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Uitgetrokken door .. I!vB· 

25 Augustus 1949 . 

In opdracht van het bostuur District Amsterdam 
dor CPN. , noet het blaadje 11De . ·ethoudersu , ',4Jao.rvan 
oon exeraplaar hierbij ga~:rt, versprElid vmràen onder 
:P .v . d .A~-en I:J .V.V. -leden in de bedrijven, wo.o.r 
ook CR'l .-con~cactmensen "t'werken. 
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Litt L 71 Geheim/GrVD 1187-49 
Bijlagen : 1 i 

· ~ '3 EH EI M 
Onderwerp : Infiltratie P.v.A. 

door C.P.N. 

Te Uwer informatie doe ik U 

hierbij toekomen een uittreksel uit 

een rapport , opgemaakt door Z, be-

treffende infiltratie van communis -

ten in de Partij van de Arbeid . 

c.s . 

AAN : 

Hoofd c.v.D. 



.IJ a turn van bericht: 19 Augustus 1949. 
Rapporteur: 
.&richt afkomstig van: contact. 

betrouwbaar. Betrouwbaarheid van berichtgever: 
Betrouwbaarheid van bericht: hier in de omgeving de juistheid van het be

richt niet kunnen controleren. 
Ondernomen acties: gene. 
Met welke instanties wordt samengewerkt: gene. 

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

Typ:Lvd.E 
con.:~ 

Contact deelde mij het volgende mede: 
Hij had in de laatste twee weken een drietal personen gesproken die 

onafhankelijk van elkaar hem een mededeling van dezelfde inhoud daden. 
Van daze drie personen was er een afkomstig uit Utrecht, een uit 

Wageningen en een werkzaam in de Noord-Oostelijke Polder. 
De mededeling was, dat de O.P.N. acties ondernam om verschillende 

afdelingen van de Bartij van de Arbeid te infiltreren. Hoewel de c.P.N. 
reeds geruime tijd hier.mae bezig zou zijn, waren de pogingen daartoe 
na de laatste verkiezingen veel heviger geworden. Er zou vooral ge
tracht worden binnen te dringen in die afdelingen van de P.v.d.A, 
die links georienteerd zijn. 
De persoon uit Utrecht was er van overtuigd, dat daar reeds een aanvang 
gemaakt was en enige leden, of zogenaamde oud leden, van de o.P.N. 
zich als lid bij de P.v.d. A hadden laten inschrijven. 
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. Afz. . ID E 1hoven .. ....... . ..... . . . . . .......... Datum ............ 15 .•. 12 • 49 • 

Door Bakker is thans een brief geschreven naar het partijbestuur om te 
vragen , hoe dit be s tuur tegenover het idee staat om in Eindhoven te 
be ginnen (in navolging van Gelderland) met de oprichting van de oude 
S.D.A.P. Bakker wi l de op zich n emen de uiterst linksen in de P . v.d . A . 
te verzamdlen, indien het CPN- bestuur daar nut in zag . 

Uitgetrokken door ..... EP .H • ••• ••••••• H •••••••••• • Afd./Sectie AGD/PA ............. Datum ....... 22 ..• 12 ... 49 ...... . 
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Aan~ ~ f'l!.l-"' 

van B.St. 

INFILTRATIE VAN DE C.P.N. IN DE P .v.d.A. 
Door mij werd in een tweetal berichten reeds een en 

ander gemeld omtrent de infiltratie van de C.P.N. in de P .v.d. A. 

en het N. V. V. 

Gedurende de laatste vier maanden heeft de C.P.N. ~ 

geen vorderingen van enige betekenis gemaakt , maar blijft deze 

actie, in tegens teiling me t zoveel andere, hardnekkig volhouden. 

~ ~ Het geheel staat nog steeds onder leiding van Chr. Smit, 

die door informant c. wordt geass i s teerd, terwijl ook nog een 

derde figuur in deze materie werkzaam is. 

Men is er hier en daar in geslaagd om enkele P.v.d . A.ers 

zover te krijgen , dat zij voor de C.P. N. bepaalde werkzarunheden 

in de P .v. d . A. c. q . het N.V.V. verrichten. 

Voor zover bekend, zijn de tot het communisme "bekeerde" 

P .v.d.A.ers, behalve voor oppositiewerk in de P .v.d. A., gebruikt 

voor: 

a. Bepaalde actie's, zoals de gehouden Vredesactie. 

b . Het zoeken naar ontevreden P.v.d.A.-leden. 

Slaagt een .,bekeerde" P .v.d.A.er in het punt~ genoemde , 

dan wordt veelal te zijnen huize een discussieavond georganiseerd, 

waar de ontevreden P .v. d .A.-elementen worden uitgenodigd. De C.P.N. 

zorgt dan, dat een van haar beste krachten aldaar aanwezig is. 

De onderwerpen van discussie zijn meestal de duurte, onvoldoende 

salarièring, oorlogsuitgaven enz. 



Door Chr. Smit is een nieuw plan uitgedacht om bij 

de P .v.d.A. op breder terrein te infiltreren. 

Door enkele van de bekeerde P.v.d.A.ers wordt een 

pamflet opgesteld, hetwelk, naar Smit hoopt, "zal spreken tot 

P.v.d.A.-leden". 

Op deze wijze denkt hij meer P .v.d. A. -leden te kunnen 

bereiken. Hij neemt aan, dat de P .v.d. A.-leden, die met de in

houd van dit pamflet instemmen, hiervan openlijk blijk zullen 

geven . 

Laatstbedoelde personen zullen dan door zijn "bekeerde" 

P.v.d.A.ers worden uitgenodigd op discussieavonden en verder 

door getrainde communisten worden bewerkt. 

Het bedoelde pamflet zal worden samengesteld uit twee 

concepten, waarvan één hierbij gevoegd is. 

18 November 1949. 



AFSCHRI FT . 

Sociaal Democratie of Democratisch socialisme. 

Sociaal- democratie of Democratisch socialisme is dit hetzelfde. 
Oppervlakkig bekeken , ja, maar in werkelijkheid toch heel iets 
anders. Bij sociaal- democratie, staat het sociale voorop en volgt 
de democratie . Zo werd dit ook werkelijk voor 1940 door de S . D.A .P . er 
beleefd. 
Als in 1933 de muiterij" op de Zeven Provincien uitbreekt , is dit een 
sociaal gebeuren , ver afstaand van democratie. Toch werd deze actie 
door de socialisten zo niet gesteund, dan toch wel beleefd. 
Al is het recht van staking democratisch, een staking op zichzelf 
kan en is uiteraard revolutionnair. 

