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Uit : OD 253 

Voor : OD 1078

Ag.nr: rapport no. 5

Aard van het stuk: 

UITTREl(SEL 

Naam: C. P .N. - r,arti jbeveiliging 

Naam: Cl?N Inlichtingendie nst 

Afz. : No. 50 datum: 26 Juni 1945 

Dirk Schilp, mede-organisator van de Internationaal So
cialistische Beweging deelde tijdens een vertrouwelijk ge
sprek mede, dat via een sectievergadering op Maandag, 25 Ju
ni een met hem bevriend communist hem had verteld, dat door 
de communisten een zich over het geheele land versrpeide � 
heime inlichtingendi enst wordt georganisee�d, een soort 
"Roode Gestapo", zoo drukte zich Schilp uit. 

De centrale leiding is te Amsterdam gevestigd. Volgens 
Schilp is de taak van dezen gehei men dien st: 

a). het controleeren en nagaan van de mensche n in eigen 
rijen 

b). het aanleegen van lijsten en verzamelen van matefi
àäl over politiekè tegenstanders. 

Schilp vertelde, �at hij door de Eenhei dsvakbewering 
was aangezocht als Propagandist. Hij voelde er veel voor dit 
baantje aan te nanen , doch was er alleen huiverig voor, dat 
hij over een:hgen tijd "geliquideerd zou worden, omdat men 
hem in bepaalde communistische kringen voor een Trozkist aan
ziet. Hij zeide, "wanneer ik er toe overga voor de .wenheids
-beweging op te treden, kan ilc er zeker van zijn dat de HRoo
de Gestapo" mij in al mijn beweringen zal volgen. n

Christiaan 31iIT, geb. te Amsterdam 11.9.07, won. Noorder 
Amstellaan 163 te Amsterdam, hoofd landelijke inlichtin€'·en
dienst. 

Uitgetr. door: vdM 

Datum: 18 September 1950. 

<!i 40061 • '49 

Ag.nr. 25915. 

Op aanwijzing van: C • 5 
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Juli 1947 
C.l?.N.

16 Augus t-us 7. 

!,Iet vervijzin naax Uti terzijde vexmeld schrijven moRe 
ik� verzoeken mij te willen doen berichten, of i11t1iddels wellicht 
iets nade.rs bekend is ge ,orden aan·";aende h�t wezen van de daarin 
gesim1alcerde nBloedra.ad n. · · 

In het b3i-zonder za.1 ik het op ,·prijs stellen ·te mogen 
vernemen, of er ,tekenen békend zijn ge,qrden, die zoud�n kunnen 
,ijzen op e�n hepnald verband met de controJ.e�comr1issie van de 
C.P.N.

ter: ,moet. 
U1 boricht�n dienaP-n�aqnde zie i' et belangstelling 

.ue Heer HoofdcolilDissaris van Politie 

�r a ve n  ha ge 

Het Hoofd van de 
CENTRAL� VEILIGII8I�SDI�I�T 

na.mens deze: 

J. G. CrablJendan 



INLICHTINGENDIENST 

AMSTERDAM 

No. I.D. 7813-1-' 47 • 

Uw brief: B.18211-, dd.16-8-47.

Onderwerp : C .P .N • 

Bijlagen: 

Geheim. 

1000-10-46 

f--

; ,�.,-.-�_::' ....•. 
f 0<::u;n: 

In antwoord op bovenaangehaald schrijven wordt het vol
gende medegedeeld. 

Van het bestaan van een z.g. "Bloedraad" in de C.P.N. 
is bij de I.D. Amsterdam niets bekend. 

Wel bestaat bij de CoP.N. een "Onderzoekingscommissie", 
weJie de antecedenten van personen, die zich als lid 
van de Partij aanmelden, onderzoekt. 

����van deze Onderzoekingscommissie is een 
(nadere gegevens onbekend). Deze 

heeft t�e�v�e�n�s���rlf.g in de controle-commissie van afd. 
17 (Rivierenbuurt) der c.P.1t. -

De taak van deze controle-commissie bestaat in het con
troleren van de uitlatingen en gangen van de leden, ten
einde er voor te waken, dat geen verkeerde elementen in 
de c.P.N. terechtkomen en eventuele afwijkingen naar 
rechts of nog linkser te rapporteren. 

Voorts bestaat bij de c.P.N. een: 

"OnderzoJ3kscommissie voor dienstneming personeel". De ze 
s�aat onder leic"Dng van Albert('.@!�, geboren 10 Octo
ber 1914 te Amsterdam, monteur, wonende 111rompenburger
straat 22-I te Amsterdam. (meermalen opgegeven). 

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

Verzonden aan: Hfd. u.v.n. Den Haag. D-2.
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In antwoord op ·u\�, bover1a.a.r..gehaalc1 schr1
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veri d.oe ik U hierbij een desbetreff"end rapport 
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nlichtin1enctienst 
-·�echt.

A/1-311 1 47. 

R A __ '2 P _O ,1_ T ._ 

�aar aanleidin3 van eèD schrij\en van de 6entrale Veilieheids
die�Et te 1 s-Gravenha3e, dd. 16-8-1947, no. B 18211, kan het volgen
de wordeL gerapporteer�: 

::Je naam "Bloed:raaJ" is b;j de C.P.l,. te Utrecht onbekerd. 
Er is echter vrnl een inlichtingendienst te Utrecht, w· Prvon als . 

......... '11.oofd genoemd wordt: GT�RARDUS m;; WAJ\L, geb. 15-9-1899 te loerden, won • 
.i?ararnaribostraat 56 bis A te Utrecht, PJOJ.)agandaleider der. c .. P.N. 

/Als zijn directe medewer�ers vorden genoemd: "lILLElvi FAAY, geb. 22-12-, 1888 te Utrecht, won. Nieuwe heizersgracbt 28 bis te Utrech t; 
/JOHAN1JES AUGUSTDTUS VAl. ;o:::H AKX:1R, geb. 19-9-1Y15 te Utr�cbt, won,

Bloemst!'aat '32 te Utrecht, pennin,;meester der .C.P.lJ. van d.e afd. Utr.-
Oost en · 
.l..I :S YA.: :JETI 3':'�·,r, (scbnilnaam Jasrers), geb. te Schever;ir,een 26-1-

f '(' 1921, wërn. 1. ic. Ruichaverstrsat 34 te Utre·cht, pror8.:_,andaleicier der 
� C.P.�. en enige tot nu toe onbekende personen.

1 
. De inlicht.ingen die ingewom.en worden, worden verstrekt aB.n 

tsehe ime ae;e nte n, die de ze inlichtingen nader zullen bekijken en uit
"

werken. Ook zouden er bij de voormalige h·.s.B.ers en volgelingen van 
Arnold �e�ex eeheime age�ten z�n onderie0racht. �e .inlichtiL�en die 
hier moeten worden inge1N0Lr.en betreifeop,e regelinc der or1cierstetJ.nioe; 
tUdens de internering en dEerna, doo r wie deze gelden narden verstrek� 
bij wie zi.i hun werkkring viJ'lcten en wat voor positie zj,j- ctac1r bekleden, 
alsmede e.v. bewa r.e nine;. Verder 1no:n-Jen inlichtingen ine:ewonne n bij de 
militairen en politie, hoofdzakelijk om na te gaan of e.v. actie kan 
worder gevoerd. 01, 

• 

Deze inlic1tingen strekken zich danfuit over de te verwachten 
tege�stand, bewapenine, de geest van het betreffende onderdeel,enz. 
sen van bovengenoemden liet LJ.itkomen,àa:b. het hun be·kend was dat in 
Amsterdam een groot gedeelte van het politiecorps op hun hand was. 
Van het politiecorps te Utrecht zouden vooral onder de jongeren vele· 
sympathiek staan tegenover de C.P.N. 

j 

De inlichtini,endienêten en spionnagediensten. werken nauw same 
. 
.n 

en verschillende leden ,·erken in beide diensten. Gerardus de 1ael 
zou alleen hoofd ��n van leden var·de inlichti�gendienst, maar niet 

ihet centrale punt van de geheime agentèn v·ormen.' Zie/veidèr rappor·t no. C/1-892'47 van 1_8 September 1947 vcir de 
I.J.Utrecht.

Utrecht, 17 September 1947 •
. / 
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f".teheir:ie a ante:>. der c.P.n.

4 Octot>er 
xxxxx 

!!\en a"'nz:l ..... n van oo·t !m.qer lorp, be tandeld in �1:�Jl! schrijven 
no n · H3211, dd. 1 t; .8.1947, w e.rop ,etr9k.�dng heeft u.1 ant·:11oord-

· schri;iv1:Jn !d 7813-'l-'4·7 d:1" 21.6.1�47 :rnrdor:, uit be�rouwbare bron11
ovor e�.n ander dif ftriet in1iciYt;inr;en verkregen, die tot op �ekore
hoo1r"e ove:resnste�minP;: vertonen me-IJ het;::;een over de "'6• '*J31oed1·3iad"
to •s-Ora.v••nha. n rmrd vernome1le

Da�ra.it bleek, da.t bij de .rrrot0 a .. delinF..:•1n V 11 de C.P.n.
een �o ��mao �de 'inlict�tini"'r:?ndinnst n en bij enkele O'JY een "spio-ma-
p;edienst0. best�u,i.t.

P·:r c. :P.H .-district. (volgens eon Mdere medede1:i.ng in·
p;rot'l f!tJ. e�r1t•Jn) zot1 !:tnn Hoofd-gè.hoime aront 01·<km ae.n�estold.
Onder her, ,� u.<len in het district of. in de ge�eente go eine nn:ont'on
érkrHH. m ,.,i,jn" In de notilo, .. 1-tun J/'?r,tcrdB.n, •s-Grav1;.nha "'e, Rotterdam

en Utret:ht zr.>i.l. roedsc een ho�}ft1-gcheime ur;cr1t z:i.jn benor.mc1, tcrr1 jl
v )O:r G:.:-oninrr�m en 's-Hert,Jf'enhosch nog een der,,:elijkc f1m.etionaris
zou wor<lcn aan,.,C:? "';'e�·:!n. IJ1; ho >f\1- ,elloi.:.1e r,;ent 4?'U door de p�rtij
\.orden bezoldi äd. De ""Oheime a.�nten ;&ouden hnn normale beroè >a�
werkzaam wd.�n b1ijv·n1 vervu.lJ.0n; voor het evRl hu.n 1eJ:,lr voor ·eze
in1i�LUnp;en.cli,�iU3l he .... n:ldlg zou. !'.lak.on te vo:r� .. :ünen, JJtiden zij 
de.arv )Or vr:.m irnt distri'ct scha....levere;oeding ontv::> ..... "'ll';cn. 

