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In antwoord op Uw neven
vermeld schrijven d.d. 21 April 
19.50 heb ik de eer U hierbij een 
cartotheekkaart te doen toekomen 
ten name van 

� 
Bert:ha,l.Iefldrika 

KUIPER(-Spi�ring) 
geboren 9 Augustus 1914 te 
Amsterdam 
wonende te ZAANDAM, J.C. van 
Wessemstraat no • .5.5. 

Zaandam, .5 Mei 19.50. 
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Antwoord op: Nr.282/661 - Dienstgeheim. 
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· 12 MEI 1950
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Het betreft hier, DIEU\iKE H:UNK, geboren te LûKKUM, 

op 16 Mei 1899,echtgenote van Gilles AREl'IDS,geboren te 

PURit.EREND, op 18 Augustus 1897, wonende te PURMEREND, 

Vooruitstraat nr.94 • 

Zowel v�n D.BF.INK als van G.AREN7.JS werden reeds karto

theekstaten ingezonden. 

Thans kan als vaststaand worden aangenomen dat tARLNDS en 

BRINK beiden lid zijn van de C.P.N. 

D.BRINK maakt deel uit van het comiie "Actie tegen huur

verhoging 11te PURMEREN1). In deze functie is zij actief 

en zij gaat huis aan huis om personen voor deze actie 

te winnen.Voor dit doel loopt zij ook met inteken-lijs

ten. 

Zij �:l . .'Y.a� ,_h!.,\ type �zeer domme volksvrouw, .. Overigens

een onbeduidende vrouw.Of zij deel uit maakt van het 

Landelijk Comiie tegen Huurverhoging kan dezerzijds niet 

rorden bevestigd • 
. , •, 

. ' 

Haar echtgenoot GIL.LES .AREIWS, (hij rieeft een· ongelukkig 

been en is half invalide) is een ontevreden persoon en 

betweter. 
PURLEITuNL, 2 Mei 1950. 

No.282/661 -1950- DIENSTGEHEIM. 
�
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Gezien en doorgezonden. Hierop heft betrekking 
schrijven No. 81507, d.d. �l April 1950. 

J 
1950. 

het 



Openbare bijeenkomst 5 
gehouden te Leiden, op 

DIENSTGEHEIM. 
1 

& 'n-i 
- " /, ;_.,;_�. J-Mei-comité, -·

Vrijdag, 5 Mei 1950. 10 MEI 1950 .D -�...,.... 

Op Vrijdag, 5 Mei 1950, hield het 5 Mei-comité e ei en, 
een openbare bijeenkomst in café '' 't Raedthuystt te Leiden. Het 

tl!"" 1,1 bestuur van dit comité werd gevormd door: Elisabeth WEERVOORI', 
fi)J>lV-,\ 

J(I geboren te 's-Gravenhage, 2 Juni 1915, echtgenote van J.F.UYT
j1 v ,\.- , TENBOOGAART, wonende te Leiden, Herensingel 2B, Pieter van de 
JJP"-?' t� 1' VEEN, geboren te Hoorn, 13 Februari 1927, wonende te Leiden, 

�• Voorstraat 18, Dirk van der NEUT, geboren te Alphen a.d.Rijn, 
123 November 1914, wonende te Leiden, Kaarsenmakerstraat 20 en

Cornelis Hubertus van NCXJRDEN, geboren te Den Helder, 2 Januari= 
1900, wonende te Leiden, Soembastraat 50 (allen communist). Op 
het toneel hing een spandoek met het opschrift 115 Mei-comité". 
Als spreker trad op een zekere MEIJERS, lid van de Nationale 

[ •Vf� Vredesraad. Medewerking werd verleend door de declamator HEILI-
• .fl'\ GERS en een muziekgroepje (1 piano en 2 mandolinen) van de C.P.N.

afdeling Leiden. Aanwezig waren 28 personen (zaalruimte 80 zit
plaatsen) waaronder geen militairen in uniform. 

Te 20. 20 uur opende E. UYTTENBCOGAART-NEERVOORI' voornoemd 
de bijeenkomst en heette allen hartelijk welkom. Zij gaf direct 
de muziek de gelegenheid enkele nummers ten gehore te brengen. 
Na het optreden van het muziekgroepje droeg HEILIGERS enige 
gedichten voor, waarna pauze werd gehouden. 

Na de pauze hield MEIJERS een rede van 20 minuten. 
11 Toehoorders, aldus MEIJERS, het is goed bij de viering van 

de 5e Mei zich te realistren wat wij eigenlijk gedenken. Geden
ken wij alleen maar het feit, dat wij in 1945 op de 5e Mei onze 
vrijheid herkregen? Neen toehoorders. Wij gedenken het feit, 
dat wij verlost werden van het Nazidom. Vijf jaar Duitse bezet
ting hebben wij meegemaakt. Welk een verschrikking deze bezet
ting voor ons volk en voor alle door de Duitsers bezette landen 
is geweest, is genoegzaam bekend. Na de eerste wereld-oorlog 
hebben de mensen gezegd, nooit meer oorlog en ook na de tweede 
wereld-oorlog zeiden ze, nu nooit geen oorlog meer. Een derde 
wereld-oorlog wordt echter alweer uitgebroed. In de twee afge
lopen wereld-oorlogen hebben 17 millioen mensen het leven moe
ten laten. Wanneer alle mensen hetzelfde zouden denken en tegen 
oorlog en voor vr@e zouden zijn, zou het voeren van een oorlog 
tet het verleden behoren. In de afgelopen oorlog hebben we gezie� 
dat alle mensen één konden zijn. Algehele samenwerking bestond 
en het deed niet terzake of je katholiek, christen, socialist of 
communist was. Naar godsdienstige of politieke overtuiging werd 
niet gekeken. Gelukkig groeien de vredes-gedachten bij de men
sen. Een bewijs hiervan is het in 1949 te Parijs gehouden vredes
congres waar 600 millioen mensen vertegenwoordigd waren. Verder 
denk ik aan de handtekeningen-actie welke nu aan de gang is en 
waaruit blijkt, dat het overgrote deel van de bevolking tegen 
oorlog is. Ik denk aan de vredes-comité•s welke in de bedriöve n 
zijn en nog zullen worden opgericht. Ik denk aan de haven-ar
beiders van Cherbourg die geweigerd hebben een schip, geladen 
met Amerikaanse wapenen te lossen. Ik geef toe, dat dit schip 
wel gelost is geworden, maar dit is gedaan door enige uitge
hongerde werkloze havenarbeiders. Maar de strijd voor de vrede 
gaat toch door.Voorts denk ik aan de havenarbeiders in Italië, 
België, Engeland, Frankrijk en Nederland, die geweigerd hebben 
de Amerikaanse wapenen uit de schepen te lossen. Dat de mensen 
vrede willen hebben zl..�ewezen bij de komst van de generaals
Montgomery en Bradley. onderden vrouwen hebben toen gedemon
streerd tegen de oorlog en voor het behoud van de vrede. In 
Rotterdam, bij aankomst van het eerste schip met wapenen, zijn 
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demonstraties gehouden. De politie trad bruut tegen de demon
stranten op en men waande zich in een sperrgebiet tijdens de 
Duitse bezetting, zo zenuwachtig waren de agenten. 11iij veroor
delen het optreden van de Folitie tegen de demonstranten, zowel 
te Amsterdam, 's-Gravenhage als te Rotterdam. Nooit meer oorlog 
hebben de mensen gezegd. Nog maar 5 jaren zijn na de oorlog ver
streken en thans weten we, dat de kapitalisten alwaer een nieuwe 
wereld-oorlog uitbroeden. Daarom moeten wij ons goed realiseren 
wat wij op deze dag moeten gedenken. Wij zetten ons in tegen 
oorlog, maar voor vrede, arbeid en brood." 

Na de rede van MEIJERS bracht het muziekgroepje nog enkele 
nummers ten gehore en droeg HEILIGERS nog enige gedichten voor. 

C I\ / 
Voor de bijeenkomst gesloten werd kreeg Johannes LCOIJE, 

·, · geboren te Weststellingwerf, 9 Mei 1887, wonende te Leiden,
Coornhertstraat 49 nog even het woord. Hij zei, dat het eerste 
schip met wapenen in Rotterdam was gearriveerd en dat de haven
arbeiders hadden geweigerd dit schip te lossen. Van het Rotter
damse havenarbeiders-comité had hij een brief ontvangen waarin 
stond vermeld, dat de strijd zwaar zou zijn. Voor deze zware 
strijd hadden de havenarbeiders ·munitie nodig, waarom hij de 
aanwezigen vroeg bij de secretaris van de E.v.c. te Leiden, 
steunlijsten aan te vragen teneinde de nodige munitie voor de 
Rotterdamse havenarbeiders te kunnen inzamelen. Volgens hem was 
het colleCteren met steunlijsten tevens een mooi aanknopingspunt 
voor de arbeiders om in de b�rijven over de vredes-actie te 
spreken. 

Te 21.45 uur sloot E.UYTTENBOOGAARI'-NEERVOORI' de bijeen
komst, na dank te hebben gebracht aan ��IJERS, HEILIGERS en 
het muziekgroepje. 

Het geheel had een rustig verloop. 

Leiden, 6 Mei 1950. 
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VERTROUWELIJK 

9 Mei 19'.:>0. 

Onderwerp: Bijeenkomst Haags Herdenkingscomité 5 Mei 1945 

Datum ontvangst bericht: 6 Mei 1950 
Betrouwbaarheid berichi;gever: be"trouwbaar 
Waardering bericht: betrouwbaar 

Tevens bericht gezonden aan:--

Medewerkende instanties:--

Ondernomen actie:---

Nadat door de Burgemeester van de gemeente 's-Graven-
hage afwijzend was beichikt op een verzoek van het "Haags 
Herdenkingscomi té 5 Mei 1945 n, tot he"t houden v an een be
toging op Vrijdag 5 Mei 1950 te 15.00 uur met ongeveer 10\ 
personen, waarbij zouden worden medegev9erd nationale vla1 
gen, spandoeken en borden met ae)leuzen: 

Voor een blijvende Vrede; 
Voor Nationale zelfstandigheid; 
Voor Vrede en Democratie; 
Voor Vrede en Nationale zelfstandigheid; 
Er mag geen oorlog komen; 
Voor Vrede, Democratie en Vooruitgang; 
G�en oorlogsproductie; 
Vergeet niet de oorlog 1940-1945; 

en het houden van een openluchthijeenkomst op het Jaco9 Vé 

waar het woord zouden voeren: 

I 
"'G. SINTERNIKLAAS uit S"trijen, /P. v.d. VELDE Jr. te 's-GJ 

venhag6::tj'w.JXMOEL uit Gouda en J.HORSAMEYER uiv Haarlem, 
heeft genóemd Herdenkingscomi té een openbare vergadering 1 
legd in het gebouw 11Amico" aan de .Nieuwstraat 30 te 's-G-rt 
venhage. 

Zaalcapaci tei t naar s.chatting 300 zitplaatsen. _Aanwe� 
plm. 200 personen. 

)(.. Te omstreeks 15.00 uur opende de voorzii;"ter: 
�. fî 1/ Jan Willem VERDUIN, geboren te 's-u-ravenhage 30 Juli 

1923, kantoorbediende, wonende Nieuwedieps"traat 101 te 
's-Gravenhage, de vergadering. Hij dee�de mede, dat de sp� 
kers en spreekste� voor wat hun politieke inzichten be
treft, nog al van elkaar verschilden. Hij sprak er zijn 01 

tevredenheid over uit, dat de Burgemeester van Den Haag d 
massale meeting, welke op het Jacob van Campenplein zou w 
den gehouden, had verboden. Hij herdach"t in zijn openings
woord de gevallen verzetshelden in het algemeen en de com
munis"tische in het bijzonder. Hij noemde o.a. VAN VEEN, 
Dr Jan KASTEIJN, CHEF D'HÖTEL e.a. 

Als eerste spreekster trad naar voren de moeder van 
Dr KASTBIJN (personalia niet bekend). Deze vrouw sprak ze 
beschaafd en citeerde een tweetal gesprekken welke zij me 
twee verschillende meisjes had gehad. Een Hollands meisje 
had haar verteld, dat zij haar broer had verl oren en dat' 
met elke moeder meevoelde, die een zoon verloren bad. Een 
Engels meisje had haar gezegd: "Wij jongeren kunnen niet 
meer leven, zonder de spanning van een oorlog". Voorts 

-schilderde-
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schilderde zij de gruwelen van een nieuwe oorlog en besloc 
met he-c gezegde "Een oorlog kan en moet voo:rk omen worden". 

Hierna las de voorzitter een schrijven voor, afkoms-cj 
tJ(/.

,
van: Dr Jan KALF� geboren te Amsterdam 10 Mei 1873, wonenä 
Assende:î:fïf.straat ?3 te 's-Gravenhage, die in verband met 
zijn hoge leeftijd niet aanwezig kon zijn. De vrouw van 

d .t( îi KALF, Marie KAJ?TEYN, ge boren te Londen 16 Juni 1883, woner 
r .A.ssendelftstraat ?3 te 's-Gravenhage, was aan de bestuurs1 

fel gezeten. In dit schrijven vertelde Dr KALF van zijn re 
naar Rusland, waar volgens hem de kunst op zo'n hoog peil 
staat. 

Vervolgens sprak Paulus V AN DE VELDE, geboren te Leié 
26 Maart 1931, scholier, wonende Marktweg 17 te 's-Graven
hage. 

1 VAN DE VELDE is secretari_syan __ de _ Org.a._nisatie voor Pl 
fgressieve Studerende Jeugd. Deze fanatieke jongeman huldié 
deaienstweigeraarsen·zeide veel respect te hebben voor 
personen als VAN PRAAG e.a., die steliing hadden genomen 
gen de koloniale oorlog. Hij vergeleek in dit verband 
Dr DREES met een GöRING. Hij vond dat de tijd van praten 
voorbij was en dat het geen kwaad zou kunnen, wanneer de 
vooruitstrevenden eens gingen "knokKen" (daverend applaus 

� Hierna werd gedeclameerd door de communist: 
�0 �9J�(/� Petrus Cornelis Wilhelmus VAN III'EERSBERGEN, geboren tE 

�, · Tilburg 23 November 1904, vaKbondsbestuurder, wonende Har
stenhoekweg 95 te 's-Gravenhage. 

Zijn declamatie was een en al verheerlijking van de 
Sovjet-Unie. 

Voorts werd het woord gevoerd door een joodse vrouw, j�o.«, /die met Mevrouw VISSER werd aangesproken. Uit haar betoog
!. t.v-o. .. ';� werd afgeleid, dat zij de dochter is van de vroegere pres:

�1v. "'.1()1'2..�� dent van de Hoge Raad, Mr Dr L.E.VISSER. Zij hield een onf
menhangend betoog, waarin zij de Sovjet-Unie verheerlijktt 
Na haar betoog werden haar bloemen aangeboden. Hierna wer� 

� gepauseerd.
' Na de pauze sprak de beeldhouwer Hubertus VAN LITH 

�-� (verdere gegevens onbekend). Hij herdach-c de gevallenen e1

- ·
noemde enkele namen, o.a. VAN VEEN, CHEF D'HÖTEL e.a. Hij 
verzocht de aanwezigen te gaan staan en hem na te zeggen: 
"Ik wil zijn zoals zij 11• Hij wees zijn gehoor op de grote 
voorvechter voor de vrede "STALIN" en heKelde de oorlogsoJ 

sers, die er op uit zijn om weer een oorlog te voeren. 
Tenslotte sprak nog: 

·v C./{ . Wilhelm J.A.MOEL, geboren te Am.s-cerdam 29 September 19· 
Q.u'l'\.u-t, 1 · · .C.-bestuurder, wonende te Gouda. 

Deze ci�eerde gedeelten uit geschriften van Ds.BANNil 
die hij e en verrader noemde. De gehele vergadering stond 
meer in het teken van propaganda voor de communistische 
ideologie dan in die van dodenherdenking. �r was enthousi 
me. 

Te circa 17.15 uur werd deze vergadering gesloten. 

Voor deze bijeenkomst was o.a. propaganda gemaakir"do 
de aid. Den Haag van de .Algemene Bond van Werkers in de Iî 
taalnijverheid "De Metaal" (E.V.C.), die bij diverse bedr 
ven te 's-G-ravenhage maniresten, behelzende een oproep om 
deze vergadering te bezoeken, verspreidde. Een arschrift 
gaat hierbij. 

He-c bestuur van het Haags Herdenkingscomité was als 
volgt samengesteld: 

-}-
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J\ ';/ KAPTEIJN, Marie, gescheiden van Dr J.KALFF, geboren

( 

te Londen 16 Juni 1883, wonende Assende.L! 1.,S Lraa1; j3; 

X.ISINTERNIKL.AAS, Gerri�, geboren te Strijen 29 Sep�ember 1900, 
wonende te Strijen; 

VELDE, Paulus van de, geboren te Leiden 26 Maart 1931, 
de Marktweg 17; 

1 JAMOEL, Wilhelm, geboren te Ams·Gerdam 29 September 1912, 
wonende te Gouda; 

_,f"JHORSTMEIJER, Jan, geboren 13 Januari 1910, wonende te 
lem; 

� lJlr;:.. VERDUIN, Jan Willem, geboren t e  's-Gravenhage 30 Juli 1923, 
wonende N.i.euwediepstraat 101; 

)(. MEERSBERGEN, �etrus Cornelis Wilhelmus van, geboren te Til
burg 23 November 19ü4, wonende Hars�enhoekweg 95; 

°'' MULDER, .A.nna Catharina, geboren te 's-Gravenhage 29 Apr .i.l. 
1907, wonende Johannisburgs�raat 43, gehuwd mev KOERT, 
manus Godefridus; 

� LEEUW'E, Jules de, geboren te .Amsterdam 7 Januari 1913, wo
nende Suezkade 173; 

p( I COERTS, 'Elzina Hille chiena, ge boren te Borger ( Dld. ) 28 
Augustus 1904, wonende Juliana van Stolberglaan 315, gehuwd 
met J.H.VAN KE'EKEM; 

,t....)zmrnERVAl""if, Jannigje, geboren te 's-Gravenhage 24 Maart 1926, 
wonende Laan van Nieuw Oost-Indië 14, allen bij Uw dienst 

·

1e

nd. (einde) 



A f s c h r i f t 

ALLEN VRIJ OP DE �de MEI 

V R EU G D E� V RE' DE. 

Uitgave: Algemene Bond van werkers in d e  Metaalnijverheid. 
Afd. : Den Haag 

"De Metaal" Secr. Antheunisstr.24. 

Op 5 Mei 1945 werd ons land bevrijd van de Hitlerbarbaren. 
Op dien datum hebben wij allen onze vreugde geuit over he� einde van de 
vreselijke 2de Wereldoorlog. 
KorG daarna was het de toenmalige Minister-Presidenv Schermerhorn, die 
verklaarde dat de armoede gelijkelijk verdeeld zou worden. 
Wat van de gelijkelijke verdeling der armoede terecht is gekomen, behoeven 
wij U niet te vertellen. 
De rijken werden rijker en de arbeiders moesten strijden tegefi massa-ont
slagen, vers.Lechteringen en werkloosheid en voor loonsverhoging, waartoe 
zij werden genoodzaakt door de steeds stijgende prijzen der levensmiddelen • 

• Zelfs wil men de arbeiders, de· viering van de 5de Mei, a.Ls nationale her
denkingsdag, onmogelijk maken. 
Op 5 Mei 194� reeds, verlieten ech·ter duizenden arbeiders en arbeidsters 
de fabrieken, werkplaatsen, ateliers en bouwwerken, om tezamen de ,de Mei 
te vieren en gedetlken. 
Tegen de wil van de patroons en de regering lagen vele bedrijven geheel 
stil. 
Door deze feiten geprest, is het Col.v.Rijksbemiddelaars ertoe overgegaan 
de patroons te laten weten, dat aan de arbeiders op 5 Mei, na 1 uur, vrij
af gegeven MAG worden. 

Een �éder van U zal het echter met ons eens zijn, dat het niet aan de wil
lekeur van een patroon overgelaten mag worden, of de arbeiders op de 5de 
Mei de dag der bevrijding zullen herdenken, doch dat wij het zijn die zul
len zeggen ••• 5 Mei willen wij vieren als een dag van vreugde, doch t evens 
een dag van bezinning en strijd tegen een nieuwe wereldoorlog. 
Daarom zal ons antwoord moeten zijn: 
110p de 5de Mei niet mag, maar moet een ieder VRIJ, MET BEHOUD VAN LOON" 

.RMT DAAROM COMITé 1 S OF DELEGATIES, DIE DIT BIJ DE PATROONS KENBAAR GAA.N 
MAKEN. 

GAARNE VOLDOEN WIJ AAN ffET VERZOEK VAN HET "HAAGS HERDENKINGSCOMITé 5 MEI 
1945" OM U OP TE ROEPEN VOOR EEN OPENBARE BIJEElH{OMST DIE DIT COMITé 
HEB:FT BELEGD OP VRIJDAG 5 MEI V.A.N 3 tot 4.30 uur, IN GEBOUW "MIICO", 
NIEUVTSTRAAT 30. 

Aldaar zal het woord gevoerd worden door een aantal sprekers 
schillende richting en geloof, over het onderwerp: 
VOOR VREDE - NATIONALE ZELFSTANDIGHEID - en DEMOCRATIE. 
Strijdt dut met ons voor de vrije middag op 5 Mei en bezoekt 
bijeenkomst. 

Het bestuur "De Metaal" 
Afd. Den Haag. 

van ver-

bovens"taande 
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X ')8 ME·t 1950
..__._ ___ ._ 

ACDJ rJry 1 s---1 
1�: • 

f Naar aanleiding van een schrijven van het ,.:d_nisterie 
van Binnenlandse Zaken, 's-Gi"nvenhage, d.d. 13 Januari 1950,
ro. 71465, ond. "Comité tegen huurverhoging.", kan he t volgende 
worden vermeld: 

De personalia van in vorenaangehaald schrijven genoemde 
P.T.BIJHOLT luidt als volgt: 
BIJLHOLT, Petrus Frederikus, geboren te Veendam 6-6-18, van 
beroep bakker, geen kerk, wonende te Groningen)80/b aan de
Oliemuldersweg. Van hem is bekend, dat hij is geabonneerd op 
ttDe 1'- ,RRh:ID 11 en dat hij secretaris is van het comité tegen de 
huurverhoging van de Oosterparkwijk en omgeving. De overige 
leden van dat comité zijn tot heden niet bekend. Bedoeld 
comité heeft een petitionnement doen rondgaan bij de bewoners 
van de Oosterparkwijk van de volgende inhoud: 

n ';{aarde vrienden, 
Zoals U bekend zal zijn, dreigt er binnenkort een huurver

hoging van minstens 1.5-0, waarbij dan nog komt, dat ook de per
sonele belasting zal worden verhoogd. Naast de reeks van prijs
stijgingen van de dagelijkse levensbehoeften, tengevolge van 
de devaluatie van de gulden, is deze huurverhoging wel een 
zeer ernstige aanslag op het levenspeil. van elk gezin, waarvan 
het hoofd met arbeid de kost moet verdie nen. 

Overal in de lande verrijzen dan ook huurcomitéts met het 
doel zich tegen deze huurvéhoging te verzetten en ------ roet 
resultaat. Reeds heeft de regering zich gedwongen gezien de 
voorgenomen huurverhoging enige. tijd uit te stellen. Uitstel 
is echter geen afstel en het is noodzakelijk dat de actie tegen 
huurverhoging in omvang en in kracht toeneemt. Ook wij willen 
een dergelijk comit� oprichten en verzoeken elkeen, die deze 
actie wil ondersteunen, zijn - haar - handtekening op deze 
lijst te plaatsen. 

Al.s volgende stap zullen de ondertekenaren worden uitge
nodigd op een vergadering, waar we gezam.élijk kunnen over
leggen wat ons te doen staat. 

NAAM . NAAM . tt 

Vorenbedoeld petitionnement, met 714 hantekeningen,
is op :N.la.andag 24 pril 1950 met een hiernavolgend begeleidend· 
schrijven bij de Raad der gemeente Groningen binnengekomen: 

Aan de raad der gemeente 
Groningen. 

Geachte college. 

Als comité tegen de huurverhoging richten wij ons uit 
naam van honderden bewoners van de Oosterp;l.rkbuurt tot U met 
het verzoek het volgende in overweging te willen nemen. 

le dat vanaf' September j.l. de kosten van het levensonderhoud 
praktisch met meer dan lO;b zijn gestegen. 

2e dat tegenover deze stijging van meer dan 10i0 slechts de loens 
verhoging van 5% gesteld is, die echter niet eens over de 
gehele linie is uitbetaali; zich 

3e dat de toch al zo moeilijke positie, waar� gez�.r:inen. yan 
de arbeiders bevinden, in het bijzonder door de pr1Jsst1J
gingen van het laatste hal.f jaar, onhoudbaar is geworden; 
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4e dat een verhoging van de huren niet zal kunnen worden betaald, 
zonder dat de honger in onze gezinnen wordt gehaald. 

5e dat een huurverhoging ongemotiveerd is, daar de woningen 

I 

slecht worden onderhouden, in het bijzonder de gemeentewoningen, 
tervdjl bovendien de regering van de gel den, die zij thans uit
geeft aan öewaplng, de kleine huiseigenaren tevreden kan stelle 

Dringen er bij Uwen Raad op aan bij de regering te protesteren 
tegen de voorgenomen huurverhoging en onverwijld maatregelen 
te treffen tot verbeteringen van het onderhoud der gemeente
woningen. 

namens het comit� 
secretaris 

.F.BIJLHOLT. 

Op Dinsdag 2 Mei 1950 is vorenbedoeld verzoek bij de 
Raad der gemeente Groningen in behandeling geweest. Bij de be

handeling van dat verzoek werd er van communistische zijde 
enig� commentaar geleverd. Na herhaald hamergeklop van de voor
zitter en nadat hij er verschillende malen op had gewezen dat 
bedoeld verzoek gericht moest worden aan de ReGering en dat de 
gemeenteraad van Groningen niet als loopbruggetje gebruikt 
moest worden, werd het verzoek voor kennisneming aangenomen. Op 
de openbare tribune was voor bedoeld verzoek geen belangstelling 

Ootj in de stadswijk "DE HOOGTEtt heeft zich een voorlopig 
�comit� gevormd, tegen huurverhoging. Door dat comit� zijn pam

fletjes met de volgende inhoud bij de buurtbewoners verspreid: 
BU UR'rGm OTENI ,,,--

Uit de pers hebben we kunnen vernemen, dat de regering van plan 
is om de huren met l.57� te verhogen. 
Dit betekent een nieuwe gevoelige aanslag op ons levenspeil. 
De prijzen stijgen met de dag. We denken slechts aan boter, vet, 
Koffie, thee, brood, enz. nderzijds worden steeds groter groe
pen met werkloosheid bedreigd; velen zijn reeds weer ae.ngewezen 
op de werkverschaffing. 
Desondanks wil de regering de huurverhoging doorzetten. Voorlo
pig met 15 procent, maax volgens minister In 't �eld zal dit 
worden opgevoerd tot 60 procent. 

Deze nieuwe aderlating brengt bittere armoede in onze gezinnen. 
Daarom moet hiertegen de strijd worden aangebonden. 
In vele steden en dorpen zijn reeds 

COI\ITTEB'S T�G� HUURV�RHOGING 
opgericht. In deze comitee's verenigen zich de huurders van alle 
richtingen om gezame'lijk aetie te voeren tegen de huurverhoging. 
Op de Hoogte heeft zich een Voorlopig Comitee gevormd. Dit 
Comitee roept alle buurtbewoners op tot het bijwonen van een 

OFENB RE VE G D�RIN G 
op :MAJ NDAG 27 FEBR. a.s. in het CLUBGJ!:BOUW "D:t!; HOOGTZ�' aanv.8uur 

KOMT ALLEN, HET Gt AT O : 
Het Voorlopig Comitee 

G.Huizing Bedumerweg 112/a 
Iüevr. Vennema H.einautstr. "3 
J. dagter Bedumerweg 128/a. 
A.Plenter Bedumerweg 69/a. 

De aangekondigde vergadering heeft geen resultaat op
geleverd. Het. 'is een f'iasco geworden. Des avonds 8 uur waren 
zeven personen bij het clubgebouw 11DE HOOGTE" aanwezig. Na enig
gepraat zijn die zeven personen hunsweegs gegaan en heeft er 
geen vergadering plaats gevonden. 
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Van de personen die nHet Voorlopig Comi t� 11 vormen 
IJ van de stadswijk 1tDe Hoogte 11

, is het volgende bekend: 
IJ• it. 

J
..- Gezinus HUIZING, geboren te Odoorn 29-7-99, wonende te

- Groningen, Bedurnerweg ll2/a, is gehuwd met:,,. 
Johanna MULD ,geboren te Onstwedde 18-3- 6, uit dat huwelijk 
zijn geboren: 
Johanna HUIZING, geboren te 's-Gravenhage 12-5-30 en 
Henderikus HUIZING, gebOEen te lvîonster 27-11-32. 

Gezinus HUIZD G is geabonneerd o:p De Waarheid, ziJn omge
ving is van mening dat hij communistische neigingen heeft. Het 
gezin, dat tot de Ned.Herv. kerk behoort, staat als een net ge 
zin bekend. 

/)rJ.. �/ {Me;r. �.f:J �v$.) �ri�tj �- P� T�fP..� g�bo;en
-

te 
-

&;en
-

Gr � 29-1:10� 
.i �wonende te Groningen, tleinautstraat 3, is gehuwd met: 

d. *-•..-'<: Geert VENNEN!A, geboren te Groningen 23-9-09, uit dat huwelijk
zijn geboren: 
Antje E.A.VENNE!\IJA, geboren te Groningen 2-9-34 en 
Greta Gerda V�1v rEhJ.A, geboren te Groningen 27,-5-36. 

Grietje POSTErlffi is bezorgster geweest van De 1aarheid. 
i949 wa.s zij lid van de N.V.B. 

� Geert V'.J::Nl'JE!.v.iA maakte in 1946 door middel van een raambil-
jet reclame voor de O.P.N. voor de verkiezingen. In 1947 was 
hij lid van R.W.H. en geabonneerd op WIJ van I.W.N •• In 1950 
was hij medeondertekenaar van de candidatenlijst van de C.F.N., 
voor de Provinciale Staten verkiezingan. De Waarheid wordt aan 
zijn woning bezorgd. De gezinsleden staan in hun omgeving als 
nette personen bekend. 

/), J:.,-,- ;:oh�nn;s JAGn:R� g;bo;en
-

te
-

Gr;ni�e� 4=4-�7, 
-

wonende te 
�Groni11.gen, Bedumerweg 128/a, is gehuwd met: 

.. �)pina ·'fillemina NOORDHOFF, geboren te Groningen 12.-12-03, uit 
�dat huwelijk zijn geboren: 

Roelof WAQ!l'�, geboren te Groningen 10-2-28 

,.,..-0 / 
Hein J"ohan VlAGT�, geboren te Groningen 9-12-30

r Neeltje Lammechien •mGT· , geboren te Groningen 26-1-33 en 
Corrie YfAGTER, geboren te Groningen 1-11-43. 

Johannes HAGT::..:R is lid van Ned.-U •• s.R en geabonneerd op 
De ilaar�eid. In de bezettingstijd was hij lid van het N •••• 

-41a In de dammers-kringen te Groningen treedt hij als een goede 
L d�fstal v/e dammer op de voorgrond.Op 13-4-50 is hij aangehouden ter�akeL 
rijwiel, c.q. � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
poging

�

daartoe.V'� �V-ldrik PLLNT]j;R, geboren te Groningen 31-7-15, wonende te 
� Groningen, Bedumerweg 69/a, is gehuwd met:

/) 
'-" Karolina KROESKE, geboren te Sneek 15-8-22, uit dat huwelijk 

l. - / zijn drie kinderèn geboren, respectievelijk in: '44, t 45 en 48. 
d· · g � Aaldrik PL.t:.NT R was in 1949 candidaat voor de G.P •• 

A4'. voor de gemeenteraadsverkiezingen. In datzelfde jaar werd hij 
v· benoemd in het bestuur van de afdeling Groningen, van de C.P.N. 

zie rapport 174/49. In 1949 en 1950 maakte hij door middel van 
een raambiljet reclame voor de C.P.N., voor de verkiezingen. 
In l.950 werd De 1aarheid aan zijn woning bezorgd. 

Karolina KROESKE wordt naar aanleiding van door haar ge
dane uitlatingen geacht te zijn georienteerd o:p dec •• r.

In de overige stadswijken van Groningen is tot heden 
niet gebleken dat er enige actie tegen huurverhoging heeft 
plaats gevond�n. De actie tegen de huurverhoging blijft onze 
aandacht behouden; wanneer er nieuwe gegevens naar voren komen 
zullen die worden gerapporteerd. 

Behoudens vorenstaande is er in de administratie 
de Justitie, Politie en P.R.A. te Groningen niets be�end 
ten nadele van vorengenoemde personen. - - - 12 Lei 1950. 



Activiteit afd. Heemstede c;P.N.

propaganda-abonné•s werving; 
huurcomitá. 

Uit betrouwbare bron. 

•De afd. Heemstede der C.P.N. schijnt de laatste tijd 

1 

zeer actief te zijn. Daar maakt men aan de hand van di
verse berichten een soort bulletin, waarin berichten van 
de "reactie" worden ontmaskerd, enz. Met dit bulletin 
wordt dan gewerkt• Vooral in de Indische buurt (bij van 
Merlelaan) en in de buurt achter de Glip heeft men de 
laatste tijd veel abonn�'s gewonnen. 

Voorts is in Heemstede ook een 11huurcomit� 11 opgericht; ;I secr. H.c. Bank, Balistraat 23. Einde.

? 
f4l, i'klt /,7 )

/;; IJ.-l?t .. ; /r 'h"i 1-lrt 
1 ti-11 � · 

1/ 15 Mei 1950

// 

áuJ � /1 �e;/,l[M,L /l!Ntvtii 

/)!; �,kA- ku /hA d,4/1� � � ·
ï 

Aan het: 
Hoofd van de B.V.D. 
Javastraat 68 
•s-G r a v e n  h a  ge.
copie naar i.d. H'stede
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Ond .. :. H..C. 

IIId/h 3 

avenhaij , 5 Juni 1950 

schr. van Haarlem 85550 

, 'l IJ K z, Co 

ver ijzing naar het ook-aan U gezonden schriJven v n 
de I.D. &arlem dd.- 15.5.1950 no. 6Z42, oge lk U verzoek ri

· mij in kennis te willen doen stellen lllet de personalia,
� politieke antecedenten en verdeê van belang zijnde gegevens

betre:tfende àe daarin genoemde Ff.C. BANK, Balistre.a.t Z3 te 
· -Uwent, die s c.retaris zou zijn van een te Heemstede op . e-

D 
te 
RE 

r icht, "I-îuureomité".

F. D '7,a.

Indien de brief van de I�D. naarlem U aanleiding · 
opmerkingen, zal ik deze gaarne 

' l 

RF.T HOOFD VA DE D!EDST 
1.., namens deze: 

J, . Crabbendc:m 
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/'Il
No. 6343. 

. llJ.. t 
'. DAT. 

Activiteit Hillegom C.P.N. 
Huurcomitá; Abonn�'s actie. 

PAR: 

.--17 MEI t�OO 

ACD, cP:s--s-7> I

I 

Aan het: 

Reeds enige tijd geleden werd bericht dat in Hillegom een, 
anti-huurverhoging-comit� was opgericht. Secr. is: D.Wijk
huizen, van Vliestraat 8.

Sindsdien is gebleken dat de distr.secr.Kennemerland en 
de Distr.bestuurder P. Vooren enige keren naar Hillegom 
gingen voor bespreking. De distr.secr. Kennemerland heeft 
opdracht van het Hoofdbestuur om zich met Hillegom te oc
cuperen, hoewel deze gemeente niet in zijn district ligt. 

In Hillegom is o.a. de secr. van de V.A.R.A. lid van de 
C.P.N. Hij werkt goed en heeft nog onlangs 7 of 8 abonn�'s
yoor de "Waarheid" geworven.(Aldus een uitlating van Theo
Segerius). Bij deze gelegenheid is ook de(cartotheekkaart
van deze V.A.R.A.-man gezien.

Theo Segerius wist nog te vertellen, dat de V.A.R.A.-man 
op een V.A.R.A.vergadering op de vingers was getikt omdat 
hij ''communistische neigingen had". Hij zou dit hebben ont
kend. 

Voorts'zouden nog 2 "zèlfstandigen" uit Hillegom met deze 
·v.A.R.A.-man samenwerken.

Behoudt dezerzijds aandacht. 

Met het,oog op de bron wordt aangedrongen op� spaar

zaam gebruik van dit rapport. (Dezerzijds niet doorgegeven
aan R.P.) Einde. 

n 15 Mei 1950.

Hoofd van de B.V.D. 
Javastraat 68 
's-G r a v e n h a  g e. 



's-GravenhageJ 31 _ei,1950 

n.a.v. sctr. van Haarlem. 85551 z. C

verzoeken mij in kennis te wil
len doen stellen met de perso'nalia', politieR;e antece
denten èn verder van belang zijnde gegevens betreffende

r.D: "IJKHUIZJ):N, v. Vliestraat 8 te Hillegom.

Volge ns verkregen inlichtingen zou hij secretaris
zijn vari ee.q. te Hillegom opge"dchté Anti-Huurverhoging-
-Comitá. , , . ·· ·

. Gaarne zullen - zo mogelijk - dezelfde gegevens 
worden ontvangen be�reffende de overige leden van 
het oomi t0. 

De Heer Districtscommandant 
der Rijkspolitie 

· · 

in het District Leiden 
Schoolst.raat 6 
t·E ID E ·R DOR Po 

j Br.T HOOFD VAU DE DIENST 
/ . namens déze: 

. G. Crabbendum 
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I.D.No.38.

DIENSTGEHETIVI.

Ond.:openb.verg.ttVreewij�1 

Rotterdam. 7 Juni 1950. 

l 

Verslag van de openbare vergadering van de 
huurders van de N.V.Mij.voor Volkshuisvesting ttVree
wijk", bijeengeroepen door het eerder gevormde 
"Comité" en gehouden op Maandag 5 Juni 1950, te 20 
uur, in de aula van de school aan de Ploegstraat 28 
te Rotterdam. 

Aanwezig ca.80 personen, onder wie een tiental 
vrouwen. 

De Waal, Adriaan Leendert, geboren 5-8-90 te 
Rotterdam(bekend), opent te 20.10 uur de �ergadering, 
heet allen welkom en zegt dat het "Comité" in de afge
lopen maanden niet heeft stilgezeten. 

Gedurende deze tijd is het duidelijk geworden 
dat er met de directie van 11 Vreewijk" niet valt te 
praten, dus moet er uit een ander vaatje getapt 
worden om te trachten te voorkomen dat Koert (direc
teur van Vreewijk·) rekeningen stuurt, die gewoonweg 
belachelijk zijn. 

Het comité heeft in het geheel 15 vergaderingen 
gehouden en bestond aanvankelijk uit 7 leden;Ni�gelie,
Arie, geboren 30-3-81 te Rotterdam (bekend) hee t 
zich na onderlinge afspraak vrijwillig teruggetrokken. 

Spr. zegt dat er met Koert geen land te bezeil 
is en getracht moet worden buiten 1

1 Vreewijk11 om het 
doel te bereiken; doelbewust zullen de bewoners op 
een conflict moeten aansturen. 

Na een ENt�angBE rekening ontvangen te hebben 
gaat men uit angst naar Koert en tracht tot een over
eenkomst te komen; dat is verkeerd. 

Spr. zegt dat het "Comité" op 1 Febr. j.l. een 
verzoek om een onderhoud aan de directie van Vreewijk 
en op 5 Februari j.l. een soortgelijk verzoek heeft 
verzonden aan B & W, doch op beide kwam geen bericht. 

Op 16 Februari is aan beide instanties opnieuw 
een schrijven gericht, evenwel weer zonder resultaat. 
Daar een antwoord van B & W uitbleef, werd besloten 
een onderhoud aan te vragen bij Wethouder Meertens. 

Daar stemming tegen ons comité was gekweekt, 
ook bij de gemeentelijke instanties, wa� het moeilijk 
een onderhoud te verkrijgen, maar door aanhoudend 
aandringen en vasthouden, werden wij als bonafide 
mensen aangemerkt. 

Spr. zegt, tesamen met het medebestuurslid 
Rotmans,Johannes, geb:9-8-02 te Rotterdam(bekend), 
een onderhoud te hebben gehad met wethouder Meertens 
en met de president-commissaris van 11 Vreewijk11 Dutilh. 
Meertens was aanvankelijk sceptisch gestemd, doch zou 
de zaakonderzoeken; als wethouder stond hij achter 
de maaraschappij Vreewijk, doch niet achter de persoon 

-van Koert-
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van Koert. 
De gemeente heeft wel toezicht op het bedrijf, 

doch niet op de bedrijfsvoering. Daartegenover staat 
dat 11 Vreewijk11 voor zware financiële moeilijkheden 
zit. 11 Mei j.l. had men een onderhoud met Dutilh. Spr. 
zegt zeer hoffelijk te zijn ontvangen en geduldig te 
zijn aangehoord, doch evenals bij wethouder Meertens 
niet tot resultaten te zijn gekomen. 

Spr. zegt het voorstel aan Dutilh te hebben 
gedaan, zolang het onder:Zo..e.k duurt, elke actie van de 
zijde van Koert te staken. Dutilh kon dit niet garan
deren. Spr. zegt door een terzake kundige commissie 
een onderzoek te willen doen instellen naar het niet 
goed bewonen en het beschadigen van de woningen. 

Door de actie van het comité is bereikt dat de 
tuinhekjes en de kolenkisten niet meer behoeven te 
worden betaald, met dien verstande dat de directie van 
11Vreewijk 11 deze niet meer door nieuwe vervangt. Spr. 
leest hierna een betreffend schrijven voor en raadt 
aan elk schrijven van Koert of Buskop (door Koert inge 
schakelde rechtskundige) onbeantwoord te laten. 

Het comité staat op het standpunt 11 een goed ver
staander heeft maar een half woord nodig". 

Contacten met verschillende verenigingen in 
? uind orp zijn opgenomen. De vereniging "Vrijheid 11 heeft 
in deze alle medewerking toegezegd, ook financieel. 

Spr. zegt te willen komen tot het oprichten 
van een huurdersvereniging, waarvan het lidmaatschap 
25 cent per maand zal kosten. 

In de toekomst zal moeten worden geprocedeerd 
daar is geld voor nodig. "Koert" heeft de handschoen 
geworpen, wij zullen hem oprapen". Het comit'é heeft 
verschillende onkosten gemaakt o.a. de zaalhuur f.20.
en het drukken van de oproepen f.30.-. 

Spr. zegt, na het schrijven aan B · W ook een 
schrijven verzonden te hebben aan alle fractie-voorzit
ters van de Raad. Reeds 4 dagen daarna kreeg men bericht 
terug. "De heren waren bang dat dit comité een politieke 
achtergrond zou hebben� Wij zullen van ·deze wetenschap 
gebruik maken en de heren wat strenger aanpakken. 

Rotmans,J. zegt, dat Dutilh gezegd zou hebben 
dat Koert voor 11 Vreewijk11 een goede directeur is, die 
met weinig middelen veel weet te bereiken. 

Een van de volgende stappen, die het comité 
denkt te , à-eBn, is het geld dat reeds tengevolge 
onredelijke vordering is betaald terug te vorderen. 

De Waal,A.L. leest enkele wetsartikelen voor uit 
het Burgerlijk 7etboek betreffende de verplichtingen 
van de verhuurder en de huurder en adviseert geen enkele 
rekening te betalen. In die tijd zullen wij zo sterk 
zijn dat wij kunnen procederen. 

Spr. zegt, dat Buskoop ook wel weet wat er aan 
de hand is en ook zo rrarm niet meer loopt. Eendracht 
maakt macht; op zekere dag is het uit met de fratsen 
van Koert .Een huuropha ler die voor de bewoners goed !ÏIJs, 

-staat-
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staat er bij de directie in als "rotte kool". Ook 
voor deze man zal bet comité op de bres staan. Spr. 
zegt, dat de administratie van "Vreewijk" hopeloos in 
de war is en dat het personeel over het algemeen 
beneden het normale loon vrerkt • 

Hierna brengen enkele huurders hun ervaringen 
met de directie van "Vreewijk" naar voren. 

Bij handopsteken wordt besloten in een eerst
volgende ledenvergadering een definitief bestuur te 
kiezen. Het comité zal tot dan alle lopende zaken 
blijven behandelen. 

Alle aanwezigen geven zicb per ingevulde 
strook op als lid. 

De Waal, .L. zegt dat volgende week de contri
butie over de maand Juni zal worden geïnd en verzoekt 
vrijwilligers de nog niet binnen gekomen aanmeldings
stroken bij de bewoners op te halen. Hiertoe melden 
zich een tiental personen. Met de opwekking alle 
klachten aan het comité te melden, sluit spr. te 22 
uur de vergadering.---Einde--

.Aan B.V.D. 
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No. V.D. 1.309.50. 

ONDERWERP: 
Comité' s tegen 
huurverhoging. 

VERTROUWELIJK. 1. 

OP KAART 

ACD/ J 

DAT:, _ 

p -R: 
v. -

lS JUNI�. t 
""""- 1 

tfl,,Y5"Yo1 

14 Juni 1950.-

------------------------------·�--���-����� 

Datum van ontvangst bericht: 24.9.49, No.70294. 
Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar. 
Betrouwbaarheid bericht: Idem. 
Medewerkende instanties: Gemeente-secretarie. 

Geen. Tevens bericht gezonden aan: 
Ondernomen acties: Onder geheimhouding • 

•• 

• 

Ten vervolge op mijn aan/U gericht schrijven, 

d.d. 13.3.50, No. V.D. 1.184.5Ó en in antwoord op Uw
bovenvermeld schrijven, bericht ik U het volgende.�
Op Vrijdag,· 2l.2�50, wei-\t fin hotel "Central" alhier
een comité tegen huurverhoging gesticht, omvattende de
Ui tenboschstraat en omgeving. Besloten werd. dat dit
comité pogingen in het werk zou stellen om tot de op
richting van meerdere comité's in deze gemeente te ko-

. n 
I 

men. Dit comité bestaat uit de volgende personen.
/ p, {t · CORNELIS FREDERIK RODENBURG, geboren te Alkmaar, 

14.6.13, metselaar bouwvakken, wonende Overdiestraat 
No. 62 te Alkmaar. Hij was tot heden in mijn admini
str.atie onbekend. Ui� het onder�oek is niet kunnen
blijken, dat hij politiekextreme gedachten koestert. 
JAN BLAAUW, geboren te Zaandam, 10.4:0�., arbeider 
gasfabriek, wonende alhier, Overdiestraat No.69. Hij 
is bij Uw dienst bekend als lezer van "De '.'laarheid" en 
het voeren van correspondentie met de C.P.N. 
TAMMIGJE ANTJE BRANTENAAR, geboren te Schagen, 21.10.9 

zonder beroep, echtgenote van F.F.SEHSTEDT, wonende 

Uitenboschstraat No"32 alhier. Zij is bij Uw dienst 

kend als vermoedelijk communiste, ondertekenaarster 

van candidatenlijsten bij verkiezingen voor C.P.N. 

MARIA GEERTRUIDA BOERSEN, geboren te Alkmaar, 5.6.87, 

zonder beroep, echtgenote van L.SrUERS, wonende Uiten
boschstraat No. 2, alhier. Zij kan geacht worden de



• 

• 

communistische idee te zijn toegedaan en zij is bij Uw 

dienst bekend. 

GRIETJE ROORDA, geboren te KolU111Inerland, 31.5.02, zon

der beroep, weduwe van W.L.WOLF, wonende alhier, Mar

nixstraat No.l. Zij is bij Uw dienst bekend. Zij werd 

de laatste tijd meerdere malen gesignaleerd op vergade

ringen van C.P.N. en E.V.C. 

Door of vanwege voormelde comitéleden werd in het laat 

van April, begin Mei 1950, bij de bewoners van de Sta

tionsbuurt een gestencild schrijven huis-aan-huis be

z0rgd, waarvan een afschrift hierbij gaat. Op een aan 

dit schrijven gehechte strook was gelegenheid met ver

melding van naam en adres sympathie aan het streven 

van het comité kenbaar te maken. 

Op 9 Juni 1.1. werd in hotel "London" alhier een beslo

ten vergadering gehouden tot het stichten van een twee

de anti-huurverhoging-comité voor de Stationsbuurt, 

waartoe zij, die door het invallen van de strook op 

laatstgenoemd schrijven van hun sympathie hadden blijk 

gegeven, schriftelijk waren opgeroepen. De sympathiebe-
wirpi,n 

tuigingen/ingezameld door HENDRIKA .KREEFT-BOEKHOUT, 

hiernagenoemd, een actief lid van de Nederlandse Vrou

wen Beweging, afdeling .Alkmaar. 

Op deze vergadering waren aanwezig 4 mannen en 3

wen, wonende in de Stationsbuurt, alsmede de hiervoren 

genoemde 3 vrouwelijke leden van het comité "Uitenbosc 

straat en omgeving". De mannelijke leden van dit 

schenen verhinderd. 

TRIJNTJE HOOGLAND- VAN 't HOF, geboren 28.12.92, en b. 

Uw dienst bekend, actief bestuurslid van de plaatseli· 

ke afdeling van de N.Y.B., was mede ter vergadering ar

wezig. Zïj instrueerde mevrouw T.A.SEHSTEDT-BRANTENAA 

als lid van het reeds opgerichte ant:i,.i'-huurverhoging

comité hiervorengenoemd, bij haar taak deze oprichtin, 

vergadering te presideren. Mevrouw SEHSTEDT-BRANTEN 

opende te omstreeks 20.30 uur de vergadering en deeld 

mede, dat inplaats van de heer RIETVELD uit Am.sterda 

Noord, die door ziekte was verhinderd hedenavond te 

men, de heer BLOM, eveneens uit Amsterdam N'oord, 

spreken. BLOM was in het bezit van een brochure, 



• 
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titeld " Huurverhoging? Ja ••••••••• Neen!". Hij be
sprak in het kort de inhoud van deze brochure, zoals de 
door de regering voorgenomen compensatie in de belastin
gen, waarbij hij opmerkte, dat practisch geen arbeider 
in de inkomstenbelasting viel. Huurverhoging was abso
luut onmogelijk. Vastgesteld was, dat veel minder brood 
gebruikt werd als in de eerste jaren na de Bevrijding, 
hetgeen volgens BLOM zijn oorzaak vond in het feit, dat 
de arbeider het brood niet in voldoende :mate kon aan
schaffen,. omdat het te duur was. Hij memoreerde, dat de 
inkomsten van de kamerleden waren verhoogd en vergeleek 
daarmede de lonen van de arbeider. 
Hij wekte op zoveel mogelijk handtekeningen te verzamele 
als protest tegen de huurverhoging en deze voor de datum 
waarop het wetsvoorstel inzake de huurverhoging in de 2e 
Kamer aan de orde kwam (hij noemde daarbij vermoedelijk 
de datum van 21 Juli a.s.) bij het overkoepelend comité 
te Amsterdam in te dienen. Voor de deputaties die deze 
handtekeningen zouden aanbieden zou in verband met de te 
maken kosten een financiele regeling worden getroffen. 
Als sympthomen van de algemene ontstemming van het volk 
inzake de huurverhoging noemde hij de demonstratie te 
Zaandam, waarbij de niet tot de burgemeester toegelaten 
deputatie met op stroken papier gedrukte leuzen tegen de 
huurverhoging op de stoep van het Raadhuis had gedemon
stree�. Voorts de houding van de gemeenteraad van een 
R.K. dorp Ln het Zuiden van het land, welke raad zich 
unaniem tegen de huurverhoging uitsprak, alsmede van een 
gemeenteraad van eeri dorp in Friesland, voor het meren
deel bestaande uit P.v.d.A. leden, die zich ook scherp 
gekant toonde tegen deze huurverhoging. Hij zeide, dat 
men zou trachten op de dag ,waarop de wet inzake de 
huurverhoging bij de 2e Kamer in behandeling zou komen, 
voor de aanvang van de vergadering op de stoelen van de 
Kamerleden pamfletten neer te leggen, waarop de geschre
ven eis, dat zij door ons waren gekozen en wij hen gebo
den tegen dit bewuste wetsontwerp te stemmen. 
Hierna werd overgegaan tot de stichting van een comité 
voor de Statio�sbuurt, waarbij werd bepaald, dat het 
mité Uitenboschstraat en omgeving het Hoofdcomité of 
overkoepelend comité voor Alkmaar zou blijven.
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werden gekozen: 
te Koedijk, 23.9.05, typograaf, wonen-

0 In het nieuwe comité 
p, {(, . f PIETER GEUS, geboren 

/ de Kinheimstraat No. 23, alhier, voorzover dezerzijds be

j 
kend niet politiek-extreem georienteerd. 

,/), t,.I JOHANNES NICOLAAS BERKHOUT, geboren te Amsterdam, 28.12.07,
,/ ambtenaar sociale Zaken, wonende alhier, Snaarmanslaan No. 

141. Hij is voorzover tot heden alhier bekend niet politiek
extreem georiënteerd.Eerdergenoemde HENDRIKA BOEKHOUT, ge
boren te Bunnik, 16.10.00, zonder beroep, edhtgenote van
W�C.VAN DER KREEFT, wonende alhier, Druivenlaan No. 20. Zij
is bij Uw dienst bekend· als lid N.V.B. en Waarheid-lezer.
Bij een eventuele volgende vergadering zal de verkoop van
de brochure "Huurverhoging Ja ••••.•••• Neen!", alsmede van
steunzegeltjes nader worden besproken •
De vergadering werd te 21.30 uur door de voorzitster na
een dankwoord aan de spreker, gesloten.
Uit het bovenstaande is met grote zekerheid gebleken, dat
de bewering van D.G.VAN BEEK, geb. 28.1.08, geuit op het
C.P.N. congres te Rotterdam, vermeld in Uw aan mij gericht
schrijven d.d. 26.4.50, No. 81088, dat in deze gemeente 3
antfu-huurverhoging-comité's waren opgericht, onjuist is.
Het is echter niet onmogelijk, dat binnen afzienbare tijd
zal worden getracht een derde comité op te richten. De be
wering van D.G.VAN BEEK kan misschien worden gezien als een
voorbarige onthulling van bestaande plannen.- EilillE.�, ro·

Jr-�· 
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Aan de Nederlandse werkers 
' 

qehoor-gevenqe ;:i.an de uitnodiging van de E.V.C., zijn wij, 1500 mannen en vrouwen, op 24 Juni 
j.l.. te Utrecht bijeen geweest in. een· Demonst:t1atieve Bijeenkomst tegen de huurverhoging. 
Onder ons waren leden van de E.V.C., het N.V.V. en andere vakcentrales; wij hebben uitéén
lopende beroepen. en zijn werk�aam bij transportondernemingéU:, in industrieën en op het land.

) l 

WERKENDE MANNEN EN VROUWEN, 

· De plannen tot het verhogen van de huishuren met 15% naderen met rasse
schreden hun voltooiing. _
Bovendien zullen volgens officiële mededelingen binnenkort de subsidies
op het broodgraan en het veevoeder worden afgeschaft. Het staat vast,
dat het uitvoeren van deze maatregelen opnieuw de kosten van het levens-
onderhoud enorm zal doen stijgen. · 

Regering en Bestuurders van de Uniebonden beloven plechtig, dat de
nadelige gevolgen hiervan voor het levenspeil van de arbeidersgezinnen
opgevangen zullen worden door een verlaging van de inkomsten- en loon- •
belasti1:g.

Deze belofte is , een grove misleiding .
Het schermen met een toekomstige verlaging van de loon- en inkomsten
belasting gaat gepaard met reeds vergevorderde plannen tot verhoging

van de omzetbelasting, personele belasting, invoerrechten etc. Deze ver
zwarin van wat men uoe de indirecte belastingen, maakt een eventuele 

verlagmg van de inkomsten- en loonbelasting ruimschoots ongedaan.
De voorstellen ·tot verlaging van de loon- en inkomstenbelasting hebben
dan ook niets van doen met een compensatie voor de huurverµoging.
Om die reden is bij de Tweéde Kamer thans uitsluitend het Wetsontwerp
inzake de huurverhoging aan de orde, maar wanneer en of tot verlaging
van de loon- e!]. inkomstenbelasting besloten zal worden, is niet bekend.
De verhoging van de huishuren en d.e belastingverschuiving treffen vooral
de kinderrijke gezinnenn en de gezinnen met lage inkomens. Hun aantal
loopt in dé honderdduizenden.

Niet "proviterende" van een eventuele verlaging der inkomsten- en loon

belasting - want �aarvan genieten ze reeds vrijstelling - moeten zij,
indien de huurprijzen worden verhoogd en de belastingverschuiving in
werking treedt, zowel voor de huisbaas als hun leveranciers dieper in de
beurs tasten.

WERKERS MET HOOFD EN HAND: 

De koopkracht van de lonen werd na de oorlog .stelselmatig verlaagd door toepassing van het 
principe VEEL nemen en WEINIG geven. 

• Dat was zo in 1946, toen de prijzén werden opgedreven en de loonstop werd ver
scherpt. Naderhand werden uw gezinnen bedeeld met een Consumenten-Crediet.

• Dat was zo in 1948, ·toen opnieuw een golf van prijsstijgingen uw levenspeil teis
terde en in ruil daartoor slechts de Joekes-gulden werd gegeven.

• Dat was zo.toen als gevolg van de devalutie in September 1949 de kosten van het le
vensonderhoud met ruim 10% stegen en de lonen slechts met 5% werden verhoogd.

• D.at is ook thans weer het geval. Opnieuw wil de regering de ondernemersbelangen
dienen en de werkers in slaap sussen met vage en valse beloften.

,, 



I ' 

Wij, deelnemers aan de Demonstratieve Bijeenkomst tegen de huurverhoging, protesteren in 
dit verband tegen het optreden van de hoofiibesturen van N.V.V., K.A.B. en C.N.V. 
Terwijl zij hun goedkeuring hebben gehecht aan het ·verhogen van de dividenden, de afschaf
fing van de ondernemingsbelasting, het drastisch verminderen van de heffing ineens op de 
oorlogswinsten etc., maatregelen die de werkgevers ten goede komen, proberen zij de arbei
ders tevreden te stellen met radicale woorden. Daarmee mag niet langer genoegen genomen 
worden. De Demonstratieve Bijeenkomst eist van de N.V.V.-, K.A.B.- en C.N.V.-hoofdbestu
ren verwerping van de huurverhoging en alle andere verslechteringen. 

. 

. 

ARBEIDERS, MANNEN EN VROUWEN 

Uw levenspeil wordt verlaagd ten behoeve van de winsthonger der ondernemers. Op uw 
schouders worden de gevolgen van de toenemende crisis-verschijnselen afgewenteld. Uit uw 
smalle beurzen wordt de waanzinnige bewapeningswedloop betaald, die er op gericht is 

een gruwelijke atoomoorlog te ontketenen 

Wij, deelnemers aan de Demonstratieve Bijeenkomst tegen de huurverhoging, -weten echter, dat 
de Nederlandse. werkers hunkeren naar een leven, vrij van kommer, gebrek en angst voor 

. werkloosheid; zij verlangen bestaanszekerheid en sociale vooruitgang. 
Wij weten, dat de Nederlandse werkers de oorlog haten. Zij wensen een duurzame en hechte 
vrede met alle volkeren . 
. Uit naam' van deze groté' doeleinden en edele verlangens 

roepen wij jullie op de strijd te ontwikkelen 

tègen de· dreigende verslechteringen, .zoals huurverhoging, verhoging van de personele belas
ting en nieuwe prijsstijgingen door afschaffing van de subsidies op broodgraan en veevoeder. 

Werkend Nederland 
Wij, deelnemers aan de Demonstratievi Bijeenkomst, zijn daarom van mening, 
da-t-de beráa-mde-huur-ve:r-hogillg ftfge" ezeu-ffl6etr-worden, FWijl zande1: enig 
uitstèl 

een tweede 5 pCt. loonsverhoging moet worden gegeven 
,, 

Wij hebben besloten deze eis met alle ons ten dienste staande middelen te ver
werkelijken door het stellen van deze eis aan onze werkgevers en het organise
ren' van eensgezinde en daadwerkelijke acties. 
De E.V.C., trouw aan de levensbelangen van de arbeidersklasse, gaat in deze 
strijd vooraan. 
Leden van het N.V.V., de K.A.B. en het C.N.V., verlangt van Uw besturen, 
dat gij U in ledenvergaderingen kunt uitspreken over de verslechteringen, die 
voor de deur staan. 
Georganiseerden en ongeorganiseerden, verenigt U op de plaats, waar ge dage
lijks werkt. 

·weg met de huurverhoging
. , 

Voor een tweede S · pCt.
loonsverhoging

VoQr .de eenheicl van actie
De Demonstratieve Bijeenkomst tegen de huurverhoging. 
Utrecht, 24 Juni 1950. 
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Verbinding 
Ons kenmerk: 

67 
1747/50 I.D. 

Datum: 28 Juni 1g5o

1 1 t)tPJfl"' 

1 Onderwerp Verspreiding pamflet, 
gericht tegen huurverhoging 

--------------------------------------------------------------------

Op Woensdag, 28 Juni 1950, zijn te Eindhoven aan 
diverse uitgangspoorten van de fabrieken àer N.V. Philips pam
fletten verspreid, gericht tegen huurverhoging (Een exemplaar 
daarvan gaat hierbij.) 

Door de politie is hiertegen opgetreden en zijn de navol
ge�df personen proces-verbaal aangezegd:
1. . EISO, WILLEM KLOS, geboren te ambt. Ommen, 27 December

1905, gehuwd, Nederlander, van beroep timmerman, wonende 
te Eindhoven, Lavendelhof 8. 
Klos werd door zijn brutaal optreden ingesloten en voor
geleid. 
Klos is lid geweest van de C.P.N., Afdeling Bindhoven. 
Begin 1950 werd hij geroyeerd, omdat hij als trotskist 
werd beschouwd. In April 1950 heeft hij echter weer actief 
werk verricht voor de C.�.N. door het plakken van biljette 
verband houd ende met de verkiezingen. Hij is een zeer fa
natiek communist. 

2.· GERRIT DE HAAL�, geboren te Almkerk, 17 October 1917, ge
/. huwd, Nederlander, wonende te Geldrop, Lamstraat 5.

Hij is niet aangehouaen. 
de Haan is een actief communist, bestuurslid �.v.o. en 
bezorger van "De vJaarheidn. -

3. , .iillRLAJfl
J
S WAL -.VENS, geborEsn te Asperen, 8 Augustus 1916,

gehuwd, Nederlander, wonende te Eindhoven, Morsestraat 27. 
Hij is niet aangehouden. 
Walravens is abonné van "De Waarheid" sinds 1946 • 



AFSCHRIFT van een artikeltje uit het dagblad 11 De Waar-

heid" van 26.6.50.-

.ANTI-HUURVERHOGINGSCOMITé TE SCHOORL. 

1 Uit U 1 :�-�J� �-���-- .. •, 
1\ • ,tp::, • 
1 g. no.. . CL, .•... v. Ï........ '

, Voor :. . ... ·········-········ 

Schoorl, 26 Juni. Naar wij vernemen, heeft een aantal 

personen in Schoorl het initiatief gehomen tot het op

richten van een anti-huurverhogingscomitá. Degenen, die 

hiervoor belangstelling hebben, worden verzocht zich in 

verbinding te stellen met de heer Fr. Wezel, Voorweg 

Schoorl. Het is de bedoeling, dat v66r 1 Juli a.s. een 

schrijven aan het gemeentebestuur van Schoorl en aan de 

regering gezonden zal worden als protest tegen de huurver

hoging, ondertekend door alle inwoners van Schoorl.-



DIENSTGEHEIM. 

No. 28. 

No. V.D. 1.347.50. 29 Juni 1950.-

ONDERWERP: 

Toezending krantenartikel 

inzake Huurcomité te Schoorl. 

-, 
l 

---l 

i 30 JUNI 1950· 

Ik doe U te Uwer kennisneming hierbij toeko

men een afschrift in duplo van een artikel uit het 

dagblad "De Waarheid" van 26.6.50, betreffende de op

richting van een anti-huurcomité te Schoorl.-EINDE.-

� 



.AFSCHRIFT van een artikeltje uit het dagblad "De Waar

heid" van 26.6.50.-

.ANTI-HUURVERHOGINGSCOMITé TE SCHOORL. 

Schoorl, 26 Juni. Naar wij vernemen, heeft een aantal 

personen in Schoorl het initiatief gehomen tot het op

richten van een anti-huurverhogingscomité. 'Degenen, die 

hiervoor belangstelling hebben, worden verzocht zich in 

verbinding te stellen met de heer Fr. vezel, Voorweg 

Schoorl. Het is de bedoeling, dat v66r 1 Juli a.s. een 

schrijven aan het gemeentebestuur van Schoorl en aan de 

regering gezonden zal worden als protest tegen de huurver

hoging, ondertekend door alle inwoners van Schoorl.-



•s- ravenha�e, 12· Juli 1950.
n.a.v.schr. Alkma8T no. 88297

IIId/IIIo 3x 

·n I E' N S T G E H E I •

· Ontv. bew: ..... -·M .. ·-·

Rappel : .... ..-!..l/� .. : ............. -
A,n.twoerd :------

. ' 

·volgens een bericht in "De Waarheid" van 26.6.1950
is te Schoorl een initiatiefcomité gevormd tot 
het oprichten v�n een antihuurverhogingscomité. 
Belangstellendèn kunnen zich we�den tot Fr. WEZEL, 
Voorweg te Schoorl. 

• 
• ' < 

Ik 'móge U v�rzoekèn mij te willen doen· berich--. · 
ten indien een definitief comité mocht worden ge
vormd, onder opgave:van de namen{ personalia, po
litieke ant-ecedenten enz. van de leden. 

. Tevens zal ik gaarne vernemen, of. Fro ezel 
identiek is aan de in mijn administratie voorko
mende Frans WEZEL, geb. 22.2.1918 te Jisp� wonende 

, te Sc-hoo�l, ·0m1oop C _285, die in 1949 werd ge-
·meld als lid c • .P.N. en,E.v.c�. Indien hij niet iden
tiek mocht zijn, zal ik het op prijs stellen de

� personaliat en verdere gegevens -va� eerstgenoemde 
te :ontvangen. 

Het Hoofd van de Dienst 
na

7
ns deze: 

ffi 

J. G. Crabbendam

Aan· de Heer Commàndant 
der'Rijkspolitie in het district 
Alkmaar 

te 
Jl!j,ILOO. 



Ontv. bew: ,..,..,.., 
Rappel 

: ..... -171. • ..:.-••••••••• -......... 

'Antwoord :..· ------

• •. , r • 

n .. 26.6.1950

. Ik mo � U verzoeken mij te wilJ en 'doen ber.ich
. · . : tén indien een definitief co]!lité moch� orden e-

�·· . ,.' vórmd, onder opgave van de !l?-,'nen; ,' personalia, po-.:;·... ·,-1.itieke antececlenten enz.. v�n de .leden. . 

. : . . Tevens· zel ·ik. gaarne� vernemen, of Fr. ezel ·
·. id�ntiek is a2.n dé in mijn admini.stxatie v�orko
mende 0 .1!:i:'lµ!S)VEZEL, geb. 22.-2.1918 te Jisp, wonende 
te.Schoorl, Q.m1oop C 255, die in 1949 werd ge-

'. ; meld" als lid c.P.N. en E.-v.c. -Indien.'hij niet id ·n
-. , ·. tiek mocht zijn,- zal 1 t het op p_rijs .stellen de. 

<· 'per�onal'ia, · en.-·ver4ere gegevens. van··eerst enoe de�
: -:te ontvartgen. ,. . · 

. . . , . ... � ,1 • 

' 

'Het Hoofd van do Dienst 
.name{· deze: 

·. jJ[' 
J. C-. CrahbendaIL.



No: 320.- VERTROUWELIJK.-

Onderwerp: 11!•Y•C.-actie 

te Eindhoven".-

Bijlagen : twee. 

A A N : B.II.

V AN: W.-

28 Juni 1950.-

Hierbijgaand heb ik de eer U te doen 

toekomen, een - van onze verbinding te Eindhoven - ont

vangen - exemplaar foto�copie van een pbmflet, hetwelk 

hedenmorgen om 7.15 uur aan de verschillende toegangs

poorten tot de terreinen van de N.V.Philipsfabrieken te 

Eindhoven, onder het personeel werd verspreid. 

Een afschrift van het terzake door de ambtenaar 

van de bewakingsdienst aan zijn chef (onze verbinding) 

uitgebracht schriftelijk rapport, gelieve U mede hierbij

gaand aan te treffen, uit de inhoud waarvan U moge blij

ken, dat de r.D. te Eindhoven deze aangelegenheid verder 

in behandeling hee� genomen. 
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Aan de Nederlandse werkers 
1 

Gehoor gevende aan de uitnodiging van de E.V.C., zijn wij, 1500 mannen en vrouwen, op 24 Juni 
j.l. te Utrecht bijeen geweest in een Demonstratieve Bijeenkomst tegen de huurverhoging.
Onder ons waren leden van de E.V .C., het N.V.V. en andere vakcentrales; wij hebben uitéén-' lopende beroepen en zijn werkzaam bij tranFportondernemingen, in industrieën en op het land. 

WERK;�NDE MANNEN EN VROUWEN, 
De plannen tot het verhogen van de huishuren met 15% naderen met rasse 
schreden hun voltooiing. 
Bovendien zullen volgens officiële mededelingeIT' binnenkort de subsidies
op het broodgraan en het veevoeder worden afgeschaft. Het staat vast, 
dat het uitvoeren van deze maatregelen opnieuw de kosten van het levens
onderhoud enorm zal doen stijgen. 
Regering en bestuurders van de Uniebonden beloven plechtig, dat de 
nadelige gevolgen hiervan voor het levenspeil van de arbemersgezinnen 
opgevangen zullen worden door een verlaging van de inkomsten- en loon� 
belasting. 