·· De houding van onze Pieter Jelles Traelstra in 1918 (vaak in een 
ander daglicht gesteld dan dat het werkelijk was) was min of meer 
ondemocratisch, maar zeker socialistisch. Nu spreken wij van een 
democratisch- socialisme en staat het democratische element op de 
voorgrond . 
Geen stakingen meer, maar overleg . Samenwerking met niet socialis
tische partijen. Klassenstrijd is verdwenen . 
Is dit laatste nu werkelijk waar. Voerde r. de sociaal- democraten een 
klassenstrijd , tegen een samenleving die niets van strijd wilde 
weten. Zo was en zo is het toch niet. Deze strijd was ons opge
drongen en zou zij zelfs door stakingen en dergelijke een aan
vallend karakter lijken te hebben, zij was toch in werkelijkheid , 
ndefensief". 
Al wat de oudere generatie bereikt heeft , is alleen door harde en 
zware strijd gewonnen; zelfs al maakte men geen deel uit van een 
regering. "Zelfs al maakte men geen deel uit van een regering" , 
neen , juist omdat men geen deel van een regering uitmaakte, waarin 
men rekening dient te houden met de eisen en wensen van andere , niet 
socialistische partijen. De oude bekende methode, "de oppositie 
in het bestuur te trekken , om haar hier door het zwijcen op te 
leggen" wordt hier met succes revolgd, tot groot nadeel van de 
arbeiders . 
De oorlog is afgelopen . Het land is verarmd en wij kunnen niet meer 
op het peil s t aan van voor 1940 , is alom de leus . Dit is duidelijke 
taal en begrijpbaar voor een arbeider . Hii is bereid zijn deel te 
dragen voor de bevrijding uit het nationaal- socialistisch geweld . 
Laar dan alleen ool~ maar zi,jn deel . 
-.at gebeurde er met de collaborateurs? Op deze vraag kunt U het 
beste zelf het antwoord ceven . 
Hoe staat het met de dividenden van Philips , Jurgens, A.K.U. 
Unilever enz . Brachten zij hun deel aan de wederopbouw? Het tegen
deel is waar. 
De devaluat i e heeft plaats gevonden . Het levensonderhoud zou 
practisch niet hoger worden . Vraag dit nu eens aan moeder de vrouw . 
Als er l oonsverhoging gegeven zou wunnen worden door verschillende 
werkgevers , dan wordt dit met .kracht door de regering bestreden . 
Indonesië Niet met de wapenen der barbaren, met krui~ noch degen 
kampen wij . Zo zongen de sociaal- democraten . Kunnen de democratisch
socialisten dit nu ook nog doen? 
Twee politionele acties , redevoeringen van de partijvoorz i tter 
voor marine- officieren (wat is er gezegd bij het Vlootplan van 
Colijn?) 
De arbeiders leven op het niveau van een werkeloze vs.n 1940 . De 
eerste huurverhoging zal 15;b bedragen . Dus op een huur van f 30 ,
per maand zal men f 4 , 50 meer moeten betalen . Verh99gde perso-9-ele 
belasting , verhoogde omzetbelasting; maar geen strlJd tegen dlt 



alles. 
Vlat kunnen wij nog meer verwachten. Onze jongens die uit Indonesië 
terug zullen komen , zullen zeker gebruikt worden als bezettings
troepen in Duitsland. (Werk in Nederland zal zeker niet voor hen 
allen gevonden worden) (Bestond er vroeger niet zoiets als een 
plan van de Arbeid) 
Neen zo gaat het werkelijk niet langer. ':lij moe ten terug .naar 
onze oude sociaal~democratische strijdmethoden. Laat er meer actie 
komen, dwingt het partijbestuur zich niet langer te onderwerpen 
aan andere partijen die ~ niet socialistisch zijn. Laat ons terug-
keren tot: 

de sociaal-democratie 



\ ...... . .r ... .,. • .., .. I ..... 

Van ~. 18 Februari 1950 . ~ ,r 

------a;--
...;en informant kreee bezoek van twee leden van h t onder- -

districtsbestuur van de C.J .IT ., die hem het volrende verzochten : 

Informant , aie lezer is van het Vrije VoJJ.:: , moet traco.ten 

MI'(~·~·~ vier of vijf abonne ' s te vinden , die bijg,a8na s c l:lri,iven mede zouden 

~;~~V~dertekenen . Aan deze mensen moest worQen verteld , dat h_ij ook aan 

andere lezers van het Vrije VolK de doorslag had [ezonden , ten einde 

ook hun handtekeninten te verkrijgen . Het origineel met l:landteke-

ningen moest worden verzonaen naar de redactie van het Vrije Volk . 

De doorslag .moet naar net onaerdistrict worden opgestuurd • .Een en 

ander zou dan in "De aarheid 11 worden gepubliceera . 



Aan de rloofdredacti~ van 
"Het Vrije Volk', 
Hekelveld 15 , 

A m s t e r d a m. 

J!Tijne Heren, 

14 B'ebruari 1ÇJ50. 

In ''Het Vrije Volk 11 van Vrijdag j . l. lazen wij.eenli.ngezonden 
stukje van T.Koerts , Jcheveningen. ' 

Dit stukje hiöld een protest in tegen Uw artikel inzake de zgn. 
11h.-bom" en is eigenlij::e voor ons een aanspDring om ook onze st0m 
te laten noren. 

·Jij moeten U zeggen, ~ij kunnen en mogen h~t ni t eens zijn met 
de inhoud van h t blaa , dat \lij nu reeds zo lane: lezen . 

lfw geschrijf is een regelrt>chte propaganda voor een nieuwe ·wereld
oorlog. 

_,;;nige tijd gelea.en schreef U: ifó,merika gaat waterstofbommen maken , 
niet alleen om br n .. .:le te pronk0n , maar ·ook om er te zi,iner tijd 
gebruik van te makt:::n" . ·.ij l\:unnen a.it niet e.nders zien c1an, dat U 
cte geesten van l.Jw 1 zers rijp wilt maken voor een oorlogstoestand . 

lT beveelt het \\apenverdrat, ru t .Amerika aan en wij lazen nog geen 
woord van :protest van U ov .r 1et f'l"':i_t , dat er wapens naar ons la.1c 
cesonden woraen • 

.Als abonne's op uw krant zijn WlJ van menine: , dat clit IPOet ver
anderen . lij willen r::een ~,_rant , die zijn lezers in een oorlogs 
stemtnin€:, brenet ! 

lat ~Ji.i als abonnb' s van l: verlengen is een woord van protest teren 
de wapena2nvoer . . i.j hopen , dat U daartoe in staat bent . 