}It)f1Nel de to·t de inlich:i;J. 1, ·endiefü, ten beL.orEP1de personen 
meestal behinde leden van de c.P.H. ?.uller zijn, � u de bedool:lng 
zijn, d, t de '*hooffln.reaten11 vt.n ,�e ,.:lènst niet in a. ·nrakin� kooPn 

et c1� e mne leden van de c�P..!1. -.n ook 7· .. rnn partij-ve:r·�deri "e;en 
bezoe·:,:en� Aan,j�zieri het n0iU.r-; m .... l ziJn1 dot '.rn1�11t ma..menge :rnrkt et 
";f.üi,ï1-�soorti1:� è.liemrton bij ,1e co:nrmni8·' :i !1 ,hn pa;:·t Lje:n· in 'het bni
tenlano/ ,m de hoofd·· -.::enten vaak :t.n het bu.i tcnl:rmd 4ullf.';!l vertoeven, 
zullan - zij Ot?ll zekere p.ra.ad v� n ntwiklceling moeten hühben, vreem
de ta��·n .oetan 1rnhf:!ersen en eert :.;peciu:c cur;3�s ri:o7o .... ,z:d moeten 
hebben. 

Agenten van deze dlenst·;n zo11dt. .. n o "a • .zijn o:u.cJ.cr(l:ebr cht 
bij t)ttd-N.S.B .. 't:}rs, ou.a Z"i1a-.r.t-1i'roni,ers onz. · Inlicir:in.n;en r.ouden 'N:)rdon ingewonnen 'bij militairen 
politie, o.m. om ne. te ga n of. ovcmtu.eeû oen actie kan worden on
darnomen. Zij zouden zich ui tátrekl,en tot vraren omtrent be\":ap�
ning te v ,r:,achten te gt�nstand, de geest in het be-;.;reffcnde korps 
of nderdeel cnz. Vooral zou (?;etracbt •:,orden zoveel n )�olijlc te· 
1et"'n te komen ·.rnn ambtenaren bij departementen, Rijlto- en Gomeen
tebür a,1x. 

• De '
!_ (hetgeen reeds werd vastgesteld)

Aan de Her Hoofdcommissaris van Politie 
te 
A m s te r  da m.
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Deze or{tanica.�ie B t· at onder leiding: V.!n een inspecteur. 
Zeer aa.r::;c!1ij1'lJ.ijk leidt de.,o inspecteur de op ,ra.ties van alle 
hoofd-i1·eheime ammten. 

"Moe;cli�îk is l'"li_i:�rmede in verband t:e brengen een één dezor 
dagen al!li-,:..· v rn'..lman ""er 1.ruit, dat echte� op geon enk:rlc w'ij4e -te 
verif:i.er nis, nl. dat do bol·ende O.hrist:iaon S1ll1'.l\ t�"b. 11"9.1907 
te A si.,er<lam, •01i1:::nde te A..rnsterde.m $1.j� wer.kzaaone<len f!ls leidor 
van de c�ntrole-oo misoie zou hebben overroedragen aan Sacob 
BRAmEraU:i:G, �b. 22.8"1899 te Ar:istërde.m, wonende -1,;e G"s-cerd··� • 

.t1et zou Lllnnen zi.Jn, cl· t de f·,mctio an. ine ..,pcteur van 
de niei:.we ir�licht n,r:=;nêLo,�c1, .ts opgedre. ·Cn aan o. $ f!i·t. 

De .nao..m "Bloedri�ad" sel1iJnt een p.laetselij1rn betite1 ing 
te 's-Oravenhage van deze in.lichtin1:<:nd.i :.nst te zijn. 

Onda.n ·o het Vf...rmelde hl U11 bovenannge1m�l<1 sui·:i:ijven, 
moge iit U, gemien. de bolangrijkhe; d wm de:r.e am.ngole�n\huid, ve:r.-
4oek•�1 t hie;rean nog!!!aals Uw aP.ntl'e.cr:t te wil::...':'tn doen sc!1enken en 
een zo f!'r'md-i.e mo�:;l·ijk onderr�·Jek1 te w11:..en do :i ::tnqtf�llan. llet 
:tes �1 taa'\i da!"irvan zie ik 1�ot {r.,:-ot� belan.gstellin� �egemoet • 

• 

Hot Hoof<1 van <10 
OEN"T'.dALE VEILIGHEIDSDIEtrnT 

namens ae�e • 

L • .L. van !.ae re • 

\ 
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11Bloedraad11 • 

Ten aanzien van hét onder.rnrp. behandeld in mijn schrijven 
B 18211, dd. 16.8.1947, WHarop betrekking heeft Uw ant:oo:rdschrij
ven I.cl. Mo B40, dd. 7.10.1q4.7, werden,uit betrouwbare bron, over 
een ander district inlic.l tin ,en verkregen, die tot op zekere 
ho :;g�c overeenstemming vertonen met hetgeen over de z.g. nBlO(?d
ra.ad n ·l:;e 's-Gravenl1a "':e ;tercl vernomen. 

Daaruit bleek, dat .bij de grote afdelingen van de C.P.N. 
een zogena.mde "inlichtin""cndienst" en bij enkele ook eon "s,r;ion
nagedienst" bestaat. 

Uit de verkregen inlicLtin1sen kan met ·vrij grote ze1r.erheid 
worden rteconclu.deerd, daL met deze"inlichtinpen/spionna�odienst 1' 

wordt booo ,d, een insi,itunt in het leven te roepen, dat zal F-;O,an 
functio1moren ona:'hanh)li;ik van on naaGt de door U 1enoemde 
Qon·:Jr8J.e-Con iissie. 

Over 'loze dienst is t'.m.no het �volgcndo bekend o

l'er C.P.H .-district, (vol 110ns een ande:� :mededel i.ng in grot.e 
ge 1oenten) mu een lloofd··�eheime-a _�nt •.rordcn aungesteld" Onder 
hen zouden in het district of in de i;en,'l0nte eeheimc agenten 
w n·k,1aam zijn. In de ge ne{�ntcn Amsterdam., Rotterdam t •s-Graven11a
ge en Utrocl�t zou reeds eon hofd-gqhoü:ie-a�ent zi;jn benoemd, tor-
1ijl voor Gronin�f,n en I s-Hertog-.nb'.H,ch nog- een derg üijke func
tionaris zou woraen annge rnzcn. De goî1eimc agenten zouden hun 
µonmle beroepswerkzaPmheden blijven verrichten; voor het geval 
hu.n ·;crk voor de c:;e in1ic:1tin{,ll' <L0.nc;·:, 2wt �·wdig zou naken hun 
bcroc ?swcrkzaumheclen te' ver,.:nümen1 zouden zij els.ervoor van het 
district schadev_crgoeding ontvangen. 

Hoewel· de tot de inlichtinf"cndienst behorende personen 
meestal berende leden van de c.?.N. zu:len zijn, zou de bedoeling 
zijn, dat de "hoofdagentenn van do dienst niet in aan!'alüng ko
r1en mot de ge ,one leden van. de Ç.P.N. �n ook geen pa�:-tij-vergade
rinren bezoeken. Aanri:ezicn het n,dig zal zijn" da.t wordt samen-

�kt .. , . . ' � . ,'I • • b . . d i t . h . . j ge'NCI ne,., n;e..L1JKS0ori;:.1. .• e ,._,icno · en . :.t..J e commun s 1.sc e par-c:i. -
en in het buitenland (hetgeen reeds werd vastgesteld) en de ho:)fd
aeenten vaak in het bui-tcnlanîi zullc;n vertoeven, zullen zij een 
zekere graad van ontwiki·eling moeten hebben, vreende talen :r:10etien 
'be.ieersen en een cpecüa.lc cursus eevolgd moeten hebben. Agenten 
van deze diensten zou<len o.a. :ü,jn onder[!ebracht bfj oud-1'Î .s.:a.

erG, oud-Zwart-Fronters enz. 

- Inlicl1tin en

.Aan de He,r Hoofdconmissaris van Politie 
te 
Ro t t e r da m. 
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Inlichtingen zouden moeten wo:..·den i11gewonaen bij militairen

en politie, o.m. om na te gaan of eventueel een actio kan worden 
ondernomen. Zij zouden zich uitstrekken tot vrag< .. m omtrent bewa-
pening, ·te ver.1a.c�1t':n tereenstand, de geest in het bot1,ei'fende 
Jcorps of onderdeel enz. V, oral zou getracht .,orden zovet'.:l mogelijk 
te weten t� rnmen van amb enaren bij departementen, Rijk_s- en 
(":remeenteb •roaux en der;-elijke .. 

Deze or,a:a.nisatie staat onder leiding (waarschi;Jnlijk lande
lijk) Vltn een inspecteur, die, naar aangenonen kan worden, de 
operu1;ies van alle hoo�d-eeheime-aeenten leidt. 

De in m5. in vorig schri,Jven v .. rmelde naam. "Bloedra?.d!l is ver
moede]. ijk slechts de te 's-flravanha�e gebezit!de benaming voor deze 
inlichtingendienst. 

De veronderstellinP, lijkt redelijk, dat de partij voor de 
aauwijzü1g van (hoofd-) f.�eheime-ar:enten, haar keuze zal doen uit 
de geron-ttneerue leden van <le contrOle-commisrd.es. MogellJk is 
hiermede i� verband t2 bren�en een één dezer dagen alhier verno
men gerucht, dat echtGr op gecn �nkelc wtjze to verifiëren is, nl. 
dat .ëie bek;).ndc Cllristiam,S:,1IT, geh" 1L9,1907, te Amsterdam, wo
nende te Amstnrdam, zijn. werk'zaa:..'lheclen als leider van de lanclelij
ke contrSle-c:nnraissie zou h�b Je:n. overg-edrag(m aan Jacob BRAllDEN
BURG ! t:teb. 22 "8.18?9 :te Amsterdam, -·ronende te .Ansterdam. Het zou 
k•1nn.e11 zijn, cl.at de functie. van inspecteur ,m.n de niemi-10 inlich
tingendienst is op�edragen aan c. S:.1it" 

In dit verband is voor-:n Vê'Y'l!lCl(lenswaard .m, to UHer infor-
, raatie teirens van belang, dat de <loo:r U als een der voornaamste 

leden van de contr8le-commisuie voor .1et district Rotterdam ge
n�emde Pieter Cornelis hlll.LI�fAAltD, geb. 11.iî.1908 te Capelle, 
t.hRnl5 in dienst is van de liederls.ndse .missie tot opsporing vnn
vermiste personen (:Hoofd Kolvnel van Lanschot). ili;i rijdt thans
met een a,1 ... to en zou, na.e,r vernomen ·.rcrd, van zijn positie gebruik

_ maken om werk. voor de partij ·te doen. Het is niet onwaarschijnlijk 
dat llij in zijn nieuwe werkkring buitenlandse rei.zen moe-t maken, 
in hoofdzaak naE'r de bezet.te Duitse gebieden" In deze functie zou 
hij ui temate in de gelegenheid zijn om als h1oofd-) r;elwime
agent op te treden. 