'\ 

Deze belofte is -een·,ir:ove ·misleiding 
Het scherm�n met een toekotnstige verlaging van de loon- en. inkomsten
belasting gaat gepaard met _reeds vergevorderde plannen tot verhoging
van de·omzetbelasting, personele belasting, invoerrechten etc. Deze ver
zwaring van wat mèn noemt de indirecte belastingen, maakt een eventuele 
verlaging van de inkomsten- en loonbelasting ruimschoots ongedaan. 
De- voorstellen tot verlaging \'&n de loon- en inkomstenbelasting hebben
dan ook niets van doen met een. compensatie ,·oor de huurverhoging. 
Om die reden is bij de Tweede Kamer thans uitstuitend het Wetsontwerp 

inzake de huurverhoging aan dè orde, maar wanneer en of tot verlaging 
van de loon- en inkomstenbelasting besloten zal worden, is niet bekend. 
De verhoging van de huisliuren en de belastingverschuiving treffen '"'loral' 
de kinderrijke gezinnen en de gezinnen met lage inkomens. Hun aantal 
loopt in de-honderdduizenden. 

Niet "proviterende" van· een eventuele verlaging der inkomst.en- en loon

belasting - want daarvan gemeten "'!' reeds vrijstelling - riloeten zij, 
indien de huurprijzen worden verhoogd en de belastingversch'Qiving in 
werking treedt, zowel voor de huisbaas als hun leveranciers· dieper in de 
·beurs tasten.

WERKERS MET HOOFD EN HAND: 
De koopkracht van de lonen werd na de oorlog stelselmatig verlaagd door toepassing van het 
principe VEEL nemen en WEINIG geven. 

• Dat was zo in 1946, toen d11 prijzen werden opgedreven en de loonstöp werd ver
. scherpt. Naderhand werden uw gezinnèn be<;leeld met een Consumenten-Crediet. 

• Dat was zo in 1948, toen opni�uw een golfi: van prijsstijgingen uw levenspeil teis
terde en in ruil daarvoor slechts de J oekesJgulden · werd gegeven. 

• Dat was io toen als gevolg van de devalutie it September 1949 de kosten van het le
vensonderhoud met ruim 10;'0 stegen en &l lonen slechts met 5% werden verhoogd. 

• Dát is ook thans weer het geval. Opnieuw "'il de regering de ondernemersbelangen
· dienen en de werkers in slaap sussen met v'e en v.alse beloften .
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Wij, deelnemers aan de Demonstratieve Bijeenkomt!t t� de lnll,ll'Verbogfng, protesteren In• � dit verband tegen het opt.reden van de hoofdbesturen v.an N.V.V., K.A.B. en C.N.V. Terwijl zij h1.n1 goedkeuring hebben gehecht 8.8J1 het l'el'hogéll 'l'Ul de dividenden. de al.fing van de ondernemingsbelasting, het drastisch verminderen van de heffing ineens op de oorlogswinsten etc., maatregelen die de werkgevers ten goede komen, proberen zij de arbeider� tevreden te stellen met radicale woonden. Daarmee mag .ni.et langer geJlOe&en geaomea werden. De Demonstratieve Bi,ieen'kom�t eist van de N.V.V.-, K.A.B.- en C.N.V.-hoofdbestü.. ren verw,erpmg van tie hu-w. 1erl:J..ogmg ,en alle 11.� ver:s1echterlngen. 

e 

·ARBEIDERS, :MANNEN EN VROUWEN

Uw levenspeil wordt verlaagd ten behoeve van de winsthonger der ondernemers. Op uwschouders worden de �evolgen , . .....i .de toenemeRde .crisis-verschtjollelffl -afgewenteld. Uit uw:�malle beurz�n wordt de waanzinnige bewapeningswedloop betaald, die er op gericht is 
. 

een gruwelijke atoomoorlog te ontketenen 
Wij, deelnemers aan de Demonstratieve Bijooakomst tegen de huurveriloging, weten echter, dat de Nederlandse werk.ers hwa.ker.en naar e&1 leven, vrij \'.à.tl kommer, g,ebrek en angst voorwerkloosheid; zij verlangen bestaanszekerheid oo sociale vooruitgang. Wij weten, dat de Nederlandse werkers de oorlog haten. Zij wensen een duurzame en hechtevrede met a.tle volkeren. Uit naam VlU1 deze grote doeleinden en edele verlangens 

roepen· wij jullie op de strijd te ontwikkelen 

tegen de dreigende V€r.slechtering<'n, zaals huurver.h(,ging, verhoging nn de personele belasting en nieuwe prijsstijgi�gen door afscllaffing van de subsidies op b:°°dgràa.n en veevoeder. 
Werkend Nederland 

. . 

Wij, deelnemers aan de Demcmtttratie'7e Bijeenkom8t, dj11 daarom ,van mening, 
dat de beraamde huurverho,;iag af� .oei wordeR, terwijl zonder enig 
uitstel . · L.. ." 
e�n tweede 5 pCt. loonsverhoging moet worden gegev�n 
Wij hebben beslot.en dtt.e eis met aUe ons tien dienstifl staande middelen te ver- ,
werkelijken door he�lea. van dea � onze. �kgeven eB het organise
ren. vaa eeitsgedn� en daadwerkelijke adies. 
De E. V.C.., troow aan de ieven6belaa'4'n van de àrbeide�klasse, gaat- in deze
mijd woràaa. . . 

· Leden van het N.V.V., de K.A.B. en het O.N.V., verlangt van Uw besturen,
• dat gij U in ledenvergaderingen kunt uitspreken over !-"� verslechteringen, -lie

voor de deur staan.
Georganu;eerden en ongeorga.aisll!lerden, verenigt U op de p)aats, waar ge dag�
l\iks \l'erkt.

Weg ITlet de huurverhogin_g 

Voor een tweede 5 �Ct. 
loon�verhoging · 

' 1 
Voor c;le eenheid vanl acti41 



Afschrift. 
Naam. Afd. 

UUR OMSCHRIJVING van de plaats waar de overtreding of nalatigheid is geconstateerd 

Aard van de overtreding of nalatigheid 

Bijgaande soort pamfletten werden op voormeld tijdstip verspreid 

onder het personeel van de N.V. aan verschillende poorten op complex Emmasingel 

Juist toen ik de Politie van een en ander op de hoogte wilde stellen, kwam Hr. 

Kuipers van de Verkeerspolitie aan poort E 1 en stelde zich in verbinding met 

de Inspecteur van Dienst. Een tweetal van de verspreiders van de pamfletten wer 

den overgebracht naar het Hoofdbureau van Politie, torvtijl een groot deel 

nog niet verspreide pamfletten inbeslag genomen werd. Enkele verspreiders 

ten vanaf poort E 13 in de richting Strijp, waarvan ik de Politie in kennis 

stelde, terwijl ik even eens mijn collega op Strijp hiervan mededeling heb ge

daan. Heer Jo ngetjes is telefonisch van een en ander op de hoogte gesteld. 



NOTA 

Aan B III 

Van D VII. 

Bijgaand pamÏlet uitgegeven door "De Demonstratieve 
Bijeenkomst te6en de huurverhoging 11 van relatie Philips 
ontvangen. 

D VII, 7-7-50. 
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Aan de Nèderlandse wetkers

Gehoor gevende aan de uitnodiging van de E.V.C., zijn-wij, 1500 mannen en vrouwen, op 24 Juni

j.l. te Utrecht bijeen geweest in een Demonstratieve Bijeenkomst tegen de huurverhoging. 

Onder ons waren leden van de E.V.C., het N.V.V .. en andere vakcentrales ; wij hebben uitéén

lopende beroepen en zijn werkzaam bij tranitportondern�mingen , in industrieën en op het land.
1 

• 

' .  
... l .--

WERJ\ENDE MANNEN EN VROUWEN,

De plannen t,ot het verhogen van de huishuren met 15% naderen met rasse

schreden hun voltooiing. 
Bovendien zullen volgens officiële mededelingen binnenkort de subsidies

op het broodgraan �n het veevoeder worden afgeschaft. Het staat vast,

dat het uitvoeren van deze maatregelen opnieuw de kosten van het levens-

onderhoud enorm zal doeri stijgen. 

Regering en bestuurders van de Uniebonden beloven plechtig, dat de

nadelige gevolgen hiervan voor het levenspeil van de arbeidersgezinnen

opgevangen zullen worden door een verlaging van dl:! inkomsten- en loon�

belasting.. 

Deze belofte is-een:�ve misleiding

Het scherm�n met een toekomstige verlaging van de loon- en . inkomsten

belasting gaat gepaard met reeds vergevorderde plannen tot verhoging

van de omzetbelasting, personele belasting, invoerrechten etc. Deze ver

zwaring van wat mèn noèmt de indirecte belastingen, maakt een eventuele

verlaging van de inkomsten- en loonbelasting ruimschoots ongedaan. 

De voorstellen tot verlaging van de loon.. en inkomstenbelasting hebben

dan ook niets vàn doen met een compensatie voor de huurverhoging, 

Om die reden is bij de Tweede Kamer thans uitsluitend het W �tsontwerp

inzake de huurverhoging aan de orde, maar wanneer en of tot verlaging

van de loon- en inkomstenbelasting besloten zal worden, ia niet bekend. 

De verhoging van de huishuren en de be1astingverschuivmg treffen "<Jora.F 

de kinderrijke gezinnen en de gezinnen met lage inkomens. Hun aantal 

loopt in de ·_?onderdduizende� ..

Niet "provit�rende" van· een eventuele verlaging der inkoDl!lten- en loon-
� 

belasting - want daarvan genieten ze reeds vrijstelling - moeten zij,

indien de huurprijzen worden verhoogd en de belastingversclJ.uiving in

werking treedt, zowel voor de huisbaas "1s hun leveranciers dieper in de

beurs tasten. 

WERKERS MET HOOFD EN HAND: 

, De koopkracht van de lonen werd na de oorlog stelselma�g verlaagd door toepassing van het

principe VEEL nemen en WEINIG geven. 

• Dat was zo in 1946, toen dQ prijzen werden opgedreven en de loonstop werd ver

. scherpt. Naderhand werden uw gezÎllllen bedeeld met een Consumenten-Crediet. 

• Dat was zo in 1948, toen opnieuw een golf van prijsstijgingen uw levenspeil teis

terde en in ruil daarvoor slechts f!e Joekes-gulden werd gegeven. 
· ··- ·-- � ... rlP'..,sih1tie in September 1949 de kosten van het le-

• ' o<o/ ·--��"" VP'thOOil'.d.
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ij, deelnemers aan de Demonstratieve BijeenkoDlf'lt � de ,hmarverhoging, ·protesteren in

dit verband tegen het optreden van de hoofdbesture•:.v&n N.V.V., K.A..B. .en' c.N.V, 

T.e,-wiji ,ij hun goedkeuring hebben géhod>t aan het ...it,ogm .,.,. <Ie di-n. ,lo al• 

fmg van de ondernemingsbe1asting, het drastisch verminèleren van de heffing ineens op de 

oorlogswinsten etc., maatregelen die de werkgevers ten goede komen, proberen zij de arbei•

ders tevreden te stellen met radi.caJe woorden. Da.armee m!l,g niet langer genoegen g�tJne:Sl

werden. De Demonstratieve Bijeen�omat eist van de N.\1.V.-, K.A.B.- en C.N.V.-boof4beSUl-

ef 

ren v,erwerpîug van ie huw ,erboging ,en at\e 11.nde!'e �rs\editerlngel\, •

ARBEIDERS, MANNEN EN VROUWEN 
Uw levenspeil wordt verlaagd ten behoeve van de winsthonger der ondernemers·. Op uw

schouders worden de �evolgen 1· ....i de to,ooemeade <:rlsis-ven1chijolleien afgewenteld. Uit uw

:�malle be.urz�n wordt de waanzinnige beWB.penïngswedloop betaa1d, die er op gericht is 

·· een gruwelijke atoomoorlog te ontketenen

.al;, a,e1nemers aan de Demonstratieve Bij,enkoo>Bt tegdl de ....-ogmg, weten eohter, à..t 

� Nederlandse werk.ers hunkeren na.a.r � leven, \.Tij van k�r, gebrek en angst voor

werkloosheid; zij verlangen bestaanszekerheid en 'SOcia.le vooruitgang, 
Wij weten, dat de Nederlandse werkers de oorlog haten. Zij wensen een duurzame en hechte

VN!de mei alie irolk.eren· 
Un :naam v.a.tt de2e grote doel,ei.nden en ede\e verla.Bg.ens 

roepen·wij jullié op de ,t,ijd te ontwikkelen

tegen de dreigende ,ersleehter1-, ,.,..J,i hnurwerhaCini: verhogiog nn de personele belaa

ting en -·prl;,,stljgi�en doo• afsdmffing.,,.. de su"l1oti" op broodgraan en ...,.,der.

Werkend Nederland \ 

Wij. �-....,.de� niji,eal<em&t, ·djll a....rom van mening,

dM de b........,.i,, bu..-,mo� af,._- ..of Worootl, t..nvijl ronder enig

uitst.el . . . . • 
een tweede 5 pCt. loonsverhoging moet worden ge even

• wij i,ebbell 1-loten ._, "°' mot alle - t.en dieeste -mle middelen te ver· 

� werkffljken door Mt,.;,,lloa.....,. ....,......,. ..-: � en het organise·

ren, aa eessll"7ÏDll!o en� Mtieo- · · 

De E, \T.C.. _., ,..,,.ie -bellBg,,R v1111 de ,.,J,eWerskluse, gaat· in deze

strijd veoràaa. . . .
· Leden van· het N.V.V,, de K.A.B. en bet C.N.V., verlaagt van Uw besturen,

dat gij U in ledenvergaderingen kunt ultsprekeit over �e .verslechteringen, •ie

VGOI' de oottt' s4B,an. 
Geo�rden en ,,,.ge,,rg�• verenigt U op de plmlhl, waar ge dage-

l\)'ks werkt. . 

Weg fflet de hUur�erhögil1.9

Voo� een tweede 5 -pCt.

.1oonSverhoging
. 

. ' 

Voo'r de eenheid v�n actie



No. 28. 
VERTROUWELIJK. 1. 

No. V.D. 1.355. 50. 3 Juli 1950.-

ONDERWERP: 
G,.. ?J? 

Delegatie anti-huurver
hogingsvergadering te 
Utrecht. 

.. 

Ik deel U mede, dat, naar dezerzijds uit be
trouwbare bron is vernomen, de door de "Voorlopige Con 
tactcommissie tegen huurverhoging", alhier, afgevaard· 

� Delegatie naar de Landelijke Demonstratieve bijeen
komst tegen huurverhoging op 24.6.50 te Utrecht, be
stond uit de volgende personen. 

"-1 1. mevr. T.A.SEHSTEIY.r-BRA.NTENAAR, geb. 21.10.96; bij
Uw dienst bekend. 
2. mevr. M.G.SMIERS-BOERSEN, geb. 5.6.87; bij Uw
bekend.

rl... 3. mevr. M.E.W�NGAARD-LEUFGEN, geb. 9.1.10; bij Uw
dienst bekend.

� 4. mevr. HGKREEFT-BOEKHOUT, geb. 16.11.00; bij Uw 
dienst bekend. 
5. mevr. G.C.HEEïv.lSKERK-AVJS, geb. 2.5.21;
bekend.
6. mevr. G.WO�F-ROORDA, geb. 31.5.02; bij Uw dienst be
kend.

)C 7. C.TOREHVLIED, geb. 20.5.11; bij �w dienst bekend. 
� 8. D.REMPT, geb. 10.12.84; _bij Uw dienst bekend. 

)Ç .I 9. _H.FRANSSEN, geb. 19.9.86; bij Uw dienst bekend. 
f lO�PIET PEEREBOOM, geboren te Brtickhausen, (Dld.), 

21.6.11.,havenarbeider, wonende te Alkmaar, Landstraat 
No. 10. Was voor de oorlog blijkbaar lid van de 

t:J,,I_ R.S.A.P.; maakte in 1944-1945 deel uit va� de "Maq_uis 11

hij is lid van de� 11.J.N.BERKHOUT, geb. 28.12.07; bij Uw dienst bekend; 

K.A.B. "-.. 12.A.WESSELIUS, geb. 12.5.00; bij Uw dienst bekend. 
13.EERMA.NUS HEMELS, geboren te Alkmaar, 15.9.20, tim
merman, wonende te Alkmaar, Heemskerckstraat No.8; hij

is lid van de K.A.B.



,VERTROUWELIJK 
2.-

Blijkens een artikel in de rr.A.lkmaar se Courant" van 

27.6.50, waarvan een afschrift in duplo hierbij-gaat, 

werd vanwege voormelde Delegatie een adres aan de 

"Tweede Kamer" gezonden. A.WESSELIUS, eerdergenoemd, 

wordt hierbij als Delegatie-secretaris, genoemd. 

Wat betreft de diverse politieke-en godsdienstige 

overtuiging van de Delegatieleden,waarvan dit artikel 

spreekt, moge ik U verwijzen naar de hiervoren achter 

de namen vermelde antecedenten.- EINDE.- tl so 

;)/ 



AFSCHRIFT van een artikeltje uit de ALKMAARSE COURANT van 
27.6.1950.-

ALKMAAR EN DE HUURVERHOGING. 
Aan de Tweede Kamer is vanuit Alkmaar het volgende adres ver 

zonden: 
Het feit, dat Dinsdag 27 Juni het 'l'etsontwerp, inhoudende 
het wettelijk toestaan van huishuurverhoging, in behandeling 
komt, geeft ondergetekende, secretaris van een delegatie, 
die namens een groot aantal .Alkmaarse huurders van diverse 
politieke en Godsdienstige overtuiging Zate�g heeft deelge 
nomen aan een Landelijke Conferentie tegen Huurverhoging in 
Ut.recht, aanleiding het volgende onder Uw aandacht te bren
gen: 
le. Dat het toestaan van genoemde huurverhoging, gezien de 

steeds stijgende kosten van het levensonderhoud, voor de 
Nederlandse hoofd-en handarbeiders, gepensionneerden en 
kleine zelfstandigen heden een dusdanige verzwaring van 
de toch al enorme lasten met zich zal brengen, dat deze 
onmogelijk zullen kunnen worden gedragen. 

2e. In plaats van het toestaan van een huurverhoging dringt 
zij er bij Uw college op aan, ten spoedigste maatregelen 
te treffen, welke ten doel moeten hebben de lonen en 
prijzen met elkaar in overeenstemming te brengen door 

het verlenen van toestemming tot het uitbetalen van we
derom 5% loonsverhoging, de prijzenstop straf te doen 
hanteren en gelden, thans beschikbaar gesteld voor onpro
ductieve doeleinden

1
te bèsteden voor het verlenen van 

subsidies, da.ar waar deze nodig zullen ziJn om bovenge
noemde overeenstemming tussen lonen en prijzen tot stand 
te brengen.-

Namens de delegatie, 
A.WESSELIUS, secretaris.

Alkmaar, Karel noormankade 6.-
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MAANDOVERZICHT JUNI 1950 VAN ID HAARLEM ,. · ; · · 
(3) 

raambilJetten en het plakken van biljetten ir.. verschi�lende delen van 
de Stad• 9� .,.,� v-r-.., � � Lo -+-. .,4,L�,Li.·�' :,; � .._ .-4... 

,-..
J.....Á 

A....€c- � � -- '"-• � e.o.L.-.u --� • Propaganda onder milit.:üren. 1 ·

De actie die door het ANJV. gevoerd werd onder de in Haarlem gelegerde 
militair�n (uitreL<en van yacnflett.en e.d.) is voor het moment geheel ge
luwd. Van een verscher�ing dezér actie (o.m. onder repatrierende militai
ren) waar men p�annen voor gesmeeà had, is dan ook niet� merkbaar eweest 
gedurende de maand ei uni. u ITTRE K SE L 

·! 

. teaen·huurverhoging. 
+++++�.,..-+�+++++++v++++++++++ 

Uit : .. 9.P. .. .3.�.5. .... ----

Ag. no.· .. 890 35 ............... .
Voor : .•. �P..}}2� ......... . 

Behalve de reeds op�erichtè Huurcomit�'s in �illegom en Heemstede bleef 
d.e CPN. district Kennecrerland onmacht.i5 meerdere van dergeliJke comi t& • s
in het 1.even te roepen, hoewel men hiervoor actief bli�i·t werk.en; zo
weröen o.m. op 27 Juni 1950 door oud-wGthouder van �yken (uit v�lsen) en
,een tnetal onbekenden een 50 tal 1,;amflBttP.n tegen huurverho.,;'ing var-
svreid ,biJ de in�al°16 van de Hoogovens. 
Ook de EVC. begint �ekenen van activitéit in deze richting te tonen an 
wil pogen huurcomité's in het leven te rosyen. Het bliJft tot nu toe 
echter no� l,ij plannf'.n en �fgewacht dient te worden of deze in daden zul
len worden omgezet. 
Op henhaalde aandrang van het da5eliJks bestuur der CPN. heeft men inmid
dels in Kennemerland .het vormen van fü.1u.rcomité • s nogmaals actief ter 

• 
1 hand genomen en men ü, er thans i1i 6esJ.aagd om, Baast Hillegom en Heem-
stede, anti-huurverho6inbs-:.cou1i té '.s te vorU1en in de. Vo5eJ..enl>u1.1rt, het 
Rozen1Jriee1, de Leidsebu1.1rt en het Ceutrucn vç1.n Haarlem. De Vogelenbuurt 
is actief begonnen en verzamelde in 3 avonden �l.rn. 800 handtekëningen. 
Á, � ,Ä..,t __. ... t�-- 7 c.:..� �-

� 

Vrede s_ac tie (algemeen). 
+++++++++++++++++++++++++ 

/ 

In de herfst van dit Jë1ar za.l in Genua het tweeda Wer1üdvredescongres 
p..1.aats vinden. Even.als elders worden oo.K in 1 ederland voorbt:reidingen ge
troffen om deleg�ties samen te stellen ter uitzending naar dit congres • 
v_p een ver6éldering van het dageliJkS bt1stuW" van het "Haarlems Vredesco
mité" w�rd \cll@niern besloten : J.Hors��iJ er (landeliü k voorzitter van 
de '1Nederl.andse Lellam;-verenit;;ing11 ) na.ar voornoemd congres af te vaardi
gen. Men beraamt th:1ns plannen om de hie.r,..i: n verbonden kusten ( ongeveer 
F.250.-) Qijeen te brengen.

Y...:. 

Vereniging 11.Nederland-U.S.S,H 11 

++++++++++++1 .... + t-+-t-++++++++-1+-t· t 

J;)e dria OJJenbare biJeen.komsten in het kader van de ''Maand van Vrede en 
V,riendaàhap met de Sowjet-Unie" georganiseerd door de afd. Haa.rle1�. van 
N .u. towo een lezin,5avond over ''De vrouw in de Sowjet"; een "Sportavond" 
en een "Cu.lturele 11 avond ,tie horen weer tot het verleden. Qua belangstel
ling ziJn oeze uvonden voor 11N .U" vrij teleurste..J.lend geweest resy. 25 
en 50 1,,ersonen en oy de "grote" avond, 120-140 personen. De "Culturele" 
a.vcbnd was bedoeld als het vuur�-1erk met knaleffect en u,en had diep in de 
kas getast om een "groot" p.ro:.:ramcr.a samen te otel.lfm. Het ballet van 
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No.39 
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ONDERWERP:.Inlichtingen over f.,�üu· -

Rr. VlEZEL, wonende te 
Schoorl�Voorweg C.125 d. i A..C ,., �dO� : •. 

•. 1 ---

OP KAART 

ACD/ ;:t:' B 
DAT; 1g.gJ; 

PAR: 

-----------------------------------

DATUM ONTVANGST BERrCHT 

BETROUWBAARHEID BERICHTGEVER 

WAARDERING BERICHT 

. 

. 

:. 

.
ENS BERICHT GEZONDEN AAN

MEDEWERKENDE INSTANTIES 

ONDERNOMEN ACTIES 

: Procureur.:.Generaal fdg.van Politie te
Amsterdam. 

----------------------------------------------------------------------------

• 

Ter voldoe/ing aan het gevraagde bij Uw schrijven d.d"12-T
1950,No.8a297,onderwerp als in ma.rgine,heb ik de eer U het 
volgende te berichten:------------------------------�------
--------------Frans WEZEL

,
----------------

geboren 22-2-18 te Jisp,wönende te Schoorl,verhuisd van Om
loop �.255 naar Voórneg C.125 d te Schoorl,is de zelfde,die
door mij liip. 1949 is opgegeven lid te zijn van de C.P.N. en 
d

e �;!·��tihuurco
--

·t��s
-

hi�r
-

nog niet
-

opgericht,wel
-

heeft ___ 
Fr.Wezel geprobee�een .vergadering te beleggen doch zonder 
resultaat.---------------------------------------------------

Fr"Wezel werkt·op de drukkerij van het dagblad "De Waar-
heid" te Amsterdam-. ------------------------------------------

Zaterdag 22-7-50 stond hij met communistische lectuur in. 
hét centrum·van de gemeente Schoorl en bood de lectuur het 
publiek te koöp aan.-----------------------------------------

Duizenden vacantiegangers bevonden zich die dag te Schoorl 
doc-h Wez.el hee:tt tussen 15 en 19 uur drie exemplaren van het 
dagblad "De Waa.rheid"verkocht. "ErNDEn .----------------

J� � �·/· :JÀ>



"'1IN1STERIE VAN 
.BINNENLANDSE ZAKEN 

F. Wezel
P 90028

IIIp./h 2 

Aan de Hee.r 

's-G.ravenhage, 9 Augustus 1950 

n.a.v. schr. van .1 • ..--. Heilo o 90028 Co88%

DIENSTGEHEIM 

Hierb ij :moge ik U te.r in:t'o.rmatie berichten, dat 
Frans \iE.ZEL, geb. 22.2.1918 te Jisp, wonende Voorweg 
c.125, Schoorl, van beroep typograaf, werkzaam is bij  
de C.V. Drukke.rij Di.jkrnan Br Co, Prinsengracht 4'71/473 
te Uwent. 

r.enoemde is lid van de C.P .i-. en de E.V. C. en 
een actief p.ropaP'.8.ndist voor deze organisa ties. Uiter
aard is hij geabonneerd op "De '/aa.rheid". 

HET HOOFD VJ:N DE DIENST

f/._ namens;deze: 

Ho otdconnnissaris van Politie 
te 

r ffi!· _:..---: �'peU. à.a!P-
/1 J. G. c,: 

A M STER DA M. 



MINISTERIE VAN OORLOG 
HOOFDKWARTIER V.iiN DE 

GENERALE srAF 
S:EX::TIE G 2 B 

No. J.85/50 D.G. 

's-Gravenhage, 11-8-50. 

DIENSTG:=-IEiw· t-t-�--

---�-"--• €'51: 
�-.3'' 

Onderwerp: Protesten tegen Ned. 
inmenging in Kor------. HIET 0,1<. 

'.)4 Allll� 

Bijlagen: -8- ACD/ ACD/ 

eAAN: 

r1 " "/ DAT: h ,., 
1 �AR: 'p/1A_ 

In bijlage moge ik U fotocopieen 
aanbieden van protestbrieven, die naar het 
Min. van Oorlog werden gezonden om te protesteren 
tegen de Nederlandse inmenging op Korea. 

Typ.: MV 
Coll.: 1( 

Hoofd B.V.D.

Het Hoofd Sectie G 2 B, 
De Luitenant-Kolonel, 

'-.:.:: . 

(M.P. Kokje.} 



'IINTSTERIE V.Ar 
BilUfErrrJ1 NDSE ZAKE 

No.: B 91049 IIId/c 3
Bijlagen:dr_ie 
Onderw •. : Hederl •. inmenging· 

in 'Korea·. 

's-Gravenhage, 3C u�ustus 1�5r. 
n.a.v. schr. van G 2B no 91049

Rappel : ......... k .l/.. ..... -,--
Ontv. bew: ......... -.

� 

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

Ji..:n�-pco -� : .. . ...f.. .t!...C.?. ...... -

D I E..1! S T G E R E I r .

. Onder aanbieding van·· een drietal fotocopieën van protest
briev-en,. gericht aan de 'inister van Oorlog en verzonden van
uit 'linschoten, waarin wordt geprotesteerd tegen de "Nederlandse 
intnenging" in Korea, moge ik U verzoeken mij - voorzover lees
baar - door middel van cartotheekkaarten, voorzien van hoger
genoemd referentie�u-nner, te willen doen inlichten omtrent de 
personalia, politieke antecedenten en verder van belang zijnde 
gegevens betreffende de in inschoten 1oonachtige rersonen, 

· voorzov�r dit niet reeds eerder mocht zijn geschied.

Gaarne zal ik daaxbij_in kennis worden gesteld met de woon
plaatsen van de, in de lijsten genoemde niet te 11/inschoten woon-

. achtig zijnd� ,pe1;�onen. 

Aan de Ueer 
Korpschef van Politie
te .-----. __
1 t 3 S C H O T E N. 
,.,._,_ __________ -- -

·) îfET FCOFD VAN DE DIEJTST 
namens deze : 

J 
J. G. Crobhendam 



Aaa Zijne Excellentie de Heers hodd.ng 
Minister V8Jl Oorlog. 

Excellentie, 

M. v. O. - EXH.

2 4 JULI 1950

DIENSTGEHEIM 
No. 

De begroetingsvergader4lg, bijeen in het Gebouw v� de 
Haagse Dierentuin. op Dinsdag 18 Juli 1950, ter gelegenheid van de 
vrijlating van lierrit van

1

Praag, na anderhalf jaar onrechtvaardige 
ge�angenisstraf, brengt het volgende onder Uw aandacht& 

ne·vergadering, ziende de deelneming van de NederlUldse 
strijdkrachten aan de·oorlog in Korea als een inmenging in de bimla
landse aangelegenheid van een zelfstandige natie en ·ale een 
bedreiging voor de vrede, eist de onvoorwaardelijke terugtrekk1•g 
van de torpedobootjager H.M. Jan Evertsea. 

�'Gezien de deelneming aan de oorlog in Korea voortvloeit 
uit de verplichtingen, die de regering op zich genomen heeft bij de 
afsluiting van het Atlantische Pact, eist zija 

Onmiddellijke uittreding uit het Atlantische Facta 

Besluit de strijd voor de vre4e met alle middelen voort te 
zetten en duizenden handtekeningen onder de oproep van Stockholm te

verzamelen, die inhoudt het onvoorwaardelijke verbod van het atoom
wapen, doeltreffende internationale controle op de.uitvoering van 
deze maatregel en die regering.als oorlogsmisdadiger te beschouwen,

die het eerste het atoomwapen gebruikt, tegen welk land dan ook. 

Namens de vergaderillg, 

Voorzitter. 







M. v. 0. - EXH.

2 lr JU ll F1SO

DIEN S
r
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Betr. Anti-Huurverhogingscomité. 
Antwoord op verzoek No.85551�'\f>
dd, .• , 31 Mei 1950. 

OP KAA,RT 

ACD/ f 
DAT ol7 . °21 �p 1 
p • 1 -(h� I r 1949 werd in de buur�chap 

":Patrimonium" te Hillegom op initiatief van een te goeder naam en
faam bekend staand ingezetene een zogenaamd anti-huurver ogifigs
comi té opgericht. Dit comité .werd als volgt samengesteld. 

1 j
/VOORZIT TER: Jacobus :Yê:Q der JAGT, geboren te Hillegom, 7 Juli 1902,

Q�1{ . van beroep bloemistarbeider, wonende Van Vlietstraat 68 te Hille
ri,·, I"" v' gom: 

,1 !/SECRETARIS: Dirk HJE:HUIZEN, geboren te Haarlem, 7 Januari 1902, 
·V· van beroep schoenmaker, wonende Van Vlietstraat 8 te Hillegom; 
� �./2de SECRETARIS: Willem Frecrerik HARTM.AN, geboren te Aalsmeer, 14
v' Mei 1909, van beroep los arbeider, wonende Talmastraat 13 te 

0 Hillegom; en 
&, �1 TOEGEVOEGD: Leonardus Adrianus WARMERD.AM:, geboren te Hillegom, 3 

October 1908, van beroep los arbeider, wonende �atrimoniumplein 
22 te Hillegom. 

De voorzitter Van der Jagt staat gunstig bekend. Hij is Neder
lands Hervormd. In het gezin wordt het "Algemeen Dagblad" gelezen.
In politiek opzimht is hij een zeer wispelturig man. Men kan niet 

,.... 
veel van hem op aan. Hij is, al naar gelang het beste uitkomt, 

- genegen zowel met 11 links 11 als met "rechts" mee te gaan. Van enige
communistische gezindheid is echter niets kunnen blijken. Hij kan
worden beschouwd als een slappe figuur, zonder bepaalde politieke

• 

richting. 
De secretaris Wijkhuizen staat minder gunstig bekend. Wel 

heeft hij gedurende de Duitse bezettingsjaren verzetswerk verricht,
door Joodse landgenoten te verl:.a'gen, doch hij heeft deze lieden 
ook bestolen door van één van hen vier schoenmakersmachines te ver
duisteren. Deswege werd tegen hem door de Politie te Hillegom op 
25 Juni 1945 onder no. 56 proces-verbaal opgemaakt. Voorts is hij 
11Waarheidlezer 11 • Hij laat zich in communistische zin uit en hij 
moet in politiek opzicht als onbetrouwbaar worden beschouwd. 

De tweede secretaris Hartman staat in crimineel opzicht ook
minder gunstig bekend. Hij heeft zich enige malen aan diefstal 
schuldig gemaakt. Deswege werd door de Politie te Hille gom op 16
Januari 1936 onder no. 33, op 7 Mei 1942 onder no. 205 en op 28 
April 1942 onder no. 198 proces-verbaal tegen hem opgemaakt. Op 
politiek gebied is te Hillegom niets ten nadele van hem bekend. 
Voor zover bekend, bemoeit hij zich nimmer met politiek. Van enig
contact met extremistisch gezinde elementen is niets kunnen blij
ken. Hij kan wel als politiek betrouwbaar worden beschouwd. Hij 
belijdt de Nederlands.Hervormde Godsdienst. 

De aan het Comité toegevoegde Warmerdam staat in alle op�ch
ten gunstig bekend. In het gezin wordt de nNieuwe Haarlemse Couran
ge�en. Het gezin �armerdam staat in zijn geheel als een net 
Kat�oliek gezin bekend. De kerk wordt regelmatig bezocht. Van enig
contact met extremisten is niets kunnen blijken. Betrokkene kan 
worden geacht te behoren tot Katholieke Volkspartij. 

Het comité heeft zeer weinig actie betoond. Een aantal hand
tekeningen is in "Patrimonium" verzameld en er verschenen in het 
plaatselijk weekblad enige stukjes van de hand van Wijkhuizen. Dit 
is alles, wat, voor zover bekend, het comité aan activiteit heeft 
betoond. De verzamelde handtekeningen hebben het niet verder ge
bracht dan de papiermand, waarin zij door één der leden van het 
comité werden gedeponeerd, Niemand schijnt te w eten of het comité 
nog bestaat dan wel is opgeheven. Mocht het inderdaad nog bestaan 
dan gaat er in ieder geval generlei activiteit van uit. 

Gezien de resultaten van het onderzoek kan wel worden aange
nomen, dat het comité in politiek opzicht niet als gevaarlijk 
behoeft te worden beschouwd. Einde.------------------------------



EMEENTEPOLITIE SMALLINGERLAND 

elefoon no. 2175 (K S 120) 

L 

Uw kenmerk 

Onderwerp 

Bijlagen: 

de Binnenlandse Veilighe 
Java straat 68 
te 
's-G r a v e n  h a  ge. 

Uw brief van Ons kenmerk 

f�·: 9 $EP. �50 (/l 

ACD/9'/;, 3-

DRACHTEN, 

Datum 9 September 1950. 

DIENSTGEHEIM 



Betreft: 
beantwoording schrijven 
d. d.10 Augustus 1950, no. 78360.

·-·

• 

Jan Buursma, geboren te Drach ten 31 Augustus 1890, 
en wonende te Drachtstercomoagnie, Vaartweg no.34, werd 
bij de laatst ge houden verkiezingen voor de gemeenteraad 
van de gemeente Smallingerland, tot raadslid gekozen. 
Hij stond als no.2 op de l�st voor de C. P.N. 

E� be heert te DrachtstercomPagnie een klein land
bouwbedrijfje en staat als kleine boer bekend als een ijve
rige werker. Hij beheert z�n bedr�f uitstekend. 

H� moet worden beschouwd als een fanatiek aenhanger 
van de communistische ideën, en wanneer het gesprek in 
die richting wordt geleid, dan steekt h� z�n mening niet 
onder stoelen of banken. H� is ech ter geen uitlokker van 
dergel�ke gesprekken. Het kan best gebeuren dat men, wan
neer men een gesprek met hem voert, niet eens bemerkt dat 
h� een fel aanhanger is van het communisme. 

füj is echterlwl in ztn overtuiging, en moet meer 
gerekend worden to�de zogenae.rnde stille werkers. 

In het dorpsleven treedt h� overigens niet op.de 
voorgrond • 



MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN
No.: B93703 

fïïî 
l'�.: Oostveen 

ty
l!iii 

.
... 

U_I_�·-· ----

Bijl.: een 

IIId/� 3 

's-Gravenhage, 6 October 1950 

DIENSTGEHEIM 

Naar aanleiding van Uw opmerking� geplaatst 

Aan de Heer 

op mijn door U geretourneerd schrijven no. 73235 dd. 
21.9.1950, moge ik U bijgaand eèn afschrift doen toe
komen van mijn oorspronkelijke brief dd. 8 December 
1949. 

HET HOOFD VAN DE DIENST

namens deze: 

Korpschef van Politie
te 
KOOG a/d ZAAN. 

� 
r' 

a b "1 ° 
U 1 , 



Bijlage 

î:JTITIS T�RIE VAN 
BDPJENLANDS:S Z AKEN 

A F S C H R I F T. 

's-G:ravenhage, 8 D ecember 19�\ 
�-1J-"" • 

r ---=-e..o • 73235 

,,--.-.,_...._ 
' / 

Ond.: Oostveen. 

Aan de Heer 

D I E NS':'GEHEIM 

Hiermede moge ik U verzoeken miJ in lrennis te 
willen doen stellen met de personalia, politieke ante
cedenten en verder van belang zijnde gegevens betref
fende OOSTVEEN, vermoedelijk wonende te Yoog a/d Z aan 
en genoen1 d in de bijlage van Uw brief van 7 �:ovember 
1949 I. D . 662/'49. 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
EALENS DEZE 
w.go

L.L. van Laere 
Forpsc�ef van P 0li�ie 
te 
K O O G a/d Z A A N. 



r!INIS TERIE VAN 
BIN�ENLANDSE ZAKEN 
No.: B 93703 

r�3..: Oostveen 
Bijl.: een 

IIId/h 3 

Aan de Heer 

's-Gravenhage, 6 October 1950 

DIENSTGEHEIM 

Naar aanleiding van Uw opmerking, geplaatst 
o� mijn door U geretourneerd schrijven no. 73235 dd.
21.9.1950, moge ik U bijgaand een afschrift doen toe
komen van mijn oorspronkelijke brief dd. 8 December
1949"

J HET HOOFD VAN DE DIENST
na.mens deze: 

Korpschef van Politie 
te 
KOOG a/d ZAAN. 



dijlage 

MINISTERIE VAN 
BINNENLAN DSE ZAKEN 

� .. : 

Ond.: 

��-

73235 

Oostveen. 

� Aan de Heer

AFSCHRIFT. 

g I 
--

LJfTGtl,(, 

's-Gravenha.ge ! 8 December 19��

D I E N S T G E H E I M 

Hiermede moge ik U verzoeken m1J in kennis te 
willen doen stellen met de personalia, politieke ante
cedenten en verder van belang zijnde g8gevens betref
fende OOSTVEEN, vermoedelijk wonende te Koog a/d Zaan 
en genoemd in de bijlage van Uw brief van 7 November 
1949 I.D. 662/'49. 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
NAMENS DEZE 

L.L. van Laere
Korpschef van Politie
te
K O O G a /a. Z A A N •



. NISTERIE VAN 
NENLANDSE ZAKEN

73235 

Oostveen. 

Aan de Heer 

. -·

1 • 

's-Gravenhage, 21 pe e&fP.r19565p

D I E N S T G E H E I M 

3 

L '3 <;"�
(J!J 

/ 
HierBede moge ik U miJn schrijven no. 73235-dd. 

8.12.1949 in herinnering brengen. 

Een spoedige beantwoording zal door mij zeer op 
prijs gesteld worden. 

HET JIOOFD VAN DE DIENST 
Jnainens deze: 

! 

•
V.:orpschef van 
e 

Poli tie 

KOOG a/d ZAAN. 
Retour,met beleefd verzoek om nadere volledige 

gegevens,staat bij mij inderdaad als ingekomen ge
boekt,doch niet als weer uitgegaan,terwijl ik helaas 
niet weet,waar het zit.Ik kan mij ook niet herinneren 
wat het betreft.Vaag iets,van iemand,die werkzaam is 
bij de Spoorwegen. 142. 



• 

Heemstede, 25 September 1950. 

Antwoord op schrijven /t)J �t�·'· \ 
·----Min. v. Binn. Zaken No. 85550, dd. 5-6-50. 
!'2 8 .SEP. � -, 1 Ond. H.C .Bank. 

ACD/ r.,,-_;;-\ 
1 

In antwoord op bevenaangehaald schrijven 
wordt medegedeeld dat: 

Hermanus Cornelis BANK, geboren te Heemstede 
16-5-Ï914, Nederlander, beroep los werkman, ge
loof R.K., wonende te Heemstede Balistraat 23,-in
derdaad aangemerkt kan worden als te zijn secreta 
ris van een zgn. "Huurcomi té" ,. welk comité bestaat 
uit voornamelijk links georienteerde personen. 

In de maanden Maart en April 1950 heeft hij, 
met in ieder geval de hieronder te noemen perso
nen, in de arbeiderswijk de zgn Indische b�urt, 
met blanco lijsten langs de huizen handtekeningen 
van de bewoners verzameld tegen de voorgenomen 
huurverhoging. Bank en zijn medewerkers staan in 
deze buurt, behalve in hun directe omgeving, niet 
als communist bekend, zodat velen op de lijsten 
getekend hebben. Zeer vele van deze tekenaars heb 
ben later pas gehoord dat deze actie uitgegaan wa 
vam. linkse zijde en betreurden het op deze lijste 
getekend te Jbjq)rgr hebben, alhoewel zij tegen huur 
verhoging zijn. 

Bank is lezer van de Waarheid en lid CPN. 
Medewerkers: 

Pieter de GRAAF, geboren te Bloemendaal 19-
) 8-1894, Nederlander, beroep straatmaker, geloof 

N.H., wonende te Heemstede Borneostraat 22, lezer
van de Waarheid en lid CPN;

Cornelis van NOR.DE, geboren te Haarlem 19-
8-1894, Nederlander, beroep gemeentearbeider, ge
geloof, wonende te Heemstede Borneostraat 47, le
zer van de Waarheid en lid EVC, lid CPN.

E��li�li��illXJl*N�ili�XiXIIXWIEl' 

y 



RAPPORT van KB 
voor B. 

Nr. : 1235 
· 13 oct m:; 

j ACD' tt..1/J t
Betr.: actie C.P.N. tegen te hoge 

• huurprijzen.

-

In C.P.N. kringen te .Amsterdam bestaat het plan 
oen actie te gaan voeren tegen te hoge huren en te 

A nauwe behuizing. Men .vil trachten er DJ;:'._11Maupiel! de füillTOG 
(bekend Amsterdams arts, geen communist, maar iemand die 
sociale aspiraties heeft) voor te spannen. Later zou dan 
bekend gemaakt worden dat het initiatief van de C.P.N. 
is uitgegáan. 

Voor deze actie beijveren zich o.a. mevrouw Esther 
'(..., .tl TEEBOOIVI on zek:ere heer AAP. 

KB, 11 Oct. 1950 
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Antwoord op Uw schrijven 
d.d. 30-8-'50,no.91049 • ...----C.O

17 OCT. 1950 · :· 

.A.CD/ r;tJR)-b.; D i_e_n_s_t_�_e_h_e_i_m. DAT:/'f-7-J7 
PAR: � 

l 

De namen op de drie lijsten, genummerd 
7557, 7558 en 7559, zijn dezerzijds doorlopend 
genummerd. De� namen volgen hierna per ge
meente, waarbij de totaal nummering werd aan
gehouden. 

Van een 6-tal handtekeningen konden de 
eigenaars niet worden opgespoord • 

Van de ingezetenen dezer gemeente gelie
ve U tevens een kaartje aan te treÏfen. 

GEMEENTE WINSCHOTEN: 

7' I 4. 

)(.t v8 •

X f\/38 • 
� v142. 
> 56.

X J67. 

;( J69.

;x. v10. 

v83. 
,)(. v86.

X v87. 

91. 

G. Wiersema, geb. 21-6-07, Olieslagerstraat 4
J. van Delden, geb. 7-7-97, Vosseweg 6
F.A. van Delden, geb. 2-1-12, Zandpad 24
S. Nap, geb. 18-8-07, Hofstraatlaan 2
B. Kuiper, geb. 4-11-94, Zandpad 46
N.T. Holman, geb. 27-9-94, Kloosterlaan 64
G. Ploeger, geb. 3-4-21, Pottebakkerstraat 6b
H. de Jonge, geb. 11-4-91, Oudewerfslaan 119
E. Koster, geb. 27-1-17, Venne 65
J. Haaijer, geb. 21-6-08, Kloosterlaan 29
K.H. Koster, geb. 22-9-09, Sint-Vitusstraat 57
F. de Groot, geb. 14-10-87, Noorderstraat 10a.

GEMEENTE SC.HEEMJ)A: 

t 1. 

2. 

Jl q5. 

xl , J 9. 

<. 1 14. 
Kl lv16. 

)(1 .? IL18. 

M.J. Siemons, geb.27-12-03,Hoethslaan 13,Heiligerlee
W. Uild.riks, geb.30-4-23,Loopbruglaan 2, " 

H. Molema, geb.8-12-01,0udehornweg 15, Il 

G. Weering,geb.5-5-02,Winschoterweg 36,Scheemda
T. Jansen,geb.19-10-98,Hoethslaan 8, Heiligerlee 
S. Molema,geb.11-4-10,Langeweg 51, Scheemda
F. Veen,geb.27-7-04,Kerklaan 4, Heiligerlee

xl _,,_.. �19. H. Dusseljee,geb.24-7-03,Zwaagsterweg 8a,Scheemda
x �· lv20. P. Bouland,geb.29-11-22,Napels Oost 26,Heiligerlee



• 

rr .... 

)( / 1 
V 24 • 

.><l ---} 25. 
K. Mulder,geb.21-8-95,Hogeweg 30,Eexta
K. Kaman,geb.31-12-19,Kerkwijk 15,Nieuw-Scheemda

XI �I 26. S.G. Lugtenborg,geb.4-6-00,Verbindingsweg 16,Scheemda
)(� .,,... ·t 27. A. Dieterman,geb.8-4-11,Koediepslaan 18, Il 

M. Koster,geb.7-2-24, Eexterweg 35, Scheemda� _,,.,. 1 40. 
x.l __..-1/1 4 1 • 

�' .,,\). 43. 
x:_I _,, 1 45 • 

P. Corporaal,geb.6-9-86,0udehornweg 6, Heiligerlee
G. Groen,geb.4-1-87,Langeweg 23, Eexta

x1 .,,, • 41. 

R. Koning,geb.20-7-90,Napels Oost 2, Heiligerlee
H. Meijer,geb.7-5-19,Middenstraat 20, Scheemda

�· ,/ \/48. B. Feikens,geb.14-6-88, " 10, " 

,cl 

"' 

XI 

i,,_, 53 • H.E. Klap,geb.30-3-11,Hoethslaan 38, Heiligerlee
55. G. Baas,geb.14-2-07, Napels Oost 7, Il 

x 61. H. Bloksma,geb.21-10-00,Napels Oost 2, Il 

H. Meis,geb.12-10-21,Kerklaan 3, ScheemdaV 62. 
� 75.
.,.,.\J 76.

G. Veen,geb.12-2-93,Woonwagenkamp 2, Heiligerlee
J. Haken,geb.22-7-85,Julianalaan 29, Scheemda

-" 79. T. Blaauw,geb.30-9-25,Bouwte 5,Westerlee
� 80. B. Korte,geb.16-2-05,Hoethslaan 11,Heiligerlee
,,.lJ 81 • A. Harms, geb .19-6�, Loopbruglaan 11 a, "

..,. 88. R. Harms,geb.3-8-25, " 11a, " 

X. 95. G. Hofmeester,geb.19-6-06,Trekweg 35, 11 

7' 96. H. Rienmeijer,geb.17-5-13,Bouwte 30,Westerlee
_. 97. F. Koerts,geb.13-10-19,Bouwte 11,Westerlee
� 98. L. de Wit,geb.8-6-15, no. 79, Eexta

/\: 99. L. v.d. Laan,geb.29-11-89,HoethsJyÁn 10,Heiligerlee
,d- 100. B. Drent,geb.15-3-28,Trekweg 11,Heiligerlee

� 101. M. de Groot,geb.1-9-07 ,Trekweg 49, "

GEMEENTE OUDE-PEIÇELA: 

t' )w
6. A. Schrik,geb .16-1-90 ,Noodvluchtswijk 19

� r� ..
. 

� 7. D. Scheper,geb.22-1-06,Craaiboswijk 23
�-

A 1 3. H. v.d. Laan,geb.21-11-96, Il 26 

X 30. N. Schuitema,geb.15-8-87,Smalpadje 23

31. R. Burema,geb.7-12-20,Craaiboswijk 15

?'- 32. D. Alles,geb.6-8-10,Wedderweg 59

)'.. 33. H. Bijl,geb.24-8-00,Schoolstraat 5

j.. 
v, 39. M. Hamminga,geb.23-8-26,Noodvluchtswijk 40a

'1' 1 50. H. Harms,geb.19-7-10,Wedderweg 57



X. 51.

;,el � 52.

)('l _,,.,. 68.

.><' ., 73 • 
X.l .,.,.., 74. 

, 
i 77. 

,çl I _...J 92. 

III. 

Tj. de Wit,geb.25-3-25,Mallemolen 7 
A. de Boer,geb.,dJ.-7-14,Achterweg 1a
J. van Delden,geb.1-11-98,Hendr.Westerkade 123
�. Holt,geb.2-3-17,Bronsveen 67a 
J. Schut,geb.3-p-97,Roomsewijk 21
E. Walters,geb.18-8-85,Craaiboswijk 19
J. Pastoor,geb.30-9-02,Draaijerswijk 5.

GEMEENTE MIDWOLDA: 
.... 

CJ(, ij '�j ,AJ' 22. A. Werkm.an,geb.9-2-04,J 62, Oostwold 
K 1 23. P.J. Noor,geb.3-12-19,L 24, Midwolda 

xl / 1 44. A. Schrik,geb.�1-12,Hoethslaan D 151,Midwolda 

• 
)(1 / 1160. fr. Smit,geb.23-10-98,Niesoord F 47, Midwolda 

� 65. G. Kiewiet,geb.3-10-01,Meerland O 68, "
@> /...,; 71. H. Mu.;i,.�der,geb.22-12-96,Nieuweweg A 26, 11 

• 1 78. �. �inga,geb.8-2-87 ,Niesoord F 46, 11 

<n 'Y IJ

9\ 9 

)(tv ... 089. H. Pluim,geb.23-8-18,0lgerslaan C 62, 11 

xl .,.-1 90. s. Korte,geb.6-2-87, J 20, Midwolda.

GEMEENTE BEERTA: 

G. Prins,geb.25-1�$7,Bouwte B 101
D. Delger,geb.4-4-22,Bouwte B 92
G. Heres,geb.24-12-22,Kanaalsterlaan B 340.

GEMEENTE NIEUWE-SCHANS: 

·�I ..-""i 21. H. Kluter,geb.19-3-25, Achterstraat 26.

GEMEENTE MUNTENDAM: 

l(' ,..... VI 10. B. Doddema, geb. 31-3-08, Wijde Blik 21 

�� ,;,J11. H. Meuken,geb.19-3-15, Tussen Klappen B 21 

x:I .... � 17. D. Kruize,geb.17-9-03, Polderstraat 23 . 

GEMEENTE FiliSTERWOLDE: 

@ .... �I 49. F. Kluiter,geb.3-10-92,Veenweg B 113,Finsterwolde 
K 1 82. J. Siemons,geb.2-10-23,E 131a,Ekamp 
K 1 85. B. Jurgens,geb.4-10-97, 93, Ekamp

©,,, _..., 93. J. Mejeur,geb.11-11-28, D 278, Finsterwolde

lt r"!f 94. A. Misker,geb.15-6-31, E 129, Ekamp. 



• 

GEMEENTE WEDDE: 

f 

IV. 

XI,..., 12. A. Kruizinga,geb.23-12-91,B 245,Bl�nam
28. P. Kunst.,geb.25-7-23,Schoollaan 36,Blijham

'1 34. R. Haijes,geb.6-8-08,Zandstroom 13,Wedde
)<. 1 35. H. Kragt,geb.6-4-92, 2e Morigelaan 1, Wedde

�\ ....,., 36. H. Bos,geb.4-6�,Schoolstraat S,Blijham

><'l,.. t 54. H. Korte,geb.8-4-90,Turfweg B 261,Blijham

);. 1 59. K. Mulder,geb.17-12-98,Louwdijk A 608,Blijham

,<I � 1 64. D. Nomden,geb.21-5-92,Kenterslaan 32, "

@l / j 66. A. Hulsebos,geb.11-7-18,Hoornerveen A 680,Wedde.

GEMEENTE VEENDAM: 

.....,.......1 ,._. 1 15. B. Stelling,geb.15-5-16,Remiselaan 17.

Winschoten, 13 October 1950. 
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MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

No.: B 94856 

's-Gravenhage, 13 November 1950 

n.a.v. schr. van Winschoten 94856 z. Co 

../""\nd.: Protesten tegen Ned. 
inmenging in Korea. V E'R TROUWELIJK 

IIId/ h 2 

Naar aanleiding van Uw ongenummerd schrijven dd. 
·13 October j.l. betreffende de aan U bij mijn brief
van 30.8.1950 no.91049 gezonden fotocopieën van pro
testbrieven, gericht aan de Minister van Oorlog en
verzonden vanuit Winschoten, waarin wordt geprotesteerd
tegen de "Nederlandse inmenging"" in Korea betuig ik U
mijn dank voor de daarin verstrekte uitvoerige ge§evens

Aan de Heer 
Korpschef van Politie 
te 
WINSCH OTE N. 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
namens deze: 

J. �- Crcrbb2ndan 



� ,. 

23 

n.a.v. schr. ·van Winschoten 94856
Co 91049 

Op.d.: Jrotesten tegen "Nederlandse 
inmenging in horea n. . 

VERTROUVIELIJ 

Bijl.: een 

IIId/h 3 

.Aan de Heer 

On;.· bew:.��
.. 

..� .. 
.Rappel : ... �·· •· 

" Antwoord: 

Jliermed� m.og� .ik U ·- mede 
volgende berichten • 

inf ormn. tie 

. In Juli 1950 zond o.a. een aantal i woncra uit 
de gemeenten, Scheemda, 0-adé î;ek.ala" I.:idwolda., Boe:rta, 
,,lieuwe Scna:ns, .. uutendam, Pi:a.sterwolde en ·.7edde, een 
schrijve-il aan het r inisterie van Oorlog ,aarin wordt 
ge pZo9ltèste_erd tegen het z�nden van Nederlandse mili-
tairen naa:t Ko.rea. �- t 

i)e namen ·van deze personen gelieve U
lijst aan te tref'fen. 

Ik.moga�u verzoeken mij door het inzenden vàn 
informa tiekaarteu te willen doen inlichten over de 
volledige personalia en de politieke antecedenten 
van b.etrokkèneu •. · '. 

. '· HET HOOFD V N DE DIENST 
· l · n�ens deze:' ··'

,_ /, I ·/. ·.� 

" 

/ 
ll �- Crabbe:1dam 

Dis trio ts commandant· 
der Rijkspolitie 
te 

I�lSOHO 



. . 
H.v.d. LAAN
H. BIJL •.
M •.. IW.rultfGA " 
A;· de BOER 
J.v. DELDEN

• HOLT·'.
J. SCHUT
J. PASTOOR

A. WERKMAN
A. SCHRIK
H. SMIT
H. MULDER

y R. PLUIM 
4t• KOR!m

G. PRINS
D. DELGER

'• 

B. DODDEMA
ll. MEUKEN
D.XRUIZE

ÁoKRUIZINGA. 
H. BOS , ..

· R. KORTE
D. MOMDEN
A. UU1,SEB0S

,. 

.... 
.. 

·-

-

-

Bijl.: van 94856 
.Oudehornweg 15 eilige.rlee. 

inachoterweg 36 Scheemda 
Langeweg 51 Scneemda 
Xerklaan 4 Heiligerlee 
Z�gsterweg 8a · Scheemda 
Napels Oost 26 · · !Ieiligerlee 
Hogeweg :;o · Aexta.
Kerkwijk 15 • 3cheemdà
Verbindings eg 16 Scheemda 

�4 "!191I : . . Koediel>sl.aa.n 18 Sebeemda 
7.2.1924 ·. exterweg 35 Scheemda. 
6.9 .1896--/ &'�, · Oûdebornweg 6 Heiligerlee 
4.1.l887 �angeweg 23 exta 
20.7.1890 Napels Oost 2 Heiligerlee 
7.5.1919 t.:iddenstraa:t 20 Scheemda 
14.6.1888 Middenstraat 10 Sobeemda 
12. �0.1921 . ,Kerklaan .3 • S.cheemda: 1• 
22" 7.1885 :· ·: · Ju.lianalaan 29 , Scheemda
30.9.1925 . � ; Bou.wte" 5 · · · Westerlee •
19"6.1.890'.. · LoppÖrttglaa.n, 11a . Heiligerlee
3.a.2925 Loopbru.gl.aa.n 11a · Heiligerlee 
13.10.1919 · Bouwte· 11 ·, Westerlee 
29" 11.1889 Roe_tlislaan ·10 Heiligerlee 

21.11.1896 
24.8.1900 
23.8.1926 
13.1.1914 
1.11 •. 1898 
2.:,.19-17_· 
;.601897 
30.9-+902 

9.2.1904 
28.1.l912 
23.10.1898 
22.12.1896 
23 .-8.1918, 
6.2.1887 '-· 

Craa.iboswijk .26 · ··o .Pekela
Schoolatraat 5 o. Pekela
Noodv1uohtswijk 40aû.Pekela 

. Aehterw�g ... 1a ... 0 .Pekela·· 
· , · · H. ii'esterkade 123 O .Pekela

· ··. .� Brorisveen 67a � . 0 .Pekela 
. Roomsewij�·21 .i O.Pe��la

• 

Draaijerswijk 5 O.Pekela

J. 62
Hoethslaan D 151
Niesoord F 47
Nièuweweg A 26 
Olge.rslaan C 62 , . 
J, 20

Oostwold
·-idwolda
Midwolda 
!uidwolda 
Midwolda 

idwolda. 

25"1"1887" .. i, 
4.4.l922., 

Beerta 
Beerta ' 

31. :;:.19oa.
19.3.1915· ·.,;
11.9"1903

_ �· Schans 

�i'jde Bti.k 21 Muntendam 
1hsoen Klappen B21 filu.ntendam 
Polderstraat 23 Mu.niendam 

- 3� 10.1892 ' '. 1 "}l,eenweg_ B 1.13
, 1.1.11..J-9-ar-Ji J' D 278 - : ' 

15.6.1931 " E 129 

Finsterwolde 
Finsterwolde 
Ekamp-

2,. '1 i. 1891;, 
4.6.1903 
8.4.1890 
21.5.1892 
11.7.'1918 

, B 245. � Schoolstraat 3 
Tu.rfweg B 261. · 
Kenterslaan 32
Hoornerveen A 680 

Blijham 
Blijham 
Blijham 
Blijham 
.edde. 



MIN IS TER IE V AB 
BIN NENLANDSE ZAKEN 

Mo.; B94856 
1 

d.:

's-Gravenhage, 23 December 1950 

n.a.v. schr. van Winschoten 94856 xx:e»x 

VERTROUW EL IJ x
00 91 049

B. Stelling.

IIId/h 3
Hiermede moge ik U - mede te Uwer informatie - het 

volgende berichten. 

Aan d� Heer 
Korpschef van 
te 
V Ji? END A M.

� 

In Juli 1950 werd door een aantal personen schrif
telijk geprotesteerd bij het Ministerie van Oorlog te
gen het zemden van Nederlandse militairen naar Korea. 
Een der ondertekenaars was B. STELLING, geb o 15.5.1916
wonende Remiselaan 17 te Veendam. 

Ik moge U verzoeken mij te willen doen inlichten 
over de volledige personalia en de politieke antece
denten van betrokkene. 

Poli tie cl HET HOOFD VAN DE DIENST
namens deze: 

Ontv. bew: .. ·-·--fj ... .j.........................
�;, Rappel : ................... /.3..:.(!......... / , G. Ciabbendam

A d / - / , :.... ::_ ntwoor : ........... ,t. ... L ............... : ........ 1.--
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No. 3725 - 50. 

Onderwerp: Openbare vergadering. 

Dienstgeheim. 25 October 1950.

t,,1S--' y - ---1· I l'l, I O• 1-------

, ·2 8 OCT. J.M 

ACD/ q'Srq 

Verslag openbare vergadering, gehouden op Dinsdag, 24 October 
1950 in het feestgebouw " LUckner ", Rozengra oh t 207-213 te 
.Amst�rdam, belegd door het " Comité voor meer woonruimte ". 

I 

Bekendheid aan deze vergadering was gegeven door het versprei
den van pamfletten en door een publicatie in het dagblad 

" De Waarheid" d.d. 23.10.1950 •

Toegang tot de vergadering was vrij; tijdens de pauze werd 
een lijstcollecte gehouden. Er werd niet met drukwerken ge
colporteerd; de zaal heeft een capaciteit van 200 personen, 
aanwezig waren 19 mannen en 12 vrouwen. Militairen in uni
form waren niet aanwezig. In de zaal waren geen versieringen 
of leuzen aangebracht. 

Op het toneel had het besttur plaats genomen, bestaande uit 6 
mannen en 3 vrouwen, die niet geïdentificeerd konden 'WOrden. 

Te 20,45 uur opende de voorzitter de vergadering en hij heette 
de aanwezigen welkom, meer speciaal de mogelijk tegenwoordig 
zijme verslaggevers en raadsleden. Hij verklaarde, dat het 
Comité voor meer woonruimte was opgericht om de wantoestanden 
op het gebied van de inwoning te bestrijden. Hij gaf daarna 
het woord aan één der vrouwen vin het bestuur. 

Deze vrouw besprak het geval van het verhuren van kamers in 
de Haarlemmerstraat te .Amsterdam. Dit pand werd verhuurd door 
een uitdrager en de opbrengst van de kamers was fl. 320.-
per week. De kamers werden z.g. gemeubileerd verhuurd; kin
deren mochten er niet op aanwezig zijn. De huurprijs per week 
is zo hoog, dat hiermede de helft van het gezinsinkomen ge
moeid is. Het gevolg hiervan is, dat de vrouwen genoodzaakt 
worden om te gaan werken. Voor iedere 3 gezinnen is één ge
zamenlijke kookruimte aanwezig met slechts één gasstel. De 
verhuurder is blijkbaar niet strafbaar, omdat hij een h8tel
vergunning bezit. Het optreden van het comité heeft tot ge
volg gehad, dat burgemeester d'.Ailly de vorige week persoon
lijk is gaan kijken en het wachten is nu op de maatregelen, 
die door het gemeentebestuur genomen zullen worden. 
Te 21.00 uur volgde de pauze. Tijdens deze pauze bestond ge
legenheid om nieuwe gevallen aan het bestuur kenbaar te maken; 
onder de vergadering-bezoekers circuleerde een foto van een 
kamer uit het bewuste pand in de Haarlemmerstraat. 

�e 22.00 uur werd de vergadering weer voortgezet. Op -rerzoek 
van een aanwezige verslaggever van " De Waarheid II deelde 
de spre�kster enkele nieuwe, juist binnengekomen, gevallen
mede. Dit betrof de percelen P.H.Kade 23 en w· ·tt. 1J en ba chstraat 
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44 beletage te .Amsterdam. Zij deelde mede, dat de mensen in het 
algemeen bang waren om naar de Prijsbeheersing of het C.B.H. te 
lopen, doch daarom was juist het Comité opgericht. Zij hoopte 
op medewerking van de pers om deze zwarthandelaars in woonruimte 
aan de schandpaal te stellen. 
Spr. zeide voorts, dat aan deze vergadering een persconferentie 
vooraf was gegaan • .Aan de oproep van het comité hadden 9 vers��g
gevers gehoor gegeven; het C.B.H. had geen vertegenwoordiger ge
stuurd. ( Deze bleek in de vergadering aanwezig te zijn ). Een 
dokter had de verslaggevers over zijn ervarigen op dit gebied 
verteld. 
Zij wekte de aanwezigen op om tegen fl. 0.10 per week lid te wor
den van het Comité en event. noodgevallen op te geven aan 'de 

14 secretaris Dijst ( Gerardus Jacobus Dijst, geb • .Asd. 12.11.1923, 
wonende Campanulastraat 2 huis te .Amsterdai:p. ) • 
Zij las tenslotte een adres voor, hetwelk aan de gemeenteraad te 

• .Amsterdam, gezonden zou worden.

• 

Op een vraag van een bezoeker hoe� het stond met het adres, het
welk als gevolg van een vergadering d.d. 21 September j .1., ver
zonden is, antwoordde de voorzitter, dat het comité dit adres
op ongezegeld papier aan B.&.W. ingezonden had en als gevolg daar
van was dit adres niet in behandeling genomen. Thans zou gezegeld
papier gebruikt worden.

Te 22.15 uur werd de vergadering gesloten. Deze vergadering (en
ook de persconferentie) werd bijgewoond door het c.P.N.-gemeente
raadslid, mevrouw Theeboom- van West.

De bijeenkomst had een ordelijk verloo'p.

Tevens verzonden aan 
Bn. .Amsterdam. 
H.c • .Amsterdam •

H-5.



I.D.•762/' 4�C�' _
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no.73235/'49 en 93703/'50 

13 October 1950 
.,_ ____ _

':

0

10 MOt SSO�\ 

wonderwerp: Oostveen, ACD/ 1161,/ .. ) ' 
At5.er is woonachtig Jan van O O S T V E E N L ··· '-·� ·-

• 

geboren te Koog aan de Zaan,? Juli 1893,van 'beroep Chemigraaf, 
wonende te Koog aan de Zaan, Jan de 'Vi ttestraat no. 73. 
Politieke gezindheid P.v.d.A,Kerkelijke gezindte N-H,lid van de 
Alg.Grafisehe Bond,afd.Zaanstreek.Een besvheiden man en in geen 
geval comm.unist.Keu.rig gezin,zonder kinderen • 
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VERTROUWELIJK.

Verbinding: 3 2 •

No.BV/ G tJ} { 'f'-50. Datum: 14-11-19500

Onderwerp: Bijeenkomst om te komen tot het geven van een St.Nicolaasfeest
je aan kinderen van leden van 1

1 progressieve 11 organis·aties in 
Arnhem, gehouden op 30-10-1950 te Arnhem.

Datum van ontvangstbericht: Geen. 

Betrouwbaarheid berichtgever: Zeer betrouwbaar • 

Waardering bericht :

Tevens bericht gezonden aan:

Medewerkende instanties:

Ondernomen actie :

Idem. 

Geen. 

Geen. 

Geen. 
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VERTROUWELIJK. 

VERSLAG van een bijeenkomst om te komen tot het geven van een St. 
Nicolaasfeestje aan de kin-deren van leden van "progres
sieve" organisaties in Arnhem, gehouden op 30 October 
1950 in het E.V.C.-kantoor te Arnhem. 

Aanwezig waren: o.m. 
� H.J.J. Koek-Amelink, geboren 25-5-1906, 
)(.1 T.G. Koek-Jansen, geboren 10-6-1915, 

A.J. Molenaar, geboren 7-3-1930, 
J. Hoff, geboren 16-4-1919,
H.W. Y.ê:.rr � Pol, geboren 2-10-1921,
H. Radix, geboren 30-9-1915,

�1 J.G.P. Buser, geboren 17-8-1917, 
X...I B. de Ree-Y.ê:.rr de Meeberg, geboren 28-10-1901, 

.. _('• .H���eî-gae-byg;H4sr�6�J.�Etn,--- � .f/# w 
I/' h.J. ™ Lierop, geboren 7-1-19�2, 
X.. 1 Joh.C.Dreckschmidt, geboren 19-11-1902. 

Besloten werd te gaan werken met een lijst bij die 
sympathiserenden, waarvan verwacht kan worden, wat geld te 
ontvangen. 

Bij verschillende winkeliers zal ook worden aange
klopt om geld of giften in natura. 

Ten slotte zal een entree geheven worden van 10 cent 
voor kinderen, ouders en bezoekers. De leeftijdsgrenzen voor 
de kin:Jteffl.en werd gesteld van 3 tot en met 10 jaar. 

Gezocht zal worden naar een geschikt iemand om een poppen
kast te vertonen. 

Er werd een werkcomité 
die de organisatie, achter hun 

J.C. Dreckschmidt

gekozen17.iit de volgende personen, 
namen vermeld, vertegenwoordigen. 

