faam 
bekend staande families te Wassenaar, waaronder 
de familie van Unen, wonende op het adres Jonker
laan 9. Dr • .A.L.A. van Unen was indertijd bestuurs
ambtenaar in Ned. Oost-Indië en fungeert thans 
o.m. als voorzitter van de afd. Pro Juventute te
Wassenaar. De overige relaties behoren vrijwel
allemaal tot de Ned. Prot. Bond te Wassenaar.

De namen van bovengenoemde personen 
komen niet voor in de administratie van de betrok
ken instanties. 

,'s-Gravenhage, 4 Juni 1951. 
- 23-
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i I.D.DORDRECHT.

No. 270/51. 
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Aan de Heer Hoofd vm de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst 

te I s-GRAVENHAGE.

Naar aanleiding van een desbetreffende verzoek 
van de Heer ICooijman van Uw dienst, heb ik de eer U 
hierbij te doen toekomen enkele gegevens betreffende 

Andrew Frederick MEIJER, geboren 30.9.1886 te Amster
dam, directeur van de Gasfabriek en Hoogdrukwater
leiding te Dordrecht, wonende Bleijenhoek 1 te Dor
drecht. 

Betrokkene is op 10.3.1920 te Dordrecht gehuwd 
met Adriana SCHOTEL, geboren 30.12.1891 te Dordrecht. 
Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren; Elisabeth, 
geboren 16.12.1920 te Dordrecht, en Elsje, geboren 
1.8.1924 te Dordrecht. 

Meijer is in het bezit van het diploma H.B.S. 
5-jar.cursus en studeerde techniek. Op 1.3.1915 trad
ruj als onder-directeur in dienst bij de Gasfabriek en
Hoogdrukwaterleiding te Dordrecht. Op 1.9.1921 werd hij
bevorderd tot directeur.

Hij is, voor zover bekend, gee n lid van een poli
tieke vereniging. Bij gehouden verkiezingen heeft hij 
zich wel uitgelaten de voorkeur te geven aan de VVD. 
Hij behoort tot de Remonstrantse Kerk en bezoekt re
gelmatig de kerkelijke bijeenkomsten. Hjj leest een 
neutraal plaatselijk dagblad. 

Meijer is driftig van aard en leeft vrij sober. 
Tegenover personen in lagere rang of stand is hij zeer 
koel. Door deze levenswijze is hij een persoonlijkheid 
die door de burgerij hier ter stede niet wordt bemind. 

Hij is voorzitter van de Vereniging van Gasfabri
kanten en lid van de Vereniging Waterleidingbelangen. 
Hi.i gaat regelmatig om met Pieter Bastiaan Boertje, 
geboren 18.4.1891 te Dordrecht, Directeur Incasso
Bahl.k, wonende Singel 137 te Dordrecht, en met Johannes 
Adolf Louw Bouma, geboren J0.8.1895 te Schoterland, 
scheikundig ingenieur, wonende Voorstraat 91 te Dor
drecht. 

J 
/ 
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B�treft: Ir A.F. Meijer, Dir. Gem. Gasfabriek en f!oogdrukwaterleiding 
Dordrecht, wonende te Dordrecht, Bleyenhoek 1. 

Pe-rsonalia: 

.A.ndrew FredeT>ick Meijer werd op 30 September 1886 te Am
sterdam geboren. 
Hij bezit de Nederlandse nationaliteit. 
Volgens zijn eigen opgave behoort hij tot de Remonstran t
se Broederschap te Dordrecht. 
Van een regelmatig kerkelijk medeleven zou geen sprake 
zijn. �en enkele keer wordt hij in kerkdiensten van bedoeld. 
kerkgenootschap gezien. 
Beroep: Directeur van de Gem. Gasfabriek en .Eioogdrukwater
leiding te Dordrecht • 

Burgerl. staat: j 

Betrokkene is op 10 Maart 1920 te Dordrecht gehuwd met: 
Schotel, Adriana, geboren 30 December 1891 te Dordrecht. 

Kinderen: 

Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren, te weten: 

Elisabeth, geboren 16-12-20 te Dordrecht. 
Nat.: Ned. Godsdienst: geen. 

Elsje 

Adressen: 

Beroep: juridisch adviseuse, in dienst van 
N.V. Kon. Ned. qoogovens en Staalfabrieken.
Ongehuwd. 7onende te Beverwijk, Beeckzanglaan 5

, geboren 1-8-24 te Dordrecht. 
Nat.: Ned. Godsdienst: geen. 
V.m. beroep: jeugdleidster, t hans zonder be
roep • 
Gehuwd met: Zuidema, Hend rik Ludwijn, geboren 
1-5-22 te Nijmegen, employé K.L.M.
'lonende te 's-Gravenhage, Aagje Dekenlaan 39. 

Afkomstig uit Amsterdam. 
Later woonachtig te Delft, Amersfoort en Vlaardingen. 
Sinds 1915 woonachtig te Dordrecht, aanvankelijk op de 
adressen 7ijnstraat L�2 en Merwekade 2 rood en thans 
Bleijen hoek 1. 
Zijn echtgenote heeft tiaar gehele leven te Dordrecht ge
woond. 

Pasnoort: 

Betrokkene is in het bezit van een paspoort no. 68630, 
geldig tot 26-1-51. 
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Ouders van betrokkene: 

Ir Meijer werd geboren uit het huwelijk van: 
Mei

ä
er, Jacob, geboren 23-3-1851 te Amsterdam en 

Bro ie, Elisabeth, geboren 30-11-1855 te Amsterdam.

Zijn vader is op middelbare leeftijd overleden en 1Nel op 
9-3-95 te Amsterdam. 
Zijn moeder vestigde zich na het overlijden van haar echt
genoot te Amersfoort. In 1932 vert�ok zij naar Baarn, ter
.wijl zij m.i.v. 4-9-3L� naar Naarden verhuisde, alwaar zij
haar intrek nam op het ad�es Julianalaan 24. 
M.i.v. 2-2-37 vertrolc zij naar Bussum in welke gemeente 
zij op 13-5-42 overleed. 

Broers en zusters: 

Uit laatstbedoeld huwelijk werden, behalve betrokkene,
nog negen kinderen geboren, te weten: 

Marinus Frederik , geboren 24-5-78 A 1 dam(Overl. 17-9-32 
A.' dam.;

David, geboren 15-10-79 A'd.am, gehuwd met: 
Vos, Christina Maria, geboren 21-11-88 Utrecht,
wonenae te A1 dam, {ivierenlaan 8 III. 

Jacob Carel Christiaan, geboren 13-7-81 A'dam(Overl. 28-1 
94,A 'dam).

Carel, geboren 10-12-82 A'dam. 
Jacoba Maria, geboren 5-8-84 A'dam.
Elisabeth, geboren 7-4-88 A'dam. 
Albert, geboren 26-1-90 A'dam. 

�
e

lt
an

, 
geboren 23-2-91 A'dam. 

,a er, geboren 8-9-94 A'dam. 

Genoemde Jacoba Maria Meijer woont te 's-Gravenhage op 
het adres Stephensonstraat 41. Omstreeks April 1949 fun
geerde zij als penningmeesteresse van de plaatselijke 
afdeling der Wereld-Federatie Beweging. Of zij nog als
zodanig werkzaam is werd niet bekend. 

Ouders van echtgenote: 

De echtgenote van betrokkene is geboren uit het huwelijk
van: 

Adriaan Schotel, geboren 5-8-58 te Dordrecht en Adriana
Roggeband, geboren 6-1-61 te ·�!aarde (Z.). 
Haar vader was in leven schilder van beroep te Dordrecht.
Hij exploiteerde een klein middenstandsbedrijf, dat in 
Dordrecht gunstig bekend stond. 
De hele familie Schotel staat overigens gunstig bekend.
Zijn echtgenote overleed te Dordrecht op 3-4-06. 
Op 3-6-09 trad hij te Rotterdam opnieuw in het huwelijk 
en wel met 1.Villemina Herfst, geboren 15-4-66 te 1Iralingen
(gem. Rotterdam). Hij overleed te Dordrecht op 5-4-30. 
Zijn weduwe ve --trok kort na zijn over lijden naar Breda. 
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Schoonzus·l:ïers: 

Uit zijn eerste huwelijk werden, behalve de echtgenote 
van betrokkene, nog vier kinderen geboren, te weten : 

Jannetje Jacoba, geboren 25-10-90 te 
Johanna Sara, tl 30-12-91 " 
Cornelia Johanna, " 18-3-95 te 
Pauline, " 13-1-01 te 

Dora.recht, 
Il 

" 

tl 

Genoemde Johanna Sara Schotel is op 24-2-09 te Dordrecht 
overleden. 

Uit het bedoelde tweede huwelijk werden geen kinderen 
geboren. 

Levens loop: 

Na de lagere school doorlopen te hebben, volgde betrokke
ne het onderwijs aan de Rijks TI.B.S. te Amersfoort • 
Oms·t;reeks 1903 legd.e hij met goed gevolg eindexamen af 
en kwam hij in het bezit van het aan deze opleiding ver
bonden diploma. 
In aansluiting op deze studie liet hij zich inschrijven 
bij de Poly-technische la·ter de Technische Hogeschool te 
Delft. 
Hij studeerde van 1903 t/m 1909 en wel voor civiel-inge
nieur. In 1905 deed hij zijn propaedeutisch examen. 
Omstreelcs Juni 1908 legde hij met goed gevolg candidaats
examen af, terwijl hij in Juni 1909 slaagde voor het 
ingenieur§examen (civiel-ingenieur). 
Ha het beeindigen van zijn studie was hij enige jaren 
verbonden aan de Gemeentelijke Gasfabriek te Amsterdam, 
alwaar hij als assistent werkzaam was. 
M.i.v. 1-1-11 fungeerde hij als adjunct-directeur van de
Gem. Gasfabriek en het Gem. Taterleidingbedrijf te Vlaar
dingen.
In 1915 werd hij benoemd en aangesteld tot onderdirec
teur van de Gem.Gasfabriek en Hoogdrukwaterleiding te
Dordrecht.
Vanaf 1921 fungeert hij als directeur van laatstgenoemd
bedrijf te Dordrecht.
Het ligt in zijn voornemen omstreeks October 1951 de
dienst te verlaten�op welk tijdstip hij gepensionneerd
wordt.

Karakter en �ersoonlijke eigenschappen: 

Betrokkene werd getypeerd als een rustige, beschaafde 
figuur zonder importantie. 
Uitermate kalm van aard maakt hij doorgaans een wat slome 
indruk, waardoor alom de mening postvatte, dat hij qua 
mens en qua persoonlijkheid een slap element is. 
Te zijnen nadele werd niets bekend. Hij 'ZOU een knap 
ingenieur zijn, die, voor wat de technische leiding van 
het bedrijf betreft, zeer goed staat aangeschreven. 
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Zijn personeelsbeleid zou min of meer krachteloos ziJn. 
Hij is een conservatief man met degelijke opvattingen en 
wordt beoordeeld als door en door betrouwbaar. 
Hij gaat onopvallend door het leven en treedt in geen 
enkel opzicht op de voorgrond. Zijn relatiekring is zeer 
beperkt en bepaalt zich in hoofdzaak tot zijn naaste mede 
werkers in het bed.rijf. 
Bepaalde liefhebberijen kent hij niet. Hij leeft uitslui
tend voor zijn werk en voor zijn gezin. 

Politiek: 

Ook op politiek terrein is hij een teruggetrokken, onbe
tekenende figuur. Hij interesseert zich maar matig voor 
het politieke gebeuren en bemoeit zich niet met partij
politiek. 
Zijn uitlatingen doen vermoeden dat hij, indien hij al 
kleur zou bekennen, het meest sympathiseert met de be
ginselèn van de v.v.D.

Alg. Bijz.: 

De naam van Ir Meijer komt voor in de politieadministra
tie te Dordrecht, terzake van een tegen hem opgemaakt 
proces-verbaal, als gevolg van een, mede door zijn na
latigheid, gebeurd ongeluk, waardoor één van de losse 
arbeiders van de gem. gasfabriek zwaar lichamelijk letsel 
werd toegebracht. 
Dit ongeval ge beurde op 14-11-47 en werd veroorzaa1ct door 
het geheel of ten dele ontbreken van voorgeschreven vei
ligheidsmaatregelen i.v.m. het gebruik van een lier. 
Ir Meijer werd voor een en ander verantwoordelijk gesteld. 
Hij gaf zijn fout ridderlijk toe en trachtte op geen enke
le wijze zijn verantwoordelijkheid af' te schuiven. 
Overigens komen de namen, genoemd in bovenstaand rapport, 
niet in ongunstige zin voor in de administratie van de 
betrokken instanties. 
De echtgenote van betrokkene staat in Dordrecht bekend 
als een resolute feministe. 
Zij gedraagt zich af en toe bepaald mannelijk en is een 
vurig voorvechtster van de emancipatie. 
Zij fungeert reeds jarenlang als voorzitster van de Ver
eniging voor huisvrouwen te Dordrecht. 
Zij zou veel invloed uitoefenen op haar echtgenoot en tot 
op zekere hoogte zelfs de leiding van het gezin hebben. 
Haar echtgenoot verzet zich hie r niet in het minst tegen 
en berust in deze toestand. 
Zij beweegt zich evenwel niet op politiek terrein. 

,, 
\\ s-Gravenhage, 1 Juni 1951.
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RUETER, Christiaan Frederik (Ir.) Ned. 
15-9-91, Delft
ROIDTERDAM, Essenburgsingel 6b
Dir. G.E.B.
Jun.51: Dir. G.E.B. (OD 1763a Z.H.)
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Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 
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Betreft: Ir C.F. RÜter, Dir. G.E.B. Rotterdam, 
wonende te Rotterdam, Essenourgsingel 6 b. 

! · ,n l _fJ-"1 1
L \'\.J • d./Ï. ,, 

Personalia: 
PAR: � � _ � ��- () g _ ..

-�fChristiaan Frederik Ruter werd op 15 September 1891 te 
�' Delft (Z.H.) geboren. 

Hij bezit de Nederlandse nationaliteit. Godsdienst: Rem. 
Beroep: Directeur Gem. Energie Bedrijf Rotterdam. 

Burgerl. staa·t: 

Betrokkene is op 6 Juli 1921 te Delft (Z.H.) gehuwd met: 
Clazina van Veen, geboren 23 Februari l�l te Delft (Z.H. 
Zij bezit de Nederlandse nationaliteit. Godsdienst: Rem. 
Be�oe-p: zonder. Vroeger beroep: onbekend{ 
Kinderen: 

Uit vorenbedoeld huwelijk werden géén kinderen geboren. 

Adressen: 

Afkomstig uit Delft (Z.H.); 
M.i.v. 1-9-17 Dordrecht, Vest 34; 

" 22-3-21 Rotterdam, Essenburgsingel 25 a, 
" 20-8-23 id. , . " 6 b. tot heden. 

Zijn echtgenote is eveneens a:fkomstig uit Delft (Z.H.) 
en woonde voor haar h111:velijk ten huize van haar ouders 
op het adres Coenderstraat 7 te Delft (Z.H.), 

Ouders v. betrokkene: 

Christiaan Frederik RÜter werd geboren uit het huwelijk 
van: 

RÜter, Christiaan Frecà?ik, geboren 13-1-63 te Delft (Z.H. 
en 
van der '.'Joude, Dorothea Sophia Catha,..ina, geboren 3-4-67 
te .Delft. 
Beide echtelieden bezaten de Nederlandse na·tionaliteit. 
Godsdienst: Remonstrant. 
Zijn vader was winkelier/kok van beroep. 
De familie woonde gedurende vele jaren te Delft en ver
bleef op de volgende adressen: 
Peperstraat 9, Oude Delft 120 en Oostsingel 17. 
M.i.v. 18-Ll-32 vertrokken zij naar Bloemendaal en woon
den toen op het adres Cleverlaan 113 aldaar. 
Op 24-8-36 overleed de heer RÜter Sr. te Bloemendaal, 
Zijn echtgenote vertrok daarna m.i... v. 2-7-37 naar Haarlem, 
en nam haar intrek op het adres Kleve:n!parkweg 45. 
Op 9-12-50 overleed zij te Haarlem. De laatste jaren van 
haar leven woonde zij bij haar dochter op het adres Mo
lijnstraat 13 te Haarlem. 
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Broer en zuster: 

Uit laatstbedoeld huwelijk werden behalve betrokkene nog 
twee kinderen geboren, te weten: 

een dochter, Dorothea Sophia Catharina, geboren 4-1-96, 
Delft, natiónaliteit Nederlandse, godsdienst Rem., vroe
ger beroep: onderwijzeres. Gehuwd met: Jan Herman van der 
Have, geboren 4-9-92 te A'dam. 
L'ää,;stgenoemde is scheikundig ingenieur. Beroep: leraar 
M.T.S, te Haarlem.
Dit echtpaar is sinds 23-7-21 te Haarlem woonachtig op
het adres Molijnstraat 13;
een zoon, Adolf Johann Cord, geboren 1�3-07 te Delft
(Z.H.), nationaliteit Nederlandse, godsdienst Rem., vroe
ger beroep studerend (litt. docts.). Thans �oogleraar
(Prof.Dr.) aan de Rijks Universiteit te Leiden. ijij do
ceert Vaderlandse Geschiedenis.(faculteit der letteren en
wijsbegeerte). Gehuwd met: Johanna Josephine Tollenaar,
geboren 9-3-09 te De Bilt •
Laatstbedoeld echtpaar is sinds 6-12-45 monachtig te
De Bilt, Merellaan 8. (voorheen Haarlem, Crayenesterlaan
47).

Ouders echtgenote: 

De echtgenote van betrokkene werd geboren uit het huweli 
van: 
van Veen Pieter, geboren 3-3-1847 te Delft (Z.H.) en 
van der S·truijf 

N' 
Elizabeth, geboren 27-5-61, ffof v. Delft

Nationäliteit: ederlandse, godsdienst: geen. 
Haar vader was warmoezier van beroep. 
De familie woont sinds 26-8-99 te Delft op het adres 
Ooenderstraat 7.
Op 8-1-40 overleed de heer van Veen Sr. te Del�t. 
Zijn echtgenote is nog in leven en woont op eerdergenoemd 
adres Ooenderstra�t 7 te Delft. 

Zwagers en schoonzuster: 

Uit laats·tbedoeld huwelijk vrerden, behalve de echtgenote 
van betrokkene, nog drie kinderen geboren, te weten: 
een zoon Nanning Johannes, geboren 15-1-90 te Delft (Z.H. 
Nat.: Ned. Godsdienst: Rem. Beroep: Hoofd Ingenieur, afd. 
chef v.d. Dienst v. 'Veg en ferken der Ned. Spoorwegen, 
thans wonende te Utrecht, Mozartlaan 24,
een dochter Helena, geboren 8-6-92 te Delft. Nat.: Ned. 
Godsdienst: Rem. Zonder beroep. Ongehuwd. Inwonend bij 
moeder te Delft, Ooenderstraat 7;
een zoon Hermanus, geboren 31-10-94 te Delft. 
1:Tat.; Nederlandse, godsdienst qem. Beroep: kantoorbedien
de-boekhoud.er bij de fa. Lindeteves te Amsterdam, thans 
wonende te Amsterdam, Rubensstraat 57 II. 

Levensloop: 

Betrokkene genoot,na de lagere school doorlopen te hebben 
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een vijfjarige opleiding aan de Rijks �.B.S. te Delft. 
Op 21 Juli 1909 verwier:t:>hij het aan deze opleiding ver
bÖnden diploma. 
Vervolgens studeerde hij van 1909Vml916 aan de Technische 
Hogeschool te Delft. Hij studeerde voor scheikundig inge
nieur. 
In de maand Jillei van het jaar 1912 slaagde hij voor het 
propaedeutisch examen. In Juni 1916 legde hij met goed 
gevolg candidaatsexamen af. 
Precies een jaar later (Juni 1917) slaagde hij voor het 
ingenieursexamen. 
Gedurende enkele jaren was hij werkzaam als assistent 
aan de Technische Hogeschool. 
Daarna was hij gedurende enkele maanden werkzaam als in
genieur bij de Jurgens' oliefabrieken te Rotterdam. 
M.î.v. 1 Maart 1921 werd hij tewerkgesteld als bedrijfs
ingenieur bij het Gem. Gasbedrijf te Rotterdam.
Op 1 April 1928 werd hij benoemd tot ingenieur der le Kl.
M.i.v. 1 Juni 1935 werd hij benoemd en aangesteld tot fa
brieksdirecteur bij het gasbedrijf als eerder bedoeld, te
wijl hij m.i.v. 15 Juli 1936 werd benoemd en aangesteld
tot adjunct-directeur.
Tijdens de daarop volgende bezettingsjaren maalct;e hij een
moeilijke tijd mee. De toenmalige direc·t;eur van het Gem.
Gasbedrijf te Rotterdam, Ir Vader, bleek een uitermate
slappe figuur te zijn, die, weliswaar onder pressie van
de bezetter, niet opgewaasen bleek te zijn tegen de op
hem uitgeoefende druk en uiteindelij� overging tot het
verlenen van �edewerking aan de bezettende macht.
Alhoewel Ir Ruter geenszins nationaal-socialistisch was
ingesteld wist hij toch ook niet voldoende weerstand te
bieden aan de toenmaals heersende omstandigheden, hetgeen
tot gevolg had, dat hij beschouwd werd als een slappe fi
guur met weinig ruggegraat.
Na de uevrijding werd Ir Vader als gevolg van zijn beleid
gedurende de oorlog ontheven van zijn functie.
Hij werd opgevolgd door Ir RÜter, die m.i.v. 15 Januari
1947 benoemd werd tot directeur van het Gem. Gasbedrijf
te Rotterdam •
Inmiddels waren er plannen voorbereid om het Gem. Gasbe
drijf en het Gem. Electr. Bedrijf samen te bundelen en
onder te brengen in een Gem. l!lnergie Bedrijf.
Deze opzet werd veT'wezenlijkt m.i.v. 1 September 1947.
Het Gem• -e:nergie Bedrijf heeft een meerhoofdige leiding, 
samengebracht in een directorium. 
Betrokkene vertegenwoordigt in dit directorium de gasbe
langen van de gemeente Rotterdam. 