In arwac 1tin[ , 

... oogach tend , 
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"Naast -.de . communisten~~ 
Stem van een vredesstnjder, in_ ederland 

,,De volken zelf 
_ moeten Neen 

zeggen '' 
Wij lezen in de "Vrije Tribune" van 
Vrij Nederland In een brief v 
abonné VInk sr het volgende: 

,. Toen, tijdens de burgeroorlog in Sp je, 
een Internationale Brigade zich deed 
gelden, Is er over deze mensen alles
behalve vleiend geoordeeld. Maar 1945 
moest worden erkend, dat deze brigade 
eerder en beter de gevolgen van een 
overwinning van het fascisme door had, 
dan zij, die thuis bleven en e officiële 
niet-inmengers. En als er n afloop van 
de derde wereldoorlog nog verlevenden 
zijn, zullen die stellig m ten zeggen: 
,.De communisten van 1949-'50 hadden 
het geval toch b r dod· dan wij!" Maar 
dat is een schrale ·. t. 
Laten wiJ, die biJ voo 
heden er zo prat op aan i e t-commu• 
nist te zijn, dan n min 
manier trachten deze dreigen n moge
lijk komende wereldramp te v o o • 
k o m e n. Met o n z e argumenten dan 
naast de communisten gaan staan, en 
met o n z e steun de haven· en indu.strle-

arbeiders die str s het spits zullen . 
afbijten oor het-- apentuig niet te los
sen of te vervaar !gen, h e I p e n. 
Tja, . aar dat Russische gevaar . .-. 
In di een-kwart · flan al net lélljks, dat 
do de pers dagelljks over onze hoofden 
w . rdt uitgestort Óver Rusland, waar is, 
i dat dan niet ,éen logisch gevolg van 
ae oorziak, da,i de derde w~reldoorlog 
na de rede ván C hu r c h i 11, in 1946" 
in F u 1 ton/ uitgesproken, door Amerika 
en West-Europa wordt voorbereid? 
R.uslanc:Y'Is 'op economisch gebied· een 
o-evaar voor het kapitalisme. Maar be
li rt het geen dWi~gende eis te zljn van 
de uidige democratie, dat de strijd op 
dit rrein met geestelijke wapenen 
wordt eslecht? En dat .kan toch bij 
eerlijke voorlichtin·g, ' eerlijk onderzoek, 
en eerliJ e vergelijking? 
Waarhee ? 
De vólke zelf behoren tot bezinning 
te komen. Door bijv. de opium, waartoe 
de sport s verworden, met alle andere 
soorten estvergiften te mijden. 
De volke ze 1 f moeten "Neen!" zeggen 
tegen d oorlog en ledere voorbereiding 
daarto· , Er is · helàas geen andere ·weg 
meer' 
De ele duizenden niet-communisten be

ren, In vriendschappelijke concurrentie , 
met de wel-communisten, te tonen, dat 
zlj hun deel willen hebben aan de strijd 
ter voorkoming van de ondergang." . 
B~hoeft deze brief nog commèntaar? 
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IJ: :-,; u ~ .z .2.-o t . : 
Een informant, lid ~an edp[~desco~t~ en ~P.v .d.A., kreeg 

~ ~ van de C.P.N.er e.v. DI~EN opdracht een brief samen te stellen, die 
~~ 

~bestemd is om aan verschillende P .v.d.A. leden te worden opgezonden. 

Van ~. 

- Afschrift van bedoelde 'brief gaat hierbij. 



AFSCBRIFT 

Partijgenoten, 

Nu door het zenden van Amerikaanse wapenen het feit 
van oorlog of vrede in een acuut stadium is getreden, wenden wij 
ons tot u. 

Als Minister Drees in de eerste kamer er op wijst, dat 
Nederland, ons smal strookje grond, geen aenval op de s ovjet-Unie· 
beraamt, dan zal niemand dit in twijfel trekken. 

Maar zo is de toestand toch niet. Niet wij hebben iets 
te zeggen in de kwestie van oorlog of vrede, maar het is een strijd 
tussen twee systemen, het communistische en het kapitalistische 
systeem. En aan welke kant hebben wij ons nu geplaatst? 
Door het aanvaarden van deze Amerikaanse wapenen stellen wij ons 
tegenover de Sovjet-Unie, het land dat zo onnoemelijk veel gedaan 
heeft voor onze bevrijding van het Nazi-regiem. 

Bedreigt het communisme ons nu werkelijk? Ja, het be
dreigt ons, maar niet van de zijde van buiten onze grenzen. Het be
dreigt ons van binnen uit. 

Nog is er onder de arbeidersbevolking een grote vrees 
voor dit communisme met zijn dictatuur, maar zal dit nog lang zo 
blijven. Steeds moeilijker worden de bestaansmogelijkheden. Steeds 
wordt het de huisvrouw minder mogelijk de touwtjes aan elkaar te 
knopen. 

Vijf jaren na de wapenstilstand zijn de linnenkasten 
nog steeds leeg, is een uitgaan in de vacanties voor zeer vele een 
te laag niveau, wat betreft het voedselpakket. 

Wat zal er gaan gebeuren als zeer binnenkort de huren 
met 15% omhoog zullen gaan. · 

• 

Natuurlijk zullen er stakingen geproclameerd worden 
door de communisten. En zullen dan de moderne arbeiders uit angst 
voor dit communisme de guiseigenaren rustig betalen? Is dit een 
bedreiging vanuit Oost-Europa? Neen, wij voorkomen deze binnenlandse 
bedreiging dus alleen maar door het levenspeil van de mensen hoger 
te brengen. En dit zou zeker kunnen door geen geld uit te geven 
voor bewapening. 

Waarom dan deze bewapening? Is het om West-Europa te 
beschermen tegen Rusland? Vlij zullen beschermd worden zoals op het 
ogenblik Duitsland er uit ziet. Na deze bescherming zullen wij wonen 
te midden van puinhopen, en onze p~erikaanse vrienden zullen vrij 
zijn op kosten van onze gezinnen en woningen. 