J.G.P. Buser,
H.J. Y.§:!1 Lierop,
H.J.J. Koek-Amelink
B. de Ree-:!ê:.!! de) Meeberg,
H.M. van d� Meeberg-Hirth, 
T. Koek-Jansen, 

C.P.N.,
E.v.c.,

A.N.J.V., 
Vredescomité, 
N.V.B.,
N.V.B.,
N.V.B.

Besloten wordt om zo spoedig mogelijk samen te komen
voor verdere bespreking. 
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Verbinding: 3 2 • �
No. BV/G l&ff -50" 

V E R T R O U W E L I J K. - öJ: v.r 

1�2 5 MO\J. �

ACDI �t .{)IO

Datum: 23-11-19500
Onderwerp: Nieuws van het Arnhemse Sto Nicolaascomi té voor kinderen van 

C.P.N.- en E.V.C.-leden te Arnhem, tot 15-11-1950.

Datum van ontvangstbericht : Geen. 

j) Betrouwbaarheid berichtgever : Zeer betrouwbaar, 

Waardering bericht : Idem. 

Tevens bericht gezonden aan: Geen, 

Medewerkende instanties: Geen. 

Ondernomen actie: Geen. 



• 

. G" 
VERTROUWELIJK. � i' �;:,,-

Nieuws van het Arnhems�t. Nicolaascomité voor kinderen 
van C.P.N.- en E.V.C.-leden -vA�nhem, tot 15-11-1950.

Rectificatie BV/G 1811-50 dd. 14-11-1950. 
Het comité-lid Harrnina Margaretha Hirth, geboren 9-11-1873,

0 
echtgenote van W. C. � de Mee berg, geboren 20-11-1871, moet zijn: 

,{L, r,..! , Jantje van Engeland, geboren 9-2-1918, echtgenote van 
�. W.C. van'de Mee6erg, geboren 25-4-1920, verblijvende te Arnhem, 

Graaf Ottoplein 27. (woont de jure in de gem. Rheden, adres onbekend
Genoemde H.M. Hirth geboren 9-11-1873, is reeds jaren geleden en 
W.C. � de Meeberg, geboren 20-11-1874 op 11-11-1950 te Amersfoort 
overleden. 

Een der comité-leden deelde op een bijeenkomst op 3-11-1950
mede, dat J.B. Wildbret, geboren 26-9-1923, politiek secretaris 
van de C.P.N. te A:enhem, zich tegen hem had uitgelaten dat hij het 
houden van een St. Nicolaasfeest helemaal niet belangrijk achtte. 
Op veel medewerking van de Partij moet dan ook niet gerekend worden.

JTG.P. Buser, geboren 17-8-1917 (E.V.C.) en T.G. Koek-Jansen
geboren 10-6-1915 (N.V.B.) deelden mede dat hun respectieve hoofd
besturen het St. Nicolaasfeest ten zeerste aanmoedigden en alle 
medewerking toezegden. 

Besloten werd om minstens f 300,- bijeen te zamelen; men 
verwacht ongeveer 500 kinderen. 

Direct na de afsluiting van de geld-actie voor het wereld
vredescongres, zal met de inzameling voor het St. Nicolaasfeest 
worden begonnen. 

Op 14-11-1950 werd door B. de Ree-Y.§!! de Meeberg, geboren
28-10-1901 en J. � de Meeberg-Van Engeland, geboren 9-2-1918, 
reeds ruim f 9,- afgedragen. 

Besloten werd een circulaire te laten drukken voor versprei
ding onder de ouders van de kinderen, die voor dit St. Nicolaas-

� feest in aanmerking komen. �

� I N D E • 



RAPPORT / mlll .AAN: r � Van BSV: I 
BSV-no.: '-/J>J 

Bijlagen: 
Bezocht: 
Betreft: 

Notitie B III 
d.d. 1-11-5 

Gem.Pol.Dordrech 
1 

8-11-5 

Beantwoording 70294 

�7 

Reg�-----�------� 
Via BSV doorgezonden aan: AGENDA,

aan: B III 
aan: 
aan: 

tP� //- (1} A-zc 
waarna terugzending aan BSV,en wel: 
voor rapporten, ter kennisneming van 
eventuele verdere actie; 
voor nota's, ter afwerking. 

------------------------------------

Copieën in: OD 672 - Dordrefht

========================= ·====================-----------------==

Ter plaatse bleek mij, dat er wel een antwoord was ge
zonden (afschrift in bijlage). 

Ik heb I.D. Dordrecht beloofd haar nog te zullen medede
len of dit schrijven inderdaad de B.V.D. nooit heeft bereikt. 

11-11-50 • 

'" ' 

r :,,.,.,
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No.156/50 . 

DIENSïGEHEIM 

AFSCHRIFT. 

27 April 1950. 

Aam de Heer Hoofd 'van de 
Binnenlandse Veiligheidsd:ie nst 
te 

' s-G R A V E N H A G E. ' 

In antwoord op Uw brieven d.d. 24 September 1949 en 
17 April 1950, nr. 70294, wordt medegedeeld, dat tot op heden 
niet is gebleken, dat in de gemeente Dordrecht een of meer 
buurtoomité's zijn opgericht, dan wel plannen hiertoe bestaan. 

I.D.DORDRECHT.



N o t i t i e 

fl
an:

BSV 
an: B III 

;tl, JP·jf y' 

/�

Op 24.9.1949 zonden wij een brief no. 70294 aan 
I.D.Dordrecht inzake buurtcomité's. Ontvingen hierop
geen antwoord. 

Een rappel dd. 17.4.1950 onder hetzelfde 
bad tot nu toe geen resultaat. 

Ik verzoek U d·eze kwestie met de betrokken 
I.D. op te nemen.

B III /, 1 November 1950
�



Uit OD 244.Prov.Gron. 

OD 1358. 

9soo7. 

UITTREK�SEL 

Naam: 

Naam: 

Afz. : 

CPN 0Vergaderingen. 

Communistische Comite's voor Bijzondere Acties.
a. 

R 1 dam. Datum: 24.11. 50. 

Aard van het stuk: Openb,protestverg.v.d.CPN.Afd.R 1 dam. 

sc:BkLKER,J.P.,voornoemd zegt,dat te Finsterwolde een comit��s opgericht met 
het doel de maatregelen van de regerinO tegen de gemeenteraad te trachten tegen 
te gaan. 4 

Dit comitê gestaat uit 17 leden en om bij voorbaat het stempel van 
11Communistische rel" te onderdrultken,zegt apr.te kunnen mededelen,dat in dit 
comité o.m.5 familie-leden van burgemeester TUIN hebben zitting genomen en er 
slechts 3 leden der CPN.deel van uitmaken. 

Spr.leest dan een brief voor met een sympathie-betuiging,die namens de 
vergadering zal worden gezonden aan de secretaris van dat comité,de hoofd-
onderwijzer KLOK. 

Uitgetr. door: G.B. 
Op aanwijzing van: B III.

Datum: 
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Ond.: Hannie Schaft-herdenking:-··-· 

30 November 1950. 

DIENSTGEHEIM 

Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een verslag 

• 

van de te Enschede op 25 November j.l. gehouden Hannie Schaft
herdenking, welke hoofdzakelijk door CPN-leden of met deze 
uartij sympathiserenden werd bijgewoond • 
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VERBINDING No. 50 

No. 1645. 

VERSLAG van de te Enschede op Zaterdag, 25 November 
1950, gehouden"Hannie-Schaft- openluchtherdenking", ge
organiseerd door het HannietSchaft-comité te Enschede, 

Aanwezig: ± 60 personen. 

Sprekers: Wouter VEENVLIET, geb. 19-7- r 18; 
Klazina Lorjé-Bloemsma, geb. 10-1-18. 

Medewerking van: de C.P.N.-zangvereniging rrMorgenrood", 
o.l.v. J.Landstra.

Bij het college van B. en w. van Enschede was ver
gunning gevraagd en verkregen om een korte herdenkings
bijeenkomst te houden , gevolgd door een demonstratie 
door de stad. 

In verband met de geringe belangstelling wachtte 
men ruim een half uur voor de bijeenkomst deor W.Veen
vliet verd geopend. In zijn openings,oord herdacht hij 
Hannie Schaft, terwijl het overige gedeelte van zijn rede 
bestond uit het maken van propaganda voor de vrede, waar
bij hij geen p�enkel niem, gezichtspunt naar voren bracht. 

Nadat de genoemde zangvereniging het lied: " Aan de 
strijders" had gezongen, ,;,,erd door ivillem Arend REE, geb. 
15-2-08 en Jan Schurink, geb. 11+-1-31 een grote foto van
Hannie Schacht voor het op het Van Heekplein opgericht�
houten kruis, waarom de Ned. driekleur �as gehangen, ge
plaa. tst. Hierna legden een tweetal AJ. J. V. -ers een kr'ans
en enkele vrouwen bouquetten bloemen bij äeze foto.

Nadat de aanwezigen was verzocht enige minuten stilte 
in acht te nemen, las K.Lorj�-Bloemsma ha�r toespra�k voor. 
Ook zij herdacht de moedige strijd van Hannie Schai�t en 
hekelde daarbij de plannen tot wederoprichting van de oude 
Nazi-legers. Haar betoog, dat voor het overgrote deel 
gewijd was aan de huidige vredesactie, leverde geen bij
zonderheden op • 

Veenvliet besloot hierop met een kort woord deze her
denkingsbijeenkomst, waarna de aan,ezigen,zonder de voor
genomen demonstratie te hebben gehouden, uiteengingen. 

30 November 1950. 
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No.:L4/8966• 
(5 bij lagen) • 

mannie Schaftherdenking 1950. 

Onstreeks io.45 uur begaven verschillende groepjes 
ttgidsen tt met witte band om de arm waarop in blauwe :Let
ters het woord 1tOrdediensttt, zich in de richting van de 
Dreef te Haarlem waar de atoet zou worden geformeerd. 

Gaandeweg verzamelden zi.ch op dit punt verscheidene 
deelnemers ·w � o 1: Femr:DiY Fasma - Theo Venema en echtgenote 
Arend Drccy-er - Briene Sr• - Cor van Alphen - Cees de Rover
Theo Segerius - Andries van Schie - Bert van Schie -Huug 
van Langen - Gerrit Mo:L - Ri.e Remkes - Nico van Schagen. 

Vele deelnemers arriveerden per bus. in totaal werden 
gesignaleerd: 20 bu.ssen t.w.t 
7 van de Harde's 'fours - Amsterdam.. 
2 van Gebr. Mey - Amsterdam. 
2 van ttLa.beto it - Amsterdam• 
2 van c.J. van N'ood,Ceintuurbaan 163 - Amsterdam" 
2 van Daniels Tours - Rotterdam• 
1. van ''Favoriet - Oude Pekela.
i van ••Pasteur - den maag•
1 van F.w.c. Tensen - soest.
l van Reisbureau Zwart - Wormerveer•
1. van J ..M" Metaal. - Leiden•

Voorts w erden enkele personen gebracht per groene be
stelauto No•G-42315. In deze auto bevonden zich ook enkele 
bloemstukken• 

Tevens arriveerden g!'oepjes deelnemers per Ublauweu 

tram (NZHVM},per trein en op de fiets 
dk op de Grote Markt werden deelnemers per bus ge

bracht,terwijl. meerdere bussen deelnemers en belangstellen
den vervoerden naar het. Theehuis "Het Paviljoenn aan het be 1 
gin van de zeeweg te Overveen� 

Bij de uitgang van het station Haarlem stond een 
groepje ngidsentt (meest ANJV.sters) om de deelnemers die 
per trein arriveerden te begeleiden• Bij de uitgang had 
zich ook een jongeman geposteerd (onbekende) met een bord: 
tlJ:nlichtingen .t1annie Schaftherdenking"=• 

Ma.ria Gesina Venema-Bindels (bekend} verrichtte per 
fiets koeriersdiensten (zij droeg geen band om. de arm). 

Mej. Ravensbergen (bekend) begeleidde een der Indonesi 
sche afgevaardigden naar de Dreef-. 

In de Dansschool. Fortgens ,-Gr • Ho uts traa t ,-werd koffie 
geschonken voor deelnemers van buiten de stad. Hier had 
Gerrit Mol. (bekend) de leiding• 

Jan Bind.els wees de fietsers de weg naar de rijwielstal 
ling in de Tempelierstraat" 

Pl.m" 12.30 uur begon met de stoet te formeren om pl..m. 
12 �O uur te ve=rtrekken De s toet werd geopend door drie 
vlagdragers: rood-wi t-blaauw "midden: de vlag der "EX:poge•t; 
daarna.ast rode vlag.. 

Verder liep in de stoet mede h et trommelcorps van het 
ANJV• afdeling maarlem besta.am.e uit; Martien Gregoire Jr. 
Rie van der Po:L en Rob Clarenburg (allen bekend). Aan de 
kop van de s,toet liep een grote """oept:::r pioniers( stars)



• 

• 

voorts ANJV.e:rs en OPSJ.ers en diverse volwassenen.. 
In de stoet viel op een groepje van 9 Indonesiers;drie 

éll'beiders N.s. in unif'orm en een groepje soldaten in uni
.Dorm. ..1. -Vooraan de stoet werd meegedragen een grote :foto van
Hannie Schaft met bloemen omkranst,een aantal kransen en 
bloemstukken,terwijl vele deelnemers een boeket bij zich had
den• Vlaggen werden meegedragen,doch geen spandoeken 

Een tweede groepje trommelslagers liep aan_ de kop van 
de stoet (onbekenden)' 

De stoet maakte een enigszins rlhmrnelige indruk, deels 
veroorzaakt door een tekort aan trommel.slagers• 

Behalve de reeds genoemden werden in de stoet opgemerkt.; 
Ka.rel en Pim Winterink. - Mr. Proper - P .S • Nij dam - H•C • 
Hennevel.t - Piet Vooren - Han Bind.els - Herman van Schie -
Maarten Hellingman - Riek de Vries -Alida Margaretha van 
Ommeren -Hïnf'elaar-ffooyen met oudste dochtertje - Eric Moi -
Marcella Vis Eduard van Qnmeren - Vernieul.en (Nachtegaalstra.at 
108) - Greet Hubera - Bob Bind.els - J. de Looze en echtgenote
.l.Ück Jonkman - Hogestijn-Bode - Tini Oskam .... Ton van Stralen
Gerrit Mol - Guus V

.
lals uit Landsmeer ..... F• de Vries - Mej•

Staphorst. - Landwehr Johann_ - Betty Zeehandelaar (A. tda.m) .... 
Mevr. v.d" Pligt - Domh.o:f - aerda Berg �1Îcsje Baas(YmuidenJ
w. Groenendaa.l. - Jan Smit - Mevr. Pl.àter · -

Onder de belangstellenden langs de w eg werden opgemerkt: 
A" Meegdes - Maartlj.e Wolff-Stam - Af'zonderlijk àegaven zich 
naar de Erebegraafplaats: J•P.·Terol en L.J.A• Schermer" 

Behalve de reeds genoemde bussen wer�en nog gesignaleerd 
--• een bestel.wage-n,Oude Schans 54,Amsterdam.t GZ•67483; een 

/JA� ·� ->t-' wijnrode personenwagen: H:."44187 terwijl. ook zeer waarschyn-
/ r ... Ij/' µjk auto Gl{..31908. met 6 inzittenden zich naar de Ere�egraaf-

o · plaats. begaf• 
Op de Erebegraafplaats werden een 80tal bloemstukken 

neergelegd van verschillende afdelingen d�r CPN.,ANJV•; 
"INC • i NVB•; OP3J • ; NPB. en ABC" 

Ook van delegaties van bedrijven etc. waren bloemstukk�n 
aanwezig o.a. van: 
Bouwvakarbeiders Werk Berghoef Amsterdam• 
Personeel van W•S•R· te Amsterdam• 
PersQneel van N•V• Droste te Haarlem. 
Delegatie Promeva Boon te Haarlem (bloemstuk geleverd door: 
1tHet Zwitserse Bloemenhuis tt A• Kaufmann,Wagenweg 2,HtJ.em). 
Personeel. van Res:taurant Dorrius te Amsterdam 
Pers one el. van "Hollandiatt centrum Amsterdam• 
Personeel van fa" Roothaan• 
Personeel. en patroon van N•V• Burco Rijwielfabrieken. 
P�rsoneel. Kromhout•
Wil.tonjeugd• 
Personeel. van Ri.ngers. 
Personeel van d_e Verenigde Blik:fabrieken te Krommenie (bloem
stuk geleverd door: Bloemenmagazijn •tMa.rgriet•t ,Th. Jak, 
Zuiderhoofds.traat 11 te Krommenie. 
Personeel van Klene's Suikerwerken• 
Leerlingen van de Frankendaalschool. (geleverd door •tLl.nnaeus 
Pretoriusstraat 6 te Amsterdam.o.) 
''Spoor boys" - Ned" Spoorwegen Amsterdam• 
Huishoud- en Industrieschool,Voorhelmstraat,Haarlem. 
Ambachtschool te Haarlem• 
Hannie Scha:ft comité- Enschede.
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Aan het Hoofd der 
B,VaD• 
Javastraat 68• 
den Haag• 

Dienstgehehn 

Bewoners van Finsterwolde• 
.;_1 Voorts werden nog bloemstukken geleverd door:

J. Kragtwijk,Assendelftstraat. 24,Amsterdam.c. aan een delega
tie }.f•V•B• 

-• H.B. Scholten,F. Clockkade 72,0ude Pekela aan lW.S• 
-• L. Wans ,-v. Limburg Stirumstraat l9,Amsterdam. aan ABC• 
;<.' J•C• Deltenre,Scheveningsestraat lO.d.,Rotterdam. aan OP.:iJ• 

_, Renckuns,Brunsum.,-tel•204,aan AJ.iJV• Limburg• 
In de nabijheid van enkele schol.en o.m. het Lorentzl.yceuff 

op het Santpoorterplein (de school waar Ha.nnie Schaft leerlin ... 
ge isgeweest) werden aan de leerlingen pamfletten uitgereikt 
{zie bijlage 1.). 

Tevens werden in verschillende stadswijken namens het 
Aanbeveliingscomité stencilpa.mfletten bezorgd(zie bijl•2J· 

voor de krantenverslagen in "Haarlems Dagblad" en °De 
V,Vaarheidtl de Ha.nnie Schaft Herdenking betreffende wordt ver
wezen naar bijlagen 3 en 4• 

Van de onderaan het,aan de scholieren uitgereikte�pamfl.e-e 
voorko'ênde personen is het volgende bekend: 
Dr• N. van Vfi.ingaarden, twee jaren leraar geweest op het Lo
rentzlyceum.. Afgekeurd" Zou nadien verbonden zijn aan een 
Lyceum in Amsterdam.. Is iemand die nimmer zijn ware aard 
toont.. Sprak nimmer over politiek. Persoon op wien men niet 
gemakkel.ijk vat krijgt. Zeer geslepen. 
Johannes Cornelis- van 5chie114•2 26: broer van districtsbe
stuurder CPN• Kennemerland• 

x,,, Jan Smal. 2"8 •3l. : lid OPSJ• 
y • V*il em Marinus Pim) Winterink 3•9•28 : actief A.NJV.er,l.ei
,\ der 1tvro · jke Bri.gadert van ANJV• Haarlem.. 

Louise (Loe'ld) Raroakers,Haarlem,20.5.21: oud-leerlinge Lorentz
lyceum.;studeert thans medicijnen te Amsterdam• Idealistisch 
type. Wias tezamen op school. met.de reeds genoenne van Schie. 
Woont in dezelfde straat als van Schie (No•52) en zij op No. 
46• Politieke instelling niet beleend. 

-• Jan Vermeer,Haarlem.22•2-36 : beweert geheel onkundig te zijn 
van het plaatsen van zijn naam op bedoeld pamflet• Bemerkte 
het niet eerder dan toen hem in z1-jn klas door medeschol.ieren 
werd toegevoegd: ttdaar heb je die vuil.e caromunist•t. Beklaag
zich bij het hoofd van het Lyceum die in zijn klas (van Ver• 
meer) liet mededelen dat deze niets met een en ander uitstaan
de had). Heeft geen idee wie zijn naam op het pamfl.et heeft 
doen plaatsen. Vermeer maakt deel. uit van het bestuur van de 
ttVrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale (Vrije Vogels) te 
Haarlem• 

- Johan Frans Wesselius,Haarlem13l•3•33: l ·aar lid van 
de OPSJ. eweest. Zou toen bedankt hebben omdat hij,toen hij 

ee ging nemen aan de st iec van e ffiJ • het ware 
karakter hem bekend ging worden• Aangezien hij echter uit 
een communistisch gezin komt: zijn vader is lid CPN/EVC•, 
"W'aarheid1'1ezer•t,houdt zijn bewering niet veel steek. De 
inhoud van het pamflet was hem bekend en hoewel hij '�de in
houd progressief gesteld vond.'t kon hij er volkomen mee ac
coda ga.an. Degene die met hem over het plaatsen van zijn 
naam gesproken heeft is de reeds eerder genoemde OPSJ.er 
Smal+ (bijgevoegd lijst van personalia 
onbekende en minder bekende per- l December 1950. 
sonen. Alle overigen reeds meerdere
malen gesignaleerd)• 



Ten vervolge op rapport No.14/8966. 

Vermeldt zij nog dat in de s toet van de Hannie Schaftherdenking te
vens werden gesignal.eerdt 

Jacob V.i1.01.ff "Bloemendaal., 1.9"23 (uit Amsterdam.). 

Johan Mam Heusden,Rtdam,l9a3e2l.. (uit Rotterdam) .. 

Theunis Stouten,Haarlem,l.0•7•18" 

·Jacob (Jaap) B randenburg,.8.Msterdam"22•8•99 {uit Amsterdam).
Hendrik Johannes Hendrikszen,Amsterdam,9.3.11 (uit Amsterdam) •

2 December, 1950• 

Nog i s  bekend geworden dat van de Indonesische delegatie deel uitmaak
ten: 
Han Tik Dj en. 

/\ Mr. s1l;nito �Heiligers. 
G</Gien Tjwan • 

.x_. �irdjo. 

� 4 December l.950.



HANNIE SCHAFT-HERDENKING 1950 

Velen zullen het zich nog herinneren-
"5 jaar geleden- die eindeloze rij van alle scholieren uit Haarlem aàn 
de weg, waarlangs Nederlandse verzetsstrijders, waarlangs �annie Schaft 
ten grave werd gedragen. 
Elk jaar daarna- die duizenden bewoners, 1 scholieren uit Haarlem niet 
alleen, maar ook uit Amsterdam, de Zaanstreek, den Haag en uit verder 
gelegen streken en steden, �ie steeds aan het eind van November op in
drukwekkende wijze in Hannie Schaft het symbool van al onze gevallen 
verzetshelden herdachteno 

Nadat wij hoorden, dat het landelijk Hannie Schaft-comité 00k dit jaar 
weer deze herdenking voorbereidde, besloten wij leerlingen en oud
leerlingen van het Lorentz-Ly.ceum, d·e vroegere H.BeS. op het Santpoor
terplein, die Hannie Schaft 5 jaar lang bezocht, ons�in deze"brief te 
wenden tot jullie, scholieren van HBS-en, Gymnasia, Lycea en alle andere 
scholen in Nederland, om op 26 November opnieuw naar de Eere-begraaf
plaats in de Overveense duinen te gaan. 

Hannie Schaft vocht voor de vrijheid van ons volk en voor de vreaeo 
Zij ·offerde haar studie en ook haar leven op om ons gelukkig te maken, 
om ons in de· gelegenheid te stellen in vrede te leven en te studeren, 
opdat geen hinderpalen onze toekomstplannen meer in de weg zouden staan. 
Dit kostbare bezit, dat Hannie Schaft achterliet, zullen we moeten ver
dedigen tegen al diegenen, die ons toekomstbeeld opnieuw willen aantas
ten, die willen proberen door een·nieuwe oorlog een einde te maken aan 
onze toekomstplannen. 

Wij zullen dus op de beste manier Hannie Schaft kunnen herdenken door 
ons te verzetten tegen de oorlog, tegen het fascisme aan onze grenzen. 
-In Duitsland worden oud-fas-cisten weer in uniform gestoke:m, onder lei
ding van een Hitler-generaal als Guderian. Ook in Nederland geeft de re
gering meer dan een kwart van de begroting uit voor bewapening; ons
onderwijs, de kunsten en wetenschappen maken echter nog geen tiende deel
van de begroting uito-

Laten wij oorlog en fascisme uitbannen, door mede te helpen de vrede te 
handhaven en de .democratie te versterken! 
Dan kunnen we aan het graf van Hannie Schaft zeggen: 
"Jouw strijd wordt overgenomen door duizenden anderen. Tezamen zullen 
wij zorgen, dat er geen oorlog meer komt, zodat we in vrede kunnen wer
ken aan onze toekomstplannen- dat was ook jouw ideaal� 

Verzamelen op Zondag 26 November op de Dreef te Haarlem. 
Tijd van vertrek 12 uur. 

Dr; N. van Wijngaarden 
J.C. van Schie
J. Smal
P. Winterink
L. Ramakers
J. Vermeer
F. Wesselius

Oud-leraar 2e H.B.S. 
Oud-leerling 
Oud-leerling 
Oud-leerling 
Oud-leerling 
Leerling 
Leerling 
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Hannie Schaft-herdenking. 

Gisteren vond op de Erebegraafplaats in Overveen een "Hannie Schaft-her
denking" plaáts. Omstreeks het middaguur verzamelden zich een 2500-3000 
personen, voornamelijk jongeren van het A.N.J.V o , maar ook leden van de
Nederlandse Vrouwenbeweging op de Dreef in Haarlem om zich vandaar naar de 
Erebegraafplaats ain de Zeeweg te Overveen te begeven. 

Op de Parkeerplaats van de Erebegraafplaats heette de heer Haks uit 
Amsterdam ouders van gevallenen en belangstellenden welkom, speciaal de 
delegatie uit-Finsterwolde. "Het is ons verboden op de graven zelf te spre
ken, maar dit doet niets af aan onze herdenking van Hannie Schaft en onze 
andere dierbaren", zeide spreker. 

Nadat de gezamenlijke zangkoren "Morgenrood" gezongen hadden; sprak een 
hoofdbestuurder van de organisatie "Verenigd Verzet 1940-1945 11, de heer 
Maas. 

De volgende spreekster was mevrouw Truus 'menge'l,-Van der Molen, vriendin 
en naaste medewerkster van Hannie Scbaft, die haar kameraadschap en trouw 
tot in de dood besprak. Zij herinnerde eraan dat vijf jaar geleden overal 
kinderen langs de weg stonden om Hannie de laatste eer te bewijzen. Vijf 
jaar, die ons veel teleurstelling hebben gebracht, bijv. de berechting der 
politieke.misdadigers. Overal scheiden wij ons weer in schotjes en trach
ten zo haat in plaats van liefde te kwekeno 

Mejuffrouw Els Zwart uit Amsterdam declameerde vervolgens het gedicht van 
Jan van Campert "De achttien doden". 

Daarna sprak namens "De vredelievende en anti-fascistische jeugd" de 
heer H. van Langen. Hij zei dat er een toenemende ongerustheid en veront
waardiging peerst, omdat de Amerikaanse bezettingsautoriteite� de nazi
leiders in vrijheid hebben gesteld. Met dezelfde ongerustheid en veront
waardiging treedt de jeugd de plannen tegemoet tot militarisering der 
Duitsers. Deze bijeenkomst, aldus de heer H. van Langen, is een ernstige 
waarschuwing aan hen, die de jeugd willen dri·jven tegen het vredelievende 
Oosten in de strijd te treden. 
Spreker dacht ook aan "de moedige jongens uit Schoonhoven, die weigerden 
het Indonesische broertervolk te bestrijden". 

Mejuffrouw Zwart declameerde daarna "De duif vliegt uit" van Theun de 
Vries. 

Vele bloemen dekten na afloop de graven. Er waren kransen vari ver
scheidene afdelingen van A.N:J.V., C.P.N. en E.V.C. 
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HANNIE SCHAFT-HERDF:NKING INDRUKWEKKENDER DAN OOIT" 

(van onze verslaggever)o 

Haarlem, 26 November--
Groter en indrukwekkender dan ooit was de niet te overziene stoet, 

die in de vroege Zondagmiddag van de Haarlemse Dreef vertrok naar de Ere
begraafplaats te Overveen om daar, evenals vorige jaren Hannie Schaft te 
herdenken, de moedige jonge vrouw, aan wier leven de nazi-bezetting zich 
vergreep uit wraak voor het anti-fascistische verzet, waarbij Hannie Schaft 
steeds vooraan stond. Van heinde en ver waren ze gekomen, die deze door 
waardigheid gekenmerkte stoet vormden en waarin de keugd van verschillende 
leeftijden verreweg domineerde. Vele van de deligaties hadden reeds een 
lange reis achter de rug vanuit Limburg, Groningen, Friesland (o.a •. Finster
wolde en Wolvega), mtrecht, Twente, Rotterdam, Schiedam, Den Haag en andere 
plaátseno Sterk vertegenwoordigd waren Amsterdan eb uiteraard Haarlem en 
omgevingo Het waren delegaties namens personelen van bedrijven, namens 
vele afdelingen van het ANJV, namens scholieren van diverse onderwijsin
stellingen en van verschillend� bij de EVC aangesloten vakorganisaties. 
Enige Indonesische mannen en vrouwen vertegenwoordigden de Perhimpoenan 
Indonesia. 

SPREKEN AAN HET GRAF VERBODEN ••••••• 
Opvallend groot was het aantal bloemstukken, dat werd meegedragen. 

Begunstigd door een late en milde najaarszon bewoog de stoet zich door de 
Haarlemse binnenstad om via de Grote Markt dezelfde route te gaan, die 
vijf jaar geleden de meer "off1cHne· 11 begrafenisstoet volgde toen Hannie 
Schaft als algemeen symbool van het verzet ter aarde werd besteld. De 
officiële vertegenwoordigingen van toen worden er liever niet meer aan 
herinnerd, dat het Hannie Schaft was, die zij "eerden" en met haar het 
verzet, dat van deze zijde dood verklaard en als begraven beschouwd wordt. 

Hieruit moet dan ook worden verklaard het verbod om op het graf van 
Hannie Schaft en de haren te spreken. Er ging een stille maar merkbare 
schok door de aanwezigen, toen Rinus Haks, die namens het Hannie Schaft
comit� de herdenking op de Erebegraafplaats leidde, van dit verbod gewag 
maakte. 

De duizenden aanwezigen werden thàns gedwongen op een kleine plek, 
enige h�nderden meters van de graven verwijderd, te luistere� naar de 
sprekers, waarvan de eerste G.Maas was, die namens Verenigd Verzet 1940-
145 de woorden van de toenmalige Koningin Wilhelmina in herinnering bracht, 
dat het verzet het spits heeft afgebeten voor het bestaan van het gehele 
Nederlandse volk. 

Men tracht de geest van het verzet te verdelen en te verdrukken 
en de wreedheden van het oorlogszuchtige fascisme op de achtergrond te 
brengen, teneinde de gedachten op een nieuwe oorlog te richten. 
In de strijd om dit te voorkomen, handelen we in de geest van Hannie 
Schaft, besloot spreker. 

Onvergetelijk 
"Een onvergetelijke kameraad·is Hannie Schaft, die ondanks zware marte
lingen tot haar dood gezwegen heeft, omdat de SD de overtuiging van Hannie
Schaft niet kon breken", zei o.a. de volgende spreekster_Truus Menger-Van 
der Molen, die, nauw met Hannie Schaft verbonden, deel van het verzet
uitmaakte. "Zij hebben", vervolgde spreekster, "Hannie bchaft met het einde
van de· oorlog in zicht, lafhartig vermoord, maar haar daden zullen voort
leven, in het belang van een wereld, waarin vrede zal heersen".
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Uit naam van de vooruitstrevende jeugd sprak Huug van Langen. Hij ge
waagde er van, dat het voortbestaan van de Nederlandse natie voor een niet 
gering deel te danken is aan de drijfkracht, welke Hannie Schaft bezielde. 

Met teenemende ongerustheid zien we, dat voor de slachters van het 
beste deel van het Nederlandse en andere volken de gevangenispoorten 
worden opengezet, om deze lieden te gebruiken voor een her�ilitari
satie van West Duitsland. 

De Nederlandse jeugd zal echter niet dulden, dat ons volk opnieuw in een 
wereldbrand wordt gestort, Piet van Staveren en Wil van Kempen, die met 
andere Schoonhoven-jongens in de gevangenis werden geworpen, zijn lichtende 
voorbeelden voor de uitvoering van de taak, welke ook Hannie Schaft zich steld

de, aldus eindigde deze spreker zijn hartstochtelijk betoog. 
Er heerste tijdens de gehele plechtigheid een treffende en veelzeggende 
stilte, die nog werd verdiept door de gevoelige en indringende declamatie 
van Else Mulder en het zingen van enige toepasselijk liederen door het 
Haarlemse zangkoor "Morgenrood" gecombineerd met twee andere koren uit de 
Zaanstreek. 

De kranslegging 
Een ontroerende indruk maakte het slot van deze herdenking, dat bestond 

uit het leggen van de vele kransen en bloemstukken, nadat de aanwezigen 
zich om de begraafplaats hadden geschaard. Er leek schier geen einde te 
komen aan deze uitingen van toewijding aan Hann�e Schaft en haar idealen. 

De betuigingen waren o.a. afkomstig van de arbeiders van het bouwbe
drijf Berghoef, de A'damse Houthaven, van Droste, Ringers, Kromhout, 
Burco, Wilco, Wilton; Klene, �otel Dorrius, de Ned. Spoorwegen A'dam, 
Hollandia, Roodhaan ••••• Voorts van jeugdige vrienden van Hannie Schaft 
uit Finsterwolde, Oude Pekela, Enschede, van de Ambachtsschool Klever
park, de Huishoudschool Voorhelmstraat ••••• Ook de studentenvereniging 
Pericles, de Vroeuwenreisver. "Vrede en Welvaart", "Perhimpoenan Indo
nesia", de buurtbewoners van de Jordaan en Staatsliedenbuurt in A'dam 
voegden zich hierbij. 

Het is slechts een bescheiden optekening van de bedrukte linten uit de 
zee van bloemstukken, waarmede de graven werden bedekt. Langzaam verlieten 
de vele duizenden de begraQfplaats, in het besef, dat Hannie eren de bè
lofte oplegt voor het behoud van de vrede te vechten. 
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Personalia: 

Arend Drayer,Rotterdam tio.io.16. 
Jan Bindels,Hilversum,18.8•33• 

n 

Thomas Antonius VermeulentSchiedamt30•6•::L6• 
Marg.aretha Maria Hub ers "Rotterdam, 10.3 •32. 
Frederik d·e Vries ,zaana.am,31•3•26 
Gerdina Grietje Be.rg,Gouda,1•8�5. 
Diewertje Platerink-Kl.aver,Lanismeer,29.3.89. 
Abram.-Meegdes,Haarlem,16.3.28. 
L"J•A• Schermer,Delftstraat 37•rd• 
Dr• N. van Wijngaarden (geen nadere gegevens). 
Johannes Cornelis va.n Schie,14•2•26• 
Jan smai,2.8•31• 
Jan Vermeer,Ha.arlem,2•2•36• 
Johan Frans Wesseliua,Haarlem,31.3-33• 

Bi.jl.: 5. 
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Aan de Heer 

20 December 50 

n.a.v. schr. van Bloemendaal 98415 z. Co.

VERTROUWELIJK 

fiiermede bericht ik U dat, evenals vorig jaar, op 
26 November j.1. een groepje militairen in uniform heeft 
deelgenomen aan de "Stille tocht" ter gelegenheid van 
de Hannie Schaft-herdenking op de Erebegraafplaats te 
Overveen (gem.Bloemendaal). 

Namen van de betrokken militairen zijn mij niet be
kend" 

HET HOOFD VAN D.w .DIImST 
namens deze: 

aoofd Sectie G 2 b 
:Ioofdkwartier Generale Staf 

ran van Nassaustraat 123
s- GRAVENHAGE.



I,:INISTERIE VA"'-! 

BINNENLANDSE ZAKEN 

No.: B98415 

IIIr/h 2 

's-Gravenhage, 20 December 1950

n.a.v. schr, van Bloemendaal 98415 z.Co 

VERTROUWELIJK 

Hiermede moge ik U mijn dank betuigen voor de mij 
bij Uw schrijven dd. 1 December 1950, nr. 14/8966 ver
strekte uitvoerige inlichtingen. 

Aan de Heer 
Korpschef van Politie 
te 
BLO E hl END AAL. 

HET HOOFD V Ar DE DIENST 
uamens deze� 



MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

l"""""\ 

No.: B 98415 

- \, • } • ,"(.},J ..... ,u ._,..,,., ••• ,.,_ n,;,oot• 

?Gl 1· L/ ............p. 
-- tw td : ... --- .L tl :Lf J 

's-Gravenbage, 27 Februari 1951 

n.a.v. schr. van Haarlem 98415 z.Co 

Ond.: Dr� N o van Wijngaarden 
V E R T R O U W E L IJ K 

IIId/h 3 

Aan de Heer 

Onder verwijzing naar Uw schrijven dd. 
4 December 19-50, nr. 14/8966 1 moge ik U ver
zoeken mij zo mog9lijk in kennis te willen 
doen stellen met het huidige adres van Dra 
N o van WIJNGAARDEN. 

HET HOOFD VAN DE DIENST
al namens deze:
/ 

Hoofdcommissaris van Politie 

.I A A R L E M. ·----

! u:1- ,.. -� J G ·1 i, t;>'ln, , · . Cr�1·b- d 
---:. .• , ... ' : • ·• ,. , 

I.U,) c::n a:n:.

� 

' 

,' 



MINISTERIE VAN OORLOG. 

KABINET VAN DE MINISTER. 

f 

's-GRAVENHAGE, 27 'December 1950 
Nr.,/ d·,f/7/ JH 

• Namens Zijne Excellentie e · ister van 
Oorlog moge ik U hierbij afschrift aanbieden van 
twee door de Minister ontvangen protesten tegen 
het gevangen houden van Piet van Staveren. 

Aan: 

de Hoogedelgestrenge Heer 
Mr.L.Einthoven 

� 14846 - '50 - 3000 
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AFSCHRIFT 

Amsterdam, 16 Decanber 1950 r 

Aan Zijne Excellentie de minister 
van Oorlog, IIU'. st Jacob, 
Den Ha a B•

425 bezoekers van de G.B.-cabaret-avond op Donderdag 
14 December 1950 in gebouw 11Fel:Lx Meritis 11 te Amster:.. 
dam b:i.Jeen" 

spreken hun scherpste afkeur:irlg uit over het gevangen 
houden van Piet van Staveren; 

eisen daarom zijn onmiddellijke in vri�heid stelling; 

hebben besloten de strijd tegen. d@ onderd;ruk�inf van 
andere volkeren als zodanig riet krë..cht voort te zetten. 



r 

Excellentie, 

AFSCHRIFT 

Amsterdam> 14 December 1950 

Aan Zijne Excellentie 
de Minister van Oorlog" Mr.s•Jacob 
DEN HAAG· 

Het personeel van de Hester Suikerraffinaderij, in ver

gadering bijeen op Maandag D. December 1950 in Gebouw 

Modern te Amsterda.mz 

spreekt;, zijn scherpste afkeuring uit over het. gevangen 

houl en van Piet van Staveren; 

eist daarom zijn onmiddellijke in vrijheidstelling; 
f', 

heeft besloten, de strijd tegen de onderdruld(.ing an an-

dere volkeren als zodanig met kracht voort. te zetten. 

Namens het perfll'leal, 

HEI' BEDR.IJFSBESTUUR 
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V .Kralingen meldt ons het v lgende. 
De geringe successen.; die reboekt zijn met de acties over 
minder goed onderhouden huizen in-Rotterdam zijn aanleidi;1g 
geword.en tot heftige discussies in het dist;rict. 

1 
·"r is het geheel niet bereikt, dat sy.mpathiserendeu met deze
acties zich als lid van de CP!î hebben opge0even. Ve'.';loer is 
een nederlaag geboekt, doordat de 19den va� de comité's van 
actie te V,:, ,l agitatie hebben ge,roerd '}Il er al te zeer op ui+i 
waren een Com:mnistische propaga.1da stunt te maken. De be.rij
zen zijn =->eleverd aan de .ie.st Varkenoordese�1eg in Rotterdam, 
11aar nu ee:n nieuw comité is samengesteld" élàrin de CPN slee 

en zeer onderggschikte rol speelt. 
De oorzaak va� deze ned�rlaas wordt geheel in de schoenen ge
schoven va, Jan .SOHALKER en Heiltje de vos. He� wordt ver-Ne
ten al te vlot van stapel te zijn gelopen. Vooral Eeiltje de 
VOS, die zich gedurende de laatste maanden buitensporig actief 
toonde"Door het ontstaan van deze situatie ic nu een ·,vaJ. trou
·,endo sfeer gekomen in het districtsbestuur, v0oral omdat en-
kele weken g.;)leden vat: HAI.;,! en GOUDKUI.L om. hur:. optreden lat."1. de
k�nk werden g�steld.BOclHAR.T houdt verstandig buiten schot,

ant sinds de aanvallen van de opposant �.ol , !i·�RTS en de re ri
mandes van .A.rnsterdam, is hij op zijn tellen ·aa:.:. p ssen en 
heeft hij zich uitsluitend r.:.og ing0la-ten :eet de . erkzaa.-r?J.heden 
die betrekking hebben op zijn eigeri va.k-orgéUlisatie. � 
Het zal echter zeer moeilijk zijn Lo van H\LU uiJG zijn positie 
te stoten. Dit doel hebben vooral de·besturen uit est en Cen
trum zich gesteld.Zij wensen nu, v66r de verkiezingen, een 
einde e.au eer; 1,eriode, die slechts als een lijdensaeg 0ekvali-
ficeerd kan \.orden. 
Met GOUDKUIL staan de zaken weer iets anders. Hij zal slechts 
het veld moeten ruimen van ege zijn ge�ince activiteit. 

!) De C.P.N. in Rotterdam bezit voldoende candidaten om leiding 
� te kunnen geven. !en vijst hier dan op UOTER, Col .1.SRTB en 

Jan ·llA/ffiTS. 
De oppositie tegen de CHALKER-kli0k is groeiende en 1AARTS 
meent dat er tenslotte slechts één ·.,eg open staat en dat is 
"het veld rui:::.en". 

KB, 10 Haart 1952 

VRIJ voor-:7é-TIE{ 
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B�Stelling 

V e r t r o u w e 1 i j k 

�I S t e  11 in g Bouwinus, geboren 15.5.16 te
O, � Onstwedde, van beroep landarbeider, wonende Re-

� miselaan 17 te Veendam, staat in deze gemeente 
niet bepaald ongunstig bekend. 

-· 
,. 

' ' ' 

In 1941 was· hij eni'ge tijd··lid van de N.S.B.; 
in 1942 nam hij dienst bij de Wachdienst om een 
woning te krijgen. Na korte tijd werd hij afge
keurd. 

Hij is thans politiek uiterst links georienteerd. 

30.12.50 
{_t<Jl -- '-r 



Ondierwerp• 

Spreker: 

16 Januari 1950. 

---DIENSTGEHEIM--
Protestvergadering van ?ewoners van de gemeentewoningen te Em
men gegen de huurverhoging�op �woensdag, ll> Januari 1951 in de 
boven.zaal van café Groothuis te Emmen. 

BONNE K..�EMER, geboren te Emmen, 12 November 1887, wonende te 
Emmer-Compascuum, Braakhekkeplein no.7. 

Medewerkende: Gene. ·--,
Zaalcapaciteit: 200 personen. 

t"17 JAN. 1951

Aanwezig:180 personen. ---------------------------------- ------------------------ G L-ID/�..1/4.--------
Waardering bericht: ) . · . -- : . /. 
Waardering berichtgever:) Eige aarnem1ng. J���-Y 
Tevens bericht gezonden aan: Procureur-Generaal, fgd.Directeur van Politie 

bij het Gerechtshof Leeuwarden. 
Burgemeester der gemeente Emmen. 

Ondernomen actie. ) 
Medewerkende instanties:) Gene.

• 

L minder 

Op Woensdag, LO Januari 1950 werd in de bovenzaal van het 
café Groothuis, staande te Emmen, Marktplein no.5 eeb protestver
gadering gehoud_en, door bewoners van de woningen in eigendom toe
behorend aan de Stichting Centrale Emmerwoningbouw. Deze verga·q.�.,.. 
ring stond onder leiding van Bonne Kremer, geboren te Emmen, 
12 November 1887, van beroep veenarbeider, wonende te Emmer-Com
pascuum, Braakriëkkeplein no.7, die ook een dergelijke woning be
woont. 

Bedoelde vergadering was aangekondigd door het plaatsen van 
een advertentie in de nEmmer-courant 11 van Maandag 8 Januari 1951. 
In deze advertentie was tevens aangekomdigd, dat bedoelde actie 
buiten elke politieke pargij stond. 

Te omstreeks 14.30 uur werd deze vergadering door voornoemde 
Kremer geopend, die er op wees, dat het niet het plan van de com
missie was om hier uitgebreide redevoeringen te houden, do·ch om 
vanuit de gehele gemeente centraal bijeen te komen om te bespre
ken wat ef er in dezen gedaan moest en kon worden. Kremer noemde 
de aangekondigde huurverhoging een aanval op het levenspeil van 
de bewoners. Men had immers de huren niet met 15% verhoogd maar 
sommige huren waren verhoogd met 50% en 100%. Wij zijn allen ge
schrokken van de Nieuwjaarswens, die ons net voor Nieuwjaar van 
de gemeente werd toegezonden. 

Wel wordt er van Regeringswege gezegd, dat de huurverhoging 
compensatie vindt in het feit, dat de loon- en inkomstenbelastin 
nu lager zal zijn, doch door het verhogen van andere, indirecte 
belasting komt het hier op neer, dat wij b.v. F.1,- loonbelastin 

L.moeten betalen, doch aan andere indirecte belastingen moeten wij 
nu F.2,- meer betalen per week. 

Hierna stond de spreker uitvoerig stml bij het feit, dat er 
altijd zo weinig aan de gemeentewoningen werd besteed en dat hem 
gevallen bekend zijn, dat er woningen zijn die twee maal in de 
afgelopen dertig jaar buitenom zijn geverfd en er van binnen nog 
nimmer wat aan gedaan was. Woningen, die twintig jaar oud zijn, 
hebben slechts eenmaal in deze tijd van buiten een kwastje verf 
gehad. Uit dit alles blijkt, dat de gemeente deze woningen al 
lang vrij heeft. 

Wij willen deze huren wel betalen, maar we kunnen ze niet 
betalen, wat zijn oorzaak vindt in het feit, dat de kosten voor 
het levensonderhoud geweldig zijn gestegen. 

Ooik dient men te bedenken, dat niet alle woningen bewoond
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worden door loontrekkenden, ma.ar ook wel door kleine zelfstandigen. 
Volgens Kremer hai de commissie een ondernoud gehad met Burge

meester en Wethoud,ers d,er gemeente Emmen, waarbij de Wethouaer 
Reuvers had gezegd dat .zij wettelijk 15% mochten nemen en aat .zij 
slechts 10 % hadden genomen, want dat we wel moesten bedenken, dat 
er voor de meeste woningen altijd te weinig huur was betaald. 

De burgemeest·er had volgens Kr .emer gezegd: "Ik begrijp jul.lie 
ni,et,in de versrchillende B.B.B woningen is steeds zoveel huur be
taald en daar horen wij nooit geen klachten over. 11 Hierop zou 
volgens Kremer de commissie geantwoord hebben: 11 Theoreti·sch klopt 
jullie bewering wel, maar U maakt van de noodtoestand misbruik. De 
mensen worden door de woningnood naar de nieuwbouw gedr,even". 

V•erder deelde spreker mede, dat er opl9 Januari 1951 te Em
men een gemeent·eraadsvergadering zou worden gehouden en dat een 
ieder de raadsf'ractie van de partij waartoe zij behoorden, moesten 
aansporen om voor de belangen van de hmurders op te komen. 

Hierna las Kremer een schrijven voor, dat de commissie aan de 
gemeenteraad van Emmen wilde stur.en. In dit schrijven werd er op 
gewezen, dat men Jii±xs:x�als een grote onrechtvaardigheid 
aanvoelt. De reeds bestaande huurschulden zullen door,á de.ze maat
regelen nog groter worden. In dit schrijven werd voorts verzocht 
om de huren van F.3,- en hoger vrij te stellen en om geen hogere 
huren toe te passsen, dan de bestaande plus 15%. Tevens wordt ve:r
zo·cht om de verhoging niet van toepas-::Bing te doen zijn op hen die 
vallen ond,er de noodwet Drees of een uitkering ontvangen van Soci
ale Zaken. 

Vervolgens wekte Kremer d.e aanwezigen uit de vers,ehillende 
dorpen op om in alle dorpen actie-comitê's te vormen en vanuit de
ze comité's een centraal comité te vormen. 

Wij zijn, aldus Kr.emer, niet bang voor eventuele dwangmaat
·regelen, zoals verhaal op loon en. uitzetting. Mocht er echter wel
i,emand het slachtoffer worden, dan moeten wij metelkaar spontaan
zijn en trachten deze uitzetting t.e voorkomen. Wij moeten eenpa
rig de strijd aanbinden, om tot een goed resultaat te geraken.

Na deze rede van Kremer werd er g,elegenheid gegeven om onder
ling over deze kwestie een be.spreking te voeren en werd er gelegen
heid gegeven om met op- en aanmerkingen naar voren te kiemen.

J. H5lscher, wonende te Barger-Compascuum, stelde daarop de
vraag, of de gemeente wel het recht had, om de huren met 50 % en
meer te verhogen. Kremer antwoordde hierop, dat de gemeente wet�
telijk dit recht wel had, maar moreel niet.

B. Bosklopper, wonende aan de Warmeerweg te Emmen vroeg daar
na het woord en begon .zijn betoog, met te zeggen, dat hij het argu
ment, dat Kremer aanv�de te zwak vond. Als wij zeggen, aldus Bos
klopper, dat wij de verhoogde huur niet kunnen betalen, zal men"' -�-
ons naar het Burgerlijk J&rmbestuur verwijzen, en dat is toch z.ek,er
ook de oplossing niet. Ik wil het liever over een andere boeg gooi
en en wel ov.er de kwestie van het onderhoud van de woningen. Als
men een woning huurt, wil men ook een "woning" en geen uitgeleefd
gebouw.Wij kunnen niet verwachten, dat Wethouder Reuvers op dit
argument ingaat. Ik zag liever,aldus Bosklopper, dat er actie werd
gevoe�d. onder het motto "voor wat hoort wat 11

• In mijn omgeving
staan woningen die 20 jaar oud zijn en als ze nog 5 jaar staan,
zonder dat er iets aan gebeurd., .zijn het krotten. De gemeente ver
huurt woningen, wat geen woningen meer zijn. Ik ben blij, dat d.eze
a·ctie zich over de gehele gemeente uitstrekt, maar niet alleen
door de huurders, maar ook door de vakorganisaties moet in dezen
worden gestreden. Volgens Bosklopper was dit nu àl de tweede ver
gadering en nog is er van enig resultaat niet gebleken.

Hierop antwoordde Kremer ongeveer als volgt: 
Als Bosklopper beweert, dat er van de eerste vergadering ookm 

niets terecht is gekomen, dan moet ik dat bestrijden. Ik heb toen 
wel gezegd, dat we niet direct succes zouden hebben. Als Bosklop
per aanvoert, dat hier ook een taak voor de vakorganisaties is weg-
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gelegd, moet ik zeggen, dat dlat alleen niet helpt. Ik wil hier 
nu nog gaarne iets verder op ingaan en er op wijzen, dat het hier
gemeentewoningen betreft. Wethquder Reuvers is onze huisbaas en 
en wij moeten trachten om met hem in overleg te treden. Het is 
wethouder Reuvers geweest, die deze huren heeft vastgesteld, doch
de raadsleden hebben hier ook iets in mee te vertellen. Waarvoor 
hebben we anders een raad in de gemeente Emmen, als die niet voor
onze belangen opkomt. 

In Enschede staan woningen voorzien van waterleiding en op
haaldienst van huisvuil, terwijl de huurprijs daar lager is dan 
hier. Hier loopt men men nat weer de kamer vol modder, zo nat en 
vuil is hret om onze woningen, terwijl in Enschede er mooie tegel
pa�en om de woningen zijn aangebracht. Daar komt nog bij, dat de 
arbeiders in En.schede in een hogere loonklasse  zijn ingedeeld dan
wij hier. Wij moeten dan ook een loonklasse hoger, want ze willen
van Emmen een stad maken. Dat dit gebeurd, kan ons niets schelen, 
als het maar niet over de ruggen van de arbeiders gaat. 

Een zekere Hogenberg zegt, dat hij ook in een gemeentewoning
woont en dan ook volgens hem recht heeft op een �de woning, wat
e.chter niet het geval is. Ze beloven dikke stukken maar er komt 
van alles ni·ets terecht. 

Hazelhoff, wonende te Emmer-Compascuum vraagt hierna hoe of
het eigenlijk zit met een huurcontract. Hij heeft indertijd een 
huurcontract getekend voor een huur van F. 2, 50 per week, maar nu
moet hij $.4,- per week betalen. Kremer antwoordde hierop, dat 
dit eerstdaags ook wel geregeld zal worden, doch hij wekt de aan
wezigen op, om wanneer hun een huurcontract wordt aangeboden, dit
niet te tekenen. 

Daarna wordt door Kremer ge1nformeerd hoe of het met het be
talen van de woninghuur. in de andere dorpen gs:r.egRM gaat. Hierna
bleek, dat op verschillende plaatsen in de gemeente wel en op an
dere plaatsen niet wordt betaald en ook zijn er plaatsen, waar de
situatie zo is, dat sommigen wel betalen en sommigen niet. 

Eerdergenoemde Bosklopper merkt op, dat hij zich met de voor
gestelde gang van zaken betreffende het niet betal,en van de huur 
niet kan verenigen, daar de gemeente van het standpunt uitgaat, 
"alles of niets•. Hierdoor komt er een geweldige huurachterstand, 
vooral als deze situatie lang duurt. Hij achtte het dan ook maar 
beter, om voorlopig de verhoogde huur wel te betalen en toch doorf
te gaan met actie te voeren. (Een stem uit de zaal riep op dat mo
ment: "Wat wil die kerel, gooi hem er uit".) Hebben we dan met de 
actie succe's, dan zullen ze ons de te veel betaalde huur wel terug
betalen. 

Kremer antwoordde hierop, dat hij zich hier niet mee kan V€r
enigen. Hij erkende wel, dat er op die wijze een geweldige huur
achterstand kwam. In Emmer-Compascuum had men die bezwaren ook aan
gevoeld en men had dit ondervangen om vanwege de buurtvereniging 
een huurophaler aan te stellen, die de oude huur ophaalt. De huur
ders konden dan vrijwillig wekelijks aan deze persoon hun huur be
talen. Dit was vooral een maatregel voor huurders die zich zelf 
niet in staat achten om van de achteruigelegde huur af te blijven.

Daar op de door Kremer gestelde vraag betreffende het aan de 
raad te richten schrijven geen aanmerkingen kwamen werd besloten
om dit schrijven te verzenden. 

Hierna werd de vergadering door Kremer gesloten met een dank
woord aan de aanwezigen voor hun zo grote opkomst. 

Na afloop van deze ve�gadering werd uit de verschillende plaat
è.elijke comit�•s een centraal comi.t-ié samBBgesteld, dat leiding 

{
al geven aan de actie over de gehele gemeentee 

E I N DE. 
' 

. 

1 



I .D. No. 50 

"':>"v

" 1 

69 
.1, OP KAART 

( (/,'> . ��A ?.·4 ���:XÇ'" /, iY ,--19 JAN. 1951 ��.."'4 Vertrouwelijk. 10 
15'1'."' . î (\ PAR· 

r:,, �� c-,; .'iJ\�_, 6� 1 ACD/ /t/3J2.; 1 JA .... N • ..:::1195--1 _. � �at ·r
� Hierbij wordt toegezt�den een aîschrift van een d.d. ( 15-1-1951 aan de dagbladpers gerichte mededeling van oprich-

/ 
ting van een actiegroep tegen de herbewapening van Dm.i tschlanc
"Dat nooit meer" en verzoek tot plaatsing van een oproep tot

�r� medewerking. 

tvÁ � 
De namen van de ondertekenaars luiden: 

v \\
1 van Amerongen, Engelina Fannij, 19-12..!86 te .Amsterdam ( bekend 

• 

· 
X.• 1 Baaxslag, Hendrik, 31-1-1909 te Borculo (bekend);

Bakema, Jacob Berend, 8-3-1914 te Groningen�bekend); 
X · Bosma, Klaas, 1-2-1908 te Achtkarspelen (bekend);

___ / Brusse, Kees, 26-2-1925 te Rotterdam, toneelspeler, wonende t 
Amsterdam, Koningslaan 14huis ; 

X Cochiu�, Anny Leonore S�ia, 7-7-1911 te Leerdam (bekend); 
van Buul, 'V/illem Pieter" 25-3-1884 te Rotterdam (bekend); 
van Ensbergen, Hendrik Pieter, 20-12-96 te Rotterdam (bekend) 
Frank, Alexander Jacobus, 8-10-1913 te Rotterdam (bekend); 
Geleijnse, Pieter Uillern, 9-5-1910 te Dordrecht (bekend); 
van der Heul, Pieter Arie, 8-4-1907 te Krimpen aan de Lek (be, 
kend); 
van Kleef, Haxtog, 1-6-1909 te Gorinchem (bekend); 

X Knoop, Nelly Adéle, 11-9-1899 te Batavia, toneelspeelster, 
wonende te .Amsterdam, :Yleesperz!jde 92/î ; 
Kollmann, Leonard, 25-12-1883 te Cannes (Fr.) (bekend) ; 

rwon.� '

�

arn t� KuiJpers, Nicolaas Adrianus, 18-6-1908 te Vlaardin�en ,Mac'!hfa 
tensingel 16�1,Messing, Alfred Arnold, 22-10-1898 te Duisburg(Dld),6rth.chi-

/ � · rurg, wonende te Rotterdam, Westersingel 103;
�J... .??" / Reisel, Max, 25-4-1913 te Amsterdam, secret.Joodse Gem., wone1 

O, de te Rotterdam, Bijlwerffstraat 21a ; 
y. Regensburg, Dr.Aäron Cörnelis, 26-1-1912 te Bergen op Zoom (be

kend) ; 
X Schotel, Andreas, 20-4-1896 te Rotterdam (bekend); 
/ l Slijper, Mr. Jakob, 7-3-1910 te Utrecht, adv. en proc., wonen

de te Rotterdam, Kappeijnestraat 3a; 
')(. ·van der Starp, Jacobus Albertus, 26-9-1882 te Maassluis (be

kend); 
/ _ Standaar, George Frederik Johannes, 2-12-1896 te Rotterdam , 

[ëraax"�bachtsschool, wonende te Rotterdam, Tak van Poort
vliet 1b; : 
Strörmann,Willem Matthijs, 1-5-1899 te Rotterdam (bekend); 

L
// .Woudstra, Annigje Marianna, 26-6-1911 te Zutphen, zenuwarts,

wonende te Rotterdarn, 's-Gravendijkwal 32b; en: 
van Zanten, Johannes Adrianus Jan, 1�-12-1902 te Culemburg, 
pastoor Kerkgenootschap der Oud-Bisschoppelijke Sleresie, wonen 
de te Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 23. 

De Rotterdamse dagbladpers is hier niet ingetrapt. De 
politieke richting van de actiegroep spreekt voor zich zelf. 

Aan B.V.D •• 

{!Pu' ts 
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Ondergetekenden, inwoners van Rotterdam, kennis genomen 
bebbende ven de plannen die leiden tot het herstel van de Duitse 
Weermacht, zijn van mening dat een opnieuw bewapend Dv.i tsland de 
kans op oorlog aanzienlijk zal vergroten. 

De mensheid, die nog slechts een klein aantal jaren bezig 
is met de herbouw van alles wat vernield werd - wij denken aan 
Rotterdam - moet alle krachten inspannen om een nieuwe wereld
oorlog te verrriIJden, opdat kan worden voortgebouwd aan haar toe
komst�in het bizonder van haar kinderen. 

Wij verklaren daarom alles in het werk te zullen stellen 
om deze krachten te wekken en te versterken en allereerst het 
gehele Nederlandse volk erven te overtuigen, dat de herbewape-
ning van de Duitsers, die een nieuwe wereldoorlog gevaarlijk nader
bij brengt, voorkomen moet worden. 

Wij roepen allen, die het met.dit inzicht en streven eens 
zijn op om hun adhaesie te betuigen aan: Dr.H.Baarslag, Narcis
senstraat 115, Rotterdam-Z. 

L. van Amerongen
H.Baarslag
J.B.Bakema
K.Bosma
Kees Brusse
S.Brusse
M.P.van Buul
H.P.van Ensbergen
A.J .Frank
P.Gelijnse
P.A..v.d.Heul
H.van Kleef
Nell Knoop
L.Kollmann
N.A.Kuypers

A.A.Messing 
M.Reisel
A.C.Regensburg
A.Schotel
J.Slijper
J .A.v. d .Starp
A.F.J.Standaar
G.Strörmann Sr.
A.M.Woudstra
J.A.J. van Zanten

administratice 
arts 
e.rchi tect
arts
toneelspeler
huisvrouw
leraar
leraar
directeur ener N.V.
vertegenw.
advocaat
bouwtechn.adviseur
toneelspeelster
leraar M.O.
directeur Ned.Overtfabr.

(in de illegaliteit "Tom") 
orthop.chirurg 
secr.Joodse Gemeente 
zenuwarts 
graficus 
jurist 
kinderarts 
direct. en leraar N.O. 
schilder 
zenuwarts 
pastoo.m. 
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dr. R. Baarslag 
Narcissenstraat 115 
telef. 72320 
Rotter dam. Zuid. 

Aan de Rotterdamse Dagbladen 

Geachte redactie, 

15 Januari 1951. 

Hierbij delen wij U mede, dat een actiegroep tegen de herbewapening 
van Duitsland is opgericht, zich noemende 11 Dat nooit meer". 
De ondertekena.ars zullen het op prijs stellen indien U de bijgesloten 
oproep en de namen in Uw blad wilt publiceren. 

� Tevens delen wij U mede, dat wij van plan zijn binnenkort een pers
conferentie te beleggen. 

• 

Hoogachtend, 

w.g. H.Baarslag
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RAPPORT /� AAN: ;p.t" 
Van BSV: :t 

BSV-no.: /, ?J3 
Bijlagen:.702S �.,/U.7 
Bezocht: Je,1. Pol. Dordrec!:lt . 

10-1-51Betreft: J3eantwoor._ ing, 
702g4 

., 

l 6 JAN. 1951
DAL' ... ·-. 

Reg_i_��� �( f, _1 _-"---c�/ �_:,P/J,-� _ -·-
Via BSV doorgezonden aan: AGENDA, 
aan: 3 III v�_.,_;/?��·
aan: 
aan: tl-/-Çl

har:
waarna t�rugzen�ing aan BSV,en wel: 
voor rapporten, ter kennisneming van 
eventuele verdere actie; 
voor nota's, ter afwerking. 

--���---�-�-----------------� 

Copieën in: OD 672 - Dordrecht 
· . · rtf;dd ,1 . =-==-=--===-=============-====tr\\=\ ===

. 
=�========================

Ingevolge BSV 488 ( zie 70294) heb ik nog ee11 onderhoJ.d gehad 
met Inspecteur tJpaarderman van ID Dordrecl,t en hGm JLede.:edeeld, 
dat de bevmste brief ·niet .is aare;ekomen. 
1Ta nogmaals dé adrlinistratie te raadplegen is toen e;ebleken, dat 
bedoeld schrijve:.'.1 in dezelfde envelo::;ipe is verzonden als Dis 80'.)'.:)A 
dd. 27 April ten nallle van "Iendrik de Boeff, ceb. 30-6-30.
Kan dit nog een aanwijzing zijn voor nCD ??

10:_1-51 • 
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schr. van Gert. Staf 101626 z. Co 

Actie comitd's tegen 
Duits� h�rbewapening. 

IIId/ h 3 
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Aan de Heer 
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antwoor� op Uw schrijven dd. 22.1.1951 
no. 15/51 Conf. moge ik U berichten, dat voor zo
ver mij bekend, tot nu toe uitsluitend �e Rotter
dam.een dergelijk_ comit� werd opgericht. Op enkele 
uitzonderingen na zijn de leden hiervan communis
tisch georiënteerd. 

Het behoeft m.i. geen betoog dat van commu
nistische zijde, dus- ook van de zijde der Zog. 
vredesbeweging, de actie tegen d�. herbewapening 
van W. Duitsland wordt voorgesteld als een spon
tane reaetie van"het Nederlandse volkn . 

· HET HOOFD VAN DE
• namens deze;
/ 

·3, G. Crabbendam

Hoofd Sec tie G 2 b 
Hoofdkwartier Generale Staf 
Jan van Nassaustraat 123 



HOOFDKWARTIER VAN DE 
CHEF V .AN DE GENERALE 

's-Gravenhage, 22-1-51. 

STAF SECTIE G 2 B. • .v; " - -·
\ 

___ .,�1-. No.: 15/51 Conf. 

I.�. �.
o

- '7' Onderwerp: Actie-groep tegen -- ua 951 
duitse herbewapening · ·2 3 Jl'V1. 1 

Bijlage: 

• 

AAN: 

.

otJ. 2,, 3 �--; �'. i\ n,1 /o-J 1ld l
�, uil· r, _. 

t/6- 3 J�--é��J

·.�� ót'.'. 
N�ar uit "DE 1'TA.ARHEID" blijkt is in 

Rotterdam een actie-comitê opgericht, dat 
zich richt tegen de duitse herbewapening. 

Zoals te doen gebruikelijk wordt een 
en ander hierbij als een neutrale beweging 
voorgesteld. 

Ik verzoek U beleefd mij te willen be
richten, of elders comitê's van dezelfde 
strekking bestaan. 

HOOFD B.V .p_._

Het Hoofd Sectie G 2 B, 
De Luitenant-Kolonel, 

-
(M.P. Kokje).-
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Verbinding 6 heeft de eer U te berichten dat op Din:sdag,

9 Januari 1951,te omstreeks 23.30 uur op de openbare weg 
te Delft werden aangehouden: 

Wilhelmus STAAKMAN(" 
�eboren te Delft,19 October 1906,autogeen lasser,wonende 
Buitenwatersloot 267 te Delft, 

Aart Adrianus van LEEUWEN< 
geboren te Schipluiden,2 Januari 1915,tuinarbeider,wonende 
Buitenwatersloot 267 te Delft en 

-�f Jan Barend TEGELAAR, A 
, geboren te Delft,11 October 1925,bankwerker,wonende Trompet 

straat 53 te Delft. 
Genoemde personen waren in het bezit van stroken papier, 

waarop het opschrift: "Nooit meer Wehrmacht". Eisenhower ver 
dwijn" en"Weg met de Duitse Herbewapening". Aangezien zij 
ook plakmiddèien vervoerden en dit op dat tijdstip bij A.P. 
V.is verboden werden zij overgebracht naar het Bureau van
Politie te Delft alwaar proces-verbaal tegen hen werd opge
maakt. Ongeveer 300 van de bove�vermeldè stroken werden in
beslaggenomen. Verder bleek dat gedurende die nacht op vele
plaatsen in de stad van dergelijke stroken waren aangeplakt,
welke allen werden verwijderd,zodat bij het aanbreken van
het daglicht nergens een spreuk te J;..e"zien was.
Omtren� Staakman en van Leeuwen,werd reeds eerder aan Uw
dienst bericht,terwijl de naam J.B.Tegelaar voorheen niet
voorkwam. Hij was tijdens de bezetting lid van_g_e "Hitler

---- ---
-

Jugend" Hij is een broer van Johannes Wilhelmus Tegelaar,
geboren te Delft,25 November 1931,die:..betrokken was bij de
aanslag op de spoorwegen./Enige stroken worden hierbij ge-...e

voegd. Verbinding 6. 

Aan de Heer Hoofd van d_e 

Binnenlandse Veiligheidsdienst 

te 
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Pamflet, verspreid in de nabijheid van het "City-theater" 
te Utrecht, alwaar wordt gedraaid de Russusche film 
"De Val van Berlijn". Incidenten deden zich niet voor. 
Verspreiding vond plaats op meerdere avonden door vrouwen 
van de Ned. Vrouwen Beweging. 
Het pamflet vermeldt: 

r:>o 81�q 
�

OORLOPÎG COMITE TEGEN DE HERBEWAPENING VAN DUITSLAND, 
,l
�

l.'-1 � I 
:Voorlopig Secretariaat Kanaalweg 120 te Utrecht. 

\WVIJI· 11 an dit adres woont: CORNELIS DE JAGER (29-4-21), bij Uw 
..... --�= 

dienst bekend. 

1 
�) 9 JAN. 1951· J� a_f_s_c_h_r_i_f_t 

ACtJ-;�L p/;-�
d ]L�_T_!{ 0 0 I T ME E R. 

- -·· · .... ·· · ·wij weten niet hoe het U gegaan is na het zien van °De Val 
OP KAART van Berlijn", maar ,wij zijn diep onder de indruk gekomen. 

ACD/
/
CI�-

·
Echter een ding welde onmiddellijk: in ons op en dat was DAT: �..t.· / "DAT NOO:irT MEER" en wij dachten aan de honderdduizenden 

PAR: landgenoten die in de oorlog door moordenaarshand zijn 
gevallen. 
Wij dachten aan de gas- en de folterkamers, aan de concen
tratiekampen en de Duitse tyranny die ons hert doorwonde !! 
Ook dachten wij aan de vele millioenen weduwen en wezen 
over de gehele wereld, aan de ellende en de vernietiging 
waaraan ons land was prijsgegeven, aan de hongerwinter 
van 1944/45. 
Als.Utrechters dachten wij aan die 3 jongens uit het verzet 
die door de H .en de S.D. van Breukelen tot Maarssen achter 
de auto zijn gebonden en tot onherkenbaar toe verminkt, 
meegesleurd zijn. 