Karakter en �ersoonlijke eigenschappen� 

Ir Ch.F. RÜter staat bekend als een evenwichtig 
mens, zonder pretenties. 
T-Iij is het prototype van de gedegen burger, zuinig, even
wichtig en onopvallend. 
Soms maakt hij door zijn optreden een nerveuze indruk, 
een en ander is niet van invloed op zijn beleid. 

-4-



• 

-11-

Hij gaat met hart en ziel in zijn werk op en kent weinig 
of geen hobby's. 
Alhoewel hij bekend staat als een goed ingenieur die 
goede leiding weet te geven aan het onder hem gestelde 
personeel, is hij toch geen grote persoonlijkheid. 
Van een grote levensstijl is dan ook geen sprake, terVTijl 
hij evenmin gerekend kan worden tot het type "principe
mensn voor wat zijn levensbeschouwing betreft. 
In dit opzicht wordt; hij een slappe figuur genoemd. 
Aan zijn eerlijke bedoelingen wordt niet getwijfeld en 
zijn onbaat zuchtigheid staat buiten kijf. 

Politiek: 

Op politiek terrein treedt betrokkene niet op de voor
grond. 
Hij huldigt liberale opvattingen en sympathiseert met 
de beginselen van de V.V.D. 

Alg. Bijz. 

Uit hoofde van ziJn tegenwoordige functie maakt betrokke
ne een enkele maal een buiten landse reis. Soms is het 
doel van de reis het deelnemen aan een internationaal 
congres. Een andere keer betreft het een orientatiebezoek 
aan verwante bedrijven in het buitenland, t erwijl het 
ook voorkomt dat de reis verband houdt met het inkopen 
van benodigde materialen. Van een suspecte reis naar 

1 

Tsjecho-..Slowakije is tijdens het onderzoek niets gebleken 
De relatiekring van betrokkene is zeer b eperkt. 
Over het algemeen onderhoudt hij vriendschappelijke re
laties met zijn naaste medewerl;:ers, waaronder Ir. E .J. 
van Goor, wonende te Rotterdam, Randweg 126 (Adj. D:ir.)
en Ir J.P. Dommisse, wonende te Rotterdam, Essenburgsin-
gel 73(qfd.Ing.). 
Betrokka.ne is sinds jaren voorzitter van de vereniging 
voor fabrieks- en handwerkersnijverheid te Rotterdam. 
Tevens is hij lid van de vereniging van qogere Ambtenaren 
te Rotterdam • 
De namen van alle bovengenoemde personen komen niet voor 
�ij de betrokken instanties.

t, s-Gravenhage, 2 Juni 1951.
23. 
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UITTREKSEL 

Uit : OD 1556a-E �I (Z.H) Naam: ELECTRICITEITSBEDRIJVEN - Personeel 

Voor : OD 1763a-E (Z.H) Naam: GASBEDRIJVEN - Personeel 

Ag.nr: 89000 Afz. : ID Schiedam datum: 7-7-50 

Aard van het stuk: Communistische infiltratie in Gemeentebedrijven. 

GEMEENTE TECHNISCHE BEDRIJVEN (omvattende electriciteits-, gas- en Waterleiding
bedrijven). 

Werkzaam 240 personen. Drie personen zijn extremistisch georiënteerd.Er 
ià geen bijzondere communistische activiteit te constateren,(. 

·wilhelmus Cornelis van der POEL, geboren te Schiedam 21-10-1899, metse
laar, wonende Lekstraat 88b te Schiedam.Hij is lid van de CPN, BNOP en
EVC .Hij ontvangt "De Waarheid".

Theodorus Pieter van PELT, geboren te Schiedàm 20-12-32, los werkman GTB,
wonende Numansdorpsestfaat 13a te Schiedam. Hij bezoekt wel eens bijeen
komsten van de ABC.Hij}'!' maakt geen propaganda.Zijn vader werd echter reeds
in 1946 gesignaleerd als lid ·van de CPN en Waarheidlezer. Deze is ook lid
van de· EVC en de ABC, Hij maakt propaganda voor de EVC. Hij is genaamd:
Simon van PELT, geb.Schiedam 30-8-1899, wonende aan hetzelfde adres.

Jan STERRENBERG, geb,Tiel 18-12-97, wonende aan de Mariastraat 10d te
Schiedam. Hij is grondwerker bij het G.T.B. Vertrouwelijk werd medegedeeld,
dat hij zich in communistische zin tijdens zijn werk uitlaat. Hij is ech
ter nog nooit op een communistische bijeenkomst gesignaleerd. Ook ontvangt
hij "De Waarheid" niet •

Uitgetr. door: J. d. S. 

Datum: 27 -6-51 

� 40061 • '49 
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Op aanwijzing van: ,. 
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Dienstgeheirn��.:z/2.t/ - Amersfoort, �9 December 1950. 
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Antwoord op Uw schrijven dd. 23 Mei 1950,No 

Naar aanleiding van Uw schrijven 
betreffende Communistische Infiltratie in 
I"D.�mersfoort U het navolgende: 

PAR: /cc.oJ)JJ 
1. -- -

dd. 2:3 ·.1iei 1950,No.84074,
gemeente-bedrijven, berich 

Het personeel van het geme�D�elijk-waterleidinu.bedri f te 
Amersfoort, is voor zover uit het 1ngeste onderzoek bekend is ge
worden, volkomen betrouwbaar en geen van de aanwezige personeels-le 
den zijn links-extremistisch georienteerq. Ook uit mededelingen van 
de Directeur van genoemd bedrijf, is zulks komen vast te staan.

-- ki.et het vaste personeel aan het g,asbe dri tt' te Amersfoor;t ,s -

staat het echter anders. Aldaar heerst nogal ontevredenheid, terwijl 
de verschillen die er zijn, door de C. P .N. en de E.v.a. nogal breed 
word.en u itgemeten. ao is het voorgekomen dat op 13 September 1950 
pamfletten,samengesteld door de c. P .�. Af'd.Amersfoort, aan het per
soneel van de gasfabriek alhier werden uitgereikt,waarbij ·grieven t/ 
van bedrijfskleding en anderen naél.er werden omschreven. (Een afschr:if' 
van bedoeld pamflet wordt hierbij gevoegd.) Eventuele gevolgen ten 
aanzien van de uitvoering der werkzaamheden door de arbeiders in het 
bedrijf heeft dit echter niet gehad. 

Volgens een artikel in het dagblad "De Waarheid 11 ,dd.28 Juli 
1950, zouden een 40 arbeiders van de gasfabriek te Amers'.'oort hebben 
getekend voor de Vredesactie . (Oproep van Stoct<:holm) Wie of de onder
tekenaars waren is echter niet hek.end geworden •. �angenomen wordt dat 
dit destijds een voorbarig bericht is geweest. Volgens mededelingen 
van de Directeur van genoemd bedrijf is omstreeks die tijd een peti
tionement getekend door plm.40 arbeiders van de gasfabriek an aan de 
gemeente-raad van ,6;mersfoort gezonden , in verband met een aanvrage 
om kledingtoelage, waardoor volgens de directeur wellicht misbruik 

..111 
is gemaal<:t, vandaar het bericht in het dagblad da Waarheid betreffen 

1• J&Nrvy"' De personen die het meest actief Zijn en hun communistisch 
·

�
.À

y 
de et tekenen voor de vredesactie. 

� . ideën uitspreken, zijn: 
� )3 0 E R , ·,1/illem de, geboren 16 Juni 1911 te Leeuwarden, stoker gasfa-

� )pJ", �· • 
briek, won.te Amersfoort, Lange-Beek.straat 24, 

/'/, lid van de a .P.N. 
fY.IN .-.é I V E R S T R A E T E N , Albertus Ludovicus, geb. 9 Februari 1908 te 

� Amersfoort,arbeider gasfabriek, won.Leusderweg 
No.187. Lid E.v.a.

X1 HENDRIKS EN , Hendrik, geboren 6 December 1918 te Amersfoort, 
terreinwerker gasfabriek,won.Isseltseweg No.21. 
Lid E.v.c.

'f... VER HO TI F ,  Jacobus Antonius,geboren 22 Februari 1913 Amersfoort, 
terreinwerker gasfabriek,won.Violenstraat 23. 
Lid E.v.a. 

>- ROM MER S ,  Joannes,geboren 18 Maart 1898 te Amersfoort,terrein
werker gasfabriek,won.Lobeliastraat No.11. 

A' Timmer 
Lid E.v.c.

Bertus, geborenl9 April 1908 te Amersfoort, stoker gasfa
briek,won.te Amersfoort,Weltevreden 8. Verm.lid 
C .P.N. 

GORT, Klaas, geboren te Rotterdam,19 December 1918,schilder gem. 
bedrijven,doch meestal werkzaam aan de gasfabriek 
won. te A.mersfoort,Kastanjestraat No.13. Lid CPN. 

DERK SEN , Albert Berend, geboren 4 Februari 1909 te Nijmegen, 
stoomstoker gasfabriek,won.te Amersfoort,Schie
straat No.57. 

Deze laatste is echter niet bij de F.v.a. o� daC.P.N. aangesloten 
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doch laat zich steeds voor het karretje van de c.PJ�. of de B.v.c.

spannen en maakt een hoo�st onbetrouwbare indruk. 
Het getal van de personeelsleden van de gasbedrijf te Amersfoor 

die het links extremisme aanhangen is in vergelijking tot het ongeve 
70 man tellende perso�el niet groot, toch schijnt hun invloed op 
overige niet extremistische personeel belangrijk te zijn, waardoor 
er nogal eens onderlinge strubbelingen voorkomen,die,tot heden echte 
niet tot moeilijkheden in het interne bedrijfsleven van de gasf'abrie 
aanleiding hebben gegeven. 

Ten aanzien van het Provinciaal El ectriciteit bedri f te- Amer 
foort, kan worden bericht, dat volgens de districtchef van genoemd 
bidrijf, genaamd P.C.Sonius: geen personen in dienstbetrekking zijn 
die communistisch zijn georiënteerd of behoren tot de E.v.c. Deze 
inlichtingen van de district�hef zijn nader gecontroleerd en uit be
komen inlichtingen van betrouwbare personen van genoemd bedrijf is 
bekend geworden dat de door Sonius verstrekte inlichtingen ten aanziel 
van het personeel, tot heden juist zijn. 

Een nader onderzoek naar de overige diensten der gemeente 
Amersfoort zal alsnog een onderzoek worden ingesteld en na beëinigin 
daarvan zal aan Uw dienst een volledig rapport worden toegezonden • 

• ,,., Einde. 
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A F S C H R I F T • 

GASFABRIEKPROBLEMEN IN DE RAAD • 

Gratificatie? Allen tegen behalve 

Naar aanleiding van de vragen aan B en W. gesteld door het raadslid w.v. 
Apeldoorn inzake vijftig jaar bestaan van de Gasfabriek waarbij de arbei 
ders niet waren uitgenodigd op de officiele receptie maar een reisje kre
gen, inplaats van een gratificatie, gebeurde in de raadsvergadering van 
gisteren het navolgende: 

De heer de Graaf (Christ.) en de heer Coolen (Kath) stelden voor 
de vragen niet toe te staan, hetgeen zij bij de stemming verloren. 
".fethouder v .Zwol zei dat het personeel enthousiast \11as geweest en men had 
toch de medezeggingscommissie uitgenodigd dus de arbeiders waren vertegen
woordigd. Een gratificatie was overbodig daar men allen voor het reisje 
was. 

�an Apeldoorn (Comm.)wees er op dat het geen manier was om de ar
beiders die de tentoonstelling nog wel hadden klaar gemaakt buiten te 
sluiten. Het reisje moest dienen om de pil te vergulden. Maar als men de 
arbeiders gevraagd had wat zij liever wmlden dan hadden zij geld geko zen, 
met het oog op de nood der gezinnen. De medezeggingscommissie is op de 
gevaarlijl<e weg door alleen zich zelf uit te nodigen en de arbeiders niet 
te horen. Alsnog dringt van Apeldoorn aan op een gratificatie en nadat 
het college weigert, di�nt hij een voorstel in om evenals in Zaandam is 
geschiedt een gratificatie uit te keren van 25 gulden per man. Dit voor
stel in stemming gebracht wordt door alle leden die anders zo gemakkelijk 
voor uitgaven van duizenden guldens stemmen verworpen,waarbij alleen v. 
Apeldoorn en Terburg (comm.) voor stemmen. 

Het verzoek om betere kleding regeling, ingediend door arbeiders 
van de gasfabriek geeft van Apeldoorn (comm.) gelegenheid, om andanks 
het voorstel van de Burgemeester, om het voor kennisgeving aan te nemen, 
het nodige te e-eggen. In antwoord hierop zeggen B en \'I dat in Nov .1949 ook 
teeds is gezegd dat dit thuis hoort in het georganiseerä overleg. Maar 
in een Jaar tijds is hierdoor nog niets gedaan en daarom moeten wij als 
werkgever (want dat is toch de gehele raad ) het zelf doen, of aandringen 
op spoed bij georganiseerd overleg. 

Door de slechte kleding wordt veel ziekte veroorzaakt, daar de 
arbeiders zelf_ niet in staat zijn het nodige te kopen. Hierin moet veran
dertng komen. Het college moet toegeven dat verbetering nodig is en als 
georganiseerd overleg zelf niet met voorstellen komt zal het college dit 

moeten doen. De arbeiders moeten nu hun Unie Best.onder druk zetten,voor 
al nu want de tijd is rijp om een nieuwe kleding reglement· op te zetten. 
Er is lang �:t. genoeg gewacht door de Unie Best. en sinds· de E.V .c. en 
de communi&tische raadsffactie uit het georganiseerd overleg zijn gezet, 
slapen ze daar,maar nu zullen ze wakker moeten worden. Het nieuwe jaar zal 
en moet een betere voorziening van de kleding brengen. DWINGT DE UNIEBESTr 
lB.EN om OP TE SCHIETEN •• 



13-'.J-5u versJ.)reid aan a.e 
Gasf·ibrieK te A.raersi·oort. 

,/ 

Reeus ongeveer 2 maanden ueleden vonden in de raad de beórotillt,s
debatten plaats. Daarbij hadden B. en W. in een schriftelijke voorbeschou
wing laten uitkomen dat bij de arbeid.ers van cte gasf'abrielc ove:r de kleding 
toela<.,e 6een ontev:reden..1.eid bestond, hoewel er nob kleine e;rieven be
stonden. 11 hebt toen terstond een peti tioneiJent naar de Raad gestuurd 
dat 49 van de 55 op het fabrieksterrein werkzane arbeiders tekenden, 
waarin U tot uitin6 bracht in het i..:,eheel niet tevreden te zijn met de 
bestaande toestand, in te6ens-t;ellin._; met de bewerin0en van B. en 'f.

Op dit schrijven ont\(.ring tot nu toe, in volkomen tegenspraak met 
de tot nu toe gebruilcelijlce we6, de bovenste tekenaar va11 het peti tio
nement geen antwoord!! 

Daarmee tonen B. en r1 . de rünachtiug, die zij hebben voor de arbei
ders, die in werkelijkheid debenen zijn,zonder wie zij 6een stap kunnen 
verzetten.Lin3.chtin6 en onverschilligheid ook voor de ernst van de noden 
in Uw 0ezinnen. 

Armoede troef .•... bij de werkers. 

• 
Het spreekt vanzelf dat ook U evenals alle andere werlrnrs cle gevolberi 
van de loon- en ?rijspolitiek van de re6erint, aan den lijve ondervindt . 

De politiek van de regerin0 , die de prijzenstop ophmef, het apparaat 
voor de con-t;role der r,rijzen,het :prijsbeheersinbsinsti t1.111t aan de kant 
zette, maar de loonstop kranpacntig handhaaI'de heeft tot steeds i:;rotere 
spannin0en 0eleid. 

·•

uet 5evo10 daarvan is 6eweest dat de arbeiders een50ezind van 
alle vakbonden tez&ien naar het wa.1.-·en der stru.:in0 hebben 0ec7epen en 
in eens0ezinc.ie strijd in vele gevallen direc-ce resultaten nebben betia.ald. 

Ret is duideli jJc dat door mm stri jdb .arheid de "onderl1andelingen" 
zijn bespoe<lit;;d �n dat het clank zij deze acties is deweest dat het ,üet 
maanden, 6eduurd heeft, zoals het misschien in de bedoelinu van de ree,;e
ring la0 , voordat de twede 5fo erbij kwa!n, 

maar dat zij nu 5% loonsverhogiflö hebben bet1rochten niet alleen 
voor henzelf, fö.AAR OOK VOOH U ! ! !

Intussen blijven echter de prijzen steeds sneller stijgen,nrijsver
ho.:;ingen van wol, sigaretten,biscuits,schoenreparaties zijn al officiëel 
aangekondibd - e� doen deze �rijsstij6in6e� de stijgin5 der loven, cie al 
tekort was om de oude )rijsstij6in6en voldoen op te vant.,en, weer te 
niet. 

:let zal daarom zaak der werkers zijn or., in eens6ezinde strijd 
nieuwe resultaten te boeKen! 

I.!aar wat zou U zei:;gen van die wer1�ever clie zelfs 'îei�ert die 
moc.-elijkheden die de poli tie}: van de regerin6 no0 biedt - en dat zijn 
rnaa:r seAr idej_ne mo..:;e"! ijk.heden e;ezien c'le bestaande loonstop :... te benutten? 
Zo'n 1'1erkcever moet dan wel rcactionnairder à.an reactionnair zijn! 
Zoo 1 n wer}ceever heeft dan ook niet met het snoesje aan te kor1en, dat de 
reeerill;J deze of gene verbeterin0 niet toes�aatl 

ZO I N ,fä'RKG.C:V1'JH I;:; !-'CETEH ml 1füRKG.1::;VER ! ! 

. oJ:J.leei.;b&i.a� • • . • • • • OOLI.}JGl!: V JJJ .13. en \l en de DL{:.W��IL .IJ.t. .. d
laatste ziJj is webt.,evallen. 

zie verder blac 2. 
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Hier vol�en de feiten: 

l. lioewel de raad en de re.;erin0sinstanties reec.ls lan6 toester.n:'linc, heb
ben verleend om tot llerclass:ï.ficatie van de bepaalde t:7-oepen van arbei
dGrs ovey te 6aafl, j_s het 'tmchten no0 steeds o:p de lijst van arbeiders, 

die ...;oea0ekeur<l moet woruen door het �olle0e van J3. en �,. op 
voorstel van de directie van Cle t..:asf'abriek . 

. /Iaar waar blijven cle 11eren nu er goor de arbeid.ers iets 6edaan kan worden? 

2. Enkele o.rbeio.ers zijn 6enerclassificeerc.... 1 .• aar wat is beble!cen? 
De arbeid.ers zj_jn van het maximum van de ene 6roep ruiRr het minimum van 
de volbende 0roe1J 6e.,_Jlaatst, zonder dat dat voorschrift is 1
In vele 6erneerten worden de arbeiders van de ene eroep naar èle andere 
6roe:p over6eplaatst met behoud van het maXlÎlf'Jluri! l 

'./AA.ttOiu 11.IER 1 IET ? ? 

3. Vele arbeiders bij de gasfabrielc zijn reeds jarenlanc, in dienst, maar
missen noó steeds hun vaste aanstellin0 • Vlas.rom?? 

In vele :plaatsen van ons land is er een rei.-_;elinb <lat de arbeiders na 
ongeveer een jaèir vver'cen in vaste dienst w1rden t;enomen. 
riier durft de 6emeente het aan om de 3.J'beiders 2 jaar en rneer in a_ienst 
te houden zonder ze vast aan te stellen!!! 

4. U hebt zoals reeds verriel.d over de 1üedin6toela6e naur de raad i;e
Jclrreven . ... ,en heeft 1., doodt:;ewoon niet 6eantwoord !

Wij vinden dit een schande! 

Wij kunnen U intussen meedelen dat onze fractie krachti0 L "i verzoek 
ondersteund heeft en dat de wethouders gedwo1�6en was te erkennen dat 
verbetering noodzakelijk was. 1/Iaar wat deed hij tot nu toe?? niets! ! 
.!!in dat terwijl de gasfabriek , behal\ll"e de stille winsten, een winst 
boekte van ruim f.69.000.-! !

.Arbeiders. 

Alleen een krachti6e en eens6ezinde houdinó van ·U allen zal 
het �olle6e van 3. en �J. nopen om zo spoedig mo6elijk aan Uw 
eisen te voldoen. 

EL.>T ALLEN GBi..J.:u�lil.>Ctl.Al'PE.uIJK VAI� Db .JES:rU1JR�JJ�l)El\ VAN Ü\I 

BU.L,�i.H JJAT L'..IJ OPKür,J!.iL VOOrt DE .BLLJLl'llû-lfü VJ.J.; .JE ARBEii.iER8 ! l 

TRE.t:jDT GERillE�,�CtlAL LLIJK 01? rn uw B.t!iDHIJ]? ! 1 ! 