Dezerzijds is bij de bestudering van deze materie nog ge
dacht aan de mo�elijkhoid, dnt deze nieuwe dienst mede.�erking zal 
ga.nn. verlenen aan, mogelijk misschien wel is or;.goricht ten beLoe
ve van de in aiezelfde tijd in het leven Re!'CH:,r�-11. en t;; ;"Jelgrado 
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to veetigen "Internationale Com.."1un5 . .s-'liische !nfo:i:·mi:itledienst", in 
het :r.nam i''arvan. een dienst els de hierboven uiteengezette, zeer 
wel kan passt:11. Mijne:r.�ij üs zal getracht .;orden na te gaan, of 
ook in ande:.".'e landen van We�-L-I!t1 ropa gebleken is of na onderzoek· 
kan blijJ-en van oprichtinp; VF.l.n een tnlichtingen-, c e q. spionnage
dienst. 

(',-ezien de belangrijkheid van deze 'aangelegenheid moge ilc U 
verzoel.")n, hieraan nogoaals, rnv aandacht te willen doen schenken 
en een zo grondie no�elijk onderzoek te i7il}en doen instellen. 
liet: resul·teat füwrvnn .:üe ik L'let grote belangstelling tegemoet. 
Moci1ten mij 1üou.I1e inlichtingen hieromtrent ber�iken, dan zal ik

1liat nale,ten U d8Flr.mede ir.1. �kennis te· stellen. 

Het Hoofd ven de 
CEHTl.J>.LE vEILIGHE!DSDIEMS T 

name.us deze: 

J.G. Crabbondam. 
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Ten aanzien van het onderacrp, behandeld in Un schrijven 
Doss. 6/507 dd. 10.7.1947 en waarop modo betrekt.ing heeft mijn 

. schrijven:B 182'11, dd�·16.S.1947, rn:rden uit betrou\"1ba.ro bron, 
ovor e=1n imder district in11ch·tingen verkregen, die tot op zekere 
hoogte cvcrennstenTUen met hetgeen in. Th'-1 hierboven· vermelêt scbr:tj
ven werd berj.cht. 

Na verc}lijlcing em boL-tu.dt.;ring v;;:n de thans hier tor hc
schik}:ing zijnde gegevens, ka::-i. mot vrij grote zekerheid v1orden 
rrec()n.clm1eerc1, dat met deze ninl:lch·l;inp·eii/n ionnaeo<lienst" vnr�lt 
be oga eqn instituut in het lcnren te roepen, <lat zal ftil-Hn functio-
neren onufb.nn1teli�J�n 1�a.st de éontl .. �lc-co�Jj.aeie. 

P1::r 0.1, ,.JT .-f1ist:r1ct zou een po !d-o;ehoi.me-a.gent ( of' hoofd
inliehtinren officier) worden aangesteld. Onder h�n znuden in het 
district ,geheime ac;en'l.icn ( of inl.lcl: tL1een o.fficier·en) we:r·kzan:m zijno
Behalve in TJ,7 f;$i.:teente zouden ook de hoofd-[;eheime-en:ord;en in. de 
ge ,,ce .:ten Ai::t.stordam, Rotterêlam C!l. Ut:rcoht reeds zijn benoemd,, ter
wijl voor Gro:o.in.een en •s-llertogenbosch nog een dergelijke functio
naris zc,u vrorden nan&,rewezen. De geheirie agenten zovö.en hun no� ale 
bcrocpswerl:zna!;lheden blijven ver1--iclr'1,"i9nJ voor hst wve.J. hun '.terk 
voor deze inlichtlngendie_nst ,het 11odi:::- zou maken h.:i.n beroeps rnrk
zaamhcden to verzuimen, zouden �ij daarvoor vau het diLJtriot scha
devergncdin1 ontvangen. 

Hoewel de tot de inltct,t:lnf,"end.icns-t behorende psrsonen 
meestal bekende. leden van de C • .P. r. riijn, zou d':? bedoeling zijn, 
dat de tt11oofdagen.ten" vt:i.n de dienot niet in aunrri, -irz ls:,omen .met de 
gowone loden van de C.P.N. en oo� geen partij�vcr�udorin�en bezoe
ken. Aangezien het; nodig zal ztjn, dçr';,; \ïox·dt. samange\·rnrkt met ge
lijksoorti7c ûicnste;µ bij de 00::::r.1u.T'J.i.si,ische; partijen in het buiteh
land (hetgeen reeds 1lerd VGtstgest�ld) en de hn':-ifdagcnten vaak in 
het buitenland zullen vertoev;;,n, zullen zij een zekere g.ëaa.d van 
ontv1ik:�eline oocten hebben,' v'Teemdo talen moeten bel"1e:ersen en een 
speciale cursuo gevolgd "weten hebben. A.gentGn van dezo diens·t;en 
zouden o.a. zijn onder�ebrach·i; bi,i ,Ltd-N.S,B,-ers, oud 4wart-,Pron
tera enz� 

Inlichtingen zouden moeten woTden ingewo 1nen bij mili·tai
ren en poli tiet o.m. ç-,m � te gaan' of' -eventueel een aétie kan vror
ö.en ondernouen. Zij zouden zich ui tstrek;t.en tot vrageti omtrent be
wapening, te ver�'7achten tegemrtand, de geest in het betreffende 
korps of onderdeel, enz. Vooral zou ,etracht worden �oveel moge
lijk te weton te kofaen van ambtenaren bij clopartoi..1011-t:;en, Rijks- en 
Gemeentebnreaux en dergelijke. 

Aan de Heer Hoofdcommissaris van Politie 
te 
• c-GRAVENHAGE •

•• 

Deze .... 
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.Deze organisa��e staat onder leiding (waarschijnlijk lande
lijk) ván eEm inspeoteur9 die, naar ar--.ngonor1en k9.n \Vorden, de 
operP.ties ·wm a.lle hoofè.-gehe5.me-agenten leidt. 

J)o in tl\l s,.:..i)rijven -sonoemde benaming "B\oed:raad. 11 ia ve:.:.':moe
dc) :tj't ee:1 plaa tec.::.ijLe beti �el ing vnn tle4e inliet tingrmdienst. 

De -11'oronderstcll:lnr, lijl:t ro<leJ.ijk, dat c1e }?c.�rt:tj voor de 
aanwijzing van (ho fd-) gehcimc-n.genten, :i.n het älgemcen he.a:ï." 1:euze 
zal doen uit de ge:�outineorde leden van de contrOle-corrunissios. 
ï:lö r-"11lltjk :i.s !11.�rmede in verb...,nd te bren.gen een étfa de3e;r:• dagl'3n al
hier vernoMen geru.cb.t, dat echter op geen .enkele wijze te vcrifi@ren 
is 1 nl. dnt <1e bekende C1ristiae.n S 7IT, geb" 11.9.1907 te .Amster
dam, wonei ... de te ..l'..n1sterdam, zijn we:rkzaanheclen als leider van de 

. lanüe:U.jke contr�lc-·cor"u:üssie zou hcbhen overgedrogen ttan .ra.col:! 
BH.ANDENBt.mG, geb. 22.8.1899 te A�sterdam_. v10n.ende te .A.tnsterda.m. Het 
zou kn.nnen zijn, dat de functie 'Van ins:pecteux· v-an de uieuwe inlich
tin::-1nd iens'l.; is opfl:edragen aan c. S ai t. 

Deze rzljds is bij de beatudering ven deze materie nog ge
dacht aan de l?logelijkheid, d�rt deze nieuwe diennt medewerking zal 
ga.an verlenen aan, r:1or.ellj1t :m:l.ssehî.en wel is 01wericht ten behoeve 
van de in diezelf ·e tijd in het loven "'eroepen en ·te !3elgraào· te 
"7estir:en II In"tïer1ietioua.le Commu.i.,·istiso1:e Informetiedienst'*, in het 
raam ,:r1a.a1"'Van een dienst als de hierboven ui tcengezettc, zeer ':7cl 
1iari passen •. /ijnerzijds zr-1 ?:etracbt. wördon na. te ge.e.n, of oolt in 
andern ltmden ··nm 7est..:.Europa geb:,Lel.en is of na vnde1:•zoek kan blij
ken ·i:nm oprichting van een inliclltinp:en-, c.q. spionnagediensts 

. "'1"8Zien c1e bclangrijkhe5.d. ven de�o �angelegenheid moge ik U 
verzoekcn1 hieraan nogmaals Uw aPndacht te v1illen <1oen schenken en 
een zo �onëlig mo.r;tü1.jk onderzoek te willen doen inntellen. Het , 
resul tFrnt daarvan ?:ic ik 1Tiet potc hela..Yl.g3telling ter:err:,et. lfochten 
mij nicu."lc inlichti-n�en hierom"'liren·t bere:.ke_n, dtm gal ik niet na
laten U daarmede in kennis te stellen. 

Ret Hoofd van de 
OENTRAI..Bi Vb!LIGIIEIDSDIENST 

fit ne:mens deze:

�Ül· 
< 

-

L.L. van Ie.ere.
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Ten aanzien van het onder,efp, behandeld in mijn schrijven 
no B 18211, dd. 16.8.1947, waarop betrekking heeft Uw antwoord
schrijven no 154/47, dd. 24.9.1947, werden,uit betrouwbare bron, 
nader inlichtingen verkregen, die tot op zekere hoogte overeenstem
ming vertonen met hetgeen ov�r de z.g. "Bloedraadtt te •s-Graven
b.age werd vernom�n. 

Daaruit bleek, dat bij de grote afdelingen van de C.P.N.· 
een zogenaamde "inlichtingendienst" en bij enkele ook een "spion
nagedienst" bestaat. 

Uit de verkregen inlichtingen kan me\ vrij grote zekerheid 
worden geconcludeerd, dat L1et deze "inlichtingen/spionnagedienst" 
wordt beoogd, een instituut in het leven te roepen, dat zal gaan 
functionneren onafhankelijk van en naast de Contr6le-Commissieo 

Over deze dienst is thans het volgende bekend. 
Per C.P.N.-district (volgens een andere mededeling in g.rQte 

gemeenten} zou een hoofd-geheime-agent worden aangesteld; Onder 
hem zouden in het district of in �e gemeente geheine agenten werk
zaam zijn. In de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, •s-Gravenhage en 
Utrecht zou reeds een hoofd-geheime�agent zijn benoemd, ter?1ijl 
voor Groningen en •s-Hertogenboseh nog een dergelijke functionaris 
zou �orden aangewezen. De geheime agenten zouden hun normale be
roepswerkzaamheden blijven verrichten; voor het geval hun werk 
voor deze inlichtingendienst het nodig zou maken hun beroepswerk
zaamheden te verzuir!len, zouden zij daarvoor van het district scha
devergoeding ontvangeno 

Hoewel de tot de inlichtinpendienst behorende personen 
meestal bekende leden van de o.P.N. zullen zijn, zou de bedoeling 
zijn, dat de "hoofdagenten" van de dienst niet in aanraking komen 
met de gewone leden van de C.P.N. ·en ook geen partij-vergaderingen 
bezoeken. Aangezien het nodig za.1 zijn, dat wordt samengewerkt met 
gelijksoortit;e diensten bij de communistische partijen in het bui
tenland (hetgeen reeds werd vastgesteld) en de hoofdagenten vaak 
in het buitenland zullen vertoeven, zullen zij een zekere graad 
van ontwikkeling moeten hebben, vreemde talen moeten beheersen en 
een speciale cursus gevolgd moeten hebben. Agenten van deze dien
sten zouden o.a. zijn ondergebracht bij oud-N.S.B.-ers, oud-Zwart-

: Fronters enz. 
Inlichtin:�n zouden moeten worden ingewonnen bij militairen 

Aan de Heer Hoofdcommissaris van Politie 
te 
GRONINGEN. 