EN ER KWAM OVER ONZE LIPPEN: DAT NOOIT MEER !!! 
Wij geloven dat wij U volle sympathie bezitten als wij tot 
de Mensheid zeggen: 
LAAT ER EEN STEEDS MACHTIGER GOLF OVER DE GEHELE WERELD 
VAREN DIE IN HAAR TOP TOT LEUS VOERT: DAT NOOIT MEER !!! 
WIJ HEBBEN BITTERE ERVARING OPGEDAAN WAT HET ZEGGEN WIL 
DUITSE LEGERS DUITSE DIVISIES DUITSE TANKS DUITSE W,7 GENERAALS 
AAN ONZE GRENZEN TE HEBBEN STA.AN. 
Onze gedachten bij de film gingen echer ook terug naar 
Februari 1941, naar die grootse historische en heroische 
daad, de Februaristaking van 1941, die machtige verzetsgolf 
van a1·1en zonder onderscheid tegen de Duitse tyranny en 
terreur, tegen het mensonterende optreden van de nazi's 
tegen onze Joodse landgenoten. 
Nederlanders hebben getoond wat moed en durf vermogen! Zij 
hebben laten zien dat Neerlands volk niet onder de Dµitse 
hak wenst te leven! Zij hebben ons het voorbeeld gegeven 
opdat wij er voor zo�den zorgen dat zoiets zich nooit meer 
zou herhalen. fij zijn het aan hen verplicht te verh�nderen 
dat het Duitse militairisme opnieuw zijn kop opsteekt. 
Helaas zijn er Nederlanders die dit snel, zeer snel, te snel 
vergeten zijn! 
ZIJ WILLEN DE MOORDENAARS VAN HENDIE VIELEN OPNIEUW DE 
WAPENS IN DE HAND DRUKiillllJ. Zij gaan accoord met de snelle 
vrijlating van de hoogste Duitse misdadigers als Christiansen 
de "Wehrmachtsbefehlshaber in den NiederlandE;Jn". 
Het zijn er gelukkig maar weinig! 

-2-
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WANT DE BEWAPENING VAN DUITSLAHD IS EEN DODELIJKE BEDREI
GING VAN ONS VOLK EN ONS LAND! HET l{EDERLANDSE VOLK DIENT 
EENSGEZIND DEZE BEDREIGING AF TE WEREN. 
Nog maar slechts de actiie in Amsterdam van Nederla!.ders 
van alle geledingen tegen het optreden van een dirigent 
voor een Nederlands orkest, Paul van Kempen, laten zien dat 
wij de Duitse bezetting nog niet 'vergeten zijn! 

Steeds luider stemmen gaan op om het Nederlandse volk in 
de gelegenheid te stellen haar mening kenbaar te doen 
maken ten aanzien van een bewapening van Duitsland. 

Daarom besloten een aantal ingezetenen van onze stad zich 
met een oproep tot U te richten en verklaringen van,sym
pathie van U :te vragen voor hun streven en U te verzoeken 
deze te zenden naar ons voorlopig secretariaatsadres. 

Stuur ze vandaag nog op. Als het te laat op de avond is, 
doe het dan zeker morgen. 
Geldelijke steun per postwissel overgemaakt aan dit adres 
onder vermelding 11Dat nooit meer" kunnen ons in staat stel
len de actie nog in breder kring te voeren. 

Een petitionnement ïs in voorbereiding en allen die hetzij 
in eigen kring,, hetzij op enigerlei andere wijze bereid 
zijn hieraan hun medewerking te verlenen i kunnen zich tot 
onderstaand adres wenden. 

Steeds meer Nederlanders zien in, dat het nu, juist nu, 
nu het nog niet te laat is, noodzakelijk is om uiting te 
geven aan hun opvatting. 

HET IS DAAROM DAT WIJ U WILLEN HERIITifEREN DAT HET 25 
FEBRUARI 10 JAAR GELEDEN IS DAT DE FEBRUARISTAKING PLAATS 
vmm. 

Amsterdam dat het trotse devies, van Koninklijke zijde ver
leend, in haar wapen draagt: Vastberaden, Heldhaft1g, Barm
hartig, verkregen om haar houding in het verzet in die 
dagen, maakt zich op om die daad te herdenken op een wijze 
zoals nooit tevoren is geschied. 

Wij menen U allen in de gelegenheid te moeten stellen, 
meer nog, wij doen een beroep op U, om deze dag uiting te 
geven aan Uw af�chuw van de Duitse tyranny door deel te 
nemen aan deze herdenking op 

ZONDAG ___ 25 ____ FEBRUARI_A.S.

Wij menen dat de Utrechtse bevolking waarvan delen ook in 
deze staking betrokken zijn, zeker niet mag achter blijven. 

GEEF U NOG HEDEN AAN ONS SECRETARIAAT OP OM GEZAMENLIJK 
MET EEN OF MEER EXTRA TREINEN NAAR AMSTERDAM TE GAAN. 
De Februaristaking was een staking van alle Nederlanders. 
Laten wij deze gezamenlijk herdenken om uiting te geven 
aan onze vaste overtuiging: "DAT NOOIT MEER" ! ! !

Het Voorlopige 'C°'mi té tegen de 

bewapening van Duitsland, 

Voorlopig secretariaat: 

Kanaalweg 120

Utrecht. 
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Tegen Van Kempen 
Tegen .eer- en machtsherstel der

., 

nazi s 

Aan· de Amsterdamse bevolking 
Zaterdag en Zondag jongstleden hebben in en bij het Amster
damse Concertgebouw demonstraties plaats gevonden tegen 
het optreden van de Duitse collaborateur Paul van Kempen. 
Bij die gelegenheid heeft bijna het gehele Concertgebouw
orkest zijn instrumenten ingepakt, omdat het niet in staat was 

. verder te spelen onder een dirigent, wiens verleden de gemoe
deren van ons door de Duitse legers zo zwaar getroffen volk 
zo hevig in beroering brengt . 
Het optreden- van het Amsterdamse publiek en van het Con
certgebouworkest toonde, dat de haat tegen het Duitse mili
tarisme en tegen hen, die in de legertrossen van de Wehrmacht 
meetrokken, na 1945 niet verminderd is. 

De Ainsterdammers verzetten zich tegen eerherstel 
van é�n van Hitlers volgelingen. 
Zij verzetten zich . hiermede tegen ieder herstel van 
Hitlers volgelingen

? 
in eer of in macht. 

Zij verzetten zich tegen de herbewapening van Duitsland 
A111sterdamn1ers., zf-'l Uw strijd tegen Van Kempens 
optreden, tegen lwrstel van het nazisme, voort. 
Ondersteunt het Corwertgebotn\1sorkest met brieven, 
delegaties of op andere wijze. 
Ondersteunt het "Comitè tegen het optreden van.
Paul van Kempen". 

Bezoekt de vergcidering van de lV èderlandse V redesraad en het 
.4msterdamse Vredescomité op Dinsdag 30 Januari' in gebouw 
f?rascati te Amsterdam. 

Aanvang 8 uur. Toegang gratis. 

Tegen Van Kempen 
Tegen eer- en machtsherstel der 

�--·....--. 

�, 

nazi s 
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No.14/959l. 

Openb. bijeenkomst 
IIA.rnnestie-c omi té 
Piet van Staverenit 

/";. 2 FEB. 1951 /./{ 

I /.l'l

Op Donderdagavond, 25 Januari 195l,vond 
de Tuinz.aal van het Gem. Concertgebouw een 
openbare bijeenkomst plaats belegd door het 
'lAmnestie-comit& Piet van 5taveren11• 

Zaalcapaciteit: 350 personen. Aanwezig pl m. 
loO Personen" 

-In de zaal waren twee spandoeken aange-
bracht met de leuzen: ttVoorwaa.rts voor een 
duurzame vrede"' en ttJeugd verenig jett" Tegen 
het achterdoek van het podium.was de vlag van 
het ANJV. bevestigd. 

•--�-. chter de groene tafel waren gezeten: 
A(î. /t?,t .!�/. Hugo 1:an Langen,3"8•2:a;Theuni� stouten,J..0.?.18; 

---·- /' · GuurtJe Bakker,15•6"28.;Catharina Mol-Bonke, 
/��-',,+-v�� 30•4•94;Mevr. van Staveren.,den Haag (moeder van 

Piet van Staveren) ;Rinus Haks, landelijk secre
taris van hetANJV•iene Sla.met (Indonesier) 

Rede Mevr. van Staveren"' 

Rede Indonesier Slamet an 
Rinus Baks 

en een tweetal onbekenden. 
De leiding van de avond was in handen van 

Hugo van Langen (voorzitter A:NJV" Haarlem) die 
de bijeenkomst opende namens het ttAmnestie-co
mité Piet van 5taveren•t. 

E.ls eerste na van Langen was het woord 
aan Mevrouw van Staveren die op uitvoerige wijz 
de levensloop schetste van haar zoon Piet: z.yn 
illegale arbeid onder de naam Peji;er Fa.lkland; 
zijn onderduiken voor militaire dienst;het 
generaal pardon;zijn uitzending naar Indonesi�; 
zijn ontchoogeling aldaai,. die leidde tot het 
overschrijden va.n de demarcatielijn en het kie
zen van de zijde der In.a.onesiers,totaa.n zi...jn 
arrestatie en berechting. Na al hetgeen reeds 
over de figuur Piet van Staveren werd gesprok�n 
en geschreven wist zij geen nieuwe punten naar 
voren te brengen. Zij w ekte op om op krachtige 
wijze het Amneatiecomité bij haar werk te steu
nen,het op deze avond gesrpokene in discussie 
te brengen in fabrieken,bedrijven,kantoren, 
buurten enz en de brochure duizendvoudig te 
verspreiden. 

De hierna volgende sprekers herhaalden Ol' 
eigen wijze datgene wat door Tuievr. va.n Staveren 
reeds ten berde was gebracht. 

De Indonesmer Sla.met bracht de groeten over 
van de Indonesische jeugü en beloofde de steun 
der In.donesiers aan rtPietojon. 

Rinus Haks hield een fel betoog. Hij onder
streepte de rede van Ivievr. van Staveren, belicht
te uitvoerig het thema of Piet van Staveren wel 
la.ndsverradelijk had gehandeld,het6een door hem 
in negatieve zin werd beantwoord;schern stelde 
hij de tegenstelling der vermoedelujke-vrijlatin 
van Christiansen enAus den Fttnten tegenove� 
het weigeren van amnestie aan Piet van Staveren 
e�a Hij verhaalde hoe d_e directeur der gevange
nis en de gevangenisgeestelijke bij genoerncle 



W.•Duitsland• 

N•Y•B H 1 lem biedt Tevr" 
v� Staveren enveloppe met 
inhoud àan. 

Ootreden Lion Contran 
en ttVroli,jke Brigadett._ 

• colportage "Vrede en
Oobouwtt en Jeugdtt" 

Verzamelem handteke
ningen amnestie Piet 
van Staveren 

Motie vrijlating Piet 
van Staveren en eis 
tot uitlevering van 
Westerling" 
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genoemde jongens waren gekomen en hen hadden ge
zegd dat zij amnestie konden aanvragen en waar
schijnlijk krijgen op bepaaJ.de voorwaarden b.v. 
nieuw uitzenden naar Indonesi! ,tekenen van een 
dienstverband van 6 jaar en bepaalde voorwaarden 
die la.ter bekend zouden worden gemaaktt,. Maar deze 
jongens willen geen gratie vragen,stelde Haks vast, 
omdat gratie�ragen beifkent schuld bekennen en de
ze jongens hebben geen schuld• Voor de schuldigen 
moet je in den Haag zoeken,zei Haks,niet in de ge 
vangenis• Hij liet zich scherp uit over het feit 
dat Westerling nog steeds op vrije voeten loopt en 
er is niemand in ons lahd,zegt Haks,die zijn uit-

levering durft te vragen. Fel hekelt hij hoe een 
buitenlands generaai (Eisenhower) aan het hoofd. 
van ons leger staat en voorschrijft dat de dienst-· 
tijd moet worden verlengd tot tweB jaar;nog erger 
vindt hij het plan om v.� est Dui tsla.nd te herbewap� 
nen en h ij wekt op om krachtig te strijden tegen 
de uitvoering van e en plan dat de fascisten weer a 
onze grenzen zal brengen. Hij richtte scherpe ver-
wijten tot de "voormalige" regering die haar steun 
aan dit plan ga� en riep op alles te doen om dit 
te herroepen• Aan het slot van zijn betoog,dat her
haalde malen door luid aDPlaus onderbroken werd 
riep hij op tot krachtige-steun aan het Amnestie= 

comité en de strijd voor de vrede 
Door Jantina Groenendaal-Boxem werd aan Mevr 

van Staveren namens de NVB• Haarlem een enveloppe 
met inhoud aangeboden voor een reis naar Leeuwarden" 
Aangezien Piet niets mag ontvangen,zeide ze,hadden 
zij dit bedacht om toch van hun belangstelling te 
getuigena. Mevr. van Staveren zegde de NVB• dank en 
noemde hen vrmndinnen aangezien ook zij lid. van de 
vrouwenbeweging is (in den Haag) 

Muzikale medewerking aan het programma. werd 
verleend door Lion Contran (piano) en "De Vrolijke 
Brigadett (van het ANJV• Haarlem).-. 

Gedurende de pauze w.erd gecolporteerd met 
ttVrede en Opbouw�1 en llJeugd." 

Een onbekende vrouw zamelde handtekeningen in 
voor de vrijlating van Piet van Staveren. 

Er werden kaarten ten verkoop aangeboden voor 
de openbare .iEN"C.-feestavond. op 24•2•5� 

Aan het slot van de avond deelde Hugo van 
La.ngen mede ,dat een motie gezonden zou worden• We 
kunnen die niet zenden aan de regeri�,zei hij, 
want die is er niet meer (hilariteit) dus zullen 
we die nu maar sturen aan Hare Koninklijke - oogheid 
Koningin Juliana in Sbestdijk., De motie behelsde 
de eis,dat de nieuwe regering als eerste daad am
nestie zou verlenen aan Piet van Staveren e�a en 
ten tweede de eis om lesterling uit te leveren.., 

vóJr zij hun resp. redes uitspraken werden 
zowel Mevr. van Staveren als de Ina.onesier eer be
toond door hen staande langdurig toe te klappen� 

De bijeenkomst werd besloten met het s9elen. 
(door 11De Vrolijke Brigade") van het Indonesische 



Collecte Amnestiefonds• 

• 

Aan het Hoofd der B•V•D 
Javastraat 68" 
Den H a a g• 

• 
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Indonesische volkslied,hetgeen staande werd aange
hoord 

Bij het verlaten der zaal kon men zijn gaven 
storten op de vlag van het A:NJV. De opbrengst van 
de�e collecte kwam ten goede aan het Amnestiefonds" 

Stemmingt enthousiast 

� 30 Januari 1951 
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�:,.\' ]iAPPORT / llr:IDH AAN: y· 
Van BSV; 2 

BS V-no • : /1 1,.j 
B�lagen: CO. 103499 

Bezocht: A'dam, 27-2-1951 

Betreft: Uitlating van 
Ger Buvelot, met beledigen
de strekking. 

E.eg. -,--------------c _____ _
Via BSV doorgezonden 

aan� 01/C 
aan: 

aan: 0- �- \-1

waarna terugzending aan BSV, en wel: 
voor rapporten, ter kennis�eming van 
eventuele verdere actie; 
voor nota I s, ter afwerking.-

Co:pieën in: 672 - Amsterdam.. 

=============================�========================--===---===-

Besproken met ID. PJnsterdam. 
De zinsnede "Wij moeten Juliaantje onder schot gaan 
"nemen, figuurlijk dan, niet letterlijk, nog niet 11 

kan volgens Amsterdam niet onder een strafbepaling 
van het lf.v.S. worden gebracht. Men heeft dan ook geen 
proces-verbaal doen opmaken. 

's-Gravenhage, 6 M�art 1951. 
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AAN: PHBVD. 
VAN: HB. 
----------

a - d ,1v11.. 
/� ,t-.>-

11 , .1( f o?:>�°I 

)
ï
)-/ � 

j()/ 

Cl,..Á. � 1-<! -1 
Onderstaand moge ik U, VQ..9:t' het U bekende 

doel, een paraphrase aanbieden van het �eval van 
"vërmoedelijke belediging van H,M.de Koningin op een 
vergadering van het ncomité voor Amnestie" te Am
sterdam • 

Op 15 Februari j.l. werd in het gebouw 
Schinkelhoven te Amsterdam een openbare vergaderibg 
gehouden-van het Comite voor Amnestie, waarop de 
invrijheidstelling van Piet van Staveren werd ge
eist. Soortgelijke bijeenkomsten werden in de eerste 
helft van Februari ook op andere plaatsen in Am
sterdam gehouden. 

Op deze avond werd behalve door de moeder van 
Ratio Koster ook het woord gevoerd door zekere 
Buvelot. Na de noodzakelijkheid te hebben betoogd 
van een groots opgezette actie,waarbij niet op 
godsdienstige of politieke verschillen diende te 
worden gelet, teneinde de regering daarna met ge
zamenlijke protesten te overstelpen, merkte spreker 
op, dat men deze protesten, zolang de regeringscri
sis niet was opgelost, aan "Juliaantje" moest sturen. 
In dit verband zeide hij letterlijk: "iij moeten 
Juliaantje onder schot gaan nemen, figuurlijk dan, 
niet letterlijk, nag niet." 

Deze laatste woorden baarden bij het gehoor 
uiteraard enig opzien, doch de spreker zette zijn 
rede onmiddellijk voort, zijn toehoorders in het 
onzekere latende of hij zich versproken had dan wel 
met opzet een gedurfde, mogelijk st�ábare uitlating 
had gedaan. 

HB 
11-5-1951.

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



No.,. 3gg7e_1_, 50. 
I 

[JIDERWERP : Anm.estiecomité Piet van 
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DIEN"STG.l!!HEil4 :· 11 FEB. 1951 
( )f /t1JfJJ [16 Februari 1951.

·----·--.. J 

VERSIAG van een openbare bijeenkomst' op 15 Fabruari 1951 in een 
kleine zaal van gebouw "Schinkelhaven" aan de Amstelveenseweg 124 
te Amsterdam, belegd door het 11COJnité voor Amnestie", secretariaat 
Gerard Terborgstraat 49 huis t:f Amsterdam (p/a.Mevr.M.1.'.T.Soenito
Heyligers - U bekend), onder de leuze: "EIST DE VRIJEEID VAN DE Tor 
7 JAAR VEROO...'IDEEIDE PIET V.AN STAVEREN". 

van dergelijke bijeenkomsten zijn er sedert 30 Januari j.l. meerdere 

belegd in de verschillende delen van Amst.erdam, ,'13.arbij verschillende 

sprekers het woord zouden voeren; de bijeenkomst,waarover dit schrijv.en 
handelt, was de laatste in de destijds,door middel van een in grote 

oplage huis aan lruis verspreid vlugschrift, aangekondigde reeks •

In deze laatste bijeenkomst zou het woord worden gevoerd door 
Mevr. N. KCBTER ( p:eternella Johanna LOCBEEK,Rotterdam,ll-9-1901, 
e/v. H. Koster) en Ger BUVELOI' (Gerrit Jan BUVELor,Renkum,l0-7-1924), 
beiden bekend. 

Toegangskaarten, waarop was vermeld, dat het hier een protestvergadering 
betrof, waren aan de zaal verkrijgbaar tegen betaling van een bedrag van 
f .0.10. voorts stond op deze kaarten onderaan gedrukt "PIET VAN STAVEREN 
MOE'I' VRIJ", alsmede de vermelding, dat er "mziek en declamatie" zou 
zijn. wat de nru,ziek betreft, werden er v66r opening der bijeenkomst 
enige gramof�onplaten gedraaid; de declamatie bleef echter, zonder opgave 
van redenen, geheel achterwege. 

Het aanvangsuur was bepaald op 8 (20) uur. Te omstreeks 20.30 uur bleken 
slechts 23 personen (15 vrouwen en 8 jongemannen) belangstelling voor 
deze bijeenkomst te tonen. Het zaaltje, zonder enige andere versiering 
dan 2 kleine , over de bestuurstafel gespreide, vlaggen in de Nederlandse 

driekleur, had een capaciteit van ongeveer 50 à 60 zitplaatsen. 
De bezoek(st)ers, vermoedelijk leden van N.v.B. en A.N.J.v., schenen 
over het algemeen geen onbekenden voor elkaar te zijn. 

�,ti.. . t.. Te ongeveer 20.30 uur opende een dezerzijds van naam onbekende vrouw,

J 
I ç-u·,-v�"" �. die als voorzitster werd betiteld, de bijeenkomst. Op enigszins � 

._J,v'V wijze vertelde zij op niet al te vlotte manier het doel van de bijeen-
komst en gaf daarna onmiddellijk het woord aan Mevrouw KCBTER, moeder 
van de bekende Ratio KCBTER, Asd.26-7-1927, die zelf tot de bezoekers 
behoorde. 

Mevr. KCBTER deelde mede, dat zij een schets zou geven van het leven 
van Piet van STAVEREN en begon te vertellen, dat deze in Rotterdam was 
opgegroeid, de Ambachtsschool bezocht en in de oorlogsjaren,teneinde 

aan de arbeidsinzet voor de Duitsers te ontkom.en, ergens in Drente onder 
dook. Hij zou daar hebben deelgenomen aan het verzet als illegale strij
der en wilde na het einde van de oorlog niets anders, dan de handen uit 
de mouwen steken, om het geteisterde Nederland te helpen opbouwen. Echte 

kwam de oorlog in Indonesi8; Piet van Staveren, die nog niets aan zijn 
jeugd bad gehad en 5 jaar oorlog van nabij had meegemaakt en ondervond 

door bombardementen van Rotterdam in 1940 en na verhuizing naar Den Haa 
in laatstgenoemde stad door de Engelsen, voelde er niets voor, nu weer 
in oorlogsellende te worden gehaald. Hij dook ten tweede male onder, 

totdat 
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totdat het ''generaal-pardon" voor weigerachtige militairen van Generaal 
Kruls was gekomen. Spreekster vertelde er nog bij, dat het vroeger niet 
mogelijk was geweest, de militairen zonder hun toestemming buitenslands 
te laten dienen, IIE.ar door een snelle wijziging van artikel 192 van de 
Grondwet, de zaak anders was geworden, 
piet van staveren, vernomen hebbende, dat hij in IndonesiM alleen IIE.ar 
politiediensten zou behoeven te verrichten, onrlat er inmiddels, volgens 
verklaringen van de Regering, een vrede tussen de broedervolken van Neder
land en Indonesig was gekomen en een oplossing zonder geweld zou worden 
gezocht, meldde zich, tezamen met andere militairen, die aanvankelijk 
geweigerd hadden. Piet van Staveren, behulpzaam als hij altijd was, meende, 
dat hij in Indonesi8 Rode-Kruis-diensten zou kunnen verrichten. In Indone
siM aangekomen, was de toestand echter in zoverre veranderd, dat een actie 
met wapengeweld tegen het Indonesische volk werd ingezet. En op een goede 
keer, toen Piet van staveren 's avonds op wacht stond met een geweer op 
de schouder, vocht hij tegen de gedachte op zijn bruine broeders te moeten 
schieten. Hij liep daarom over de demarcatielijn naar de IndonesiMrs, die 
het erg vreenrl vonden, een blanke soldaat bij zich te zien komen; IIE.ar 

�Piet van Staveren vertelde han namens de jeugd van Nederland, dat deze 

� geen geweld tegen hun bruine broeders wilde en�ar hen was toegekomen, 

-

om van de vriendschap jegens de Indonesil!rs te getuigen. Piet van staveren 
werd met gejuich begroet en door de Indonesi!rs als vriend opgenomen; hij 
verrichtte allerlei diensten voor de IndonesiSrs, zoals verzorging van 
gewonden, transport van medicamenten en water, etc., totdat een llltta
Officier hem arresteerde en aan de Nederlandse autoriteiten overleverde. 
piet �an Staveren1 die fier voor zijn rechters van zijn gevoelens getuigde, 
werd tot de onmenselijke straf van 7 jaar opsluiting in de gevangenis 
veroordeeld. De N.s,B.-ers werden nog in een kamp in r.aren gestopt,waar 
zij ook nog de kans hadden, om te ontvluchten, als zij er zin in hadden. 
In ieder geval hadden zij er volop frisse lucht. Maar in een gevangenis, 
waar alle deuren achter je gegrendeld worden, zodat van ontkom.en geen 
s,rake is en, voorzover uit andere gevangenissen bekend is, de hoeveelheid 
frisse lucht, welke men krijgt, miniem is, is het voor een jonge jongen 
ondoenlijk, om 7 jaar van zijn jeugd te moeten doorbrengen. Als hij het 
beleeft, zou hij 31 jaar zijn, wanneer hij de vrijheid herkrijgt. 
Tegen dit onmenselijke vonnis moet volgens spreekster met kracht opgekomen 
worden en dan is het succes even waarschijnlijk alsm met Ratio KOSTER. 
Spreekster voegde hieraan nog enkele woorden toe, welke meer de bedoeling 
hadden, het sentiment van een moeder in het algemeen ten opzichte van haar 
kinderen te ontroeren. Tot zover deze spreekster. 

onmiddellijk hierna was het woord aan Ger BUVELOI', vorenbedoeld. 
Enigszins doorgaande op het thema van de vorige spreekster, schetste hij 
meer de wijze, waarop de mensen, in buurten en bedrijven, langs religieuze 
en politieke verschillen heen, gebundeld dienen te worden, om tot een 

f grootscheepse actie voor vrijlating van Piet van Staveren te komen. Het 
/ l

io
moest volgens deze spreker bij de Regering protesten regenen en woordelijk: 

01 "zolang er geen regering is, moeten de bewijzen vi;n instemming met het 
"streven van het anm.estiecomité voor vrijlating van Piet van staveren 
"worden gezonden naar Juliaantje. Wij moeten Juliaantje onder schot gaan 
"nemen, figuurlijk dan, niet letterlijk, nog niet". 

\� 
Even was er een geringe reactie onder de toehoorders - een zucht, een

zenuwachtig gedempt la.chje - in het algemeen gezegd een soort verbazing 
over de aangehaalde woo)rden van spreker. Men voelde als het ware bij 
intuïtie� dat spreker iets gedurfds zeide bf zich vergaloppeerde. Spreker 
vervolgde echter onmiddellijk zijn toespraak en zeide o.m., dat deze straf 

niet 
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niet op zich zelf staat, doch een symptoom is van de maatregelen, 
welke de reactie beoogt, om de laatste democratische rechten van 
het volk de nek om te draaien. Hierna volgt van spreker het bekende 

communistische propagandaversje betreffende de vrijlating der Nazi
Generaals in Duitsland, de bewapening van West-Duitsland en de wens 
van de Amerikaanse oorlogsdrijvers, van Duitsland een 2e Korea met 
"Noordelijken" en "Zuidelijken" en de Elbe als1138e breedtegraad" te 
maken. Tot slot maant spreker zijn gehoor aan, dit alles goed voor 
ogen te houden en er voor te zorgen, dat het vredesfront, dat reeds 
groot is

1 
nog machtiger wordt. 

Tot zover Ger BUVELOI'. 

Aan het slot wordt door de onbekend gebleven voorzitster van deze 
avond een motie voorgelezen, welke men zich voorstelt, te verzenden 
en behelzende een protest van deze vergadering tegen de onmenselijke 

bestraffing van Piet van staveren. Desgevraagd heeft niemand� zoals 
gewoonlijk, hiertegen bezwaren • 

De avond wordt besloten met een collecte nabij de uitgang ten behoeve 
van het comité voor Anmestie,terwijl tevens, onder vermelding, dat 
hij alleen kaarten mag ontvangen, het nummer van Piet van Staveren 
w ordt genoemd in de strafgevangenis te Leeuwarden. 
Te 21.30 uur was deze bijeenkomst ten einde •. 

Tevens in afschrift verzonden aan B.M. en H.c. Aad.

i� .\\\ 
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No. G /'/./51-1. 

Onderwerp: 

Bijlage 1. 

'(J> \' �
'1, 
� 

Bijgaand gelieve U een pamflet 
aan te treffen, uitgegeven door het"Haarlems voorbeiteidings-

/ comite Herdenking Februari-Staking", Secr.J.Breeuwer, Wouwer
manstraat 43 zw. te Haarlem, hetwelk alhier op 16.2.51 in de 
gemeente werd verspreid. 

i Einde. 
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OPROE P 

Zondag 25 Februari 1951 zal het precies tien jaar geleden zijn, dat het eerste massale verzet 
tegen de Duits-fascistische overheersing plaats vond. 

DE FEBRUARI-STAKING 1941 

De Nederlandse bevolking demonstreerde op die dag overduidelijk haar afschuw van de Duitse 
S.S.-ers en S.D.-ers en de met hen verbonden Nederlandse trawanten.
Op die gedenkwaardige dag smeedde de werkende bevolking de hechte samenwerking tegen het
fascisme en tegen de oorlog.
Thans, vijf jaar na het einde van de oorlog, doen de oorlogsdrijvers pogingen om

Duitsland wederom te herbewapenen! 
De Nederlandse Regering heeft bij monde van de heer Stikker hieraan haar fiat gegeven. 
In West-Duitsland lopen de S.S.-ers en andere oud-Nazi's niet alleen vrij rond, maar bekleden zij 
hoge posten in het staatsapparaat. 
Op last van de Amerikaanse Hoge Commissaris McCloy zijn oorlogsmisdadigers, die de dood van
vele tienduizenden op hun geweten hebben, losgelaten. 
De pantsergeneraal Guderian, drager van het ridderkruis met het eikenloof en de zwaarden, ïs 
thans adviseur van de Amerikanen. 
Hen, waartegen de Februari-staking werd georganiseerd, wil men opnieuw bewapenen! 
De oorlogsdrijvers willen wederom een Nazi-leger aan onze grens in ons land. 

DAT NOO-IT WEER. 
De Nederlandse mannen en vrouwen, in hét bijzonder de Fèbruari-stakers van 1941, lèunnen en
mogen dit niet dulden. 
Denkt aan de slachtoffers van de Februari-staking, aan Eyl - Coenradi - Hellendoorn - Schijve-
schuurder ..... . aan die tienduizenden Joodse landgenoten, die werden vergast, aan Hannie Scbaft
en allen die hun leven lieten in de strijd tegen het Nazi-fascisme. 
VERZET U, IN .HUN GEEST, TEGEN DE HERBEWAPENING VAN DUITSLAND!

Het Haarlemse Herdenkings-Comité Februari-staking 1941 heeft het plan opgevat ook de bevolkiniJ 
van Haarlem en Omgeving op te roepen tot deelname aan de massale landelijke betoging op het 
historische W aterlooplein, op Zondag 25 Februari a.s.. en een demonstratie van dit plein naar 
de Nieuwe Oosterbegraafplaats, waar slachtoffers van de Februari-staking begraven liggen. 
Vergunning hiertoe is reeds aangevraagd l door het Landelijk Comité bij de autoriteiten. 
Het Haarlems Comité roept een ieder op, personen, verenigingen en organisaties, bedrijfs- en

personeelskernen, zich bij het Comité aan te sluiten en/ of adhaesie met haar streven te betuigen.

De Haarlemse deelnemers zullen zich op Zondagmorgen 25 Februari te 11 uur verzamelen bij het 
verzetsmonument aan de Dreef en vertrekken vandaar per tram N.Z.H. (extra vervoer) naar 
Amsterdam. 

Deelnemersbewijzen à 95 cent zijn verkrijgbaar bij het secretariaat, hieronder vermeld. 

Toont Uw Vredeswil - Allen op ·zaterdag 25 Febr. n/h Waterlooplein ! 

Herdenkt de Fe ruan-s ing 1941 

Tegen de herbewapening van Duitsland - Voor de Vrede 

HET HAARLEMS VOORBEREIDINGS-COMITÉ 
HERDENKING FEBRUARI-STAKING 

Secr.: J. Breeuwer 
Wouwermanstraat 43 zw. 
Haarlem 
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IIId/h 2 rappel 

DI E NSTG EHE IM 

Aan de Heer 

Hiermede moge ik U miJn schrijven no. 103817, 
dd. 7 Maart 1951 in herinnering brengen.

Een spoedige beantwoording zal door mij zeer .
op prijs gesteld wordena 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
namens deze: 

---� 

Hoofdcommissaris van Gemeentepolitie 
te � �:;<�,V}._KI 

\\ 

/ 
• a a r  1 e m.

•,. 



s"JîUSTERIE VAN 
BINNID�AIIDSE ZAKEN

No.: B 103817 

.�de�w�f1.?-(0n�eeu�er�
l, 

's-Gravenhage, 7 !"aart 1951. 
n.a.v. schr. van Velsen, no
103817

EMS T....Q E HEI M. 

Naar ini j bekend werd trad J' � BREEU \'ER, Wouwernanstz:aa t 
43-zw. te Uwent, op als secretaris van het "Haarlems Voor
bereidingsco:tnite Herdenking Febru�ri�staking".

Ik moge U verzoeken mij te willen doen inlichten over· 
de personalia en de politi�ke anteeede�t�n van bet�okkene. 

. J EET ·IfQOFD .V.AN DE DIENST 

Aan de Heer 
Hoofdcormissaris van 

-A A R ,L..!_M.

;;,' . namens deze: 
�. I 

:/ Y., 
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Pro Comml1 nistische Propaganda ontvangen op 

Van: KA-R.A. 
Aan: Hoofd B 
No. A 942. 
ONDEFNBHP: 

1) 

2) 

3) 

de Amerikaanse Ambassade • ../� ,_/ � L. 

U gelieve hiPrbij aan te treffen 
a) protesten tegen de executies van neeers, het

gehruik van de atoombom, de herbewapening
van West-Duitslan� 0� ae gratieverlening van
oorlogsmisdadigers, ontvangen door de Ameri
kaanse Ambassade. -

b) een petitie êtd. ·10-1-51 van bewoners der Indische
Buurt te Amste.c"dam, die proteste1·en teg.en de
oorlogsvoorbereidingen in Nederland en het vor
deren van huizen ter inkwartiering van buiten
landse troepen.

CLIPPER zendt ze ons om de namen, indien gewenst, in 
kaart te brengen en verzoekt ons hem op de hoogte 
te stellen, indien wij omtrent betrokkenen belang
rijke gegevens in onze documentatie hebben. 

CLIPPER zou de bijlagen gaarne terugontvangen. 

BIJLAGEN: 5 pakjes protesten. 

J.JJ/2.Jr1 Jt. 
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NOTA: 
Van: KA-RA 

Op 27.4. 1 95 1 werd aan Clipper brief nr. CAH/51/359 
geschreven, waarin hem de inhoud van de nota van 
H.B. �an KA-RA d.d. 1 3.4.195 1 nr. 1 04299 werd 
medegedeeld• en hem de betreffende bijlagen werden 

teruggezonden. 

27.4.1951. v.H • 



N o t i t i e 

Aan: KA/RA 
Van: H.B. 
No. B 104299 
Bijl.: div. 

n.a.v.rapport van KA.RA aan H.B. 
104299 z. e.o.

Onderwerp: Pro Communistische Propaganda ontvangen 
op de Amerikaanse Ambassade 

IIId/ s 3 

Hiermede oge ik U doen toekomen de mij met Uw rapport 
No. A 942 dd. 27-2-51 toegezonden bijlagen afkomstig van 
de Amerikaanse Ambassade. 

De gegevens over de in de administratie voorkomende 
personen vindt U vermeld op bijgaande lijst. 

III Ho 13. 

13 April 1951 

1fi 
/ 
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E R T R O U W E L IJ K

..,._ :· I:IId/�1 3 ;:,ge ik U verzoeken mij door middel van 
art te willen doen inlichten omtrent 

e volledige!. rsonalia en verder van belang zijnde 
gevens van H. ROFFEL, wone:t1-de te Uwent,Bloe-mgracht 

5. 

In zij:n kwaliteit van afdelingsseoreta.ria van
de Alge .... "n: - ond van Werkers in de Bou,m.ijverheid 
(EVO) rior�t � hij een schrijven aan de Amerikaanse
Ambassac.e , houdende een protest tegen de herpewape-
ning va i tsland. 

.,.. 
1 

Aan de Heer 
-�mmissaris van Politi

Ik,,, HET HOOFD V .AN DE DIENST 

, namens deze_
:
_ . // 

� !/Muit �I·

��tu.� 
te

Z A AN DA M. 

fa � � ,J. G. Crabh ,1rlri�,1 

� -J,gid, i(. � ... 
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• 
NOTA: 
Van: KA-RA 

Op ij 12-4-51 werd aan Sardine de inhoud van de nota 
van Baan KA-RA d.d.6Aoril'51 ter kennis gebracht 
onder brief nr.CEH/51/176, en hem een oopie gestuurd 
van de fotocopie�n bij CO 104527. 

23.4.'51. v.H. 



n.a.v.Schr.KARA 104527 zelfde e.o.
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�an: 
Van: 

No.: 
Ond.: 

.Ka-RA 
H.:!3'. 
104527 

n.a.v. schr. van KARA 104527 z.c

Bijl.: 
B Anmeatie-oomité P.v. Staveren e.a. 

4 X 2 

IIId/h 3 In antwoord op d in U rápport dd. 2.3.1951 
no. E 1035 gJstelde vraag, bericht ik U het volgende.

-Iet oomi té dat beoogt amnestie te verkrijgen 
voor de z.go Indonesie-weigeraars (in de wandeling 
Amnestie-comité Piet van Staveren genaamd)/in rovem

ber 1950 tot stand. 

Aangenomen mag worden dat de verdedigster van
Piet van STAVr:rum, de communistische advocate :r. 
Trees SUNITO-Heijligers, het initiatief tot de o.p
richting nam. 

·
fV;" :Doelstelling van het eomi té ia: namnes tie voor

/,{\. - Piet van Stavaren en alle militairen, ongeacht hun 
_,/.--.,._";--

""' politieke of religieuse overtu.iging, die in gevange-
;/;_:· _,', nissen of werUrampen zijn opgesloten, omdat zij ieder

/", < .'>' ,/ op hun wijze aan de afkeer van de oorlog in Indonesië 
// ·,.'',;--' ./ kracht bijzetten". 

� Het comité wordt gevormd door: 
SZEKELY-L1.1lofs, 1:agdalena Iiermina, geb. 24.6.1899
te Soerabaja, wonende te Santpoort,achrijfster. Be
hoort tot de linkervleugel van de P.v.d. A. 
Van STAVERE.-v. Demen, Ph1.lemine J.t:.; ge::i. 1.8.1902
te Rotterdam, vonende te 's-Gravenhage. Roeder van 
Piet van Sta.veren.

De VîIES, Theunis Dïlke; geb. 26.4.1907 ta Dantuma
deel, wonende te Amsterdam. Communist. Landelijk voor
zitter van de Vereniging n_"ederland-US 'R".

F NllOF,(vermoedelijk Hendrikus Jacobus F �OF, geb. 
29.8.1922 te Amsterdam, wonende te Amsterdam). 
ROEST,Jan; geb. 1010.1925 te Rolde, wonende te Rolde.
Principieel (erkend) dienstweigeraar. 

OOXER,Dirk; geb. 1.3.1904 te li.msterdam, wonende te
.,. ateraam 
STOKVIS, Mr. Dr. anno Jules; geb. 23.6.1901 te Jun
sterdam, wonende te Amsterdam. Vooraanstaand communist
KOST'R, Ratio; geb. 26.7.1927 te 1unsterdam, wonende 
te Amsterdam. Heeft gevanJenisstraf ondergaan wegens 
het naken van communistische propaganda in de kazerne 
Van RE 'N.ST, Th. ( vermoedelijk Dr. Theodoor .uverhard 
van REE .. ,ST; geb. 10.10.1908 te Sleen, wonende te Am
sterdam. Communist. Oud-'pa.njestrijder. 
Van der KRAAN, G. (vermoedelijk Cornelis Johannes van 
der KitAAN; geb. 14.10.1916 te •a-Gravenhage; hobo1st
wonende te Amsterdam) 

-2-
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PROPER, • Michael Dirk; g b. 21.1.1915 te Haarlem,
wonende te Haarlem. Vooraanstaand communist 

GELO -wa.J.vius, Anna; geb .. ·r.12.1908 te Groningen, wo
nende te Amsterdam. Vooraanstaand communiste. 

SUKOTJO, Slamet (Raden); geb. 14.7"1927 te Djokjakar
ta, onende te Amsterdam. Communistisch georiUnteerd 
student. 

evrouw D. de VRIES ( aaraehijnlijk identiek aan Lu
berta de VRIES- de Rondt, geb. 2}.1.1835 te Amsterdam, 
wonende te Amsterdam. Vooraanstaand oommu.niste). 

J. de nmrnE

t1.evrouw van KOOT.EN (vermoedelijk identiek aan Johanna 
Geertruida van KOOTEN-Verhoef; geb. 20. 11. 1905 t 
Rotterdam, wo1ende te Rotterdam. 

I evrouv.r MAARS:r.m 

LA1 GEPDIJK, Pieter Hendrik; geb. 28.6.1928 te Z a:ada.m, 
wonende te Zaandam. Communistisch georiänteerd dienst
weigeraar. 

Van PRAAG, Gerrit Jan; geb. 11"6.1927 te Amsterdam, 
wonende te 'a-Gravenha.ge. Oommuniatisoh georH!nteerd 
dienstweigeraar. 

ROFFEL-Ringnalda, ... ietertje, Blsje; geb. 608.1909 te G 
Groningen t wonende te Amsterdam. OonunU11ietisoh georiija
teerd. t"oeder van een dienstweigeraar. 

evrou. FRANC 

V 
A.:>UTION-"' attipilohy, Franoisc� Cornelia; gebo 26"2. 

1926 te �kassar,wonende te 's-Gravenbage. Oommu.nis
tisoh georiënteerd studente. 

S0111'0-lleijligera, u-. Trees; geb. 18.10"1915 te Z ol
le, wonende te Amaterdam. Vooraanstaand conmnmiate. 

�RANDSEN t Bertu.s; geb. 28.10"1914 té Utrecht, wonende 
te Amsterdam. Vooraanstaand communist" 

··· s, a.rinus Jacobus; geb. 18.5"1927 te Amsterdam,
onende te Amsterdam. Landelijk secretaris van het

A.N.J.V •• 

et secretariaat van het oomitl is gevestigd 
ten huize van eerdergenoemde .Mr. Suni to-Heijligers; 
Gerard Terborgstraat 49 ha, Amsterdam. 

De tot nu toe waar enomen aotivi ·tei t bestond in 
hoofdzaak uit de uitgifte en verspreiding van een mani
fest (bijlage I), opvekl':.ing in de communistische pers 
tot het zenden van protesten aan de Regering en het 
verzamelen van ad.baesiebetuigingen. Voorts erden enige 
openbare protestvergaderingen gehouden. 

-;-
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Voor wat betreft het contact met de Deken van 
Uanterbury is dezerzijds bekend, dat H lett JOHNSO 
een brief sohreef aain P.v. dtaveren. ]en fotografische 
oopie hiervan gelieve U als bijlage {II) aan t treffen 

De in Uw rapport genoemde B. OLFF kon niet wor
den geidentifioeerd. Gaarne ontvang ik zo mogelijk 
8Llige nadere gegevens over deze persoon. 

III, H.B. 

6 pril 1951 
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RAP ORT 
V;n KA-R.A. 
Aan: Hoofd B 
No. E 1035. 
ONDBR1rimP: Amnestie Comité 

... /�-: _2_MRT_1-9s_1_\ 
7'.,. 1 

1 )XI SARDI"f'ifE heeft vernomen, dat Mevr. SOENITO-HEi LIG·b�RS, de
communistische echtgenote van de voorzitter van de 
PERHIMPUNAJ\T INDONESIA te Amsterdam het ".AMNESTIE COMITE 

-./ 
PIET V .AJ.f STAVBREN" heeft opgericht. De Secretari·s van het 

, � 1 Comi tè zou een zekere B. WOLFF zijn, die naar het schijnt,
met "DE WAARHEID" in verbinding staat. Het Comité is ge
vesti�;r, in d3 Gerard Terborgstraat 49 te Amsterdam. 

2) Naar openlijk wordt verklaard, is het doel van dit Comité
de invrijheid stelling te ve1·krijgen van een soldaat, ge
naaTud Piet van STAV:t;REN, die onlangs tot 7 jaar gevangenis
straf is veroordeeld wegens desertie en verraad tijde�s
actieve dienst in Indonesië. Hiertoe hebben ze getracht de
hulp van de Deken van Canterbury in iB roepen. Bovendien
is men v�n plan de Nederlandse Regering om een amnestie
te verzoeken voor alle personen, die gevangen zitten wegens
"hun 1.11eigering tegen het Indonesische volk te strijden".

3) SARDINE vraagt, of wij gegevens kunnen verstrekken betref
fende dit comité.

2-3-51, H



V .& R T" R o __ u w E L 

J/. JIJ n5P KAART 
ACD/ L-,S 

(" 9 MRT 1951 � DAT/ Vvli·
•---�-�-- PAR: -� 

J�._:�L ACD/IC' /W 
In antwoord o Uw nevenve rmeld schrijven wordt me-

degeàeeld,dat Nïcolaas van WIJNGA..A.RD.EN,Barwoutswaarde:r, 

s"2.85,-woonachtig is: Julianalaan 32.2 te Ha.arJ...em 

7.g"45).

/1 6 Maart 195J..

Aan het Hoofd der1B.v�n. 
Javast raat 68. 
D e n Ha a g. 



�omit.é tegen Duitse 

Bijlagen: 7 cart.kaarten. 

Op Donderdag 18 Januari 1951 werd te Zaandam opgericht 
het Zaandams comité tegen Duitse herbewapening. Dit comité 
stelt zich ten doel,om, zonder dat het enig politiek doel 
nastreeft, door middel van een petitidhement diegenen die 
hiervoor de noodzaak inzien tegen de Duitse herbewapening te 

&. /. 'r� doen protesteren.�Het comit� bestaat uit de volgende personen:
4 • ,,<,,,,t,J/4os-

7 
. . ' Daniëlle Jeanette de WIT-Dekker, geboren 11 Maart 1919 te 

Amsterdam en wonende Lindenlaan 19 te Zaandam. 

J.i. · w.-Ï,b ;I , Kla sina Albertha KLEIJN-Hibma, geboren 27 Mei 1901 te Zaandam
• en wonende Gedempte Gracht 88 te 

fi<.. • C.Schermer, wonende Kepplerstraat 79a te Zaandam 
• � Elisabeth WINTER-Boon, geboren 7 Februari 1909 te Krommenie

en wonende Oranjesteeg 1 te Zaandam,
)(...IEefje HUIS:MAN- van Poelgeest, geboren 1 Februari 1917 te 

Zaandam en wonende aan boord van het schip "Kenau", te Zaandam. 
D(.J Johanna Antonetta ZWART-van de Staaij,-geboren 30 April 1897 

te Dordrecht en wonende Nasss-'straat 3 te Zaandam, 
/1 Teunis HEIJN, geboren 6 September 1892 te Wijde Wormer en wo

nende Zuiddijk 41 te Zaandam 
;1 Willem Pieter STEIJN, geboren 15-2-1910 te Zaandijk en wonende 

Westzijde 156 te Zaandam, 
_,,,, G.ROOS, wonende Zuiddijk 156 te Zaandam, 
/1 P.KROOK1 wonende Nassaustraat 1 te Zaanda.m (vermoedelijk) 
K.,,U Evert DOUMA., geboren 22 Mei 1905 te Zaandam en wonende Hanen

pad 44b te Zaandam. 
Johannes Lambertus NAK, geboren 28 Juni 1901 te Amsterdam en 
wonende Meidoornstraat 7 te Zaandam en 

;... Andries HOMMA, geboren 29 Augustus 1920 te Oudemirdum (gemeente 
Gaasterland} en wonende Krimp 6 te Zaandam. 

Adhaesiebetuigingen en eventuele geldelijke bijdragen 
worden ingewacht bij W.STEIJN, Westzijde 156 te Zaandam. 

Van D.J. de Wit-Dekker, K.A.Kleijn-Hibma, E.Huisman
Poelgeest, E.Douma en J .L.Nak zijn reeds karthotheekk:aarten 
in Uw bezit. Van de overige personen gaan genoemde kaarten 
hierbij. 

Op 27 FebruarL 1951 was door het Zaans Comité tegen 
Duitse 'Herbewapening een vergadering belegd in het café ''De 
Harmonie" te Zaandam. Deze vergadering was alleen toeganke
lijk voor leden van het oomité en genodigden. De vergadering 
ving aan te omstreeks 20.30 uur en eindigde te 21.30 uur. Aan
wezig waren 16 personen. De vergadering werd geopend door 
Andries HOMMA voornoenn. De ze deelde mede, dat de vergadering 

__, 

was belegd om te overleggen op welke wijze de actie van het 
comité het beste gevoerd kon worden. Hij wees er in zijn ope
ningswoord op, dat het oomité vrij wil staan van iedere poli
tieke- en religieuze invloed. Het doel van het comité is om 

1 handtekeningen te verzamelen van de Zaandammers, die willen 
protesteren tegen de Duitse Herbewapening, omdat dit een ge
vaar voor de vrede betekent. De bedoeling is, dat deze hand
tekeningen worden doorgezonden aan de-leden van de Tweede Kamer 



. ,z 1

de U.N.o. en eventueel aan de Veiligheidsraad. Hom.ma betoogde 
voorts, dat de meeste Duitsers niets voor een Duitse herbewa
pening voelden, doch dat de fascistische Generaals er naar haak
ten weer aan de slag te kunnen, het interessee·rde niet tegen wie. 

�e secretaris van het comité Johannes La.mbertus NAK, deel
de mede, dat reeds was begonnen met de inzameling:IDl van handte
keningen en dat reeds meer dan 200 handtekeningen waren binnen
gekomen • 

Marcus PLOOIJER, geboren 14 April 1921 te Zaandam en wo
nende de Ruijterstraat 38 te Koog aan de Zaan, was aanwezig als 
afgevaardigde van de c.P.N. District Zaanstree.kx. Deze noemde de 
te voeren actie even belangrijk als de oproep van Stockholm. Hij 
stelde voor om buurt of straatcomité's te vormen en in verband 
met de acties buurtvergaderingen te houden. 
f IY �: De voorzitter Homma, deelde hierop mede, dat men ook de 
besturen van Speeltuinverenigingen had uitgenodigd, doch dat de
ze niet waren verschenen, evenals afgevaardigden van andere or
ganisaties. Hij kon zich deze houding niet begrijpen, daar het 
doel van het comité alleen was om de Duitse Herbewapening te voor,
komen en geen enkele Politiek nastreefde. Hij dacht er over een 
openbare vergadering te beleggen, waar als spreker zou optreden 
de heer HORSTMEIJER, van de Internationale Vereniging Bellamy. 

Van· de zijde van de I.V.B. (Er waren vermoedelijk 2 leden 
van de I.V.B. aanwezig) werd het plan naar voren gebracht om de 
heer Horstmeijer namens de I.V.B. te laten spreken. Dit werd 
echter door de voorzitter Homma verworpen. Kennelijk wilde de 
voorzitter zelf het initiatief in handen houden. 

Namens de afdelingen Hout, Metaal, Chef�o van de E.v.a.,
de C.P.N. district Zaanstreek, het A.N.J.V. en de N.V.B. werden 
toezeggingen gedaan om medewerking te verlenen bij het verzame
len van handtekeningen. 

Een der aanwezigen merkte op, om bij het verzamelen van 
handtekeningen toch vooral niet in eigen buurt te werken, daar 
men dan op tegenwerking kon rekenen.(Kennelijk werd hier bedoeld, 
dat men zou bemerken, dat de actie werd gevoerd door de C.P.N.) 

�-,--..... --..... �� Met betrekking tot de financiën werd besloten een beroep 

• 

te doen op de sympathiserende organisaties en op verschillende 
groot-bedrijven. Genoemde K.A.Kleijn-Hibma zegde de eerste steun 
toe, doo·r de kosten van de zaalhuur,f.5.--, voor haar rekening 
te nemen. 

Aan het einde van de vergadering deed voorzitter Homma 
een beroep op alle goedwillende elementen. Zig, die willen werken 
kunnen zich opgeven aan het comité. Lijsten voor het verzamelen 
van handtekeningen waren te bekomen bij de paruli'nmeesteresse van 
het oomj,. té, J .A. ZWART�1'van de STAAIJ. "Bovendien accepteren wij 
graag stille werkers, die.om een of andere reden hun naam niet 
genoemd willen hebben. Bij ons comit� is discretie verzekerd", 
aldus de voorzitter. 

Zaandam, 6 Maart 1951 

p<. 
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MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

-efo.": J3 105206 

n.a.v. sc.JJ.r. van B IT:t d aa:n CD 105206 z.o 

., _____ , .'.' ls�avenhage,. 31 · art 1951

Ond.; ·, w. Stegehuis �".;!�o,d '. =--��:!:>::.-�-1 lt rJ1 .i !{� 1 f 1 
IIIa/h 3

' 
V E R· T R O U W E L IJ K 

Hiermede -moge ik U verzoeken mij door middel 
van een informatiekaart in kennis te willen doen·
stellen met de vo1lediga personalia en politieke 
antecedenten van W. STEGEHUIS, Wioher Nijkampstraat 
17 te Uwent. · . · 

• 

",·1 Betrokkene. zond in verband met de verklaring 
. · fl van :Preádent Truman over het. gebra..ik van de- atoom-

. bom een J?.rotest aan de Minis:te��President .. · . . 

Aan ·de Heer

Hoofdcommissaris 
te 

�ENS C H B DE.

. 
Jtl!E�. HOOFD 'v � � DIENST

van Pol'i tiè·,, / · ,,...r
�

,_�ens deze: 

,:--··_4� / 
•,

-4�'3 ;_ ,· ..
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v. : BIIId

/._0__ ----1. .1 13 MRT 7957 .tl? · 1 .i ,2, ,., ..... o_A r
.;;,
: ;.;;,...k

....;...it--• PAR: ,,. ACO/ /tJ>.ltli

:Door ,// /r � ,,,.// :JJtu, · � . . en een 

tal protesten ontvangen t n �, � 

8AM � - �-,,...,,k /�.

Ik verzoe U hiervan een Co te·w111 doen l gen 
en 1J 1t ero te doen toeko en. 

g 
BIIId 

� 



Zij, die het eerst de atoombom ge
bruiken, zullen als oorlogsmisda
digers gebrandmerkt en daarnaar 
gestraft moelen worden. 
Zo verlangen wij, Nederlands e 
vrouwen, dat zal geschieden. 

(Handtekening) 

De ondertekening wordt aanbevolen 
door: 

P,nna van Gogh-Kaulbach 
Margo! Vos 
T. Schmidt -di Vista 
T. Weynholds-Mein 
Marie van Zeggelen 

Zij, die het eerst de atoombom ge
bruiken, zullen als oorlogsmisda-� 
digers gebrandmerkt en daarnaar 
gestraft moeten worden. 
Zo verlangen wij, Ne d e r l a n d s e  

Á vrouwen, dat zal geschieden. 

�.:�:::�7!;:.,, td,{I:
/ _ 

:...---- (Handtekening) 

De ondertekening wordt aanbevolen 
door: 

Anna van Gogh-Kaulbach 
Margo! Vos 
T. Schmidt -di Vista 
T. Weynholds-Mein 
Marie van Zegge/en 

Aan .�--
�/: ,....

. 

Zijne Excellentie Minister-President 

Aan 

Dr W. Drees 

Binnenhof 

Den Haag 

Zijne Excellentie Minister-President 

Dr W. Drees 

Binnenhof 

Den Haag 
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Verbinding: 31 ' 
No.1425 
Antw.schr.dd. 22 Maart 1951, no.105207 • 

• erwerp:H.van WIJK en B.van WIJK-lvIEYERINK. 
VERTROUWELIJ1{. 

r 

IJ'J I I _, 

Met betrekking tot Uw terzijde vermelde brief heb ik de eer 
U te berichten, dat het echtpaar H.van WIJK B.van VlIJK-rJEYERINK 
in het bevolkinesregister der gemeente-secretarie alhier niet staat 
ingeschreven terwijl ook anderszins de personalia van bedoeld echt
paar niet is kunnen blijken. 
"einde". 

Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te 

's-G RAV EN HA GE • 

• 



MIIUSTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

B 105207 

III d am1 -�CD ·105207 z. Co 

H, van Wijk . . 
B. van Wijk-Meyerink . . ' 

IIId.h 3 

Aan.de Heer 

Hierm�de moge ik U verzoeken mij· d.o-or mid.del.
van informatie rtan te willen doen inlichten omtrent
de volledige personalia en politieke :ántecedenten 
van n;· van WIJK en diens echtgenote B..--van IJ.K
LlEYE�Xy ·wonende te uwen�. 

Betrokkenen zoriden•'een· schrijven aan de Minister
- aident waarin zij· protestèerden tegen de gevangen-
hoµding v�n ·Piet van s taveren.

·. · 

,' '• ... . ...,, 
' . � -

, ..
Commissaris van Politie 
te 

· . V'î .flET HOOFD V DE. DIENST
"" • namens-deze: 

. tr'. � � Crab ·endam E L D O O R N. , ' ' 
Ontv. l?ev,: . .::_ .. ______ ... :i.: .. ,: ..... • .... 
Rappel · · · \ .... -�.-1 .. , ... ..Î.".' .. ;:·:)
Antwoord : ....... l...'! •. 1-Yf/. ........ : .. ·---



AAN: AOD 

VAN: BIIId 

6, 15' / 
-

os-5"'/ -'7' i.2i.t.
i =· 13 MRl 1951

Ik verzoek U hiervan een Co te.willen doen aanleggen 
en m1J dit wederom te doen toekomen. 
1 

g Maart 1951. 
BIIId �
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No. 1 1 � 

Hierbij doe ik U toekomen een pamflet, hetwelk op 

10 Maart 1951 te Jubbega in de gemeente Heerenveen, ver

moedelijk huis aan h�is is bezorgd. 

\ 'f Einde. 

• 

14 Maart 1951 • 



Eist de. vrijheid 
van de tot 7 jaar veroordeelde 

Piet van Staveren 

Aan het Nederlandse volk 

Dinsdag 10 October 1950 werd door het Hoog Militair Gerechtshof te 's-Gra

venhage de dienstplichtig soldaat Piet van Staveren tot 7 jaar gevangenisstrat 

veroordeeld. 

7 jaar gevangenisstraf, omdat hij consequent geweigerd heeft tegen het Indo

nesische volk te vechten. 

. . 

Piet van Staveren koos de zijde van de millioenen-bevolking van Indonesië 
en opgenomen als hun zoon goor de eenvoudige mensen van de Republiek 
Indonesië, wijdde hij zich onder meer aan het lenigen van de nood op het 
gebied van de gezondheid�org, vèrzorgde medicamenten e.d . 
Piet van Staveren is niet <lr enige, die zijn daad moet bekopen met gevan
genisstraf. . . 

Talloze soldaten, van verschillende religieuze of· politieke opvattingen zijn 
in gevangenissen of werkkat'lpen opgesloten, omdat zij ieder op hun wijze 
de afkeer van de oorlog in Indonesië kracht bijzetten. Onder hen bevinden 
zich bijv. vele soldaten, die zich in October 1949 verzetten tegen de uit
zending naar de tropen. 

Het is onmenselijk om, nadat door de Nederlandse regering is verklaard, 
dat de vijandelijkheden in Indonesië zijn beëindigd · een jonge man 
tot 7 jaar gevangenisstraf te veroordelen en hem dus van de beste jaren 
van zijn jeugd te beroven. 

De gevolgen van de oorlog moeten zo snel mogelijk worden uitgewist! 

Piet van Staveren en de anélere militairen moeten terug naar hun huiselijke 

kring? 
Dit klemt temeer; daar kapitein Westerling,, ,,de Turk", verantwoordelijk 
voor de afschuwelijke moord op 40.000 Indonesische mannen, vrouwen en 
kinderen óp Zuid-Celebes, in eind 1946, begin 194 7 als vrij burger in België . 
rondloopt, terwijl nog steeds niet officieel om zijn uitlevering is gevraagd. 
Temeer ook in verband met de plannen van onze regering om politieke 
delinquenten, dus zij die mede verantwoordelijk zijn voor het onnoemelijke 
leed over ons volk gebracht tijdens de bezettingsjaren en die daarvoor tot 
langdurige straffen zijn veroordeeld, gratie te verlenen. 

Wij vragen: is dit recht? 

Neen� dÏt Ïs onret!ht! 
De actie voor de vrijlating van Ratio Koster, die 2 jaar geleden werd 
&JVOerd, ,heeft getoond dat ons volk in een machtige beweging in staat is 
onrecht te herstellen. 



Thans roepen wij iedere N ederlandel' op zijn stem te verheffen en amnestie 

voor Piet van Sta veren en zijn lotgenoten te eisen. 

Het comire verzoekt U de onderstaande strook van dit manifest te willen onder

tekenen en op te sturen aan het Secretariaat: p.a. Mevr. Mr. T. Soenito-Heyli

gers, Gerard Terborgstraat 49, Amsterdam-Zuid, Tel. 99723. 

Gelden ter ondersteuning van deze actie kunnen aan hetzelfde adres worden ge

zonden. 

· Het Comire voor Amnestie

Mevr. Szekely-Lulofs, Mevr. van Staveren, Theun de Vries, 
Henk Faanhof, Jan Roest, J. v. Amersfoort, Mr. B. Stokvis, 
Ratio Kostei::, Dr. Th. v. Reemst, Kees v. d. Kraan, Mr. Proper, 
Mevr. A. Gelok, 'Slamet �ukotjo, Mevr. B. de Vries, J. de Ronde, 
Mevr. v. Kooten, Mevr. N. Koster, Mevr. Maassen, Piet Langen-· 
dijk, Gerrit van Praag, Mevr. T. Roffel, Francisca Nasution
Patty Pilohy, Mevr. Mr. T. Soenito Heyligers, Bertus Brandsen, 
Rinus Haks. 

1 
\ 

Hierlangs afknippen 

. 

\ 

A.an het Comité voor Amnestie 

{),a. Mevr. Mr. T. Soenito-Heyligers 

Gerard Terborgstraat 49 hs. 
Amsterdam 

Ondergetekende ................................ .................................. 

Adres .................. · ................................................................ . 

Woonplaats ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••••••••• 

betuigt zijn instemming met het streven van het comité. 

Handtekening 
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m Onderwerp: Verspreiding pamflet Van Starnn:11oet vrij t 12 7 Mlff 195,1. 

Datum van ontvangst bericht 

Betrouwbaarheid berichtgever 

Wa�rdering bericht 

Tevens bericht gezonden aan: 

Medewerkende instanties 

Ondernomen acties 

: 

: zeer betrouwbaar 

. 

. 

J}���ntJt

: aProcureur-Generaal fgd �irecteu 
van Politie te Amsterdam. 

. 

. 

. 

. 

Hierbij heb ik de eer Uweledelgestrenge te doen toekomen een 
pamflet n Eist de Vrijheid van de tot 7 jaren veroordeelde Piet van 
Staverenn , dat te 1Ji.Tieringen op 20 Maart 1951 van vermoedelijk commu
nistische zijde huis aan huis is verspreid. 

n einde1t 

Wieringen,' 22 Maart 1951. 

dt-
1 -



Eist de vrijheid 
van de tot 7 jaar veroordeelde 

Piet van Staveren 

Aan het Nederlandse volk 

Dinsdag 10 October 1950 werd door het Hoog Militair Gerechtshof te 's-Gra
ve�àge de dienstplichtig soldaat Plet ván Sta.veren tot 7 jaar gevangenisstraf 
ve.rdeeld. 
7 jaar gevangenisstraf, omdat hij consequent geweigerd heeft tegen het Indo
nesische volk te vechten. 

• 

Piet van Staveren koos de zijde van de millioenen-bevolking van Indonesië 
en opgenomen als hun zoon door de eenvoudige mensen van de Republiek 
Indonesië, wijdde hij zich onder meer aan het lenigen van de nood op het 
gebied van de gezondheidszorg, verzorgde medicamenten e.d. 
Piet van Sta veren is. niet de enige, die zijn daad moet bekopen met gevan
genisstraf. 

Talloze soldaten, van versohillende religieuze of politieke opvattingen zijn 
in gevangenissen of werkkampen opgesloten, omdat zij ieder op hun wijze 
de afkeer van de oorlog in Indonesië kracht bijzetten. Onder hen bevinden 
zich bijv. vele soldaten, die zich in October 1949 verzetten tegen de uit
zending naar de tropen. 

Het is onmenselijk om, nadat door de Nederlandse regering is verklaard, 
dat de vijandelijkheden in Indonesië zijn beëindigd een jonge man 
tot 7 jaar gevangenisstraf te veroordelen en hem dus van de beste jaren 
vari zijn jéugd te beroven . 

.De gevolgen van de oorlog moeten zo snel mogelijk worden uitgewist! 
Piet van Staveren en de andere militairen móeten terug naar ·hun huiselijke 
kring! 

Dit klemt temeer, daar kapitein Westerling, ,,de Turk", verantwoordelijk 
voor de afschuwelijke moord op 40.000 Indone$ische mannen, vrouwen en 
kinderen op Zuid-Celebes, in eind 1946, begin 1947 als vrij burger in België 
rondloopt, terwijl nog steeds niet officieel om zijn uitlevering is gevraagd. 

Temeer ook in verband met de plannen van onze regering om politieke 
delinquenten, dus zij die mede verantwoordelijk zijn voor het onnoemelijke 
leéd over ons volk gebracht tijdens de bezettingsjaren en die daarvoor tot 
langdurige straffen zijn veroordeeld, gratie te verlenen. 

Wij vragen: ··is dit recht? 

Neen!') dit is onreeht! 
De actie voor de vriJ1ating van Ratio Koster, die 2 jaar geleden werd 

gevoerd, heeft getoond dat ons volk in een machtige beweging in staat it 

onrecht te herstellen. 



Thans roepen wU iedere Nederlander op zijn stem te verheffen en amnestie 

voor Piet van Staveren en zijn lotgenoten te eisen. 

Het comité verzoekt U de onderstaande strook van· dit manifest te willen onder

tekenen en op te sturen aan het Secretariaat: p.a. Mevr. Mr. T. Soenito-:-Heyli

gers, Gerard Terborgstraat 49, Amsterdam-Zuid, Tel. 99723. 

Gelden ter ondersteuning van deze actie kunnen aan hetzelfde adres worden ge-
� 

zonden. 

Het Comité voor Amnestie 

Mevr. Szekely-Lul0fs, Mevr. van Staveren, Theun de Vries, 
Henk Faanhof, Jan Roest, J. v. Amersfoort, Mr. B. Stokvis, 
Ratio Koster, Dr. Th. v. Reemst, Kees v. d. Kraan, Mr. Proper, 
Mevr. A. Gelok, Slamet Sukotjo, Mevr. B. de Vries, J. de.Ronde, 
Mevr. v. Kooten, Mevr. N. Koster, Mevr. Maassen, Piet Langen
dijk, Gerrit van Praag, Mevr. T. Roffel, Francisca Nasution
Patty Pilohy, Mevr. Mr. T. Soenito Heyligers, Bertus Bran�n, 
Rinus Haks. • 

� 1 

• 
Hierlangs afknippen 

A.an het Comité voor Amnestie

p.a. Mevr. Mr. T. Soenito-Hèyligers

Gerard Terborgstraat 49 hs. 
Amsterdam 

Ondergetekende .... : ............ . . . . . . . .. . . ..... . . . ' ............................ .

Adres ................................................................................ . 

Woonplaats 
........................................................................

betuigt zijn instemming met het streven van het comité. 

Handtekening 

.......................................
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'l.i>cm. no zj;:l:> /J 5"t.P . . ... j 
Cel ./1 Q a hdDl/..1'1(.�êl,.t'tl 

13.Y .P. ........ . 

·ah;m M I ............... j 
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De Retie tegen het optreden VPn.de d6or het Concertsobouw-orkest
bestuur te ,AmstcrdP.m nnngezocht dirigent paul VP.n Kempen ( voormo.lig 
Nede:rlnnds str.atsbur(;er, die in de dertiger j/1.ren tot Duitser werd 
gcmiturr>.liscard) was de commun,istcn lJGn kolf je nnPr hun hnnd. Ook 

' ..

buiten deze kring werden bezwP.ren geopperd tegen V::.n Kempen' s verschijne1 
op het nntiono.c.1-roprcsentP.tieve Concertgebouwpodium. De communisten 
(p�rtij-orgr>nisPties en vorzetsbew�ging vrn die politieke klaur) 
lieten geen kcmsen ongebruikt om zich vnn de leiding dezer cnmp,qgne 
te verzekeren. Niet alleen in .Amsterdmn, doch ook in Don HEJJ1.g, nl-
d�Pr echter eerst bij eon twuode protestdcmonstr�tio, bleek oen 
deel vr-.n de militF1.nte demonstrP.nten communis�isch gezind of p0.rtijlid 
te zijn. 

De situatie word v0rtroebeld, doord.n.t de ide�el en buitun eni�"' 
prirtij-politiek ligglrnde pr0te.stcn v;:i.n een r>antal Node:rlr.ndc:rs w0rdr n 
doorkruist door deze ri.ctie der communisten. Zij koppelden de Con
certgebouw-kwestie ijlings r.o.n hun cr.mp1"'.gne tegen de Duitse herb0-

·wppcning. In .Amsterdc1rn, voornanmste bolvierk der C.P.i1i., kwr.m dezo
complicntie het duidelijkst nF.J.n het licht. De r.nndr>.cht viel df'P.r or,t
personen, die in .Amsterd1.m.,...zuid ,;stPnklijsten'" P.D"nboc1en en geld op
h�nlde� ten behoeve �nn een "0cti0 tegen het outreden v0n Paul �Pn
K<lmpcn 11 ' WP.nrbij ook peti tionncmentsf;rmuliorcn tegt.m de hcrbeWFt,pe
ning werden n�ngcboden. Volgens het gevormde ComitJ v:,n sympnthie
voor het Concertgebouworkest, dAt zich mede voorstelde aan do ont
slri.gon (doch nu weer anngenomen) musici steun te verlenen, ging deze
?Ctic niet vnn dit comit� uit en WAren geen gelden pfgcdrvgon. Ver
moedelijk werden -hier onder voorwendsel golden voor communistische
doeleinden ingeznmold.