HEB':[' VERTROU',1,t;1. nr uw EIGE]\ K.rUCH'.r El� lil!:2:' bUCOEd IS AAN U ! ! ! 

De C.F.IJ. Afd.eline; Amersfoort. 
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EEN IN DE STRIJD VOOR EEN GELUKKIGE TOEKOMST UITGAVE V�N HET A.N.J.V. PRIJS 10 CENT 

de bekende korte afstandsl opster uit de S.U. 

A. TSJOE'DINA
', 

schriJft aan 

·FAN.NV BLANKERS KOEN

De redactie van het blad "Jeug'1" ontving een persoo�lijk 
schrijven van de bekende A. Tsjoedina uit de Sowjet-Unie 
met het verzoek deze brief in ons blad te willen publiceren. 
Gaarne geven wij hieraan geh?,or. 

A. Tsjoedina 
MOSKOU, November 1950 

Waarde Fanny Blankers Koen, 

TOT nu toe heb ik0 in mijn herinnering warme 
gedachten aan onze ontmoeting in Oslo ge

durende de Europese athletiekkampioensch�p
pen. Zoals alle deelnemers aan deze opmerke
lijke wedstrijd bewonderde ik Uw resultaten, 
bereikt de 80 m. hordenloop en in de 

Het spijt mij,· dat in verband met mijn ziekte, 
ik U niet ontmoeten kon bij de interessante 
wedstrijden in Brussel, in het Heissel--stadion. 
De fe],iciteer U van harte met Uw schitterendè 
resultaten,. die U behaalde met de 100 en 
200 m. en de 80 m. hordenloop, die U kam
pioen maakten van Europa in deze takken van 
sport. 

D
E Sowjet-volkeren hebben eenstemmig de 
Stockholm-oproep- getekend en op talrijke 

meetingef hun protest tot uitdrukking ge
bracht tegen de gewapende interventie vl.n 
Amerika in Korea, tegen welke agressie dan 
ook, tegen oorlog en gewapende inmenging in 
de binnenlandse aangelegenheden van andere 
volkeren. 
D

E campagne :van het verzamelen van hand-. __imrler A;la Opi"eep wo1,dt ook in
ons land ondersteund. Ik weet uit de kranten, · 
dat op 9 Augustus de Oproep getekend was 
docxr 229.067 Nederlanders (inmiddels is dit 

· getal 4 76. 7 46, - red.). Lk hoop, dat vele spor
ters in Uw land inclusief Uzelf,. eveneens de 
Oproep, tezamen met andere partisanen van 
de vrede, hebt getekend. 
JK twijfel er niet aan of de beslissingen VB:ll

Fanny Blankers-Koen 
stukken van oorlog, die belegd worden door 
de landen, die het Atlantisch Pact hebben ge
tekend. 
J(ORTGELEDEN werd Uw land bezocht door 

de vice-admiraal Forrestall, een aarts
oorlogsstoker en hoofd van een speciale Ame
rikaanse missie die Nederland moet vo�rzien 
van wapens. De bezoeken van veldmaarschalk 
Montgomery aan Amsterdam vinden eveneens 

De 0heb ook door volhouden mijn athletische 
bekwaamheid verbeterd en verschillende . ma
len de ere-titel van kampioen van de Sowjet
Unie gewonnen. 

de Praagse zitting van het Permanente 
Comité van de Vredesbeweging zullen nieuwe 
millioenen van eerlijke mensen trekken naar 
het kamp van vrede en de strijd voor vrede 
in Uw land zal grootser worden. . henhaaldelijk plaats. 

MAAR vandaag wilde ik niet met. U. spreken 
over onze athletische prestaties en ook 

U:iet over wat we zullen doen om onze resul
taten te verbeteren, hoewel deze problemen 
van gelijk belang zijn voor ons beiden. 
JK wilde met U spreken over hoe �ij sp_o�ers

van verschillende landen en nabonahte,ten 
kunnen deelnemen aan de vredesbeweging, 
wat wij doen, om het oorlogsgevaar, dat dreigt, 
tegen te houden. 
De mensen in m·ijn land, en wij Sow jet-spor
ters, doen alles wat in onze macht is, om de 
vrede veilig te stellen, om een nieuwe oorlog 
tegen te houdeJ?.. 

De volkeren van mijn en Uw 11\ml: hebben het 
volle gewicht van de tweede wereldoorlog op 
hun s·chouders gevoeld. 
Slechts 5 jaar zijn sindsdien verstreken, Uw 
land is opnieuw verwikkeld in de acties van de 
oorlogsstokers, en Den Haag is gekozen als 
een plaats voor conferentie.:, O".E,lr de vraag-

Het is absoluut duidelijk, dat de oorlogssto
kers er naar streven om Uw land te maken 
tot het bruggenhoofd van de verwerkelijking 
van hun aggressieve plannen in Europa,. En 
wat is Uw houding ten opzichte van deze 
duivelse voorbereidingen ? 

(Vervolg op pag. 2). 

Alles ov 'rde. •••

Het is nu ruim t:wee .jaar geleden, sedert 
"Maria de Bahia" de wereld stormenderhand 
veroverde. Met dit nummer werd de Samba 
één van de meest pqpu,laire dansen. Er kan 
geen geslaagd dansfeest meer worden gehou
den of de_ Samba wordt gespeeld. 
"Wat is die Samba eigenlijk1 Is ze een nieuwe 
dans? Waar komt ze vandaan?" Dat zijn vra
gen die zeker wel eens bij ons opkomen. Nu 
de samba komt uit Brazil.ië. Dat wil zeggen 
uit de s t e d e n van Brazilië. Wij dansen de 
z.g. stadssamba. De negers· uit de grote steden 
van Brazilië dansen de samba ongeveer zo 
als wij het doen. Daarnaast bestaat er echter 
ook een plattelandssamba, waarvan het rythme 
veel ingewikkelde7; is. Dan hebben we oolc nog 
een samba-cancao, dat is een samba waarbij 
veel gezongen wordt. Wie de f-ilm "Saludos
Amigos" van Walter Disney heeft gezien zal •
zich misschien het daarin voorkomende Zied 

· ,,Brasil" herinneren. Dat was nu een samba
cancao. 
En nu een nieuwe vraag. Waar komt die Bra
ziliaanse negermuzielc dan vandaan? 
In de 16e, 17e en 18e eeuw zijn geweldige aan

-tallen negers als slaven van Afrika naar Bra
:rilië gesleept. Hoeveel het er waren weet 

,,Ze zullen toch niet denlcen, Ethel, dat 
we opzettelijk achter hen aanrijden!" 

(A.E.P.) 

nielnand meer, maar hun. aantal wordt ge
schat op 16 millioen. Deze. negerslaven werden 
uit alle delen van Afrika weggesleept. Hier
door wonen er in Braziz.ië zeer veel verschil
de negervolken. Eén dezer volkeren heet de 
Ba1tu's. En uit de muziek van deze Bantu
neg; rs, die diep in de oeBVouden en steppen 
va Afrika Zeven,. is de samba geboren, Deze 
Bantu-negers brachten hun oorspronkel-ijke 
m11zielc over naar· Brazilië. 
Uit een mengsel van hun eigen godsdien.stige 
muziek met Rooms-Katholielce liederen ontstond de macumba. Deze macumba w eigenlijic een voornamelijk Afrikaanse godsdienstoefe
ning, waarbij getongen en gedanst wordt, begeleid door het 1"1Jthme van S trommels. Deze trommels zijn nog volledig Afrikaans, �owel 
wa� model als bespanning betreft. De kleinste van deze S trommels, ingono genaamd, wordt do�r een priester gewijd. Overal spelen· in Zuid-Amerika deze drie ·trommels, zij het soms onder andere namen,, een belangrijke rol in hetgodsdienstig Zeven. 
Langzaam maar zeker zien we de godsdienstigemacumba verdrongen worden door een dans van niet godsdienstige aard, de baugue. Deze werd door de negerbevolking vaak 's avonds 
na ltet werk op de plantages gedanst. Ook hier 
spelen de trommels weer een belangrijke rol, 
ma?r. daarnaast verschijnen er toch ook me
Z��ie-instrumenten. Uit deze batague-dansfm zvn nu moderne dansen ontstaan, zoals de 
coco, de corta jaca, de lundu en de · samba. 

boeiend geschreven roman 

• 

verschijnt ....

JEUGD 
als vervolgverhaal 
Mekhti Hussein, de schrijver van de roman 
"Apsheron", dat vanaf het volgende nummer
als vervolgverhaal opgenomen wordt, behoort 
tot de generatie van grondleggers van de 
Sowjet-literatuur in Azerbaija. Gedurende een 
kwart eeuw, �erschenen de romans, toneel
stukken en literaire critieken van de hand Va.Il 
Mekhti Hussein in zijn eigen taal. 
REEDS bij de aanvang van zijn literaire 

activiteit stelde de talentvolle schrijver 
zich tot taak om in zijn werk de groei van 
het Azerbaijaanse volk, dat actief deelnam 
aan de strijd voor de bevrijding, af te schil
deren. 
Zijn eerste romans "Lentestr9om" en "Tarpan", 
zowel als zijn verhalen "De gemachtigde" en 
.,De roep" schilderen de historische gebeurte
nissen van de Octoberrevolutie in Azerbaijan; 
de schrijver schildert de eerste bouwers van 
de Sow jetmacht met liefde en bewondering. 
Zijn laatste roman "Apsheron" beschrijft A2lftl.
baijan en het leven in Baku, de hoofdiltad 
van. de republiek en één van de grote cenua 
der olie-industrie in de Sowjet-Unie. 
De roman geeft een interessant beeld van -
Sowjet industrie-stad, de inwoners krijgen een 
steeds rijker en gelukkiger leven door de 
arbeid in de olie-velden. Het nieuwe leven 
schiet wortel. en groeit in de rijke bodem van 
de schone landstreek, welke door de schrijver 
met een fijne pen getekend wordt. Het zijn de 
nieuwe trekken van dit leven, die Mekhti S
sein interesseren. 
We zien de groei van liefde voor het eigen 
la�d van de werkende bevolking van Azer
baijan en de ontwikkeling van de socialistische 
houding van het volle ten opzichte van de 
arbeid. De roman beschrijft de moderne nieu
we middelen om het "zwarte goud" te ,ve:rln1f
gen, dat op de bodem der zee ligt. 
De menselijke verhoudingen in de roman ,.Apsheron" zijn die van een typische Sowjetplaats. Het verhaal beweegt , zich in een atmospheer van vriendschap en hartelijke be
hulpzaamheid. De oude Ramazan strekt zijn 
sympathie en kameraadschappelijk begrijpen 
uit tot de moeilijke Tair, de jongen, die van 
het platteland komt om op de olie-velden te 
werken. De arbeiders helpen elkaar en weder
zijdse hulp karakteriseert ook de verhouding 
tussen de leidingen der olie-velden, die in een 
socialistische strijd met elkaar staan. Zij be
grijpen, dat door die hulp hun "mededingers" 
in kracht winnen en dat zij daardoor hun taken 
beter zullen kunnen vervullen. 
Socialistische arbeid geeft de mensen een 
nieuw bewustzijn. De karakters in de roman 
.,Apsheron" werken met zelf-verloochening, 
om de móei!ijkheden, die verrijzen, te overko
men. Het werk schenkt hen bevrediging en de 
vreugde van te schepP,ën, omdat het bestemd 
is om de welvaart van het gehele land te ver
groten. 
De roman "Apsheron" toont de groei en ont
wikkeling van het volk van Azerbaijan, dat n>l 
vertrouwen verder marcheert tezamen met 
alle volkeren in de Sow jet-Unie .. 

Sa,nba. 
Het is deze samba nu, die naar West-Ett,..,,_ 
is. doorgedrongen. Misschien volgen de coc� 
corta jaca en de Zundit. 
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.,'llreiln ."8mlet, mljllheer?" vroeg de st&tl<m&

chef beleef-d aan de reldger, die als een wilfie' 

over het Penon had gerend en juist iets te Iaat

gekomen was. 
"Niks hoor" zei de man hatelijk. ,,lk heb de 

pest aan di; trein gezien en nou heb ik dat

ding het station uitgejaagd"
· 

De vlag in 
top! 

woNDERKJND

,,Hoe oud is dit jongetje?" vroeg de conduc-

De Haa�se bluf bl,ü!ft v� een

zeer degelijke sulfätantie te

zijn. 

GROOTSE VIERl�G

WERELU JEUGU
�� 

� 

teur. 
,,Vier", zei de moeder. 

,,Hoe oud ben Jij ventje?" 
,,Vier",. zei 't ventje. 

K-onden wij enige weken ge
leden een goed resultaat mel
dên, ook nu weer gaat voor
oI!ll:e Haagse kameraden de 
vlag in top. 

Deze weken staan in het teken van de viering van .
• Wereld Jeugd Dag. In vele plaatsen is -hij reeds ge
vierd. in vele andere plaatsen moet dit nog gebeuren.
1n Nieuwe Schans vond een geslaagde avond plaats
met toneel en dansen. Er waren 80 jonge mensen
uawezig. 

,,'t Is goed", zei de man van 't spoor: ,,Hij mag

voor niets mee. Maar ik weet wat hij later

worden zal". 

Het is deze keer voor Theo 
van der Horst, die het heeft 
klaargespeeld · om 1152 hand
tekeningen te verzamelen! 

Amsterd� had een .duizendt:µ jongeren bijeen, die
zich goed geamuseerd hebben met het uitstekend
verzorgde programma. Het stuk "Jeugd in opmars" 

werd vlot ten tonele gevoerd, terwijl de muziek van 

" De Vrolijke Brigade" en de Russische. dansen erg
in de smaalt vielen. De vertegenwoordiger, van de 
Wereld Federatie van Democratische Jeugd, Pierre 
Jourde, werd met daverend enthousiasme ontvangen. 
Jonge bedrijfsarbeiders overhandigden hem felf_ ver
vaardigde geschenken. De woorden van Marcus 
Baker over hoe de Nederlandse jeugd alle!,. tcan en 
moet doen voor de vrede, werden aandachtig· beluis
terd. Een langdurig applaus onderstreepte zijn woor-

,,Wat dan?" wilde moe weten. 

,,Een reus of ·.�en lelfgenaar'' • 

GETROEFD 

Op de markt, bij ,de arbeids
beurs, bij het ziekenhuis en 
huis-aan-huis liet hij de ene 
handtekening na de andere 
zetten onder het vonnis over 
de oorlogsmisdadigers. 

leger vau ve, aed1gers van de 
vrede te· brengen. 

Maar... daarvoor is hij dan 
ook lid van de Haagse groep 
,,De Jonge Garde", de muziek
groep, die de strijd aan de 
ontspanning verbindt. ·Met opgetrokken neus keek de dame naar het

groezelige jon�etje, dat n�t baar zat met
,> 
i .e�n "hoorbaar'.' vieze n�µs. 

1152 handtekeningen van men
sen, die de Görings en Mus
serts van deze tijd veroor
delen. 

We kwmen het ook om
draaien: Laat iedere ANJV-er 
doen wat de beroemde "Jonge 
Garde" gedaan heeft: Strijden 
voor de vrede! 

· , '. Heb je geimj zàkdoekf!� zei ze vinnig.
.• $.." . t _, -� 

; i · Ik leen niks' nit". ze\: 't ventje.
Theo .van ·der Horst nam het 
op zich 1152 mensen in het 

,, . 1 ,...... ·. 
•, ihi' . 

den. , 
,-.u<--_;�----... ----------:-IU"•---·--;a;A

I , 

,Het sportweekend werd geopend door Dick Lange-
In Glanerbrug kwam eveneens een enthousiaste .' dijk in een' goed gevulde zaal ,,Het Oos�en". Hie'.na 

groep jonge mensen bijeen om de Wereld Jeugd Dag werd de inleiding gehouden over "S�ort in_�� k'J:pita-
te vieren. De warme internationale kameraadschap, listische maatschappij en in de S0w3et-Unie · Tvdens
die deze jongeren uiten wilden in een hartelijke ont- de pauze werd het mooie boekwerlc "STORM" vi:r-
vangst van de vertegenwoordiger van de W.F.D.J., Joot. Daanl.lt. werd het dansen geopend met een pit-
scheen de Twentse politie met angst te vervullen. tige ,,Raspa". 
Zij verbo

0

den Pierre Jourde om te spreken. Zelfs ,verd zondagmorgen vertroklçen we met vlagg�n voorop
het verboden over zijn aanwezigheid in de zaal te in marstempo naar het "Heemskerkerdmn. Onder
spreken en heni bloemen aan te bieden. Natuurlijk het zingen van vrolijke liederen waren we er snel.
bereikte de politie het tegendeel. Iedereen in de zaal Eerst de boterham. gezamenlijk genuttigd en toen 

wilde Pierre Jourde de hand drukken; om hem een geschikt voetbalveldje opgezocht. Het kortste
welkom te heten en te overtuigen, dat de Neder- lucifertje wees afd. Krommenie-Assendelft als eerste
landse jeugd erg blij was met zijn aanwezigheid, aan om tegen afd. Zaandam te voetballen om de
omdat dit de banden van de vredelievende jeugd in W1Sselvaan, die het blad ,,Jeugd" beschikbaar had
one land met die uit de gehele wereld versterkte. gesteld. Met een S-1 ovenninnirig klopte afd. 

In Den lla.l' -· kwamen ruim 800 jongeren bijeen. Het Zaandam de Krommeniërs. 
programma ,-las aardig. Spreker was Rinus Haks. Afd. Wormerveer trad daarna in het strijdperk te-
De jeugd uit Breda, Den Bosch en Tilburg willen gen afd . .:?;aandam. Ook nu wisten de Zaandammers
wij van harte een pluim op de hoed steken. 200 per- met 4-2 te winnen, zodat zij in het bezit kwamen
sonen vulden de zaal. Een uitstekend geslaagde van de mooie wisselvaan. Ook de meisjes gingen 

avond die zeker een bewijs is, .dat de vredeswil ook voetballen. Een . gecombineerde ploeg Zaandam--
daar groeit. Krommenie won van Wormerveer met 6-2. Voor de 
Dit was slechts een greep uit de talloze bijeenkom- lange afstandsloop bestond ook veel interesse. Deze 
sten, die reeds geweest zijn. Ook' in Haarlem, Heer- Joop besto,nd uit 5 ronden door het duinterrein, _dus 
Jen, Leiden, Almelo, enz. vonden geslaagde avonden een zware loop. Wim Rond uit afd. Krommenie-
plaats. Assenàelft;'1fep de ronde'it echt vp . , ,;v • - •• , 

� ons vorig nummer vermeldden we al, dat de was stel ver vooruit. Hij kreeg een hulde-krans· " •�,,. �

] 

Zaanstreek een sportweekend had georganiseerd. aangebod ?.'·" 
Inmiddels is er een enthousiast verslag bfnnengeko- _ !'1°eten •IJ er n?g aan toevoegen, hoe tevreden een
men, waaruit wij een stuk publiceren: ieder was met dit leuke weekend? 

'IMWIAAAAAAA��----��--�----�-�-��� �-��--��AAAAAA�AAA�AAAAA""'-

We zijn op de 
goeie weg 

(Jeugdcorrespondentie) 
All!! jeugdcorrespondent van afd. Transvaal 
zend ik een verslag van de bonte avond geor
ganiseerd door Dapperbuurt en TransvaaJ van 
onderdistrict Oost te Amsterdam. 
Op deze avond startte het twee-maandenplan 
voor deze afdelingen. 
De hoofdbestuurder Eric Mol sprak over de 
belangrijkheid van het werken voor het slagen 
van het twee-maandenplan. Hij wees vooral op 
de ondersteuning, die een dergelijk plan heeft 
voor de strijd voor de vrede. Dat zijn inleiding 
duidelijk was, bleek wel uit de collecte, die op
gehaald werd en bestemd werd voor het werk 
voor de vrede. 
Er was een goed programma. O.a. waren daar 
de Planowa's o.l.v. Jan Planjer met Indonesi
eche zang. De stukjes, die ten tonele gevoerd 
werden, waren leuk en tot in de puntjes ver
.-,rgd. De stemming was reusachtig en met 
deze stemming zuiren wij zeker slagen. 

ANNIE V. D. BERG 

WIE 
s�hrijit aan 

Don Dawson 

A. "TSJOEDINA SCHRIJFT

F ANNY BLANKERS-KOEN
(Vervolg van pag. 1) 
J
K weet, dat de leuze, die oproept om l\Toor 
de vrede te vechten meer en meer pop

r

lair 
wordt in Uw land. Het heeft de werkers van 
verschille�de opvattingen verenigd, de v rte
genwoordlgers van wetenschap en cul uur 
socialisten en communisten. 
W1J, Sowjet-sporters, groeten zeer har lijk 

de werkers in de havens, de stnwad or� 
de zeelieden, de vrouwen in Rotterdam en �� 
sterdam, die geprotesteerd hebben t.ege de 

. plannen om Nederland te veranderen in een
militaire basis van de U.S.A. en Groot- rit
tannië en die weigerden om Amerikaan 
pens t,e lossen. 