Wat moeten wij hier tegen doen? Ook wij moeten een 
vredes-actie op touw zetten, niet alleen voor Nederland, niet alleen 
voor West-Europa, maar voor de gehele wereld. Niemand, noch Proerika 
noch Sovjet~Rusland hebben werkelijk belang in een derde wereld
oorlog. Verkeerd gezien eigenbelang en niet begrijpen van de tegen
partij zijn de oorzaken van al deze dreigingen. 

Laten wij toch onze stem verheffen dat men elkaar beter 
zal leren begrijpen, dat op welke manier dan ook het atoomwapen ver
nietigd moet worden. Eerst dan kunnen wij tot vrede komen en tot op
bouw van een betere wereld. 

;- onmogelijkheid, en leven onze mensen, voor onze begrippen op een 
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Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in 
te vullen). 
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mermede heb' ik de eer Uwe ··xcellentie te doen 
toekomen een korte b so ou ing over de huidige tac
tiek van de o.P. · • t .. a.v. de · rtij v.à.. Arbeid. 
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Hiermede moge ik U doen toekomen een korte 
·b schouwing over de huidige tactiek van de O.P.4. t. 
aov. · de Partij van de Arbeid. 
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No.: 104338 
Betreft: Tactiek van de CPN 
t.a.v. de . Partij yan de Arbeid. 

VEB.TB.OUWELIJK '. 

Het kortgeleden gehouden congres van de Partij van de Arbeid 
heeft het propaganda~pparaat van de Communistische Partij 
van Nederland op volle toeren doen draaien. Daarin genelpen 
door de uiterlijke tekenen van onrust in de P.v.d.A. en het 
optreden van de Kabinets-crisis, ontketende de communistische 
pers in Nederland een intensieve campagne, wélke ten doel had 
het bestaan van een diepgaand politiek wantrouwen van de P.v.d. 
A.-leden tegen de partijleiders te suggereren. 
Het CPN-blad "De Waarheid" publiceerde de teksten van een aan-· 
tal mot.ies en voorstellen,die door verschillende P.v.d.A.- af
delingen zouden zijn . ingediend ter behandeling op het congres. 

· Het betrof hier ui teraard vooral vraagstukken, welke door de 
~ommunisten zelf telkenmale als brandpunten van de wereld
politiek voor het voetlicht worden gebracht, zoals: de strijd 
voor de vrede, de herwapening van West-Duitsland, deelneming 
aan de odrlog in Korea en de dreigende ontrechting van commu
nisten en communistische groepen. 
Met merkbare spijt beschreef "De Waarheid" het einde van het 
meningsverschil tussen Ir.vos en het Partijbestuur van de P. 
v.d.A. en verklaarde,dat dergelijke ondershandse verzoeningen 
tussen z.g. oppositieleiders en organisatiebestunen behoren tot 
de algemeen gebruikelijke methoden van arbeidersvijandige po
litici, met het doel om de stemmen der oppositie tot zwijgen 
te brengen. · . 
Met alle middelen poogt de CPN de bes taande problemen 11 op 
hoger -d.i.' ideologisch-plan" te brengen. · 

Ofschoon meermalen is gebleken, dat van de zijde der commu
nisten ook afbrekende cri tiek w.erd uitgeoefend op opposi tio
nele kringen in andere groeperingen -tenzij de opposanten 
in communistisch vaarwater terecht zouden komen- ie zulks 
niet de tactiek ten opzichte van de P.v.d.A. en het ï~.v .v .. 
Beide groeperingen worden door de CflT-leiding fundamenteel 
min of meer· met de communistische verwant geacht. · 
Niet alleen prefereert de Cfi~-leiding, dat ontevreden ele
menten in de P.v.d.A. en het N.v.v. zullen blijven; zelf · 
zendt zij daarin communistische agitatoren om oppositie te 
kweken of bestaande aan te wakkeren mat als doel: ondermij
ning van binnen uit. 

iliet dit doel voor ogen werden in· partijkringen besprekingen 
gevoerd en richtlijnen uitgegeven,welke op het volgende neer-
komen: ' 

a. publicatie van uitvoerige beschouwingen in "De Waarheid", 
tot uitdrukking brengende,dat de .onrust,levende in de 
P.v.d.A., door hàar leiders wordt gesmoord. 

b. namen van P.v.d.A.-afdelingen,waar verzet leeft.- en 
zoveel mogelijk de personan,die daarvan drijvende krach
ten zijn - moeten bekend gemaakt worden. 

c. dit verzet moet naar buiten zoveel mogelijk worden ver~ 
sterkt en aangeblazen door publicatie van de in het 
P.v.d.A. congres rtafgemaakte" voorstellen etc •• De :op
positie moet zoveel mogelijk "gevoed" worden. 

-d. Contact met deze-
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d. contact met· deze oppositionele groepen moet worden 
opgenomen, onderhouden en uitgebreid. De ttpunten van 
wrijving" moeten telkens opnieuw in de afdelingsver
gaderingen van de P.v.d.A. aan de orde gesteld worden. 

e. het E!igen kader der CPN (voor zover het daarvoor in 
.aanmerking komt; geen al te zeer op de voorgrond tre
dende leiders) moet voortdurend geinstrueerd worden. 
De resultaten dienen te worden besproken. 

f. de vrouwen moeten worden ingescP~keld. 1 
Vrouwelijke CPN-lede.n moeten contact opnemen met 
vrouwen uit de P.v.d.A. en van die zijde de druk ver
sterken. 

g. niet gewerkt moet worden op uittreding van leden uit 
de P.v.d.A •• Belangrijker is, via groeiende opposi
tie,de mogelijkheid tot regeren voor deze partij te 
verzwakken. 
Samenwerking met, eventueel overgang der opposanten naar 
de CPN komt in een later stadium. 

Aangenomen kan worden, dat een gelijkgerichte agitatie zal 
worden ondernomen tegen elk nieuw regeringsprogramma,waarvan 
de tot standkoming mede geweten zal worden·aan de medewer
~ing van de leiders van de P.v.d.A •• Daarbij zullen de vrouwe
lijke Cfll-leden een belangrijke taak toebedeeld krijgen,daar 
juist .twt vrouwelijke element in de maatschappij "dagelijks 
moet rekenen en het leven van haar kinderen wil beschermen". 