Er bastoriden in deze ZRAk drie c�mit6 1 s, n.l. 
P .• het Protcstcomi tó tegen de annstelling vr,.n p,r,ul vnn Kempen, d:,.t 

zich togen het beleid v;-,.n h'ct Concertgebouwbestuur keerde en uit 
aen groot o.o.ntl'.l bekende en voornnnstnande Amsterc1P.mrners werd 
geformeqrd; 

b, het Comit6 vnn sympRthie voor h0t Concertgebouworkest (zie hier
voren) et., 

c. het Comit� Nederlnnd, let op U SReck�, dRt zich t0n doel steld0 
te voorkomen dat uitingen v�n hot kunstleven worden bedreigd door
Rl of niet georganiseerd optreden v�n bepPnlde porsonen o 

Arm deze comité' s lri.gen, voorzover kon bli J'ken ·-0 -0n ,...,011· t 1· "'k·., . 1 • _: V _tJ l..:i V' 
c.q. communistische tendenz0n ten grondslRg. Door de 0instellin� vnn 

. do heer vri.n Kempen nls dirigent vnn het Concertgebouworkast ble:k ee�::i,nnt<"l cul tuurminnncmde i'Jodorlr--ndcrs in zijn nr-i.thmri.lo sovoolens te
zijn gekrenkt. 

peze actie probeerde de C.F.N. zorls gezegd, te sebruiken voor 
een verGRRnde persoonlijke diskwnlificrtie vnn Paul vnn Kemp0n, door
hem nls een symbool v;-,n dc Du i tso hcrbewn.penin;; voor te stellen. Als
zo vnrk kon do pnrtij hior in troebel wnter vissen. 



MINISTERIE VAN 
BIN�'1EJLAN DSE iAKEN 

t 

->'-'PJ,c, 

0
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J/n ·wa rd · 

._. .. _.___ .,.. ..................... .u:c::-

's -Grave uhage. 12 April 1951 

No .. : BX1'06340 ../�..:..�d 

Ond.: Zaandams comité 
tegen Dul tse herbewapening 

IIId/h 3 

Aan de. iieer 

V .u ..t1 T .tt O U i , L IJ K 

Volgens een bericht opgenomen in 11.De ,iaa.rheid" 
van 5.3.1951 is te Zaandam een comité opgericht tegen 
Duitse herbe1apening,bestaande uit de volgende perso
nen: 
I..evrouw E. de WIT, Lindelaan 19; evrouw I. KLEIN, 
muziekhandel, Ged. Gracht; 1;.avrouw c. GOlillRMER, Kepp
lerstraat 79; 1-6:evrouw L. ,vII!T.:,H, Oranjeateeg 1; 
Kevrouw .c.efje .IUISMA:'1- van PO!.i!LGE :sT, a.b. woonschip 
( 16e b • 1 • 2. 1917) bekend; .,,evrouw J ohannu. An tone t ta 
ZWART-van de S'î'I\AY (30.4.1897),Naasa.ustraa.t 3;bekend; 
Herman Jaco HEIJ�4.2e1928), Zuiddijk 41,bckerid; 
,t. STJYlif, muziekhandel, ·lestzijde 156; G� H.OOJ, est
zijde 156; P. KROOK, Nassaustraat 1; �o DOUYlA, Hane
pad 44 b; J. !1AK, lueidoornstraat 7; A. IOr,:..:iA, .Krimp 6; 
Het correspondentieadres is gevestigd bij voornoemde 
Wo STEIJN, Westzijde 156 te Zaandam. 

Ik moge U verzoek�n mij wel te willen doen in
lichten omtrent de personalia, politieke antecedenten 
en verder van belang zijnde gegevens betreffende de 
hiervoren genoemde personen met uitzondering van de 
reeds bekend zijnde Mevre J.A. Zwart-v .d. Jtaay; 
x ... evr. E" Huisman-van Poelgeest en H.J o Heijn. 

iHET HOOFD VAfJ D.E DIENST 
/ namens deze: 

Commissaris van Politie 
te 
Z A A N D A M.
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FSRNEI, Johannes 
1-3-1920 Amsterdam, Amsterdam 

KEEKE:M-COERTS, Elsiina Hillechiena van 
22-8-04, Borger9 Den Haag

KRAM, Jacob Johannes 
5-1-99» Onstwedde, Heerlen

KRANENBURG-WUNDERINK, Lena Johanna

16-8-19, Amersfoort, Amersfoort 

MAKKELIE 9 George 
31-8-30, Haarlem, Haarlem 

SCHAPER-TOLMAN, Aaltje 
22-11-14, fleidum(GemoBaarderadeel), 
Sneek 

WOUDA•WOUDSTRA, Idskjen 
7-6-13 Joure, Sneek 

ZANDERS, Theodoor 
14-2-05, Elsloo, Heerlen 

FUNCTIE 

Lid Landelijke Raad en 
dagelijks bestuur van 

"Verenigd Verzet 1940-45" 

Plaatselijk vooraanstaand 
lid N.V.B. 

ïlaa�,:��ifg!
0i���itr�8 

- 1945"

Plaatselijk vooraanstaand 
lid N.V.B. 

Plaatselijk vooraanstaand 
lid A.N.J.V.

Plaatselijk vooraanstaand 
lid N.V.B. 

Plaatselijk vooraanstaand 
lid N.V.B. 

Vooraanstaand lid "Ver
enigd Verzet 1940-1945" 
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Tegen iedere vorm 

van herbewapening!Het Zaandamse comité tegen Duitse 1herbewapening heeft zich in een manifest gericht tot de Zaandámse bevolking. în dit manifest lezen wij: "Ook de bevolkmg van Zaandam heeft met ontsteltenis 1,ennis genomen van de plannen tot Duitslands herbewapening. Na alles wat ons volk door het Duitse militarisme heeft geleden, kunnen wij niet werkloos toezien dat deze plannen werkelijkheid zullen worden. . Het begin is ' · Beruchte oorlogsmisdadi s als Kru en• anderen worden vri gela en, om s aks opnieuw hun dodenspel er ha:vd e kunnen nemen . Zullen de Du kans krijgen m op te treden? Dat mag nie Men zegt on ning voor opze tèn echter wat kant betekent. 
bewapeWij wean deze Want denkt eranderd zijn, onze "hese ermers" va toen! Rnnenkort z llen. u lijs en worden �..1.ngeboden, wa rop ge t uw handtekening kunt rotestere tegen deze plannen .en waa op u d delijk te kennen kul\t geven: wf'zyii .te,qen ieder. vorm van Dtiit

se herbewape1 ng. Als men met dey lijsten bij u komt, overdenkt dan én ogenblik opnieuw wat de Duitse bezetting ook voor u betekende! Zaandams c 1wapening: 
,,. ".IÓ Mevr. E. e Wit, Lindelaan 19; mevr. •'>(• I. Klei , muziekhandel Ged. Gracht; 

1 ')(.• mevr. C. Schermer, Kepplerstraat 79: , )< • mevr. L. Winter, Oranjesteeg 1: mevr. ,<." �sman.-a.b. woonschip Houthaven-
: kade; mevr. J .. A. 7,wa t, Nassauskaat 3; -H electrotechnisch bureau Zuiddlik; W. Steyn. muzi�_khandel" Westz\jde

=J • � 1fi6; G. Roos, Westz\1de 156; P. Krook, ;<:• Nassaustr: 1: E. Douma, Hanepad 44b; � )9, J. Nak, Meidoornstraat 7; A. HommR., 
/ 

Krimp 6. Correspondentie-adres W. 
( 

)(1 Steyn, W�,t,ijde 156, Zaand=. 
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. Van één mijner relaties te Blaricum ontving 
/ik bijgaande circulaires betreffende de actie Laren -

Blaricum "Anti Gratieverlening Oo�misdadigers". 
Uit een o:.,pervlakkig gesurek over· de in de 

1 circulaire genoemde personen bleek het volgende:
,,. s.cats te Blaricum is Jood, politiek onbekend. 
!" M.Coutinho te Laren zonder religie, verkeert in uiterst 

linkse kringen.• E.Gerson-Loh:m8.fill te Blaricum is Jood, politiek onbekend.
� Mevr.A.Keip-Endt te Blaricum is Joodse, politi.ek onbekend. 
-'Mevr.van Lier-v.d.Vellli te Blaricum, politiek onbekend • 
.A E.M.Markx te Blaricum, Jood, Voorzitter van te Afd.Laren
,1 Blaricum van de Zionistenbond.

H.A.Ruelle te Blaricum, diaken van de Ned.Herv.Kerk al
daar. Zondag 18-3-1951 is door de Ned.Herv.predikant 
te Blaricum in de kerk afgekondigd, dat Ruelle buiten 
medeweten van de_kerkeraad op bedoelde circulaire voor
komt, dat dit dus in geen geval in zijn kwaliteit als 
diaken is geschied en dat de kerkera'ad zich van deze 
actie afzijdig houdt. Ruelle was �iet in de kerk aan
wezig. 

�1 c.van Santen te Blaricum zou Jood zijn, huidige politieke 
richting onbekend. 

/"t P. van Wettum te Blaricum is een zeer gezien persoon, 
behorende tot de Gereformeerde kerk en politiek tot de 
Anti-revolutionnairen. Zonder zijn voorkennis is zijn 
naam op bedoelde circulaire gedrukt, waarover hij zeer 
ontsticht is. 

-,.!Mej.E.Ruelle, Huizerweg 39 te Blaricum is een dochter 
van eerdergenoemde H.A.Ruelle en zou verloofd zijn, al
thans omgang hebben met een uiterst links georienteerd 
persoon, 
Een verder onderzoek is door mij niet ingesteld. 

\ 
f 's-Gravenhage, 27 Maart 1951 .. 

- 28.-
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ACTIE LARE�-Bt->tRICUM . . . 

ANTI GRATIEVERLENING OORLOGSMISDADIGERS 

Adres secr.-penningm.: Mej. E. Ruelle, Huizerweg 39, Blar\cum 

Blaricum, 11 Maart 1951 

L. s . .

Naar aanleiding van het artikel tegen amnestie voor oorlogsmisdadigers, getiteld "Mogen
Wij Zwijgen?", in "De Bel" van 9 Fe.bruari. 1951, ontvingen wij een groot aantal adhaesie
betuigingen, veelal begeleid door het verzoek om een petitionnements-actie in te leiden en 
deze onder de aandacht te brengen van geestelijke, culturele en politieke organisaties en
stromingen en van de notabelen van onze gemeenten, en tevens om deze actie zo mogelijk 
te doen uitgroeien tot een landelijke actie. 

Aan dit verzoek voldoen wij hiermede gaarne en richten ons derhalve. ook tot U om te· 
vragen: 

Be.nt U, of is Uw organisatie, bereid een petitionnements-actie te steunen, waarbij 
tot leuze gekozen zou kunnen worden: ,,Ik veroordeel de gratie-verlening aan de 
door de Justitie veroordeelde oorlogsmisdadigers"? 

Bent U, of is Uw organisatie, bereid alleen, of eventueel in samenwerking met 
anderen, een bijeenkomst te beleggen in Laren of Blaricum, waarbij het boven
genoemde petitionnement wordt behandeld? 

Het is de hoogste tijd, d;it een ieder zijn lauwheid overwint en wij hopen dan ook, dat U 
ons een antwoord niet schuldig zult blijven. 
Mogen wij, daar de tijd dringt, op Uw antwoord rekenen. vóór 17 Maart aanstaande? 

Met de meeste hoogachting, 

S. Cats, fahriJ.:ant, BlariCUII!._
M. Coutinho, auteur, Laren
E. Gerson-Lohmann, fabrikant, Blaricum
Mevr. A. Keip-Endt, Blaricum 
Mevr. van Lier-v. d. Velde, Blaricum

.,, E. M. Markx, voorzitter afd.' Laren-Blaricum Zionistenhond,4 • U. A,. R,uelle, diaken Ned. Herv. Kerk, Blarièum 
; C, van Santen, voorm. wethouder en wnd. burgemeester van 

Cl. R. P. van Wettum, dierenarts, Blaricum 

Blaricum 

Blaricum 

' ·• ...............................................................
................................ ·-· ............. .....

• Aan de Actie Laren-Blaricum
ANTI GRATIEVERLENING OORLOGSMISDADIGERS 

Adres secr.-penningm.: 
Mej. E. Ruelle 
Huizerweg 39 
Blaricum 

s.v.p .
inzenden 
voor 
17 Maart a.s. 

D Ik hen het eens mei Uw ACTIE ANTI GRATIEVERLENING OORLOGSMISDADIGERS en hen bereid Uw 
petitionnementsactie te steunen. 

0 Mijn organisatie gaat accoord met deze actie en is bereid de petitionnementsactie te steunen. 

O Ik ben bereid, ter voorbereiding van deze petitionnementsactie, deel te nemen aan een bijeenkomst (plaats 
en datum worden nader bekend gemaakt). 

*) S.v.p. het hokje invullen voor de vorm van medewerking, waartoe U bereid bent. 

Naam: .................................................................. Naam Organisatie: 

Straat: . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . Handtekening: ................................ ...................... . 

Gemeente: ...................................... .................... . 



Ter verduidelijking van onze bedoelingen drukken wij hieronder het schrijven af, dat het Am;t'erda�se
,,Anti-gratieverlening" zich voorstelt aan de Minister van Justitie te zenden. 
De inhoud van dit schrijven heeft onze volledige instemming en dient ook onze actie tot grondslag. 

Mej. ;E. RUELLE
OPEN BRIEF

aan de Minister van Justitie inzake de gratieverlening aan Aus der Fünten c.s.
Met zeer grote ontsteltenis en verontwaardiging hebben ondergetekenden kennis genomen van het besluit

om gratie te verlenen aan Aus der Fünten, Fischer c.s.
Ontsteltenis, omdat het rechtsgevoel van het Nederlandse volk telkens weer gekwetst wordt door de steeds

grotere toegeeflijkheid welke van overheidswege tentoongespreid wordt ten opzichte van oorlogsmisdadigers· en
politieke delinquenten.

Verontwaardiging, omdat wij ons telkens weer moeten afvragen, of men dan.zó snel vergeten heeft en of het
op deze wijze is, dat wij de nagedachtenis eren van duizenden die - doelbewust - goed, bloed en leven offerden
voor -de herwinning van onze vrijheid, alsmede van de honderdduizenden die als weerloze slachtoffers op de
gruwelijkste wijze door -de Nazi's zijn uitgemoord.

Wij wensen géén wraak, noch vergeldingsmaatregelen op Duitse wijze, maar wij eisen gerechtigheid! 
De talloze graties, verleend aan hen die zich tijdens de bezettingsjaren aan lichaam en ziel van ons land en

volk vergrepen hebben, brengen het volk in verwarring,
Door de gratieverlening aan Aus der Fünten en Fischer, die voor heel het Nederlandse volk het symbool

zijn van de moordenaars van 110 duizend van onze Joodse landgenoten, hebben argwaan en onrust een hoogtepunt
bereikt en diepe verontwaardiging en afkeuring teweeg gebracht. 

•Deze gratieverlening maakt de indruk dat onze Regering de Jodenvervolging in het algemeen en de weer
zinwekkende gedragingen van Aus der Fünten en Fischer in het bijzonder, bagatelliseert.

Op 6 Februari heeft de Minister van Justitie, Mr. A. A. M. Struycken, op een in de Tweede Kamer gestelde
vraag ten antwoord gegeven, dat de gratieverlening is•geschied met de daarvoor vastgestelde richtlijnen, die niet
voor openbaarmaking vatbaar zijn. Deze bekentenis heeft de alom heersende argwaan en onrust nog doen toenemen,
t.m. waar de minister wèl heeft medegedeeld dat de kanselier van ,Ie Bondsrepubliek Duitsland de Nederlandse
Regering verzocht heeft af te zieri van de tenuitvoerlegging van tegen Dnitsers gewezen doodvonnissen, waarmee 
hij openbaar maalüe dat -dus eeii buitenlandse mogendheid invloed kan üitoe.fenen op de bestraffing van onze·
oorlogsmisdadigers.

Het antwoord van de minister heeft slechts bij het volk de twijfel .versterkt, dat Nederland nog een demo-
cratische rechtsstaat is. 
Ondergetekenden zijn er zich van bewust dat een gratie, verleend door de Kroon, niet ongedaan gemaakt kan
worden, doch zij wensen te kennen te geven dat deze gratieverlening indruist tegen hun rechtsgevoel en zij
vragen zich af, hoe lang dit "levenslang" voor Aus der Fünten en Fischer c.s. duurt.

Betekent dit, dat deze oorlogsmisdadigers binnen afzienbare tijd op vrije voeten komen?

-�--..-.. ................ •-•-•-• .......... ·-·-· . •-•-•-•·•-•-•·• ...... ·-·-·-···-......................................... · -· ..................... . 
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P.S. 

. - -

Wanneer U van mening is
) 

dat deze actie moet sla

gen d�n hangt dit mede af van Uw financiële bijdrage. 

De kosten van drukwerken en papier zrjn hoog. Van 

de komende.dingen als het uitgeven van manifesten, 

affiches, het beleggen van bijeenkomsten en het huren 

van films e.d. welke'op het programma staan, kosten 

veel geld. 

Mogen wjj ook hierin op Uw medewerking rekenen. 

Wilt U dan zo vriendelijk zijn en onderstaande strook 

invullen voor. welk bedrag U intekent, en deze opstu

ren naar onze secr.-penningmeester • 

• ij voorbaat onze dank. 

Ondergetekende wenst f ••.••• bij te dragen. U kunt 

daaroveJ? be_schikken tegen overlegging van een kwi

tantie en wel •••••••• (datum)Maart ••••••••• uur op 

onderstaand adres. 

1'1'aam • o o o Q o - o • o o • o Cl o • Cl o • ! o • o o o • o • o o o o o o • o • ID o • o o o o • •. o 

Adres O O C O O Q O O O O Q O O O O O O c o o o o o o e o o o o o o Q O O O O CI 0 . 0 0 0 0 0 0
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Ag.no.: .J.()J. .. J ... .: .. 9. . ., 
DIENSTGR '!Y.llïM.: 0,.. (� . j 
No. 20470/80/1556. 10 Apr·il 1951. 

1 DUPLI�AA�l 
uy�tt/Y 

Van een onzer contacten 1Nerd vernomen dat op Vrijdag 
L 6.4.jl. in de woning van!
1� Van B r i n k, Hendrik a gebo1"en te Lonneke1" 30. J. .14, Neder

Tanä�fr; wer;kzaarn-Öp .S"tm. Hendrik onder no. 17�-6:; wonende te 
Brunssum, To1"enstraat 18 een z.g. Wijkradensamenkomst heeft 
plaats gehad. 

Op deze vergadering was een achttal personen, w.o. enige 
vr•ctn·1en, aanwezig . 

Be�proken werd het voeren van een groot,scheepse propa -
ganda voor 10% loonsverhoging en tegen de prijsstijging van 
J.evensmTdäelen en ander·e gebruiksa1"'tikelen. 

Het Partijbur•eau te Amsterdam zou voor het nodige p�o� 
p&,gaudamater·iafal zo:i:•gen. ' 

"'artijleiàer· alsmede leden van de N.V.B. en het AoN.J.V. 
we:r·den ver·zocht hieraan hun ,,olle medewer•king te "':er lenen. 
Huis aan huis moest dit propagandamateriaal bezorgd worden. 

Ver•der 'i'·Jel"d medegedeeld dat, een gedeelte hier·van r·eeds 
op weg was naar Limburg. 

Alle Pa]'tlj1eden, A,l\J.J.V. 1 e;r,s en leo.en van de Ned.Vrou
wenbonc1 werden ve1'"'2:ocht, voor·bereiderîde maati:-egelen te tr-ef
fen, zodat deze propagandastunt tot succes zou leiden. In 
hor;fdzaak moesten de woninggroepen bewerkt worden. Voor zove· 
belrencl\ werc1 de�e samenkomst bezocht door� 

1. J a st, t" Dirk, geboren 30.11.99 te Ermnen, Nederlander, we1"k
'iäim op"Strn .�tîenO.rik onder no .1869, :1.n dienst aede1"t 2 . 3. 25, 
wonende te Brunssum, Hazenkmnpstr•aat 62 · 

2. Ve.n Br i n k" Hendrikus·� geboren 30.1.14 te Lonneker, Neder
Tan.cl.e1." ., ��m op s tm":' Hendrik onder no .17 A�6" in dienst 
sed.ePt 6.2.28, wonende te Brunssu.11; •rorenstraat 16. 

3 • J3 c d e 1 i e r.. ,Johan Joseph, geboren 22 .10. 08 te Aken, 
Ne0êF1a.rîde1;;-;' werxzaamOpae mijn Lam:>a onder• no .581 � wonende 
t-e Heer·lerheide, Heer,\:mweg 386.

4. D r- oo m e r s; Joanne·;e 1 geboren te Oss s 22 .1. 9!�: Neder lande:
geffi1Wêi, gepêrüi:tOnneerêr'mijnwerker, wonende te Brunssum i, 

Brunahildestraat 27. 
5. K i ê v i t, Anne ;; geboren te .Emmen 28 .1. 03 � Neder•lander � 

gefüwëf;='w9'dr:iarun"op .Stm .Hendrik onder• no. 9171 5 in dienst
sed.ert Ll0.27,, handlanger, wontnde te Bz·unssum. Grefken-
straat 20. 

6. �· R o e-st, Wilhelm� geboren 12.4.0V.· te Bottr·op {Dld), Ne-
1.1er'landër; g�n beroep @r'ondwer·lrnr-, wonende te Bruns= 

sum 9 Klingstrs.at 8.
7. Van. R o s s u m 9 Wilhelmina J'ohanna, geboren 21.2 .18 te

T�Rer'l;og'ëntiOscn, �ècütgenot�v$� 
H c r se 1 en berg. Christiaan, geboren 11.2.13 te
îîënge 0 9 Neer an-er, gefiüwa�-wertêzaarn op Stm.Emma no.6842 
in dienst seder>t 1.8 .27 0 r•e.ngeermachinist :· woné.nde ·te 132."uns= 

· surr. . ., Bexdellest1"aat 29.
8. N c ye n" Barbara, geboren 19.7.13 te Neuss (Dld) echtge-

nö{�ë'vàn: 
· = 

K e� e n" Heri�i:k' gebor·en 12 .12 .06 te Heumen, Nederlan� 
êiei , we:1. .. kzaam op s -:m. Hendr'ik onder no. 365, houwer, :î.n 
cH.enst. sedert 13.10.44, wonende te Brunssum, .Heidestraat 37. 

Op Maandag 9.4.51 omstreeks 17 .30 uur was Dl"oomers vool'.'
no11mö act.lef' in de woninggroep Schutteveld onder de gemeente 



Brunesumotluis aan huis deponeerde hij een vlugschrift in 
de bPie,,enbus 3 ge-i:;iteld: 11Voor lp_E�t_ loonm.:�,ng�� ll 

Op Dinsdag 10.4.51 werd door een drietal communisten, 
w.o. Droomers" een gestencild vlugschrift nabij de Stm. 
Uenàriic ve1"sp1"eid, gericht aan de 11Mijnwerkers van Lim
bu:r.,g" en ondertekend met� 11Voor•lopig comité ter verdedi
ging van het lev·enspeil 'J E:en exemplaar vo.n d.i t vlug
schr:U't ga.at hierbij.• 
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M IJ N W E Il K E R S V .A J'T L I M B U R G. ! ! ! � 

0�1danlca het stelselmat:ï..g opvoeren van de manprestat:Les 1 heeft men .ona 
ti·j.df�lijk ber�of.t va::.1 de kort� Zaterdag dienst. 

·�et "KORTER WERKEN ••••• �. 0 LANGER LEVEN,is �p het altaar der oor
lo15svoo.rbe:reid,ing ge offert c 

In alle stil te· voorbereid, overviel men ons met een nieuwe. cla.ss1fi• 
-oatie regeling vöor het A.McF.Oo� nu we�r vond geen bespreking van
top ,tot basi,s plaats in de 7akbonden,
J>r'8tiuobe verhogingen v3.:u dé zi.eb1b en jiensioen bijdiage1voor e•••
gronde:rs vari.ere:nd van n_ IO- tot :f.l 15-, hebben een niet �&nd;rageD
·inkrimping van };let w0rkeJ.:i .  jk verdiende loon tot gevolgo
.]?e vor�ing van. ae �: :::i 2:.1:·w� .::·egeri:1.g, gaa;t g�paard met verdere d.:ràsti•
sClle verlaging var: 1:-Ji:,t -.�f"1Emspeikvàn de werkende bevolking.
1n de vex-klaring w9.a::r111,:,e h,n n:!..ct·:we kabinet zich aankondigde,Wiil»d
.. ee!l 'Waanzinnig oorlogs:p:c-ogram .aan het Neq.erlandee volk opgelegd,
.Je �tt�rs die daarvoor gebracht moesten worden moeten gel1jk�li�k
�orden verdeeld ? zegt de regeringo
·TwQ·e da.�en daarna weràe':n de pr}jsverhogingen be.kend gemaakt.De verllat
.9� van SUIKER----MARGARINE------en BROOD, betekende voQr eeii goziza ..
. Y.:P VJ.er personen 1 reeds een verho-og�e uitgave van fl 2 .I4 per weet,
S�s I April zijn de prj._jzen van de kolen met I5 tot 20 " petegenlf
.iQ .JU;Laat �en verhoging van de gas �n eleotriciteits tarieven.opn1•111
-.tsarine met 2 cent per �akje en slaolie met IO oent per liter,
Maar wat �kte het Vrije Volk he.el onsohu1dig bekend???? . 
DAT DB N.IEUWE BELASTING VOORSTELLEN VOOR DE ONDERN.l!!MERS,'PAS 'IN I952

HUN INVLOED ZULLEN LATEN GELDEN!!!!! 
!hans blijkt dus dat de E.'XTRA!!w�nston van de ondernemers,als gevolg 
van de voor het werkende volk WU!'gende prijsverhog!ngen,zonder meer 
tn bun brai3dkasten verdwijnen,en de rest komt .te:fe�h�, in de boö.emloae 
put v� de oorlogsvoorbereiding c 

Te?"Wijl de P .v. d.A"minister Lieftink nog slechts enkele weken t-erug
tnodedeelde 

1
dat de grote uezi tter-s in de jaren I946 .tot I950 bun 1ndus 

triele kap1taal,door ook toen dus gemaakte monsterwinsten,wisten
to verdul;)belen. 
\JAAR KOMT H.t!."'T VERDE:tEN DER OFFERS OP NEER???OF GROOTSCHE:&;PS 13EDROGI 11 
D� ARMEN WORDli:N Aill/i:SR., � •• � ••• ,,. oEN DE RIJKEN WORDEN RIJKER,! ! ! ! t 1 
MIJ.NWERKu;Rs, in de regerir..gsverkrlaring hée:t't de" socj"alist" Drees aange• 
.kondigt. dat er een nisuwe"beroep" op de mijnwePkers gedë,an zal worden, 
om ••••• DE WERKTIJD VEBLENGING TE HAl'IDHAVEN! ! ! ! 
Thans blijkt dus het bedrog 7 y:m het met ui tsoh?kóling en tegen c,nze 
wil "gedicteerde "TJ;JDELT.JKE? \anger werken.� 

. WIJ HEBBEN L.2ERGELD BETAALD! ! ! ! 
Wij mogeri ons .geen tw.:1ede maal laten overvallen en voor een voidon� ·· .. 
'-':n :t.'eit la.ten plaatseno 
".isT daarom onmiddel·l jk van de bestu1�en der vakorganisaties 1 dat zij 
h.un wooi:d getrauw ' 

GEEN E.1\TKELE MEDEWERK! NG ZULLEN VERLENEN AAN
VERDERE VERLENGING V/J1T DE WERKTIJD!!!! 

\·ol'!dedigd met aller :Lci:,.et de korte Z 2tcrdagdi_enst �Het gaat .nu niet 
moer om �én tijdelij'k prijsgeven·d�ar.van,nraaro•••oom de af�obaffing 
vo.n deme, dienst,! ! ! ! · · · 
Vormt o� de plaats van het werk comite�s ter verdedigimg van ons
-bestaanspeilt ! -1 ! ! ! 
EIST vol�èdige co:m�e�atie van 9-e prijs.stijgingen,en de verhoógde 

soc!ale lasten i ! ! : ! . 
E1st eenltonsverhogi:ng van !0%! r ! ! 1 steJ,t deze eisen in de vako�ga. 
�sat�es aän de otde!!!! 
J.(IJNWER!<ERS, SLAAT DE HA.1lDKf,J I l{ÈElT ! ! 
..iiuSE:Ö DE EE;N1-m'.:tD ·-·--·-,.,VERDEDIG� Ji<.; 11!:VENS:!?EIL---.-.WMKT VOOR »'RE�!! l 

. \ 

.. 

Voorlopig oom�� 

( 

Ter verdediging 
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Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in 
te vullen). 

�AFGE�AAN

Interne a iwijzingen A C D. 

/ 

Dat.: Par.: 

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!): 

... . . 1,(1 .. J 
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NOTA: 
Van: KA-RA 

Op 25-5+51 zijn aan Clipper de bijlagen behorende 
bij 107631 teruggezonden onder brief no.CAH/51/459, 
n.a.v. de aantekeningen van BIII aan KA+RA d.d.
9.5.51 op schutblad van CO 107631.

28.5.51. v.H. 
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RAPPORT 
CJ \ - 18 API. 1951 

Van: KA-R.A. 
Aan: Hoofd B 
No. A 1064. 

Aëî>/ Ûo f b31 J 
. ...-

ONDERWERP: P�r_o_-�c�o_m�m�.__.p_r �o�p�a�g.a�n�d_ a'--o�n�tv
......;;.;

a �n�g�e_n�o·p.,,..--d_e_..;:..
Am
:;;,,;..c

e�r �i �k �a �a�n-s'--'-e 
Ambassade. 

1) CLIPPER doet ons bijgaande 72 protesten toekomen, die
de Amerikaanse Ambassade ontving. Ze zijn gericht tegen
de executie van re Amerikaanse neger Willie McGee.

2) CLIPPER meent, dat wij de daarin voorkomende namen
misschien willen registreren en zou het apprecieren,
als wij hem ervan op de hoogte willen brengen, indien 
belangrijke gegevens omtrent de ondertekenaren in 
onze documentatie aangetroffen worden. 

3) CLIPPER verzoekt ons de bijlagen t.z.t. te retourneren.

BIJLruIBN; 72.

17-4-51, H
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Onderwerp: Vergadering uitgaande van de
Anti-gratieverlening aan 
Oorlogsmisdadigers. 

1 �2 8 APR. 1951•
-

ACD/ /,tJcl / IïP

6 l.r/ 
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R A p p 0 R T. 
OP Ki,ÄRfl

l 

ACD/ �1.3 
DAT:f/,Jl 

1 PAR: ;;Ç;ë 

Ondergetekende, Willem Kramer, Hoofdagent 
van politie der gemeente Laren N.H., heeft de eer U Edelgestren 
ge, het volgende.te rapporteren:-�--------------�--------------

" Op Vrijdag 13 April 1951, is door mij na 
daartoe bekomen opdracht bijgewoond, een vergadering uitgaande 
van de Anti-gratieverlening aan oorlogsmisdadigers, welke werd 
gehouden in het café "De Gouden Leeuw" aan de Brink te Laren NH

De vergadering werd bezocht door 25 per
sonen. Te omstreeks 8.15 uur, werd de vergadering met een korte
uiteenzetting van het doel der bijeenkomst, geopend door de 

'tJ heer J.Bas uit Huizen (lid van de Ned.Bellamy-beweging).Hierna 
werd gesproken door de Heer J.Horsmeier, voorzitter van de Ned.
Bellamy-beweging. Aangaande het vraagstuk van de vrijlating van
oorlogsmisdadigers, wees hij op de rol, die verschillende Duits
generaals en anderen, zoals Krupp, thans weer willen gaan spe
len, terwijl ook in Nederland reeds een begin is gemaakt met 
het vrijlaten van oorlogsmisdadigers. Met een ernstige aanbeve
ling om, ongeacht politieke- of geloofsovertuiging, de actie 

- van de Werkgroep Laren-Blaricum te steunen en een beroep op een
ieder om mede te werken tot wezenlijke eendracht in de gehele 
wereld, gebaseerd op wereldvrede,eindigde spreker zijn betoog. 

Het doel van de werkgroep iB een plaatse
lijke actie als onderdeel van een in geheel Nederland aan de 

gang zijnde campagne. Het is volgens het bestuur niet de bedoe
ling om te protesteren tegen .. het feit, dat de doodstraf van de 
oorlogsmisdadigers Aus der Funke en Fischer omgezet is in le
venslange gevangenisstraf, maar men wil op duidelijke wijze tot
uiting brengen, dat het Nederlandse volk van de regering ver
wacht, dat de thans opgelegde levenslange gevangenisstraffen 
ook inderdaad gehandhaafd blijven en dat niet deze oorlogsmis
dadigers over enige jaren worden vrijgelaten om dan hun sinis
tere handwerk in Duitsland opnieuw op te nemen en een bedreigin
te vormen voor de vrijheid en vrede. 

Aan alle inwoners van Laren en Blaricum 
z al per post een afschrift bezorgd worden van de open brief, 
welke gericht zal worden tot de Minister van Justiti�, voorzien
van een strookje, waarop men zijn handtekening, als bewijs van 
adhesie kan plaatsen. Deze handtekeningen worden ingezameld en
tesam.a.e. met de elders in Nederland ingezamelde handtekeningen 

Aan de Heer Inspecteur van politie 

Corpschef der gemeente 
LAREN (N-H) 

11 aan" 
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aan de Minister worden aangeboden. 
Na het betoog van de Heer Horsmei·er, werd een door 

het Amerikaanse Bureau voor oorlogsdocumentatie samengestel
de film vertoond. De bediening van het filmapparaat was in 

f handen van de Heer W.Schoon, van beroep film-exploitant, 
wonende te Laren N.H.\ Smidslaantje 3. ]ê pol� instel
ling van Schoön, voornoemd, is uite�st lin�ericht. 

Het bestuur van de werkgroep Anti-gra ieverlening 
aan oorlogsmisdadigers", bestaat uit de volgende personen: 
voorzitter: Bernard Mindlin/,, geboren te Amsterdam,20-2-1915 
van beroep kleerma�er, wonende te Blaricum, Statenkamer 12. 
Mindling is geboren uit Russische ouders en is zelf staten
loos. Hij is lid van de C.P.N. 
secr�taresse:"1reertruida ueLle, geboren te Amsterdam, 
'f"t}-Î-1926, zonder beroep, wonende te Blaricum, Huizerweg 39. 
Zij is eveneens lid van de_C.P.N�
P�nningmeester: eo Leopold Philippsborn, geboren te Breslau 
2Ö- -1909, van beroep antiquair, wonende te LaEl;E N.H., 
Bijenstand 1. Philippg'ö6rn Oënoort tot de Du� lMi;Îonali
teit. Van hem is· bekend, dat hij veel omga�f'!ieè t met le-
'û°e''�a.Q.... g.�-�C..!...f' .N. en zijn eigen 1fc5'!1 ti'e1re richtingook 
ttî"terst links is • 

Bij dit rapport wordt gevoegd een afschrift van 
de openbrief welke gericht zal worden aan de Minister van 
Justitie. Op deze brief komen de namen van verschillende 
personen uit de gemeente Laren en Blaricum voor, die hun 
adhesie hierbij reeds betuigden. Het verkrijgen van deze

adhesie betuigingen is echter, zoals door mij werd vernomen, 
niet uitgegaan van bovengenoemd bestuur. Het bestuur heeft 
hiervoor enkele op politiek gebied gunstiger bekend staande 
personen aangezocht, die hebben zorg gedragen voor het ver
zamelen van deze handtekeningen. Van de personen die nu 
reeds hun handtekening hebben gegeven zijn er velen, die,
als het hun bekend was geweest dat het bestuur van de werk
groep uit bovengenoemde personen was samengesteld, niet zo 
grif hun handtekening zouden hebben gegeven. 

Waarvan door mij op de eed bij de aanvang mijner 
bediening afgelegd, naar waarheid is opgemaakt, gesloten en 
ondertekend dit rapport te Laren N.H. op 19 April 1951. 

de rapporteur voornoemd, 



Betreft: Zaandams Comitá 

No. 

• 

• 

tegen Duitse herbewapening. / 
-,, t;, I r.1

··:.. 'l ME.I 1951·
7 .J /r, Jot'�j1, 

i,.,J
\,/

,� ACP/ 11;,P-'if.
t:'\--"' tJ .J71 

, , 

VERTROUWELIJK ����)� 

Naar aanleiding van Uw schrijven, d.d. 12 April 
1951, No. 106340, betreffende het Zaandams Comité tegen 
Duitse herbewapening, moge ik U verwijzen naar mijn schrij
ven No. 73/1951, d.d. 6 :Maart 1951. 

1 1 ,t

� 
Zaandam, 27 April 1951 • 

. 
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1Aan:�
Van: B.IX. 

Betreft: Anti 

/-3 n1 ·
-

t;-v-rJ 

Op 23 April 1951 werd mij door de Rijkspolitie te 
bijgaande circulaire ter hand gesteld betreffende 
Gratieverlening Oorlogsmisdadigers. 

I 

De ze werd te Blaricum en Laren (N. q. ) huis aan huis be
zorgd. 
Op de achterzijde van deze circulaire komen versoheidene 
namen voor van personen, die voor deze actie reeds hun 
handtekening gaven. aet zijn merendeels Joden en commu
nisten. 
Voorzitter van de Werkgroep Laren-Blaricum is: 
Bernard Mindlin, staatloze, geboren 20-2-15 te Amsterdam, 
verenmaker, wonende Blaricum, Statenkamer 12. 
Bij A .C .D. is van hem bekend: 
Juni '47 Dis 1-7784/0D 484, abonné De Vrije Katheder, 
Dec. 49 Dis 6528/Jansma OD 1700, communist. 

Zijn naam komt niet voor op bijgaande circulaire. 

f, s-Gravenhage, 26
29. 

April 1951. 



ANTI-GRA TIEVERLEI\1NG 
OORLOGSMISDADIGE�\S 
Werkgroep Laren-Blaricum 

Secr.: Mej. E. Ruelle, 
Huizerweg }9. �lacicum 

/ l 
1 Blaricum, April 1951. 

M., 

Zoals U bekend zal zijn, is onlangs een landelijk comité opgericht inzake anti-gratieverlening oorlogs
misdadigers. 
Onze plaatselijke werkgroep Laren-Blaricum - die iiltussen als onderafdeling samenwerkt met bovenge
noemd comité - heeft tot taak om in L;:iren en Blaricum handtekeningen te verzamelen ter adhaesie aan 
onderstaande open brief die aan de Minister van Justitie ter hand gesteld zal worden. 
:t:n�bben het plan opgevat _om één dezer dagen·

{ 

obk Uw handtekening(en) in ontvangst te komen 

Uitdrukkelijk willen wij verklaren, dat wij met onze ctie niet beogen ons uit te spreken vóór de vol
trekking van de doodstraf, maar dat het doel van o ze actie is: bij de Minister te bewerkstelligen, dat 
de nu toegewezen straf van "levenslang" inderdaad ehandhaafd worde, aangezien wij van mening zijn, 
dat oorlogsmisdadigers als deze, uit hóofde van hun entaliteit, waarvan zij zo duidelijk blijk hebben ge
geven i):1 de achter ons liggende bezettingsjaren, een e groot gevaar vormen voor de gemeenschap om 

_...d,aar�r..k_m.Qgfil}__,_worden opgencl'men. ____ , 
Wij hopen, dat ons streven Uw instemming heeft, in welk geval WIJ U verzoeken aangehechte strook, be
stemd voor de adhaesie-handtekeningen van U en Uw huisgenoten (van 18 jaar af), ingevuld gereed 
te leggen. 

Hoogachtend, 
Namens de Werkgroep Laren-Blaricum: 

E. RUELLE. 

OPEN BRIEF 

aan de Minister van Justitie inzake de gratieverlening aan Aus der Fünten c.s. 
Met zeer grote ontsteltenis en verontwaardiging hebben ondergetekenden kennis genomen van het besluit 
om gratie te verlenen aan• Aus der Fünten, Fischer c.s. 
Ontsteltenis, omdat het rechtsgevoel van het Nederlandse volk telkens weer gekwetst wordt door de steeds 
grotere toegeeflijkheid welke van overheidswege tentoongespreid wordt ten opzichte van oorlogsm:sdadi
gers en politieke delinquenten. 
Verontwaardiging, omdat wij ons telkens weer moeten afvragen, of men dan zó snel vergeten heeft en 
of het op deze wijze is, dat wij de nagedachtenis eren van duizenden die - doelbewust - goed, bloed en 
leven offerden voor de herwinning van onze vrijheid, alsmede van de honderdduizenden die als weerloze 
slachtoffers op de gruwelijkste wijze door de Nazi's zijn uitgemoord. 
Wij wensen géén wraak, noch vergeldingsmaatregelen op Duitse wijze, maar wij eisen gerechtigheid! 
De talloze graties, verleend aan hen die zich tijdens de bezettingsjaren aan lies.aam en ziel van ons land 
en volk vergrepen hebben, brengen het volk in verwarring. 
Door de gratieverlening aan Aus der Fünten en Fischer, die voor heel het Nederlandse volk het symbool 

• zijn van de moordenaars van 110 duizend van onze Joodse landgenoten, hebben argwaan en onrust een 
hoogtepunt bereikt en diepe verontwaardiging en afkeuring teweeg gebracht. 
Deze gratieverlening maakt de indruk, dat onze Regering de Jodenvervolging in het algemeen en de 
weerzinwekkende gedragingen van Aus der Fünten en Fischer in het bijzonder, bagatelliseert. 
Op 6 Februari heeft de Minister van Justitie, Mr. A. A. M. Struycken, op een in de Tweede Kamer ge
stelde vraag ten antwoord gegeven, dat de gratieverlening is geschied met de daarvoor vastgestelde richt
lijnen, die niet voor openbaarmaking vatbaar ·zijn. Deze bekentenis heeft de alom heersende argwaan en 
onrust nog doen toenemen, t.m. waar de minister wèl heeft medegedeeld, dat de kanselier van de Bonds
republiek Duitsland de Nederlandse Regering verzocht heeft af te zien van de tenuitvoerlegging van 
tegen Duitsers gewezen doodvonnissen, waarmee hij openbaar maakte, dat dus een buitenlandse mogend
heid invloed kan uitoefenen op de bestraffing van onze ·oorlogsmisdadigers. 
Het antwoord van de minister heeft slechts bij het volk de twijfel versterkt, dat Nederland nog een 
democratische rechtsstaat is. '\ 
Ondergetekenden zijn er zich van bewust, dat een gratie, verleend door de Kroon, niet ongedaan ge
maakt kan worden, doch zij wensen te kennen te geven, dat deze gratieverlening indruist tegen hun 
rechtsgevoel en zij vragen zich af, hoe lang dit "levenslang" voor Aus der Fünten c.s. duurt. 
Betekent dit, dat deze oorlogsmisdadigers binnen afzienbare tijd op vrije voeten komen? 

z.o.z .

Ondergetekende(n) ... L ....... ............... . .. .
(duidelijk invullen s.v.p.) 

Adres .... --· t· 

betu-ig(t) (en) hiermede adhaesie aan het voornemen om de Minister van Justitie een open brief te zenden 
inzake gratieverlening aan oorlogsmisdadigers. ' 

Handtekening (en); 
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In Larêl'l'-én Blaricum tekenden reeds o.m.: 
Dr. K. H. J. BAREN�CHT, Laren C. M. KOEKKOEK, BlaricumIr. J. T. BIERMAN, Laren H. KOETSER, lclnstschilder, Laren
S. CATS, Blaricum D. KOMTER, kmistschilder, Laren
M. COUTINHO, auteur, Laren KOOPMANS, Schildersbedrijf, Blaricum
A. G. A. DINGEMANS WIERTS, Blaricum H. J. KREMER, bloemist; Blaricum
P. J. M. VAN DOOREMAALEN, architect, Blaricum D. LETTE, Blaricum 
Mevr. A. M. VAN ERP-TAALMAN KIP, Blaricum Mevr. VAN LIER-v. d. VELDE, Blaricum 
J. D. L. LE FÈBVRE, oud-resident, Laren E. M. MARKS, Blaricum
D. VAN GELDER, Blaricum J. H. POS, filosoof, Laren
E: GERSON LOHMAN, Blaricum B. POTHAST, kunstschilder, Lar:�n
Ir. C. W. VAN GOGH, Laren J. REITSEMA, dir. Bergstichting, Laren
K. Ph. G_OMPERTS, Blaricum H. A. RUELLE, Blaricum
C. DE GRAAFF, architect B.N.A., Laren TH .. RUETER, architect, Blaricum
E. E. GREEFKES Sr., Laren CHARLES ROELOFSZ, kunstschilder, Blaricum
ALICE HEKSCH, toonkunstenares, Laren W. RIJXMAN, secr. Ned. Zion Bond L.-B., Blaricum
Dr. J. v. d. HOEVEN LEONHARD, Laren C. VAN SANTEN, ex-wnd. burgemeester, Blaricum
J. VAN HOVEN, Blaricum A. STURHOOFD, Laren . 
WILLEM VAN IEPENDAAL, auteur, Laren J. v. d. VEER-VOS, Laren
Mevr. A. KEIP-ENDT, Blaricum Zr. VAN WAERT (Bellamy Bew.), Laren
NAP DE KLIJN, toonkunstenaar, Laren 

Elders tekenden o.m.: 
Dr. PETER VAN ANROOIJ 
H. P. BAARD, ,dir. Frans Halsmuseum, Haarlem 
Mr. FLORIS B. BAKELS, secr. dir. Elsevier's drukkerij, Amsterdam 
Prof. Dr. M. A. BEEK, hoogl. Godgeleerdh., Amsterdam 
E. BENNINK BOLT, notaris, Amsterdam.
Prof. Dr. K. P. H. BERNET KEMPERS, hoogl. muziekwetensch., Amsterdam
D. A. M. BINNENDIJK
ANNA BLAMAN
Mr. J. C. BLOEM, letterkundige, Amsterdam
PrQ.f. H. P. BLOK, hoogl. R.U., Leiden
Dr. H. BOOM, geneesh.-dir. Rode Kruisziekenhuis, Den Haag
Mr. H. J. BOUMAN, adv. en proc., Zwolle
Prof. Dr. J. G. G. BORST, hoogl. geneeskunde, Amsterdam
JULIA CULP
ALBERT VAN DALSUM
MAURITS DEKKER
Ir. P. VAN DELDEN Jr., machinefabriek Stork, Hengelo
CLARA EGGINK
Dr. J. EXALTO
ANNA VAN GOGH-KAULBACH
A. M. HAMMACHER, dir. Rijksmus. Kröller-Müller
Dr. P. F. HEERDT, zoöl. lab., Utrecht
Prof. Dr. G. C. HERINGA, hoogl. histologie, Amsterdam
Ds. S. R. HERMANIDES, Ned. Herv. predikant, Wassenaar.
Ir. H. E. HIRSCH, Den Haag.
WIM KAN en CORRY VONK
CONSTANT en MIEN VAN KERKHOVEN-KLING
Prof. I. KISCH, hoogl. rechtswetenschappen, Amsterdam
Dr. G. KNUTTEL
TITUS LEESER, beeldhouwer, Ommen
CLARE LENNART
Prof. Dr. TH. LIMiPERG, hoogl. economie, Amsterdam
J. M. MEULENHOFF, uitgever, Amsterdam
Ds. W. C. F. METZ, Ned. Herv. predikant, Middelburg
H: J. W. MODDERMAN, Remonstr. predikante, Amsterdam
JAN MUSCH
PIET TE NUYL Sr.
LOUDI NIJHOF
Prof. Dr. G. C. J. OLIVIER, Wageningen
Mej. N. POSTHUMUS MEYJES, docente kunstgesch., Amsterdam
J. G. RENES, directeur Stichting 1940-1945
Dr. ANNIE ROMEIN-VERSCHOOR
Mr. C. VAN RIJ, gemeenteraadslid A.R. partij, Amsterdam
CAREL RIJKEN bedrijfsleider radio, Amsterdam
LOUIS SAALBORN
Prof. Dr. E. L. SMELIK, hoogl. Godgeleerdheid, Amsterdam
Dr. H. P. A. SMIT
E. SPIER, notaris, Amsterdam
BERT VOETEN
Prof. Dr. H. VAN DE WAAL
L. H. SONDAAR, beeldh., Loenen aan de Vecht
FRED. STERNEBERG
VICTOR VAN VRIESLAND
Dr. H. P. WIJNEN, arts, Den Haag. J 
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16 April 1951. 
Ivi e (!·o schol i crc,n, 

- , Zoc.l.r; ji;.llic �,E:--?rsc:üj�lijk Yoe<'l� vçrno.raon hebt, is r..qt voor::,tol hiJ het r:;;c:-ioc.mtc bestuur in buraatl oB - 40 5 . . -- .,.. ,... 8 ' nu .-J2r1re n. H ;0� ovo� te plaatsGn ner hot gebouw vnn c"'.e 2 "' 5- j 2rit:e. 
De 2:- 5 �n het ·Spino:-_a L;7eeuE1 7.ullen c;EJ.n het soboµvvm1 de l� 5·- Jarif;c. bGtreL:.kon,. Dé 1'eloftè o.n:.'; �:et S;:.üüo'?.a L,;.c_ow1}c-er"laa.n voo:".' ,38n · nieuwe schorü, �c2J\ ni 8t zehou,d5n u v,or<l'én � v; egensr:-. veit- ·". 

hoos<":o Defensie ui t::--aven; _ - · 
:Je 4 8 5-j&rigo_-:i�.·s.';· r1ic reerls 6x verh�i�t is,-7,éJU c';oor r:e ui tvoe'itinc van rli t vcor:ste:,l ernst ic Pec"\u

Dccrr.'. vrorrlcn 1 cfaar '7.e n\.1n 1)0.S 3 ja2.r goleclen v�:-e�prven 013cn �ehoolgobouw·'?.oU�on moeten verwtsselen toguh hot te klcino -en bcc�ornrto ccbouw v2.n c:v 2 5 aan het Roelof
Hart pl Gin • . · 8 l}ae.r 2.anlcié.'.ing hiervan is:e:r"·o·p öe 4 5 ccn-acticcomiti opcoricht v2� lcarling0n�- (Bt ?.;ich ten dool stelt, 
ct0 school voor fa l�crlin��n te behoulen.kocht mon in feqcmeonte; R:::.s.c:1 beslui tem c1 Ó '" 4 ° 5 niet to 12.ten verhuii;-;en, êlan zal ste:lliB can oné'erc schf"ol r:e c�u-oe riorden . 
En r:at lrnn ook joüw school zijn! 

De enige we1'�{clijko oplos�ing is t.'.aarorn: 
Er moet oen nieuwe sGhool komen voor het 3pin�,L!c, 

' 

Om rlo belo.n,ç:e:n · v2.n Glle scholiere:n te behartL;on 'frir'J.e'Z8 ?.;G.ak is ar-· een COI:Ü-CÓ gevcrrnti V211 leerlj_ngen. van alle 01-,enbr:ire mi dcJ.el br.,re schol en to f\111 sterrlEtm. Het_ s.preekt van:-:eli, c1c-'c r:j_t comi t6 vooral julliesteun no(ig hGe:ft. Dar,rom roepen wij julJ.ie op,om Din s(ag i 17 ;';pril a.s. -n2E1r gebouw De Valk, Vr•lke�bu� gerstr:::izt 105 to komen. Hier kunnen wij dan alles vêrr1 o:rbesproken, terwijl 0r g�legonhcirl is tot discussie on hot in c}i oncn V:ë:n voor stellen. 
���� �!!2� �� QE2!� QE���3I11 

8 uur[ - ---- Ei�clo + 9. 30 uur.
--.......... -

.Eet Eic1cîE",lbarc-, Scholieren Couit6Aostcrè.am. 
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Aan B III, � XE. 
Van B XIa. 

No.: 2/LT. 

Betr.: "Vrede met China"-comitá's. 

Bron: Kominform-orgaan 4-5-1951, ·No. 17, pag. 3. 

Artikel van Harry Pollitt over: De strijd voor de vrede -
De hoofdleuze in de Mei-demonstratie. 

"Er is een nieuwe bewustwording in Brittannië tegen
"over de ernst van het oorlogsgevaar en de noodzaak 
"om actief voor de vrede te strijden. Deze bewust
"wording komt tot uitdrukking in honderden resoluties 
"tegen de Du.itse herbewapening, uit de vakbonden, de 
"Labourpartijen en coè>peraties. Zij komt tot uitdruk-

\ "king in de oprichting van de "Vrede met 

1 "comitá's en de grote meetings, die deze 
1 11 organis eerd 11• 
1 

China"
hebben ge-

Vgl.: 
Zie in verband met het onderlijnde gedeelte/het hoofd

artikel uit De Waarheid (A) van 28-4-1951: 
Ons Commentaar: Geen oorlog met �ina; en 
De motie aan de Nederlandse/�gering aangenomen door be
zoekers filmavond in �terdam: 11Geen oorlog met China", 
De Waarheid (A) ��1951. 

Verzonden op 9 Mei 1951. 



Eist de vrijheid 
-van de tot 7 jaar veroordeelde

.Piet van Staveren 

Aán het Nederlandse volk 

Dinsdag 10 October 1950 werd door het Hoog Militair Gerechtshof te 's-Gra
venhage de dienstplichtig soldaat l'iet van Staveren tot 7 jaar gevangenisstraf 
floordeeld. . r 

7 ·raar gevangenisstraf, omdat hij consequent geweigerd heeft tegen het Indo-
, 

nesische volk te vechten. 

_, 

Piet van Staveren koos de zijde van de millioenen-bevolking van Indo&esië 
en opgenomen als hun zoon door de eenvoudige mensen van de Republiek 
Indonesië, wijdde hij zich onder meer aan het lenigen van de nood op het 
gebied van de gezondheidszorg, verzorgde medicamenten e.d. 
Piet van Staveren is niet de enige, die zijn daad moet bekopen met gevan
genisstraf. 

Talloze soldaten, van verschillende religieuze of politieke opvattingen zijn 
in gevangenissen of werkkampen opgesloten, omdat zij ieder op hun wijze 
de afkeer van de oorlog in Indonesië kracht bijzetten. Onder hen bevinden 
zich bijv. vele soldaten, die zich in October 1949 verzetten tegen de uit-
zending naar de tropen. ' · 

Het is onmenselijk om, nadat door de Nederlandse regering is verklaard, 
dat de vijandelijkheden in Indonesië zijn beëindigd een jonge man 
tot 7 jaar gevangenisstraf te veroordelen en hem dus van de beste jaren 
:van zijn jeugd te beroven. 

De gevolgen van .de oorlog moeten zo snel mogelijk worden uitgewist! 
Piet van Staveren en de andere militairen moeten terug naar hun huiselijke. 
kring! 

Dit klemt temeer, daar kapitein Westerling, ,,de Turk", verantwoordelijk 
voor de afschuwelijke moord op 40.000 Indonesis.che mannen, vrouwen en 
kinderen op Zuid-Celebes, in eind 1946, begin 1947 als vrij burger in België 
rondloopt, terwijl nog steeds niet officieel om zijn uitlevering is gevraagd. 
Temeer ook in' verband met de plapnen ,van onze regering om politieke 
delinquenten, dus zij die mede verantwoordelijk zijn voor het onnoemelijke 
leed over ons volk gebracht tijdens de bezettingsjaren en die daarvoor tot 

' langdurige etraffen zJjn veroordeeld; gratie te verlenen. 

WiJ vragen: is dit recht? 

Neen9 dit is onreeht! 
' . 

De actie voor de vrijlating van Ratio Koster, die 2 jaar geleden werd 
gevoerd., heeft getoond dat ons volk in een machtige beweging in staat is 
onrecht te herstellen. 



Thans roepen wU iedere Nederlander op zijn stem te verheffen en amnestie 

voor Piet van Staveren en zijn lotgenoten te eisen. 

Het comité verzoekt U de onderstaande strook van dit manifest te willen onder

tekenen en op te sturen aan het Secrétariaat: p.a. Mevr. Mr. T. Soenito-Heyli

gers, Gerard Terborgstraat 49, Amsterdam-Zuid, Tel. 99723. 

Gelden ter ondersteuning van deze actie kunnen aan hetzelfde adres worden ge

zonden. 

Het Comité voor Amnestie 

Mevr. SzekeJy-Lulofs, Mevr. van Staveren, Theun de Vries, 
Henk Faanhof, Jan Roest, J. v. Amersfoort, Mr. B. Stokvis, 
Ratio Koster, Dr. Th. v. Reemst, Kees v. tl. Kraan, Mr. Proper, 
Mevr. A. Gelok, Slamet Sukotjo, Mevr. B. de Vries, J. de Ronde, 
Mevr. v. Kooten, Mevr. N. Koster, Mevr. Maassen, Piet Langen
dijk, Gerrit van Praag, Mevr. T. Roffel, Francisca Nasution
Patty Pilohy, Mevr. Mr. T. Soenito Heyfürnrs. Bertus Brands. Rinus Haks. 

Hierlangs afknippen 

Aan het Comit.é voQr Amnestie 

p.a. Mevr. Mr. T. Soenito-Heyligers

• Gerard Terborgstrap,t 49 hs. 

' 

Amsterdam 
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VERTROUWELIJK 

.nderwerp: Gratieverlening \rillie Nïc Gee. 
Datwn ontvangst bericht: 6 Hei 1951 
Betrouwbaarheid bericntgever: betrouwbaar 
Waardering bericht: betrouwbaar 
Tevens bericht gezonden aan:--
Fliedewerkende instanties:---
Ondernomen actie:---

10 Ivie i 19 51. 

1 À "fj/ li:J.üYJ: à.� - -

J�i.�� 
Bijlagen: twee. 

• 

Hierbij wordt U toegezonden een aan de President 
der U.S.A. te richten schrijven mei:; verzoek tot gratie
verlening 4tan Willie 1-..AC GEE. Dit schrijven werd met 
enveloppe voor de prijs van 1·. 0-31 tijdens het op 29 
April 1951 in het gebouw voor :Kunsten en \letenschappen 
te 's-Gravenhage gehouden Volksconceri:; verkocni:; onder 
de uitroep "Uw enige kans te corresponderen mei:; de Pre
sident der u.s.A: De bedoeling is de brief over te 
schrijven en de enveloppe te voorzien van he� adres van 

,t4 TRU1'11AN en deze dan te verzenden. (einde) 



President der U oS c.il," 
H. '.r rum an
Whbt.he Hous•i
Yl ashington
u "s 0·"'·" 

In de kra.n:Ltm l1ebbG:n y;i.j geleze." c.ve.r 

iüJ li.e Mc{'reé: 

die op 3 Ivie1 72.J Vif.\I'ó.e::n ':,2,:-.�ec:hl:,gc�,t.eld ·100T: een misdrijft11 dat 
hij n:Let ht":eft gcp�.eegd., I-Ii .j zL�0nt nu r·eeds vijf jaar in de 
d.odenceL Da .. t i.s een 3,f'sch1rNeL"j!rn nL:i.rtE:ling.

' 

Uit naam Va.."l m'Jnseli.jt.heid en recht�iae...rd..:.gheid verzoeken wij 
U hern gra.ti c tr:; vc.rlc1cn en hec.c1 oi.nd::;li.,jk -;riJ te laten. Wij 
Neè.crlando:rs zi.jn van rc1çn.ing, cü;it voo:c i.eckr J van welk ras dan r 

oolç_ d.ezolfd(:i recht.en moeten gelden" 



ACD I 

.�Á0 
ACD/'llb 

il: .<'. -9 

_ _.. .... .... _ ... ,.._ ... .... --

________ ... ....

PAi: 
�I l 

,,A.,e,.� J à(_� /vf/ .zp.. 1 
Hierbij doe ik U toekOWen een zestal p�otesten 

rJ 
a·tD tegen het vonnis van Willie MC Gee' welke onlangs door

n·..=.----- �van het Kabinet van de Minister-President werden 
ontvangen. 

Ik moge U verzoeken hiervan een Co te willen 
. doen aanleggen en dit mij te doen toekomen. 

BIII r 10.5.51 
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SCHOONOORD NR 26 39 19/3 1135 

DB PTT VERGOEDT GEEN SCHADE, VEROORZAAKT DOOR HET IN HET ONGEREDF 1 
RAKEN, DE VERMINKIN; O�D�V;T�G;G; � OVERKOMST VA"N EnN TELBGD.A� 

-

Voor navragen naar aanleiding van verminkingen wende 
men zich tot het Telegraafkantoor. De kosten van 
rechtstreeks tussen afzender co geadresseerde gewisselde 
rectificatie-telegrammen worden.niet terugbetaald. 

ÜE N VR BEW VERGADERING BYEEN PROTESTEERT TEGEN DE 9N ECHTVAARDIGE 
.,,.. 

TERECHTSTELLING VAN WILLIE MC GEE EN DRINGT ER Bt.-1J OP AAN OM DE � 
AMERIKAANSE REGERING TE OVERTUIGEN VAN �CHTVAARDIG VONNIS 

8 

Ontvangen te 's-GRA VENHAGE (me verm�lding van draad, datum, tijd en handmerk) 

N O T A 
Indien letters en cijfers, of breuken en gehele 
getallen, zijn verbonden door een liggend 
streepje(-) betekent dit, dat die tekens één 

groep vormen, b.v. 3 - B wil zeggen 3B � I - �/, 25 stelt voor 1•/, 25. 

MODEL T 17 - L 3926- '50 

NADRUK IS VERBODEN 

'-

EMN CO 1210 19/3 

VERZEND UW TELEGRAMMEN 
VIA "HO;l..LANDRADIO PTT" 
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Voor navragen naar aanleiding van verminkingen wende 
men zich tot het Telegraafkantoor. De kosten van 
rechtstreeks tussen afzender en geadrcssccrde gewisselde 
rectificatie-telegrammen worden niet terugbetaald. 
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Voor HB en B III 

No. 2610 

ACD/ i!O(J/20 _ 
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Betr.: ORG.ANIS.ATIE TER VERDEDIGING VAN DE RECHTEN 
V.AN HET KIND 

Uit een bron, waarvan de betrowNbaarheid nog niet 
geheel kon worden vastgesteld, werd het volgende vernomen: 

Er is een voorlopig comité gevormd om te komen tot 
een organisatie ter verdediging van de rechten van het kind. 

Op initiati ef van dit comité werd op 22 Mei 1951 
een vergadering belegd ten huize van Ir. A,.H. KUIPER, Nic. Maes
straat 22 te Amsterdam. 

Het doel der bijeenkomst was: 
1. de samenstelling van een Amsterdams Comité;
2. het beleggen van een grote algemene vergadering te Amsterdam

omstreeks 6 Juni 1951; 
3. Punten en gegevens te verzamelen omtrent wantoestanden bij

alle mogelijke instellingen en betrekking hebbend op het kind.
Op deze vergadering waren o.a._ aanwezig: 

i 
Zr. A.H. KUIPER, lid N. V.B.;

)(. Mevr. BR ONSING, lid C.P.N.; 
�

1 Mevr. HESSELING, speeltuinleidster, verm. C.P.N.; 
'Á

1 Mevr. DE SMIT, V/estlandgra:cht, lid N. v. B.; 
'(,.... Mevr. F. VOS -FLEISCHER, Churchillaan, lid N. V.B.; 
f 1 Mevr. KEIZER, studente psychologie; 
�'Mevr. de svrAAN, Ruischstraat l; 
�l�ievr. BOUHUIS, Hoofdweg 385, C.P.N. georiënteerd. 

Op 25 Mei· 1951 werd een tweede vergadering gehouden, 
waarbij o.a. aanwezig waren Zr. A.H. KUIPER, Mevr. BRONSING, 
Mevr. F. VOS-FLEISCHER, Mevr:-DE STuITT, Mevr. HULSCHER, Reitdiep
straat 10 en een zekere HOGEM.AN, leider jeugdwerk van een speel
tuin in Zuid. 

Besloten werd de grote vergadering te houden op 
4 Juni 1951 in d e  Doelenzaal. 

Als. sprekers zullen o.a. optreden �r. KUIPER en de 
heer DUBOIS. 

Voor deze vergadering worden 500 kaarten gedrukt, 
waarvan� 250 vrijkaarten. 

Het comité heeft totaal in kas f 47,50, samenge
bracht door de comitéleden onderling en met een gift van f 10,

� van Mevr. v.d. BERGH-M.ARCUS, v. Eeghenstraat te .Amster_dam, wier
r echtgenoot Prof. G.v.d. BERGH uitgenodigd zal worden op de grote 

vergadering te spreken. 
tj Meta KEHRER, zuster van de oud-inspectrice van de 

Zedenpolitie te Amsterdam schonk ook f 10,-. 
Voorts wordt een lening gesloten bij de N.v.B.

De indruk werd gewekt, dat het comité een communis
tische opzet is, ogenschijnlijk om de rechten van het kind te 
beschermen, doch in werkelijkheid om onteVJ;'edenheid te zaaien. 



• 

2. 

Men schijnt niet over concrete gegevens te be
schikken. 

Het schijnt, dat men wi l doen voork omen, dat de 
wantoestanden voortspruiten uit het feit, dat de uitgaven voor 
bewapening gaan ten koste van het welzijn van het kind. 

Op de grote vergadering moest dan ook vooral de 
nadruk gelegd worden op het handhaven van de vrede. 

KB, 6 Juni 1951 • 
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;Jederln.ndse Vrouwenbewegïng 
Gew'est Amsterdam 
Nic/I._i_!;_se,nstro.ut 8,

;: tdo.m 21 ·:·iei 1951, 

Ao.n onze nieuwe Leden. 

Het bestuur vun de o.fdelincç li.li1sterdc,m heet U hartelijk vrelkom in 
onze Lcd. Vrouwenbovmcing_. 

U o.lle:1 tro.d tot onze Vrouvrenbowe"::in:i; toe, om me0 te worke:n n.u.n eon 
w:..2.tscho.1J9ij, wo.arin vrede on oubouw zc,l zi.jn 'on oun cclukl:i�:o 
tocl:onist voor onze kinderen. 

iVo.c..r U vrilt móór wdtcn vo.n ons v1erk c.,n do.ecrovor willen we not olku.·.r 
sprel::un, 

Da,.rOil1 nodip;on wij U uit voor Óon :.:;czolli7:u bespreking op 
----------�--------�- -�--------�-----

i)!N!,()f/' 
�... jDJJj a.f f' 0 i 

dos 1 s avonds 8 \.!UT, in do Nic.l'Titscnstro.::,t 8. 

Do Iiïc .--·�itsenstrcw.t is eon zijs tro.:.t van de Yfoterine;schc.ns bij hut 
Frodcr;i.ksploin on hot Alho.mbra thc[,tor • 

:;o--en ':Ti.i oo Uw komst rekenen? 
Mot vriendelijke 3roctc,n, 
nnmons ho.t bestuur 
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HANDVEST_ VOOR_ DE_ RECHTEN_ VAN_ H�T -�!!:JP�

, 1. Hét kind moet als zodanig worden beschouwd, zonder geringschattend 
onderscheid naar geboorte (wettig of onwettig), geslacht, taal, na
tionaliteit, ras en kleu:!'.' _, maatschapp8lijke welstand, geloof en le
vunsboschouwing, 

2, Het kind ma.et in staat worden gesteld zich lichamelijk, geestelijk 
en zedelijk te ontwikkelen op een normale gezonde wijze in een vrije 
waardige sfeor, 

/ 3. Het kind moot economische on sociale zokarheid genieten. Van voor 
zijn gi.;boortu af moet zijn gozondhcid· afdoende worden buschormd, 

4, Hot kind hooft recht op gezonde voeding, kleding en huisvesting, z�
wel als op vrije tijd, spel en gelegenheid zich artistiek te uiten, 

5, Het kind moet kunnen opgroeion in een vriendelijke en bcgrijp1mde 
gozinssfcor-, die do harmon:i:-scho ontwik\rnling van zijn p"'rsoonlijk
ho id bovor dort. 

/ 6, Het kind heeft recht op vrede, Indien de verantwoordelijke volwasse
nen niet in staat zijn hem die te Vbrzekeren, komen het kind en zijn 
moeder in de oorsto plaats in aanmerking voor boschonµing on hulp, 
Hctzolfdo is van toupassing in iod.:i·o omstandigheid, dio con bodrci
ging inhoudt, 

7, Het kind dient een opvoeding te ontvangen, die het een harmonieuso 
en volledige ontwikkeling verzekert, opdat het een nuttig lid van do 
maatschappij wordo. 
Daarvoor heoft hot recht op het kos1;oloos volgen van allo takken van 
onderwijs, waarbij als enige maatstaf zijn capaciteiten gelden, 
Zijn opvo od ing moot hot zowel c ul turol u vorming als bcroopsvoor 1 ich
ting on vakopleiding vcrzckcron, 

8, Het kind moet worden beschermd tegen iedere vorm van verwaarlozing, 
wroedh�id en uitbuiting, Het mag ni0t worden gebr�ikt voor onver
schillig welko workzaa.mheàon, dia zijn gc.zondhoid schaden of zijn 
ontwikkuling in de weg staanc 

9, Hot kind met lichamelijke, goostolijko of sociale afwijkingen moot 
do bchand:.ü ing; de.: opvoeding en do spucialu zorgen gcniotun, die 
zijn bijzondere toestand vereisen, 

10, Het kind moet worden beschermd tegen all es wat minderwaardigheids
ge voc;lens of gevoelcms van haat zou kunncm opwekken, 
Het moot worden groot gobracnt met do idee, dat h.:;t tot volle :mt
plo•)iing kan gorakon on dat hd, do hoogste v0ldoening zal smaken, 
indien het het beste van zich zelf wijdt aan zijn evennaaste in een 
algemtlne _geest van broederschap en vredo, 

Vastgesteld op hot 190 internationale congres 
van du FolcA-I, tu Amsterdam, ALlgustus 1950, 

Intorno.tionalc Foàcratio van Ondorv,ijzors 
OrganisaU.us, 
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· �,,,.11' Aan allen, cLie zich mede verant1Noordelijk voele�1 voor het lot
r n de toekomst va.n. het kind. 