I 

- en -
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en politie, o.m. om na te gaan of eventueel een;ac•ie kan worden 
ondernomen. Zij zouden zich uitstrekken to·t vragen omtrent bewa
pening, te verdachten tegenstand, de 1geest in het betreffende 

·korps o:f onder:deel enz. Vooral zou ge-tracht worden zoveel moµ;elijk
te weten te komen van ambtenaren bij departementen, Rijks- en
Gemeentebureaux en dergelijkeo

Deze organisatie staat onder leiding (waarschijnlijk lande
lijk) van een i,nspecteur, die, naar aangenomen kan worden, de
operaties van alle hoofd-geheime-agenten leidt. .

,

De in mijn vorig schrijven vermelde naam "Bloedraad" is
vermoedelijk slechts de te •s-Gravenhage gebezigde benaming voor
deze inliohtin�endienst.

De veronderstelling lijkt redelijk, dat de partij voor de
aanwijzing van (hoofd-)geheime•agenton, ha.ar keu.ze zal doen uit
de geroutineerde leden van. de contr61e-oommissies., r.iogelijk is
hiermede in v�rband te brengen een óén dezer ,dagen alhier vernomen
gerucht, da,t echter op geen enkele wijze te verifi�ren is, nl.dat
de bekende Christiaan SllIT, gebo 11.9.1907 te Amsterdam, wonende
te Amsterdam, zi,jn werkzaamheden als leider van de landelijke èon
trllle-conurrissie zou hebben overgedragen aan Jacob BRAlîDErîBURG, -
geb. 22.8.1899 te Amsterdam, wonende te Ams�erdam. Het zou kunnen
zijn, dat de functie van inspecteur van de nieu,:,e inlichtingen
dienst is opgedraP-en aan Co Smit.

DezErrzijds is bij de bestudering van deze materie nog ge-.
dacht aan de mogelijkheid, dat deze nieuwe diónst mede.verking zal
gaan verlenen aan, mogelijk misschien 1el is opgericht ten b�hoe
ve van de in diezelfde tijd in het leven geroepen en te Belgrado
te vesti�en nrnternationale Communistische Informatiedienst", in
het raam waarvan een diens"G als de hierboven uiteengezette, zeer
,we.l kan passen. Mijnerzijds zal getracht' worden na te gaan, of
ook in andere landen van West-Et).ropa geqleken is of na onderzoek
kan blijken van op�icl1.ting van een inlichtingen-, c.q •. spionnage
diens.t.

In dit ve�band is het opmerkelijk, dat blijkens een aan
kondiging in de (}roningse editie vàn ttDe Waarheid" van 31.10.1947
d 

""\ . • ( eze man, 1.n Uw gemeente op een weekeinde voor toekomstige inlei-ders.van de afdelingsscholing op 1 en 2 November 1947 een redevoer:2?-g zou ho�den over de verklaring der negen commlUlisti�nheparti.Jen. � �v 

Ge�ien de belangrijkheid van deze aangelegenheid moge ik

- u -
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U verzoeken, hieraan nogmaals U\l'T aandacht te willen doen schenken 
léen een zo grondig mop:.,.lijk onderz0ek te ·:rlillen d'àen instelleno

Het resultaat; daarï.ran zie ik met grote bolangs-telling ter·emoet. 
Moohten mi.j nieu've inlichtin:�en hieromtrent bereiken, dan zal ik 
niet nalaten U daarnede in kennis te stelleno

HET H001?D VAN DE 
CE1'ITI1ALE VEILIGIIBIDSDJENST 

deze: 

J.G. Crabbendam. 
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Na.a:� ae.nleidi11g v 1n :een de�erzijds ontve.nge11 mededeling, 
dat in 6 fo él. r c.l?.N'.-districten oe. in ichtingondienst zou zijn 
opg�richt, i0, van�e0e �ijn èiens� f üaarnacr een nader onderzoek 
ingesteld. Uit be-cr61�wbare bron werden inlichtingen vorkre ,en, die 
tot op z kere hoogt'e het e?rct ontvanrtm be:1:-icht bevestigden. 

Dna1·u.it bleek., dat bij d grote afdelin.o;cn Ymi de C.Po ... o 
een zo[.":na!:lmde *1inlichti11e;en.dienst11 en bij enkele ook een 1

0 n-
nac.;edienct11 best at. 

Uit de verlr.reeen inlichtin�n kan met vrij" grote zekerheid
worden geconcludeerd, dat uet deze 11 inlic'·tinr;en lpionna tedienst" 
1ordt bcoor.d; een instituut in net �even �c roepen, dat zal � 
functio e_ en onaf.hankelijk van on naast de Contr6le-co�Y11issi. o 

Over de�e dienst is ·t;hans het volgende bekend. ?er 0.?.�:.
dist:Y:ict (vol,,.<ms eon andere me.dcde.J.ing in grote gemeenten) �mu 
een hoofd-p:0}1eime-agent \"lOJ."den ao..ngösteld. ')nder hem zouden in 
het district of in de remeente �c.1 ei:1e agen'\ien werkzaam zijn. In 
de � ee .ten A.ms"teràam, Rotterdam, • s-G:ra.vcni1a.ge en Utrecht zou 
reeds een hoofd-goh.ei.me-agent zijn benoemd, ter,iijl voor Gron1.ngen 
en 's-HertoF,enbosch nog een de..1. n;el ·.jke func�ionaris zou. \'lorden 
aPngewezen. De geheime agenten zouden hun normale beroeJs��rkzaan
heden blijven verrichten; voor het gevf:.&1 hun \7f,rk voor deze inlich
tinv:endienst het nódirt z.ou mak.en hun b .roepswe:rkzaaoheden te ver
zuimen, zouden zij dáarvoor V'an he1ï d'istrict schadevergoeding orit-
vangen. 

HoeHel de tot de inlic. tin.rrend:Lcnst behorende personen 
meestal bekende leden van de O":P.N. zullen zijn, zou de bedoeling 
�ijn, dat üc "hoofdagenten" van de dienst niet in aanraking komen 
met de e;.e. one leden van de C.P.J:î. en ook reen partij-v·erP'ederin en 
bezoeken. Aangezien het nodig zal zijn, dat ordt sa.non :ermrkt met 
gelijkooori"e diensten bij de communistische partijen in het bui
t0nla..nd (het�eon reeds 1erd v·aatrre.steld) en de hoof da. �enten vaalt 
in het buitenland zullen vertoeven., zullen zij ean·zekere graad 
van ont 1tkl:eling, moeten hebben, vree de talen noeten behee1·nen en 
een speciale cursr s gevolgd '"loeten llehben.Ageni..en van deze diensten 
zouden o.a. zijn onqergebracht·bij oud-N.s.n.-ers, oµd-Zwart-Fron
ters. enz. 

Inlichtin,;en zouden noc·Len oorden ing'".! rnnnen b -.j militairen 
en politie, o.m. om na te r,aan of eventueel een actie kan irnrden 
onde:t·nomen. Zij �ouden zj_ch uitstrekken tot vragen ontrc�t bewape
ning, te v 'r'i1acl:..te11 tee;enstand, de geest in het betreffende korps 

Aa,n de HeeT n. lijlhuizen 
Piet Arontuurstraat 24 

- of -
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of onderdeel enz. Vooral zou getracht ,,orden zoveel morol:ijlt te 
weten te komen van ambtenaren bi;j departementen, Rijks- en Gemeente 
biireaux en c1err:clijke. 

De��e 'oreanisa't'ie staa·� onder leiding (waarschijnlijk lande
lijk) vr.11 een inspecteur, die nc ar aangenonen kan worden, de "Pe
raties Vè n alle h,1ofd-gehèime-aeenten leidt. 

Do veronderstelling lijkt rodeli·ik1 dat de partij voor rlc 
aanwijzing V'Ul (hoofd-)gcheime-a. ,en-�cn, hRP.r k01rne zal doen ui t de 
geroutineerde leden vau de contr61e-commis.,ies. 

Dezerzijds is bij do bestudertng van dez(� materie n0ig ge
dacht aan de 111ogolijkheid, dat deze nieuwe dienst medeHerJ�ing zal 
gaan verlenen aan J mo -.elijk missc!".i.ien v,el is op ,oricht :ten. behoeve 
van de in diezelfde tijd in he·.; lev-en gero.cpen en te Delgrad.o tn 
ves-'�isen "Internationale Co:mr:.mlis i.ische Ini'O!"m.tiodiens·t;n, in het 
ruam laarzen een dienst als de :1ierbo,re11 uiteengezette, zet-:r �iel 
kan :passen. 

Gezien de belangrijkheid vrn dc .. �e aauf.l;elcgenl1oj.d, mede r:eJ.et 
op het c; opperde in d� Yoorgtlande alinea, acht ik het �eer wennelijk, 
dat U•1erzijds bij de Belgische instanties navraag ·uorclt gedaan of 
daar het bestaan van een soortgelijke dienpt reeds is vastgesteld. 

Ilijner"ijds is van e�n sam.enwerk:i:ng va11 de necl�rlandse me·t 
een eventueel bestaande Belgischè dienst nog niet gebleken. Ik a.chiï 
het niet bezvmarl�.jlt, dat al hetgeen hierboven verneld is, aan de 
betreffencle Belgische instantie wordt tor kennis gebrocht, mits 
evenwel op het byzonder vertrouwelijke kara1rter hadrukkelijk v;rordt 
gewezen. 

Het Hoofd van de 
C!.Jî�1RALE VEILIGHDIDSDIElîST 

nru:1ens deze: 

•
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Uaar aanleidinp.; van een dezerzijds ontvangen mededeling, 
dat in óén der c;P.N.:districten een inlichtingendienst zou zijn 
opgericht, is, vanwege mijn dienst, daarnaar' een nader onderzoek 
ingesteld. Uit betrouwbare bron werden inlichtingen verkregen, 
die tot op zekere hobfte het eerst ontvangen bericht )evestigdeno 

Daaruit bleek, dat bij de grote afdelin�en v�n de C.P.N. · 
een zogenaamde ttinlichtingendienst" en bij enkele ook een ttspion
nagèdienst 11 bestaat. 

Uit de verkre�en inlichtingen kan met vrij grote zekerheid 
worden geconcludeerd, dat met deze "inlicl'tingenlspionnagedienst" 
wordt beoogd, een instituut in het leven te roepen, dat zal ga�n 
functionneren onafhankelijk van en naast de Contröle-comnissie. 