Tenslotte moge nog gewezen worden op de recente propaga~da
actie (Februari 1951) tegen de "Socialistische Unie",waaron
der de "groep Roorda" uit Friesland~ 
Ofschbon voordien deze groep eenvnudig werd genegeerd, moest 
de CPN, uit hoofde ·van het gevaar, dat de 11Socialistische 
Unie". een vergaarbak voor ontevreden elementen uit. de demo
cratisch-socialisti'sche partij zou worden, noodgedwongen de 
11 reactionnaire" praktijken dezer organisatie scherp in het 
licht der openbaarheid plaatsen. 

' . 
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Betr.: CPN TACTIEK T.O.V. DE P .v.d.A. -:z 8 F!B. 1951 -1 

ACD/ /~ f J J1' 

Reeds voor, maar zeker tijdens en op de dagen, on
middellijk na het beeindigen van het Congres van de P .v.d.A., 

4t viel uit de berichtgeving van de Tiaarhe id te concluderen, dat 
men in het coilluunistische kamp bezig was, weer eens een nieuwe 
actie in te leiden. 

• 

Niet zo zeer uit het feit, dat men a andacht besteed
de - overigens meer dan normale aandacht - aan alles wat met dat 
congres verband hield, maar a an de wijze waarop dat geschiedde. 

In de CPN houdt men zich immers sinds enkele jaren 
aan de stelregel, dat men bij alle beschouwingen en handelingen 
er van uit moet gaan, dat in andere groeperingen niets deugt. 
Men moet de "fouten" der tegenstanders, die overal te ontdekken 
of te construeren vallen, zo scherp mogelijk belichten, om zo
doende de arbeiders; georganiseerd in die groeperingen, "los te 
maken van hun leiders 11 

• 

Men volgt hierbij - ook al zegt men dat niet - het 
voorbeeld van de voorheen zo geprezen TITO, die deze methoden, 

')'V 
in de tijd dat hij zijn macht vormde, heeft geperfectioneerd, 
meer dan welke volksdemocratische leider uit Oost Europa. 

Deze methode leidt tot een verguizing van alles, 
wat de tegenst~~der doet. 

~r hoort ook bij: k~einering van een mogelijk in 
r( enige groepering zich vormende oppositie. 

( Immers is het verdacht mru{en van leiders, middel om 
de communistische partij te versterken. 

Oppositie in andere groeperingen heeft sle~hts zin 
, I voor zover daartoe behorende elementen zich binnen~e~ korte tijd 

afzonderen en wenden tot de CPN. Indien dat niet geschiedt,is ze 
schadelijk en belemmert de groei der communistische beweging. 

Daarom geldt de stelregel: ook het vormen van oppo
Jf sitie in andere groeperingen moet tegengegaan worden : laat de 
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• mensen rechtstreeks bij ons k omen • 

_ ~"",vl, Dat de leidi ng der CPN 

}i' ~ ( qu€mt_ toep ast, do et niets af aan he t 

~;. meen geldig is. 

t1f ..;.~? vJ 

deze stelregel niet conse

feit, dat hij in het alge-

i~'(~ .En zie nu de h ou ding t egenover de zich re e ds vóór 

"" ~ het congres k omen de " oppositie " in de P .v. d . A. 

• 
in de grote 

De CPN besch i kt uiteraard over voelhorens, 

afdelingen der P .v. d . A. 

zek er 

Boven di en waren er uiterlijke te ke nen van toenemen de 

nonrus t " in die partij. 
V!e noemen Nieuw-Guinea - de kabinetscrisis - v. d . , '"v~~-~ ~ GOES v. NATERS - VOS . 

'LV(~/ ! Hoe dan ook : uit die dag en stamt een frontverande-

,l . ./. @'r Jring van de CPN t.a.-y. de strijd in de :P.v. d . A. 
I' .J ~~~ - Onze zek erheid daaromtrent baseert zich niet all een 

~/~ 1~5 ·~ · · . op de wijze, waarop de Waarheid de pennestrijd voert. De w~JZl.g/ I~ die d aarin tmt uitdrulddng komt b..e eft ons slechts gewaar-

..f{\,A schuwd, d at er wat op til was. w"l ..."_./\ Een nader onderzoek heeft deze mening bevestigd. 

) ~\•".~in de P .v .d. A. Het gaat nu regelrecht om het vormm van oppositie 

--~~~ ·~ . . ~ Ondermijning van binnen uit. 
'l'. r:r f/1 Men acht in communistische kringen het tijdstip 

. 0'" /~:'V" daarvoor zeer ri j p. Ondermijning natuurlijk niet als doel op 

~.;\,_./ zich zelf, maar verzwakking van een belangrijke teg enstander om 

vrl~'\ zelf sterker te wor den. 
~ ~ Het verloop van het proces stelt men zich als volgt 

voor. (Bedacht mog e worden, dat hierover in de CPN bespreking en 

zijn gevoerd en richtlijnen uitgegeven.) 

a. Uitvoerige v erslagen en beschouwingen in de Waarheid, tot uit
drukking breng ende, dat d e onlust,,levende in de P .v.d. A. door 

haar leiding gesmoord wordt. 
b. Namen van afdelingen waar verzàt le eft bekend maken. Da arbij 

zoveel mogelijk de personen noemen, die in die afdeling en kern

punten van verzet zijn. 
c. Dit "verzet" van buiten uit verst er ken en aanblazen door pu-

/ blicatie van in het P.v.d. A. congres nafgema akte " voorstellen 

etc. De oppositie zo· veel mogelijk "voeden" 
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,2;. Contact opnemen, onderhouden en uitbreiden met deze opposi tio
nele elementen. Er aan werken dat de "punten van wrijvingn 

... telkens opnieu.w in af'd. vergaderingen der P. v.d. A. aan de orde 

gesteld worden. 
e. Het eigen kader der CPN(voor zover het er voor in aanmerking 

komt - geen al te zeer op de voorgrond tredende CPN-ers) ter 
z.B-'ke bij voortduring instrueren en de re sul ta·t;en be:sp:e·ken. 

f. De vrouwen inschakelen. 
De CPN-vrouwen contact laten opnemen met die der P.v.d.A.-leden 
en van die zijde de druk versterken. 