• 

-------------�---------------------------�------------------

Op Vrijdag 20 April j .1. is P-en bijeenkomst gohouden van enkE;ilt=-; 
personen, die het initiatief wilJ.en nemen om te komen tot een 
organisatie van mensen, die de rr;ichten van het kind vordedigen. 
Hierbij nemen ze de vrijheid zich ook tot U te richten, 

?Oe men ook moge denken over de oorzaken van de oor1.ogsdreiging 
die over de. mensheid hangt en van de economische en sociale on-
zekerheid, waaronder de kinderen steec1:::i mee:r· lijd.en, 
hoe men ook mag d�nken over r<;:iligieuze of politieke vraa{:,stuk1·:erè, 
welke sociale positie men ook mag bekleden, 
alle eerlijke mens,3ri, 'die het kind lief hebben, weten, c'at het 
kind zishzclf niet ks.n beschermen of zich"kan verdedigen togen 
de invloeQen, die zijn toekomst bedreigen. 

Dit feit legt de volws.sr,enen e·en grote vere.J.1twoorueli jkheid op, 

Daarom zien de initiatieü1emers het als een pl:i_cb:t om allen, 
die zich met het probleem van het kind lJezig l10Üden, op te- roe
nen, om san1en te ov0.rleggen; wat gedaan ko..,.'1. worden om a&"":. het 
kind opvoeding en leven te verzekeren • 

Zij meenden, dat het goed. 2,ou zijn, het 11 HsndvGst voor q.e rech
ten van het Kind 11 in Augnstu3 19 50 zo vastges tela op hRt co:ngrc� 

/ van de Int ernati on ale Fed er ati e van Ondèrwi j ZRrs orgEJni sati es,
s,l:3 basis te nemen, U ontv,,,.J1.1;rt hier1Ji·j een exe1:--Jllaar van dit 
Handvest, 

-· '' ·· 

:Uij stellen voor, om voorlopig cle punten 1, 3 en 6 als de belan,,:-
rijkste punten naar voren te brengen, 
;:et ligt in de bedoeling, dat op �ergaderingon, die, waar dit 
mogelij.k is, gehoud8n zouden worden op of omstroeks 1 Jm:i, a .J 

1.nternationale Kinderfü3,g (vorig j s.ar op initiatief van ilr" Int.
Dem, Vrouwon�fcderatio �oor het eerst in 51 landen gehouden),
do verschillondo aspecten uit hot :.0.ven van hot kind, mot zo
godocwnonteerd rrtogcJ.ijk feitenmateriaal wordon belicht OTt
daarna to komen tot con lD.ndoli jko bij oonkomst.
Daa�r.too roopon zij de, mcdowc1rking in van :modi ei, paodae;o,,:;on,
gccs toli jkon, mcm;::wn van de, nport, vakv,,ronigin,;pn, verenigin
gen tot bescherming van hot kin6, voo3dijradon, kinderjustitio 1 

maatschappolijko workorr-3
1 

jouc;ët- en spocltuinorgsnisa.tiüfJ,
oudcrradon, zuigelingenzorg, VDJl hen, élio zich bozig ho;1don mot
hot terrain var1 het afvvijkondo on verwaarloosde kind, :: chrij
--rers en SC!hri j fsters van kinderb0eken, kortom vox1 allen, ook d.e 

niet met name genoemde personen en sroeperin�E:m, die zich bezig
houden met sociale, cultureJ.e, wetenscha,pelijke en reliGieuze
vraagstukken van het kind.
Het voorlopig comité hoopt 7 na f._:ronà.ig onderzoek naar c.l e levenc
voo rwaarden van het ].,;:ind, door voorstellen op clr;ze ver?aderi.11,i'
te komen tot practj_sche plan:rwn om 1Jove110e11oemdr-, rm:nten te ver
'Nerkelijken, 
Î-Iet verzoekt al] en

1 di,e belc,ngstellcn in het J.ot van de kindB
:ren, niet alJ.eon adhaesie t.(::i willen betnigen en zo 111ogcJijlc 
oen finantï'óle bijdragrc) te stnron om rle kosten te dekkr:·1 5 maar 
·Jok om daadwerkoli;jk 1::teu.n tn willen V?rloEen, om hot ·'.,-::stcl,Jc
doel te bereik�n.

Hot voorlopig comi t6 ver zo okt é111cm ) c:: s handen 1-1e0n t::.-: �·lac.::1
om met alle krac�1t on overgave dn, kinr1oron to verclodigc!l"' toccm
de Ewhadolijke gevolgcm van do lluidiDe wonüdsituatio r·n él.oze
v·mg to nomnn.
Tevens verzoekt het U", dit schri :ivon door to v1illon gevo::1 am1
personen of grocpcringcn 9 waarvw1 verwacht mag worden, dat zij
ziah verantwoordelijk voelen voor hot lot dor jeugd, waarvoor
U con extra exemplaar hierbij inLcsloten vindt,



Graag zullen WlJ U op aair,rat1.g meer exemplaren zenden. !foe 
groter en bredrff de.·.!-z-.rin,5 is waarin cle rechten van het kind 
aan de orde worden -gesteld ? �l.é:"' te ernstiger �mllen de pogin-· 
gen zijn 9 om door p9,sitievE, maatregelen, het leven van het 
kind, de toekomst v:a;n een opgroeiende generatie te bevestigen, 

··- _J 1 . . ..J.... " tleG voor-�pi� comi�e.

X' Mevr. fün2.r. van Eylc, i'è:chrijfster . - . 
•y,._ �foj, Th, ,Torr.itsma p ou<1-h0cifr'J. J\fontes�or:LkJ.euterr·c;1.G0.J .•
� Mevr. W.E. Kreger, ArtG.

Zr. A.H. Kuiper, verpleejstAr 
Mevr. A.R. Storck, verloskundige. 
Mevr. F • ....,'\fos-Fleischer. 

"f. J. de Bruini' leider der 11J.fo.srrnn 11 ( ongrijpbare ;i C-!Uf.�d).
\'Il: J l B . V 

. lT T- •• , (\ 

,_.� • cD. OlL"l 9 oorz. ,, .• 1,,;.,.).v,
,' Dr. H. I:.fooy $ leraar V.H.O. 

Adhaesiebetuigingen en finaneiÖlc, bijdragen te 7,enden aan� 
Zr. A.H. Kuiper, Hic. Maesstraat 22, Amsterél.am. 1 Giro Gem. 
Amsterdam 13500 t.b.v. Zr. Kuiper k 1999 rnGt vel'melding11kin
der comité' 
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Datum: 4-ç-51 

C/1 no 533'51 Vredesbew. �._.:�a!
Onderwerp: Openbare verslagvergadering van de reis van 

een Nederlandse arbeidersdelegatie naa� de 
Sovjet-Unie, gehouden op 1-6-51 in gebouw 
"Tivoli" te Utrecht. 

-----------------------------------------------------------

Op Vrijdag, 1-6-51, ten 20 uur werd in de kleine zaal van 
"Tivoli" te Utrecht een openbare verslagvergadering gehou
den, welke belegd was door het "Comité van Werkspoor
arbeiders uit Utrecht", en waar een drietal delegatieleden 
verslag uitbrachten van hun ervaringen in de Sovjet-Unie, 
waar zij enige tijd hadden doorgebracht. 

Het geheel stond mede in het teken van de "Vrede" en van 
de actie "Vredesverdrag tussen de Grote Vijf". 

/ 
De vergadering was tevoren bekend gemaakt, o.a. in de

edities van 29, 30, 31 Mei en 1 Juni van "De Waarheid", 
'eri door middel van pamfletten met opschrift: "Wat gebeurt 

er in de Sovjet-Unie ?", welke aan de uitgang van de grotere 
bedrijven aan de arbeiders werden uitgereikt. Dit laatste 
werd o.a. verricht door CATHARINA POSTiVIA-JANSEN (9-11-08) 
op 31 Mei jl. aan de uitga.ng van de Philipsfabriek te Utrecht 
Tevens werden aan de arbeiders van Werkspoor-Utrecht nog 
�amfletten uitgedeeld om hen tot opkomst aan te moedigen. 
(zie de bijlagen). Bovendien schreef ook de "Werkspoor-
Vonk" over dit onderwerp. 

. Bij de ingang van "Tivoli" werd door een groep jeugdige 
!personen, w.o. de bekende ALFRED LEO NAGEL, gecolporteerd

met de bladen "Jeugd" en "Studie en Strijd", terwijl in de 
vergaderlocaliteit zelve door leden van de N.V.B. werd ge
colporteer� met het orgaan, althans een geschrift van de 
NVB, en de brochure "Wij waren in Sovjetland", waarin de
ervaringen van een vroegere delegatie naar de USSR (Theun 
de Vries, Rebling, Gelok-Walvius e.a.) worden beschreven.

De toegangsprijs bedroeg/ 0,15. De zaal was versierd 
met leuzen en enkele vlaggen. De toegangsbewijzen werden 
zowel in voorverkoop als aan de zaal verkocht. 

Achter de bestuurstafel waren van links naar rechts op-
1 gehangen de rode vlag met sikkel en hamer, een "vredesduif" 

en de Nederlandse driekleur. V66i deze tafel was een groot 
doek gespannen met het opschrift "Voor Vrede en Vriendschap
met de Sovjet Unie", terwijl verder in de zaal de volgende 
leuzen waren aangebracht:
"Voor uitbreiding van de crul turele betrekkingen met de
Sovjet Unie", 
"Vriendschap met de Sov,jet Unie bevordert de Wereldvrede",
"Voor een Vredesverdrag tussen de Grote Vijf",
"Voor uitbreiding van de handelsbetrekkingen met de Sovjet
Unie".

In de zaal waren de stoelen rond tafeltjes gegroepeerd
om een meer ongedwongen geheel te verkrijgen. De zaal was
vrij goed gevuld en het bleek later dat plm 410 personen
de vergadering hadden bezocht. 

-2-
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Het geheel had een rustig en ordelijk verloop en hoewel 
we 1 "anders denkende" arbeiders van Werkspoor waren ui tge
nodigd, en daarvan ook wel enigen aanwezig waren, werd de 
orde op geen enkele wijze verstoord. Over het algemeen 
vond het gesprokene een enthousiast gehoor en werd er vrij 
veel geapplaudisseerd. 

Achter de bestuurstafel hadden 7 personen plaats genomen, 
t.w. de 3 delegatieleden:
LEO KONING,
ARIE DE VRIES,
en M. RIETVELD (nog nader te noemen),
alsmede het Comité van Werkspoor, bestaande uit:

K. 'CORNELIS VAN TÉSSEL'""°12-5-28),
tJ.,, LEENDERT CHRIST (17-7-1.3),

en twee onbekende personen. 
Ten 20.20 uur opende Van Tessel, die als voorzitter op

trad, de vergadering door de aanwezigen welkom te heten 
en met het voorlezen van een brief aan directie en perso
neel van Werkspoor, waarbij deze allen werden uitgenodigd 
de vergadering bij te wonen, waartoe een 5-tal toegangs
bewijzen werd bijgesloten. Tevens haalt hij aan, dat de 
collega-arbeider Rietveld door de directie van Werkspoor 
is ontslagen wegens ongeoorloofd verzuim, zulks in verband 
met zijn reis naar de USSR, doch dat dezelfde directie 
had gezegd, dat hij wel vrij had kunnen krijgen indien hij 
(Rietveld) een reis naar de Verenigde Staten had willen 
maken. Dat het ongeoorloofde verzuim een "smoes" was, wilde 
Van Tessel bewijzen en haalde daartie aan het geval ·van 
een arbeider die vier weken verlof gevraagd en gekregen 
had voor het volgen van een kadercutsus, doch in wezen die 
vier weken in de gevangenis had doorgebracht wegens een 

•zedendelict en dat daarna die arbeider zijn plaats in de
fabriek weer gewoon in kon nemen. Hij riep de aanwezige
Werkspoorarbeiders op tot een gezamenlijke actie om te
bereiken dat Rietveld zijn plaats achter de draaibank weer
zou.kunnen innemen. Ten slotte deelde hij mede dat de aan
gekondigde discussie in verband met het tijdsbestek niet
door kon gaan, doch dat in de pauze schriftelijk vragen
konden worden ingediend. Hiermede verklaarde hij de ver
gadering voor geopend en gaf het woord aan het delegatielid
ARIE DE VRIES, een arbeider van de Fokkerfabrieken te
Amsterdam (verdere personalia onbekend).

Deze begon zijn redevoering, welke hij opgeschreven had ,
met het vragen van clementie voor hetgeen hij zou gaan
zeggen, daar hij maar een doodgewone arbeider was en zijn
woordkeus navemant. Hij gaf daarna een beschrijving van
zijn reis en verblijf in de Sovjet Unie, de 1 Meiviering
in Moskou, het bezoek aan een staalfabriek, een brood
bakkerij en de grote stuwdam bij Zaparosje. Hij prees de
grote gebouwen en zeer brede straten van Moskou en was
van dat alles zeer onder de indruk gekomen. Buitengewoon
was hij getroffen door de grote discipline van het volk.
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Geen gedrang bij bus- of tramhaltes en in de metro-stations. 
Het verkeer reed rustig en in zijn verblijf van 1% week 
had hij geen enkel verkeersongeval gezien. De politie daar 
is danook iets heel anders dan hier, aldus De Vries. 
Hier is zij er op gericht om een arbeider "een bon aan 
zijn broek te smeren". Dáar is de politie militie en zelf 
arbeider en gaat het niet om bekeuringen makenïiiäar om 
het volk op te voeden. Opgetogen was spreker over de Metro. 
Geheel automatische treinstellen rijden met constante 
snelheid van 60 km per uur en vervoeren dagelijks twee 
millioen arbeiders voor een halve roebel. De grote hallen 
van de stations bereikt men via roltrappen en alles is 
uitgevoerd in het mooiste marmer, wat men hier alleen in 
de duurste hotels aantreft. Daar is die weelde voor ieder
een, voor de arbeider, aldus De Vries. Verder sprak hij 
over de grote gebouwen van Moscou, het universiteitsge
bouw dat 26 verdiepingen telt, waar 1400 professoren ten 
dienste staan van 6000 studenten en dat de universiteit 
een oppervlakte heeft van 1t1 km2. In de Sovjet Unie is 
alles gericht op de welvaar an het volk en de vrede. De
gehele productie staat ten ienste van de arbeider, die 
danook zelf zeggenschap over zijn loon heeft via zijn vak
organisatie. Alle lonen zijn gegarandeerd en in een 8-tal 
loongroepen vastgelegd. Elke uitvinding of verbetering 
van de productie komt ten goede aan de gemeenschap en 
aan de arbeider zelf, die daarvoor premies ontvangt. 
Hier - zo zeide De Vries - is alles geheel anders. Alles 
wat hier door de arbeider wordt uitgevonden komt in de 
brandkast van de bazen terecht. Daar stellen de arbeiders 
hun ideeën graag ten dienste van het geheel, hier trachten 
zij ze voor zich zelf te houden om zo bij stukwerk wat 
meer te verdienen. Sprekende over het bezoek aan de staal
fabriek "De Rode 'Proletariër", de broodfabriek in Moskou 
en de stuwdam te Zaparosje, roemde hij de grote sociale 
zorg die de arbeiders omringt van de wieg tot het graf en 
die geheel gratis is. Eigenlijk wordt de arbeider al ver
zorgd door de staat voor hij in die staat is, want de 
zwangere vrouwen krijgen reeds twee maanden voor de ge
boorte van het kind geheel rust met behoud van loon. Van 
de fabrieken umt staan de arbeiders doktoren, verpleegsters 
en rusthuizen ter beschikking. Spreker vergeleek dit met 
de toestanden hier en riep uit: "Daar heeft de arbeidel,' 
geen zorg en angst voor levensverzekering, pensioen, 
ziekte- en "dooien"fonds of andere onkosten daar alles door 
de staat wordt betaald. 

Ten slotte sprak hij nog over het onderwijs. Kinderen 
beneden 3 jaar zijn aan zuigelingenzorg toevertrouwd, van 
3 tot 7 jaar zijn zij in crèches opgenomen en daarna hebben 
zij een tienjarige leerplicht. Er bestaat maar één soort 
school. Als het 10-jarig leerplan is voltooid kan hij naar 
een universiteit. Ook is het mogelijk d�t het kind op 14-
jarige leeftijd een technische opleiding gaat volgen aan 
een vakschool. Deze scholen hebben voor iedere leerling 
van 10 jaar en ouder de besclikking ovef een globe, een 
electrotechnisch apparaat en een microscoop en voor elke 
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klas een smalfilm apparaat. Er wordt niet gewekt voor 
het hoogste aantal punten op het rapport maar men legt 
de nadltic op een goede kameraadschapsgeest. De zoon van 
een arbeider heeft even grote rechten als die van een 
directeur of ingenieur en ook even grote mogelijkheden. 

Dit volk - besloot De Vries - wil geen oorlog, ja, 
heeft een grote angst voor de oorlog omdat dit het hoge 
welvaartspeil zou vernietigen. In Rusland ziet men geen 
speelgoed wat oorlogstuig uitbeeldt. Van groot tot klein 
spreekt men daar over de vrede en werd ons door allerlei 
mensen op de meest onverwachte momenten gevraagd: "Wat 
doen jullie in Nederland voor de Vrede?". Het gehele 
volk is van de vrede doordrongen. Wij kunnen daar veel 
van leren. 

De Vrie!s eindigà ten 21.15 uur met de oproep in de 
pauze vragèn te stellen. Ziin rede vond door de lange 
duur ervan een steeds minder enthousiast gehoor daar 
De Vries moeilijk sprak en weinig élan in zijn woorden 
wist te leggen, waardoor het auditorium ietwat rumoerig 
werd. 

Hierna kreeg de met veel ophef aangekondigè NVVarbeider 
i MARINUS RIET�JJ) (29-9-19) het woord. Zijn rede ken

merkte zich door kortheid en felheid. Reeds bij zijn 
opkomst werd hij hartelijk toegejuicht en zijn speech 
werd meerdere malen door applaus onderbroken. 

Hij begon met de mededeling dat hij als NVV-er, lid 
van de VARA en trouw lezer van "Het Vrije Volk" wel 
niet alles had geloofd wat Voskuil hem belie:fle voor te 
zetten, maar dat hij toch met enige schroom naar de 
Sovjet Unie was vertrokken. Nu ik er echter zelf ben 
geweest - zo zeide hij - verklaar ik openlijk en nadruk
kelijk dat mijn stoutste verwachtingen zijn overtroffen. 
De arbeiders in dè Sovjet Unie hebben een welvaartspeil 
waarvan wij niet durven dromen. Zij, die zeggen dat de 
Sovjet Unie ons bedriegt, liegen en zij weten dat zij 
liegen. Laten wij hier vechten voor een soortgelijke 
maatschappij! Immers, wat zegt U van een maatschappij 
waarin een metselaar van zijn salaris een vleugelpiano 
kan kopen? Dat kan niet hier, maar wèl in de Sovjet Unie. 
Wat zegt U van een maatschappij waar de prachtigste theate 
vol zitten met arbeiders ? Dat kan niet hier, maar wèl 
daar in Rusland! Met stijgende verwondering zag ik de 
ziekenhuizen, sanatoria, herstellingsoorden en werd 
sprakeloos toen ik hoorde wat dat schone allemaal kos�tte: 
niets ! ! De gehele ge zondhe idszor g is kosteloos en in 
handen van de staat. Alles is daar gericht op productie 
naar behoefte en alles voor en door de arbeiders. Altijd 
wordt beweerd dat men in de S.U. alleen te zien krijgt 
wat men daar wil laten zien. Ik verklaar dat dat allemaal 
gelogen is. Wijzelf bepaalden CDl.':l programma en konden 
gaan en staan waar we wilden! 

Zijn er kerken in Rusland? -zo vroeg Rietveld. Ja, 
volop en die zitten vol ook. De godsdienstvrijheid is 
volkomen gewaarborgd. Ik zag een kerk met 5000 gelovigen 
in een dienst die 3% uur duurde. Dit, kameraden, is 
de waarheid. 
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Wat kan de S.U.arbeider met zijn loon doen?, aldus vroeg 
Rietveld verder en antwoordde meteen: Alles kan hij daarmee 
doen. De winkels en warenhuizen liggen vol goederen en er 
wordt volop door het volk gekocht; dit laat het loon van de 
arbeider daar toe. Nogmaals, kameraden, laten wij hier ook 
trachten een dergelijke maatschappij ta bereiken! (applaus). 

Er is in de Sovjet Unie maar één vrees, zo sprak Rietveld 
verder, en wel de vrees voor een nieuwe oorlog. Alle rijk
dommen daar zijn van het volk, van het werkende volk. De 
Sovjet Unie een bedreiging? Het is een leugen en zij die 
dat zeggen liegen doelbewust. Laten wij hier ook vechten 
voor de vrede! Weg met die lauwheid! De s.u. geeft ons het 
voorbeeld. Ik breng hier hulde aan alle werkers en vredes
strijders van de s.u., allen zijn onze medestrijders. Ik 
breng hulde aan kameraad Stalin, die zo'n grote strijd voor 
de vrede voert (applaus). 

Waarom kreeg ik van de Werkspoor-directie geen toestem
ming om naar de Sovjet Unie te gaan ? Omdat daar geen plaats 
voor kapitalistische ijzeren gordijnen is, waarachter di
rectieleden zich voor de arbeiders kunnen verschuilen en 
zij weten dit. Zij spreken over ijzeren gordijnen en ver
schuilen zich zelf daarachter, terwijl de fabrieksraad met 
de directie meeheult. Kameraden, strijdt voor een betere 
maatschappij, voor vrede en welvaart! 

Hiermede besloot Rietveld zijn rede, welke ongeveer 10 
minuten geduurd had. Het publiek bracht hem staande een 
ovatie. 

VAN TESSEL riep de aanwezigen op om hun kameraden in de 
fabrieken te vertellen, hoe Rietveld gesproken had en te 
zorgen dat Rietveld zijn�aats terugkreeg in de fabriek. 
Tijdens d� pauze zou het comitá laten collecteren voor 
het gezin van Rietveld en de gemaakte onkosten. 

Verder kondigè Van Tessel voor het Vredescomitá Utrecht
stad aan dat op 8 Juni in de Pieterskerk te Utrecht ge
sproken zal worden door Ds Hugo van Dalen over het onder
werp "De Vrede winnen". 

Hierna was er een pauze welke 20 minuten zou diren. 
Tijdens deze pauze werd gecollecteerd voor eerdeivermeld 
doel. De collecte bleek later/ 127,22 te hebben �pgebracht. 
Tevens werden handtekeningen ingezameld voor "Vredesverdrag 
tussen de Grote Vijf". Men kon in de pauze ook de door de 
delegatie meegebrachte foto's bekijken, waar druk gebruik 
van werd gemaakt. 

HENDRIKA HENRiëTTE VAN DER VELDE-TEFFER (8-2-13) trachtte 
tijdens de pauze Rietveld over te halen lid te worden van 
het Vredescomitá Utrecht, doch Rietveld maakte nogal be
zwaren en het is niet bekend of hij zich uiteindelijk bereid 
verklaard heeft. 

Na de pauze verklaarde Van Tessel, dat wanneer de ver
gadering zulks goedkeurde, namens de aanwezige "500" per
sonen een mihtie zou worden opgesteld en gezonden aan de 
Nederlandse pers en de directie van Werkspoor om met klem 
te protesteren tegen het ontslag van Rietveld. Door de aan
wezigen werd dit voorstel enthousiast goedgekeurd. 
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Bovendien verklaarde Van Tessel nog dat in Utrecht en 
omgeving huiselijke bijeenkomsten zouden worden gehouden
om aan Rietveld gelegenheid te geven uitvoerig over zijn
reis naar de USSR te vertellen, hetgeen tn het kader van
de vergadering niet mogelijk was. Liefhebbers daartoe 
kunnen zich bij het comité (Van Tessel) opgeven. 

Hierna gaf hij het woord aan de delegatieleider, 
LEONARDUS ADRINUS KONING (15-4-04), hoofdbestuurslid van 
de Vereniging "Nederland-USSR". Deze omschreef hetgeen de
opdracht van de delegatie was geweest als volgt: " In 
verband met de toestand hier en in de Westerse wereld 
een onderzoek in te stellen naar de toestanden in de 
Sovjet Unie, ter verbetering en verbreding van de culturele
betrekkingen tussen de bevolkingen, dit alles in het be
lang van de vrede". Dat de delegatie dit onderzoek heeft 
kunnen instellen was te danken aan de vakbonden der s.u., 
die dit alles mogelijk hadden gemaakt. Ook Koning hekelde 
fel de praatjes die hier de ronde doen omtrent de vrijheid
in de S.U. en verklaarde evenals zijn voorgangers dat de 
delegatie los van elke inmenging van s.u. vakbond of be
stuursapparaat, zelf haar program had bepaald. Spreker 
noemde degenen die iets anders vertelden leugenaars en
vijanden van de USSR en daarmee vijanden der mensheid, 
daar de USSR alleen en uiteindelijk de Vrede wil. 

wat is nu de algemene indruk? aldus Koning. Ten eerste 
dit, dat wij hier te doen hebben met de meest vasthoudende
en krachtigste macht der wereld. Een macht, die alleen 
belang heeft bij de vrede voor het opbouwen van zijn 
productieapparaat en het verhogen van de welvaart, alles 
ten gunste van de werkende massa. Hier is men bezig om te 
komen tot de maatschappij "ontvangen naar behoefte en 
werken naar vermogen", en - zo voegde Koning er een beetje
eigenaardig bij: hier huldigt men het standpunt " wie niet
werkt zal ook niet eten". In de s.u., zo riep Koning uit, 
is geen werkloosheid, die opgevan

�
n moet worden door 

oorlogsproductie. Wel is daar vee echanisatie omdat men
nog 20QOOO arbeiders te kort komt voor het werk van de 
vrede. Zo juist is het vierde vijfjarenplan met su�ces 
voltooid. De enorme oorlogsschade is weer hersteld en de 
productie lag in 1950 70% hoger dan in 1940. Dit doet dit
land en volk zonder vreemde hulp en zonder buitenlands 
geld. Het thans op stapel staande vijfjarenplan zal van 
grote betekenis zijn voor�de toekomst. Grote hydro-elec
trische centrales wordenfc:iangelegd, waarvan de capaciteit
3x groter is dan de tot nog toe in Europa bestaande cen
trale. Met behulp hiervan zullen de gebieden ten Oosten 

· van de Wolga van steppen veranderen in de rijkste land
bouwgebieden van Europa. Dit zijn installaties die meer
kracht voortbrengen dan die van Italië, Zwitserland en 
Zweden samen. Bovendien worden stukken van de Oekraine 
en de Noordelijke Krim bevloeid door het bouwen van een 
grote nieuwe stuwdam en worden door Z.O. Rusland bosgordels
aangelegd van 5600 km lengte. Wanneer dit volk - aldus 
spreker - op een oorlog zou worden voorbereid, dan was 
het door geen macht tegen te houden, doch het tegendeel 
is waar. Bij de parade op 1 Mei duurde de militaire parade
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5o minuten en die van de werkers in de bedrijven 4 uur! 
Dit volk kent een eenheid die in de kapitalistische wereld 
niet denkbaar is. En dit alles in dienst van en voor de 
vrede, waarvan dit volk dagelijks doordrongen wordt. 

In de "Rode P.roletariër" (een staalfabriek in Moskou) 
moesten wij zo spontaan een verhandeling geven ove.r wat 
wij in Nederland voor de vrede doen. Kleine kinderen 
vragen U daa.r onverwacht: wat doet U voor de vrede. Zo 
iets is beschamend voor ons, waar wij spreken van oorlog 
en oorlogsproductie. In de USSR heeft men een regering 
van het volk, voor het volk en door het volk. Als ik het 
populair mag zeggen: "dit is het land van de pt,tten". 
De arbeider voor alles en over alles! (Rumoer en enthou
siasme in de zaal). De klassetegenstelling en de klassen
strijd is hier opgeheven. Literatuur en andere kunst is 
van en voor het volk. Boeken en brochures worden hier veel 
verkocht en geen verhalen over blote juffrouwen of schie
tende gangsters en dergelijke vuiligheid ter afstomping 
van de massa, zoals wij hier hebben, doch alles is voo.r de 
verheffing van het \Olk. De Lenin-bibliotheek met zijn 

. 14 milli--Oen boeken is dagelijks vol en niet alleen met 
intellectuelen. Bij dit alles is er reeds vier maal na 
1945 een pri�sveriaging geweest. Dit alles bewijst dat 
de Sovjet Unie geen oorlog wil. Het volk is danook rustig 
en gedisciplineerd, heeft geen angst voor de toekomst en 
heeft de breedste ontplooiing der democratie. Stalin heeft 
danook niet voor niets gezegd: "Onze Octoberrevolutie is 
de enige revolutie die bij politiek ook materiëel voordeel 
heeft gebracht". Alles voor de democra:ti.e en de economie!; 
dit is de leuze die in de S.U.-grondwet verankerd is. Het 
volk heeft de vrije beschikking over de drukpers, de ver
gaderingen zijn vrij en daarnaast heeft het de beschikking 
over de productie. Loon en arbeid worden vastgesteld door 
arbeider , directie en vakbond. Dit heeft tot gevolg: 
vrede, welvaart, beschaving en machtige vooruitgang. Hier 
- zo riep Koning uit - wordt gewerkt volgens het principe:
"De mens is het kostbaarste materiaal en het grootste
kapitaal". Dat de s.u. oorlog zou willen is de grootste en
liederlijkste leugen die de kapitalistische oorlogshitsers
kunnen vertellen. Het is de kreet van de dief, die roept:
houdt de dief! Kameraden, gelooft niet in de leugen van
pers en radio. Kameraad Stalin zeide in Februari jl. in
een interview voor de Prawda dat alles gedaan zou worden
voor de vrede en dat iedere tegenstelling doorbroken moest
worden. Tot deze strijd, zo riep Koning uit, roep ik U
allen thans op, elk voere die op zijn plaats. De s.u.

arbeider voert reeds deze vredesstrijd en wij, Nederlandse
arbeiders, zullen de macht volgen, waaraan wij reeds een
maal onze vrijheid te danken hadden. Kameraien, vertelt

, deze waarheid verder, propageert de vrede! Wij brengen 
dank aan de S.U.arbeiders, de vakbonden en het leger, 
waaraan wij ons bestaan in vrijheid danken en trekken wij 
met deze machten op voor een vrije en vredelievende àamen
werking!" 

Aldus besloot Koning zijn betoog. 

-8-



• 

• 

• 

-8-

Tot slot werden de in de pauze ingediende vragen beant
woord. 

RIETVELD: 
1e vraag (Mackaay): Hoe is het mogelijk dat in Rusland 
genezing voor rheumatiek te vinden is en hier niet? 
Antwoord: Omdat hier milliarden voor oorlogsproductie 
worden gebruikt en daar voor de vrede. Bovendien past men 
daar zwavelbaden toe in de bergen. 
2e vraag: Was U verzekerd tegen ongevallen tijdens Uw 
verblijf in Rusland? 
Antwoord: Neen, dit was ook onnodig, want het vliegen was 
ongevaarlijk en de gezondheidszorg zodanig dat ziek worden 
practisch uitgesloten was. Bij wijze van spreken, bij iedere 
keer naar de WC gaan is een dokter aanwezig. 

DE VRIES: 

3e vraag (Lindemann): Worden de arbeiders in de SU direct 
in ziekenhuizen opgenomen bij ziekte of ongeval? 

Spreker verwijst naar wat hij heeft gezegd over nacht
sanatoria en ziekenzorg. 
4e vraag: Wanneer de winst van de fabrieken geheel aan de 
arbeiders en de sociale zorg komt, hoe kan de staat zich 
dan handhaven? 
Antwoord: Niet alle winst wordt hieraan besteed; ook is een 
gedeelte voor de staat, die nog verdere inkomsten heeft uit 
bezittingen en een loonbelasting van 4 à 5%. 
5e vraag: Hoe wordt door controle het loon naar prestatie 
vastgesteld? 

Spreker verwijst in zijn antwoord naar de 8 loonklassen 
en zegt dat alles in overleg met de vakorganisaties plaats 
vindt na het afleggen van een bekwaamheidsproef. Men behoeft 
het werk niet te doen maar moet het kunnen doen om in een 
bepaalde loonklasse te vallen 

KONING. 
6e vraag: Waarom liggen de lonen in de SU zo ver uit elkaar, 
is dat geen klasseverschil? 
Antwoord: Spreker weet niet of ze ver uit elkaar liggen 
doch er is inderdaad verschil. Dit--rä' echter geen klasse
strijd, want dit zit niet in verschil van loon. Het verschil 
in loon in de SU is verantwoord in het licht van de sociale 
productie om te komen tot «ieder ontvangt naar behoefte« . 
Verder bespreekt hij de mogelijkheden van het salaris der 
SU arbeiders, waarbij hij alles zonnig voorstelt, doch op
merkt dat dit alles is volgens het principe: Wie niet werkt 
zal niet eten". 

' 7e vraag: Waarom zo'n lange militaire diensttijd in de SU? 
Antwoord: Spreker weet niet hoe lang de diensttijd is, doch 
gelooft wel dat die vrij lang is, doch niet om zich voor te 
bereiden op oorlog, doch om de jeugd zo goed mogelijk te 
trainen om de zaak van de vrede te verdedigen. Dit is geen 
militairisme doch noodzaal< en wltj zelf dankt.en reeds een
maal hieraan onze vrijheid. 

Hierna houdt Koning nog een speechje over de vrijwillige 
vrouwenarbeid en zegt dat de grondwet niet spreekt van 
mannen,en vrouwen, doch van Sovjetburgers, d.w.z. vrije 
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mensen met recht op arbeid. 
Be vraag: Of de verspilling hier er niet toe zal leiden 
dat het Oosten zal winnen ? 
Antwoord: "Het Oosten" is bij spreker onbekend. Verspil
ling is hier wel en dat is de idioterie der oorlogs
drijvers, waardoor ook wel als zeker kan worden aange
nomen dat het kapitalisme hier verdwijnen zal. 
9e vraag: Zijn er concentratiekampen in Rusland en is 
dit te verdedigen in die maatschappij? 
Antwoord: 
Concentratiekampen vindt men alleen in de klassenheer
schappij, niet bij een regering die alleen het goede voor 
het volk wil. Doch dit stokpaardje van de kapitalistische 
propaganda is oud en had al veel eerder als obstructie
middel gebruik!t moeten worden, want immers in 1933 kwam 
in Rusland de wet die cellulaire opsluiting en opsluiting 
langer dan 3 jaar als onmenselijk bestempelde en in 1936 
werd deze wet in het Engels vertaald, dus had de kapitalist 
sche propaganda dit allemaal precies kunnen weten. Con
centratiekampen bestaan niet, wel werkkampen, waarin de 
arbeidsbekwaam.heid der gestraften op peil gehouden, ver
hoogd of opnieuw aangekweekt wordt. De Russische strafwet 
is veel humaner dan de Nederlandse. 

Na nog enige losse opmerkingen te hebben beantwoord, 
waarbij Koning felle propaganda voor de USSR voerde, 
werd de vergadering gesloten ten 23.10 uur. 

�\ 
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Wat geb'eurt 
.. 

er. in 
de Sowjet-Uniè? 

Voor_ het eerst_ sinds de wereldoorlog bezoekt 
een Nederlandse é!I beidersdelegatie 

de �ow jet-Unie 
De delegatie - die een drietal" weken in de Sowjet-Unie verbleef - bestaat 
uit arbeiders werkzaam bij Fokker, Werkspoor-Utrecht, ..Eioogovens, Rot
terdamse D1'oo.gdo1' "Mij., Havens en cliverae Overneidlfuedtjjven, terwijl 
zich onder hen zowel leden van N.V.V. als E.V.C. bevinden. 

Zij zullen na .hun terugkeer ;0ngetwijf eJd veel te ver� 
tellen hebben . 

De uitzending van deze ,delega,15ie be.hek-ent ,een belangrijke _gebeurtenis 
voor de Nederlandse arbeidersbeweging. Waarom? 

Omdat de gehele kapital!istisehe wereld, a.ue rege
ring.en allen die met haar verbonden zijn, door middel 
van pers, radio en film de leugen ingang trachten te 
doon vinden, dat tie &nwjet-Unie ons bedreigt, dat de 
Sowjet-Unie oorlog wil. 
Dit is het motief waarmede gepoogd wordt een regeringspolitiek van oor
logsvoorbereiding en toenemende verarming aanvaardbaar te maken. Een 
politiek, die betekent hoge winsten voor de ondernemers en lage· ionen 
voor de werkers. Stijgende prijzen, ondraaglijk hoge oorlogsuitgaven, be
perking van woning- en scholenbouw, inkrimping van onderwijs en cultu
rele uitgaven. 

/ Oorlogsvoorbereiding betekent voor de werkers 
Uw gezin ondervindt het dagelijks aan den lijve 
ver.sobering en harder werken. 

Het is uitermate belangrijk, dat een aantal Nederlandse werkers, 
N.Y.V.-ei:s en ·E.v.c.-ers, de gelegenheid hadden 'Zich ,op -de bOQglte te 
stellen van het leven en werken van de Sowjet-burgers en hun gezinnen. 



Zij zullen ons kunnen vertellen of dit volk - zoals de 
kapitalistische pers beweert - zich voorbereidt op 
een allesvernietigende oorlog, of dat de Sowjet
burgers werken aan de opbouw van hun vaderland, 
aan de welvaart en het geluk van hun medeburgers. 

De reactie vreest, dat de waarheid over het leven in het Sowjet-land aan 
de Nederlandse werkers bekend wordt. Verschillende van Uw mede-arbei
ders, die thans de Sowjet-Unie bezoeken, werden door hun werkgever 
ontslagen. Ondanks alle belemmeringen, die hen door de ondernemers in 
de weg zijn gelegd, zullen zij 1 Juni a.s. toch verslag van hun bevindingen 
uitbrengen. 

Bezoekt daarom de 

Openbare verslagvergadering op 

Vrijdag .1 Juni a.s. 

Tivoli 

ID

Entree f 0.10 

Komt allen! 

zaal 

AANVANG 8 UUR Zaal open 7.30 uur 

Muzikale medewerking 

Comité ter uitzending van een arbeider" 

delegatie naar de SowJet-Unie. · 

· '  

Komt. allenl 

.. 

•
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Vr ienden, 

'I'o en onze collega Ri etvold om verlof verzocht om een reis naar 
de Sovjet--Unie te knnnen rnal:o"n, ·"7erc1 hem dit door de directie ge
weigerd en er bijgevoegda dat de bezitters van Werkspoor er geen 
bslang bij heb1)en

1 als EJen D.rbeider naar de SovD.et-Unie g8 at 
maar dat hij wel verlof' hacl kunnen krijgen voor een re is na ar' 
Am erika.

· 
. 

· - � 

Het ·15e·s·tu:ur van de fabriel'::sraad wenste voor Rietveld geen stap
pen te ondernur.1en

7 
omdat het II e en arl)eider tegen zichzelf wil-

de beschermen[( Riety;:ild is toch gegaan en is door de directie 
ontslage1J,He eft de d irectie angst om ons , arbeiders van We rkspoor 
in kennis te laten komen met de toestanden in de Sovjet-Unie? 
En is het bestuu:ï.:- van de f2br ir:ksraad wellicht beducht voor de O • 

ervaringen van Rietveld vanwoge de leugens en 1àster ,die over 
lle S ov j 8 t-Unie rec;e lma tig vvarden r ondges trooi.d? 
Rietveld i.s teruggekomen en zal ons inlichtimgen ver schaffen o-
v er de vrag,m ,die omtrent de Sovjet Unie bestaan, 1/Vij kennen c.ol
lega Rietvl:'lcl als een eerlijke Grbeider,die onve rbloemd zijn me
ning zeg ten Wélni· in wij ten volle vertrouven 8 tel len, 
Wij noèigen iedere We rkspoorder uit: 

HB;Dfüil.l'VOND 1 ,JUNI OM 8 UlJR IN 'I'IVOLI AAN 1nJ8;ZIG 
TE Zï JN, WJ,AR COLI.EG/. RIETVELD v'ERSLAG Vli.N ZIJN 
REIS ZAL DREifüI:N ! 

Om dat üe directie blijkbce,.:.tr· z 00 1 n angst beeft voor de ervarin-
gen van de arbeid8rs in da S0vjet 1 Un ie hebben wij ook �en uit
noüiging gezonden aan de clircctie , d.eze avond bij te wonen, 
Oo k zij zal zich kunnen overtui�en van het feit ofH in de S,U, 
bvb hè-t lev'3nSJ)eil van de Grbeidars vrnrdt verlaagd, voor de 
be.w.:tpening, en of de ,rinsten der :particuliere ondernemers( die er 
niet zijn) ie der jsa.r waer hog�r 911orden, dank zij de hoge pres
taties do:c arbeiders, of de clividenden van de ce.andeelhouders(die 
er ook niat zijn) in (L.t lc.mc1 ook een regelll.B tig e b1·on van inkomen 
vormen voo1· hen, die nog nooit gewerkt nebben. 
Het h.astu.ur van do fctbriek8r.,iad zonden wij eveneens een ui tnocli-
ging ç · - ... ·1 • v u o:pda. t zij zich op -·t1e ·hoogte kun-
ncln 8tellen ovur de arbeidsomstand igh eden in de S0,.·,0t1 Unie, 

\-.' - . -

Hi orb ij een afsch:t:i,ft van de brief die wij 8.an do directie zonden 
Aan dJ directie van �IDrkspoor. 
Geachte �irectie, 

Hierbij hebben wij de eer,U uit te nodigen tot 
bijwoning van do verslagv�rgadering in Tivoli te Utracht op  Vrij
dag 1 Juni, s'avonus 8 uur , naar onzs collega Rietveld zal spre
ken over z ijn bevindiEgvn in de Sovjet-Unie. 
\'lij rncmen, dat ook bij U grote belangstelling zcü b0st.:J.an de 
wiwrhe id over het loven in cle S. U. te verne m,m.vVi j m,men dit te 
maer omdat TJ zich blijkbaar gunoodz .akt voelde onze, collega 
Rie tv.,ld te ontsla.an, omd.at hij naar de S .u. is gegaan, 
Do or naar zijn. 0rvarin3Jn te luisteron,kunt U zichz8lf overtuigen 
of de maatr.;g0l,die door U t,1gen Rictv0ld ;;v._i rd gunomdn,r-:Jchtvaar
d.ig is ,Jn of zij in ovore(:mstomming is met ü.o Democratie ,die 
hot N0d�rlands volk 2ou mo0t0n verdedigen t0gun JGn bddroiging 
van do ;ijd� der s.u., en waarvoor van ons arbeidors offers wor
don vGJ'langd in do vor11J1 v3.n ..:en lagor l.:ivcnsp€-il on l:tdrder Wc;r
ken.'11 0m. 1Tv,f.: gurL:vo sln.itçn ·1'vij bii:ir vijf toc.:gangsbowijz0 bijin. 
vu rtro1;1.•v .Jnd o:p UN c1.c;1ww0z i[,)1dièl tukoncn wij m,; t hoogi:l.ch ting, 

Het comito van uit�0nding. 

BELiOEKT ALLEi'J DE VEHGADD;RING IN TIVOLII. ENTRE l 5 CENT 
A.:..HVANG 8 UUR.

' 

Hot comito v n uitzonding 
N.A LLlZING S.V.P. DOORGf.Vii.iN,
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Hierbij doe ik U toekomen, 2 fotocopieën 

van circulaires, verzonden dd. 25 t:ei 1951 , 

door het secretariaat van het "Comité Kinder

uitzending", gevestigd te Amsteràam,aan H. 

� de Pol (Hendrik V/illem, geboren 2-10-1921), 

wonende te Arnhem, Catharijnestraat 46. 

4-6-1951 • 
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WAAR GAAN 'vJY . ONZE
1n de vacantie heen

Dal is d� vraag, die
· vele kinderen .U stczft e2 n.

NAAR ONS 

PR,i\CH T/GiE 
KAMP BY 

LOENEN OP 

DE VELUWE.� 

te vragen.-

IS ER PLA.A.TS 
GENÖEG Ç> 

JA, VOOR 



Ons gironummer 
Geachte beatl·,irder s, 
Wij iiJn- er in geslaagd een prachtig terr·ei.J. te huren, dat ligt op 

is (vcorlopig): 96779, Verbondsbestuur, t.a.v. Penn�ngm. J.
Zoals U weet, bedragen de totaalkostenvoor deelname f. 15.-- per kind per week. (reiskosten blijven voor rekening·van de verenigingen). 

de Ree.· 

de Velurre bij Loenen (in de buurtvan de Watervallen). Op de keerzijde van deze folder isde plaat� reels aangeduid. Daar zullen deze zomer slaap-, keuken-, zieken- en EHBO-tenten.staan, kortom, alles wat op een goed kampeerterrein aanwezig behoord te zijn. 

Heeft Uw organisati_e voor een aantal � kinderen inleggeld betaald, dan heeft�zij recht op eenzelfde aantal slaap-plaatsen _in he� kamp. STUrR ONS DUS:,; ONMIDDELLIJK GELD. lzl 
i:t:Tot dezelzl . . RWant WJ.J 
e; den voor 
� datum is 

maatregel zijn Wij gedwongen,kunnen geen plaatsen ope,nhoukfnderen, die, wanneer de

te ilaken heeft gehad.Voor Ar:: .3·t er dam: 
Algemu�e Nederlandse WielrijdersBon�: Keizersgracht 588. Voor Kleine plaatsen: Pa.rk.'3 tr aa t 18, DEH lU.àG, Zorgt U daarbij voor ieder 2 pasfoto's in te sluiten. Eventuele, nkosten, door Uw Comit6 of vereniging gem aakt in de vooibe�rei ding van het kamp, KO.MEn GEHEELVOOR UW EI GEI�. REKE:t,ING. 

Het terrein. le&Lt a1e• ui tst.ekendvoor het· houden "f'all Ter8chillendekampemBnten. De kinderen kunnen zwerven door de omstreken, zonder bewoners van Loener_ "lastig t·e val.;.ten". �o�t?m, een ideaal oord. 
Ons doel 0 i�: zoveel mogelijk r�ke-. ?,,.. ,, li·ing t � houd en met de wens en der .,"' ··.verer"igingen, doch, wij moe::e.n é'ls ,.;,�� �·-eis stellen: :ï�IliDE�.Eif 1JIT DE ZELFDE,../ . STÁD OF DORP L, 2�1 WEEK. 

'.'.1 LEIDING. Wij maken U er op attent, dat> voor leiding 1 op 10 kinderen >-ordt -gerekend. Tevens moet voor de keuken �per vereni�i�g minstens 2 a 3 vrouwenz beschikbaar gesteld worden • � W:tj ve:t-soe.\1.m U :)r op te raken11n, dat� voor d.e lej,'ders(sters) minstens 1/3 

aangebroken, NiET KOMEN. 

Dit geldt eveneens voor vervoerkosten, voor kinderen of leiders(sters),die plotseling in het kaop ziek worden en die dan per auto naar h�tziekenhuis of plaats van inwoningvervoerd moeten. worden. 
Wij �ouden gaarne op 15 Juni a.�.opnieuw f. 3,50 per kind willen 

:fJ: STUUR o":Ts "?ER Or.:iG.A.A.NDE BERICHT 11:ET_< . .-liOEVEEL· KLîDEREN U Wfil� ST TE KOMEN-
Elf WA.lIN EER? 

·. ··'Wij z�llcn, aan è.!3 hand van de door. ,� de·· verenigüigen è es tuurde data_;. . ." . .. pns schema opatèllen en U onmiddel: lijk berich� zenden. 

• van het kostgeld moet worden betaald.� (geen reiskosten). Verder verzoeken wij U maatregelen te Cll�memen, opdat. de leiders(sters) in elk� geval doorgelicht zijn. 
. . 

o Inlichtingen hiervoor ontvhngt U biJ: de huisarts of de Géneesk. Dienst in: Uw plaats van inwoning . 
� B-vendien MOETEN alle leiders(sters)N voorzien zijn van •. p::; K.àMPLLIDERS-KilRTEN, die aangevraagd

. , !,ouden met de vacan tie van Bouw- en r., moet en worden bij de A. N. w. s, in de

. 
'd d h . . t :> 

·andere arbei ,rs,. oc , WiJ moe en o plaats van inwoning of in Den Haag.

01,s- schema zo bezetten, .dat een zo 
z DIT ldOET rlJDIO OESGHIEDK•:, want 

groot mogelijk aantal kinderen kan "'voor ieder geval moet in den Haag 

:-Weliswaar hebben wij' rekening te 

·�eelnemen. 
_ 1'; navraag gedaan worden. Ieder moet 

.4Al OEZIE>, 01,S KAM?�ER···OENTRUM 
H 1 · n staat geacht worden leiding

REKEHING ;CJF.T H<lUDEJ; MET HET TO-
� t . 

1 

d daÏ men voor ·,�lk

. T �.AL A..UI T H 1'î N DERl'JS VERZOEKEN "' e geven • • "• � : . 
·,,,. , . u ... � � ' - u een kaart niet ·in aanmerk ... ng komt, 

, ,. ,rl.T, U J ER O,,.(iil,iD.E P}m KIND 
'-l 

. •  t m t zede.o.-�oi i.ti.,.a. 

' ' . 
.f, ?: �O - E .,. ..,N · "" wa�er

_ 
men ie s e .,,. � 

- � ''J'.:::; .B ��"!!� -
9' 

• ontvangen, zoda t op d-ien d e.tum p·er : deelnecend kind f. 6.-� is betaald. A HET VOLLE1HGE BEDR.,;.::; MOET OP. DE D iiG 8 V.,E� .üJ;KOMST .A.BS01Uu1' Bi:T.1 ALD ZIJ;;.·.N - ---
--. � 

" &3 Wij stellen voor de verenigingen ·, •.. ·io een KAMPLEIDERS .. ·BROCHU.RE B::JSCHIKBA.A.R;8 tegen d e  ·prijs van 
t:G 
lzl 

� f;en aantal exemplaren kunnen do·o.r·'·� tt besteld w0rden, 1och alleen bi� ö ·.rooruitbetaling of onder ·rembours.� In deze brochure worden de nodige wenken gegeven aûn de hand ,,ö.arva.nP een cursus geh'u.len kan worden,· .. · � ,loer b.v. Pen r;nàer,,ijzer. A Ook spelen voor regenachtig� dage�ê3 staan j_n de brot.:h1Jre . e:: .SES'I'ELD DEZE ERvCRUR.E VOOP.. Al:, lJWMEDEWER,.;.ER S • 

f. 0.15 p.stuk.

"omit� Kiadcr ��tzond�.ng. SecT. H;llegumstrn�t 63-
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Hierb� doe ik U toekomen een fotocopie 

van een circulaire, verzonden dd. 26 Mei 1951 

door het "Amsterdams Comi tê Kinderui tzending" 

aan H. van de Pol, (Hendrik Willem, geboren 2-10-1 

1921), wonende te Arnhem, CatharUnestraat 46. 

4-6-1951 •
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ilSTERJ>ilS \JOMITli: 
voor KINDER.UITZENDING,
Seor. Ruyaohstraa t 1 11 

A .M S T E R D J.. M •O • 
----------

Waarde Vr i enè. en, 

da.tum postmerk. 

c;i;: '%/ � 
{2Jt-.J� --

Door U werd verzocht om spaarkaarten aan het bestuur van Uw 
centrale organisat:l..e. 
Daar echter besloten ie, da t ie dere afdeling self haar zaken 
zou regelen het kinderka.mp be treffende, heeft Uw organisa tie 
ons verzocht .àit werk te willen overnemen. 
Wij zenden U bospaarkaarten a f. 2. 50 en V'f!/ spaarkaart en a 
f. 1.--. Wanneer de kaarten leeg"geepaard" lllijn, ie er voor ie4era
kaart e en Ove,:eoho·'.; va.n 5 oent, dat NIET voor het kind bestemd
is, doch als drukkosten voor de kaa:rt gerekend moet worden.
Daar om sturen wij U dan ook de kaarten toe ONDER REMB01'RS.
U ontvangt dus per postpakket morgen de kaarten thuis , mits U
he·t vereiste bedrag v.an de drukkosten, n·.1. f. S'". := klaar
hebt liggen.
lilt U dus maa tre gel en nemen, zodat, wanneer morgen d e  p�at
met de kaarten aan Uw deur komt, hij niet terugg estuurd be
hoeft te worden?

IJ4:i.en U weer nie uwe kaarten nodig llocht he bben, clan versoeken
wij U dit t�jdig te beriohten �n zo mogelijk de d�kkosten 
.ller postwissel op te s turen aan -onze penningmee s ter .A..J. T&D 
OostTeen, Pr. Hendrikkade 126"' te Amsterdam-c. 

met ?riendelijke groet, 
et bestuur, 
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No.2210-4-' 51 
U •_,,--(!" .,, w schrijven: 
No .111512'"

(
' dd .16. 6 .19 51. 

Betreft: K .Meijer. 
VERTROUWELDJK. 

10 Juli 1951. 
--t-: 1.rr- ----t_ �-1

�.rJ; 6, .r J / 

1
7

:12 JUU '15'1� 

ACD/ 11J1}tÎ' .f 
In antwoord op bovenvermeld schrijven wordt het volgende be

richt: 

Op 3 Maart 195:ll wer�door Bur:e:gemeester en Wethouders der Gemeen
te Ermelo inlichtingen verzocht omtrent J.Meijer, wonende Hille
gomstraat 63 te Amsterdam, die namens de Vereniging ''Kinderuitzen
ding"te Amsterdam in die gemeente informeerde naar de mogelijk-

�heid tot kamperen. " · •• ,.,, .... ..,,, ... , ., . 
Blijkens een ingesteld onde ek bleek dat hiet ter stede het voor
nemen bestond een stichting op te richten, die zich gedurende de 
schoolvacanties zal belasten met kinderuitzendingen. 
Voor ocit doel werden met besturen van enige speeltuinverenigingen 

alla en van de Nederlandse vrouwenbeweging te Amsterdam meerdere be-
111' sprekingen gevoerd en een voorlopig comité gevormd. 

Ip. dat comité hadden zitting genomen� vao'f'fteeffl:àe Mei je?, die �o 
�emà iei. 

,........ 

iJ&. _I 'f Jacobus MEIJER, geboren te Ter Apel, 21 April 1903, vaIJ\beroep R,.1/ kruidenier, wonende Hillegornstraat 63huis te Amsterdamf en '10 'eij 
//lfi u 1' 0k 611d eiFV.J.u' ,;. l?qf � /ev"°"',rfle Y. 1z,,_.,_1JdJ- .,_,.,..., 4.:ï..":,t7;1:.:.:::f:::::,!!)S:•../JUH ;u,/lf)ifcc. 

f 
1f "' Johan Frederik KOG:ENHOP, geb. Amsterdam, 5.4 ,1904,-1 Jan éoenraad 

� l KOSTER, geb. Arnsterdam,19.8.1916, Anna W.ALVIUS, e.v.H.Ch.Gelok, 
� �geb.Groningen,?.12.1908 en de boekhouder bij het Openbaar 3lacht-� huis te Zaandam Ch.Bakker,-waarschijnlijk identiek met Christiaan 

1 A Christoffel BAE:KER, geb.Zaandarn,15.8.1890, wonende te gaandarn, 
,fi/b Slachthuisstraat sa. 

Het secretariaat van het voorlopig comité was gevestigd ten huize 
van l'vlei jer, voornoemd, .terwi j� volgens "De Waarheid" van 22.? .1950
gelden voor het voorla�comite gezonden konden worden aan BAKKER, 

r. oggertspad te Zaandäm. � 
voor uitzending zouden in aanmerking komen alle schoolgaande kin
deren, ongeacht godsdienstige or.politieke richting. 
Bij onderzoek bleek dat met uitzondering van meergenoemde MEIJER, 

� �lle leden van het comité lid waren van de c.P.N. of N.V.B. 
r" In 1949 had Meijer als kruidenier dé leverantie vah levensmidde

len verzorgd ten behoede van een kinderka.mp en ook in 1950, zou hij 
dat weer doen. 
Over een en ander werd U reeds gerapporteerd bij schrijven No.1230
-'50 d.d.18.4.1950. 
Uit het doorl,laangehealde bericht uit"Werkend Nederland"d.d. 2.6. 
1951 zou kunnen blijken dat bij Meijer, voornoemd, thans het Se
gretariaat is gevestigd van het Landelijk Comité Uitzending Am

sterdamse Kinderen. 
Mëi� wora-'fnog steeds als niet-communistisch aangemerkt, howwel

dat gezien het gezelschap waarin hij zich met betrekking tot dit 
comité bevindt, wel aan enige twijfel on@derhevig is. Hij toont 
veel belangstelling voor het 1

1kind11 terwijl vermoedt wordt dat 
hij door zijn leveranties aan kinderkampen zijn omzet als kruide
niei7 wil verhogen, zodat in dit geval eiggnbelang ook medespreekt.
Dat hij in de E.v.c. een functie vervult, wordt niet aangenomen. 
Hij beheert zijn kruidenierszaak alleen en buiten zijn bemoeiin
gen voor bovenvermeld oornité, is geen enkele activiteit opgemerkt.
---'1--------------------------------------------------------------
$,�,, P.3. 
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� Betr.: K. Meyer. 
VERTROUVIELIJK : Rap1
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V AV 3 
�twoord :._.uJJ. .. y.;-Z;-

In "Werkend Nederland" van 2 Juni 1951 wordt o.m. vermeld,, 
dat het secretariaat van het landelijk commté �oor de E.V.C.
kinderkampen wordt waargenomen door: 

K. Meijer, wonende te Amsterdam,· Hillegomstraat 63.
Ik moge U verzoeken mij in kennis te willen doen stellen 

met de personalia en politieke oriëntering van betrokkene. 
Tevens.zal ik gaarne vernemen, welke functie Meijer, behalve 
de bovenvermelde, eventueel nog in de E.V.C.-organisatie ver
vult. 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
�amens deze, 

7-il 

�� ��mgëöte�8î1%Îimmissaris,

A M S TE. R DA M. 
J. G. Crabbenè.Jm



Verbindingsnr._57. 

Hierbtj heb ik de eer U 

een tweetal pamfletten, hande

lende over de rechten van het 

kind, te doen toekomen. 

Deze pamfletten werden 

hier en daar in deze gemeente 

verspreid. 

Winschoten,22-6-1951. 
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iian ellen,di'e zich mede verantwoorcl.elijk voelen voor het· lot en de toekomst
van het kind. 

-----------------------------------------------�-------------------------

>: 

� Vrijdag 20 April j,1� is een bijeenkomst gehouden van.enkele per�onen, 
aie hr:;.t initiatief '.'f illen nemen .om .te komen tot een or;anisat ie van 
mcnoen, dio do rechten ven hot kind verdedigen. Hierbij nemen ze de vrij
heid zich ook tot U te richten, · 

1 

�Ioe men ook rnogo denken over de oorzaken van de ciorlogsdrieging die over 
de mensheid hangt en van �c obonomische,en sociale onzekorhcid;uaarondcr 
de Jdnde:r.'cn .steeds meer l:j.jden,hoe. men ook mag denken ovc:r :ccligieuzc of 
politie�ce vracgstu�kcn,,,:clke sociale positie men ook mag bekleden, 
2lle eerlijke mensen,dic het kind lief hebben,weten,dat het kind zich
zelf niet kan bescherme'n of zich Jrnn verdedigen tegen de invloc.dcn,dic 
zijn toekomst bedriegen. 

l 
1 

:::Jit feit legt de volwassenen eep grote verantwoordelijkheid op. 

Daarom ziEn de initiatief.nemers het als een plicht om allen,die zich met 
het probleem van het kind, bezig houden

#
op te roepen, om samen te over

le&ge'n:_, .v,a·t gedaan kan wo,rden om aan het kind opvoeding en leveri te 
verzekeren. 

Zij meon.::.en,dat het good zou zijnjh6t ''Handvest voor ·de rechten van 
het kind''in Augustus 1950 zo vastgisteld op het �ongres van de Inter� 
nationale i:'ed.oratiu van 0ndcrwij.2iers organisaties', als basis te nemen. 
U ontvangt hierbij con exomplaar van dit Handvest; 
Zij stollen voor,om voorlopi'.g de punt\in l,3cn 6 als de- bclangrij.ksto 
punten naar voren te brefigcp� : · · • 
Het ligt in de bedoeling� d�t op tErgadcrirtgoni die,·�aar dit mogelijk is, 
gehouden zouden .worden op of omstreeks l' Juni, de· Internationale Kindcr'.'" 
dag (vorig jaar op ·initiatief van· d·e Int, :Oem, V:rouwcri-fedoratic voor het 
eerst in 51 landen gelioqdcn).do verschillende ,aspecten uit het leven�an 
het kind, mot zo gcdocumentcord mogelijk fcitenmaturiaal worden belicht, 
om daarna te komen tot con landelijke bijeenkomst, 
Daartoe roepen zij do medewerking in van medici, paedagogcn, geestelijken 
mensen van de sport, vakverenigingen, verenigingen tot bescherming van bet 
kind, voogdijraden,kinderjustitio, maatschappelijke werkers; jeugd-en 
speel tuinorganisati os, oud.en'aden, zuigcl ingcnzorg, van hen, die zich· 

bezig houclen methet terrein van het afwijkende en verwaarloosde kind, 
schrijvcrd en schrijfsters van kinderboeken, kortom van allen, ook clc 
niet met name genoemde personen en groeperingen, diç zich bezig houd.en 
met sociale,' culturele, wetensèhappolijko en religieuze vraagstukken 
van het kind. 
Het voorlopig comitê hoopt, na gronlig ondo�zoek naar de levensvoorwaarden 
van het kinl,door voorstellen op deze vergadering te komen tot practische 
plannen om bovengenoemcle punten te verwerkelijken, · 
Het verzoekt allen, clie belangstellon in het lot v2n cle kinc�eron, niet 
alleen adhacsie te willen betuigen en zo mogelijk een finantiële bijdrage 
te sturen om clo kosten te doldren,m2,2;c ook om d.ae.dtvcr1:celijkG steun te 
willen vorl�nen, om het gestelde do5l to bereiken. 



et voorlopig comit6 vedookt allen, de handon in•en t,o s1ae.n om met alle

«acht on overgave é,e kinderen to .,.ordcö:igon tegen· d_c scMieli·jko go1101gcn

an de h1fid.:i,gG r;crelclsi tv.at ic cm deze wGg te nemen. 

cvcns verzoekt het U, dit scbrij�en duor te willen geven a�n personen 

f gtoeperinson, v;ac.rvan vuwaéht mc,g _#,orden,. dat zi,j/ zich verantwoordelijk

voelen voor het' lot det je.ugd, waer.voQr U een extra texcmplae.r hierbij 

ingcsl,oten vindt• 
G:raag zullc.n w_iJ U cg , r.n,n�:-.rr� r:1ccr cxtmtiiarcn zendGn. 

Hoc groter en brcács de kring is waarin de rech1'on "an het !eind aan do

orde word.cri gesteld, des tc ernstiger .�ullcn de po5�ngcn zij n# om door

positievs maatrogelen, hd loven va.n het kind, do tockómst van con ..• 

opgroeiende generatie te bevestigen, 

Het voorlopig comitl.

1./Iev!'. Rerr', van :$yk, so,l;lrijfstcr, · 

Moj •• Th.••J-0rri:bsmà, oud·-1:looféL Mcmtc•sorilclcutcrschool.

Mcvr.·'r.:N. Krcgcr., .Arts',. . I• 

Z r ; A • H • Kµ i p-c, r , v c r p.l c�c g s t c r 1 . '

Jvicvr·. A'. R. Store}::, v'é'r']..o skund igc,

Hcvr. F.Voi:ï- Flcii::chcr.' '· 

·J\cfo· Bruin:, leider'· cl't-r ·:1•1 Eu-s.scn•-• (d:igrijpbe.rc jeugd)•

J�uu·Bois �Vdcrz� N.u. s , o . 

Dr. H.Jvïóoy� lcH12.r V.H.û� ·

.Adhacsicbctuigingen' en fihanoïëlc î:>ijdre.g·.ori te zc.:'(ldcn aon: 

Zr • .A.mKuiper, Nic. maas·stre..2.t 22; 'AmstcrcJ.2.m, Gi.\i'b Gcm.·

.Amsterdam l�500 t.n.v. Zr,Ku.ipcr k 1999 met vcrr11è1lding 

'' � .. 

''kind.er cdrnité 11 • 

,_:. ., . ' � 

\. 
' -
' 

' 
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r 



HANDVEST voo::l DE i1.ECH'l'füif VA:H IfE'ï' KIND 1 
----- · -------�--- -------------------� 

1. Het kind. moGt els zoclanig worden beschouwd, zoncler ge1·ingschattend
o�cJ.ersèhied nac:.r gcbóorte(wcttig of onwettig), geslacht, tno.l, nationa
l1;t:cit, ras en kleur, nme.tschappclijk<d welsto.nd, geloof en
lc:vensbe schouwing.

2. Het kincl moet in st2.2t worden gcs�cld zich lichamelijk, geestelijk
een zeclelijk te ontwikkelen op een nortnalc gezon'.ic wijze in een vrije 

v; 2,2.rd ige sfeer, · ' 

3, Het kind moet economische en sociale zekerheid genieten, Van voor 
"zijn geboorte af moet zijn gezondheid afdoende worden beschermd, 

l 4. Het kind heeft recht op gc:;zoncle voeding, klecling, en huievesting, 
z 0\7 cl als op vrije tijd, spel, en gel ogc-nh:'.c i·d-·..Z..i c.1-i--ux:.:t_is_tie k te ui ten, 

5, Het kind moet kunnen opgroeien in· Gen Vricnclc.lijke en bcgrijpenclc 
gtzinsfee:c, die de harmonische ontv{iklc'eling v2..n Zijn persoonlijkheid 
bevordert. 

Î 

6. Het kind heeft recht op vrede, Indi�n- -d� ·vcn.n·tw&oi'clcl ij.ke volvrnssc
nen niet in staet zijn hen die te verzekeren, komen h0t kind en zijn
moeder in de eerste plnnts in aenmcrking voor bescherLling en hulp.
Hetzelfde is ven tocp2ssing in icderd omstandigheid, die een
beireiging inhoudt. l 

•' 

.-.. Het kind dient een opVoGding te ontvangen, die het .ten hannonicusc 
en volledige ontwikkeling verzekert, opdat het een nuttig lid v�n de 
m2atEchappij sordc, 
De2rvoor heeft het recht op het kosteloos volgen ven ellc te.leken van 
onderwijs, w22rbij als enige ma2tEtc.f zijn c�paciteiten gelden, 
Zijn opvoëçlin.;- meet het zowel cul tur,ele vorming nls beroepsvoorlichting 
en vckoplci�ing verzekeren. 

El. Het kin:.l meet narden beschermd tE,gen iec1erc vorm ve.n vcivra2.rlozing, 
�ree�heid en uitbuiting. Het mag niet worden gGbruikt voor onverschillig 
�-: elke vr e rkzc.omh'ec:en, die zijn gezondhc ic1 schac.:cn of zijn ontwikkeling 
in de wc g ste,r.n. 

s. Het kin:l mot licharnelijkq �cestèlijke of socinle nfwijkingen moet
de �ehandeling; de opvoeding' en de speciale zorgen genieten, die zijn
bijzondere toestend vereisen.

10. Het kind moet norc:ten "beschermd tc�cn 2,lles Vint rnindc.n,ia2,rd.i[Shcicls
gcvoelcns of gevoelens ven he.nt zou kunnen opwcklcen�
flGt moot worden groot gebrBcht mot de idee, d2t het tet volle ont
plooiing kP.n gerhken en det het de tioogstc voldotning �cl smnkcn, in�icn
het het beste van zich zelf r,ijdt ce:n zijn evcnn2.nste in een P.l;:;erncnc
geest ven broe�erschc.p oh vrede.

Vastgesteld op het 19c intcrnction�lc congres 
vP.n c.lc :;,:,.� . . J. I. c Amste;.·cJ.c.m, .Augustue 195(;,' 
I11tarn2tion�le Ycdcr2tie v2n Onderwijzers 
Organiso..ties. 
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GE H E I M. 
------------

No •: BV/ G / l'f.t" - ' 51 • 

Hierbij doe ik U toekomen een afsahrift 
van een brief betreffende de kinderkampen, ge
richt aan H.w.v.d. Pol, geboren 2.10.1921. 

Ei n d e  • 

6.6.1951 • 
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H.v.d. Pol
Catharijnestraat 46
Arnhem

Waarde Makker, 

Amsterdam, 4 Juni 1951. 

Het is ons bekend, dat in Arnhem ook gespaard wordt voor 
deelname aan de Kinderkampmen in Loenen. 
Mij zijn echter verder geen gegevens bekend over het 
aantal deelnemers e.d. 
De eerste betaling ad i.2,50 per kind per week had reeds 
voldaan moeten zijn, terwijl wij op 15 Juni a.d. per kind 
r.6,- is ons bezit moeten hebben.
Wij dringen er daarom op aan, ons zo spoedig alle be schik
bare gegevens evenals het reeds binnengekomen geld toe te
zenden.
De tijd dringt.