· In verband hiermede zou ik graag willen weten, hoe de Nederlandse sporters vechten voord� vrede om de mensheid te sparen. voor eenmeuwe oorlog. 
Ik denk niet, dat er sporters in Uw land zijn 
die zich afzijdig houden van de vredesbewe�
ging, die zich in de gehele wereld ontwikkeld
heeft. Ik hoop, dat U het met me eens bent 
dat er geen mensen kunnen zijn, die in ee�
neutrale pos\tie staan. Daarom moeten de 
s�orters in• T{.w land niet alleen zeggen: ,,We ' 
willen vrede! maar actief strijden voor vrede
teiamen met de gehele . Nederlandse bevol�
king, want slechts het verlangen naar vrede
is niet voldoende om de oorlog tegen te houden.
Alleen door het actieve deelnemen in de strijd
voor de vrede, tegen de atoombom, tegen welke
agressie dan ook, tegen gewapende interven
tie in de binnenlandse aangelegenheden van de
volkeren zullen we de wereld redden van de
naderende oorlogscatastrophe.
Op mijn beurt verzeker ik U, dat de Sowjet
sporters. altijd een vastberaden houding zullen
innemen tegen iedere agressor, tegen diegenen,
die een nieuwe wereldoorlog willen ontketenen.
Ik zal het zeer prettig vinden om Uw ant
woord te ontvangen.

Een vredesvriend 
keert terug . 

Zondag 15 October was er feest in de Palmstraat, feest bij de familie Van Houten. Terwijl honderden Vredesvriend.en op congres in Krasnapolsky bijeen waren, keerde na 20 maanden Karel van Houten terug. 
20 maanden heeft hij in Schoonhoven· en Veenhuizen moeien doorbrengen omdat hij weigerde het geweer op te nemen tegen de Indonesiërs. Hij gaf 
als zovelen met hem het antwoord aan de oorlo!fsstc;,kers, dat hij geen oorlog maar Vrede wenste. 

· Zondagmiddag 15 October was heteen feit. Karel van Houten was terug.
Toegejuicht . door vrienden, kennis.sen en buurtbewoners.Na een hartelijk welkomstwoord van de heer. De Vries, namens de Vredesbeweging en 0. Ravensteijn na-

. . n 

·- .bloo�en -à.a;(û�àên. 
Ook de buurtbewoners bleven nietachter en boden Karel geschenken aan. 
Toen he� feest om elf uur was afgelopen, gingen allen naar huis met de vastberaden gedachte te zullen strij�en tot alle Vredesvriend.en die nogin het gevang zitten vrij zijn, te strijden tot de oorlog uitgebannen is.

. kam. groeten J e1,gdcorrespondent. 
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ADRESWIJZIGING

ANJV 

Het Hoofdbestuur van het
A.N . .J.V. en het districtsbe
stuur van Amsterdam zijn
van de Postjesweg 72 ver-
huisd naar

Nieuwe Keizersgracht 61, 
Amsterdam. 

........................... , .•.............. 
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{)nderstaand briefje ontving de redac
tie. uit Engeland. Diegene, die met 
Don Dawson in correspondentie wil 
treden, kan zich tot de redactie wenden 
om het adres. 

Dit zakdoekje wordt gemaakt van ee ·tt ··d f n ap1e W1 e ZIJ e o katoen van 25 cm bij 25 De rand wordt eerst omgezoomd daar cmt vasten omgehaald. ' na me 
gende grote boog 2 dubb. st:, 3 l., 2 dubb. st., X 

E 6 l., in .het volgende boogje 1 v., 3 l., in het vlg. en boogje 1 v., 3 l., in het vlg. boogje 1v., 6 l., in 
aardig zak
doekje voor 

moeder 
Beste kameraad, 
Ik schrijf jullie om een correspondentie
kameraad. Ik ben 24 jaar en ik wens 
niet in een nieuwe oorlog te worden 
gesleept terwille van een paar kapita
listen. Door internationale correspon
dentie kunnen we elkaar leren begrij
pen. Als ik meer dan één antwoord op 
deze brief ontvang, zal ik ze doorgeven 
aan andere Engelse jongeren. Het is 
echter moeilijk om Engelsen te vinden, 
die jullie taal machtig zijn. Kunnen 
jullie ons de brieven dus in Engels 
zenden? 
Wij vertrouwen er op, dat deze brief 
in jullie krant zal worden opgenomen. 

Met vriendelijke groet, 
DON DAWSON 

1e toer: op de' vaste in de hoek 1 t k. 3 l 1 t , s 3e, QSsen, s ., vervolgen.s steeds afwisselendS l., 3 vasten overslaan, 1 st. enz. enz. 
2e toer: in het hoekboogje: 1 st., 3 l. 1 t l 1 st. Vervolgens steeds afwisseiena's z8 · 

3 .,
in elk boogje van de vorige toer. ., 1 st., 
�e toer: in het eerste hoekboogje: 1 v t l in het 2e hoekboogje 1 vaste X 4 as e, 6 ., 1 "d b  · ' maalSl. v., in e oog3es van de vorige t ' lossen, 2 boogjes overslaan 1 vast oer, 1 12 herhalen. ' e, va, f X
4e toer: it1 het middelste hoekboo · . st., S 1., X 2 dubb. st., dan 6 l in f:· 2 1ibb. boogje 1 v., s l., 1 v., 3 l., 1 � 

3 e volg,mde va,1af X herhalen. ., 1., 1 V.; 6 l., 
6e toer: in de eerste grote boog v h patroon: 2 dubb. st., s 1. 2 dubb a,i et hoekmiddelste boog: 2 dubb;le st .; s

l.
t., 3 l., i11 de • , , i11 de ol-

het volgende boogje 2 dubb. st., 3 Z., in de vlg. boog 2 dubb. st., vanaf X herhalen. 
6e toer: in de 1e grote boog van het hoekpatr. 
2 dubb. st., 3 l., in het vlg. boogje 2 dubb. st., 3 l., in elk der vlg. 2 boogjes: 2 dubb. st., 3 z.,
2 dubb. st., 3 l., verv. weer X in het vlg. boogje 
2 dubb. st., 3 l., in de vlg. boog 2 dubb. st., 6 l., in het vlg. boogje 1 v., S l., in het vlg. boogje 1 v., 6 l., in de vlg. boog 2 dubb. st., S l. X. 

7e toer: in elk boogje van het hoekpatr. 2 dubb. st., waart11,Ssen telkens S l.; it1 het middelste hoekboogje 2 maal 2 d1,bb. st., waartussen S l., verv. in de boog van 6 l., 2 dubb. st., X 6 l., in het vlg. boogje 1 v., 6 l., verv. 4 maal 2 dubb. st., waartussen 3 l., X. 

Be toer: in elke steek van de vorige toer 1 v., in de middelste der tussen de dubb. st. liggende � 1., telkens 1 picootje van 1 v., S l., 1 v • 



H JUNI '47. - Het is nacht en te ·d midden van uitgestrekte b .:ze, en Niek de Pater, Wil van Kem-
Nja.lindoeng aan d d 

osse? biJ pen en de jongêns uit Schoonlioven e emarca1t1elfjn en N "e 1 · t staat een Nederlandse scherpschutt 1 uwers uIS, oen ze de loopplank 
in tropenuni!orm met het ge 

er op �oesten van het troepentransport-
d weer aan schip. e schouder op wacht. Het is de Rode N " · .- . · Kruis-soldaat Piet van St " een , zeiden talloze Jongens m um-averen. fonn, ongeacht hun overtuiging daar 
Z

OJU doen wij niet aan mee."
' " IST is hij teruggekeerd van

EE O·NBUIGZAAM STRIJDSTER 
VOOR HET SOCIALISME 

verlo�, doorgebracht in Djakarta (voormahg BataVia), waar hij vernam, dat AAT-officieren route-stafkaarten hadden ontvangen naar Cheribon, ver in het gebied van de Republiek Indonesia. 
,,Neen, daar doen wij niet· aan mee

", 

Hun straffen lopen op tot 4 à ó jaar. Als het waar is, wat onze regering 
zegt, dat de oorlog in Indonesië voor?ij is, dan is het onrechtvaardig deze Jongens te laten boeten voor de gevolgen van een oorlog die zij niethebben gewild. 

Wann�r men tegenwoordi . R ... b" kantoor of . g m oem�me ergens mnenstapt, of het nu een groot post-
de wanlien ee� kleme boerenwoning betreft, dan is men er haast zeker van tegen een van 
mensen m!:\ oto van Ana. Pauker te zien! Overal, in alle delen van het land spreken de. 1efde en eerbied van h u n kameraad Ana. 

Eist a-nanestie 

meense fascisten de gevangenen moreel vernietigen. Ook d;t liep op een mislukking uit. Onder leiding van Ana Pauker werd in de gevangenis het Marxisme Le
ninisme bestudeerd! 
In de grondwet van de Sowjet-Unie staat, dat alle strijders voor de zaak der arbei<iersklasse, welke in hun 
land vervolgd worden, in de Sowjet-Unie een veilig 
thuis hebben. 

Nu hij heen en weer loopt, schieten hem_ brokstukken van regeringsverklanngen te binnen die spraken vanVrede, Vriendschap 'en hechte bandenvan samenwerking met het volk van

DE oorlog is afgelopen. Accoord.
dan ook onze jongens naar huis!! 

Het is dus geen wonder, dat Ana Pauker, nadat zij uit 
de handen van de fascisten was gered met groot enthon,. 
siasme in het vaderland van het socialisme werd ont
vangen. 

Indonesië. 

Het is onmenselijk om Piet van Staveren 7 jaar van zijn jonge. leven op te sluiten. Onntiddellijk na ,de bevrijding van Roemenië door het 
Rode .Leger kwam Ana Pauker naar haar vaderland 
teru-g. Bij de versterking van de Communistische Partij 
en na de fusie met de Sociaal-Democraten van de Ar
beiderspartij speelde zij een leidende rol. 

Mooie beloften, die aan flai;den worden gescheurd door de koortsachtige haast, wa.armede de aanval achterhe� in het door Nederland bezettegebied wordt voorbereid. 

VERHEF je stem tegen deze militaristische :r�'.:!".�..praa.K, tegen dit ongehoorde onrecht. U'elkens weer riep Ana Pauker de Roemeense vrouwen 
op om zich te verzetten tegen bijgeloof en onkunde. Zij 
.richtte de analphabetische cursussen voor vrouwen 
op. Zij wijdde haar speciale aandacht aan de bouw van 
gbéde kindercrèches en scholen. Zij maakt het leven 
vair millioenen moe.ders in Roemenië lichter, door a1le
aa.nélacht aan de voeding, opleiding en verzorging der

Hij denkt terug aan de laatste jaren van de �ezetting, toer hij illegaalwerk vernchtte tegen <Ît Duitse nazi's.

BETUIG je adhaesie met het Comitévoor Amnestie en strijdt net zo lang, totdat deze jongens in volle vrijheid naast ons staan. 
D

E schrijneqde overeenkomst wordt 
.. ��m steeds duidelijker. Dan neemthJJ z1Jn moedig besluit: 

RINUSHAKS 
Het secretariaat van het' '.AninestieComité is: 

' )1 

,,�een, daar doe ik niet aan mee." Hiervoor moet hij thans 7 jaar in de gevangenis doorbrengen. 
Mevr. mr T. Soenito-Heyligers,

Ger. Terborgstraat 49 
AMSTERDAM. 

MAXIM GORKI 

Jl:iaar overal_ in de wereld, waar reactionnaire poli-
. tic, en kap1tal1s,.len hun koppen bij elk>aar steken, d:1-ar �ordt de naam van Anna Pauker met huivering mtgesprokell! Wie �s deze vrouw? Wie is dezevriendin der internationale arbeidersklasse en schrikder internationale bond van oorlogsvoorbereiders? Ana Pauker werd op 13 Januari 1894 geboren en doorhaar ouders naar de middelbare school gezonden. Daarna leerde ze verder en werd onderwijzeres. 
Al zeer snel_ v?elde zij zich aangetrokken tot de strijdvoor het soc1ahsme, de strijd voor de bevrijcling van hetRoemeense volk van zijn onderdrukkers. In het jaar 1936 werd zij plotseling over de gehelewereld bekend. Overal verscheen haar naam op devoorpagina's der kranten. Tezamen met 18 andere anti-fascisten werd in dat jaarnamelijk Ana Pauker gearr<;lsteerd. In het najaar begintte Craiowa het grote proces. Maar Ana Pauker verandert de rechtzaal in een tribune van propaganda voor de vrede. Zij ontmaskerde de terreur van de fascistenkliek Antonescu en de oorlogsvoorbereiclingen tegen de Sowjet-Unie! Ana Pauker werd vreselijk gemarteld door_ge...!lt>Ji•· uit Boekarest en de lichamelijke gevolgen zijn thans ,nog te zien. Zij bleer echter onge-

broken! 
In 1937 wordt zij definitief opgesloten in de beruchte 
vrouwengevangenis Dumbravni. Hier wilde de Roe-

Het levens

verhaal van 

kameraad 

Ana 
kinderen te besteden. Ana Pauker doet dit, omda.t rlj 
het harde en moeilijk_e leven van haar eigen drie kin
deren voor zich heeft gezien! 
In 1947 wordt Ana Pauker minister van buitenlandse 
zaken. Haar eerste werk gold het wegtrappen van hon
derden reactionnaire diplomaten,. welke op kosten van
het Roemeense volk de buik zaten vet te mesten. 
Een ·gehuil va,n woede steeg op in het kamp der reactie. 
In het P.v.d.A.-blaadje "Paraat" schreef ·de "Dichter" 
J. v. Hattum een schunnig gedicht over Ana Paulccr,
waarin hij erkende haar aan stukken te willen snijden, 
als hij de kans had ..... . 
Zover gaat de haat der kapitalisten en hun pennelik
kers. Zo laag valt haar cultuur!, 
111:aar de Roemeense arbeiders, die 's .avonds laat over 

het Victorieplein in Bukarest lopen en naar het grote 
gebouw v:an het Minlsterle van Buitenlandse Zaken 
kijken, zien daar altijd licht branden, hoe laat het ook is. 
Zij weten dat er gewerkt wordt voor hun belangen. Zij 
weten, dat een gelukkige toekomst verzekerd is. ,,Want" 
zo zeggen ze vol trots "daarginds werkt onze kameraad 
Ana". 

UE Kl�UERE� .. UIT J)A.R�Á EEN HYPER. MODERN 

TRANSPOI_IT TOESTEL 

Op het kleine Stationsplein in Genua Daarginds in Parma, waren de ar
heeft zich een dichte volksmenigto beiders in staking gegaan. De werk
verzameld. Het zijn voornamelijk ar- gevers wilden niet· toegeven, de 'toe
beiders, velen. van hen goed gekleed stand werd voor de arbeiders steeds 
en weldoorvoed. Aan het hoofd der moeilijker. Daa,·om hebben zij hun 
menigte stacin de Zeden van het ge- ki11deren, die reeds door honger be-
1neentebestuur. In de Zucht wappert gonnen te lijden, naar hun kamera
da zware, T,unstig met zijde gebor- den in Genua gezonden. 
duurde banier der stad en daarnaast . . . 

glinsteren de bonte ·Veelkleurige . Van. achter de zuilengaleriJ ."!Q,n het
vaandels- der arbeidersorganisaties. stati_on komt n� een wonderlyke pro
De kwasten franjes, snoeren en de cess�e v�'.i �leine meruien te voor
punten der vaandelstokken glanzen schyn:" Z'!J Z!J'.t slechts half ge_kleed
van goud, de zijde ritist en als een en zien er in . him Zomr:en . mt al:�
gedempt koor zingend koor klinkt het 1:reemde, v�:wilder�e diertJes. 2:!J 
gezoem der feestelijk gestemde men- rnarcheren V'!Jf aan V?:1f, elkaar ste_vig
senmas b-ii de hand houdend ... zonderlmg, sa. klein, stoffig en zichtbaar vermoeid. 

; 

begroeten de menigte. Eti boven alles 
uit klinkt on.onderbroken de mach
tige roep: ,,Viva il sociali.smo!" ,,Ev
viva Italia!" 
Ieder kind voelt zich opgenomen, op 
de schouders der volwassen getild, 
door ruwe, baardige mannen aan het 
hart gedrukt. De niuziek is door het 
algemene lawaai, het g�ch en roe
pen nauwelijks nog te horen. Men 
ziet vrouwen door de menigte snel
len, die de overgebleven kinderen tot 
zich willen nemen. Men hoort ze roe
pen.: ,,Neem jij er twee, il.nnita?" 
,.Ja, jij ook?" ,,En een voor de kreu
pele Marguerita .. .  " 

Overal ontmoet men vrolijke, opge
wonden, feestelijke gezichten, voch
tige, vriendelijke ogen. Hier en daar 

voetstuk van . Columbus, weent en 

droogt zich telkens weder de rood
gerande ogen met de punt van een 
verschoten s.iaal af. Zij is leli,ik, haar 
huidsklettr is donker en zij is een 
zonderlinge, eenzame verschijning 
temidden van deze vrolijke opgewon
den menigte. 
Ji,f Pt nmisenne schreden 17n.n.t ePn Ge
nu,ese vrouw voorbij; ze heeft· een 
zevenjarige jongen bij -de hand met 
hotften klompjes aan de voeten en 
een tot op de schou,ders afhangende 
grijze hoed op het hoofd. 
,DP ior>r,Pn sci11Ldt met het hoofcl om 
zijn hoed achteróver te werpen, doch 
deze zakt hem telkens weer tot over 
de ogen. De·vrouw trekt hem de hoed 
van het hoofd en zingt Zttid het een 

Boven haar, op het hoge ,voetstuk, Hmi gezicJitjes zijn ernstig. maar de 
staat de schone gestalte van Oolum- ogen bli.nken levendig en helder en 

bus, deze dromer, die zoveel moest als de muzieT, te httnner ere de Gari
lijden omdat hij geloofde eti die over- baldimars inzet, glijdt een vrolijke, 
won, omdat hij geloofde. Ook heden tevreden glimlach over de magere, 
nog blikt hij op de memien neer, als spitse, hongerige gezichtjes. 
wilden zijn marmeren lippen zeggen: 
"Slechts zij overwinnet1, die geloven!" De menigte begroet deze 1nemien de1
Rondom het voetstuT, aan zijn voeten, toekomst met oorverdovend ge-

DOOR MAXlM GORKI 
hebben de muzikanten hun koperen schreeuw: de banieren t1e,igen zich ziet ,men de kinderen er stakei·s
blaasinstrumenten opgesteld en het voor hen, trompetten schetteren. reeds op een .stuk brood cauwen, 
koper gla11st in de zon als lottter De kinderen zijn door deze ontvangst· ,,In onze tijd dacht men aan zoiets
ge.ud. Het zwart marmeren stations- een weinig onthutst, zij wijken even niet", zegt een grijsaard met een 
gebouw staat daar als een open halve terug, doch dan opeens hebben zij de havilcsnetts en een zwarte sigaar in 
cirkel en heeft zijn vle1tgels uitge- rijen gesloten, zich als 't ware tot de mond, ,,en wat is het tocle een
spreid, als wilde het de men.sen om- één lichaam verenigd en honderden votui.ig!" ,,Ja! Zo eenvoudig en ver
armen. Door de vestibule dringt het slemme·n, die uit één keel schijnen standig!" 
geluid van het puffen der locornotie- te Twmen, barsten los in de kreet: 
ven, ketti11.ggerinkel, gefluit en ge, ' ,, Viva Italia" ! 
roep; op het met gloeiend zonlichl . 1" 01:ergotett plein is het rustig e,� 1,,Leve het Jonge Parma. roept de 
drttkkend warm. Op de balkons en menigte, die op hen toestormt. 
voor de vensters der hujzen in 't Zicht ,,Evviva Garibaldi!" roepen de kin
geklede vrouwmi met bloemen i11 de deren en dri11gen als een grijze wig 
handen, feestelijk ttitgedoste kinder- in de menigte in, om daarin te ver
gestalten, die er zelve als bloemen divijnen. 
uitzien. 

Ui.t de vensters der hotels, op de da
Daar fluit een locomotief, die het ken der huizen fladderen als wi4tc 
statio11 nadert. De menigte geraakt vogels ontelbare zakdoeken; een 
in beweging. Gelijk zwarte vogels bloernenregen stort zich vandaar op 
vliegen enkele hoede,1 in de lucht, de de hoofden der menigte, vrolijke ltti
mttziTGanten grijpen naar hun instru- de uitroepen weerklinken. Alles ziet 
menten, een paar ernstige, ouc(e er feestelijk uit, alles Zeeft op, zelfs 
mam1en treden naar voren, wenden het grauwe marmer tooit zich met 
zich met het gezicht naar de menigte heldere kleure.1. Vlaggen wapperen, 
en spreken haar toe. Langzaam, met hoeden en bloemen vliegen door de 
moeite, wijkt de menigte uitee,1 en lucht! Boven de hoofden der volwas
loat een brede uitgang naar de senen duiT,en Tdei11e TGinderl,opjes op; 
straat vrij. ,, Wie wordt hier ver- kleine, bruine pootjes zwaaien door 
wachtt" ,,De kinderen uit Panna". de Zucht, grijpen naar de bloemen en 

De oude man neemt de sigaar uit 
de mond, beschouwt aandachtig het 
ene einde en tipt zuchtend de as er 
af. Opeens ziet hij twee kinderen ttit 
P(lrma, blijkbaar twee broertjes, 
nuast zich staan, maakt een grij11�, 
trekt zijn hoed over de ogen en 
breidt de armen uit. De kinderen, 
die hem eerst ernstig aanzien, druk
ken zich tegen elkaar aan en wijken 
angstig terug. De 01tde maakt zich 
plotseling heel klein en begint luid 
te kraaien. De kinderen schateren 
het uit e11 springen met lum naaTGte 
beentjes op het plaveisel rond. De 
oude staat op, zet zijn hoed recht 
en verwijdert zich met onzekere 
schreden, blijkbaar i11 de tnening,
?ijn plicht gedaan te hebben. 