• g_. Niet werken op een zo snel mogelijke uittocht van ontevredenen 

• 

uit de r.v.d.A. Belangrijker is, via groeiende oppositiet de 
regeermogelijkheid der P.v.d.A. te verzwruL'ken. 
Samenwerking met eventueel overgang naar de CPN komt in een 

volgend stadium. 
In dit plan past ook de voortdurende poging het re-

geringsplan der komende regering voor te stellen als te zijn opge
steld met medewerking en onder goedvinden der leiders van de P.v.d.A 

En er past in dit plan niet in de l a atste plaa.ts bet 
ageren tegen de "groep Roorda"

1 
tegen de "Socialistis che Unie", zo

als men dat kan aantreffen in de num<Tiers van de Jaarheid dato 19 en 
2o Februari. 

Immers als deze Socialistische Unie een vergaarbekken 
zou worden van ontevreden uittredende P.v.d.A.-ers, zou er van het 
jongste streven der CPN niets terecht komen. 

Terwijl daarom tot dusverre de groep Roorda door de 
CPN eenvoudig doodgezwegen wordt, moet men ze nu wel noodgedwongen 
in het licht der openbaarheid plaatsen. Overigens met alle gevaren 
van dien •••• voor de CPN zelf. 

Verzonden aan: HBVD, BB en B III 
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Reeds voor, maar zeker ·tij dens en op de dagen, -on
middellijk na het beeindigen van het Congres van de P.v.d.A., 
viel uit de berichtgeving van de Waarheid te concluderen, dat 

• men in het communistische kamp bezig was , weer eens een nieuwe 
actie in te leiden. 

Niet zo zeer uit het feit, dat men aandacht besteed
de - overigens meer dan normale aandacht - aan alles wat met dat 
congres verband hield, maar aan de wij ze waarop dat geschiedde. 

In de CPN houdt men zich imraers sinds enkele jaren 
aan de stelregel, dat men bij alle beschouwingen en handelingen 
er van uit moet gaan, dat in andere groeperingen niets deugt. 
Men moet de "fouten'• der tegenstanders, die overal te ontdekken 
of te construeren vallen, zo scherp mogelijk belichten, om zo 
doende de arbeiders, georganiseerd in di9 groeperingen, "los te 
maken van hun leiders". 

Men volgt hierbij - ook al zegt men dat niet - het 
voorbeeld van de voorheen zo geprezen TITO, die deze methoden, 
in de tijd dut hij zijn macht vormde, heeft geperfectioneerd, 
meer dan welke volksdemocratische leider uit Oost Europa. 

Deze methode leidt tot een verguizing van alles, 
wat de tegenstander d~et • 

.Er hoort ook bij: kreinering van een mogelijk in 

enige groepering zich vormende oppositie. 
Immers is het verdacht mrucen van leiders, middel om 

de communistische partij te versterken. 
Oppositie in andere groeperingen heeft slechts zin 

voor zover daartoe behorende elementen zich binnen II:le·r korte tijjd 
afzonderen en wenden tot de CPN. Indien dat niet geschiedt,is ze 
schadelijk en belemmert de groei der communistische beweging. 

Daarom geldt de stelregel: ook het vormen van oppo
sitie in andere groeperingen moet tegengegaan worden : laat de 
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mensen rechtstreeks bij ons komen. 

Dat de leiding der CPN deze stelregel niet conse
quent toepast, doet niets af aan het feit, dat hij in het alge

meen geldig is . 

En zie nu de houding tegenover de zich reeds vóór 
het congres komende "opposi·(jie" in de P.v.d. A. 

De CPN beschikt uitePaard over voelhorens, zeker 
in de gro·te af' delingen der P. v . d • . A. 

Bovendien waren er uiterlijke tekenen van toenemende 

"onrust" in die partij • 
We noemen Nieuw- Guinea - de kabinetscrisis - v.d. 

GOES v. NAT.h~RS - VOS . 
Hoe -dan-ook: uit die dagen stamt een frontverande-

ring van de C?N t . a.v. de strijd ~ de P.v. d.A. 
Onze zekerhei~ danramtrent baseert zich niet alleen 

op de wijze , waarop de Waarheid de pen1~strijd voert. De wijzi
ging , die daeJ."'in tmt uitdrulddng komt heeft ons slechts gewaar
schuwd, dat er wat op til was . 

Een nader onderzoek heeft deze mening bevestigd. 
Het; gaat nu regel recht om het vormm van oppositie 

in de P.v. d. A. 
Ondermijning van binnen uit . 
llcn acht in c ommunistische kringen het tijdstip 

daarvoor zeer rijp . Ondermijni11g natuur l ijk ni et als doel op 
zich zelf , naë-X verzwakldng van een bel~grijke tegenstander qm 

zelf sterker te worden. 
Hot verloop van het proces stelt men zich als volgt 

voor . (Bedacht moge warden, àat hierover in de CPN besprekingen 
zi jn gevoerd en richtl ijnen uitgegeven. ) 
ä• Uitvoerige vcrslagen en beschouwingen ~1 de Waarheid, tot uit

drv~king brengende, dat de onlust, l evende in de P.v . d. A. door 
haar leiding gesmoord wordt . 

b . Namen van afdelingen waar verzàt leeft bekend maken. Daarbij 
zoveel mogelijk de personen noemen, die in die afdelingen kern
punten van verzet zijn. 

Q.• Dit "verzet" van buiten uit versterken en aanblazen door ptt-
blieatie van in het P. v . d. A. congres "afgemaakte" voorstellen 
etc . De oppooitie zo·· vee l mogelijk "voedenn 
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Q• Contact opnemen, onderhouden en uitbreiden ~~ deze oppositie
. nele elementen. Er aan -werken c.l..at de 11punten va11 wrijvingn 
telkens opnieuw in af'd. ve:t•gaderingen der P. v.d. A. aan de orde 
gesteld worden. 

2.• Het eigen kader der CPN(voor zover het er voor in a anmerking 
komt ... geen al te zeer op de voorgrond ·!Jred.ende CPN-.ers) ter 
z ke bij v·oortduring instrueren en de resultaten be·s~ken. 

f. De vrouwen :1.nsch.Rke1en. 
De CP.iiT-vrouwen contact l a.ten opnemen met die der P.v. d.A. -leden 
en von die zijde de druk verster ken. 

5.• Niet werken op-een zo snel mogelijke u.ittocb.t va.n ontevredenen 
• uit cle .P. v.d. A. Belangrijker -is, via groeiende opposi tie,á de 

regeermogelijkheid der P.v. d.A. te verzwakken. 