In afwachting van je spoedig bericht, verblijf ik, 

Met kam. geoeten, 

namens het Comite Kinderkampen 

J. de Ree (pennm.)
p.a. Vondelstraat 54

.Amsterdam 

w.g. ----



OOiVIITE TEh V�RDE.DIGDTG VAN TIE RECHTEN VAN HET KIND 
Voorl. Se era� Prinsengracht 21, Amsterdam. 
----------.-------· ... --·--··-·--- ........... _______ -- ·-----------------

A' dam,16 Juni '51 
L.S.,

Op Jil[aandag 4 Juni belegden een aantal initiatiefnemers 
een propagandavergadering. Wij geven U hiervan een kor.t 
verslag. 

Op de ze bijeenkomst kwamen 110 adhaesi ebetuigingen bin
nen� waarvan een deel uit speeltuin- en onderwijskrin-
gen. 
De avond stond. cader :..ei ding_ van Mevr. F. Vos-Fleischer. 
Het woord werd gevoerd door de Heer Du Bois, Mevr. J. 
Kuyper en Zr. A,IL Kuiper� 

De eer.ste spreker vroeg zich af of bij alle waardering 
van 11 het kind 11 , dit kind niet tot nkind van rekening11 

wordt, nu. reeds twee wereJ.doorlogen (in de eeuw Val}. het 
11kind;1) hebben gewoed met all e verschriklrnlijke gevol-

��cn van dien� Spreker vroeg zich af of wij weer terug
gaan na.ar de leuze ;i een kinderhand is gauw gevuld 11 • Met 
een warme dr:!.ngende oproep om het werk van het Comi t6 te 
ondersteunen, besloot deze spreker zijn rede. 

Mevra Kuyper sprak aJs huisvrpuw en moedGr. Zij vertelde 
van het grote lichaD.lolijke en geestGlijke leed, dat elke 
oorlog speciaaJ.� over de kinderen brengt, zij vroeg zich 
af� waarom de mensheid zich wel afdoende tegen all erlci 
ziekten tracht �e beschermen (denk aan de zo juist opge
treden poï.ckeng2vallon in Brabant) doch tegen een alles
omvattenC.e ra!D.p als een nieuwe oorlog, geen afdoende maat
regelen neemt,, Ontstollend waren de cijfers over oorlogs
uitgaven in vorgelijki.:ng tot die voor sociale posten. Tot 
slot citeerde spreekster eon uitspraak van de vlieger
schrijvc:::- _ !\,., Viru:.y in 1 'Het Paroolu . Viruly rekent daarin 
uit, dat not '::lijoongl:02:'3.Chte bedrag van de hele "Haak in 11 

actie even groot is, als het bedrag dat verloren ging, 
toen bij de jûngste mili tairc oefeningen, twee straalja-

èo:rs t�ge� �l.:caar botsten.,
.. Zr. A.H. Kuiper� sr:irak over de geesteliJke verminking van

do kinderen door de f.Llm1. pers, radio; zij sprak over de 
funeste i:wloed; die do kinderen ondergaan bij slechte wo
ningtoestanden., spanningen in het gezin enz. "Miss chi en is 
er bij enkele mer:s en op lecftij d 5 berusting in de dood, 
bij de j cugd is cc::· eon fel vci:r:zet van het jonge levEm te
gen do dood Gll wiJ volwassenen hebben tot taak om de jeugd 
to -ooschc.r1n.,..:n togen do clooQ

? 
vóór het levent1 . 

Mevr, TI.ol:i.er� 1ç·Lmc:ms declamatie maakte di epe indruk. 

Na de p2U·'0 sp.�c;',1;: Je: lioor A, Banning, hoofd van dg binncn
va::1rJcc0v,o::i:; �,.n P. :1 tcrà.E.,m., cl:i.c r.1et eo::1 paar duidelijke voor
beolè.on a.2 oc1 ·�c'1f op g:cot3::.'c bowus_twording van ouders en op
vo cè 01·s '. oor htn �dak· tc1.' verdediging van do rechten van 
hot kin�, 
Bij ë.c goëiaoh tew .. tssli:'lg svrak nog oen j ougdloi der en con 
oorlcgs::..::Jaliëc, 
Do j eugC.J.o.;.c�o:c sp n.:-:: vocr2.l ovor do financi cl e Z"rgGn 
waa:rondor :.ut j eugdw0:rk gebukt gaat. 

Tot bcsJ.ui. t doclamoorde J!ievr- Numan. 

-IIE"·---·---
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ACD/ ÏJi.ii!: � 
De Binnenlandse Veiligheidsdienst . . . ', 
te · '· ·· ,

l Ik doe U hie-rbij toekomen a..f sohrU'ten van: . 
1 e. een brief betreffende cursussen '1 Korte Ge� 

sch1edenis 11 c.p.s.u. (b), lrl.1 /2r 
. / , 2e. een brief betreffende h� amI,lest1e-oomit� 

11Piet van Staveren 11
, MJ /3rB

3e • een maa.ndnota 11 Eaho van het Land" V'OQr de 

At 
afdelingen 1n Centraal Gelder1and en trJJ jt-11 2.

4e. twee nota's ve:n b,ór·ehures en vlugschrift P!lriW Gebeurteni.ssen Finsterwolde. f v. 'i l,,..y-
.J 

/'. 
De originelen zijn afkomstig. van het Partij-

} 

best uur der C .P .N. te Amsterdam en bestemd voor · · 
1 het

. 
Districtsbestuur Centraal Gelderland. · : 

. r0p het adres vermeld 1n nota no. 3792 Jos.Israels-
laan 99 Arnhem woont C.A. van der Schouw, ge-

; '..boren 2.101.1900. · ... ,
\ // 8 ... � 

- , ·( Ed n d �. 

-l\.;)UJ --------- 20.6.1951 •.. �,, 
l. 

'• 
. . 

UITTB.I1CSEl. 
UU: &j) 11.S.

Voor: &fJ 1 � s-fl 
<>.a.v.: (o� °"· 

Dat., l/8-.S"J Q 
Par.: w 



AFSCHRIFT. 

PARTIJBESTUUR, 
Communistische_Part�_Nederland. i > I ... 

Roemer Visscherstr. 4, A'dam: Tel:83502. 

Amsterdam, 13 Juni 1951. 

Aan de districtsbesturen. 
------------------------

1:raarde Kameraden, 

Het amnestie-comité Piet van Staveren heeft 
bekend gemaakt, dat het in de naast toekomst een brochure, ge
titeld "Vr\jheid voor Piet van Stave ren" zal doen verschjjnen. 

De brochure is door Eric Mol, een oud-gevangen 
militair, op een boeiende wtjze geschreven. 

1.'Tij willen een aanzienlijke bestelling op de
ze actuële en uiterst gewichtige brochure plaatsen. Derhalve 
verzoeken we jullie ons zo spoedig mogelUk een zo groot moge
l�ke bestelling op te geven. 

De gehele opbrengst van de brochure komt ten 
goede aan het amnestie-comité. De prjjs staat nog niet vast, doch 
er wordt naar een zo laag mogelijke prijs gestreefd. 

Met kameraadschappelijke groeten, 
Communistische Partij Nederland. 

De afdeling propaganda. 



Amsterdam, 27 Juni 1951. 

L.S.,

De oprichting van een Initiatief-Comité ter Verdediging van de Rechten van het 
Kind op 20 April j.l. heeft bij vele personen uit alle delen van Nederland gro
te ingang gevonden. 
Adhaesie-betuigingen kwamen binnen; bijeenkCfllsten·van adhaerenten vonden in aan
sluiting daarvan plaats. 
De drie punten van het 11Handvest van de rechten van het Kind 11 (Vastgesteld door 
het in Augustus 1950 gehouden congres van de internationale Federatie van Onder
wijzers-Organisaties),- waarin in punt 1 en) wordt gewezen op het recht van het 
kind op gelijke behand�ling voor de wet, sociale en economische zekerheid, goede 
üorg voor zijn gezondheid, terwijl in punt 6 vooral het recht van het kind op 
vrede tot uiting komt, vormden op diverse bijeenkomsten grondslag tot discussie'. 
Het Comité streeft er achter naar vastere vorm te geven aan zijn werkzaamheden 
en in nog uitgebreider kring belangstelling daarvoor te wekken. 

In verband daarmede belegt het Öomité op Zaterdag 7 Juli a. s, een landelijke con
fer ent.ie in hotel Krasnapol sky, Warmoe sstraat, Amsterdam C, van 's middags 4 uur 
tot 1s avonds ca. 10 uur, waarbij ook Uw aanwezigheid op hoge Erija w�rdt....)l;ëëtêrd. 

Op deze bijeenkomst zal het woord worden gevoerd door: 
de heer Dr. H. MooyJ Leraar V.H.O. 
Mevrouw E• de Smi t-Kruyt, 
de Heer Drs. H.J. Jordan, rector Utrechte Lyceum. 

Door discussie bijdragen op alle gebieden, het kind betraffende (gezondheidszorg, 
speeltuinwerk, onderwijs, maatschappelijk werk, opvoeding etc.etc) hoopt het 
Comité te komen tot een vruchtbare gedachtenuitwisseling tussen de aanwezigen, 
waarop in de toekomst kan worden voortgebouwd, 

· Het· Oomitl vertrouwt, dat U door Uw aanwezigheid blijk zult geven van Uw inzicht
�n do noodzaak als volwassenen de handen ineon to slaan ter vordcidiging van do 
Wachten van hcit kind, 

Zij, die door onze bemiddeling slaapgelegenheid wensen, verzoeken wij dit voor 
5 Juli mede te delen; in de reiskosten kan desgewenst worden tegemoet gekomen, 
Geldelijke bijdragen ter dekking van de kosten zullen gaarne worden aanvaard, 
(Gem. Giro Amsterdam 13500 ten behoeve van Zr. Kuiper, K 1999 met vermelding 
11K indercom i té11) 

-

Teneinde een overzicht van het aantal belangstellenden te krijgen, verzoekt het 
comité U onderstaand strookje zo spoedig mogelijk to zenden aan het secretariaat, 
zr. A,H. Kuiper, Nic, Maesstraat 22, Amsterdam zuid. 

In 'cte hoop U op de Conferentie aanwezig te zien, 

namens het Initiatief-Comité, 
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Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te J�0� 
's-G r a v e n h a g e. 

� ,r;e.

VERTROUWEL1JK. 

Hierbij doe ik U toekomen een afschrift 

van een schrijven van het Land.Comité Kinder

kampen, Vondelstraat 54 te Amsterdam, onder

tekend door J. de Ree (penningm.) gericht aan 

:@!! de Pol Hendrik Willem, geboren te Arnhem 

2-10-1921.

J� de Ree voornoemd is identiek aan 

Johannes de Ree, geboren te Arnhem, 1-6-1922. 

5-7-1951 •
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H. v.d. Pol
Catharijnestraat 46.
Arnhem

W .M., 

AFSCHRIFT. 

Amsterdam, 4 Juli 1951. 

De dag, waarop de kinderka.mpen beginnen nadert met rasse schre-

den en daarmede dus ook het tijdstip, waarop het deelna.megeld 

moet zijn voldaan. 

Op mijn schrijvennvan 4 Juni j.l. ontving ik helaas geen antwoord 

hoewel mij bekend is, dat er in Arnhem kinderen spEren voor 

de kinderka.mpen te Loenen. Ik wil daarom zo vrij zijn, 

aan te dringen op zo spoedig mogelijk bericht en betaling van 

het deelna.megeld of althans een zo groot mogelijk deel. 

De deelnemerskaarten worden direct na ontvangst van het bedrag 

van f 15,- per kind en f 5,- per leider(ster) toegezonden. 

Het zal je duidelijk zijn, dat wij juist nu voor de opbouw van 

het kamp voor grote financieele verplichtingen staan en wij ver-

trouwen er dan ook op, dat je door een vlugge betaling (en be

spreking met de andere deelnemende organisaties) je medewerking 

zult willen verlenen, waarvoor b� voorbaat mijn dank. 

In afwachting, 

Met kam. groeten, 

w.g. J. de Ree P"_ vtf
( penningm.) 

Land.Comite Kinderkampen 
p.a. Vondelstraat 54
Amsterdam.
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Nr.1735-d-l-51. J.-3J/-, 
Onderwerp;land.conf.Comité ter verdediging -i.:- - ._/ 

an d r cht n h t K. d �...,.,1··10 JUU W\511 ..,,{)L-v e e e van e in OP�'ZAART ,.., r., 
..... � ., ..... \ �·-· 

DI:BN.STGEHEIM. Je-4-�-" A(D/ , ? 
' C 

�· . � /-_}ès.Jt f 
Verslag va-n de l�Îjk-��o�erenti e Initiatief-comité 
ter verdediging van de rechten van het kind,gehouden op Zater-
dag 7 Juli 1951 in Krasnapolsky te Amsterdam. 
Deze bijeenkomst was aangekondigd in "De Waarheid''' van 6 Juli 
1�51 en bedoeld voor leden en genodigden terwijl medegedeeld was 
dat belangstellenden ook ronder uitgenodigd te zijn zich bij ae 
conferentie konden voegen. 
Aanwezig waren ongeveer 40 persohen,variërend van 20 tot 50 jaren 
terwijl ruim 25 der aanwezigen vrouwen waren.De vergaderzaal had 
een capaciteit van ongeveer 300 personen. 
Versieringen waren niet aall§ebracht en colportage e.d.vond niet 
plaats. 
Aan de ingang van de zaal werden van de genodigden de ingevu�de 
uitnodigingskaarten ingenomen terwijl niet genodigden een kaart 
ter invulling konden verkrijgen.Vervolgens werd men verzocht de 
handtekening op een presentielijst te plaa�sen waarna men in he� 
bezit gesteld werd van4.esoort manifest van het comité en een "hand 
vest voor de rechten van het kind 11• 

Te ongeveer 16,15 uur werd de bijeenkomst doCll:' een achter de be
stuurstafel zittende onbekend gebleven vrouw,met een woord van 
welkom geopend.Direct daarop gaf· zij het woord aan: 

,( Hendrik MOOY,geboren te Amsterdam,11 Juli 1900 en bekend. 
Spreker wilde de Rechten van het Kind ook noemen de Pl:L.obt@» van
de Ouders.Deze eeuw,zegt spreker wordt wel genoemd de Éeuw van 

het Kind en het kind heeft vele rechten En beschE:emende bepaling
en doch er dreigt groot gevaar.Het gevaar nameli.ok dat hetgeen 
voor het kind bereikt is in de toekomst verloren gaat.Daarom is 
het zo gewenst om propaganda te maken opdat hetgeen bereikt is 
behouden wordt en uitgebreid. 
Er is op velerlèi gebied nog veel te doen.Zelfs in ons land,waar, 
men op dat gebied toch lang niet achterlijk is mankeert nog ge
noeg en de haren rijzen ten berge als men internationaal ziet 
hoe de toestanden in vele andere landen zijn. 
Spreker voorziet dat men op deze conferentie onmogelijk alles 
kan verwerken en beveelt aan enkele voornaamste- punten van het 
reeds genoemde hand�est in de eerste plaats te b9zien,te weten 
de punten 1,3 en 6 welke artikelen hij vervolgens voorleest. 
In Belgi�,Zweden en Zwitserland,zegt spreker,werdt reeds veel ge
daan op het gebied van de bescherming van het kind,terwijl men 
dit nog hoopt uit te breiden tot vele andere landen,vooral na de
Internationale conferentie welke men in September 1951 in Wenen 
hoopt te houden. 
Spreker erkent dat het gevaar bestaat dat men in politiek water
komt en he.eft daar veel bezwaar tegen,doch voor het kind moet 
men dit risico lopen. 

Vervolgens werd het woord gevoerd door een v:rouw die mevrouw 
SMIT (SMIDT) of (SMITS) v1erd genoemd,Oniet nader bekend). 
Spreekster herinnert er aan dat dnor de tijden heen vaak is be
wezen dat door het initiatief van enkelen iets nodigs en groots 
tot stand kwam,b.v.de zuigelingenzorg enz.In 1945 sloeg men de 
handen ineen om voor de kinderen in het algemeen wat te bereiken 
b.v.Spaarndammerbuurt,waar een kindercrèche}!f werd opgericht. 
Het is ontstelle.nf..hoe de jeugd in de oorlog heeft geleden.En zelf�
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nu de sporen hiervan nog niet zijn uitgewist,komt in Korea de ellm
de weer opduiken. Een derde wereldoorlog moeten ,1 e voorkomen. En niet 
alleen deze oorlog voorkomen want velen vergeten dat door de onzinni-
ge bewapening het kind tekort komt. m 

, Spreekster vergelijkt de bedrci,gen welke op. de begrotingl950 en 1951 
uitgetrokken worden mm::txi:brx:xR:kk:wx� voor Oorlog en Marine,met 
de bedragen welke uitgetrokken worden voor Onderwijs,Kunsten en We
tenschappen.Zij nbemt als de gevolgen:woningnood,abortus,bouwstop
kleuterscholen.In Amsterdam zijn maar 5 kindercrèches,geen gymnas
tieklokalen bij de scholen,geen sportvelden en speelplaatsen.Spreek
ster beveelt aan om het comité te steunen teneinde in vele dingen 
verbetering te kunnen.brengen. 
Aangezien de derde spreker nog niet aan�ezig is wordt de discussie 
geopend.Hieraan namen. een 15-tal pe�sonen deel. 
In deze di13cussie werd veel gesproken over de mell:kverstrekking op de 
scholen,de enorme uitgaven voor bewapening welke noodwe�dig tot een 
nieuwe oorlog moest leiden, de maasadoorlichting tegen T. B.C. ,het Jo t 
van de ongehu.7de moeders met hun kindereru,iwaarbij zelfs geopperd werd 
een speciaal huwelijksbureau vpor dergelijke moeders op te richten, 
de oorlogspropaganda op de scholen,de werking van de atoom-explos:ie 
op het kiemplasma enz. · 

• De redevoering,destijds door mevrouw Soenito,gehouden over de ellende 
in Korea werd veel aangelj.aald en eenstemmig was me n wel van oordeel 
dat punt 6 van het ha.nel vest 11Het kind heeft recht op vrede enz. "wel 
het eerste en voornaamste was om over te beraadslagen daar vrede de 
veiligheid waarborgde en tevens het geld zou vrijmaken voor alles 
wat het kind nodig had. 

j � . 
. t 

\Van ,18,30 tot 19,- uur werd de conferentie onderbroken door een 
-� pauze ,vJaarna de reeds genoemde MOOY de vergadering heropende en ver-
, der als voorzitter fungeerde.Hij deed eerst enkele mededelingen over

vergoeding van reisgeld aan diegenawdie van bui.ten Amsterdam kwamm 
en bood pok logies aan voor degenen die hun woonplaats niet meer kon
den bereiken. Inmiddels was de heer H.J. JORDAN ( wonende te De Bildt) 
gearriveerd,welke na welkom gehet�n te zijn het ivoord kreei. 
Spreker herinnerde aan Maria Montessori,die jaren geleden al pleitte 
voor de rechten van het kind en het kind de "vergeten burger" noem
de en een 1111inisterie voor het Kind tr propageerde., aange zien ook voor 
alle andere dingen Ministeries waren (Oorlog-Marine-Waterstaat enz.). 
Ondanks alle sociale wetten en be sclmrmende bepälingen blijft het 

• kind geestelijk onbeschermd en het is hierop wel bijzonder van toe
passing �''door U, over U en zonder U 11 • En het. ge.a.t hier niet alleen om 
de- zogenaamde misdeelde kinderen,neen ook de anderen zijn ten prooi 
aan geestelijk ge.vveld .Het kind. heeft recht op geestelijke ontplooi-
ing en doort foutieve opvoeding wordt het kind geestelijk leed toeg3-
bracht.Het. kind schept de volwassene en daarom kan men de ve·lwassenen 
en ook de leiding niet verbeteren als men niet het kind verbeter 1. 
Het kind moet zo opgevoed worden dat bezitsbe�rip,met als gevolg J::eb
zucht en angst, zich niet ontwikkela.De hang naar macht is het kind 
niet aangeboren maar is :een gevolg van de opvoeding. 
Tot heden worden kinderen opgev� d als omnondigen en als het zo door
gaat zullen zij willoze volgelingen zijn voor Hleidèrs" die hun alles 
kunnen laten doen,zelfs doden.Het kweekt ge1>rek aan verantwoordelijk-
heidsgevoel voor de eigen daden. 
Ook verwaarloos! men het 1·eren samen te. leven en samen te werken,de 
persoonlijkheid wordt niet ontplooid.Dit alles moet veranderen en 
het is een lange weg,maar de enige die kan.voeren tot een be tere 
samenleving. 
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Nadat vervolgens nog enkele discussies waren gevoerd werd ook 
gesproken docr :Marcus· BAKKER geboren te Zaandam,20 Juni 1923 
en bekend. 
Deze spreker zeide dat hij vele voorstellen had gehoord doch 
naar zijn mening bewogen zich deze bijna allen op terreinen waar
op reeds andere organisaties werkzaam waren.Ook de naar voren ge
brachte punten van het handvest moest hij om die reden afwijzen 
daar b.v.de mensen die in deze organisatie wilden werken voor 
de vrede,zich veel beter konden scharen in de rijen van de di
verse vredesacties enz.Naar sprekers mening moet men een kardi
naal punt vinden waarop te ·verken is en waarop eigen werkzaam
heid mogelijk is zonder op Jteggegraasde weiden te komen.In dit 
verband wilde hij punt 10 van het handvest noemen. 
(punt 10 handvest$ 11Het kind moet worden besch:ermd tegen alles wat 
minderwaardigheidsgevoelens of gevoelens van haat zou kunnen op
wekken. 
Het moet worden groot gebracht met de idee,dat het tot volle

ontplooiing kan geraken en dat het de hoogste voldoening zal 
smaken,indien het het beste van zichzelf wijdt aan zijn evennaas
te in een algemene geest van broederschap en vrede,. 
Hierna liep de discussie op dood spoor en de comitéleden achter 
de tafel wilden kennelijk de bijeenkomst maar spoedig doen eindi
gen om nader houding te bepalen. 
'Er werd nog gepleit voor een rustig overleg om tot een sterke en 
vaste lijn te komen,waarna de voorzitter verzocht zich als m:rde
werker op te geven. 
Te ongeveer 22,- uur sloot de voorzitter de bijeenkomst.Na de 
sluiting las de voorzitter nog een door een der aanwezigen inge
diende motie voor,waarin er op aang:edrongen werd,dàt geijverd 
zou worden voor een vredes-verdrag tussen de grote vijf .De voor

zitter zeide zelf dat,naar zijn mening,zulk een motie niet op

het terrein van dit comité lagJdochrwerd met 19 tegen 12 stem
men aangenomen en zal gepubliceerd worden. 
Hierna gingen de aanwezigen rustig uiteen. 

Over het algemeen kon men aan de veel sprekende 11 opvoeders" mè r� 
dat zij veel over opvoeding gele�en en zelfs gestudeerd hadden 
doch dat hun aanraking met het kind zich beperkt had tot enkele 
uren per dag buiten het gezin.Er werd overigens veel sentimen
teel gesproken doch gelukkig lieten enkele "jeugdleiders" wel 
eens een gesond en klaar geluid horen dat getuigde van werkelijk 
heidszin.De bijeenkomst verliep gematigd en rustig doch wekte 
de indruk volkomen onbelangrijk te zijn.Een der bezoekers opperd 
bui ten de vergadering de gedachte dat de "leidi�g gestuurd was". 

eind 
Mede verz.aan B.M.Asd. G-
it \\ H.C .Asd.
�\-\,\\ \ 
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Hierbtj doe ik 7toekomen een afschrift 

van een schr�ven van het Comité ter uitzending
van een arbeidersdelegatie naar de Sowjet-Unie

te Amsterdam, gericht aan van de Pol Hendrik 
Willem, teboren te Arnhem, 2-10-1921. 

6-7-1951 •
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COMITE TER UITZEND ING VAN EEN ARBEIDERS
DELEGATIE NAAR DE SOWJET-UNIE. 
Secr.: H.Stenacker, L.de Colignystr. 12 hs, 
! m s t e r  d a m  - W.
--========--=========

Amsterdam, Juni 1951. 

Waarde Vrienden, 

Wij vernamen dat binnenkort in Uw gemeente een delegatie-verslag
vergadering wordt gehouden. Onderstaand laten wij enkele wenken 
volgen, die er mogelijk toe kunnen bijdragen de bijeenkomst te 
doen slagen. 

Wij wensen U veel succes, en verblijven, met kameraadschappelijke 
groeten, 

Namens het Comité 
H. Stenacker, Secr.

1. BEGROTING opmaken van inkomsten en uitgaven en proberen deze
sluitend te krijgen bijv. met een toegangsprijs van 20 of 25 et.

2. TOEGANGSKAARTEN EN MANIFESTEN dient U zelf te verzorgen. (Zie
als voorbeeld bijgaand Amsterdams manifest). Als sprekers dient
U aan te kondigen "enige leden van de delegatie", terwijl er te
vens gelegenheid is voor het stellen van vragen.

3. KAARTVERKOOP. Ter ondersteuning daarvan vooral aan de bedrijven
een manifestje uitgeven en verder bij de kaartverkoop alle be
vriende organisaties inschakelen.

4. CONTROLE. De kaartverkoop regelmatig controleren, opdat geen
kaarten ongebruikt blijven liggen. VOORAL DE LAATSTE WEEK VOOR

DE VEI{GADERING HIERAAN ALLE AANDACHT GEVEN.
5. AANKLEDING ZAAL. Podium versieren met Nederlandse en Sowjet-

Russische vlag en de leuze "Vrede en Vriendschap met de Sowjet
Unie", verder in de zaal o.a. de leuze "Tekent voor een Vredes
pact tussen de Grqte Vijf".

6. COLLECTE. De opbrengst daarvan te bestemmen voor de delegatie
leden, die wegens hun bezoek aan de s.u. zijn ontslagen. De col
lecte goed organiseren, bijv. voor de pauze en met gebruikmaking
van bussen of schalen.

?. COLPORTAGE alleen met _m�eriaal van de Vereniging Nederland-USSR 
over de Sowjet-Unie en drrarnaasJ;)iandtekeningen inzamelen voor 
een vredespact tussen de Grote Vijf. 

8. Verzuim verder niet de Plaatselijke- en Streekpers een uitnodigin
voor deze bijeenkomst te zenden, opdat zo mogelijk een kort ver
slag van de vergadering wordt opgenomen.

9. Tenslotte verzoeken wij aan de delegatieleden, die in Uw bijeen
komst het woord voeren, de reiskosten te vergoeden.

Aan H.W. van de Pol, 
Catharijnestraat 46, 
Arnhem. 
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ONDERWERP: Amnestie-comité voor dienstweigeraars Indonesi8 
(secretariaat: Mevr.Mr.T. SOENITO-Heyligers,Ger.Terborgstraat 49, 

te Amsterdam-z.) 

VERTROUWELIJK. 17 Juli 1951. 

Bijgaand wordt U te Uwer bediening toegezonden een door bovengenoemd comité 
tegen de prijs van minimum 10 cent verspreide brochure, getiteld : "Vrijheid 
voor Piet van Staveren 11 (in duplo), samengesteld door de U bekende Erik MOL

(Schoten,27-8-' 26), wiens voornaam op de brochure wordt weergegeven �''Eri.2,". 

Bijlagen: 2 

�-,�� 
E-3.



( Interview metl COLLECTEERT 22 SEPT�, 
��·y · voor slachtoffers waterfii<>>J'.<L';,,�

Jaap Brandenburg 

(Van onze verslaggever) �•'1;�1 .............. 11-a "'.'..'1 .. 
A.MSTERDAM, 10 September - Na de wolkbreuk " aiacbi nan __ :,

8 op 9 Augustus j.l: is er een Watersnoodcomité gevorrmd, dat zich 
ten doel stelt de getroffenen te helpen. Zaterdag 22 September zaZ 
er in alle delen van de hoofdstad worden gecollecteerd. In verband 
hierm"ede hebben wij het Communistische gemeenteraadslid Jaap 
Brandenburg een interview afgenomen, hetwelk hier volgt . 

• mit� op brede· basis
V r a  a g: Hoe is · de samenstelling

van het Watersnoodcomité en hoe is de 
samenwerking tussen d,; leden? 

Opgeven voor collecte: 

Afrikanerplein 4 7 hs 
f "Felix Meritis" An t w o o r d: Onmiddellijk nadat ons 

hekend werd, dat vele Amsterdamse ar
beiders en kleine zelfstanàlgen door de 
wolkbreuk aan have en goed waren ge
troffen, hebben wij het initiatief g·'.:,:;_.ji-�::-;::;;r;:.,...., 
men om tot een hulpactie te komen. Wi;/ 
v.:mden verscheidene personen bereid hun 
medewerking te verlenen en zitting te 
nemen in een voorlopig hulpcomité. 

Dit voorlopige comité heeft toen e 
bespreking georganiseerd met vertege 
woordigers uit het stedelijke politie e, 
sociale en culturele leven. Verscheide en 
van hen traden toe tot het co ité, 
waardoor het karakter daarvan icli er-:1'================= sterkte. De samenstelling v h 
mité is zeker zo, dat het aanvaa ba 
is voor alle groeperingen in onze ad. 

V r a a g: Hebben de -leden v n het 
comité daarin namens hun veren gingen, 
organisaties of partijen zitt· geno

? 

ondernemingen en personen soortgelij
ke resultaten zullen opleveren, maar wij 
moeten er toch rekening mede houden, 
pat ·de collecte van 22 September a.s. 

et grootste deel moet opbrengen van 
t bedrag, dat nodig is. om de getrof

f en zoveel mogelijk schadeloos te 
st Hen. 

r a a g  : Wat verwacht je van de 
coll cte? 

A t w o o r d : Hierbij spelen vele 
fact ren een rol. Het is duidelijk, dat ons 
Cm:ru é, ook al is het representatief, nog 

1 

niet . , · e bekendheid heeft die bijvqor
beeld organisaties en verenigingen als 
,,Zonn straal" kankerbestrijding, Va
cantie · derfeest hebben. Dat is na
tuurlijk een nadeel. 

Maar �oorslaggevend voor het succes 
van de c

�
eote 18 het aantal collectan

ten. Juist omdat ons Comité slechts tij
delijk 18 n welnlg. bekendheid geniet 
is llet ab 1\'luut noodzakelijk, dat het 
aantal coll�tanten �p 22 September 
groot za.l · dat zij die dag actief zul-

n werken. dit gebeurt zal de nood 
in gezlnne der getroffenen gelenigd

(
;----�""' :Amsterdam,� heeft het ere-voorzitter- kunne orde Ik zou da.e.rom middels 

schap van het Comité aanvaard. Zoals "De waar_ e , nogmaals een beroep 
U ziet een Comité, dat alle lagen van willen doen op mijn partijgenoten, 
de bevolking vertegenwoordigt en vol- ,geestverwanten en alle lezers, om zich 
doende representatief kan worden ge- zo spoedig mogelijk als collectant op te 

\ noemd. geven. _ 
V r a a g: Wat heeft het Watersnood-

comité tot dusverre voor de slachtoffers 
van de wolkbreuk gedae.n? 

An t w o o r d: Ten eerste hebben wij 
ons belast met het verzamelen ve.n de 
namen en adressen van de getroffenen. 

merbij hebben WU actieve steun 
genoten van mijn partijgenote 
Esther Teeboom, die reeds middels 
het Adviesbureau Van de Werkende 
Bevolking een 160 schadegeva.llen 
had opgenomen en nauwkeurig ge
registreerd. Deze gevallen zijn of 
worden voor de 22ste September on
derzocht door de Sociale Raad, Hè-
engracht Amsterdam. 

-Daar�a hebben wij alle organisaties, 
verenigingen en partijen aangeschreven 
met het verzoek ons Comité zoveel mo
gelijk steun te verlenen, vooral wat be
treft het mobiliseren van collectanten. 
Verder hebben wij tal van bedrijven, per
sonen en instellingen schriftelijk om 
financiële steun gevraagd, terwijl wij 
eveneens alle personeelsraden en kernen 
hebben ae.ngezocht vooJ" hulp in allerlei 
vorm, bijvoorbeeld door collectes in be
drijven, kantoren en instellingen. 

V r a a g : Heeft een en ander reeds 
resultaten opgeleverd? 

An t woord. Ja, maar nog te y.rei
nlg. Een uitsteken!! resultaat is de me
dewerking van het personeel van de 
ADM. Van de kern ontving het Comité 
een brief, waarin werd medegedeeld, dat 
van de directie toestemming was ver
kregen om in -het bedrijf te collecteren 
en dat zes man Zaterdag vrijgesteld zul
len worden om aan de straatcollecte 
deel te nemen. 

Wij hopen, dat de andere brieven aan 
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COLLECTANTEN 6EVBAAGD 

voor 

Coniité Watersnfod.19:il
Van het lid van de Amsterdamse Geme te.raad Jaap Brandenburg, 

mtvingen wij de volgende oproep: 
Door de wolkbreu,7, in de nacht vcm 8 o 

van onze stadgenoten zwaar gedupeerd. 
7ezinnen en kleine middenstanders l/Jl--r....,;ro 
whade opgelopen. Zij zijn niet bij 
1erstellen. 

Zij hebben de hulp van anderen noa· en h t fa .voor deze h1tlp, dat het 
'omité Watersnood 1951 een beroep oet op e zvn voor hulpvaardigheid 
n solidariteit van de Amsterdamse evólkin · . 
Het Comité organiseert o Zater g 22 Sep ember a.s. een grote straat

n huis aan huis-collecte. V dez collecte z ·n zeer vele personen nodig, 
!ie ztch van 's morgens 8 tot 's onds 6 uur enige uren a1s collectant(ei 
· er beschikking willen stellen. ' · ' 

Ondergetekende doet als l� van h o itil Watersnood 1951 een 
tringend beroep o� alle leden an de Partij e an de massa-organisaties, 
,p alle vrienden van de Partij om zich in grote getale voor dit doel dis
ionibel te stelle11. 

Het gaat om meer dan 300 gezinnen, die over het-algemeen tot de minst 
·raagkrachtigen behoren. Zij kttnnen de h1tlp van 11/Un medestadgenoten 
iet missen. 
Geeft 1i daarotn op aan J. Brandenburg, geboiiw Felix Merit11<1, Keizers-

1racht 3!4 (telefoon 34165) of Afrikanerplein 41 hs (tel. 52218). 

Wij onderschrijven van harte de oproep· van· J. Brandenburg voor col-

·1·
lectant.en. Ook onzerzijds doen wij een dringend beroep op de lezers(essen) 
van De Waarheid op Zaterdag 22 September a.s. enige uren vrij te maken 
om te collecteren voor onze getroffen stadgenoten. Zij, die zich hiervoor 
willen opgeven, dienen dit eveneens te doen op de door J. Brandenburg 
genoemde adre.s;,en. DE REDACTIE. 
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Amsterdam, 27 Augustus 1951. 

L.s.,

In one schrijven van 21 Juli j.l� berichtten wij U, dat de 
Internationale Oonferentie ter verdediging van de Rechten 
van het Kind in de Maand September te Wenen gehouden zou 
worden. Wij kregen echter bericht, dat deze Conferentie wordt ..,/ 
uitgesteld tot Januari a.s. 

In verband met de verdere werkwijze van het Comité en de 
taak, die naar aanleiding van dè conferentie voor ons ligt 
stelt het comité zich voor :i.n de loop van de maand Septembar 
met verschillende belangstellendan een bespreking te bslaggen, 
waa_rvan U nog nader baricht zult krijgen. 

l 

Hoogachtend, 
Oumité ter V arclediging van de 
Rechten van het Kind, 

Beer. Zr. A.H, Kuiper, 

\ 

Nic, Maesatraat 22, 
Amster'dam • 
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'Jnze krant dee� niet tf}ver
geef s een beroep op de bezoe
kers van het Zomer/ eest. 
Eorme stapels zeep, f 469,
aan kwartjes en andere ,$ken 
voor Korea, was het resul-
taa.t. · 

· 
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·nutl) ÁÁ� KOREÁ

6000 stukken zeep op·

W.aarheid-Zom·erfeest 
Q

P }jet grote feest vanonze �r�t, dat ;nog zo vers in ons geheugen liirt, trok de i,tand vooJ.1 h]Jlp aa n Korea ll,ller aan(laa,jlt. De stroom van t stukken toilet- en huis-

spreekt en in bedtjff. .straat of buurt hulp. comité's gaat vormen, opdat zoveêl mogelijk per. sone n bereikt worden orn daadwerkelijk hulp aan Korea te kunnen verlenen. . \"' w� f--
. 

\ (� _, _ � \ nauwelijks te verwerken . 
L�alum .\ 1 

dI)rf(.;;t;;;;:� 
1 houdzeep was af en tqe 

.! Maar niet alleen 1111,n cje j stand went veel afgegeven. den · · sto à. ,-_ De vrouwen, die met m.�an
;;.
-

".../r!;;;�ffi��is"�tii� ot over het terr�in Il! 
";;:::::JiiiiiiZ==:::i,-----------• }jadden :jleel wa1; te sjous 

Hier)Jij zal de brochure ,,Wij beschuldigen", ge. schreven door mevrou-w mr T. Sunito-..Heyligers. tweede secretaresse van da Internationale Vrouwencommissie, die Korea be. zocht, u van grote dienst zijn. wen. - Diegenen, c\ill de zeep v'e·rgtiten haddep, konde n voor !lil eent een !bonnetje kopen, waarvoov dan ook weeJ.1 ztiep gekoctit kon wamen. Pe POI\ll13� .,vlogen" weg. Tel.'Wijl bovenc\ien vredesZl\,kqpekje�werde!l verkoPht, waarvan de opbrengst )Jel'ltewil is voor hulp aan Korea. Ongeveer 6000 stukken 

tje "!ltj am pe noo Mocht u meer inlichtin. KoreaanSEJ yol)i e!],igszins Wt:lnsen dan kunt u te helpen �e!ligen ? lJ kunt zipll we tot h� �çlit op velerlei wijzen doe n . taviaat van Korea-, Daar bij_v. een p11,kket comil;e1 p/11, de h�er . ., levensmiddeJe n en kleren de Elrµi!I, Linnaeuspark. te stiµ-e n , maal' ook door weg 1, .A.rpsj:erdam--Oost. µ pp te geven voor hulp Naar <'lit adres ku n t u bij het sorteren en repa- ook pakketten en post. rel'en van de binnengeko- wissels ze n den, terwijl hif men kleren. Van nog gro- ook de brochure "Wij ;.,_ ter belang is, dat u met schtildigen" besteld · "' anderen pver deze actie worde;q, -1 h 
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In antwoord op Uw térzijcfe vermelde brief wordt 
bericht dat aan het adres Wouwermanstraat 43zw te 

ó f{.)( / Haarlem staat beschreven etrus PIR0VA1"1"0,geboren te
· 

J 
.Haar

.
lem 11.2.1911 en diens echtgenote 1a.rgarete BUCH-

1'i.h;li,geboren te Boslau (Dtld.) 4,.1.1904. 
üp dit adres woonde nimmer ene J.BREBU &Ren deze 

naam is in de naaste omgeving geheel onbekend • 
• irovano voornoemd,is een actief lid c.� .�. en 

beheert sedert enige tijd het secretaria§.1._van het Haar
gmse Vredescomit� dat hij heeft Ovt:!rgenomen van Geer-

c. tru19 Tllvi.Efüv1Al1", mmen 2?.2.1905-,e,v. G.J. Beerthuis, .. """ 
1�iarn1xs traa t 94rd. Haar l.em. 

r. �irovano heeft vermoedelijk voor de ondertekening

I
van de oproep tot deelname aan de "Herdenking Februari
staking 194111 van een gefingeerde naam gebruik gemaakt, 
althans is de naam J Breeuwer in dit verband niet be
kend geworden • 

Aan het ttoofd van de B.v.u.

Javastraat 68 
1 s-G rt A V �- 1� J:i A G �
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951 � "të2ö u:U.� f'.:e7r in het

.. "Clubgebouw", Mr.J.Freseman-Viëtorstraat 2 te Winschoten 
een persconfèrentie gehouden door het "Voorlopig comité 
ter b.estrijding van de woningnood". 

Uitgenodigd waren de vertegenwoordigers van alle dag-· 

C
bladen in de provincie Groningen. 

Aanwezig waren v�rtegenwoordigers van "De Winschoter
cc;uz•ant" en het dagblad ":De Waarheid" (f .1'ulofs). 

De gehele conferentie bestond uit het voofl.ezen van een 
op schrift gestelde uiteenzetting door de voorzitter, de 
heer J. BELLINGA, wonende Venne 88 te Winschoten. 

Er werd ongeveer het volgende gezegd: 
Reeds lange tijd bestaat er ontstemming over de grote 

woningnood in Winschoten. Hoewel er na de oorlog heel wat 
nieuwe woningen zijn gebouwd, neemt het aantal woningzoeken
den niet af, doch eerder toe en dit zal, nu de bouwstop is 
afgekondigd, nog groter worden. Hiernaast heeft ook de ver
deling van de lmchikbare woonruimte veel ontstemming teweeg 
gebracht, Men kan zich hierbij niet aan de indruk onttrekken 
dat in deze niet de juiste maatstaf geldt voor het toewijzen 
van woon._'Y'U.imte. Men heeft dan ook de algemene indrv.k 1 dat 
het toevnjzen hiervan gepaard gaat met vriendjespolitiek, 
vriendendiensten en waarschijnlijk nog ergerlijker f'ei ten. 

Naar aanleiding hiervan hebben enkele weken geleden 
een aantal woningzoekenden de koppen bij elkaar gestoken en 
hebben overlegd wat ten aanzien hiervan kon worden gedaan. 
Men kwam hierbij tot de conclusie, dat aan de ongewenste toe 
stenden bij het verdelen van woonruimte een einde kon worden 
gemaakt door de openbe..re mening bij dit probleem in te scha
kelen. Men kon hierdoor de verantwoordelijke instanties dwin 
gen hierin verbetering te brengen. 

De in het voorlopig comité verenigde personen stellen 
zich ten doel: 
a. het organiseren van een openbare vergadering waar het

doel en streven zal worden bekend gemaakt en waar ge
tracht zal worden uit de aanwezigen een definitief comi
t� samen te stellen;

b-.- dit comité met een aantal vrijwilligers• tiie zich zeker 
zullen melden, een enquête bij de bevolking te laten or
ganiseren over de woningtoestand in Winschoten; 

c. een hierover te ma.ken rapport aan te bieden aan de Raad
van de gemeente winschoten, met het verzoek er aandacht
aan te willen besteden;

d. het rapport ter hand te stellen van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten, welke zich ook over deze proble
men beraadt en de vereniging op deze wijze een gedocumen
teerd inzicht te geven over dit probleem in Winschoten.

De onder punt a genoemde vergadering zal worden gehou� 
den op Woensdag, 19 September 1951, te 20 uur, in het "Club 
gebouw", voornoemd, te Winschoten. 

Uitgenodigd zullen worden: alle Raadsleden en de pers� 
Door de voorzitter werd nog med€gedeeld, dat het comi 

té onafhankelijk stond van iedere poiitiek of godsdienstige 
richting. 

De conferentie duurde ongeveer een half uur. 
Het voorlopig comité is als volgt samengesteld: 

J. Bellinga t voorzitter;
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II. 

B. Staats,2e voorzitter;�·
Z.L. Nuninga, secretaris�
W. Bos,. pen..ningmeeste:r;
J. de Groot, lid;
J. Haan, lid.

,en aanzien van deze personen is momenteel 
gende bekend.: 
J. Bellinga, geen bijzonderheden bekend;
B. Staats, vermoedelijk wonende Graa.f-Lodewijkstraat 32
te Winschoten: vermoedelijk lid c.P.N.; lid communistisch
toneelvereniging *'Steeds Vooruit". te Finsterwolde; be
kleedt zeer vermoedellj"k: een functie in de alhier in op
richting zijnde afdeling van het A.N.J.V.;
z.L. Nuninga, wonende Venne 116 te Winschoten; ontvangt
� Wea!'heiel'-4- is vermoedelijk communistisch gezind,dooh
concrete feiten ontbreken tot op heden;
W. Bos; geen bijzonderheden bekend�
J. de Groot, geen bijzonderhêden bekend;
J. liaan, geen bijzonderheden bekend.

Zodra vast komt te staan wie genoemde personen 
zal hieromtrent nader worden gerapporteerd. 

Ik, rapporteur, ben van oordeel, dat genoemd comit� 
werd opgericht op initiatief van de communisten. Of dez 
zienswijze juist is, zal vermoede1�1:t blljlten op de a.s. 
Woensdag in dit verband te houden openbare vergadering. 

Winschoten, 12 September 1951 • 
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Uit OD 244 ,;f'z:'.1, (I 4/ Naam: CPN-VERGADERINGEN Stad UTRECHT. 
1 

Voor : OD 1358 Naam: COMMUNISTISCHE COMITS 1 S VOOR BYZONDERE ACTIDES 

Ag.nr: 118780 Afz. ID Utrecht datum:19-9-51 

Aard van het stuk: Verslag openbare vergadering, gehouden op 18-9-51 in gebouw Tivoli
te Utrecht door het "18 SEPTEMBER COMITE" 

pagina 7: 

Hierna nam de voorzitter Ultzen achter de microfoon 
plaats. Hij sloot zich geheel bij de woorden van Bork 
aan, doch wilde in het bijzonder nog iets zeg6en over het 
wonin;;,tekort. 

Zo men weet - aldus Ultzen - stelde de regering in 1946 
70000 woningen per jaar als noodzakelijk minimum om het 
woningtekort in 10 jaar in te halen. Thans kan men nog 
niet de bouw van 40000 waingen garanderen. De CPN als 
partij kan niet voor woningen zorgen, doch wel kan zij 
dit op indirecte wijze afdwingen door het opwekken van

een parate strijdgeest van het Nederlandse volk om haar 
goed recht. Daarom, woningzoekenden, komt op het advies
bureau der CPN, opdat een organiaatiev.Q!!! kan worden ge
vonden om de regering te dwingen meer voor woningen en 
minder voor bewapening beschikbaar te stellen, aldus 
besloot Ultzen. 

De vergadering ging ten 22.30 uur rustig uiteen. Aan de 
uitgang werd gecollecteerd ter bestrijding van de onkosten. 
De toegangsprijs was nl. zeer laag gehouden 20 cent). 

( 
f 

Uitgetr. door: J. v. D. Op aanwijzing van: B III 

Datum: 30-1-52 

ifi 40061 · '49 
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Betreft: Comité Meer Woonruimte. 

VERTROUWELIJK. 21 September 1951. 

Een in het dagblad De Waarheid, Amsterdamse editie, dd. 17 
dezer, voorkomend bericht maakte melding van een op Woens
dagavond, 19 September 1951, te houden spreekuur van het 
Comité voor meer Woonruimte, in het caf� "Het Wapen van 
Amsterdam, gevestigd Oude Brugsteeg 7, alhier. 

De betrokken zaal was, naar bij onderzoek bleek, besproken 
door de U bekende Johanna Hermine MOES (21.10.1911). Ongeveer 
15 personen, waaronder enkele echtparë'n, maakten van deze 
gelegenheid gebruik om hun bezwaren op woningnoodgebied ken
baar te maken en aan de hand daarvan te worden ingelicht. 

======-r===================================================-
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Op Woensdag, 19 SeptemlrërT951� te 20 uur, werd 
in het "Clubgebouw", Mr.J.Freseman-Viëtorstraat 2 te 
Winschoten, een openbare vergadering, uitgeschreven 
door het "Voorlopig comité ter bestrijding van de 
woningnood", gehouden • 

./"t Gesproken werd door JAKOB BELLINGA, geboren te 
Oude Pekela, 27 Januari 1923, wonende Venne no. 8'8 te 

tx.l Winschoten, BEREND STAATS, geboren te Finsterwolde, 
23 April 1924, wonende Graaf Lodewijkstraat-32 te 

X' Winschoten, TJERK HAAGSMA, geboren te Menaldumadeel, 
2 Augustus 1916, wonende Tromplaan 19a te Winschoten 

1',1 en HENDRIK STRIEZENAU, geboren te Oude Pekela, 22 
November 1914, wonende Olieslagerstraat 41 te Win

_, 

schoten. 
Uitgenodigd waren alle gemeenteraadsleden uit 

f 
de gemeente Winschoten. Alleen de heren Tj.Haagsma 
en H.Striezenau, voornoemd (C.P.N.), waren aanwezig • 

Zaalcapaciteit ongeveer 100 personen. 
Aanwezig waren ongeveer 35 personen. Deze men

sen waren, met uitzondering van twee personen, die, 
toen zij door kregen, dat de organisatie uitging van 
de communisten, ongeveer 10 minuten na de opening de 
zaal verlieten, uit de arbeidersklasse. 

Het welkomstwoord werd gesproken door rr:.AKOB 
BELLINGA, geboren te Oude Pekela, 27 Januari 1923, 
wonende Venne 88 te Winschoten. 

Spreker zei, dat hij een schriftelijke verkla-
ring in handen had gekregen, ondertekend door GEERT 
JAN HEERES, geboren te Winschoten, 23 Februari 1922, 
assuradeur, wonende Hoogklei 2 te Winschoten (volko
men betrouwbaar op politiek gebied), waarin deze ver
klaarde, dat een zekere KASPER EKAMPER, geboren te 
Winschoten, 31 Maart 1917, wonende St.Vitusholt, 4de 
Laan 6 te Winschoten, (op politiek gebied niets ten 
nadele bekend), gezegd zou hebben, dat de heer Fol
kringa (Wethouder P.v.d.A) hem had overgehaald zich 
bij hem te laten verzekeren om hem te helpen aan een 
goede baan bij de gemeente. Dit gaf, volgens spreker, 
het comité aanleiding te vermoeden, dat eveneens ten 
aanzien van het toewijzen van woonruimte dingen ge
beurden, die niet door de beugel konden. ])e bedoeling 
van het comité was nu, een einde te maken aan de, naaJ 
het oordeel van het comité, minder gunstige verdeling 
van woonruimte. 

Bellinga zei te veronderstellen, dat in de zaal 
wel personen aanwezig zouden zijn, die ook wel eens 
onenigheid hadden gehad met de heer Folkringa. Hij 
wees hierbij op het feit, dat de zoon van Bruining 
(Raadslid K.V.P.), een woning was toegewezen in de 
"nieuwbouw". 

BEREND STAATS, die daarna pet woord voerde, 
wekte de aanwezigen op zich uit te spreken over de 
grieven, die men ten opzichte van het \Woningbureau, 
het Gemeentebestuur en de heer Folkringa, voornoemd, 
had. Hierop werd door de aanwezigen niet gereageerd. 

Vervol6ens werd het woord gevoerd door TJERK 
HAAGSMA. Hij vond het jammer, dat niet meer raadsleder. 
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aanwezig waren. Hij gaf nadere inlichtingen over de 
samenstelling en de werkwijze van de Woningcommissie 
en het Huisvestingsbureau. Haagsma vond het eigenlijk 
logisch, dat een uitbarsting als deze (het tot stand 
komen van het voorlopig comité) plaats vond, maar was 
daar naast toch wel blij, dat het was gebeurd. De 
commissie voor huisvesting had volgens spreker meer
malen gevraagd bij B.en W. naar de urgentielijst, maa 
tot nu toe heeft men deze nooit gekregen. Dit werd 
getraineerd door het Bureau Huisvesting en B.enW., 
aldus spreker. Zodoende moest de commissie nog steeds 
genoegen nemen met de voordrachten, die gedaan werden 
door de kleine commissie, gevormd door de heren FOL
KRINGA, OOLDERS (Directeur Gemeentelijke Dienst voor 
Sociale Zaken) en VAN DER LAAN (Administrateur Bureau 
Huisvesting). 

Haagsma verklaarde verder, dat zij (kenlijk de 
Communistische Raadsleden), in de Raad hadden getracli 
de openbare mening in te schakelen, doch dit was niet 
altijd gelukt. Wanneer de meerderheid van de Raad zou 
zeggen hierover niet te willen �preken, dan was het 
afgelopen. 

11Wij als Raadsleden (Haagsma, Striezenau en 
� � //'

�
evrouw Tjakkie Börchers-Vos, geboren te Oude Pekela, 

U· 27 Juli 1906, wonende St.VituBstraat 69 te Winscho-
• ( J ten - reeds opgegeven -) , zouden gaarne zien, dat het 

comité de Raad bewijzen verschafte over de woningtoe
stand in Vlinschoten 11 , aldus Haagsma. Geen raadslid 
zou dan meer kunnen doen of er niets meer aan de hand 
was. Hij raadde het comité aan buurtsgewijs de mensen 
in te schakelen om gegevens over de woningtoestand 
te verzamelen. Daarna kon er op het beleid van B.en W 
critiek worden uitgeoefend. Het stichten van een co
mité had, volgens spreker, reeds tot gevolg gehad, 
dat op de laatst gehouden Raadsvergadering door alle 
fracties gesproken was over het woningprobleem. Hij 
juichte het voorts toe, dat het comité trachtte de 
verdeling zo eerlijk mogelijk te doen plaatsvinden. 
Het zou het allerbeste zijn, dat de Woningcommissie 
bij het verdelen van de woonruimte overleg pleegde 
met het comité (comité ter bestrijding van de woning
nood). Jaarlijks huwden in Winschoten 130 - 140 
paartjes en ondanks de "nieuwbouw" was het aantal 
woningzoekenden nog toegenomen. Dit aantal bedroeg 
volgens spreker 1200 à 1300. Wanneer er geen nieuwe 
woningen werden bij gebouwd, zou de woningnood nog 
sneller stijgen, daar het aantal beschikbare woningen 
ook geleidelijk minder werd door onbewoonbaarverkla
ring. Het comité diende er bij de bevoegde instanties 
op aan te dringen, dat er zoveel mogelijk woningen 
zouden worden gebouwd. Het eerste wat gedaan diende 
te worden was de Raad gegevens te verstrekken over de 
huidige toestand en daar naast aan te dringen op de 
bouw van nieuwe woningen. 

Haagsma zei verder te geloven, dat deze actie 
geen directe aanval mocht zijn op bepaalde personen, 
doch tegen de gang van zaken in het algemeen. De 
Gemeenteraad moest duidelijk gemaakt worden, dat de 
verdeling van de beschikbare woonruimte niet juist 
gebeurde, waarbij moest worden gewezen op de urgentie 
van bepaalde gevallen. Door de huidige gang van zaken 
was de gehele Woningcommissie in discrediet gesteld. 
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BELLINGA, voornoemd, vroeg hierna aan de aanwe
zigen, wie zich als vrijwilligers wilden opgeven voor 
het houden van een enquête onder de bevolking. Twee 
personen 9aven zich hiervoor op (namen onbekend). 
Het comite zou, volgens Bellinga, zelf trachten vrij
willigers te krijgen. 

Spreker HAAGSMA verklaarde vervolgens het eens 

.-] te zijn met het voorstel, gedaan door HENDRIK GROENE
WOLD, geboren te Wedde, 2 September 1892, van beroep 
timmerman, wonende Oudewerfslaan 48 te Winsdhoten 
(politiek delinquent� wordt op politiek gebied als 
een twijfelfiguur aangemerkt, doch concrete feiten 
zijn niet bekend), het voorlopig comité vast te be
noemen. 

Hij zei verder, het geschikt te vinden de enquê
te in te stellen door gebruik te maken van rapport-
formulieren, die gemakkelijk kon�en worden ingevuld 
en waarop verschillende gegevens over het aantal 
slaapkamers e.d. konden worden vermeld. Door het hou
den van steekproeven zou gecontroleerd kunnen worden 
of de enquête juist was ingesteld, want het was zaak 
met betrouwbare gegevens te komen. 

HENDRIK STRIEZENAU was van mening, dat van de 
Woningcommissie geëist diende te worden, dat ieder, 
die als woningzoekende stond ingeschreven, bericht 
kreeg onder welk nummer hij op de lijst stond, met 
vermelding van reden. 

BEREND STAATS stelde voor namens het comité een 
schrijven te richten aan de commissie huisvesting, 
waarin tegen de huidige gang van zaken werd geprotes
teerd, terwijl daarbij een onderhoud zou moeten worde 
gevraagd. Tevens stelde hij voor een schrijven te 
richten aan de Gemeenteraad, met het v·erzoek zo spoe
dig mogelijk de reeds aanbestede 11 duplex-woningen 
te doen bouwen. Aldus werd besloten. 

Tot slot werd een definitief comité vastgesteld, 
bestaande uit de heren: 

_11171 l.BERElID STAATS, geboren te Finsterwolde, 23 April 1924,
wonende Graaf Lodewijkstraat 32 te Winschoten - voor
zitter (reeds opgegeven). \ � 

2.ZACHARIAS LAURENTIUS NUNINGA, geboren te Winschoten,
26 November 1913, wonende Venne 116 te Winschoten -
secretaris (reeds opgegeven).

_....t /3. HLLEM BOS, geboren te Slochteren, 11 November 1921, 
wonende Venne 92 te Winschoten - penningmeester (poli
tiek delinquent, wordt op politiek gebied als een 
twijfelfiguur aangemerkt, doch concrete feiten zijn 
niet bekend). 

4.J.AKOB BELLINGA, geboren te Oude Pekela, 27 Januari
1923, wonende Venne 88 te Winschoten - lid •

...--1 5.JAKOBUS DE GROOT, geboren te Winschoten, 9 September 
1910, wonende Hofstraat 47a te Winschoten - lid • 

.vf 1/6.JAN HAAN, geboren te Oude Pekela, 14 Augustus 1910,', wonende Hofstraat 27a te Winschoten - lid (reeds op
gegeven). 

Ten aanzien van JAKOB BELLINGA en JAKOBUS DE 
GROOT zijn dezerzijds geen nadelige feiten op politiek 
gebied bekend. Mocht dit wel het geval worden, dan 
zullen de bijzonderheden worden gerapporteerd. 

Na afloop te 21.15 uur werd aan de uitgang van 
de zaal gecollecteerd voor bestrijding van de kosten. 
De stemming was rustig. 

Winschoten, 21 Sept.1951. 
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Betreft: CPN-agitatie 
woningnood. 
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De in sommige gevallen te dezer stede erbarmelijke woongelegen
heden van gezinnen, plaats vindende woninguitzettingen, kortom
de heersende woningnood wo�dt op allerlei manieren door de 
CPN, veelal blijkbaar achter d e  schermen, aangegrepen om met
deze toestanden agitatorische bedrijvigheden uit te stallen.

Als voorbeeld moge dienen een in DE WAARHEID van 2 dezer aan
gehaald manifest van enige personen, die bij hun "geachte 
buurtbewoners" aandacht vragen voor een ergerlijke woon.gelegen
heid in een kelder aan de Admiraal de Ruyterweg; het Centraal 
Bureau Huisvesting zou geen verbeteringen hebben d oen aanbren
gen. De ondergetekenden stellen zich dan voor een adres aan 
het gemeentebestuur te richten met verzoek deze bewoners uit
de nood te helpen en vragen adhaesie (per handtekening). 
DE WAARHEID zette de kop: "Krepeergevallen in Amsterdam-West"
en tekende bij het bericht aan dat dit geval reeds gedeelteli
succes heeft gehad, daar de betrokken familie elders een huis
kon betrekken. 
De ondertekenaren van dit manifest zijn: 
I. AAP, lid Amsterdams Comité voor �eer Woonruimte.
Zuster C. KALKWARF-POST
A.H.BLANKSTEIN, arts. 
A.W. KUIPER, verpleegster.
M. van GEENE, bakker. 
Izaak AAP, geb. te H�arlem, 10.8.1916 is bij U bekend. De 
Verbinding te Enschede gaf hem in Mei 1948 op als lid EVC, 
terwijl hij in De Waar heid :van 6. Maart 1950 als een d er secre-
tariaatsadressen van het Comité voor Meer Woonruimte werd ge
noemd. 

'-')(Il /BLANKSTEIN werd geïdentificeerd als Anne Herman BLANKSTEIN, 
·vgeboren te Warffum, 6.11.1898, bij U bekend als lid Vredes

comité Landlust, volgens De Waarheid van 21.9.1949. 
De per�onalia van de .overigen konden tot dusver niet w orden
thuisgebracht, hoewel dezerzijds �d wordt dat de ver-

9 f pleegster KUIPER identiek is aan de U/zeer bekende: Adriana 
,1

11
.;p.f H�ndrika KUIPER, geboren te Amsterdam, 2--.11.1892, verpleegster 

,,.� ,,. · :c::t51j de G.G. & G.D., aUJ.ier. Aan haar mût:iit ies moge worden toe-

�. gevoegd dat zij op 25"September 1951 door de Afdeling Zuid-I

P'Cp/7 van def P.v.d.A. werd geroyeerd n.a.vs haar samenwerking met 
7. allerlei communistische comité's en soortgelijke mantelorgani

saties. 

Verder moge ter staving van het bovenstaande strekken een 
begin dezer maand verspreid manifest, gericht aan de "Amster
damse Bevolking", waarin de stadgenoten worden geappelleerd
aan de ontstellende woningnood. WIJ, Amsterdamse bouwvakar
"beiders zien met angst en bezorgdheid uit naar de dag, dat 
"we de laatste hand aan deze woningen zullen hebben gelegd, 
"want het spook der werkloosh�id doemt voor ons op. Het mani
fest gewaagt verder van het ve�zoek der ondergetekenden aan
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d� Burgemeester van Amsterdam om de aanwezige plannen op wo
ningbouwgebied ook op korte termijn tot uitvoering te brengen,
daar door de woningbouwpolitiek van de regering de 30.000 
Amsterdamse gezinnen, die geen woning hebben, nog jarenlang 
in deze ellendige toestand dreigen te blijven verkeren. De 
tekst wijst dan verder op de te hoge militaire uitgaven die
een ernstige belemmering vormen voor het uitvoeren van �en 
woningbouwprogram; tot slot wordt opgeroepen om adhaesie te 
betonen, opdat gezamenlijk tot maatregelen gekomen kan worden
om de stadgenoten uit de misère te helpen en de werkloosheid 
in de bouwvakken op te heffen. 
Getekend: Cq.m.ité_t�b�vordering_der woningbouw:

Correspondentie-adres: 
J.v.d.Putten, Bilderwijkstraat 202-III -
G.Timmer, Wilhelminastraat 149-II -

�J,..,-( R. Beijdorf 
�; R. Schuiten -

C. Clement 
.....-1 J.J. Snijders 
x l W.O. Schol ten, en

G. H. van GIJN. -

DE WAARHEID van 8 October 1951 publiceerde het manifest in 
extenso, onder de titel en ondertitels: "Oproep Comité Amster
damse bouwvakarbeiders: Onmiddellijke uitvoering van plannen 
woningbouw: Wij willen niet werkloos zijn, maar woningen bou
wen". 
Vooropgesteld ziJ, dat dezerzijds de namen van R. BEIJDORF, 
J.J. SNIJDERS en W.O. SCHOLTEN tot nu toe niet geïdentificeerd
konden worden. 

f • ..111/Johannes Wilhelmus Hendrikus van der PUTTEN, geboren te Am-
,,,,,- fsterdam, 20 Juli 1910, metselaar, wonende Bilderdijkstraat 

202-III, alhier, is dezerzijds in politiek opzicht niet bekend,
lxl in tegenstelling met Gerrit TIMMER, geb oren te Amsterdam, 26 ' ,'/ Januari 1918, wonende Wilhelminastraat 149-II. Hij staat als
V .gevolgt te boek: In Juli 1948 en April 1950 aan zijn woning 

CPN-raamaffiches ivm resp. verkiezi ngen voor Tweede Kamer en
Provinciale Staten. Het ABWB-orgaan WIJ BOUWEN dd,21.1.1950 
meldde hem als ondertekenaar van een in dit blad afgedrukt 

.J 

protestschrijven (namens de contactcommissie van Bouwvakar
beiders, werkzaam aan het gebouw Carl ton), gericht aan de 
Burgemeester van Amsterdam, in welk s chrijven afkeuring tot
uiting komt over de ontvangst van de heer MONTGOMERY. 
De namen SCHUITEN, CLEMENT en VAN GIJN worden dezerzijds iden
tiek geacht aan: 
Casper CLEMENT, geboren te Amsterdam, 27 November 1916, metse
laar, wonende Celebesstraat 37-II (bij U bekend als communis-
tisch georiënteerd en abonné De Waarheid); 

Jfx9Reinder SCHUITEN, geboren te Bremen, 2 Augustus 1892, tegel-
' /:,./ zetter, wonend an van der Hei ·denstraat 69-II, ABWB-er 

�:.,r en communistisch gezind U e en ; �-r _x1J Gerrit Hermanus van GIJN, geboren t€) Amsterdam, 14 November
v 1903, ovenbouwer, Van Beuningenstraat 187-III, die geacht 

\j wordt meer dan voldoende bij U bekend te zijn. De Waarheid 
van 5 September 1951 meldde hem nog als volgt:�Heeft zijn 
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krachten gegeven aan de technische opbouw van het Waarheids
zomerfeest 1951. 

De Waarheid van 4 October 1951 berichtte de bouwvalligheid van 
een bepaalde woning in de Frans Halsstraat, welk geval evenwel 
niet op zichzelf stond. "In deze buurt is nu een comité ge
"vormd om de wantoestanden in de verschillende woningen te 
"onderzoeken en daar gezamenlijk iets tegen te doen. Het comit� 
"stelt zich voor de verschillende wantoestanden op woningbouw
"gebied voor te leggen aan B. en W. en aan Bouw- en Woningtoe
"zicht'', waartoe het comité zich met een manifest tot de ver
schillende bewoners heeft· gewend met de vraag om feitenmateri
aal te verzamelen op dit gebied en door gemeenschappelijke ac
tie verbetering in de woontoestanden te brengen. 

De ontwikkeling van dit soort comité's zal dezerzijds nauw
lettend worden gadegeslagen. De toon van de pamfletten is niet 
zodanig dat oningewijden hierin een communistische "background" 
zouden zoeken, hetgeen zielkundig niet onjuist wordt geacht, 
omdat publiek van velerlei schakering lijdt onder abnormale 
woontoestanden. Deze berichtgeving e.d. wekt bij het publiek 
ook aversie op jegens de hierbij betrokken officiële instan
ties als Centraal Bureau Huisvesting, Bouw- en Woningtoezicht, 
etc. 

Als (verkapte) verkiezingspropaganda mag aan dit communistisch 
drijven enige waarde niet worden ontzegd. 

======,========================================================
No. 13r\ F3. 

t 
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Hierbij doe ik U t<llekomen een fotocopie van 
tnee in het Engels ge st èlde circulaüe o 
(3 bladen) verzonden d.d. 10.10.19�1 uit 
,farschau aan Tonny I.Iolenaar (Antonia J·ohan...rn, 
gebo:t,'en 7.3.1930), wonende te A1•nhem. 

13.10.1951. 

·,
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Hierbij doe ik U toekomen een fotocopie 
van een brief, verzonden dd. 8-10-1951 door 

het dagblad "De Waarheid" aan R. van der Molen, 
(geboren 17-5-1919), wonende te Arnhe�aapopsew 
weg 33. 

De Districtsrecherche te Apeldoorn, 
is met de inhoud van deze brief in kennis 
gesteld. 

11-10-1951.

I 
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R.v.d. Molen,
District der C.P.N.,
Raapopseweg 33,

L_ ARNHEM . •

Red. Secr. /GM 

Waarde Kameraden, 

Jullie zijn waarschijnlijk op de hoogte van de kwestie 
van het kind uit Uddel, dat aan de pleegouders is ont-· 
nomen. Onlangs hebben we hierover een artikel gebracht. 

De pleegvader van het kind heeft. in Uddel thans 100 
handtekeningen verzazneld onder een protest tegen 
kinderroof. 

Wij hebben met hem afgesproken, dat hij nu zal trachten 
een comité te vormen, dat actie zal voeren voor herzie
ning van de rechterlijke beslissing, dat het kind aan 
de pleegouders werd ontnomen. 

Deze actie zal o.m. bestaan in het voortzetten van 
de handtekeningencampagne, een persconferentie in 
Apeldoorn, verzoekschriften enz. enz. 

De pleegvader gelooft, dat hij in de vorming van een 
comité op brede basis zal slagen. Hij heeft echter geen 

ervaring.met dit soort massawerk en acht het nodig hulp 
hierbij te hebben. 
Willen jullie in overleg met afdeling Apeldoorn hiervoor 
zorg.en? 

Het adres van de pleegvader (Waarheid-lezer) is: 
Th. van Veen, Elspeterweg 70, Uddel DE VIJF. 

� .. /j__�;.--.. t', 
j/ 

--, 
1 



SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 

(Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 

,,ONAFGEDAAN 

Par.: 

Interne aanwijzingen A CD.

ACD. t;j Dat.: )f� � Par.: 

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!): 

.. /11. (1. .......................... . 

.. f'c0Bid .. 1 ... i ····�······'�············· 

···················�······ ···················· ······································ 

...............
.
....... .................. (('. ............ ......................

.
...... . 

···.········ 9z�.�� ... -.�/. ·····Il······· ...
.
.
.
..

. {.�.,....... ································································································ 

.\)� ........ �•···�·:·2··:;�·�Q·�····�·;';t·��'ï··°"'·�··;J;�,·�··�· ······�\··'··d., ........



Verbinding: No. 95 

' No. : ------ Datum:

Onaer�erp: Inlichtingen opgerichte vereniging 

---------··--.. ----··-· .. ·---·-----..
DatUI!l van ontvangst bericht: 1 November 1951 

Betrouwbaarheid berichtgever� zeer betrouwbaar 

Wa&rdcring bericht: zeer betrouwbaar 

Tevens bericht verzonden aan: 

Medev,;erkende inetantiee: 

•
Ondernomen acties:

geen 

geen 

geen 

é;.1r1 l,.1,,-?
0/IJ..�.f t)/.J!J..,( 

:2 - MOY Mf \ 
\-____ .... -- . 

�(Dl 12.,,-otr 1
-···--� ._ ... .,.._ . ...--···· 

--

OP �,AART 

ACD/ fl! 
DAT;�)_' • 
p. R:



• 

a.an

de r:ieuwbouw bewoi1e!'s van 

Delfzijl en Fa:rnsu..:.u. 