Een gebochelde, grijze vrouw, tnet 
het gezicht van een heks, grijze ha
ren op de benige kin, staat bij het 

o J ander lied, terwijl zij het hoofd
deksel lachend in de Zltcht zwc-�it. 
De jongen heeft het· hoofd achter
over geworpen, hij lacht ovei· zijn ge
hele gezicht, ziet haar aan, springt 
dan op, grijpt naar zjjn hoed en bei
den verdwijnen in de menigte. 

Een lange man met blote, re,tSach
tige arm.en en een lederen voorschoot 
h'eeft een zesjarig meisje op zijn 
schoucler en zegt tot de naast hem 
lopende vrouw, die een jongen met 
vuurrood haar aan de ha11d houdt: 
"Je begrijpt wel, als deze methode 
ingang vindt, zal het moeilijk zijn 
ons er onder te kri,igen, hè?" En hij 
lacht met luide, diepe triomphante
li;;ke stem, zijn lichte last in de blau
we. lucht omhoogwerpend: ,,Evviva 

Parma-a!" De mensen ve:•dwijnen, de 
kinderen met zich mee dra.<1end of 
trekkend. Op het plein blijft niets 
achter dan ·ee,1 paar vertrapte bloe
men, confetti, een vrolijk troepje 
blauwe kruiers en boven hen de edele 
gestalte van de man, die de niemce 
we1·eld ontdekte. Maar uit de straten, 
die als reusachtige bttizen op het 
plein ttitmonden, weerklinken vrolij
ke. uitroepen van mensen, die het 
nieuwe Zeven tegemoet schrijde,i.. 

In de Sowjet-Unie neemt het vervoer 
per lucht steeds grotere vormen aan. 
Het tra-r,.sportvliegtitig begint in het 
openbare leven een onmisbare schakel 
te worden. 
Juist in verband met de enorme af
standen ·zijn die toestellen vati enorme · 

betekenis. ,Geen wonder d1tS, dat de 
S0w.iet-luchtvaart-i.?ige11iei1rs · alles 

doen om het materiaal te verbetei·en. 
Onlangs is voor serie-bouw dit toe
stel ontworpeii. 
Een gehele aanhangwagen worclt on
der de romp bevestigd en weggeno
men. Dit spaart veel tijd bij het in
en uitladen. Juist het in- en uitladen 
duurde in het Zltchtverkeer soms Zan
ger als de tocht zelf. Het toestel heeft 
4 motoren van 1000 pk. en een krttis· 
snelheid van SOO km. per ttitt·. 

Aan het gekochte 

herkent men de koper

,,Je hebt een aardig 
schilderij op de kop ge
tikt! Alleen jammer, dat 
je niet aan de schilder 
gevraagd hebt wat bo-
ven en wat onder is." 

/� 



Vrijwel elk land heeft zijn kracht 

in een bepaalde tak van sport 

O
M met het laatste meteen maar d<?or 
te gaan. Nederland heeft een periode 

geleend, waarin het dames zwemmen �ó 
overweldigend was, dat de boventoon m 
Europa en eigenlijk wel in héél de Wi!
reld w�rd gevoerd. Dat was ten tijde 
van Willy den Ouden, Rie Mastenbroek, 
Nida Senf, Iet van Feggelen enz. Nu is 
het allerminst zo dat Nederland op het 
ogenblik géén g�ote rol speelt in het 
dames zwemmen, maar Denemarken en 
Hongaiije hebben zich wat .dat betreft 
toch vrij dicht naast ons land geschaard 
met topprestaties, al is het laatste jaar 
weer een kleine teruggang in het dames 
zwemmen bij Denemarken te bespeuren 
sinds de Olympische Spelen van 1948 te 
Londen. 
Nu telt vooral Geertje Wielema voor 
Nederland heel erg mee en Eva Novak 
voor Hongarije. 

Waarin Nederland thans mee aan 
de spits gaat, dat is met waterpolo. 
Dat is altijd de grote faam der Hon
garen geweest, terwijl daarin ook 
de Italianen zeer bedreven zijn. In
l-049 slaagde Nederland er echter in
beidf' landen ineens te overvleugelen 
en staat nu één trap hoger op dè
ladder dan Italië en Hongarije. 

Een andere tak van sport waarin ons 
land ook hoog in aanzien is gekomen, 
dat is het bil jarten. Met de Rotterdam
mer Piet van de Pol. de jonge Braban
der Keesje de Ruyter en nog enkel�n 
speelt ons land tegenwoordig daarin de 
eerste viool. Daarnaast zijn het de Bel
gen en Fransen die daarin ster!, zijn. En, 
niot helemaal te verwaarlozen . . .. 

Overwicht in de sprint 
DAARMEE hebben we niet de enige 

sporten genoemd, waarin ons Jand 
op de voorgrond treedt. We zouden korf
ballen kunnen noemen, maar dat zou 
toch een scheef beeld geven, omdat deze 
sport nog maar in weinig landen wordt 
beoefend. Naast België is er sinds drie 
jaar een begin in Engeland ·gemaakt •. maar daarmee houdt het toch op. Het 
typl!!iche feit doet zich voor, dat als het 
Ncdrr!a"d� ; 0°tb:1ltc-am tcg,·n J•èugeland 
speelt, de Engelsen meestal hun B-ploeg 
zenden. rri.aar omgekeerd stuurt Neder
land zijn B-twaalftallen voor een korf
balwedstrijd tegen de Engelsen. 
In het roeien speelt Nederland ook wel 
een rol. maar het zijn op het ogenblik 
toch meer de Italianen. Zwitsers en 
Denen die de successen boeken. 
Dan domineert ons land na India in 
�key, telt daarentegen in tennis niet. 

lH<'t wielrennen is Pr ,·oor ons land 
een w\jziging aan cle gang. Het ziet 
er naar uit, dat we tle toonaange
vende plaats in hrt sprinten l,wijt 
raken aan bljvoorbeehl de Fransen 
en Engelsen, daarentegen op de
wcp.;, wat dichtf'r bij c1'e B�lgen en 
Italia!len komen. 

Dat Arie van Vliet en Jan Derksen de 
laatste jaren het onderspit moeten del
ven tegen Reggie Harris uit het stoffige 
Binningham, wijst daarop, en dat er 
achter onze beide bekende profsprinters 
nog geen nieuwe Nederlandse "oogst" 
staat (slechts Jan H�izelendoorn telt 
mee), terwijl de Fransen en Italianen 
meer jonge renners in de sprint naar 
voren kunne� brengen, kan op de duu 
het einde van onze heerschappij in dP. 
sprint betekenen. sinds we met Pie'. 
Moeskops de wer<'ld verbaasden. 

Gedrogeerd? 
"f'OCH behoeft het nog niet tot grote 

ongerustheid te stemmen, dat cle 
Fransen en Italianen in de amateut
sprin'ter\i nu naar voren stormen. Het is 
een publiek geheim. dat het vrijwel 
steed'll naar topsuccessen gedrogeerde 
renners zijn. Renners dus. die pillen of 
een spuitje hebben gehad en na deze 
"opwekkende" middelen slechts tijdelijk
van alles konden. 

Hoewel men dat nooit kan bewijzen 
- ze zulen daar nooit geen "vreem
de snoeshanen" bij roepen - is het 
feit, dat bijvoorbeeld een Mario
Ghella. na zijn grote successen in 
Londen en Amstenlam. in 19!8 als 
profsprinter nu nauwelijks telt, toch 
wel een veeg teken. Men was er 
namrlljk aanvankelijk no'.!al zeker 
van dat men in deze jonge Italiaan 
Ineens een sprinter van grote klasse 
had voor de profs. 

Maar we draaien op deze manier van 
ons onderwerp af. We hadden het alleen 
over de kracht van óns land in de sport. 
Daar heb je het voetballen, sport num
mer één in Nederland. Niemand zal dur
ven beweren, dat Nederland toonaan
gevend op dit gebied is. Het zou al héél 
belachelijk zijn, indien we die pretentie 
op het ogenblik hadden. maar we hebben 
tweemaal een tijd gehad, waarin we wel 
het sterkste waren op het Continent en 
de eerste keer zelfs in de hele wereld. 
De eerste maal was dat in de begin
periode van het voetbal in Europa, toen 
het van Engeland overwaaide en Neder
land er mee begon, gevolgd door Dene
marken. Dat we toen m è t de Denen 
een grote rol speelden, was niet zo ver-

wonderlijk, al staken de Britten er dan 
nog héél ver boven uit. De tweede keer 
dat we een grote rol speelden, was in de 
jaren dat verdwaasden op de tribunes 
,,Tien!, tien!, tien!" zaten te schreeuwen 
als Bep Bakhuys, Leen Vente, Kick 
Smit, Joop van Nellen en Frank Wels 
er samen een stuk af acht hadden ge
maakt tegen de Belgen. Dat was in de 
tijd dat we de Ieren in Dublin klopten, 
de Fransen te Parijs, en Denen, Noren 
of Zwitsers al evenmin voor eigen pu
bliek een kans kregen. In die twee tot 
drie jaren zo rondom 1935 wonnen we 
liefst negen uitwedstrijden aehter elkaar, 
totdat we - gevolg van zelfoverschat
ting en een te lang verblijf aan het meer 
van Coino - van de Zwitsers te Milaan 
de eerste nederlaag kregen. We gingen 
toen niet naar de fmale voor het wereld
kampioenschap te Rome, het nogal, van 
zelfvertrouwen getuigende liêdje ten 
spijt .... 

door 

We weten allemaal, hoe de invloed, 
die de sociaal-democratische jeugd
organisaties in ons land· nog moch
ten hebben op de �derlandse jeugd 
langzaam maar zeker ineenschrom
pelt. En in de grotere landen zoalsFrankrijk en Italië zijn ze practisch 
weggevaagd. 
Dat die ontwikkeling van een steeds 
groter wordend verzet tegen de o.or
logspolitiek van de P.v.d.A.-leiders 
zich nièt 1.,cperkt tot deze landen 

Wij hebben enige tijd geleden een 
staa1t je meegemaakt van opvoeding 
in militaristische geest op de scholen. 
Door de vastberaden houding van 
leerlingen èn ouders op de verschil
lende schJ'en werd gauw een eind 
gemaakt aan deze culturele "opvoe
ding" tot bereidheid een ander land 
aan te vallen. 

Deuk in voetbalprestige 

QOK dat is weer verleden tijd. Nu is Weenink1 
· blijkt een dezer dagen weer uit
West-Duitsland, waar onder de woe
dende terreur van hun leiders, die 
daar tegen de jeugd optred,en als 
politiechefs en beroepsknuppelaars, 
toch in Frankfort de jeugdorganisa
tie van de sociaal-democratische 
partij "De Valken" de moed had om 
een conferentie te organiseren onder 

In Amerika probeert men het nuook, tot op de kleuterscholen toe! 
Aan alle schoolhoofden is het bevel 
gegeven om de militaire discipline 
onder de kinderen in te voeren. Men 
wil dit bereiken door reeds op de 
sclîolen te laten excerceren in plaats 
van spelletjes te laten doen en mili
taire rangen in te voeren voor de 
klasse-aanvoerders. Op bepaalde 
middelbare scholen is in de .cursus 
zelfs het handboek van de marine de 
opgenomen. 

het zo, ,dat de Zuid-Amerikanen, de 
Sowjet-Unie, Italië en enkele volks
democratische landen van Oost-Europa 
toonaangevend zijn, zoals de Hongaren 
en de Ts jechen. De Engelsen hadden, zo 
ongeveer in 1946 de ·heerschappij met 
hun toen opvallend sterke elftal,' w.aaiz
van Nederland te Huddersfield een 8-2 
nederlaag kreeg. Dat· was de befaamde 
Britse ploeg met een Tommy Lawton, 
Stanley Matthews, Wilf Mannion en 
anderen. 

bekende
· de leuze "De Valken tegen het mi

litarisme."
Eeri bevel is echte!" gemakkelijk ge
geven, maar minder- gemakkelijk 
door de ouders en ook de kinderen 
uitgevoerd! 

* * *

Sport-Thans maakt Albion een kleine inzinking 
door, welke men - ten onrechte. overi
gens - een tikje wijdt aan het stopper
spilsysteem, maar waarbij men dan ver
geet dat men daar in 1946 ook met een 
stopperspil speelde. De gevoelige deuk 
van het Engelse voetbalprestige tijdens 
de wereldkampioenschappen te Rio de 
Janeiro is duidelijk zichtbaar. Dit alles 
bewijst, dat er in de sport in een be
paalde tak van sport geen "eeuwige" 
oppermacht is. 

. verslag-

men - om een tournooi van de beste 
voetballanden van het ogenblik te zien 
- Brazilië, Engeland, Italië en de Sow
jet-Unie bijeen zou moeten bre�en,
waarbij de kans al héél groot is, dat de
Engelsen de finale zouden moeten laten 
aan twee van de drie a�tderc landen. En 
zoals het met voetbal en de andere door 
ons verwerkte takken van sport is, zo 
zal het verloop in alle andere takken
van sport zijn. En er zijn wat takken
sport! In Nederland kennen we er zo'n
vijftig Qngeveer!. ... 

Men maakt in Amerikà en in Europa 
vele plannen, sluit verdr·agen en 
pacten en bereidt met dit alles een 
oorlog voor . 
In De Duitse Democratische Repu
bliek en in Polen bereidt men ook 
wat voor, heeft men ook een ver,
drag gesloten. Daar heeft de jeugd 
van beide landen besloten om op 
alle mogelijke manieren de vriend
schap te verstevigen. Men zal in 
beide landen de prestaties van de 
jeugd laten zien, werkbrigades uit
wisselen, bij elkaar met vacantie 
gaan, een permanente briefwisseling 
onderhouden tussen jeugdcorrespon
denten en nog veel meer, dat kan 
bijdragen tot een h..echte vriend
schapsband. Is de keus tussen het 
eerste soort van verdragen en de 

Hoewel dat niet met cijfers is aan te. 
tonen; mag men toch wel aannemen, dat 

VOOR NEDERLAND 

HOE komt het dat als 
men aan een bepaal

de tak van sport denkt, 
onwillekeurig de gedach
ten naar een of ander 
land gaan? Doodeenvou
dig omdat van dat be
paalde land de pr.estaties 
in de betreffende sport 
het meest tot de verbeel
ding spreken. Tal van 
landen hebben zo hun 
specialiteit waarin men 
het beste bedreven is. 
Ook ons land, al wil dat 
- gelijk in andere lan
den - nog wel eens wis
selen. 

gever 

BILJART· EN WATERPOLO 
laatste moeilijk? 

* * 

al verschillende stem
t.estantse jon-

geren,11'' die bereru -zi tCnet gespre · ·  
te voeren met een ieder, die oprecht 
de vrede wenst en in het kader daar
van organiseerde ons Verbond ver
scheidene weekends met deze jonge 
mensen o.a. van de organisatie 
,,Jeugd en Evangelie". 
Eveneens uit Duitsland bereikt ons 
nu het ber;cht, dat op een conferentie 
te Würtemberg 6000 jonge mensen 
van de Protestantse kerk zich uit
spraken tegen de hermilitarisatie. De 
Conferentie riep op zich nooit achter 
een zaak te plaatsen, die Duitsers in 
oorlog zouden brengen tegen Duit
sers! 

Ik groeide op • 

ID 

\ 

de Soivjet-llnie 
Pioniers in de oorlog 

Wat deden wij, Pioniers, toen ons vaderland 
overvallen werd door de Duitsers ? 
Dat zal ile jullîe vertellen. 
De vorige lceer heb ik gezegd welke eed We 
Pionier aflegt als hij of zij lid wordt. Nu 
kwam het er op aan of de Pioniers deze eed 
niet zouden vergeten. 
En dat deden zij niet! Want toen onze vad r.� 
en broers aan het front en in de partisan n
legers vochten, deden wij alles wat moge ·1,
was om ze te helpen. 
Nog sto;;d al� punt 1 op het programma van 
de taleen van een Pionier dat hij moest ler n, 
leren, leren, zoals Lenin ons dat zei. Maar 
als punt 2 was onze taak: Help het front 
zoveel als je kunt! 
Wij verzamelden. oud metaal, zoals 1eapoUe 
pamien, enz., verder oud papier en alles wat 
maar te gebruiken was. 
Dit brachten we naar onze school, die an 
zorgd:e d°:t het kwam waar het zijn moest. De 
school, die het meeste ophaalde stond in , de 
ere-bulletins. 
Maar wij deden nog veel meer" Ot1ze scholen 
war�n veranderd in hospitalen en wjj kregen 
les m houten nood-scholen. 
Nu gingen wij in dezelfde 1clas waarin we eerst Zes hadden gehad, voor de gewonde oldaten dan�en, zingen. en !oneelspeleti. We ;;et· ten g�_zellige avcm�Jes in eZlcaar om zoveol tnogel'li)lc O,tze �r 1 ·• '··1 J,.,,,. ··., te 7trf"n ergete11. 
Oole lazmi wij brieven voor aan de 8 Id die dat zelf niet konden door hun ver� 

a
li�

n

� gen en schreven wij de antwoorden. 
on in 

Maar oole andere t_oerlejes deden we. Hout za-ge11 voor het hospitaal, lenopen zetten d slopen. aan e 

Op de Eerste Mei en de Zeven/ie November 
mochten we altijd de bedden van de soldatmi 
versieren en bloemen in de zaal ophangen. 
Maar niet alleen•·in de 'hospitalen hebben w·ij 
gewerkt. 
Er waren Pionieren onder ons, die hun vader 
en broer11 aan het front hadden, zodat zij zelf 
met hun moeder en hun broertjes of zusjes het
hoofd boven water moesten houden. 
En dan zou er van hun huiswerk weinig te
recht komen. 
Dat mocht niet gebeuren! 
Daarom gingen we met hele ploegen naar 
zulke gezinnen toe en knapten alle werkjes op,
die er te doen waren. 
We deden boodschappen, zaagden het ho1tt
voor we/een tegelijk, we hielpen met de was.
En als we . klaar waren gingen we naar de 
volgende. 
Op 8 Maart wordt altijd de Internationale 
Vroiiwendag gevierd. 
De Pioniers gingen dan naar de vrouwen, die 
hun man aan het front hadden, of waarvan

. hun ·man gesneuveld was. 
Dan gingen we naar ze toe en brachten ca
deaux voor ze mee. 
Alles deden we om zoveel mogelijk oorlogsleed
te VlfT"Zachten. 

Toen de Oeleraine bevrijd was· van de indrin
gers, riep het Oentra11l Comité van de Pio
niersorganisatie op om alle overcomplete 
leerboelcen in te leveren en naar de bevrijde
gebieden te sturen. 
Er moest zo snel mogelijle begonnen worden 
met opnieuw te gaan leren. Vele scholen in de 
bevrijde gebieden waren verwoest en de boe
ken verloren gegaan. 
Wij leeken toen alle leasten na om de boelcen,
die we niet gebruileten op te sturen. Oolc tie
schriften die half vol gescheven waren, maar 

niet meer gebruikt werden, stuurden we weg. 
Ook stond in de oproep dat we zelf heel zuinig
moesten zijn op onze boe/een en schriften, zo
dat we er des te' langer mee leonden werken. 
Op school maakten we allerlei presentjes voor 
de soldaten, die aan het front stonden. 
We borduurden tabakszakjes, we maakten
telceningen en schilderijtjes. Dat deden we dan 
gemeenschappelijk. De hele school deed mee!
Op de wandkranten vati de klassen hadden we 
een vaste leuze staan, die voor iedere klas weer 
anders was. Die leiize moesten we dan heJ 
hele jaar dat we in die klas zaten getro1iw
blijven. 
Het was in 1944, toen ik 14 jaar was, dat er 
op onze school een brief kwam, die recht
·Streeks van het front naar onze school ge
stimrd was. 
Het bleek een brief te zijn van de soldaten, die
wij regelmatig pakjes hadden gestuurd en
brievm1 geschreven over wat wij voor de.vrede 
deden. 
De brief was gericht aan de leiders van de
Komsomol op onze school. 
De soldaten, (die zelf ook lid van de Komsomol 
waren) schreven in de brief "dat de Pioniers 
van onze school zo goed hun best hadden ge
daan, dat zij het waard zijn om lid te worden 
vati de Komsomol-organisatie"!! 
Dat was me een belangrijke brief . • • .  , 

De volgende keer vertel ik jullie wat voor 
invloed deze brief op on� heeft gehad. 

"JeuJ:'d'', voortzetting 

van ,,Eén", uitgave 

A.N.J.V. Redactie en a<l

ministratie: Nieuwe Kel

ze.rsgraeht 61. 
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GEMEENTELLJK GAS- en WATERLEIDINGSBEDRIJF: 
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1
. Aantal werknemers 35. Hiervan zijn de navolgende per

sonen min of meer extremistisch georiënteerd: 
• De GROOT. Frans, geboren te Winschoten, 18 April 1922,

geldophaler: komt uit een communis
tisch gezin; hij wordt op politiek ge
bied niet geheel vertrouwd, doch con

i�,'4 
)( 1 b ·( HAMMINGA.

crete feiten zijn niet tegen hem aan
te voeren. 

Marinus, geboren te Oude-Pekela, 12 April 
1890, chef-st_gker: was in 19� can
didaat Gem.-ráád voor de C .P.N.; is
anti-militairistisch; ontvangt de 
Waarheid. � 

){ l /).( MEIS. Harm, geboren te Winschoten, 8 Januari 1910, 
st�er, sympathiseert met de C_�P .ij._;
i�onbetrouwoaar; ontvangt de Waar
heid. 