Over de}.rn dienst is thans het volgende bekend. Por C.P.N .
district (volgens een andere mededeling in grote gemeenten) zou 
een hoofd-geheime-aRent worden aanàesteld. Onder hem zouden in 
het district of in de gemeente r'.eheime agenten v,erkzar.m zijn. In 
de remeenten AmstP.rdam, Rotterdam. 's-Gravonha�e en Utrecht zou 
reeds ee-µ hoofd-geheime-agent zijn benoemd, ter.vijl voor Groningen 
en •,1 s-Herto -enbosch nog een der '3lij ke functionaris zou worden 
EJ,ange·vezen. De geheime agenten zouden hun normale beroepswerk
zaamheden blijven verrichten;. voor het P-eval hun werk voor deze 
inlichtinr-endienst het nodig zou maken hun beroeps! _.rkza:1:nheden 
te verzuimen, i.Ouden zij danrvoor ve.n het district schadevnrgoe-
ding ontvangen. 

.Hoewel de tot de inlicitinp;endienst behorende personen 
meestal bekende leden van de 'C.1'.rt. zullen zijn, zou de bedoeling 
zijn, dat de "hoofdagenten" van de dienst niet in aanraking komen 
met de p.::ewone leden van de C.P.n. en ook ge"'n partij-vergaderingen 
bezoeken. Aangezien het nodig zal zijn, dat wordt samengewerkt met 
gelijksoorti 1re diensten bij de communistische partijen in het 
bui tenlond (hetgeen reeds ,verd vastgesteld) en de hoofdagenten 
vaak in het buit�nland zullen vertoeven, zullen zij "een zekere 
graad van ontwikkeling moeten hebben, vreemde talen moeten beheer
sen en een speciale cursus .gevolgd moeten, hebben. Agenten ·van deze 
diensten zo1.1.den o.a. zijn onder€·ebracht bij oud-N. S. B.-ers, oucl-
Z11art-Fronters enz. 

Aan de Heer 
Commissaris van Folitie 
te 
•s-HERTOr.ENBOSCH o

- Inlichtingen -
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InlichtinP.en zouden moeten worden inR3 onnon bij militairen 
en poli tie, o .1:1. ·om na te gaan of eventueel een actie kan v1orden 
ondernomen. Zij zouden zich uitstrekken tot vragen omtrent bewa-. 
pening, to vermchten tegenstand, de r.

0eest in, net: betreffende 
korr,s of onderdeel enz. Vooral zou getracht worden zoveel mop:eli;ik 
te weten te konen van ambtenaren bij departementen, Rijks- en 
Gemeentebureaux en 'dergelijke. 

Deze organisatie staat onder leiding (waarschijnlijl·: lande
lijk) van eon inspecteur, die, naar aan�enomen'kan. orden, de ope
ratieb van alle hoo=-d-geheime-agenten leidt o 

De veronderstelling lijkt redelijk, dat de par�ij voor de 
aanwijzing van (hoofd-)gehei�e-agenten haar keuze zal doen uit de 
�eroutineerde leden van de contr81e-pommissies. Mou,elijk is hier
mede in verband te brengen een óén dezer dagen alhier vernomen 
gerucht, dat echter op geen enkele wijze te verifiêren is, nl. dat 
de bekende Christiaan SMIT, geb. 11"9.1907 te Amsterdam, wonende 
te AmsterdaI:1, zijn �,erkzaamheden als leider van de landelijke cqn
tr6le-co1. issie zou hebben ovcrgedra,g-en aan Jacob BRA11DBIIBURG, 
geb. 22.8.1899 te Amsterdam, wonende .te Amsterdam. Het zou kunnen
zijn, dat de funqtie van inspecteur v�n de niem,e inlichtingen .... 
dienst is opgedrdgen aan c. Smit. , · 

Dezerzijds is bij de bestu ering van deze materie nog �e
dacht aan de !llogalijkheid, dat deze nieull,e dienst medevrnrking zal 
gaan verlenen aan, mogelijk misschien wel is opgericht ten behoe
ve .vlm de in diezel�de tijd in het J even geroepen en te Belgrado 
te ve·stiPen "Internationale Co:nnunistische Informatiedienst", in 
het raam waarvc.n een dienst als de hierboven uiteengezette, zeer 
ml kan Passen. Mijnerzi,ids zal getracht worden na te· gaap., of 
ook in andere landen van West-Europa pebleken is oÏ na onderzoek 
kan blijken van oprichting van een inlichtingen-, c.q. spionnage-
dienst. 

Gezien de belangrijkheid van deze aangelegenheid r:1oge. ik 
U verzoeken een zo grondig .mogelijk onderzoek te -rdllen doen in
stellen. Het resultaat daarvan zie ik met grote belangstelling. 
tegemoet •. Machten mij nieuwe inlichtingen hieromtr.ent bereiken, 
dan zal ik niet nalaten U daarmede in kennis te stellen. 

Het Hoofd van de 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

�namens .dèze.: 

J .·G. Crabl)Gndam. 
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Voor . .  ............ Naam 

tJD gcr 
Origineel in .GB . .24,4, (s.ta.d .. Utrecht:) Naam . Y�_:r.g13,<i.E3:r'i,ng�J1. ç" J? ... N_ ... .................. .  . 

Volg nr..... . Ag, nr .... 2.1.310. . . . Aard van het stukV.er.�JagJ::>e$.l" .. v.e..r.g." .C •. P�.N ..•. ...... 

d.t.ê.:tr .•.. ut..T..e ç:4:t. ,. .... J .. 6. .. ,.9 .. , .. 47 Afz. ... LD .... Utrec.ht ... Datum "18.9 .• 1947 

Vervolgens was ter v rgadering in 's-Gravenhage :ijlet algemene 
stemmen besloten, om het korps "Geheime Agenten" uit te breiden. 
Voor deze agenten is de werkwijze als volgt vastgesteld: Men kent 

, z.g. Hoofd-Geheime-Agenten, zowel mannen als vrouwen. Deze moeten 
zoveel mogelijk geutudeerd hebben, althans de vreemde talen beheer
sen en een speciale cursus gevolgd hebben. Van de 6 landen, die 
hier ('s-Gravenhage) vertegenwoordigd zijn, zullen de namen van deze 
agenten onderling worden uitgewisseld en zal een wachtwoord worden 
ingesteld, dat eens per week of per 14 dagen vera:Kcreren zal. Deze 
Hoofd-gehe:µne-agenten zijn speciaal bedoeld om zich in het buiten
land te bewegen en zij zullen dan ook regelmatig heen en weer moeten 
reizen. Elke geheime agent, die berichten- overbrengt moet deze 
sluiten in een enveloppe waarop het algemene wapen van de Communis
tische Partij ( sikkel en hamer) is g estempeld. 

Het hoofddoel van de geheime agent moet zijn zoveel mogelijk te 
weten te komen van ambtenaren, werkzaam bij Regerings-instanties 
en plaatselijke autoriteiten (departementen en gemeente-bureaux). 
Dit gaat het beste door vrouwelijk ambtenaren uit te horen. Amster
dam, 's-Gravenhage, Rotterdam en Utrecht zouden reeos een Hoofd
geheime-agent hebben, voor Groningen en •s-Hertogenbosch moe� nog 
een worden aangewezen. Op den duur zullen er in ons tand ongeveer 
12 van dergelijke agenten moeten komen. Deze Hoofd-geheime-agenten 
,�orden betaald door de C.P.N. en worden benoemd voor hun leven. 
Zij staan onder een en worden gecontroleerd door e en inspecteur. 
Bij sabotage kunnen zij worden ontslagen� Als voorbeeld werd door 
spreker het vol�ende naar voren gebracht. Wanneer b.v. in België 
iets gebeurt, laten wij aannemen dat een Nederlander zich ergens 
in dl:l,t land bevindt, die nagegaan moet ",orden en verblijft in een 
omgeving waar de betrokken Belgische agent te bekend is, dan kan 
deze Belgische agent de hulp inroepen van een Nederlandse collega. 
Deze moet die hulp_verstrekken en zal dan trachtP.n de nodige gege
vens te verzamelen. Hij stelt een rapport op van zijn bevindingen 
en zendt dit naar Nederland. Nederland geeft hiervan kennis aan 
Belgiij of diegene die de belanghebbende is. Iedere agent is ver
plicht elk document zo te verbergen, dat, wanneer hij in moeilijk
heden komt, dit niet gevonden kan ,.vorden. Geen enkele Hoofd-geheime 
agent mag met �ommunisti:,n in aanraking komen en hij mag geen ver
gaderingen·bezoeken.· 

Vervolgens deelde spreker (Kramer) mede, dat in alle grote ste-
den een plaatselijke geheime agent zal worden aangesteld, voor wie 
in het algemeen dezelfde instructies �ullen gelden. Deze blijft 
echter aan zijn normale arbeid en zal in voorkomende gevallen voor 
verzuim van zijn werkzaamheden door het districtsbestuur worden be
taald. Alle berichten van de plaatselijke geheime agent worden afge·
ge.ven aan het districtsbestuur, die deze berichten doorzendt naar 

-Amsterdam-
Uitgetrokken door ............................. ........... .. Afd./Sectie ..... ............ Datüm .. 

A.L. 17249-'47
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UITTREKSEL 

Voor ..... ... ........ .... ... .... .................. ...... ........ .. .......... Naam 

Origineel in Naam ... ..... _. ....... . 

Volg nr ..... . .. ... Ag, nr ........... . Aard van het stuk .... 

.................................. Afz. 
2-

Datum 

.Amsterdam. Elke kameraad, die iets bespeurt van· een andere kame
raad, waarvan hij maar half cfenkt "dit is niet in orde", is ver
plicht dit onder gehèi:mhouding mede te delen aan het districtsbestuu 
die de plaatselijke gehei�e agent opdracht geeft om een onderzoek 
in te stellen en te rapporteren. In belangrijke gevillen kan de 
Hoofd-geheime-agent in kennis worden gesteld. Deze klachten moeten 
betrekking hebben op het politieke leven van die kameraad en b.v. 
niet, dat hij met een andere vrouw omgaat enz. De klachten moeten 
schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij. het districtsbe
stuur. Blijken de klachten ongegrond te zijn, dan -;;1ordt de aankla
ger geschorst. Ongetekende klachten worden niet in behandeling ge-
nomen. 

Uitgetrokken door .................... ........................ . . ...... ... Afd./Sectie ........ Datum . 

A.L. 17249-'47 



Voor .............. . .......... ... OD. 1078 ..

Origineel in ........... .OD .... 905 

Volg nr. . . ..................... Ag, nr. . .. .21440

UITTREKSEL 

...... Naam ...... , ........ GPN ... .INLICHTINGEN.DI.ENS.T .......... .............. .

Naam ... Gegevens.. 0 .P .• N. U:t_:ç� ch.t 

Aard van het stuk . Zeer gehe.im. 