• 

Samenwerking me·i; eventueel overgang naar de CPN komt in een 

volgend stadium,. 
In cUt plan pa.st ook de voortdurende :po~ing het re-

geriï:'lgsplan der komende regering voor t e stellen al s te zijn opge
steld met medewerking en onder goedvindBn dAr P.irlers van de P.·~r.d.A 

En er past in dit plan niet in de l aatste plaa ts het 
ageren tegen de ttgroep Roorda" tegen de nsociclistis che Uniett, zo
als men dat kan aantreffen in de numn.ers van de Waarheid dato 19 en 

2o Februari$ 
I mmers als de ze Socialistische Unie een v ergaarbekken 

zou werden van ontevreden uittredende P.v. d.A. - ers , zou er van het 
jongste streven der GPJIT niets terecht komen. 

Terwijl drtarom tot dusverre de groep Roorda door de 
CPN eenvouc-:.ig é:.oodgezwegen worclt , ~ rr.en ze nu wel noodgedwongen 
in het licht der openbaarheid plaatsen. Overigens met alle gevaren 

van dien •••• voor de CPN zel.:f . 

Verzonden aan : lffiVD, HB en B I II 
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J.~~l;iióP Door Arno ldus . ~ :>ris t offsl J ohannes '.7>ll!R';o-f oal . te ~ott erdom 
r 

26- 7- l:·o6 , "7onende ae n de :ru s. t hofstrae.t · 39 t e Ro ".:;tar è. ar:r.ïc :r>~on heden 
( 22 li'eh:~."Utü•i 1951 ) ric:.·tli,inan g ozocd0n ::: a n : 

I 
•)(. 1 . Els ::::ARSS.'K~ ·IE , :· iem:s t io:· t I idden 8 te Sch iedctn e n 
, X 2 . Gor de l1 o rst~ JJan '_P. ·c.ve n 34b te t'l cl~iecl&m . , 

I 
De richtlij :1e ' he· · c :1 ·, e'0:i7&~d-:ing op de 8e ~ :aar~ " De Ir~ ternat ionale 

Vrouwendac" en de "Cri:üa i"· è. J F .v .~ . 11 ,. , ~ ~ .6 ...... v ,.y /. ',.d. 9 

treft · en ven ieza =ichtlijnen a a n . 

~~fschriften z:l.jn ') ::J t e r tand (;<Jstald e ': n d e ~io l'.El-~ t e 
Ro tt crdCL::1 o -----eit:d.e •:------
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DE Clt.ISIS I r DE P.v.d.A . 
_ ___,_ 

De Partijleiding heeft zich in een brief tot de gedelegeerden van 

het P.v.d . A. Congres gewend,die niet alleen maar bedoeld ~as voor 
deze gedelegeerden,maar in de 1e plaats voor de gewone leden en 
aanhang van de P .v. d . A. 

Wat is de reden van dez brief? 

Jaar 1951 beslissend jaar. 
Intervieuw Stalin in de Prawda. - slot~ 

" de oorlog thans nol!?: voorkomen kan worden indien de volkeren de 
zaak van het behoud van de vrede in hun eigen handen nemen en deze 
tot het laatste verdedigen" . 

De oorlog zou onvermij delijk kunnen worden indien de oorlogstokers 
erin slagen de volksmassa's in een net van leugens te verstrikken, 
heh te misleiden en hen in een nieuwe oorlog te storten11 • 

Dat is de vrede waarom de JmEEDE CA1\TI?AGJ\TE van de handhavi ng van de 
vrede Nu van het allergrootste belang is". 

Dat zijn de waarschuwende woorden! 
Wij moeten onze activiteit voor de vrede verhogen. 
Onze campaghe verbreeden. 
lVIaar hoe? 

40% van de Rotterdamse kiezers heeft op de P . v . d . A. gestemd . Zij be
horen tot de arbeiders die in soc . richting denken , tot degene die 

zich hebben losgemaakt van de kerkelijke reactio~~aire partijen. 
Die anti-kapitalistisch zijn, hoezeer ook hun l eiders Drees-Vorrink
Vermeulen-Suurhoff- die kapital isme onaangetast willen l aten. 

I 
\ 

Bij vele van hen leven de oude tradities van de SDAP van ontwape
lûng en socialisme ongetwijfeld nog voort . Voor een suc c esvmlle 

strijd voor de vrede moeten we ons dus die 40% wenden en niet zo 
I 

1 maar tot 11 arbeiders11 • 
I 
1 Wij zijn als comm.partij de voorhoede , de gener ale staf, maar als 
• j 

vo orhoede alleen kan je ni et overwinnen. Al l een wanneer we onze le-
v ens rich ten op het betrekken der overige arbeiders , kunnen we de 

r vredesbev7egi ng verbreden. 

(l' Het betrekken van N. V. V. ers en P.v.d.A. ers in de bre\de a ctme voor 
de vrede betekent , dat de gehel e leiding van de P . v . d . A. en rr .v.v. 
ende de druk van hun eigen l eden komen te staan. 

Wij moeten ons r~et el kaa r beraden hoe we met onze soc . kam.in con
tact komen en hoe we me t hen moeten spreken. 
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De brief geeft ons daartoe de lijn aan. 

De brief voorlezen! 

Zullen de P.v.à • .A.-aanhangers en J:~ . V.V.ers tot dile gedachten
Hisseling bereid zijn? 
De ervaring heeft gel eerd van wel .(Afd.34-'Nielevvaal P.V.V. ers 
bij kerhverkiezing) . 

De dicussie op het P .v. d .A.congres en de tege~ het Partijbestu 
wegenà haar Am.politiek gerichte motie van wantrouwen,zoals 
Vcrrink het noemde en die voor 30) van de gedelegeerden werd 
ondersteund,duidt er wel op dat er in de Partij van de P.v . d . A. 
iets aan het veranderen is. 

Het zal van ons afhangen of deze gezonde oppositie tegen de 
Amerikaanse koers die ondangs het feit,dat het Congres door 
hoofdzakelijk wethouders,generaals ,en ï .V.V.bestuurders werd 
bezocht,aan de dag trad,in positieve banen wordt geleid en 
dienstbaar wordt gemaakt aan de strijd voor het behoud van de 
vrede. 

Want l aten we de P.v.d.A.ers vooral goed laten zien,dat een 
oppositie van het soort van Vos alleen maar tot doel heeft de 
oppositie op te vangen. 