V 
/\ o.{ M<ILEMA. Pieter, geboren te Winschoten, 18 September 

1899, stoker: lid E.v.a.; ontvangt 
de Waarh&!d. 

-
-

KEES. Geert Hinderikus, geboren te Beerta, 20 Augus-
tus 1907, st<2lc:er: vermoedelijk lid 
E.V.O.; ontvangt de Waarheïcr. -- -

KROEZE. Klaas Menno, geboren te Winschoten, 6 Januari 
1914, stoker: vermoedelijk lid E.V.c.;

-;::::- �- -
DEKKER. Hindrik, geboren te Wedde, 27 Juni 1913, fit

ter: ]J.d C,E.N. en E.V.C.; ontvangt 
de Waarheid. � 

<p V ��an der VEEN. Derk, geboren te Winschoten, 3 Augustus
1902, stoker: lid C,P,N. en E.v.c.; 
ontvangt�e Waarheid; was vfOëger 
raadsI1·d voor dé-C.P.N.; mäakt veel 
propaganda voor de C.P.N. en E.V.C •• 

/) i:'•t,. Van �IJK. Adam, geboren te Winschoten, 17 December 
1895, terreinwerker, Zandpad 145:lid
E.V.C.; ontvangt de Waarheid. -

-

Maatschappij tot aanleg en eiploita�ie van Laagspan
ningsnetten, rayon Winschoten: 
Aantal vaste werknemers: 6. 
Aantal losse werknemers: gemiddeld ·5. 
Op het vast personeel is niets aan te merken. 
Btj het los personeel is momenteel alleen onbetrouw-
baar: 
REDMEIJER. Simon, geboren te Vlagtwedde, 10 April 1902



·,

© 

< ... _ 

grondwerker: lid E.V.C. (B.L.Z.); bezocht op 7 September 
'1""947 net communistisch Zomerfeest te 
Birkhoven. 

P.T.T.-kantoor: 

Aantal werknemers: 74. 
Alleen onbetrouwbaar: 

GLAZENBURG. Eltjo, geboren te Winschoten, 11 Mei 1913, 
employé II: ontvangt de Waarheid; wordt 
op politiek gebied hiet vertrouwd,doch 
concrete feiten zijn niet tegen hem aan 
te voeren. 

De rest van de hiervoor in aanmerking komende dien
sten, bedr�ven en instellingen volgen·zo spoedig moge
lijk. 

Winschoten, 20 Juli 1950. 



OD 1763A 

• 

11 - Drente (Geen stukken) 

•



OD 1763A 0 - Overijssel 

• • 



Opmerkingen: 

Kart. Oct. '54: 
OD 1763a-O 
ID Deventer 18-9-48: 
'48 Links geor. Lid BNOP. 
Juni '50/88582/0D 1763a-0 Zou verm. voor de EVC heb
ben bedankt. 
Geen pol. act. 

De onderstreepte gegevens zijn door ID Deverter met 
het bedrijf besproken (bespr. verslag dd.28-9-54) • 

•• 

Nagesl. door, dat: 

-------------------------------·-----------------------------

MODEL C afz.,GEB/Deven er 
co 250726 

volgnr: {l achteln PETERS

V datum afz:16-10-54 

functie: 
··hnisch ambt. 2e kl.

1 11430 .' 54 ·)52 

voorn: Berend 

geb: 27-12-97 

te, Deventer 

adres, DEVENTER 
Zutpherseweg 8 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



•·

• 

NOTA voor OD 1763 a - o.

Slagman is nog steeds in goede verstandhouding 
met ingenieur (directeur ?) gasfabriek te Arnhem. 
Deze is met Jlagman lange tijd in Rusland geweest 
en was getuige bij diens huwelijk met een Russische. 

t 

Overg. uit ACD 109260 • 



Opmerkingen, 
Kart. Oct. '54: 
ID Deventer 18-9-48: 
'48 Links §eor.

6 
geep pol. activiteit.

Juri 1 ;07s 582/ D l7t3a-0 Idem. 
Lid :3NOP. 

De onderstreepte gegevens zijn door ID Deve�ter met
het bed1i. j f besproken (bespr. verslag dd. 28-9-54) •

• 

Nagesl. door, 
• 

dat, 
-----------------------------------------------·- ----

MODEL C afz.:GEB/Deven 
co 250726 

V 
volgnr, 

datum afz: 16-10-54 

functie: 

�dlanger 

Zie,� 

i 1u30:54.'.1s2 

er\j-

achin{ WIJNBERGEN 
- _..._, __ ...

voorn: Roelof 

geb: 20-9-03 

te: Deventer 

adres: DEVENTER 
Vetkampstraat 42 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



Verbindin� nr/46 Dienstgflheim �· < 30 Juni 1950. 
Nt-.2374 -

$) Onderwerp: Communistische 

J infiltratie in ' '\. ,' ,,
gemaent�-bedrijVAn. 

Betrouwba&rhPid bflricbtg 0ver: Zfler betrouviböar. 
Wbardering b8richt:zeer betrouwbaar. 

I 

5 JULI t� 

ACD/ tPI/J r- 6 'l.

I .- b S, 
4c 

Naar aanlPiding van Uw schrijvAn dd.23 Mei 1950 no.84074, 
hAi ik dA eAr U t0 berichton,dat a� volgende Bxtremistisch ge
or�de warknemers in die.nst der gemopnto DPventor zijn: 

��,.r:::;i'.As-en ELECTRICITF:ITSBBDRIJF EN HOOGDRUK�t.ATEHLFIDING:

�41'· r< 
1',1.J.AN BJ.LSTER,gebprc:n te Di<>pf!IWe fm 29-1-1908,stQW. gasfabriflk,

� i' wonende alhier Ve rlengde Kazennestr�at 34; lin� georiënte Ard, · geen politiAke activitoit,lid B.N.O.P. 
X � 2.V�

lh
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1
-bor.,.n

1 
ta

1
J?avanter 

1
1:2-1899,géisfitter,vionende 

a Ar u p  ense aan e; inks ge or entoerd,geen politieke ac
tiviteit,lid B.N.O.P. 

ij)( 3.Jannes BENNINK";ge15ören te DAv�nter 9-12-1923,terreinarbeider • 
gasfabriek,wonenda alhier Molenbelt 38; vermoe delijk lid C.P.N.
114 E.V.c.; máakte in 1948 en 1949 verkie zingsprOpaganda voor 
C .P .'N. ' 

},4.RERMAN BOSCH,geboren te Zwolle 13-3-1904,arbeider gasfábriek, 
wonepde alhier 7joenerstraat 67; links geori�nteerd,geen poli-

. tieke activiti::it,lid B.N.! o.p. 
1 l,tO-"" 5 .ADAM BRANSZ, geboren te Deventer 28-8-1894, stoomstoker watarlei-, liingbedrijf, wonende alhier Nilantstraat ,5-4; liéF'ëf.P�.N. ,in 1946 

('voor die par-en 1948 maakte hij varkiezingspropagandaT,lid B.!..
N.o.�.,prote-

ti· steerda in 1949 schriftelijk bij de Min.President tegen de 
J uitzonding ven eAn aantal militàire dienstweigaröars naar Indo-

nesië. 
{ -01� J /J �6.JOMNNES ALBr:'RTUS BRI�HOF,gl"'lboren t"' �enyee.128-8-1900,st�r

:}t g&sfabriek,wonende te DevPnter,Oude Goedstraat 9; lid B,.N..c.i; •• 

i 
toont geen �oorkeur voor enige politiPke pa/lr'tij. 

-:.'"'"'1 j..J ,, /\ 7.JOI_IAN BRoi.:KHUis;geboren t"' DiepAnVAon 29-5-1904,arbeider gasfa-

!,;IJ v�.\ briek,wonende te DeventAr Grootburgerstrbat 39; l!d C.P.N.,
maakte in 19Y8 verkiezingspropaganda voor d1A partij,is lid B • 

..J N_Jl.P • 
'i'r } 8.HENDRIK VAN DIJK,gelor<>n te Olst 25-12-1896,ge mo antew�rkm&n gas 

fabriek,wonendP. alhier Rijswa"rdsweg 37; acti�f _lid c_.P.N .• , 
colportA ert op openbare vergaderineen Vbn de c.P.N.,voflrdfl bij 

die pariy de verkiezing"'n in 1948,1949 en 1950 propagandaf;ondArtekende
de candidatenlijst van dP C.P.N. voor dA verkiezingen in 1949 
en 1950. 

X \ 9 .ALBERTUS MAiINUS VAN RSEEN ,eeboren te Olst 25-11-1903 ,aard,verlt
ker gasfabriek,wonende te Daventar,Schoolstraat 5; links ge -
oriënteerd,gA�n politieke &ctiviteit,lid B.N.u.p.'f. �10.ALBERTUS EVERS,geboren te Deventer 21-9-1894,voorm�oker ga' 
fabriek, wonende te Deventer, Snippelijngsdijk 15; lJ.nKS georiën 

·t teerd,gc:en politieke activ1teit,1id E.JIJ.�O
.:.

P• 
'i il 11.lIANNES FRELINK,geboren te Hattem 7-8-1889,voorman�>ker gé.sfa 

" brisk, wonendfl te Deventer, S&natoriumd\'larsstraat ��onrá wee 
bla!i "Da.-Tx.ibun�', :rgaan van de R .c .P. ,had in 191+6 an 1948 àe 
verkie zingsraambilj�t voor de C.P.N.,li� B.N.o.p. 

f.. p( 12.HENDRIKUS FUTSELAAR,geboren te Olst 23-6-18'89,gemAentearbeide 
.� l lichtbemrijvan,wonende te Devsnter,J.F.Gronoviusstraat 59; li 

� 
B.N.O.f.,toont geAn belangstelling voor politiek. 

t · ._/ 13 .GERRIT JAN GF.ERLINK,geboren te Devflnter 25-2-1893,kwitantielo 
� per G.E.B.,won�nde te Deventer,Managestr�at 5; lid C.P.N.,v6q 

(� 
de oorlog.R.S.A.P.,vo0rzitter afd.Davanter B.N.O.P.;grote �n-

�, vloed. • 
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� �1 \14.JAN HENDRI1 GEERLINK,geboren te Deventer 20-7-1916,terr�inarbeider 
Lichtbfidrijven,wonP- ndo te Deventer,Lange Zandstr�at 33;lid B.N.O�P.,
is georiënteerd op de P.v.d.A. -

ll5.BEREND JAN DE GROOT,geboren te Deventer 12-12-1889,è;lrbeider gasfabri. 
wonende te DevAnter,Dr.P.van Deldfinstrdat 19; lid B.N.O.P.,links 
georiëntAerd,geen politiake activiteit. - --

't· )\16 .f,LBERT JAN HOFMAN ,geboren te Dev.:inter 15-7-1908, bankwerker gasfabrie

. 
wonende te DPventer,MiddPlweg 67; lid B.N.o.P.,wa s vroeger georiën

, teerd op de S.D.A.P.,thans vermoedel�-01>--a13�P.v.a • .A.,doch het is
niet onmogelijk,dat hij zeer links extreme denkbeelden verbergt in 
verband met zij n bestuurslidmaatschpp van de voetbalvereniging "Go-

,/l Ahead". 
, � 17 .COENRAAD WEXSSEL V.AN HUM1i[F;L,geboren te Hilversum 1,-11-1905

,_
machi

nist-eBctricien gasfabriek,wonende te Deventer,Metsustraat ö; s=t'irat 
bekJ!!!_d als communi st en bezoekt vergaderingen van de C.P.N�,lid B.N • 
.Q_;}:.,werd in-i-g,o door de C.t·.N.candidaat gesteld voor de ver'.kiezing 
van a� Provinciale Staten,in de verkiezingspropganda werd hij voor-

�i gesteld als partijloze (niet gekozen). r"f:XD 18 .ANTONIPJ HUNNEKINK ,geboren te Deventer 6-11-1911, arbeider gasfabriek,
� -�) wonende Mr .Iorde nstraat 17; lid B.N .O.P., toont geen belangs telling 
� voor politiek. 

t\� 19.HRNDRIK KERKDIJK,gebore n te DAventer 26-7-1908,arbeider gasfabriek, 
1 , wonende te Deventer,Perastraat 43; lid B.N.o.P.,links georiënteerd, 

� · geen politieke activiteit. 
-

j � 120.JOHANNES KERKDIJK,geborA n te Dev�ntPr 29-9-1903,sto� gasfa�ek, 
1 wonende te DevPnter,Van Sl�Pstraat 28; maakte in 191+8 VPrkiezings

propaganda voor _g_� C�f.�.,door middel van eP n raambiljat,is commu-

. l 
· nist,l.J:.g, B.N.ö.P. -

"/... � 21 .MANNES V ÀN KPJULEN, g1:;boren te Hé:ttam 30-7-1882, gamc::i:>ntParbaid er elec
triciteitsbedrijf ,wonende te Devantar,Enkdwarsstraat 44; lid B.��o.F

1 J liûks georiäntePrd,geen politieke activiteit. 
----

X �(22,BENDRIK JAN KOtJPMAN,geboren te Dev0ntE'lr 18-11-1893,chauffeur gasfa
briek ,wonende te Deventer,Burg.van Suchtelenstraat 17; is georiijn-

l .::,.. teere!_ OP-.d&. c_._p .N., be�_t regelmatig openbare verg�deriqgen van die
' -/ partiJ,lid B.N.O.P. i\ � 23.BF.RNARDUS JOHAîi.friiÊS KROEZE,gaboren te Ambt Almelo 4-5-1898,terrein

�) arbeider lichtbedrijven,wonende te Deventer,Mr.R.J.Schimrnelpenninck-

�\ Ä24.���iK
9in�i��.��b�;��i��sD�����!�t3g:��Îä94,���e�: s���;r!��it .

wonende te Deventer,kdela�rstraat 5; lid B.N�Q_.P.,IInks georilnteerd
/ - geen politieke 8cti vi teit. 

1-�.,125.PETER LANDMAN,geboren te Diepenveen 10-6-1922,gasfitter,wonende te
·

) 
Deventer,Mr.H.F.de Bosrlaan 29; geori�nteerd op de C.P.N.,gAen

'1 r politieke activiteit,lid �.!!..:_o.p. 
-

l' � 26.DERK LIEFTINK,geboren te Devent�r 2-8-1886,arbeidar gasfabriek,w0nen

de te Deventer,Enkstraat 21;georiënt�erd op de C.P.N.,geen politieke 

L 4 activiteit,lid B.N.o.P. 
- --

� I 1 7.JAN THEODORU�LQDÊWEGÊS, geboren te Deventer 2-9-1890,terreinarbei
der Lichtbedrijven,wonende te Devnnter,Douwelerstraat 24; had in 

l�een vsrkiezingsra�mbiljet voor da C.P.N. 
X 'P\ 28.EGB�RT JOHAN MA.ALSTE;gëborÄn te-Deventer �2-7-1910,schilderp.chtbR

L- drijven,wonande te DevPnter,Mr.Iordensstraat 29;11d B.N.o.P.,links 
v georilnteerd,gRen politieke activiteit. -
,1 Ï

((\.'"2,9.GERRIT J.AN MOOI,geboren te H&tt0m 19-12;1898,controlour,lichtbedrij
ven,v,ionende te Deventflr,Langestraat 5; lid B.N.o.i:.,toont gAen be-

v } langstclling voor politiek.
f\ l\-3.0 .MARTINUS BF:Rri;ND JAN MULDFR, gqboren te Deventer 3-2-19'08,arbeider, 

�
�"'\ gasiabriek ,wonende te Devr:anter,Oosterstraat 18; lid B.N.o.p.,links 
�� georiënteerd,geen politieke activiteit. 

1\h 31.�FRNARD JOHAN NIENHUIS,geboran te KampPn 20-12-1893,stoke�asfabriek
\ wonende te Deventer,Bellendonkplein 7; is_c�mmun�st,hacrî.n 1948 eAn 

� verkiezingsraambiljet voor da c.�.N.,11a B.N.O.P�
--
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1 32.HENDRIKUS .HF.Rll/1.ANUS OLTLAMMERB,geboran te Deventer 7-5-1896,smid gas
... \ fabriek,wonende te Deventer,Mr.H.F.de Boerlaan 88; lid B.N.O.P.,

links georiënteerd,geen politiek8 activiteit. � 
'133.BEREND PETERS,gebo�en te Deventer 27-12-1897,bankwerker gasfabriek, 
i wonende te Deventer, Vetkampstraat 48; zeer links georiënteerd , lid
/' �.N.o.P.,ge�n politieke activiteit; nog in 0ctob�r J9�� was hij lid 

B.N.u.P.,thans is hij opziG.b.;tJ3r bij de fasfibriek geworden en men 
zegt,aat hij daarom voor de E.V.C. h�eft bedankt als lid.Zeker1ië1d 
aáaromtrent is echter niet verkregen.. - � � 

,'(34.HF.NDRIKUS ALBERTUS P-OLISTF.,geborsn te Deventer 29-10-1902,aardwerker 
Lichtbedrijven,wonende te Deventer Veldstraat 4; lid B.N.Q.P.,geen 
politiPke activiteit,georiënteerd op de P.v.d.A • ..--

Y, ��35.HERM.ANNUS VAN PUTTEN,g�bor�n te Dev�ntar 24-9-1901,terrainarhider 
lichtbedrijven,wonende te Deventer,Putmanstraat 21; lig_C.P • .N..,maakte 
door middàl van raambiljetten propaganda voor die partij bij de ver
kiezingen in 1946,1948,1949 en 1950,lid B.N.o.P.,hea.ft eind Octobe_r 
1949 schriftelijk geprotesteerd bij dë Minister-President tegen da 
uitzending van een aantal militaire dienstweigeraorsQaar Indonesië. 

K 36.JAN �EMEIJF.R,g9boren te DevAntar 16-6-1897 ,stoker gasfabriek,wonende 
te Deventer,Parallelweg 16; lid B.N.O.P.,linkg='gPoriëntPPrd,geen

� !{ politieke activiteit. --- -_, 
.._,. >(137.ALBERTUS HENDRIKUS RUGENBRINK,geboren te Deventer 3-9-1904,terrainar

beider lichtbedrijven, wonend ei te Deventer ,Lettt:ilerstraat 17; JJ.d 
J Ç.P,ll,.,had in 1948 een verkiezingsraumbiljet,lid B.N.o.P.
"(38.JAN HENDRIK 8CHIPPER,geboran te Deventer 7-4-1896,terreinarbAidar, 

lichtbedrijven,wonenda te D<>vpnter Hoornwerkplein 20; lid B.N.o.P.,

.i. xlinks georiënteerd,gaen politieke activiteit. -
·"l i30 • .ALBERT SCHUITERT,geboren te Deventer 27-2-1894,bankvierker lichtbedrij

ven,wonende te DavPnter,Hoornvierkplein 12; lid B.N.O.P.,links georiën 
�"' J 

i.o �erd,geen politieke
b

activiteit. 
2 8 893 · b libht �� • .n.r:tNDRIK SCHUURM.AN,ge oren te Deventer -'-1 ,gameentear eider 

bedrijven,wonende te Daventer,Dr,P.van Deldenstra�t 37; links georiën 

'1,._ 
teerd,gean politieke activitát,lid B,N.Q.P. 

�41.HENDRIK JOHANNES WILHELMUS SLOTs";°geborent;e Deventer 21-4-1915,gasfit 
tar,wonende te Deventer,Enkstraat 29; lid B.N.o.P.itoont geen belang-

( 
� 

stelling voor politiek. 
- � 

2.HENDRIK SOTTHEWES,geboren te Deventer 28-7-1908,gasfitter,wonende te
Deventer, Vermeerstraat 11; georiënteerd op de C .P .N., geen poJ.i tie ka
activiteit,lid B.N.O.P.

,...a � �43 .JAN HENDRIK "'Sl51JJ{EFf;géboren te Zwolle 18-1+-1900,arbeiderrgasfabriek, 
...., WONEND,;, te Deventer Hoonnwerkdwarsstraat 2; lid B.N .o!P., toont geen
� belangstelling voor politiek. � 
v'\ /44.BRRNARDUS STEMPHER,geboren te Leiden 8-3-1918,aardwerkar waterleiding 

'\ wonende te Deventer,R�elerweg 49; lid B.N.O...P.,links georiënteerd, 
�I geen politieke activiteit. -
1' ./ 45 .DERK JAN TEUNISSEN ,geboren te Deventer 26-1-1902, bewê.W licht}:)edrij

'\ ven, wonende te DeventAr ,Rozangaardwerweg 55; lid B .îv:·ö .P., toont geen 
belangstelling voor politiek. 

À 11Lf146.THEODORUS JACOBUS TRRNTELMAN,geboten te Dev�nter 30-11-1887,smid gas
·yn� fabriek,wonendP te Deventer ,Kortestraat 5;lid C.P.N.,colportage en 

werving abonné's op ttDe Waarheid" ,lid B.N.o.P. 
} }\1+7.BEREND WILLEM WITTEVEFN,geboren te Di:>ventar 14-12-1888,ovenÈJWwer 

gasfabriek,wonendA te Deventer,Manegestraat 64; lid B.N.O.I?�;;t1nks 
, georiënteerd,geen politieke activiteit. � 
� � 48.RO�LOF WIJNBERGEN,geboren te Dflventer 20-9-1903,terreinarbeidar lich 

·, bedrijven,wonende te Dev�nter,Vetkampstraat 42; lid B.N.O.P.,links 
georiänte�rd,geen politieke activiteit. -:-- -

\ il 49.JOHANNES VAN ZETTFrN,geboren te Hamborn( Dld.)2-9-1906,arbeidscontrac 
\ tant +ic�tbedrijven,wonende te Dev�nter,Lettelerstra�t 14;1s lid B!N. 