........................................ .............. ....................... Afz . ....... ................................. . ....... D:itum ...... 24..9 •. 4.7 . 

Achter de bestuurstafel waren gezeten: Pe t;rus Albert BOEZEMAN, geb. 
te Utrecht, 30.6.1910 en Willem FAAY, geboren te Utrecht, 22.12.1888. 
De vergadering werd geleid door Bernardus Johannes SCHREUDERS, gebo
ren te 's-Gravenhage, 4.ij.1919. 
o.a. was aanwezig de heer Van OOSTEN.

SCHREUDERS begon met mede te delen, dat KRAMER op de vorige vergade
ring, (Dinsdag 16 September 1947, zie rapport C/1-892'47) niet uitvoe
rig was_ geweest over hetgeen in 's-Gravenhage was behandeld en dat in 
Amsterdam alles veel uitvoeriger verteld was. (De oorzaak moet gezocht 
worden in het feit, dat men om beurten notities had gemaakt en die on
dèrling had aangevuld). Nu was gebleken, dat Amsterdam wel de notities 
van Utrecht had overgenomen, maar Utrecht niet die van Amsterdam. De 
mogelijkheid moet dan ook open worden gelaten om zo spoedig mogelijk 
over dit onderwerp verdere besprekingen te houden. Hij verzocht de ver
gadering geen vragen te stellen, daat alles op de volgende vergadering 
wel naar voren gebracht zou worden. De inlichtingen, die wij verkrij
gen komen allemaa� uit de eerste hand van vooraanstaande ambtenaren 
van de departementen, die communist zijn en nog beter werken, dan be
taalde krachten. 

Uitgetrokken door .... .................................... .9.� ......... .................. . Afd./Sectie . . . Q •.................. D.:i,um .)5 •. 9.50. 
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Naar aanleiding van het schrijven B. 18211 
van de Centrale Veiligheidsdi_enst te 's-Gra;\TerttI� -
d.d. 16 Augustus 1947 houdende een verzoek om inlich
tingen aangaande een z.g. 11Bloedraad0 , die als inlich
tingendienst van de C.P.N. zou moeten worden beschouwd, 
kan het volgende worden gerapporteerd: 

Zoals reeds in de beantwoording van het 
schrijven B 9 4801 van de Centrale Veiligheidsdienst d.d 
4 Nov�E�e.1', 1,.946 was gemeld, wekte de gedragingen van
ROELF HUS:r§B;,, geboren 18 October 1896 te Winschoten, 
VäÏ:Ï beFoep värtegenwoordiger, won-nde te Groningen, 
Nieuwstad 26 reeds gedurende langere tijd enige be
vreemding. Na de beantwoording van genoemd schrijven 
werd getracht met SCHUS1rER in contact te komen en na 
enige tijd gelukte dit. SChuSTER toonde zich aanvanke*4 
lijk zeer terughoudend, maar later werd hij vertrouwe
lijker. Hij deelde mede, dat bij contact onderhield met 
een wethouder in Oldenbu.rg, die hem inlichtingen vroeg 
over nersonen, die de Nederlandse nationaliteit bezaten 
en dië meestal in de Russische zone van Duitsland ver
bleven en1die daar werden verdacht van politieke mis
drijven. �nige tijd nadien deed SCHUSTER het verzoek 
of het misschien mogelijk was, een dossier te ·lichten, 
dat bij de P.R.A. te Groningen aanwezig was. SCHUSTER 
had uit Duitsland n.l. een verzoek om inlichtingen 
gekregen aangaande zekere Tamme Sijmon Der� van HOORN, 
geb. 25 Juni 1914 te Mensingeweer, gewoond hebbende te 
Valkenburg. Dit dossier is nadien door bemiddeling van 
de Inlichtingendienst te Groningen gelicht en aan SCIDJS· 
TER werden enige inlichtingen verstrekt van algemeene 
'6ëiendheid. Laatst genoemde heeft deze gegevens overge
nomen en deeh.e enige tijd later mede, dat van HOORN 
in de Russische zone van.Duitsland verbleef en dat hij 
zich daar waarschijnlijk bezig had gehouden met een 
illegale actie. SCHUSTER vertelde 11dat van HOORN wel 
niet veel kans zou krijgen naar Nederland terug te kerei 
aangezien de Russen met dergelijke heerschappen wel 
raad viisten°. 

Ter completering volgen hier enkele bijzon
derheden aangaande van HOORN: 
Tammo Sijmon Derk van HOORN, geboren 25 Juni 1914 te Jr 
Mensingeweer, van beroep j L:rist, gewoond hebbende te 
Valkenburg. 

van BOORN heeft na de lagere school het 
Stedelijk Gymnasium te Groningen doorlopen en is in 
bezit van het diploma Gymnasium A. Hij is daarna in 
jaar 1933 gaan studeren aan de Rijksuniversiteit te 
Groningen. alwaar hij geweest is tot het midden van hetjaar 1938. Hij heeft daarna zijn dienstplicht vervuld
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en was tijdens de mobilisatie 2e lui tenant der infant�rie.
van HOORN is praktisch onmiddellijk na de Duitse 

inval in ons land in Duitse militaire dienst getreden. 
Op -1 December 1940 -r,as hij SS-onderschaarleider, Ol'.) 19 
Juni 1942 was hij SS-opperschaarleider, Ol'.) 20 Juni 1942 
was hij SS-onderstormleider. Daarna is van HOORN na�r een 
ss-ouleidingsschool gegaan en het laatst der bezetting 
was bij �tandaardleider der SS. 

van HOORN is in bet bezit van het Eere-t:ruis 
2e klasse der VJ'a±'Ten SS hetwelk bij in Februari ·1941 ver
wierf. Blijkens Ol'.)gave van de afdeling bevolking van de
Gem • .'ehe d.d. 5 Maart 1947 is van HOORN gehuwd met zeke
re Chr. m. DOZY, en afgevoerd naar 's-Gravenl1age, Reinken
straat 40 d.d. 25 Juli 1940. Zijn echtgenote zou thans met 
haar kind te Heemstede woonachtig zijna

Na dit voorval 1,7erd SCHCJSTER vertrouwelijker en 
het bleek, dat hij zeer nauw contact onderhield met een 

/ .J..� ·zekere Heer �REURNIET van het Bureau Oorlogsdocumentatie 
� te •s-Gravenhà�. SCHITSTER staat met deze TREURNr�T in 

zeer nauw contact en hij vertelde, dat dit Buraau papieren 
had, waardoor het mogelijk was, te komen op elke gewenste
plaats in Duitsland. Uit correspondentie evoerd tussen 
SCHUSTER en TREURNIET blijkt, dat �TREURrITE een felw 
comrouoî st is. Hij rs-tezamen met se .Li!,R en wnderen in 

W
een con�ntratiekamp in Duitsland geweest en onderhoudto.L 
contact met de bekende Jan HAKEN. Hij is 01.1 de hoogte met
vele plaatselijke nieuw=fjes in de C.P.N. te Groningen. 

. Naar men te Groningen meent te weten, zou ook een zekere
. Drs. L. de JONG aan vorengenoemd bureau zijn verbonden. 

-� 

-� Ook deze persoon zou uiterst-links zijn georienteerd.

�hll� .... J. 
Tussen het Bureau Oorlogsdocumentatie en de 0Lande lijke

i.r���y 
Vereniging Ex-Politieke Gevangenen (uit de bezettingstijd) 
bestaat een hechte samenwerking, hetgeen wel bleek, toen 
de laatst genoemde vereniging voor een vergadering materi
aal benodi&de. Zij kreeg dat onmiddellijk van het Bureau 
Oorlogsdocumentatie . Toen de gemeenschap Oud Illegale

· \-;erkers te Groningen ook enig materiaal aanvroeg voor een
tentoonstelling was het Bureau Oorlogdocumentatie niet
bereid dit af te staan. ; SCHUSTER verteeft momenteel overdag zeer vaak 
o� het districtsbureau van de C.P.N. te Groningen. Hij
zou vertegenwoordiger zijn in de papierbranche maar beeft
steeds communistische lectuur zoals nne Voorwaarts" en
dergelijke kranten en brochures bij zich, die hij te koop
aanbiedt. SCHUSTER komt t._ Groningen zeer veel on het
plaatselijk bureau van de E.V.C. en legde voor dê C.P.11T.
reeds vele contacten in verschillende bedrijven. Hij is
o.a. de verkoper van het blad ·�ie Neue Zeitn een tijd
schrift die in het Duits is gesteld en diê�echtstreeks
uit de Russische z8ne van Duitsland komt.

SCHUSTER stelt te Groningen onderzoeken naar per
sonen in en legitimeert zich daarbij als lid van de Lande
lijke Vereniging Ex-Politieke gevangenen. Alles wijst ero� 
dat men in SCHUSTER inderdaad een persoon heeft, die zich · 
bezig houdt met het verzamelen van inlichtingen. Hij maakt 
veel reclame voor boeken die betrekking hebben op werk
methoden van de Engelse en Amerikaanse veiligheidsdiensten 
SCHUSTER zal scherp in de gaten worden gehouden en indien 
nadere bijzonderheden naar voren.komen, dan zullen deze
\,orden gerap. orteerd.- - - ______ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - -- - - -- --

G R O N I f\T G E N, 2 4 
- - - - - - - - ---
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In act,,oore- op uw schrijve1 :'fö.
�,ordt het volgende 0eric' t: 

B.18211,
·-:'Il 

d.d. 16-8-194? 

1:et de zgn. 11 Bloedraad O zal bedq"'ld v,o rden de 11 cor.
trole-commiss1e 11, die i�c..er distric '" va11 c.e J • .r.U.be2it. 

De controle-con:missie 03fent c1e co'1trol" 1--1it op alle 
Pa::dij lee.en en is inges t 'Üd bij art 14 van as Stat te' uit 
_:et hui. 1-oudelijk r'3::lement r er o ..... f., luie:..:; ,oel 

a. Door ae plaatsel'jke afdelin en er districten �orden co'1-
tro l =-commissies, nn. cand idéia [; sb es .f,reki.1g e"l :;et.e ir'.le zet r .:.r
t el ijl': Et .::;ï;rming gekoze • 
De leten van deze contr6le-coruaissies ku0"1en �een teel uit
maken va.n de besturen. 
Het Partijconç:res l:iest ae centre.le cor:itrols-conmlissie. 
De secretaris-van bove.1ger:oemde commissies ,noort de zittiri�e� 
bij van de besturen, van die insto.-t1ties waE,rdoor hij is 6eko
ze11. 
b. De coi1trole-co;:n,.nissies Londen toezie.t op ae 1,.itvo11·ir,r-;
d ,r door de cocgressen, conferenties en é: fuelir,:' n :::; "'noa.d.
besl it-:n.
Zij oefeEen tevens controle uit op de . erkza.&.mh den e .. L 8t
ge rag var! alle L:den der Ps,rtij, zorid-er or.dersc eia -:1es .::1er-
soonE.
De con trêle-c ornrüssies stellen eer, onden,oek in '1aa.1· b �.P&,ala.e
gev2ller.:, in opcr:,cht van de ')estu:re11 in hel; :.;.:,bied hurrn3r
werkza�mheid, of ui� eiGen iritiatief •
• lle lE-den der ... art ij, die daartoe ·,,orde.1 �itf;enoó.igd, 2.ijn 
v e1plicht te v erscbij "'n voor de co 1tr6le-comnissie die '1en 
heeft op�eroepen. 
c. De co ttrole-cm1Z,1issies kun:1e�1 even ,el geen besluit 1 e'ile'î,
de c" bre11óen vers laz ri± van hun b ev indin:;e11 of advies uit
aar. het bes tuur ir het geb ieà. bunner · erkza1.J'1.he id.