Vos bedankte een week voor het Congres omdat hij zich zgn.ver
zette tegen de die ta tuur van Drees-VoDrinlc.Ma:ar op het Congres 
heeft hij zich niet uitgesproken tegen de Am.politiek der 
P.v.d.A.leiding.Integendeel hij was een van de ondertekenaars 
van het militaire rapport van het Congres waarvan Vcrrink woor 
voerder was,en die zich uitsprak voor het bewapeningsplan der 
regering,de herbewapening van Duitsland en ook de atoombom 

straks als het klimaat' rijp is in de handen van de Duitsers 
wil geven. 

De rol van Vos is die van Buskes,Goedhart,het Parool zoals na 
de oorlog pgt.$oo±X Schmidt,nl. om te verhinderen dat de soc.dem 
arbeiders naar onze partij komen.Thans is Vos tot tweede voor

zitter van het partijbestuur gekozen. 
Andere liggen echter op de loer om zoals met de OSP de onte-
vredenheid in het slob te bXENRg,brengen,de Titoisten en Trotz

kisten van de Soc.Unie en R.O.P. Of de arbeiders die de P.v.d.A 

) 

verlaten, daar terecht komen hangt van ons af! 
Weten we contact te leggen met de P.v.d.Axers en K.V.V.ers in 
onze omgeving,kennen we ze?. 

Welke moeilijkheden we ook ondervinden en daaraan is ons sec-

tarisch werkem mede schuldig,wij mogen ons er niet door laten 
weerhouden. 
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Jarenlang hebben we de soc.dem.arbeiders aan hun lot over

gelaten en overgeleverd aan de ver ~ifti ging van het I~ en 

"linkse"bladen. I .... et het begrip daarvan moeten we werken. 

Waarmee beginnen? 
Kennen we adressen van soc . dem . arbeiders en NVV . ers in onze 
bu'liirt?::roteren en doorgeven. Hoe staan ze?Wat kunnen we ermee 

Cm te beginnen alsnog de brief ~afgeven,die we voorgelezen 

hebben en bv . trachten daarover een avond met hem of haar te 

discuseren, waarbij het er in eerste instantie niet om gaan moet 
om hen in onze partij te ha):'len, maar ook zijn argumenten te will 

aanhoren, niet op alles in te gaan, maar te zoeken naar dat wat 

binden kan, of dat we verschillende V!an deze soc . dem . op grondslag 

van die brief Qitnodigen,als het kan bij iemand van henzelf t 

Wij moeten hen voortdurend bewerken en bezoeken en de 

van de Afdelingsleidi ng is het dit te org~niseren,maar ook 
re pgt .moet zelfstandig zijn werk,ook op bedrijf daarop richten. 

Dan zullen y;e verder komen dan de oorlogsstokers , die nu 

geen kans zien om zmnder de P . v . d . A .. in de regering de verslech

teringen doorgevoerd te krijgen, de kous op de kop krijgen. 

Succes! 
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AAN liD BIT I KE~V 

No.:, 3278 
Betr. SA.J."l!ENW'EHKDiG CPN-LEDEN MET NIET-.PARTIJGENOTEti. 

!r 
:J 

Uit betrouwbare bron· werd vernomen, dat in partij
kringen t;eoordeeld,wordt, dat de omstandjgheden sedert een 
half jaar zo s;eworden zijn, d.?.t ·samenworkin mot niet-J?,artijleden 
tot· iedere _prijs :tot stand. ruoe'G komen. 

In de .P.-v-.d.A. zijn er volgens die kringen sympton 
die er o;;> wi,jzen, dal:i de o·J.(?Osl"tie, bv. in ,het NVV binnen korten 
tijd tot actie ove ·gaat. Oit moe·~ gesteund worden; he·t gaat niet 
om VOlllimK c.s. maar om de arbeiderè. 

~)e eigen mensen zullen ook moeten gaan inzien, dat 
samenwerking van CPN en P.v.d.A.-o positie -~ot stand mo'et kom_en. 

KB, 24 October 1951 
Copie vertonden aan HBVD 
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. Voor : OD 1524 Naam: C.P.N.-PENETRATIE IN ANDERE POLITIEKE PARTIJEN 

Ag. nr: 104919 Mz. : I. D. Rotterdam Datum: 6 Maart 1951 

Aard van het stuk: Verslag betr.CPNvergadering ,district R1 dam, d.d.28-2-51 

• 

De vooruitstrevende vrouwen moeten contact opnemen met de 
vrouwen uit de P.v.d.A.en hun duidelijk maken, dat zij door de 
leiders van de P.v.d.A.verraden worden.Deze leiders toch zijn 
het, die het mogeli jk maken, dat de nieuwe oorlog wordt voorbe
reid. 

Daarom wordt het hoog tijd, dat we alles op alles zetten 
om de arbeidersklasse van de ondergang te redden 

Uitgetr. door: P. v.B. Op aanwijzing van: B III 

Datum: 25 April 1951 

~ 40060- "49 
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RAPPORT VAN KB 

No.: 
AAN HB 
4681 

0/. /:t,.A,,.] 

Betr.: 
~-_j 

C.P.N.-BROCHURE VAN Drs.F.BARUCH. /~~ ~~ 
Typ.E. 

Bijgaand doe ik U toekomen een brochure, geti
teld "Weg naar Vrijheid ••• of naar oorlog"?, ge schreven door 
Drs.F.BARUCH.Van dit boekje werden 30 exemplaren gratis ver
spreid onder de nwanltele"leden van Partij van de Arbeid te 
Nageningen.Op Woensdag,l9 Maart 1952 werd h i ero-ver ten huize 
van ONDERSTAL,Gijsbert,24-10-06,Dijkgraafseweg 58 te vVageninge 
een bijeenkomst gehouden,waar de namen en adressen van bedoel
de ledenvan de P.v.d.A.werden besproken.Hierbij waren aanwe-

zig: 
ONDERSTAL,Gijsbert,24-10-06,Dijkgraafseweg 58 
te Nageningen; . 
ROELOFS,Hermann,31-12-07,Celebesstraat 18 te 
'vVageningen; 
!~LLE V~~,Leendert,Abraham,9-7-04,Celebesstraat 

18 te Wageningen; 
KNAAPE,Adriaan,Leonard,3-5-17,Dijkgraafseweg 91 
te vllageningen; 

V 

VINK DE,Hendrik,2-4-00,Borneostraat 26· te 
·,1f ageningen. · 

KB, 7 April 1952 # 
·. 
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