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September 1947. 
Arbeidersjeugd. 

I . 

GEHEIM 

Met .~rwijzing n~ar Uw terzijde ver.meld sohrijv~n heb ik de 
eer U te berichten, dàt zekere J.de Hart aan het ,adres Kopermolen
straat 64 te Zaandam niet · staat ingeschreven. Gebleken is.dat aan 
genoemd adres wel woonachtig is Dirk de Hart, geboren te Zaandam 
20 December 1923, van beroep sjouwer. Hij Is -ongehuwd en belijdt 
geen godsdienst. Dirk de Hart is vermoedelijk de idee en van de 
:partij van .de .Arbeid toegedaan. Te Zaandam is niets ten :rJ.adele van 
hem bekend, terwijl aldaar ook niets bekend is omtrent een in op
richting zijnde links geoDenteerde jeugdbeweging genaamd · "Arbeiders
jeugd". 

HET HOOFD VAN DE 

De Heer Hoofdcommissaris · ' 
van Politie 

. CE&T'R ALE. VEILIGHEIDSDIENST, 
l namens deze : 

AMSTERDAM. 
' ' I 

J'.G.CRABBENDA.M. 



Commissariaat van Politie 
Zaandam 

ZAANDAM, 20 October 194?. 
Telefoon 47 41 

Dict. Co 
No. 3390/47 • Geheim. 

Doss.: I. Do 

Bij lage(n) • 
mantwoord op Uw schrijven 

v .,.. d.d. 11 October 194? No. B. 21 0.5 
I 1 t\ :} ~ 

'J 1 
11\•' heb ik de eer UEdelGestrenge te e-

,t rdlchten, dat ik U naar aanleiding van 
Uw schrijven d.d. 11 Februari 194? 