De belangrijkste fi6uren i11 dez.e contróle-co:i:.'lissie 
voor het district .otterdam der c.LL. zijn 9 voor zover be-
ke '1à

r
, o.e U bekende : 

?"aliepa2rd, Pieter Cor1elis, eb oren llTll-1908 te Capelle jJ 
(�emeente Spra;ne· e1 Ca.:;iell8), vakk. Soc. Zaken, v,ot1-'1de e 
"i.o '- terè.am, Alo .Thijmstra.at 7; 
va' 3-eme:rt, .Johannes, {.;boren 2;;1-9-1910 te Ro terd".m, a.r"bt. 
Bur. van Bevol'dr.g, , o .ende te ':zott0rd:.�m, ·.re..ot 7arke words1-
11e, -o. 19 la; 
Bloem, Gabe, c;1boren 23-12-19(,2 te Rotti:;rda.a, co"îduc+-eur 

wo;1ende 



,, 

• 

• 

; 

- 2 -

wo·ende L --:o�'.;eràr:..ni., .lélndeloordstraat 85 • 

Verzonden aan: Hooîc. Certrale Veili-;'1 ü.sdienst� .Javastra2.t 
Gt.. te 's-Gr�v en11age • 
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Doss.6/507. 
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• 

G E :-r E I 11 • 

Naar aanleiding van een schrijven van de C. V.JJ. �fo. 
B.18211 Geheim van 16 Augustus 1947 en met verwijzing naar
dezerzijds schrijven ·I)oss.6/507 van 10 Juli 1947, kan 1Aror

den vermeld, dat vooralsnog geen·nadere inlichtingen, be
t�effende de in laats·tgenoe�d schrijven gesigfualeerde 
''nloedraad'' ·lconden vvorden verkregen. Tel{:enen, die zoude11 ·· 
wijzen op een bepaald verband met de Controle Commissie 
van- de C.P.N., werden tot op heden niet waargenomen. 
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Verzonden op 25 October 1947 
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UITTREKSEL 

Voor ................... .................... OD ... l078...... ............. Naam ...... 0 •. P .•. N ....... INLI.O.B.:T.IN.GEN.:.O..l.EJN.$'.r ........................... .

Origineel in .. ......... OD .. . 9.05

Volg nr. ................... Ag, nr. 25066 . ................ Aard van het stuk . .. Geheim .. 

. ............................ Afz. . ...... .-A/l. ................. .. D:iturn ... .l.9 .•. l.l .... '+.7 ...

Naar aanleiding van een schrijven van de Centrale Veilig
heidsdienst van 23.10.47, No. 21991, kan gerapporteerd worden, 

dat door Sonja KAFTEIJN, geboren te Utrecht, 6.1.22, lid 
C.P.N., wonende J.P.Coenstraat 29 te Utrecht, �an derden medegedeeld
werd in Mei 1947, dat haar verloofde, Ries van der STEEN. geboren te
Scheveningen, 26.1.21, bankwerker, (lid C.P.N., propagandaleider en
lid van de Inlichtingendienst), direct nadat de bevrijding in Utrecht
een feit was, vertrokken zou zijn naar Texel, om daar de vogelstand
op te nemen. Zij vertelde, dat V.d. STEEN gest�deerd had in de 2iolo
gie. (Direct na de bevrijding van ons land �aren de eilanden geisoleerd
en het heeft geruime tijd geduurd, alvorens de bevrijding hier een feit
werd).

/ 

/ 

Uitgetrokken door ....................... ...................... .. 0.... . . ..... ..... . Afd./Sectie .. . 0� ............... ...... Datum 15.·9�5.()

A.L. 17249-'47



UITTREKSEL 

• 
Voor . ...... .OD .. 1078.................. .... ... ............... Naam ............. C .•. P. •. N.a .... .INLI.Q.H.T.IN.G.-EJlD.I.E.N.S.T ................. : ...... . 

Origineel in ............... . .. OD ... .905 ... . Naam ......... G.e.g.e.VJW$ . .  0. ,..P.., .. N •..... U:t.::r.E?.Ght. .......... .

Volg nr ... .... .......... .. ... . Ag, nr . .2.5.084 ............... Aard van het stuk ...... . 

Afz. . . .. A/l ........... . . ....... Datum . .9 .• 11 .• 1+7. 

Lucris Dekema Ebbo Johan K.,.-q_A_]j.!ER, geboren 27.4.1889 te Vreeswijk, 
wonende Hobbemastraat 1 a. te Utrecht, die de laatste tijd opmer
kelijk veel in het gebouw is, en Bernardus Johannes SCHREUDERS, ge
boren te 's-Gravenhage, 4.2.1919, wonende Paramaribostraat.54 àis

a. te Utrecht, hebben de laatste tijd papieren in bezit, die door
lopend genummerd worden bij binnenkomst en in een vreemde taal ge
steld zijn. KRALER leest deze stukken, daar SCHREUDERS deze nj,,et
lezen k�n. Naar aanleiding van deze papieren ontstond een gesprek
over de buitenlandse toestand. O,a, kon uit deze gesprekken worden
opgemaakt, dat de Russische autoriteiten een opgave gevraagd had
den van het aantal communisten in de bezettingszone van Amerika en 
.J;ngeland.

Uitgetrokken door.... ·····························-0.·················· Afd./Sectie .. ... ... Q ................... Datum 15 "9 ... -50 

A.L. 17249-'47



• �J 

• 

\ 

ZEJ�R ,QE�l?4.-• Inlichti ngendienst. 

flOOFIICOMMISSARIAAT 
VAN POLfflE 

UTalCffl 

L 2 

'....... .. ........ • ....... -�. 

' 

I..r .. A/.Wr 109!1' 47 • 

Bijlagen: 

Bericht op &chrijuen No. 
. . . . . .

c,an .. .... ... ..... ..... . ... .... ., . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ..

Onderwerp: C. P. N • 

'

UTRECHT. den 2 5 N 

! • .\, r. ,..\ : j J-'\
.,._ ' t. , .. , , 

J -12·,.

t • 

IIie rbij doe ik U een rapport t,oe kornen betref

fende gegevens afkomstig uit het partijgebouw van 
de Communistische Partij l'Jederlar1d te Utrecht, naar

de inhoud waarvan ik U moge verwijzen. 

De Hoofd-Commissaris van Poli ie, 

-

A 

�

A� de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
•s-G RAVEN HA GE .

• 

• 

I 

• 

(R. V.'. v. E ijk) • 

• 

1 
!



Inlichtingendienst
• Utrecht. 

A/1-109 1' 47 • 

/ 

,(' 
' 

// 

R A P P O R T 
/) n .

� GEHEIM. 

Naar aanleiding van de rapporten van de I.D.Utrecht, no. A/1-
911'47 en C/1-892'47, resp. dd. 17 en 18 September 1947, kan alsnog 
worden gerapporteerd: 

' I} De chef van de inlichtingendienst der G.P.N. zou z�n CHRISTIAAN
SM!T, geb. te Amsterdam 11-9-1907. 

' 
-Onder Smit staat GOUDRIAAN, behorende tot de C.P.N. te Amster-

dam, nadere gegevens onbekend. Bij Smit zou alleen regelmatig toe
gang hebben Goudriaan, die dan tevens verslag uitbrengt van de door
hem ontvan�en rapporten. Deze rapporten ontvangt hij van de plaatse
lijke hoofden van de inlichtingendiensten en vermoedelijk van die 
mensen (agenten), die niet onder de plaatselijke hoofden r�sorteren 
en meer bestemd zouden zijn voor het gehele land en tevens reizen naar 
het buitenland maken. ·Deze agenten zouden hun opdrachten in de mees-•
te gevallen van Amsterdam ontvangen. In Nederland zouden acht van 
deze mensen zijn, waarvan twee in Groningen. 1 �) Als hoofa van de Utrechtse afdeline wordt genoemd GERARDUS IlE
WAAL, geb. te Woerden 15-9-1899, wonende Paramaribostraat 56 bis A 
te Utrecht. De Waal wordt door zijn ondergeschikten als chef en com
mandant betiteld. 

' 
Onder de Waal staat JAN HENDRIXjU'IJPER, geb. te Utrecht 10-2-

, 
1906, wonende te Zuilen Koolhovenstraat 30. Ook wordt KRAMER genoemd.
Deze zou wonen in de Arendstraat 8 te Utrecht. (Daar dit laatste ge

, geven niet klopt, zal dit nader onderzocht worden). ' 
Onder deze 3 mensen rlsorteren nog verschillende anderen, die 

in een onderafdeling zouden thuishoren. Deze mensen zijn tot op he
den niet bekend. Zij zouden geen vergaderingen bezoeken. 

worden er belangrijke beslissingen op besloten vergaderingen ge
nomen, dan worden deze personen zo spoedig mogelijk schriftelijk inge
licht. Deze leden hebben tot taak om buitenstaanders te polsen hoe 
zij over het communisme in het algemeen denken en over de C.P.N. in 
het bijzonder. Wanneer zich tijdens zo'n gesprek iemand fel anti-com
munistisch uitlaat, of wanneer hij zegt het in veel punten met het 
communisme eens te zijn, wordt dit gerapporteerd en doorgegeven uit
eindelijk aan het districtsbestuur. In bijzondere gevallen wordt het 
via het hoofd van de plaatselijke inlichtingendienst tevens doorge
zonden naar Amsterdam. (Goudriaan). 

-�) Op 13-11-1947 werd gerapporteerd, dat in elke plaats dergelij-
ke �iensten zouden zijn. De berichten worden gehaald, nadat deze op 
centrale punten zijn verzameld door 6 à 8 personen. Deze personen 
komen meestal gelijktijdig uit Duitsland ons land binnen. Na de grens
overschrijding splitsen zij zich· en gaan in groepen van 2 of 3 man 
naar het roorden en Zuiden van ons land en komen daarna in Amster
�bijeen. Daarna wordt op dezelfde wijze weer naar Duitsland gereisd. 
In Duitsland komen zij dan bijeen in een gebouw met anderen. Hier wor
den de berichten onderling uitgewisseld en gaan de Nederlandse berich
tàn naar de Russische zone. 

Utrecht, 25 November 1947. 



Inlichtingendienst 
Utf�cht. 