Q.r..�,geen politieke activitait,georiënteera op de P.v.d.A. 
Deze 49 personen maken van het geheel (153 werknem�rs) dus aan 

percentage uit van iets meer dan 32%.Bij deze 1,3 personen is het kan
toorpersoneel 
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toorpersoneel,dat in het geheel geen extremisten bevat,inbegrepen. 

GE.MEF NTEWERKEN: 

\..:. ,1.GFRRIT JAN BBDEK>;;R,geboren te Deventer 21-3-1901,stratenmaker,wonende
te Dev0 nter,Grootburgerstraát 33;geori�nteord op de C.P.N.,lid B.N. 
O.P. ,tekende voor f 0.25 in op een steunlijst,tan bäte van àe "Dag 
van da Werkende Jeugd",gehouden te Amsterdam 31-8-1949. 

Ä�...?.HF.:NDRIY \"ILV%i BPLDMAN,geboren te Deventer 21-1-1886,gemeentearbei-
• � der, wonende te Devnnt@r ,Burg. van Loghemstraat 10; lid C .P .,N. ,maakte 

,in 1948 verkiezingspropaganda voor di� partij d.n.v.ëen raambiljet, 
lid B.N.O.P. 

v/ �].JAN BELT.;tAN,gepor@n te Deventer 1-4-1898,gemeentewerkman,wonende te
1'.\i Dev�ntar,Burg. van LoghP.mstract 39;,lid Q..J'.NJ ,moakte inY 1946 propa-

J ganda voor die partij d .m.v .r. t>n verkiAZingsraambiljet. 
-.,(� 4.GERRIT BODWHUIS,geboren te Devonter 9-5-1904,arbeider g�m,werken, 

wonende te Daventer,Hof Vbn Colmschate 98-tijd�ns de oorlog politiqk 
onbetrouwbaar, thans li.!_B.!f .O .P_ • 

• X { �.JAN WILLEM BUITENHUIS,geboren te Devi:onter 14-11-1883,gemeantearbeidA
wonende te Devent�r,Akkerstraat 8; lid B.N.��.,links georiëntePrd, 
geen politieke activiteit. 

� 

� 6.ALBERTUS DO()RNEBOO,geb.te Deventer 31-8;1890,gemeentearbeider,wonend 
te Deventer,Mr.H.F.de Boerläéln 79; lid B.N.o.p.,li'l]lks g�oriänteerd , 
geen politieke activiteit. 

� 

V; t 7.GERRIT JOHANNES DRIEHUIS,g1:1boren te AmstordaL 7-1-1911,arbeilier gemi 
ft "- ; werken,wonende te Deventer,T1:1baksstraat 45; lid B.N.o.P.,links ge-
, oriënteerd,geen politieke activiteit. � � · 
K� 8.�GEERT FOKKINX,geb.te Deventer 13-4-1904,hulp-stratanmoker,wonande 

te Dev13nteI',G.J.L • .Ankersmitlaan 4; lig_ B,N • ..Q..P.,links geörienteerd 
geen politieke activiteit. 

�,·��.ARIE GRAVE,geboten te Deventer 11-10-1916,schilder,wonende te Dev�n-
0� ter,Bleekstraat l6; voorzitter A.B.c.,afd.Deventer ,lid c.P.N., lid 
\' B.N.O.P.,ondertekande de candidatenlijst van de c.P.N.voor dà verkie-

zingen in 1948 en 1949,bezocht Wëarheidszomerfeest 1947,anz., bee 
st ....... uurslid plaatselijke afdeling B.N.o.P. 

!tl 1
10 

HENDRIK .J.AN GRAVE,geb.te DevAnter 10-5-1909,arnbtenaar gemeentewerken 
· •l •wonende te Deventer, Oude Hol terweg 21 ; communist, bezoekt openlJare

� vergaderingen van de C.P.N.,oud illegaal-werker,brachtlange tijd in 
concentr&tiekampen door. 

i� q1.JOHAN JANSEN,geborf'ln te Brumr. en 14-2-1893,g@meentearbeider,wonende 
te D0 v0 nter,Bude Goedstraat 151+; lid B.N.0.J>.,links georiöntePrd, 
geen politiAke &ctiviteit; � 

'f_ "12.ALBERTUS KOPRS,gAborE>n te Dev"nter 11-6-1906,gemeAntearbeider,wonen
) de Tabakswal 7; lid B.N.O.PJ,toont geen belangstelling voor po�itiek 

� K_13.WILL�M KO�RS,geb.te Devqnter 4-9-1898,10
4
s

8
arbeider gem.werken,,

b
�onen

� de te Deventer,Tuinstra&tje 12;ij'ad in 19 een varkiezingsraam iljet 
voor de A.R.,lid B.N.O.t. 

� 9\ 14.JAN KOi,PYiAN,geboren te DevAnter-1-12-1895,ml:ltselaar gPm.werken,wonen 
te DeventeT,Zutphenselaan 37,lid I._!'i.O.f.,links g�oriënteerd,g@An 
politieke �ctiviteit. 

'tl. 1' 15.GERRIT JAN KOhTELING,geb.te Devinter 24-6-1894,timmerman gemer:nte
werken,won"nd!3 te Devi:>nter,Mr.R.J.Schimrelpenninckstraat 42; lid 
B....N.....Q.J.,links georiënteerd,geen politieke activitPit. 

i '\ 16 .WILLEM KODWER, geb. te Amsterdam 27-9-1896 ,handlanger gen1eentev,erken, 
wonende te Deventer,11'.Lr.H.F'.de Boerlé:i.an 65; lid B.N.O.P.,links georr ' tePrd,gean politieke activitgit. 

• 

l-�17.GERRIT FREDERIK DF. KREEK,geb.te Deventer 4-9-1901,los arbeider gem.

I 
werken,wonende te Devanter,Stappestraat 4; lid B.N.o.P.,links ge-
oriênteerd,ge�n politieke activiteit. 

i( X18.GERRIT JAN KRDI DHüF,geborAn te Deventer 27-8;1903,arbeilier gem\lerke 
,.,onende 
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wonende te Deventer,Driebergenstraat 63;lii B.N.O.P 1,heeft vermoede
lijk in 1948 op de C.P.N.gestemd bij de vërkiezingen,is echter geen

t lid van die partij. 
1 �19.GERRIT LIEFTINK,geboren te Deventer 12-9-1888,straterunaker gem.werken, wo·,ende te Deventer, Verwerstraat 22; lid B.N.O._E.t.,,is geori�nteerd op 

de C.P.N.,geen politieke activi teit. --

""��O.JACOB MEKKING,geboren te Deventer 21-9-1906,grondwerker gem.werken, 
' wcnenèe te Deventer,Douwelerstraat 15; maakte in 1948 en in 1949 ver-

J k�ez1�snf2paganda vonr de C.P!N�,door middel van een raambiljet. 
\ �21.RhIND 1R MENTINK,geboren teïîëventer 3-9-1905,grrndwerker gem.werken,

•wonende te Devehter,Stappedwarsstraat 2; lid B.N.O.P.,links georiën-
teerd,geen politieke activiteit. - �

KI .A22.HENDRIK HERMA.�US NALES,geb.te Deventer 11-6-1910,gemcentearbeider, 
·,�wonende te Deventer ,Lan°e Zandstraat 122;lid B.N.O.P.,links georiën-

1/ - teerd,geen politieke activiteit . -- -
1\. �23.HARMEN NEUTEBOOM,geb.te Isselburg (Dld.) 20-11-1903,arbeider gem.wer

ken,wonende te Deventer,Putmanstraat 31; staat be kend als communist 
en be11IDekt openbare vergader�en van de C.P.N.,maakte in 1948 propagan 
fa veer de C.P.N. docr middel van een verkiezingsraambiljet,lid B.N. 
O.P.;was in 1931 vandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezing 

�J 
d00r de C.P.ff. 

- 'f' 2�.TlUNIS NEUTEBOOM,geb.te Deventer 5-2-l888,gemeentearbeider,wonende

) te Deventer ,J.F.Gronoviusstraat 48; lid B.N.O.P.,tocnt geen belang-
- stelling vo0r politiek. .--- -

X J 25.JAN WILLEM PETERS,geboren te Voorst 29-4-1891,gemeentearbeider1wonen
d\ ,ae te Deventer,Achter de Muren 97; lid B.�]_.p.,is georiënteerd op de

\ J Q...E,N.,geen politieke activiteit. - -
X X'26.B.ART VäN POUN,geb.te Arnhem 8-5-1905,stratenmaker,gemeentewerken, 

wenende te Deventer,Metsustraat 14;lid Jl.N_.O • ..P!..,links georiënteerd, 
• geen politieke activiteit�

X � 27.F1ANK VAN POLEN,geb.te Arnhem 20-6-1909,stratenmaker gem.werken,wonen
de te Deventer,Oosterstraat 35; lid B.N.O,P.,links georiënteerd,geen 
politieke activiteit. 

'f.._Á.
�.

·.JOHANNES BERNARDUS REMEIJER,geb.te Deventer 10-4-1900,gemeentearbei
(

N
� der,wonende te Deventer,Oude Bathmenseweg 21 lid B.N.O.P.,linstk ge-

ori�nteerd,geen politieke activiteit. � · 
""X. 29.LEENDERT ROMEIJN,geb.te Voorst )0-7-1905,gemeentearbeiëer,wonende te

Deventer
1
Tabal{sWal 11; lid B_:!._O.P.,.links ge.oriënteerd,geen politieke 

\ activiteit • 
• )\(30�BINNE DE RUITER,geb.te Smallingerland 8-8-1885,stratenmaker gem.wer 

wonende te Deventer,Diepenveenseweg 96; li�B.N.O.�.,links georiën
teerd,geen politieke activiteit. 

t )<31.JAN WILLEM SCHUTTE,geb.te Diepenveen 20-2-1893,arbeider gem�entewer
f 1 ken,w�nende te Deventer,Reigerstraat 29; ]J.d B.N.O.P.,tornt geen 

. belangstelling vorr politiek. 
'/.._ )( 32.J'ACOBUS JOHANNES BERNARDUS SMIT,geb.te Deventer 7-11-1888,ahauffeur,

I' "'\ gemeentewerken,w,..nende te Deventer,Adelaarstraat 28; JJ:<i.�!N.O.�., 
\.Nh georiënteerd op de li().kervleugel� van de P.v.d.A.,geen politieke act 
'-'1 vi tei t. 

X. �'\ 33"FREDERIK STEENBRUGGEN,geb.te Deventer 13-,1211894,gemeentearbeider,
\ ,.,..... wonende te Deventer ,Diepemteenseweg 207 ,li� B.N .o . .P.,. ,links georien-

'teerd, geen politieke activite it. 
X { 3l+.GERRIT STOKEBRAND,geb.t.e Olst ? .. 8-1888,gem� entewerkman,wonenq.e te

1 Deventer,Sanatoriumst.raat 8; l!Q B...N.-OJ.E.,1_$_c9m.�unisi,bezoekt open
bare ,iergader:!.ngen van de C.P.N.,bestuurslili Ald.Ned.Geheelonthou
ders Bond,afd.Devent8r,was in 1932 lid R.S.P. 

V (35.Jà�� ALBERT STROKAPPE,geb.te Devente-P 10-3-1913,g!r.ndwerker gemeente-
i'\ we:rk>;�.A X'-R»en de te Deventer,Averlostraat 12; li<'l B_.N.Q.f. ,i� echter 

0
cf1Pä1éi�'F.� .d .A., geeD. politieke activiteit ;was in 1932 penningmeester

f 
van de Rev0lutionnaire Jeu gdbond afd.Deventer. 

v 1, 36 EGBERT V1..1ENBERGEN géb.te Olst 20-2-1897,gemeentearbeièer,wrnende te
A ·Deventer D.G.van de Keesselstra at 18; waarschijnlijk georiënteerd 

op de P.i.d.A.,liä B.N.O.P.,geen politieke act:Lviteit. 
- -
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.. ).(�37.JAN VAN DER WEIDE,geb.te Deventer 18-3-1902,arbeider gemeentewerken ' 
wenende te Deventer,Gerard ter Bcrbhstraat 22; lid B.N.O.P. to0nt ' 

f geen belangstelling vorr politiek. 
' 

f.. \ 38.WILHELMUS ANTONIUS �VIJNHOUD,geboren te Apeldoorn 12-10-1914,grond
werker gemeentewerken,wonende te Deventer,urnotburgerst.raat �9· is

georiënteerd op de P.v.d.A.,geen politieke activiteit,lid B.N.O.P. 
Deze 38 persrnen maken van het geheel ( plmi150 werknemers) àus 

een percentage u�t van 25J33% .Bij deze t50 persrnen is inbegrepen 

een aantal van min of meer geregeld in dienst zijh de personen zrnder 
vaste aanstelling,beneuens het kantoorpersoneel,waaronder zich l 
extremist bevindt ,n.l.H.J .GRAVE (no.10). 

\ 
GE.M�J{TELIJ1ili Rl<)NIGINGSDIENST: 

){ / ,(l.ANTONIA HF .... 'tMINA BAANKR:SIS.,-geb.te Deventer 19-5-1894,gehuwd met Sade.
laar,schoonschornmaakster,wonende te Deventer,Bergpo0rtst:raat 20• 1 waarschijnlijk geor1enteerd op de P.v.d.A.,geen politieke activiteit, 

J � B.N.O._E, 
� ·Á 2.B.ARTHOLOME DENGERINK,geb.te Deventer 18-9-1915,gemeentereiniger,wnnen

• 
(' de te Deventer Spocrstraat 70; lid B.N.O.P.,link� georiênteerd,geen 1 politieke activiteit. --

-,. t
,
3.DERK JAN DITZEL,geb .te Deventer 22-3-1927,hülpmonteur,wonende te 

, .. '\ Deventer,Bursesteeg l; is georienteerd 9129.[ C.P.N.,komt uit commu-
} nistisch gezin,zijn broer i�fräctieleider der è.î>.N. in de gemeente-

\ raad alhier . 
�l+.BEREND JAN DOOR'NEBOS,geb,te Deventer 23-7�916,voerman,wcnende te De-

l'\ venter,Hunnepe:rkade 100; lid B.N.O.P.,links georiënteerd,geen poli+i 
ke activiteit. - ----

..( 5.GERRITDINA JOHANNA DWARS,gehuwd met Vommeijer,geb.te Deventer 9-5-
,.f\ 1894,schocnmaakster,wcnende te Deventer,Oosterstraat 5; lid B.N.O.P., 

1 t�rnt geen belangstelli ng vc0r prlitiek. 
'li,(6.�AN VAN EWIJK,geb.te Deventer 4-9-1890,pluimgraaf,wo�ende te Deventerv '\J' G.ter Borchstraat 21;staat bekend als cumm.unist,zegt zelf geen lid 

van de O.P.N.te zijn,bezeekt openbare vergaderingen van de C.P.N. en

hiar nevenorganisaties,li d A.B.t.,lid B��.O.P. 
\( ( 7.JiENDRIK""LJS JOHAl'!NES HIETBERG,geb.te Deventêr71-9-1892,arbeider gemee 

' , \ tereiniging,wcnende te Deventer,Bellendonkstraat 25,;lid B.N.O.P., 
toont geen belangstelling vo0r pclitiek. .__ -

.. X Á_ 8 .BEREND JAN LEURINK, geb. te Olst 8-11-1893 ,arbeider gemeentereiniging, 
wonende te De·venter,Smyrnastrbat 40; lid B.N.O.P._,,linkk geoDiënteerd, 
geen politieKe activiteit. � 

',(' x-9.PUURTJE SPIJKER,gehuwd met Scharrenberg,geb.te Utrecht 2-10-1891, 
,, sdhoonmé;!akster,�nnende te Deventer,Burg.van Lochemstraat 46; lid 

�._Q-.P�,toont geen belangstelling vorr politiek. 
X ,<lO.JOHA.NNES MARTINUS STOFFELS,geb.te Deventer 15-5-1889,arbeider gem. 

reiniging,wrnende te Deventer,Adelaarstraat 19; lij B.N_.o.� ,links 

georiënteerd,geen politieke activiteit. 
�·.1 \11.JAN VENEMAN,geb,te Meppel 7-11-1915,reiniger,wonende te Deventer, 
"f. Verwerstraal 13; staat bekend_.§._��_!ilit..: 
1* 12.A.RNOIDIA. JOHANNA HENDRIKA VERMEULEN,gehuwd met G.Roetert ,geb.te Zut-

''1 plhen 8-1-1911, schonrunaakster, WC'nende te Deventer ,R<àJlderstraat 28; 
1 ondertekende in i949 de candida tenlij st van de C. P�1voor de gemeente-

i 
taadsverkiezing.Is gehuwd met eenvvoraanstaand communist en E.V.C.er 

;-
1 13.ARNOLDUS ZiVIJNENBERG,geb.te Deventer 29-12-1906,reini«ger-vuilnis-

' afhaler,wonende te Deventer,Vètkampstraat 56;1id B.N.O.P.,links ge-
ori,ënteerd,geen politieke activiteit. - -

;l.1 �14.GERRIT ZvVIJNENBERG,4eb.te Deventer 10-6-192�,gemeentearbeider,wonen-
de te Deventer ,Adhte'r de Muren 68; 1� �N .o ._p. ,geen politieke acti-

, 
vi tei t, waarschljnlijk genrienteerd �p ae P. v.a. A. 

I , 15.LE�NDERT ACKEMA,geb.te Rotterdam 11-11-1894,schornroaker,wc.nende te 

\ Deven ter,Gorsselsestraat 7;is 2olit}�� links extreem georitnteerd, 
maakte echter in 1950 bij de verkiezingen pr0paganda vonr de P.v.d . 
A. door middel van een raambiljet. 



.. 
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\16.BERENDINA MARGJE RENSINK,geb.te Deventer 7-8-1897,gehuwd met Acijema, wonende Gorsselsestraat 7 te Deventer,is politiek links extreem georiënteerd (eigen gezerde o.a. 11
De tegeriwooràigex -P.v.d:Ä.is miJ te verbur ger li jkll.') 

xJx Deze 16 pers0nen maken van het geheel (73 werknemers) dus een 
percentage uit van 21.92%:Bij deze 73 personen is inbegrepen het 
tcrpperscneel,waarnnder zich geen extremisten bevinden. 

GEMEENTE-S�CRETA..�IE. 
Onder het pers rneel van de gemeente-secretarie bevinden zich geen 

extremisten. 
Áan de gemeente-secretarie zijn drie persrnen verbcnèan ,welke bode

' 1aiensten verrichten.Van deze drie persnnen is THEODORUS JOHANNES BERNAR
��DUS PETERS,geb.te Deventer 9-8-1907,bode,wonenàe te Deventer,Tjoener
} straa� 56,ae enige extremist��ch� georiënteerde.Hi.î ondertekende J.n 19+ 

met zijn vrouw ,de cnndidatenl_? _� st van _d� � P .N ·� voor ae verkiezingen 
,..,_ van dat jaar. In 191+8 maakte hiJ do0r middel van een r·aambiljet verkie

zingspropaganda voor de P.v.d.A. 
GEMEENTEBIJKE WONINGSTICHTING: 

•!f ,X-1..WILLEM DE GROOT,geb.te Deventer 31-1-1906
i

schilder?w"nende te Devente

Oos:e:tstraat 14;lid B.N.O • .E..,tocnt geen be angstelling voor politiek. 
Y

�
2. JAN HENDR!Kf VAN DER WAARDE,geb.te Deventer ó-8-1894,schilde

.
r,woûende

· te Deventer,Brucestraat 16; lid B.N.O.P.,bestuurslid af<t�D�y�nt� 
\� y� e B N.O.P.,links georiinteerd,geen póitTfielëëaètiviteit. 

, \.1 X 3.JOHANNES LODEWEGES,geb.te Deventer 3-6-1886,schilder,wonende te Deven

ter,Bijltje 9; lià B�N._Q_.j'.,ge<?_riënteerd OIL.9.2.. C.P .N..:,was vf-.6r de 
oorlog actief S.1J.A':Per en lid afdelingsbestuur V.A.R.A. 

Deze 3 perscnen maken van het geheel (34 werknemers) dus een perce 
tage uit va n 8.82%. 

GEMEENTELIJKE DIENS� LANDERIJEN EN PLANTSOENEN� 

Van het uit drie persrnen bestaande kantoorpersoneel is één persoon 
;J.J. i exteemisti sch georiënteerd ,n.1.REINTJE AL.�ERTÀ VAN DIJK, geb. te Olst 

'\ 28-12-1922,kantorrbediende,wrnende te Deventer,Rijsweerdsweg 37.Zij 
onde�nde de candidatenlij st van d�Ç� voer de verkiezingen in 
1949.Zij komt uit een cOmmünistisch gezin en bezoekt openbare vergade� 
ringen van de�N. �- -

� Betreffendehet overige personeel: 
,.. )( l.ALBERT FEIERMAN,geb.te Deventer 12-10-1915,tuinman,w0nende te Deven

ter,Haverstraat 6; lid B.N.O.P.,links geori�nteerd,maakte in 1948, 
. 1949,en 1950 verkiezingspropaganda voor de P.v.d.A. donr middel van 

1f een raambiljet. 
� X 2.JAN WILLEM DE, HAA.S,geb.te Wijchen 8-12.,.1905,rpzichter begraafpla ats, 

1 wenende te Diepenveen,Brrgele 18; �B.N.O.P.,staat è.!_eK�Q9áJ..� com: 
munist,behalve het bezoek aan cpenoare vergaderingen van d e  C.P.N., 

l gëën."-politieke activi'tát. 
\/ X 3.FRED

.
ERIK KLOEZEMAN,geb.te Deventer 22-12-1892,chauffeur ,wonende te 

� Deventer,Enkstraat 83,lid B..:!.=.Q.J:.:,tornt geen belangstelling voor 
politiek. 