? --No. B.X.l0883 op 28 Februari 194? on
~~~~~ ~der No. 624/47 het navolgende mededee 
...... de· ' /I I'" 
~ . " . 

J. de Hart, wonende Kopermo-
lenstraat No. 64 te Zaandam, is niet 
bekend. Wel woont aan dit adres Dirk 
de Hart, geboren te Zaandam, 20 Dec 
ber 1923, sjouwer. Hij is ongehuwd 
en belijdt geen Godsdienst. Hij staat 
te Zaandam niet bekend als een voor-

.. aanstaand lid van de Arbeidersjeugd. 
Er is hier niets te zijnen nadele be
kend. Hij is vermoedelijk de rdchting 
van de Partij van de Arbeid toegedaanQ 

Aan het vorenstaandeis thanà 
Aan niets toe te voegen. 

v~: ~=e~e~~~!~e ~:t~~g- De uodmm~:ari~~Fb~Îe 
heidsdienst ~ 

Javastraat 68 .Roscher.). 
ts- G R A V E N H A GE ~ 
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IV. RD~3 · 

J.de Hart. 
I 

-

• 

GEHEIM 

Volgons een van betrouwbare zijde ontvangen .mede;.. 

deling is bij ;r .de H§rt, Kopermolenstraat 64 te Zaandam 

een oorrespondentie-adres ge~stigd · van "arbeidersjeugd"• 
"" een. in oprichting zijnde jeugdbewegins op :revolutionnair-

.. 
:JOC1a?-1st1soh/oommunistische basis. · 

,Hoewel van de definitieve oprichting tot nu toe 

niets is kunnen blijken, zal ik het op prijs stellen 

omtrent de H rt nader te worden ingelicht, speciaal wat 

betreft zijn volledige personalia en politieke oriente

ring. 
'·· 

· Uw beriCht dien~aand zie ik .met belangstelling 

tegemoet . 
' 

BET HOOFD VAlT DE CEI\'TRALE 

VÈILIGEEIDSDIENST, 
'. nariens deze ; 

De Heer Commissaris 

v-an :Poli tie 

;r . G.Crabbendam. 

te ZWID,AM. 

. ' 
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INL;ICHTINGENDIENST 
~ 11 AMSTERDAM ~ 

No. I.D. 111 a 1947 

Uw brief : BX.l0883 d.d. 11-2-' 47 \ v. Amsterdam, )\o \ 
cv"' 

Onderwerp: "Arbeidersjeugd" BUREAU [3 I 
·--------~ 

Bijlagen: 

GEHEIM. 

Aan 

1000-4-47 

t · •.. Jl'l"r • i Y •. , , . . I ~ 

------ ~-- --~ 

Da~u·n~ ___ j___! /-!::w'X-~ 

In antwoord op het bovenvermelde schrijven kan worden medegedeeld, 
dat reeds in December 1946 plannen zijn gemaakt om te komen tot 
oprichting Vai!Jl.. een jeugdbeweging op revolutionna11'-socialistisch/ 
communistische biS:is. De beide politieke groepen, die belang kon
den stellen in een dergelijke jongeren-organisatie, t.w. "fi>arta-
~s" en de Revolutionnai1'-0ommunistische-Partij (De Tribune), 

toonden uiteraard onmiddellijk bun aandacht en maaktem vaa de 
voorbereidende werkzaamheden melding in hun organen vaa ll Janu
ari 1947. Juist door deze dubbele belangstelJl.ing is er van de 
jeugdgroep niets _tereëb.t geko~en. 
De initiatiefnemer van het hel.e geval: 

..., Theodorus Elias VAN TIJN 
geboren te Amsterdam, 1? November 1924, 
student in de geschiedenis, 
wonende James Wattstraat 3 huis, Amsterdam-Oost 
aan wie ook het voorzitterschap werd toevertrouwd, streefde er 
van het begi.m af naar de jeugdgroep vrij te doen zijn van in
menging der poJLi tieke partijen. Wel aanvaardde hij voor zijn 
"discipelen" de klassestrijd als beginsel, maar hij zag liever 
dat de jongelui zich eerst zouden ontwikkelen en pas later toe
treden tot de partij hunner keuze. Het feit echter, dat Van Tijn, 
evenals zijn vader, een belangrijke figuur is in de R. O.P., zal 
voor "EPartacus" wel aanleiding zijm geweest er voor te zorgen 
met een sterke groep vertegenwoordigd te zijn in de nieuw te 
fomeren jeugdbeweging. De "neutraliteit" van Van Tijn werd dus 
niet erg vertrouwd. Tben daa ook, kort na de conferentie v~ 19 
3anuari j.l., duidelijk bleek, dat het tr~je innerlijk reeds 
absoluut verdeeld was, vond Van Tijn een voortzetting van zijn 
werk niet wenselijk en de zaak is dan ook, feitel.ijk mog verke
rende in een toestand van voorbereiding, ter ziele ~gaan. De 
grootste sterkte is geweest ongeveer 150 personen. Het gesten
cilde orgaan "Arbeidersjeugd" beleef e ui teraard slechts enkele 
uj,..tgaven. · 
Bij de aamvang van het onderzoek leek het alsof door Van Tijn 
een .n.dlèu.we poging zou worden gedaan. De beantwoording van. Uw 
schrijven werd daarom uitgesteld. Thans mag echter worden aan
genomen, dat hiervan voorlopig niets zal komen, want Vam Tijn 