/2" 61jl 

J.eruggesteunëL door het feit, dat de Gemeenteraad van Delfzijl 

�crac'.J.tig geprotesteerd. l1eeft te-gen e.e jongste hm.rrverhoging, die 

Dee:rkoat op èLe qinst draag2rrachtigen van ons vàlk
1 

is er uit de 

oewoners van de nieuwbouw va.n Del.fzi jl en l?a.r1i1SUlil een eigen 
1 

voorlo:_)ig cor,1r.ii te gevon.1ö., ctat .besJ:ote:1 heeft o·J Dond.erd.ag 11 

Oc-tOi)er ) te 3 uu.:r een openbare protestvergadering te houc"\.en in 

:1e·i:; G-e�eenscha�Jshuis alhier. 

I2cler die door c1eze jongste lrnu..:rverhog:i.ng is ge.troffen, 

--_J?é-)T DRINGBïiJD verzocht deze uiterst belan6rij�rn vergadering bij 

te wonen. 

Er wordt o:p G�:,_:mx:c�-:-D dat GE:Z1.T ElJKELE nieu:vu"bouiri'oewoner zal 

02.1tbre:.ce:n. 

:.:Iet voo:;.·lopige CoB!ili té. 

J). 
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Betreft: Openbare Protestvergadering van 
de bewoners van de nieuwbouwwoningen 
in de gemeente Delfzijl. 

/,l.2tJli 

Delfzijlse nieuwbouwbewoners protesteren tegen de huurverho
gingen. 

Vereniging van huurders opgericht. 

De onlangs door het gemeentebestuur v:en Delfzijl op voor 
schrift van de Minister aangekondigde huurverhoging van de 
nieuwbouwwoningen te Delfzijl en FarJ:rlsum,wordt door de bewone 
als een grote onbillijkheid gevoeld. 

Een a:antal bewoners van deze woningen uit Fàrmsum en Del 
zijl staken de hoofden bijeen en besloten een protestvergade
ring te geleggen.Deze bijeenkomst, die door een groot :aantal 
door de huurverhoging getroffen ingezetehen werd bijgewoond, 
werd Donderd:agavond H October 1951 in het Gemeenschapshuis 
te DelÏzijl gehouden. 

Un�niem werd besloten een re�uest tot de minister te 
richten,waarin met klem wordt geprotesteerd tegen deze huur
verhogingen.Bovendien werd een zogenatamde huurdersvereniging 
opgericht. 

, De bijeenkomst stond onder leiding van de Heer J.Mul-
.l(, ders, die in zijn openingswoord het doel der protestvergade 

ring uitvoerig uiteenzette, namelijk een huurdersvereniging 
in het leven te roepen, om zodoende beter een actie te kunnen 
voeren tegen de huurverhogingen en meteen :i:randacht te bestede 
aan de belangen van de bewoners der nieuwbouwwoningen,ten op
zichte van de äfwerking en inrichting der huizen,waar,zoäls m 
men consteteerde,nogal een en nder aan zou mankeren. 

_,,,i �e heer C.v.d.Hoest ging daBrna de onbillijkheden die 
äan de huurverhoging vnst zitten nog eens uitvoerig na. Deze 
spreker vestigde er voor.al de áándácht op,dat het in de be
doeling ligt contact te zoeken met nieuwbouwbewoners in de 
andere gemeenten,die met dezelfde moeilijkheden hebben te 
kálllpen.Op deze wijze hoopt men tot een massaal protest te kun 
nen komen" 

Nadat de inhoud van het request was voorgelezen,werd g 
gelegenheid gegeven vregen te stellen en eventuele suggesties 
n=áar voren te brengen.Hiervan werd vanzelfsprekend een druk 

.gebruik gemaakt en verschillende aangelegenheden werden nog 
eens duidelijk besproken" 

De commissie gaf de verzekering,dat op zeer korte ter 
mijn onderzocht Bal worden hoe de huurders der nieuwbowwonin 
en het beste zullen kunnen h�delen,te�wijl verder met de 
meeste spoed maatregelen getroffen zullen worden,om de actie 
zp goed mogelijk te doen verlopen. 

Om de onkosten die n de verschillende werkzaamheden 
zijn verbonden te bestrijden,besloot men een minin.um-contri
butie vast te stellen van ·o cent per gez:ï.p. per week. 

In het defenitieve comité dat daarm.a werd snmengestel 
en waaruit een dagelijks bestuur zal worden gekozen,námen de 
volgende personen zitting: ; · 

J.Mulders, J.Herder, Mw.Lanting uit de Wethouder Veen
.... / .....-1 �J Itampla:ani G.v"a �Ho.eat, c.v.d.Hoest, B.{)chepel en (J .Heemstr.a 

-t ·x•
., uit de Tjalklaan;. K,Heun, G.Bl;a�uw en J.Popke.n uit de Koning 

A "J .,,.1 in Juli,an:ala.an;, J.Kuiper, :B.Kiewiet, E.Bolt, P.t 1 H'a1r:i:,J.Klok
en Th.Zuurm:an uit de -Ripperdastraat te F,armsum; Ä�er en c.

/t /J Cuperus uit de Schoenerla:an; M.Tichelaar uit de Piet HeinstT.
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De inhoud ven het req_uest, d:at voorzien v,an de handte
keningen der bewomers,náar de minister zal worden gezonden, 
luidt áls volgt� 

Ondergetekenden, bewom.ers Vän de zogenaamde 
woningen aan de Tjalklaan, Kon.Julümale.:an, Weth" Veenkemp
la�, Ripperdastr:aat, Schoenerl,aén en Piet Heinstráat, pro
testeren krachtig tegen de in eén ciPculáire vän Ben W van 
Delfzijl Bàngekondigde huurverhoging� 

Zij menen dit protest aan Uwe Excellentie te moeten 
voorleggen,d���,blijkens.de inhoud �ér circulaire,wordt med 
gedeeld,dat deze verhoging in feitelvan hogerhand is opge-
legd.. -" 

Zij gronden dit protest op de volgende punten: 
1. Het exploitatietekort,d�t is ontstäan of wordt vergroo

door de in de circulaire bedoelde rentestijging,wordt volle
dig op de huurders verh:aald. 

2. De huurcapaciteit ven velen,l:aat niet toe de nieuwe
huur op te brengen. 

3. De verhouding tus,sen huurder en verhuurder is volkomen
normloos geworden,voorel omdát geen enkele gar&ntie bestêat 
tegen verdere huurverhoging in de toekomst. 

4. De huurverhoging woddt zonder m·eer eenzijd,ig opgelegd,
waardoor de huurders. in een voor het rechtsgevoel onaanvaard 
bare positie worden gedrongen. 

5. De woningen voornoemd,waren door de huidige huurders
geaccepteerd op grond van de toenrn:ag.ls vastgestelde huurprij 
zen.In verband met de woningnood hebben de humtders geen ge
l�genheid de woning wegens de opgeledne huurverhoging 11 0:p 
te zeggen". 

6. De huurprijsverhouding tussen de 150 nieuwbouwwoningen
en de overige woningen wordt zo abnorm.�al,dát de thans ont
stane wanverhouding voor het rechtsgevoel onaanvaardbaar is. 

7. Het is niet socia�l verantwoord,dBt lasten,die blij
kens de circulaire,door het rijk noch de gemeente kunnen wor 
den o:pgebracht,op een klein en niet zeer draagkrachtig deel 
der bevolking worden afgeschoven. 

8. Ook v66r de aángekondigde huurverhoging kon worden ge
sproken van een zekere wanverhouding tussen de hurprijs en 
de merendeel niet soliede,slecht afgewerkte nieuwbouwwoning 

Voorts verzoeken de ondergetekenden Uwe Ex:ellentie te 
willen bevorderen dat mede op grond van genoemde argumenten 
tot protest,een zodanige regeling t.a.v. deze ongetwijfeld 
moeilijke :ff'inanciële kwestie wordt getroffen,dat gesproken 
k:an worden van verdeling van lasten, di•e zowel economisch als 
sociaal ·aánväardbaar is en die niet in strijd is met het 
rechtsgevoel van het Nederlandse volk. 

t 
Op deze protestvergadering war enkele verslaggevers 

1 �1 van Dagbladen aanwezig, o.a. de heer árttl RIESKE, geboren 

I 
1

.1 

22. 12..81 te Hoogkerk, wonende te Delf zij , i twierderweg 25
:als verslaggever voor "De V'f:aarheid". Genoemde Rieske is 

i' fractieleider van de <;.P.N. te Delf zijl. 
lq v 

Voorts zijn enkele leden van het comité uit�;st iinks Ü� VI v � IÄ I georienteerd o.a. VJ el te Kuiper·,Bestuurslid E. V .c. ;,Ei.sse Bol 

/ 

�1'Liä C.P.N.{�lh.Zuunan,staàt bekend als C.P.Ner en is 'lezer 
,.,,van_de 11Waarheid rr ;YAlbert Boer,Lid C.P.N.lid E.v.c. Lid Ne

derland - U.S.R.R. CursusleiderBäsisscholing in 1950 v.m. 
gemeenteraadslid voor a.P.N. te Delfzijl • 

. J 

Volledige informQtie kaarten betreffende deze persone 
' zullen worden ta,egezonden. -

� � _, ;. ,(, 'v -=- -
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In de "..]emsbode 11 van 19 October 1951 'Vierd het nav'olgend 

stuk afkomstig van de eecretaris der huu:rderevereniging opge
nomen" 

.

Actie Huurdersvereniging Delfzijl heeft niets met 
politiek te maken. 

De secretaris van de onlangs opgerichte huurdersvereni
ging te Delfzijl, de heer G. v .d.Jfoest, verzocht ons het volgende 
op te nemen: 

Er zijn onget.-ijfeld nieuv{bov_v:beronere die sterk overv.e
gen om hun dagblad op te zeggen.Sinds deze bev;oners openlijk heb 
ben geprotesteerd tegen de jongste huurverhogingen en een reques 
tot de minister }:;.ebben geric..rit, wordt de laatste y;eek gratis "De 
vfaarheid" en Het Vrije Volk in de bus gee:gopt • 

De be�oners koesteren de hoop dat er nog vele andere bla 
den zullen volgen •.•..•.• Het is het bestuur na het lezen van 
de opvallende grote,met vette koppen gedrukte artikels duidelijk 
ge�orden,dat zij volgens bovengenoemde bladen met haer politiek 
onpartijdige aetie de zenm en heeft aangeraakt .van een ernstig 
politiek probleem. 

Het eigenaardige is uel,dat niet· alleen de behoners, 
doch ook B. en v7. van Delfzijl alsmede de volledige gemeenteraad 
en nne Wa�rheid en llet Vrije Volk er van overtuigd zijn dat een 
gernnde plek in de samenleving dreigt te onts_taan. Uit deze eens 
gezindheid van mening blijkt evem-;el dat deze �onde plek geen 
päüi tiek probleem hoeft te zijn. De genoemde dagbladen trekken 
het probleem echter in een politieke sfeer. 

Afgaande op het feit dat niet allèen het college van Bu:r 
gemeester en lethouders,maar ook vrijwel alle nieuv.bouhbeTioners 
van alle politieke gezindten geprotesteerd hebben bij de Minliste 
tegen de onbillijke huurverhoging.meent de commissie van de huur 
dersvereniging te mogen conclude�Bn dat haar actie boven elke 
politieke agitatie verheven ie. 

De commissie ·,,-ijst ,er op äat er door genoemde dagbladen 
geen notie genomen is van het onweerlegbare feit,dat op de druk 
bezochte protestvergadering unaniem als eerste en belangrijkste 
besluit genomen is deze actie buiten de politiek te houden. 

Dat zekere dagbladen door gratis verspreiding menen een 
en ander een politieke kleur te moeten geven doet daar niets aan 
af.De commiss_ie verklaart met klem haar actie te zullen voortzet 
ten zonder zich te storen aan.politieke intimidatie.Indien divex 
se dagbladen onze actie nauwkeurig.hadden gevolgd haddeh zij eex 
lijk moeten bekennen dat h�t comité zich achter geen enkel poli
tiek karretje heeft la-ten spannen. 

Om.dat gebleken is dat men nog niet overal goed op de 
hoogte is van de bedoeling van ons protest onderstrepen vïij nog-. 
maals dat de nieuwbm"mbe-,oners de T:.linister van \lederopbou- heb
ben verzocht te "illen bevorderen dat een zodanige regeling t.a 1 

v. deze onget,�ijfeld moeilijke financiele kxestie vwrdt getrof
fen dat gesproken kan -,orden van verdeling van lasten,die zo .el
economisch als socisal aanvaardbaar is en die niet in strijd is
met het zechtsgGvoel van het llederlands_e volk.

Het is niet sociaal verantroord, dat lasten, die door het 
rijk. noch de gemeente kunnen 'iiorden opgebracht ,op een klein 

z "o.z" 
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en niet z.eer draagkrachtig deel der bevolking \,orden a:f'g 
echoven. H.et ·z.ou zeer te hetreUl!len zij'n wanneer mei; de oprecb.. 
bedoelingen van een nog zo kleine groep ,ordt gesold. 

EIUDE 

• 

:) 

.) 
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Dienstgeheim.
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Kort verslag van de openbare vergadering, uitgaande van 
"Het buurtcomité Rufré" , gehouden op Woensdag 7 November 1951,
te 20 uur, in zaal "Toekomstn, van Rijnstraat 16 te Rotterdam. 

Aanwezig ongeveer 45 personen, waarvan het merendeel vrou
wen. Zaalcapaciteit circa 80 zitplaatsen. 

De vergadering werd in "De Waarheid" aangekondigd en door 
middel van strooibiljetten (één aangehecht). De strooibiljette
zijn doof�middeTu�van de N.V.B. gedrukt en verspreid. 

Na 0floop v1erd bij de uitgang een collecte gehouden ter 
bestrijding van de gemaakte kosten; opbrengst f. 6.40. 

Acbter de bestuw.�stafel waren gezeten: 
Verkerk, Cornelis Jacobus, geboren 18-2-1907 te Rotterdam (be� 
kend); 
Lanser, Cornelis, geboren 2-11-1901 te Rotterdam (bekend);
de Bruijn, Johanna, geboren 31-12-1891 te Rotterdam (bekend); 

\P'lde Bruijn, Johanna, geboren 30-1-1928 te Rotterdam, echtge

,,/' 
note van Ras, Jacobus Gerrit, geboren 11-11-1924 te Rotterdam, 

{,,. 
wonende te Rotterdam, Zaagm.olenkade 36a; en: 

J, �- !Raas, Geertruida Johanna, geboren 11-11-1913 te Rotterdam,

• 

.,. ëëîitgenote van Dam,. Pieter Jacobus, geboren 17-5-1902 te Rot
terdam, wonende"'""'të Rotterdam, Rubroekstraat 85 • 

Raas, G.J., als voorzitster fungerend, opent te 20 uur 
de vergadering met een woord van welkom, geeft een korte uit
eenzetting van het doel van bet comité en wijst op de bestaan
de toestanden in de Crooswijkbuurt. 

Verkerk, CTJT hekelt de slechte opkomst en zegt te moe
ten constateren, dat er nog steeds mensen zijn die zich.op de 
achtergrond houden .• 

Spr. zegt, dat sinds 1945 de Crooswijkbuurt - speciaal
de omgeving .Jila,broekstraat en Fr4tderikstraat - stiefmoederlijk 
wordt bedeeld t.o.v. andere woonwijken in Rotterdam. 

Van de zijde der buurtbewoners is hiertegen herhaaldelijk
geprotesteerd bij de bevoegde instanties, doch tot nu toe zon
der resultaat. 

Dit beeft tot gevolg gehad, dat enkele bewoners de koppen
bij elkaar hebben gesteken en een comité hebben opgericht.Het 
comité beeft, alàus spr., een schrijven gericht aan Burgemees
ter en Uethouders van Rotterdam, behelzende het verzoek om de 
verbeteringen, die nodig zijn, aan te brengen.(Opm.I.D.:voor
zien van een lijst met 500 handtekeningen). 

Bovendien beeft spr. een persoonlijk onderhoud aangeT 
vraagd met de Burgemeester. 

Spr. eindig� met de opmerking, dat achter dit actie-comi
té geen enkele politieke partij staat. 

Remkes Alida Maria Johanna, geboren 11-7-1912 te Rotter
dam (bekend), zegt blij te zijn - als voorzitster van de N.V.B. 
� op deze avond enkele woorden te kunnen spreken. 

De N.V.B. heeft zich, aldus spr., achter dit comité ge
plaatst, omdat het de taak van deze beweging is te strijden 
voor iedere verbetering. 

Men kan,yolgens spr., proberen de politiek hier buiten 
te laten, maar dat is wel erg moeilijk. 

- 2 -
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Na een uitvoerig betoog over de volksgezondheid, etc., 
eindigt· spr. met een oproep tot de aanwezige vrouwen - die 
lid zijn van een andere organisatie dan de N.V.B.- hun leiders 
te vragen, .zich achter deze actie te scharen. 

Krul, Heiltje, geboren 31-12-1919 te Rotterdam (bekend) 
zegt, dat op de laatst gehouden gemeenteraadszitting door 
haar een interpellatie is aangevraagd betreffende de toestan
den in de Croosv'lijkbuurt. 

Spr. diê'zegt, deze toestanden met eigen ogen te hebben 
gezien, vindt het een schande, dat hieraan niet onmiddellijk 
een einde want gemaakt. Aan alle fracties in de gemeenteraad 
is gevraagd deze interpellatie te steunen, doch toen het op 
stemmen aankwam, bleek, a.at de C.P.N. weer alleen st.ond. 

Dat de communisten de actie van het comité steunen, moet 
volgens spr. niet gezien worden als een verkiezingsstunt. 

· Het is de bedoeling van de Raad, om de interpellatie uit
te stellen tot na de begroting, doch zij kan volgens spr.geen 
uitstel lijden. 

In dit verband,merkt spr. op, dat de vertegenwoordigers 
die hier tegen stemden, dezelfde zijn als die in de regering 
zitten. 

Hierna houdt spr. een breedvoerig betoog over de woning-

(
bouw en de bewapening en zegt, zich wel te kunnen verenigen 
met een nationale bewapening, maar niet met de wijze, waarop, 
dit nu gaat. 

Het geld, dat hiervoor wordt uitgegeven, zou volgens 
spr. beter gebruikt kunnen worden voor de woningbouw. 

Spr. citeert hierna enkele gedeelten uit het manifest 
van het N.V.V. en zegt het eens te zijn met de gestelde eis: 
te komen tot de bouw van 50.000 woningen. 

Tenslotte vraagt spr. de aanwezigen, die lid zijn van 
het N.V.V., hun leiders te vragen, waarom zij in de laatst 
gehouden gemeenteraadsvergadering tegen de interpellatie heb
ben gestemd. 

Na de rondvraag.worden de gestelde vragen - om beurten -
beantwoord door Verkerk, C.J. en Raas, G.J •• 

Te 21-15 uur wordt de vergadering door de voorzitster 
gesloten; de aanwezigen gaan rustig heen-. Einde------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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· c roos wijkbewoner s ! ! 

Toen in 1945 door het slopen van enkele panden in Crooswijk werd over
gegaan door de overheid en de opengekomen grond bleef voor wat het was 
ontstonden kort daarop de modderpo�len. 

Mede doordat het onderhoud aan de panden, in bijzonder de afvoèrpijpen, 
de slechte · toestand der riolering en de stiefmoederlijke bezoeken van de 
Stadsreiniging aan de aandacht van de overheid ontging, 

echter niet aan ons ! 

Dit alles is aanleiding geworden tot_., het ontstaan van het Initiatief-comité 
dat zich ten doel stelt hierin verbetering te brengen. Daartoe werd Uw 
medewerking gevraagd in de vorm van uw handtekening onder een adres, 
te richten aan· de gemeenteraad, hetgeen intussen is aangeboden. - Enige 
verbetering kunnen we reeds constateren, letten we op. 't bezoek van de 
stadsreiniging en reparatie aan verschillende afvoerpijpen. De betegeling van 

• modderpoelen _hopen we ook doorgevoerd te krijgen.

Hiervoor hebben we da ondersteuning gevraagd van alle Raadsfractie's en 
van de R;tterdamse pers. De overbevolking in onze wijk, die aan genoemde · 
slechte toestanden zeker niet vreemd is, vraagt onze belangstelling. Is hierin 
verbete_ring te brengen ? Wij menen van wel I en U ? 

Crooswijkers, wij hebben ten onrechte een slechte naam in de oren van vele 
onzer stadgenoten, maar onze eend.racht kan een voorbeeld zijn voor alle 
Rotterdammers. 

Al deze dingen willen we met U bespreken en daartoe nodigen wij U uit 

WOENSDAG 7 NOVEMBER 

in Zaal "Toekomst'', v. Rijnstraat 16 

· AANVANG '8 .UUR .

• 
Heeft U niet getekend? Komt dan toch l 

"Zet zoden aan· de dijk, - helpt Crooswijk uit het slijk'' 1 

Het Buurtcomitê RUFRE. 
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Betreft: Actie Huurdersvereniging te Delfzijl. 
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In de 1tEemsbo_de" van 16 October 1951 komt het navolgénde 

voor betreffende de Huurdersvereniging te Delfzijl. 

Nog eemhuurverhogingsknestie 

Bestuur hlurdersvereniging hao onderhoud met .B.en W. 

Het dagelijks bestuur van de Donderdag j .1. te Delfzijl 
opgerichte huurdersvereniging, sa:menge:::teld uit de bevioners van 
de zogenaamde nieuY,bouw,oningen,heeft gisteravond ruim t ,ee 
uren een onderhoud gehad met burgemeester en "ethouders.Hierbij 
»aren ook tegenvrnordig de gemeentesecretaris en gemeente-:ont
vanger.

Hoe-riel de burgemeester opmerkte, dat hij alleen verantroor 
ding schuldig is tegenover de raad,heeÎt hij op v;el·;,illende wij 
ze tientallen vragen van de leden van het bestuur uitvoerig be
ant�oord.Hierbij bracht de burgemeester duidelijk naRr voren, 
dat het gemeentebeetuur de huren noodgedwongen heeft moeten ve 
hogen in verband met de verhoging van het rentepercentage en 
omdat de Minister geen vrijheid kan vinden,deze stijging in de 
rijksbijdrage te verdisconteren. 

Zoals B.en ·11. de secretaris van de huurdersvereniging en
kele uren tevoren reeêä schriftelijk hadden medegedeeld,kan het 
college zich niet verenigèn met de vereiste verhoging, en ;ordt 
van meer zijden hij de Minister aangedrongen op een oplossing 
van de door deze verhoging ontstane moeilijkheid. 

Ook het college van B. en-,{. is in deze diligent .Zolang 
echter in deze knestie geen poSci tieve beslissing door de I.ïinis
ter is genomen,kunnen B. en W. niet anders doen dan tot de be
taling van huurverhoging adviseren. 

• 

B.en W. hebben nadrukkelijk medegedeeld deze gang van
zaken ten zeerste te betreuren en hopen,dat alsnog een gunstige 
oplossing �ordt gevonden,Tia�rmede het dagelijks bestuur van de 
huurdersvereniging in kennis zal �orden gesteld. 

Het defini�tieve comité van de huurdersvereniging hoopt 
vanavond te verg&deren; het advies van B.en W. om de huurver
hoging te betalen zal dan besproken "orden. De genomen beslui
ten zullen nog deze -eek per circ"Lu.aire aan de bev;oners t'orden 
medegedeeld.Tijdens de vergadering beloofde de burgemeester 
door def':lrnndige:a de ,rnningen te laten inspecteren waarbij klac 
ten van de beYioners over de afy;erking enz. der huizen zullen 

orden onderzocht. 
Op de vraag van de voorzitter "\l&,:l:i er zal gebeuren met d 

belîoners die be\--;eren de huurverhoging niet te kunnen betalen 
ant,·oordde de burgemeester, det deze v;aarschijnlijk verv.ezen zu 
len orden naar het bureau van bociale Zaken.Dit bureau zal de 
moeten beoordelen en beslissen of hier ondersteuning nodig is. 

De heer J .r,lulders dankte de burgemeester tenslotte voor 
de interessante en uitvoerige uiteenzetting. 

1Ll N D..JL. 
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Il: nogc U be1·ichten dat op 31 October 1951 te �riev.'\;escl1éns 
een vergaderin.::; werd .;ellol'.dcn, teneinde -een besprel·ing te voeren 
over de ,:�atervoorzieninc te lTicuueschans" Aan1.lezi0 ·aren 14 per
sonen, &llen vooraanstaande comnunisten of daarmee synpat:liseren
de'::' De voorc1.voerders hebben zich die avond uitsluitend bezi6 ce
houden· net het onderuerp en zij hebben over :)olitiek niet .cespro-
1:en. 

Ook te Beerta zou een der0elijl:e vergadering �:o::clen .;e:1ou
den op � ::rover.1ber 19 ;�., C:J deze vcrgaclerii1g 1 mren slechts acht 
1Jcrsonen aé:,rr;.rezig, zoda.A;. cle vergaderin,e, die cepresideerC. zo1..: 

� 1 ,iQr,len cloor 1eert i�ul(1.cr, 0eb: te Beerta, 26-:-12-1905, landarbeiclci 
�:on: te Jeerta" J. 206c, niet kon doorga2.:1" Ool: op deze ve:.·;::;ade:: 
ring �;aren uitsluitenµ voora2..nstac:.nde ·cornrt..misten aE.n1.:ezig" 

::=:en circulaire, ctrekkin['; hebbenc:le op l.::,éJ·cstbecloelde. ver
E':aderi:1e;, �rordt ter Ui:·rcr oriëntering hierbij in6eslöten" 

I,D.Oost� Gronin6en.12-ll-51 
v,v 
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Aan de Ingezetenen der Gemeente Beerta� 

Ingezeten�n van ;gemeente Beerta en in het bijzonder de arbei-- · 
ders en middenstanders, bij� allen zal, door dë langdurige 
droogte, het· watergebrek wel hoog zijn.gestegen� 

Daar de overheid, ook van onz·e gemeente tot dusver in gebre
ke is gebleven, ook maar iets te doen, om aan het grote wa
terge-brek ··tegemoet te komen, zelfs toelaat dat er voor een 
emmer water 10 cent moe_t war.den betaald i menen wij, dat er 
aan deze noodtoestand een einde moet komen en roepen U dus 
allen op, om op Vrijdagrvond 7,30 uur op een Vergadering 
te komen, om·-' .:ü1 deze onhoudbare toestand een einde te maken, 
door bijvoorbeeld bij het Gemeentebestulll' aa n te dringen om 
gratis water te verschaffen, bij de regering aandringen op 
spoedig maken van �terleiding3 
Wij dringen er bij Uw aller belang op aan, komt op deze be
langrijke vergadering, welke wordt.gehouden op Vrijdagavond 
7 ,30 uur 

te Beerta, in de zaal Veldhuis, 
te Drieborg, in cafe Bos. 

Komt allen 1 

Het voorlopige comite van Beerta 

Nw. ·Beerta en Drie berg. 
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l),r:.r.r-7J,u.,V""�-� 
VERSIAG van een feestelijke openbare bijeenkomst op 29 November 1951 te 
20 uur in de: grote zaal (capaciteit 500 zitplaatsen) van gebouw "'FRASCATI" 
in de Nes 59-63, te Amsterdam, belegd door het Amnestie...Comité, secretariaat 
Me� T. Soan1to-Heijligers2 Gerard Terborgstraat 49 huis, te Amsterdam.

Aankondiging van deze bijeenkomst, waarin aan de ouders van de veroordeelde 
Piet van sr.AVEREN, Rotterdam,9-6-'25

1 
het st. Nicolaas-cadeau in de vorm van 

een (portable) schrijfmachine� vervaardigd in een der fabrieken van de Deutsche 
Demokratische Republik, zou worden aangeboden, werd gedaan in het dagblad 
"De Waarheid" van 23-ll-1951. 

De benodigde geldelijke middelen voor dit cadeau waren bijeengebracht door mid
del van een actie en naar het verder heette was het afkomstig van het Nederland
se volk. 
overigens zouden de baten van bedoelde bijeenkomst worden bestend voor de actie 
van het Amnestie--Oornit& • 

Als sprekers zouden het woord voeren: 

Trees HEIJLIGERS, geb. Zwolle,18-10.1915, e/v. Soenito; 
�IDorninee RIJKS (uit GR<N1BlEN), personalia dezerzijds onbekend 

Anna WALVIUS, geb. Groningen,7"12-1908" e/v. H.Ch. Gelok ; 
•. Antonius Dionysius (l!'RED) SCHOCNENBERG, Asd. 24-8-1910

1 

V 

1 OP KAARtl 
ACD/1.fL 
DAi': 

terwijl het gezelschap "S1nar Indonesia." DD.lzikale medewerking zou verlenen. De 
toegangsprijs was op r��25 per persoon gesteld. 

Toegangskaarten bleken aan de zaal verkrijgbaar te zijn. Tengevolge van een 
defect in de geluidsinstallatie, hetwelk eveneens gedurende de spreekbeurten 
af en toe optrad, zodat kleine hiaten niet voorkomen konden worden werd 
slechts de nruziek van een enkele gramofoonplaat v6ór aanvang der bijeenkomst 
ten gehore gebracht. Een en ander droeg vanzelfsprekend niet bepaald bij tot 
het scheppen van een meer feestelijke sfeer met b.v. n:arschmuziek. 

Een tafel met microfoon" waarachter de leden van de � van het Anm.estie-Comitê.1 

welke later op de avond werd bekend gemaakt door de inleider, Marinus J"acobus 
•( HAKS , Asd. lS..5-1927, was aan een der uiteinden van de zaal geplaatst. Daar

�r, tegen de wand, prijkte een grote,geschilierde, buste van Piet van STAVE
REN"vorenbedoeld• verlicht door schijnwerpers, ter linkerzijde versierd met de 
Indonesische vlag (rood-wit), ter rechterzijde met de Nederlandse driekleur en 
aan de voet met herfstbloemen. Hierboven :lmevond zich een spandoek, blauwe let
ters op witte ondergrond:,, voorzien van de leuze : "PIET VAN STAVEREN M<ET VRIJ"", 
waarbij het woord "MOET" in rode letters was aangegeven. 

De zaal was vrij goed bezet; bij aanvang der toespraken bevonden zich ongeveer 
350 ! 400 belangstellenden op de zitplaatsen, grotendeels jongeren" zowel jongens 
als meisjes, kennelijk georganiseerd in A.N.J.V, en o.P.s.J.- Onder hen bevonden 
zich Erik MOLt schoten, 27-8-1926 en een jonge vrouw of meisje, dat wel meer,o.a. 
ter gelegenheid van Erik Mol's huwelijk met M9.rcel.la Visch en bij een 1-Mei mee
ting van de C .P.N. te .Amsterdam, werd opgemerkt in gezelschap van w.G.KLINKENBEIIG, 

)(f (7-12,,,.'23) en mogelijk de echtgenote van laatstgenoemde, Christina la GROlX, 
Asd.S..6-1928, is. Onder de andere bezoek{st)ers. van wie het aantal mannen en 
vrouwen procentueel ongeveer gelijk was en die� voor wat het vrouwelijk gedeelte 
betreft, vermoedelijk voor een niet onbelangrijk deal uit leden van de N.v.B. 

X 1 ;<.I bestonden, werd J"obanna Petronella GERRITZE, Asd"6 ... 12-1915, e/v" F.H. Molin> ge
zien. Toen 
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Toen de bijeenkomst te omstreeks 20.20 uur door M.J. HAKS voornoemd werd ge
opend, deelde hij, na het uitspreken van een woord-va�lkom aan de ouders 
van Piet van STA.VEREN• de leden van het Anmestie-Comité en de aanwezigen,mede, 
dat als gevolg van ziekte, waardoor het gezelschap was gehalveerd, flSinar 
Indonesia" helaa.s niet had kunnen komen. 
Voorts dankte hij allena die, ooknal konden zij het geld dikwijls nauwelijks 
missen, met grotere en kleinere giften het bedrag bijeen hadden gebracht, dat 
.voor aanschaffing van he.t cadeau voor Piet van staveren nodig was, nl. een 
schrijfmachine, een prachtig product van de Oost-Duitse industrie, hetwelk later 
op de avond door .Mevrouw soenito-Heijlige:irs1 de bekende strijdster voo.r anmestie 
van vele militairen, die de vrede liefhebben en niet op hun naar vrede en zelf
�tandigheid verlangende broedervolk hebben willen schieten• de verdedigster�die 
zovele jonge,vredelievende mensen voor de rechtbank heeft vtigestaan,(Applaus) 
aan de :moeder van Piet van SJ.!AVEREN zal worden overhandigd. 
Aan zijn inleiding koppelde spreker meteen een propagandistisch woordje over 
de noodzaak van strijd voor het behoud van de vrede vast en prees de prachtige 
houding van de duizenden� die j.l. Zondag in Bloemendaal de grote strijdster 
voor vrede en nationale zelfstandigheid hadden willen herdenken.(Hannie schaft) 

·'( Vervolgens gaf hij het woo(t'd aan Anna GELCK-llalvius, voornoemd.

Zij begon de gevoelige zijde van jonge mensen, die niet op hun eveneens naar
zelfstandigheid hakende Indonesische broeders hebben willen schieten en deswege 
door dezelf�e figuren, die thans om herleving van het Duitse facisme roepen, 
tot onmenselijk hoge straffen ,varen veroordeel.d, bij de vrouwen, de moeders te 
beroeren. Het symbool van al die jonge strijders voor vrede en gerechtigheid 
is de Rode-Kruis soldaat Piet van srAVEHEN, opgesloten in Leeuwarden tussen 
boeven en nazituig. Debkt u, die de vrijheid hebben, zich eens 1n, wat het wil 
zeggen

1 
om 7 jaren tussen gevangenismuren te moeten doorbrengen voor een jonge 

Illlll, vol idealen. Ik k§ll U verzeka'en, dat zijn strijdlust niet gebroken is. 
Lichamelijk voelt hij zich naar omstandigheden goed en" zijn geest zal mede 
afleiding vinden door het in gebruik nemen van de aan te bieden schrijfITBchine. 
Vervolgens wakkerde spreekster aan t de strijd v�or vrijlating van Piet van 
staveren, Niek de Pater, Wil van Kempen en hoe zij allemaal mogen heten, niet 
op te geven. Deze strijd voor hun vrijlating betekent volgens spreekster tege
lijkertijd een bijdrage voor het behoud van de vrede, welke niet te onderschatte 
ia. 

/ Hierna lcWam Ds" RIJKS" naar beweerd werd, afkomstig uit Groningent aan het woord.
r Deze predikant, een zeer oud uitziende .!IBn van naar schatting tegen de 70 jaar, 

klein en tenger, vol grijs, enigszins verward haar, puntbaardje, smal spits 
gelaat, draagt bril, eenvoudig gekleed in bruin volbertcostuu.m., gaf in zijn 
betoog blijk van grote sympathie voor een anti-nûlitairist, een dienstweigeraar 
in het algemeen en zeide o.m. eans te hebben horen beweren, dat een iede�2 die 
een uniformpet opzet, onmiddellijk een deel van zijn persoonlijkheid verliest. 
Hij legde het zwaartepunt op het gebod : "UIJ ZUill' NIET DODEN", welk gebod z.i. 
niet voor tweeärlei uitleg vatbaar is en was van mening dat iemand, die zich 
baseert op het oude Testament, vóór m1litairisme kan zijn, doch dat iellflnd, die 
zich op het Nieuwe Testament heeft ingesteld en derhalve gehouden is aan het 
woord van Christus Jezus, dat spreekt van liefde voo,r waarheid en vrede, niet 
naar de wapens mag grijpen.Iedere soldaat, die gelooft, dient zich hieraan te 
houden en ook iedere rechter, die een doodstraf uitspreekt. Natuurlijk kan de 
beslissing wel eens moeilijk zijn en komt men altijd aandragen met het voorbeeld, 
wat te doen, indien men zijn zoon doodschiet en of :roon zich dan niet moet ver
dedigen, door eveneens de wapens op te nem:1n. Doch zelfs dan blijft het gebod: 
"Gij zult niet doden" onbeperkt van kracht. Schet-taenderwijze sprak hij van 
een vriend, met wie hij over deze zaken dikWijls spreekt, doch geen cormnunist 
is. (Gelach). 
Een deel ging van zijn overigens niet belangrijke speech door eerdergenoemd de

fect 
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reet en als gevolg van onduidelijk en zacht op verre afstand van de microfoon 
praten voor de bezoekers, die meer achterin de zaal hadden plaats genomen, 
verloren. 

"Rinus"vHAKS, eerderbeöàeldi1 mi.akte nog de leden van de Raad va� est e-
9om1t& bekend, waarin o.m. zitting hebben Mevrouw soenit Heijligers,voornoemd, 

1
SOEDIRDJO, Mingg:üan, 23-11-'22,, ''Fred" SCHOCN.ENBERG, Rinus BJl.KS , Anna.VGELOK

JWalv1us. Verder bood hij de moeder van Piet van STAVEREN bl�n en een sta-
peltje boeken (5 of 6 stuks) aan, welke net een toespraakje van een van naam 
onbekend gebleven Jonge:rmn• oud p.m. ·25 jaar, l,'72 meter1 blond glad gekamd haaJ 
met scheiding links, flink postuur, gekleed in een donkerblauw colbertcostuum, 
namens het blad "JEUGD", na een door dit blad op touw gezette actie, waren over
gedragen. 
De moeder van Piet van Sl'AVEREN bedankte, enigszins ontdaan. voor de hulde. 

Na een pauze van ongeveer 15 minuten nam Mevr. SQel1ito-Heijligers,eerderbedoeld 1 

het woord. Zij gaf een overzicht van de actie, welke van het Nederlandse volk 
na het vernemen van de onredelijk hoge straf voor jongens als Piet van Staveren 
was uitgegaan, om amnestie te bewerkstelligen en kwam daarna te spreken over 
de enorme toevloed van blijken van belangstelling en medeleven in da, vorm van 
brieven en gelden, ten doel hebbende" de :pogingen,_ om jongens als Piet van 
Staveren, Wil van Kempen* Nico de Pater en honderden anderen weer in hun oude 
omgeving bij ouders en vrienden terug te brengen, onverzwakt voort te zetten. 
Zij ging vervolgens over tot aanbieding van het St. Nicolaas-cadeau.J schrijf'llla
chine, welke gebeurtenis doo,r ee;n fotograaf werd vereeuwigd,waarna én de moeder 
tfo d_e vader van Piet van Staveren dankten. 

( 
1

Tot slot sprak ''Fred" SCHOCNENBERG i die zijn betodlg onmiddellijk aanving met 
de woorden : " In Leerdam· zit een "vent", die in een provinciaals blaadje een 
artikeltje met betrekking tot het aanbieden van het geschenk aan Piet van 
Staveren heeft geschreven� dat ik U even zal voorlezen. Het luidt: "Men wil 
Piet van Staveren voor zijn verjaardag een schrijfmachine geven, om hem in de 
gelegenheid te stellen, zijn anti-Nederlands gewroet verder door te zetten." 
Deze vent is ten eerste al in de war en weet schijnbaar niet, dat niet Piet 
van Staveren� DBar st. Nicolaas jarig is (gelach). Ten tweede du:i'ft hij een 
oprechte strijder voor de vrede anti-Nederlands te noemen. Zo'n vent hoort 
thuis in de rijen dergenen1 die j.l. Zondag getracht hebben* de geest van de 
Nederlandse jeugd, die voor de vrede strijdt, uit te bannen" Dat is niet gelukt. 
De minister, de Commissaris der Koningin, de burgemeester van Haarlem en Bloemen 
daal 2 zij allen hebben een s:rmdelijke nederlaag geleden en hun pogingen zijn 
afgestuit op de onverzettelijke strijdlust van het Nederlandse volk, dat in 
duizenden naar Haarlem was getogen, om onze onvergetelijke strijdster voor 
vrede en recht• Hannie SChaft, te herdenken. Niet de eer van de Nederlandse 
jeugd is bezoedeld, neen� de politie-autoriteiten, die opdracht gaven, de 
voor de doden bestemde meegebrachte bloemen op de mestvaalt te deponeren, 
hebben hûn eer besmeurd. (Geroep: bandieten, tuig). 
Deze heren hebben niet mat elkaar kunnen vermijden, dat de jeugd :rmrcheert voo 
de vrede. Zij stellen wel alles in het werk• om de Nederlandse jeugd onder lei 
ding van vreemde officieren uit een Atlantisch Pa,ct en ondergeschikt aan fas
cistische beulen uit Duitsland als Guderians, Speidls en hoe zij mogen heten, 
in een agressie-oorlog tegen de Sowjet-Unie te laten :rmrcheren. Maar de jeugd 
marcheert alleen..t als het om het behoud van de vrede gaat. (Applaus) �Wij stri 
voor vrede onder de volkeren, onder leiding van de Sowjet-Unie, voor nationale 
onafhankelijkheid. 
Het vonnis, dat Piet van staveren is opgelegd, is niet in 
het gepleegde feit en de wet. De geest van de wet is niet in aanmerking 

naar 
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maar :men heeft de persoon en èe zijn vredesideaal willen bestraffen. Hij moest 
ten voorbeeld worden gesteld aan die andere jongens, die in de toekomst wel 
eens buitenslands militaire dienst zouden moeten verrichten. Bovendien heeft 
Mr. van Gil(s)ze• de advocaat-procureur, tijdens de behandeling van de rechts
zaak zelf beweerd• dat de straf van Piet van Staveren eerst voor herziening 
in aanmerking zou komen, zodra er geen Nederlandse legers meer in Indonesi� 
zouden zijn. En er zijn thans geen Nederlandse soldaten meer in Indonesië� 
alleen nog een aantal IIBriniers en een paar officieren

1 
die een adviserende 

taak hebben. Voorts is bekend• dat een veroordeelde 1/3 van zijn straf kwijt 
gescholden of althans voorwaardelijk kwijt gescholden kan krijgen, indien hij 
zich behoorlijk gedraagt. Er is hier echter nog een andere kwestie. Men zou 
graag zien• dat Piet van staveren en de andere jongens, die straffen zagen 
opgelegd• berouw tonen. En dat is nu het enige, wat niet gebeurd is. Uit· alle 
berichten

# 
welke ons bereiken, spreekt Jun onverzettelijke wil, de strijd voor 

het behoud van de vrede voort te zetten. Tegen de agressiezucht van de oorlogs
drijvers in groeit in de wereld een IIBChtige vredeswil an.der de leuze, dat de 
5 grote machten aan de tafel plaats nemen• om een vredespact op te stellen • 
De .Amerikanen in Korea zijn er verlegen van geworden. Want zodra was er sprake 
van een bestand• of de Amerikaanse soldaten verlieten in uitgelaten stemming 
hun loopgraven. Daarna hebben de Amerikanen opdracht gegeven, dat het vuren 
en bombarderen van onbes�hernrle Noord-Koreaanse steden voortgang moet hebben. 
I.äaar de houding van deze Amerikaanse soldaten getuigt van de groei der vredesM 
krachten. 
Aan het slot van zijn toespraak riep spreker op� het werk van de vrede met alle 
beschikbare middelen krachtig te blijven steunen en de roep van het Anmestie
Cornité voor invrijheidstelling van Piet van Stavoren en de zijnen de grootst 
mogelijke steun te verlenen, opdat deze jongens ten spoedigste hun plaats in 
de samenlel!ring kunnen hernemen. 

Rinus HAKS,eerdergl!lnoemd, las tenslotte een motie voor namens 500 aanwezigen
:t 

in Fra:acati bijeon, welke bestem'!. was te worden verzonden aan de Regering• met 
verzoek, het vonnis van Piet van Staveren te herzien en vrijlating van de 
terzake dienstweigering veroordeelden. Allen beduidden door ttja0 geroep en hand� 
geklap

3 
achter de te verzenden motie te staan. 

Hieraan verbond spreker nog eens een oproep� de bij afloop te houden collecte 
zo ruim mogelijk te gedenken. 

De aan Piet van sta veren aan te bieden schrijfmachine is gemerkt "GroIIB.". 

Te p.m. 22.20 uur was de bijeenkomst be�indigd. Gedurende de pauze werden 
nog handtekeningen ingezameld, voornamelijk door vrouweni voor een pact tussen 
de grote vijf" 
--------------------------·----------------------------------------------------

In a�schrift verzonden aan B.M. en H.c., A'dani. 

J� ,\\ \ 

E-5.



) 

• 

Verbind.me: 32 

V ...!,RTB.OU1\rEL IJ ir.

1'.o.: BV/Gj4'S"J- 1 51. 

De ninnenlandse Veiligheidsdienst 
te 
1 s- G _ r _ a _ v _ e _ n _ h _ a _ g _ e •

Bijgaand doe ik U een afsclLrift toe
komen van een oproep aan de arbeide1•s, werlc
zaam in de brandstoffenbedrijven en aan de 
Amsterdamse taxichauffeurs, tot deelneming 
aan de Hannie Schaft-herdenk.mg • 
Gericht aan/ Hendrik ,lillem van de Pol, se
borcm te A1•n.hem, 2.10.1921. 
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AFSCHRIFT. 

AAW DE ARBEIDERS, .lERKZAAII Il: DE BRAf1DSTOFF3l'ÎB�Dl-1IJVEiif 
EN AAN DE ALIST:sRDAlISE '11

• XICHAÜFF:i:!.'URS 
---------------================--===-=-==-===------=-=

.
( 

Door het voorlopig comité, ter herdenking van de geval-
len ve zet shelden, waarvan er 360 ter ruste zijn gelegd op de 
�rebeoraafplaat S in de �cenne,.1erduinen, uaarbij al S enige vrouw 
de onvergetelijke Hannie Schaft, is een oproep sericht aan allen 
die strijden tec;en onderdrJ11.k1dri6 en 1•echteloosheid, tegen het ge1•G
Pijznnde fascisme en voor de li·ede. 

Insevol0e deze op1•oep hebben een aantal be,cenó.epe1•sonen 
het initiatief cenomen zich met eem manifest te richten tot al
len die in de Amsperdamse haven VJel'lczaam zijn, met de oprrekking 
in persoon deel te nH1en aan de Hannie chaft-herden,:in6 op Zon
dag 25 i.,ovember a.s. 

Deelneme1•skaarten zijn hiervoor ver!n�ijgbaar, tenrijl 
voorts ieder in de 0ele6e11.heid •7ordt 0esteld om een -üeine bij

ra
0

e in te tekenen op lijsten voor het inzameleL van 
0

elden die 
zull:n dienen voor een bloemstuk, hetwelk op ae E1•ebe.sraafplaat s 
zal -rorden neergelegd. 

Oo'{ onder de Amsterdamse :baxichauffeurs en eveneens onder 
de brandstoffenner1cers hebben zich comité' s uevon1d, uelke zich 
volledig aanslui'terJ.- bij de oproep van de havEna1'beiders. 

Voor de brandstoffemrerke!�l)q B.Tankin_,c, Ch. Jurgens en 
X' 1 C • Bo e r i0 t e r • 

Voor de taxichauffeurs: Xl�IC.Leeguater, 3.0tto en 
X(C.v.Genderen. 

DEze beide comité 1 s l'ichten zich tot de arbeiders in het 
taxibedrijf en in de brandstoffenbedrijven en roepen eveneens op 
tot een zo groot 11ogelijke persoonlijke deelname en tot het inte
kenen op de l_jsten voor een bloemstuk. 

De deElnemerskaarten zullen U dezer dagen aan0ebo-
den norden in Uv, bedrijf, evenals de intekenlijst voor een bloem
stuk. Voor de persoonlij_,:e deelname zullen b.,:rnsen rijden, ',� 
via 2-.::n 1i::01•t bmek aan Schi.J?.hol en Ov<::rveen zurr1:o1'1!"1jt1en en op

de erug,7eg een mrt be2(cêk aan dE DuJnnate:e.· eidL.'1.0 tfren0en. 
De prijs voor deelname is f.1,30 per persoon. Vertrek Zon

dag 25 l ovembe1• a.s • .i{rJart vpo1• 1r-vä:Ïl het Beursplein. Thuis"rnmst 
o _6ev. 5 uur.

_ ----· __ comitéleden 

Taxicheuf feu1•s: 

Jc.Leesvmter V 
�;-r.o t to 
\IC. v. C+Ende ren \f 

11 \> ,' Wv·""lL 
V,Vtt \..- ' 

brandstoffemrE 1•ke r s: 

V B • T an.;: i.rL ... 
Ch .Ju:r'0ens 

� .cr.:oerigter. 
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Betr. : BWERKCOMIT11! H.ANN!E SOH.AF'l' HERDENKING TE .A.pCMA@ 

-

. Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat 1n het te 
Alkmaar opgerichte werkcomité voor de Hannie .SCHAFT herd nking 
zitting hadden: 3 leden van de E. v.o., 3 leden lt. v.B., s c.P.N.,

� '3 A.N. J. v. Als oo.mi.tê-leden werden bekend: o. TORÉMVLIED {geb. 
- I..-J20-5-l9ll)• Mevr. Hendrika Heintje DE-J'ON ASSENBERG {geb.1'7-11-02
' ,t..leil Mevr. L. KNUI$-1'.INGH NEVEN-�TOtJWER (geb" l7-lO•l92ö}.

KB, 7 Deoember 1951". INTERN BVD 
--
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CC>Nfivr:.N 1 lEEL 
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In vouwe dezes 
gelieve U aan te tref'f'en 
een uittreksel u.1.t.een vei
ligheidsrapport opgemaakt, 
door z,, naa.r de inhoud 
waarvan kortheldshalve word 
verwezen� 



GREI SVTI;ILIG1EIDSRA.PPQ1 .• 'Fl;\t.NT!EEL 

Datum van bericht: 4 Deceo.ber 1951; 
Rapporteur: 
Van wie is het bericht afkomstig: Eigen i•aarnening:i 

Volkomen betrouwbae..r. Betrouwbaarheid van het bericht: 
Betrouwbaarheid bericLtgcver: 
Welke acties zijn ondernomen: 
l�et welke instanties wordt samengc1,,erkt: 

- - - - - - - - - - - - - - - - - � - - -

Onderwor;g: h ·1301a.1EY� 

--

Gene; 
KI.M-Bedrijfsbeveiliging en 
p;r;o;-Heemsteue; 

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

In de avond van Dondorda€f 29 ITovenber 1951 bevor.ii ik mij 
in de grott} zaal van het Gem. Concertgebouw te Haarlem, waar 
een opunbare "Jar,ny Sclmf t�1..:oe tiri..g werd gehouden. 'belegd door 
het landelijk Har.u1y Schaft herdenkingscoLll.Ilit�� 

r�a. de pauze, tijdens de rede va.11 Gerb n \.AGf,NAAR, oud
comnandant vt1.n de Raad van Verzet, th:ans-vooi:oz1tter,van de 
Cornmuristische Partij lfo1crland, zo.t voor cij: 

Lm:q;::its BOLQr'8.Y, gebqron. te ��s, de 22 November 1915, van 
�l':Jcp _�ass"c:e-er:ploy{; K.Lr.�•, wonerde te tlecmstede,, Cru.qius-

weg 141:3. 
tijdens aoze rode, die herhaaldelijk door applaus werd on-

derbroken, zug :i..k dut oolc • OLÇIL'!EY door heftig :handgeldap en voet 
getrappel zijn instemr.aing betu...\gûe met hetgeen door de spre-
lcer werd bm,eer•d � 

Dczcrz.J..;,ds is n::..ct bek211d ·nells�e politieke richting B. is 
t.: cge .�r-m. 

Het ovenstaande is (1ool." mij beJ."'5_cht aun de A.fdeli.P..g Be-
dri ji G DC\T't!l iêing Iili.i. c chipllol, ,.aê:U' nar:.r mij bleek, evenmin 
ic s t:. ... ::;re.::i t; hem beiwnd is • 

Sel er� 0 Jur;.i 19.'51 is :û.j .,0r:::.-"o.u op Schip ol �n voor" 
d:i. ·n, vantt.f' 1-1;�-1J4S op het �1oo'"'dkantor::.· der K.L.M •. te
'r, ... er o.vc1 1.age. 

Te a,emstcda, Haar hi i vari..ci' 20 Januari 19h9 'tl/'Oonachtig 
, ·omt hij bij de p;r�D. niet voor; 

"c.ar wordt raotmntecl. gctrac:1t 1 juist in dat gedeelte 
van Ileoustodc, .... ·1.rin ouk de Cruqir:Swe,.,. is gelegen, door ob,.. 
se ... ·..rat1 vast to stpll-;n op welke� adressen hot dagblad 
11 De aar �1 :1.d '' wordt :..iez 01.� """d � 

lj i.:; Log<.:, at \W.m.e 1r ti�deps deze actie ie�s 
omtl'ont B. bekend zal \·orJ.011 dit m:i..j zal .1orden bericht. 

f 't. 
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De Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te 
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Hierbij doe ik U toekomen een fotocopie 
van een circulaire met bijlage (briefkaart) 
betreffende 1

1 Amnestie-co mite Piet van Staveren 11 

verzonden d.d. 22.12.1951 aan Hendr�k Willem 
van de Pol (2.10.1921) wonende te Arnhem. 

E i n d e. 

2.1.1952. 





Ondergetekende eist de 
vrijlatln� van Piet van Staveren 

0. ._.,_,., ............ ·-· ........ _ 

....................... s...... 

S-...: Mew. Mr T. S-11o-He,1._.,. 
C.-.., T......._,.,_, 49 . A-. ... ..,.zu1t1 

Aan de 

Minister Yan Justitie 

Plein 2 b 
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EENHElISV AKCENTRALE 
LAND, SECRbTilUAAT 
VONI:EISTRAAT 54 
A M S T E R t j. Ivt. 
=============-= 

1'aarde Makkere, f. :
Jij zenden U bijgaand een .door hét _AmÓeetie--OÖmit,J,iet .,.an sta el'eD, 
uitg,egeven kaart, waarvan de prijs· 15 ot. bedraagt en waarvan de op-, 
brenget bestemd ia om de propaganc3á voor de vrijlating van Piet van 
Staveren .zo kra chtig mogelijk te maken. 
Het Comit� verzoekt ons aaaa de-verkoop van desa kaarten· e>n&e mede
werking te will en verlenen en daarom doen wij op U·een beroep ó 
voor Uw afdelins, met geb1'11ikmalting van onderata,nde beatelah'oolR 
een aantal eJCemplaren te bestellen. 
lij vertrouwen erop dat U er,�n wj.lt medewerken de ao-tie voor de· vr 
lating van Piet van Stavereir op ·zJ groo t mogelijke sohaal _op te v -
ren. 
In afwachting van· Uw bewteil:Ulg. ië�ëlijven wij, me.� kameraads ba 
lijke groeten, 

.. 

---------

(Hierlangs efsche11ren) 

W.M.,

·r .
.. 

_ :�en het· Secretariaat der E.V .c.,
•, \rondelstreat 54 - Amsterdam - w •

. ;..:. 
===-- ==--================--===== 

Hierdoor verzoeken wij U ons 

' 

� •••• :. kaarten� 15 ot. ·tan het Amnestie-Comité P. v. 

te doen toekomen. 

Met kameraadsob�ppelijkè groeten,· 
/ 

- ,( / 
Naam: •••••••.•.• } •••••••• ·• ........ . 

Adres: ••• � •• \ •••••••••••••••••••• 

. ,si -Plaats, ............................. . 
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RAPPORT VAJiJ KB 
AAN HB BIII 

No.: 39l9 
Betr.:· C.P.N.-ACTIE i.v.m. PIET v. STAVJEREN • 
Tyo. D. 

Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat de C.P.N. 
een grootscheepse actie zal ontketenen over de af'faire Piet 
VAN STAVEREN. Men heeft deze kwestie o.m. willen laten aan
binden in de buitenlandse bladen.Verder wil men trachten een 
grote demonstratie hier in het land te bewerkstelligen. Ge
probeerd zal worden de medewerking te krijgen van een voetbal
vereniging, op wier veld dan eveneens sportdemonstraties ge
geven zullen worden. Aangezien men zelf hierover niet opti
mistisch gestemd is, houdt men als uiteindelijke mogelijk
heid het·terrein, waar het Waarheidszomerfeest is gegeven en 

� 
1 rekent men in ieder geval op de mogelijkheid van boksdemon-

l t+lstraties waarover men de promotors BISSCHOP en GROOTHUIS 
zal inschakelen. 

KB, 22 Januari 1952J 

{ \/RIJ vo·o� ,\CllE l \ 
l,-.-..,.-· .,.'!.1-c'.""-�·· �·��� 
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Betr. Comité 6 Apri.L .L945 11/.J,t,l./ 

��� p.> .. .1-./. 

• 

tliermede heb ik de eer UHoog.t!ïde.LGestrenge het vo.Lgende 
te berichten. 

/,.:._/I 
Na de bevrijding is in 1945 te Texei opgericht een comi-

'-'l J)j té onder de naam ••Comité 6 .April 1945" met het doel de op-
�// fi stand der,1iussen jaarlijks op 6 April te herdenken.Nadat 

alle gesneuvelde .tèussen op één kerkhof verzameld waren,is de 
doelstelling geworden het plaatsen van een monument op die 
begraafp.Laat s • 

p 

.1n het comité hebben de vo.Lgende personen zitting:-----
/11. P.J-.S.de Vries,N1euwe J3ussemerweg 82 te Huizen (N • .tl.), 

voorzitter; ,r 

/ 1 2."' '.'I. N • .Ke.Lder; burgemeester van Monnikendam -:-1 penningmeester).; 
/f 3. rtarmiena van der Vegt,geb.14-10-'82 te ïexel,bloembollen

kweekster, Ned. Herv.·, wonende te 'fexe.L, w. 68 (secretaresse); 
L. Smit, :Binnenweg 68 te Heemstede; .
Jacob Ke�zer,geb.13-10-'16 te Texel,boekhouder,:.K. wonen• 
de te �exel,Uudeschild 134; 
Cornelia Cathalijntj e Verberg ,geb. 24-11 ::.'03 (bekend); �-
de echtgenote van P. ll!'Vooren, eigen naam niet bekend, wonen·
de Hofme�erstraat 31 te rl�arlem; · · 

? .iiarnmers, correspondentJbeadres boekhandel .r1egasus ,iieidse..:I 
straat te Amsterdam. Deze heeft nooit zijn adres op willej
geven,en , 
? Koning,v,onende weesperzij.de � te lunsterdam.Deze moet 
redacteur van l'De 0:,aarheid 11 zijn. 
De nummers 1 '.!l/m. 4 zijn politiek bet:r·ouwbaar,terwïl van 

nummer 5 de politieke richting niet bekend is.De nuDII1ers 6 
t/m -9 zijn uitgesproken communistisch georiënteerd 

De bedoeling is dat op het .1.1'..ussen.kerkhof te '.i'exel een mo
nument wordt geplaatst en daarna het comité te ontbinden, 
In afwachting daarViiäl,11 wordt jaarlijks door het com.tté een 
kranslegging georganiseerd ; aanvankelijk op 6 ·:pril, sinds 
enige jaren echter Q:p 5 i\Tei,waarbij ook de .du.ssische arn.bassa
de wordt uitgenodigd. 

Van communistis-êhe zijde 11ordt i.n het. com.i té kennelijk tegen 
gev:,erkt.Komenteel is een plan voor een monument gereed, dat 
allerwege goed�tekeurd is,doch door die te...:;emverking is het 
nog steeds ni,.et gereed.Dit monument moet J.9000.- kosten, 
Helk geld aanwezig is ,docll v12.arvan genoemde .L,aT!!.1:lers j'. 4_000. -
onder zich heeft,welk geld iüj niet wenst s.f te dragen. 1.ran 
deze f• 9000. - is J'• 3000. - geschon ... 'l(en .door de _.ussische am.
bassadeur. 

J.n Ju.Li 1951 is ten huize van de 1:1eer Kelder een vergade
ring van het gehele comité uïtgeschreven, waar vijf minuten 
voor de aanvang door .Liammers en 1:0111.Yig telefonisch werd mede 
gedeeld dat zij verhinderd waren.De dag d::-arvoor had Verberg 
late·n v,eten dat zij niet naar :Ionnikendam ging. 

In 1951 is de uitnodiging van de J.ussische ambG,ssadeur uit· 
gegaan van het communistische gedeelte van het comité, v,ae.r
op de andere leden zich terugge;t-Tokken en niet 2.c.n de 
plechtigheid hebben deelgenomen. 

� 
De secretaresse beschikt niet over correspondentie met de 

comI'.l.unistisclle leden van het comité, d::;,,o.r alles mondeling en 
telefonisch a::i.gedaan wordt. 

Van de zijde van het bestuur zijn voor dit j �.:�r nog in het 
geheel geen plannen voor de herd.enkL g ce:nae.kt ,wat de andere 
leden van :plan zijn,is niet bekend. 24 ,..c..c.rt 1952 • .J)d 
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1 �CD/ ëllff 1 
)nderwerp: besl.verg.Comité ter bevord. v/d Woningbouw. 

,, / , /,/ , ,, '·h--�-, Datum ontvangst bericht: 4-4-1952. J� .,.,.,4.....-rr�· / 

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar. 
Waardering bericht : betrouwbaar. 
Tevens beric�t verzonden aan: --. 
Medewerkende instanties : geen. 
Ondernomen actie : geen. 

11 I\PR. 1952 

Kort verslag van de besloten vergadering van het 
"Rotterdams Comité ter bevordering van de woningbouw 1: ge
houden op Donderdag 3 April 1952, te 20 uur, in 11 0ns Huis", 
Gouvernestraat 133 te Rotterdam. 

Aanwezig, inclusief de comitéleden, 13 personen, 
o.w. 2 vrouwen.

De vergadering was uitsluitend toegankeljjk op 
vertoon van de op naam gestelde convocatie, waarvan een 
afschrift is aangehecht. 

Tjjdens de pauze werden steunbonnen à 5 cent 
verkocht ter ondersteuning van de Wer�enkrant. 

Achter de bestuurstafel waren gezeten: tlMantel, Johannes Adrianus, geboren 14-3-1920 te Schiedam· 
(bekend); 

/!Kunst, Harm, 17-1-1922 te Utrecht(bekend); 
� /!Mast, Pieter, geboren 20-4-1925 te Rotterdam, �etonjjzer

vlechter, wonende Hortensiastraat 43a te 
Rotterdam; en : 

� rfLamers, Wilhelmus, geboren 4-8-1917 te Vlaardingen, tim
merman, wonende Claes de Vrieselaan 32a te 
Rotterdam. 

Mantel,J.A., voorzitter van bovengenoemd comité, 
opent te 20.30 uur- de vergadering en zet in het kort de 
doelstellingen van het comité uiteen. 

Spr. zegt, dat gezien de grote woningnood en de 
heersende werkloosheid onder de. bouwvakarbeiders, het 
hoog�jjd wordt dat de gemeente Rotterdam uitvoering geeft 
aan haar belofte om 3500 woningen te bouwen. Deze belofte 
werd reeds in 1951 gedaan, doch nu, in Ap�il 1952, is er 
nog geen begin gemaakt, erger nog, er is nog geen paal 
geslagen, noch materiaal aangevoerd. 

Spr. leest dan een concept voor van een manifest 
waarin de bevolking opgeroepen wordt er bij de Gemeenteraa 
op aan te dringen dat nu eindelijk begom1en wordt aan 
de bouw van de 3500 toegezegde woningen. 

Spr. betoogt, dat, wanneer de w erkloze bouwvak
arbeiders weer aan het werk komen, dit verhoging van de 
koopkracht betekent en dat het manifest dus in de eerste 
plaats onder de middenstand verspreid moet worden, daar 
dezF vooral direct voordeel trekt uit de verhoging van 
de koopkracht. 
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Het manifest zal in een oplaag van 50.000 exem
plaren verspreid moeten worden, doch de kosten hiervoor 
zullen ca. f 250.- bedragen. De benodigde gelden zullen op 
de bouwwerken en onder de middenstand ingezameld moeten 
worden, waarbij het manifest aan intellectuelen en midden
standers ter ondertekening voorgelegd moet worden. In 
's-Gravenhage heeft het comité hiermede grote successen 
geboekt daar zelfs Dr.Kalf, directeur van het Natuur His
torisch Museum zijn handtekening hiervoor heeft gegeven. 

Als ook het Rotterdamse Comité zo te werk gaat, 
dan kan het niet anders of er zal succes geboekt worden. 

Hierna wordt gepauzeerd, waarna gelegenheid tot 
discussie wordt gegeven. 

t 
>1./1

----? 

van Gent, Jacobus, geboren 14-9-1903 te Rotterdam 
1�l (bekend) ,zegt, dat in het manifest geen sprake is van de 
�o Le_ {J financiële zijde, waaro� de voorzitter interrumpeert, dat

�-
LJ§

hem dit geen zier kan schelen, als de woningen er maar 

• 

komen. 
van Gent houdt een betoog over het EVC-Welvaarts 

plan en zegt, dat hierin de midàelen worden aangegeven 
om de woningbouw te financieren. 

Mantel,J.A. zegt het hiermede volkomen eens te 
zijn, doch wijst er op dat men dit niet in het manifest kan 
vermelden, daar gevreesd moet worden dat de middenstand 
zich dan afzijdig zal houden en het geheel als een commu
nistische rel zal betiteld worden. 

Lam.ers en Kunst critiseren dan op de bekende 
wijze de huidige regeringspolitiek en merken tenslotte 
op dat het in het N.V.V. gist en dat van deze gisting ge
bruik gemaàkt moet worden. 

Mantel zegt, dat hij het met de discussianten vol 
komen eens is en geeft toe, dat het manifest mogelijk wel 
iets scherper geredigeerd kan worden. Spr. stelt voor, dat 
allen Maandagavond opnieuw bijeen zullen komen ten huize va� 
Lam.ers en dat dan, ieder voor zich, een concept-manifest 
zal hebben opgesteld. 

Allen gaan hiermede accoord en de vergadering 
wordt dan te 21.45 uur gesloten.(Einde). 

(. 

� 

I 
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AFSCHRIFT. 

43000 w o n i n g  z o e k e n d e n  en� 2000 werk
loze bouw a rb e i d e r s  snakken naar de bouw 
van woningen. 
Ook uit HYGIENISCH oogpunt bezien is hét nodig dat 
snel met de bouw van deze 3500 woningen begonnen wordt! 
Ten einde al deze verschillende gezichtspunten in 
een vaste mening te kunnen vormen is het onderstaande 
comité van mening om op: 

n 11 11 11 11 n n ;; 11 11 n 11 11 n 11 11 11 11 11 IT II n 11 11 11 11 n n 11 11 11 n 11 11 n II n 11 11 11 11 11 11 n II rr 11 " 11
Il 11 
11 " 

11 :: DONDERDAG 3 APRIL a.s. EEN BLJEENKOMST TE. :: 
n M��Nll :: 
:: 

11 ONS HUIS11 Gouvernestraat 133. :: 
Il Il 
:: aanvang 8 uur. :: 
n n 

Il . fl 
n II tt n 11 11 11 tt n 11 IT 11 11 11 11 11 n 11 n 11 n n 11 n II n n 11 11 t1 11 11 11 Il II tt 11 11 n 11 11 n II n n 11 n 11 n 

Het Comité is van mening dat ook U als ..............• 
NAMJI: • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • 

.ADRES: •.•............•.•.. � ..•• , be langste 11 ing zal 
hebben voor deze bijeenkomst. 
Zij stuurt U dan ook deze uitnodiging, in de overtuiging 
dat U er gebruik van zult maken. 

R'dams èomité ter 
bevordering van de woningbouw. 

Secr.Mast, Hortensia
straat 43 

Naam genodigde: ...................................... .

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bezoekt bijeenkomst als: •....................... , ...• 
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Landgenoten! 

Weldra zullen wij voor de zevende maal het feit herdenken, dat een einde kwam aan 
vijf jaren van ongekend leed en onrecht ons volk aangedaan. 
Wie onzer betreurt niet als naaste vriend of familielid iemand onder de meer dan 
twee honderdduizend Nederlandse slachtoffers van de nazi-bezetting, waaronder bijna 
honderdduizend Joodse landgenoten. Nimmer mag ons gemeenschappelijk verzet tegen 
deze onmenselijkheid, in de tijd toen de nood ons hecht aaneensloot, naar de ach-

.tergrond worden gedrongen. 

Het is om deze r�den, dat wij U oproepen om in het kader van de a.s. Mei-herden
kingen in groten getale deel te nemen aan de plechtige bijzetting van een urn, 
meegebracht:uit het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau, waar samen met millioenen 
andere Europeanen het grootste deel onzer Joodse landgenoten op afschuwelijke wijze 
werd omgebracht. 

Laat ons eendrachtig een eerbiedige hulde brengen aan hen, die het leven lieten 
toen onze vrijheid en onafhankelijkheid verloren waren gegaan. Laat deze hulde een 
krachtige wekroep zijn en tevens·een vermaan jegens allen, die ooit opnieuw een 
aanslag op onze vrijheid en onafhankelijkheid zouden willen plegen. 

Amsterdam, begin April 1952 • 

(Berichten van individuele en groepsgewiJze instemming met en deelneming aan de 
herdenkingsplechtigheid worden ingewacht bij het secretariaat: 
B. Kooker, Uiterwaardenstraat 374huis, Amsterdam=Zuid,)
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R.Al?PORT V � KB

Voor HB

No. 5177 

Betr. : lEOREA COMI'B TE AMSTERDAM 

Typ.: B. 

. .

Et IJ52, 

/yt? 6�:.f. 

Uit goede bron werd vernomen, dat het Rode Kruis te 
Genève heeft geantwoord· op een sehrijven van het Korea Co.m.ité te 
Amsterdam, dat men het een mooi doel vond, voor de slaohtoffers 

, van de burgeroorlog in Korea voedsel bijeen te brengen. 
Het Rode Kruis zou aan de Centrale Dienst voor In-

en Uitvoer verzoeken, het Korea Co.m.ité te helpen met de verzending. 

� KB, 29 Mei 1952. 
___.................. . 
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