J1 Deze 3 personen maken van het geheel (40)persrnen )dus een perceh-
tage uit van 7,5%. 
GEMEENTELIJKE DIENST VOOR SOCI .ALE_ZAKEN: 

/ Y l.HENDRIK JAN TER VELDE,geb.te Deventer 1-9-189l
l

ambtenaar,wo�ende te

, Deventer,Diepenveenseweg 140 ; heef� communist sche.sympathieên, 
welke hij angstvallig tracht te veroergen.Bestüurslid afd.Deventer 
BonávöorStaats-p-ensiönnering. --

Het totale aantal bij deze dienst ww:ekenè.e personen is 34,cius 

het do�r Ter Velde voornommd gevormde percentage is 2.94%. 

Ter illustratie van de belangrijkheid van entge persrnen kan neg e 
gedeelte 
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gedeelte aangehaald worden uit de"Overheidspost ",orgaan van de B.N.O.P. 
van 15 October 1949,waarbij het volgende werd vermeld: 

11 Op 23 Sep+em-àer r91+9 werd te D..,,VENTER een huishoudelijke vergader 
ring gehruden.Kam.Beldman (no.2 Gemeentewerken) werd benoemd trt afge
vaarnige naar de straatmakers-eonferentie,op 30 September 1949 te Amers 
foo�.Het bestuur werd uitgebreid met A.Grave (n�.9 Gemeente -werken),F . 
Steenbruggen (no.33 Gemsentewerken) en J.H.van de Waarde (no.2 Gem. 
woningstichting). Beldman (weer nr.2 gemeentewerken) en Stokebrand (no" 
34 gemeentewwEken),bijgestaan do0r De Vries van het Hoofdbestuur,hadden 

op 23 September 1949 een onderhoud met de Wethouder.Kam.Hummel (no.17 
gem.Energiebedrijven) en Peters (no.33 gem.Energietiedrijven) brachten 
vsrslag uit van een onderhoud mèt de Directeur van de Gasfabriek." 

Einde. 
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GE!tEENTELIJK 
GAS- en WATERLEIDINGSBEDRIJF. 

Totale personeelsbezetting 91 personen 

Hiervan zijn onderstaande personen extremiati ch georgani
seerd. 

KRO E Z.E Egbertua,geboren te ZWolle 4 November 1921,van be� 
roep lantaarn.fitter b.d.gasfabriek,wonende te Zwolle aan 
de Thomas á Kempisstra.at No.105/a. 

Is georganiseerd in de E.v.c. Treedt op hat terrein van de poli
tiek nie.t op de voorgrond .Hee.ft geen belangrijke functie .Heeft 
ook geen invloed op andere personen. 

()., 2. \ SCHOL TE Gerrit Jan,geboren te ZWolle 19 l�i 1897,van beroe 
lantaarnfitter b.d.ga.sfabriek,wonende te Zwolle aan de 
?&tdurastraat No.21. 

o1 

Is georga.nis.ee:rd in de E�V.� Treedt op het terrein van de poli� 
tiek niet op ae voorgrond.Heeft geen belangrijke functie. 
Heeft geen in.vloed op andere personen. 

.2.J.1 BRUG GE MANS Johannes,geboren te Zwolle 30 Januari 1907 
van beroep bankwerker�machinedrijver b.d.gasfabriek,wonen� 
de te Zwolle aan de Ruyada..elstraat No.50. 

Is georganiseerd in de E.v.c. Is verder Jehova.'s Getuige.Treedt 
op het terrein van. de politiek niet op de voorgrond.Heeft 
geen belangrijke functie en heeft geen inv.loed op anderen. 

B R U I N S Marten,geboren te Zwolle 28 September 1902, van be� 
roep koolgasa�� b.d.gaafabriek,wonende te Zwolle aan de 
Sumatrastraat 0.13. 

Is georganiseerd in de E.v.a. en eommunist.Treedt echter niet op 
de voo:cgrond.Heedt geen invloed op anderen.Is een slecht 
ontwikkeld persoon.Hij bekle&dtaan de fabriek een belangrij 
ke functie,doch kan direct ve.rvangen worden indien zulks 
nodig mocht blieken. 

ER D T SI ECK Wi11em,geboren te Zw.olle 22 Januari 1924,
van beroep hulpfitter�terreinwerker b.d.gaef�briek,wonende 
te Zwolle aan de Java.straat No.26. 

Ia georganiseerd in de E.v.c.Treedt op het terrein van de politiek 
niet op de voorgrond.Heeft geen belangrijke functie en 
hee.ft ook geen invloed op anderen. 

E" V E R S ZWerus Hendrikus,geboren te Zwolle 2 December 1905 
van beroep machin�drijver-ato� b.d.gasfabriek,wonende 
te Zwolle aan de Ka.stanjestfaát No.2d. 

Is georganisee.rd in de E. v.c. en lezer van �De Waa!È:eid'�.Moet 
aangemerkt w.orden als communist .Treed'top net terrein van de poli� 

tiek niet op de yoorgrond. Bekleedt aan de fabriek wel een 
belangrijke fUnctie,�9ch kan terstond vervangen worden,als 
zulks nodig moch:-�!1fken. Heeft geen invloed op anderen.



'. 'f

• 

N:t. 2 516/DJEN.STGEHE IM.- 2: 
i��i';l D,. { -

J.f l G R O N D E van der Evert, geboren te. Zwolle 16 Juni 1894, van be-:-, ? roep kraandrijver b.d.gasfabriek,wonende te Zwolle aan 
de Pa.penS"tT'äat No.8. 

Is georganiseerd in de E.v.c.Treedt niet op de voorgrond.Hee·ft gee1 
bela.ngrijlfo functie en heeft geen invloed op anderen 

8-\J H E E T J A N S Jan, geboren te Meppel 3 April 1888, van beroep 
��ft. machinedrijver-stQky bij de g.asfabriek,wonende te 

. · Zwolle aan de 13�ensstraa.t No.45. 
Is georganisee:rd in de E.v.a. Treedt op het terrein van de politie: 

niet op de voorgrond.Heeft aan de fabriek een belang
rijke functie, doch kan direct ve·i·vangen worden indien 
zulks nodig mocht blijken. Heeft geen invloed op ande-:

ren • 

van der Willem,geboren te Zwolle 20 December 1902,van be-:

roep hulpsmid"'."machinedrijver b.d.gasfabriek,wonende te 
Zwolle e..an de Thomas á. Kempisstraa.t No .157 /a... 

Is georganiseerd in de E.v.c •• doch treedt op het terrein van de 
politiek niet op de voorgrond.Reeft geen belangrijke 
functie en heeft geen invloed op anderen. 

() J 10J J MAAS S EN Teunis.,geboren te Deventer 24 Juli 1918,arbeider 
f bij de gasfabriek,wonende te Zwolle aan de Thomas á 

Kempia&traat No.155/a. 
Is georganiseerd in de E� Treedt op het te.rrein van de poli tie] 

niet op de---VOorgrond�Hee:ft geen belangrijlce functie en 
heei't geen invloed op anderen. 

ll.. X.I S C H E E R Riekent Gerrit Gez-inus ,geboren te Zwolle 20 llei 1901 
van �eroep machinedrijver-at� b.d.gasfabriek,wonende 
te Zwolle aan de Sumatrast�No.8y. 

Is georganiseerd in da E.v.a. Treedt op het terrein van de politiel 
niet op -de voorgr1md.Heeft geen b-elangrijke functie en 
heeft geen invloed op anderen. 

SCHOL TEN Herman,geboren te Zwolle 29 Mei 1890,van beroep 
maahinedrijver-s�r b,.d.gasfabriek,wonende te Zwoll.e 
aan de Philos·ofenflÎee-No .1. 

Is georganiseerd in de E.y.ç, Treadt op het te·rrein van de politiel: 
niet op de voorgrond.Eekleedt a�.n de fabriek een belang� 
rijke functie,doch kan direct vervangen worden ais zulkE 
nodig mocht blijken. Heeft geen invloed op anderen, 

Hendrikua,ge.bore,n te ZWolle 9 Mei 1906, van b.eroep eerste 
fitter b.d.gasfä.briek,wonende te �olle aan de Papaver
straat No.16. 

Is georganiseerd in de E. v.o. en lezer van "De Jläarheid" .Treedt op 
het terrein van de politiek niet op de voorgrond.Heeft 
aan de fabriek geen belangrijke functie en heeft geen in 
vloed op anderen. 

Wilhelmus Rudolf Antonius,geboren te Zwolle 30 November 189
van b.eroa:p machinedrijver-stoker b .d.gasfabriek en water 

...--
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leiding,wonende te Zwolle aan de Nieuwe Markt 29 boven. 
Is georganiseerd in de E.V.C�,doch treedt op het terrein van de po

litiek nié't; op de voorgrond. Heeft geen invloed op an"'." 
deren. Bekleedt wel een belangrijke functie in het be"'." 
drijf, d0ch kan terstond w:orden vervangen, indien zulks 
nodig mocht blijken. 

S E L S Herr11annua,geb.oren te Zwolle 19 ·Maart 1899, van be"'." 
roep koolgassto�,b.d.gasfabriek,wonende te &volle a..an 
Langenholte�No.29. 

Ia georganiseerd in de E..!..Y-. g• doch treedt op het terrein van de po"'." 
litiek nie�p de voorgrond.Heeft ook geen invloed op 
andere per�onen.Bekleedt bij het bedrijf geen belangrij7 
ke fUD!ctie. 

JE R Albertus,geboren te Zwolle 17 Maart 1892,van beroep 
ma.chinedrijver-:-atoMr b.d.gaafabriek,wonende te Zwoll.e 
aan de Kastanje�t No.69. 

Is georganiseerd in de E.v.c.;heeft als vertegenwoordiger voor de 
E.v.c. ziÏ;ting in het Georganiseerd Overleg voor gemeen-:
tepersonee.l;is behoorlijk onderlegd en heeft wel invloed
op anderen .Hij ia lezer va.n het dagblad ••De Waarheid"
en is geregeld l!>ez.oelêer van E. v.c. vergaderingen; Hoogst.
waarschijnlijk is hij de politieke richting toegedaan
van de C .P.N .Hij bekleedt aan de fabriek wel een belang
rijke :f'Unctie,doeh ka.n terstond worden vervangen,indien '
zulks nodig mocht blijken.

v·E L D KAMP Gerrit,geboren te Zvrolle 28 April 1889,van be
roep koolgasst� b.d.gasfabriek,wonende te Zwolle aan 
de Van Rossu.riiif'traat No.13. 

Is georganiseerd in de E.V.C.2doch treedt ve·rder op het terrein van 
de politiek niet op de voorgror.rd.Hij bekleedt in het 
bedrijf geen belangrijke functie en heeft oolc geen in"'." 
vloed op anderen. 

R I N · D E • ·\.,,· 



'i. Wr. 2516/DIENSTGEHEDI.-

Secretarie Stadhuis 

"Personeelsbezetting 4B personen. OP KMITtd 

ACD/ t1 Atva 

DAT:,t 

----·---� - ---

' 

P E T E R S Vlillem, geboren te Meppel 5 .Juli 1903, van beroep 
commies op de afdeling financi"ên,wonende t.ezwolle 
aan de P.C.Hooftatraat No.23. 

Is georganiseerd in de E. v.c. en lezer va.n het dagb}ad 11De Waa.r-:

Heid1t . Verder is hij I1d van ·het Zworse-Vredes-comi te. liê'i;is -
een ieer princip.ieel persoon, doch maaff op het stadhuis geen 
propaganda.Als men ·er niet met hem over begint te spreken,àan 
hoort men hem ook niet over de E.v.a. of het communisme.Hoogat-:

waarschijnlijk is hij de politieke richting toegedaan va.n de 
C.J?.N. Hij heeft geen invloed op het andere personeel.�·



. ..

� tîr .2516/DIENSTGEHEIM.-

'-

GE'.MEENTE\VERKEN. 

Personeelsbezetting 78 personen. 
----------- OP KAART 

ACO/ 

J..... IJ . ./x K O R T E S C li I E L Hendrik,geboren te Zwolle 20 Januari 
1902, va,n beroep atratenma.ker,wónende te Zwolle aan 
de Wethouder Lansinkatraat N.o .9. 

IL.) 1 
L� Is lid van de :E. v.a. en lezer van het dagblad 1�De Waarheid1

�. 

/ 
Heeft voor hët gemeentepersoneel, da:t georganiSëë:i>crrS in de
E, v�. ,zi;t.:t.ing_iJ!._het georganiseerd overleg. Hij is een brutaal 
persoon ,en tracht wel -ook ander persöneêl�të winnen,doch hij 
heeft niet veel invloed op het andere personeel.Hij bekleedt 
ook geen helangrijke functie.Hoogstwaarschijnlijk is hij de po
litieke richting toegedaan·van de c.P.N.

N r BO U R G Johannes,Antonius,Willebrordue,geboren te 2\volle 
9 Mei 1913,van heroep metselaar bij gemeentewerken 
te Zwolle,wonende t.e Zwolle aan de Goudsbloemstraat 
No.32. 

Is lid van de E.V. C. Hij beklee·dt bij deze dienst geen belang
rijke functie.Hij heeft geen invloed op andere personen.Treedt 
verder op het terrein w.n de politiek niet op de voorgrond, 

VIS Siemen Riekent,geboren te Ambt-Vollenhove 29 Mei 1896, 
van beroep hulpwegwerke .r bij gemeentewerken alhier, 
wonende te Zwolle aan de Kleine Baan No.21. 

Is lid van de E.V,Ç,,doeh treedt verder op he·t terrein van de 
politiek niet op de voorgrond.Hij bekleedt bij deze dienst geen 
belangrijke functie en heeft ook geen invloed op andere per7 
eonen .r.,, ------
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GEMEEJ.'fTELI.TICE DIENST voor SOCIALE

Personeelsbezetting 30 :personen. 

Bij deze dienst zijn geen extremistiscl1e7of extremistisch geor� 
ganise·erde personen .werkzaam. 

GEMEENTEONTVAUGER. 

:Perso�eelsb.ezetting 32 personen. 

Bij deze dienst z1Jn geen extremistische7of ex$remistisch ge� 
organiseerde personen werkzaam. 

QP.ENBA.lffi SLACHTHUIS.

Personeelsbezetting 1.2 pers·onen. 

Bij deze dienst zijn geen extremistische-of extremistisch ge
organiseerde personen werkzaam. j) 
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�ersoneelsbezetting 78 personen. 
--------------

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

. 
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1t S C H I N K E L, Roelof, geboren te Zwolle 11 Jui- 1919, 

� 

van àeroep klerk, wonende in het woonschip . 

7 
1�Isala1

� liggende aan de Vondelkade te Zwolle. 
Schinkel is secretaris van de afdeling Zwolle der Conununistische 
Partij Nederland. Hij was eandidaat voor de. Q.P.K. bij de Gemeen� 

1teraa.dsverkiezingen te Zwolle in 1946 en 1949, doch werd niet 
(,j) D3ól�ekozen. Schinkel is een fel communist. Op de Provinciale Grif-f. � fie is hij in hoofdzaak belast met de loo�administratie van het

Provilll!ciaal personeel. Hij ID;ekleedt geen li>,elangrijke functie 

1.. 

en is ten allen tijde vervangb:aa.r. Hij is georganiseerd in de 
Vereniging van Provinciaal Personeel in Overijssel, aangesloten 
bij de Bond van Provinciaal Personeel in Nederland. Tijdens 
zijn werkzaamheden onthoudt hij zich practisch van iedere poli
tieke activiteit. Wel wordt af en toe, zowel door hem als zijn 
politieke tegenstanders op het bureau, een opmerking gemaakt 
op politiek gebied, doch dit blijft zeer heperkt. 

----------------------------
• • 4 • • • 

1?R0VINCIA1E FLANOLOGISCHE DIENST, ZWolle, 
---------------------------�-----------------

. . 

1?ersoneelsb1ezetting 11 personen.
-�-----------�-�----------------------

Bij deze Dienst zijn geen extremistische-of e:s.tremistisch 
georganriseerde personen werkzaam, 

PROVINCIALE: WATERSTAAT 

:Personeelsbezetting totaal 165 personen. Hiervan zijn slechts 
18 personen te Zwolle werk�aam en woonachtig. 

\ �ot deze 18 personen behoren geen extremistische�of extre
\ristisch georganiseerde personen. ·t:>·
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Verbinding No. 36. .,,, ' ., I Ni jrnegen, 30 November 19 ,50. 

Aan 
de Heer Hoofd van de B.V.D., 

te 
DEN HAAG. 

.OP KAAITT

• 1 .ti-J-�--

1 ),\,iflfa. 
Jj'AR: 
-- rfi.·o,. ..... 

Onder referte aan Uw schrijven dd. 24 Mei jl., 
ncom...rn.anistische infiltratie in overheidsbedrijven", deel 
ik U mede, dat bij de Gemeente-Gasfabriek en Waterleiding 
alhier 219 _personen werkzaam zijn, die allen gunstig 

� � bekend staan en rechts georienteerd zijn, met uitzonde-

' � 
ring van: 

Ci)- \'f"î.��JWillem de Haas, geboren te Rotterdam, 19/9 1909
,,_ 

timmer-
�� man, le kl., wonende te Nijmegen, Lingestraat 3ö. 

� In 1946 was hij bestuurslid van de C .P .N. Verder onder
��� ·tekenaar lijst c.P.N. verkiezingen Gem.Raad 1949 en hij 

_1"1 nAa �,----- is geabonneerd op het Blad 11 Nu 11 • In 1950 is hij nog 
/Vv· ,·_.,..,.,--- steeds communist. 

/ { Zijn vrouw 2 
genaamd Elizabeth Verhagen, geboren te Rot

terdam, 27712 1910, is ondertekenaarster lijst C.P.N. 
verkiezingen Gemeenteraad 1949. 
Van beiden vverden informatiekaarten ingezonden. 

-
� 

DE COMMISS.ARIS VAN POLITIE,

��...-!!!.----.-----

( ;r • T h. V e 1 tman • ) 
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Betreft: Extremistische werknemers 
in Gem. Energiebedrijven. 

Betrouwbaarheid berichtgever:
Waardering berich t 
Tevens bericht gezonden aan: 

p. 
01J rff/J� 
"z{' 10 Juli 1950. 

No. 60/Iè-II 

---- ..... _., 

·:·19-JUU l�,

ACD/ <P:J.1 SI \_ 1 

" 

Het aantal werknemers bij de Gemeenteliöke Energiebedrijven 
draagt �omenteel 94, nl. 26 man adm. personeel, waaronder Directeur, 

4 wnd. Directeur en opzichters, 42 man vast personeel, waaronder monteurs 
timnerlieden, fitters, smeden, schilders, gasmakers, geldophalers en 
meteropnemers en werklieden, 26 arbeidscontractanten, waaronder werkli 
den, een hulpmonteur, een leerlingraonteur, een ass. machinist, 1 werk
vrouw, kwitantielopers en grondwerkers. 

; 1. Hendrikus Antonius THOMASSEN, geboren te Zutphen, 10.5.1909, wonende 
Marsweg 61, fitter le klasse, bezocht op 3.2.1949 een filmavond van 
de C.P.N. alhier 

\( 2. Arend Jan BUITENHUIS, geboren te Zutphen, 31. 7 .12, vast werkman, 
wonende Graaf Ottosingel 59 alhier, bezocht dezelfde film.vond, be
zocht nog een vergadering van de E.V.C. op 18.5.49 en ondertekende 

_ de kiezerslijst van de C.P.N. in 1950, 
)( 1 �rrit Jan GEERLINGS, geboren te Zutphen, 1.9.06, werkman op arbeids 

contract, wonende Akkerstraat 26 te Zutphen bezocht geregeld C.P.N.
vergaderingen. In 1946 ondertekende hij de kiezerslijst van de 

f1 C.P.N., in 1949 verschafte hij voor de propaganda voorafgaande aan 
de gemeenteraadsverkiezingen._een electrische aansluiting voor de 

_.... geluidswagen van d e  C.P.N •• .l:iij is lid van de E. v.c. en lezer van 
......., ; -1' tt:Q_e Waarheid". 

/ 1 () ·I( 4� Willem DUISTERMAAT, geboren te Zutphen, 21.4.86, wonende te Zut-
phen, Groenesteeg 156, grondwerker op arbeidscontract, had voor de 

gemeenteraadsverkiezingen eeu C.P.N.-biljet aan zijn woning gehangen,'4� 

A I 
Hij is lezer van "De Waarheid". 

I U'f( 5. Gradus Johanries PERSoorr,-geboren te Zutphen, 31.1.1911, wonende te 
91a1-'}P<:, �utphen, Weg naar Laren 136, werkman in vaste dienst, is lezer van 
/liJIJ!Jv, ' "De Waarheid" 

l"':" • ' 

/1 6. Gerrit VOS, geboren te Zutphen, 8.6.97, grondwerker op arbeidscon-
tract, wonende Halterstraat 11 te Zutphen, tekende de kiezerslijst 
van het "Socialistisch Verbond" (Oude S.D.A.P.) bij d e  verkiezingen 
voor de Prov.Staten in 1950. 

De overige in boven�noemd schrijven gevraagde gegevens worden 
zo spoedig mogelijk toegezonden. 
Einde. 
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