is vooznemens zich emstig aan de studie te wijden. Naast het
geen over genoemde persoon reeds als bekend mag worden veronde :tl
steld, kan nog worden medegedeeld, dat hij o.m. geabonneerd is 
op het orgaam ".Soviet News", een. uitgave van de Russische ambas
sade te Londen. 
In de eerste publicaties over de "Arbeidersjeugd" (Tribune en 
Spartacue d.d. 11 Januari 1947) werd als co17respondentie-adres 
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Hieronder v ol gt afsch1'I't van ë êtrartikel, voorkomende 
in de "Vrije Socialist", het orgaan van de Vrije Socialis
ten in Nederland No.5 d.d. 1 Februari 1947 getiteld: 

"Vrije Arbeidersjeugd" en van een artikel, voorkomen
de in 11 De Tribune", het weekblad van de Revolutionnair Com
munistische Partij, getiteld: 

"Uit de rijen der Ar beidersjeugd". 

V R I J E A R B E I D E R S J E U G D • 

Secr .Betty BOT, .Di edenweg 4 7, Wageningen - De tweede 
conferentie van Vrije Arbeidersjeugd, gehouden te Amster
dam op 19 Januari 1947, besluit met meerderheid van stem
men zich als volgt te constitueren: 
1. Handhaving van het orgaan "Arbeidersjeugd". 
2. Verkiezing van een contactbestuur, dat tot taak zal 

hebben: 
a. Uitbreiding van de gelegde contacten, zowel in de ge

organiseerde als in de ongeorganiseerde jeugd. 
b. Bevordering der scholing van de deelnemers en buiten

staanders en bevordering van de onderlinge discussies, 
met het doel de richtingen uit te werken, waarop een 
revolutionaire jeugdorganisatie zal kunnen constitu
eren. 

3. OVeral, waar mogelijk, zal elk der deelnemers de ar
beidersjongeren tot onderlinge discussie, in het raam 
van het in 2b geformuleerde trachten te b,rengen. 

4. Het bestuur is bevoegd zelfstandig te handelen volgens 
de opdrachten der conferentie; het bestuur is aan de 
conferentie verantwoording verschuldigd. 

5. Deelnemers aan Arbeider~jeugd hebben het recht lid te 
zijn van elke andere arbeidersorganisatie. 
Verder is besloten de leeftijdsgrenzen op 15 en- 30 

te stellen, terwijl de contributie zal zijn 10 cent per 
week voor de jongeren van 15-18 jaar, voor de ouderen 25 ct 
per wwek 

-o-o-o-o-lb-o-o-

UIT DE RIJEN DER ARBEIDERSJEUGD. 

De jeugdcolientie van 18 en 19 Jan., die in "De Tribu
ne" werd aangekondigd, heeft enige besluiten genomen, die 
voor de arbeidersjeugd in Hederland van groot belang kunnen 
blijken. Met op drie na algemene stemmen werd besloten, 
niet tot het stichten van een nieuwe jeugdbond over te gaan 
maar wel het gelegde contact te handhaven. Een bestuur van 
de contactgroep werd gekozen, wiens opdracht bestond uit 
het organiseren en stimuleren van discussie en scholing, zo 
wel bij deelnemers als buitenstaanders en het uitbreiden de 
contacten bij de georganiseerde zowel als bij de ongeorgan 
seerde arbeidersjeugd. Als einddoel der werkzaamheden werd 
aangegeven het tot kl aarheid brengen van de grondslagen, 
waarop een revolutionnaire arbeidersjeugdbeweging zich zal 

-moeten-
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moeten baseren. Deelnemen aan het contact kan dus elke jon
ge arbeider, lid of geen lid van een jeugdorganisatie. Tot 
voorzitter, tevens hoofd van de redactie van "Arbeiders
jeugd" werd met algemene stemmen gekozen: Th.VAN TIJN, 
James Wattstraat 3 hs., Amsterdam-C. Laat iedereen zijn cor 
raspondentie naar dit adres sturen. 

Verzonden op 5 Februari 1947. 
aan: het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst, alhier • 

• 

• 
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opgegeven: J.DE HART, Kope:r.molenstraat 64, Zaandam. Later werd 
die naam met meer gehoord. Bij telefonische navraag kon men in 
Zaandam niet anders op geven dan: 

DirlL DE HART 
geborem äldaar, 20 December 1923, 
schavotsj ouwer, 
Kopexmolenstraat 64, Zaandam, 
die echter niet bekend staat als politiek onbetrouwbaar. Het zou 
gewenst kunnen zijn hienmaar terplaatse een voortgezet onde~ 
z,oek te doen. insteil en en het re' sul taat daarvan ook te melden 
aan I. D., Amsterdam. 

Verz • . aan Hfd. C. V.D., 'a-Hage. .IWL.-2. 

I 
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