A/1-1091 1 47. 

ZEER GEHEIM. 

A A N V U L 1 E N D R A P P O n T • 

Nader wordt gemeld dat als districtshoofd van_de io.}.ichtinge�-
1 dienst optreedt: LUCRIS DEKEIJA ZB.00 JOHAN KRAI1,ER, geb. te Vreeswijk 

27-4-1889, won. Hobbemastraat 1 A te Utrecht. 
De inlichtingendienst zou in drieën zijn te verdelen. 

1e. GBJATIDUS DB I/AA1, geb. te :toerden 15-9-1899, won. Paramaribostraat 
56 bis A, zou hoofd zijn van een inlichtingendienst voor het fabrieka
wezen. 

1 
Voor ''{erkspoor zou dit zijn: 'NILLErJ FAAIJ, geb. te Utrecht 5-7-1919, 
fabrieksarbeider, won. Nieuwe Ieizersgracht 28 bis; zo zijn er ook 
mensen bij de Nederlandse Spoorwegen, enz. 

2e. Een inlichtingendienst speciaal voor de politiek en waarbij de men
sen de stad worden ingezonden om informaties in te winnen. Ook voor
deze dienst zou weer een hoofd zijn. 

3e. Een inlichtingendienst voor buiten de stad. 
De drie hoofden van deze diensten brengen op regelmatige tijden rap
port uit aan Kramer voornoemd. 
�eze Kramer is niet dezelfde als bedoeld wordt in het vorige rap
port. 

Utrecht, 26 November 1947. 



UITTREKSEL 

Voor ......... ... . ... OD ... 107.8 ..... ... .................... .. .. . 

OD 9oi:: Origineel in· ...................................... ... Y. . . 

Volg nr ......... ................. Ag, nr. 25.2.67. 

............... ... .................................. ..................... Afz. 

Naam ... .C .• P •. N .•..... INLIC.HTIN.G.ENDIENS.T .................................. .

Naam ..... Gegev.e.ns .C.P.N •.. Uti�echt ....... . 

Aard van het stuk ....... . ..... .. . 

...... A/1 ....................... . Datum ..26 .... 11. 4-7 

Vergadering in de nacht van Donderdag op Vrijdag (�O op 21 November 
1947) van 2.00 tot 4.30 uur. 
De vergadering werd gehouden in de Gruttersdijk 42 bis te Utrecht. 
Dit perceel is bewoonçl door Adrianus Johannes Petrus KROMMERT, ge-r 
boren te Utrecht, 30.8.1909, lid van de C.P.N. en R.W.N. 
Voor zover bekend waren hier alleen Russische personen aanwezig en 
hoofdzakelijk vrouwen. Wel is bekend, dat aanwezig was Gerardus de 
WAAL, geboren te ,Voerden 15.9.1899, stakingsleider en propagandalei
der, wonende Paramaribostraat 56 bis te Utrecht. 

GORT, verdere gegevens onbekend (zie rapport I.D. Utrecht A/1-1061� 
'47) zou in verbinding staan met communisten in Frankrijk en Belgie. 
Hij is in het bezit �an trein en busabonnementen voor Nederland. 

Uitgetrokken door .................. . . .0 •...................... Afd./Sectie .. C •.................... ..... Datum 15.9-.
50 

A.L. 17249�· 47



Voor 

UITTREKSEL 
( -

........ .OD ... l078.......... ............ ...... Naam .... G • .P.Jil •..... INLICHTT)T.G.Elif.DL,i;NBT ................................. . 

Origineel in ........... OD. ... 905 ................ . Naam ... G.e.ge.vens .. C.P .• N •. Utr.echt ............. .................. . 

Volg nr. .... . ............. Ag, nr. 255?2 .......... Aard van het stuk ..

Afz. . ..... C/L ... ......... Datum 4.12.47 . ' 
1.... 

J.H. PIJPER gaat voor het districtsbureau Inlichtingen naar Amster
dam. 

Volgens bewèringen van een van de FAAY's had C. SMIT niet o:p deze 
vergadering mogen komen, maar bij gebrek aan andere mensen had 
BMIT toestemming van het partijbestuur om op deze vergadering te 
spreken. Volgens deze zelfde persoon zou Chr. SMIT.behoren tot de 
Internationale Inlichtingendienst; Bij SMIT zouden ook veel perso
nen komen van ·Russische nationaliteit. vJanneer het districtsbestuur 
iemand voorstelt om toe te treden tot de inlichtingendienst en wordt 
deze dan aangenomen, dan bezorgt SMIT deze persoon geld, papieren, 
enz. 

Van OOSTEN vroeg aan STuaT of hij al bericht had gehad van "Duik". 
mfiIT antwoordde, dat de afspraak was, dat DUIK direct bericht zou 
zenden bij aankomst, maar dat hij tot op heden geen bericht had ge
had. 

Uitgetrokken door .................. .. ..... .. 

A.L. 172':19-'':17 

. O... ..... .. . .. Afd./Sectie .Cl! .... . ....... Datum . 1.5.. 9 .50 ... . 



Voor ... . ....... .OD .. l07.8. .......... . 

Origineel in .... ........... OD .... 9.05.

UITTREKSEL 

........... Naam ........ C. .•. P .•. A., ..... .:C.NL..J.Q.tlïJ.:.tG:E.N.P..JJÇ�J3.'J' .......................... : ... . 

Volg nr ................... ...... Ag, nr ... 2.5704 .. Aard van het stuk .... 

····································'-···· Afz. . ....... A/1 .. . Datum .8. .. ,.l...2-.. 4..7. ....

Gistermorgen ziJn twee com.�un sten uit Amsterdam en een uit Utrecht 
met opdrachten naar de Russische zone vertrokken. De Utrechtenaar 
zou een student zijn. In de Russische zone worden zij toegelaten op 
bewijs van insigne, en behoeven geen papieren te tonen. De student 
zou tevens wat ervaring kunnen opdoen. 
De volgende week Dinsdag moeten zij vveer terug zijn om rapport uit 
te brengen aan het hoofdgebouw te Amsterdam. 

In het laatste van December zou Lidia Mikilivma SMITS-TATuIBO\.VSKA, ge
boreü te Schitomir (Rusland), 1.5.1919, wonende Oudegracht 297 te 
Utrecht; voor enkele maanden naar Rusland vercrekken. 

Uitgetr.okken door . ..... .................. ... .0.. Afd./Sectie . .C. . .. Datum 15.9.50 

A.L. 17249-'47



UITTREKSEL 

Voor . . OD .1078 . ........... .... . ........ Naam .................. C. .•. P..N ..•..... .INLIC.H.T.lNM.NP.J.�S'..L' ... . 

Origineel in ............... OD .... 905 ..... 

Volg nr ... Ag, nr ... .25.790 .. .......... Aard van het stuk .. 

Afz. . ........ G./1. D.1,Lin1 ..l.O ,.l..2. ..•.. '+7. ...

Gerardus de WlµlL, geboren te Woerden, 15.9.1899, Hoofd Inlichtingen
dienst, afd. Bedrijven, wonende Paramaribostraat 56 bis A, bemoeit 
zich de laat�:rbe tijd veel met de E.V. C. 

Uitgetrokken door .................... .Q .............................................. .. 

A.L. 17249-'47

Afd./Sectie . G •....... ..... ... Dn1111 .15.9.50 



::--Ï!l3endie nst 
'\J1irecht. GEHEIM. 

A/1-1143 '47 

R A P P O R T. 

Geg�vens uit het C.P.N. gebouw aan de 
11 tot en met 14 Dec.1947. 

te Utrecht van 

_1. Door 2 onbekenden werd aan BERNARDUS JOHANNES SCHREUllERS, geb. te
den Haag 4-l-1919, won.Paramaribostraat 54 bis A, gevraagd, of hjj kon 
zorgdragen dat in de loop van de volgende week een"meid" beschikbaar 
was, die GOed in haar kleding zat. Deze vrouw moest gebruikt worden in 
Duitsland om met mensen in gesprek te komen,)' wa:ti door een man niet ge-

� 
daan kon worden. 

K LJ Uit het cesprek bleek verder, dat deze personen werkten voor AB 

1 
.
,
�BótKHOVEN en een naam die verstaan werd als NISKILLA, beiden werkzaam 

� 
t in een garage in Straatsburg. 

� Deze BOEKHOVEN had opdracht gekregen om deze week in Berlijn te ko-
1 men en van Berlijn naar Holland en van Holland moest hij naar An:ilwerpen; 
\ verwacht werd dat hjj Woensdag in Utrecht zou zjjn. Tevens werd medege-
\ deeld, dat BOEKHOVEN biJ �jjn ouders in .Bergen op Zoom aan zou gaan (,_\îat 

niet e be urd is :;6- �...... � __.-? T ' oo wer medegedeeld, dat gezo�gd moest worden dat GERARDUS DE WAA� 
ge • te Woerden 15-9-1899, won·.Paramaribostraat 56 bis A volgende week,

dag en nacht was te bereiken. 

/

' Uit het gesprek bleek verder dat d�vrouw die zich beschikbaar stel
de nergens bang voor behoefde te zjjn, want dat zjj voorzien werd van va::b
-àe papieren.

In die garage te Straatsburg zou tevens gewerkt worden om wapens :tie 
verzamelen en van daarüit weg te zenden. \1 \Uit een telefonische medeideling van de politie te Bergen op zoom
bleek, dat daar wel bekend was een zekere BROEKHOVEN, die nogal rood was 
( of hiermee de politiek ofde kleur haar bedoeld wordt is niet bekend).

Deze BROEKHOVEN stond bekend als zwarthandelaar en was veel op rei:!.

0 
Utrecht, 18 December 1947. 

r 



Voor .... 

Origineel in 

···········OD···l078

OD 905 

Volg nr ... ....................... Ag, nr. 2659.L.k 

............................................ Afz. 

UITTREKSEL 

.......... Naam .... Q.,.1\--N-.-···Tnlich-t-ingendi-e·ns·t·········· ····················· 

... Aard van het stuk .. 

.... A/1..: .......... . Datum 20.12.4.? 

De reeds verschillende malen door de ID Utrecht bi'j rapport genoemde 
Gerardus de WA..'.i..L, ge boren te ,Voerden, 15.9.1899, is blijkens de be
volkingsregisters der gemeente Utrecht sinds 22 Oct. 19L�7 verhuisd 
naar Nijmegen, Elandstraat 2. De bewoners van Elandstraat 2, een ze
kere wed. ROELiJFSEN, is naar de voormalige won ng van G. de WAAL, 
Paramaribostraat 56 bis A te Utrecht gegaan. Hoewel Hendrik Dirk CorT 
nelis Van OOSTEN, geb. 10.10.1882 te Delft, won. Paramaribostraat 
54 bis A en Bernardus Johannes "SCHREOD.ERS, geboren te Den Haag, 4.2. 
1919, won. Paramaribostraat 54 bis a, de naaste buren van Gerardus 
de Waal waren en zij dagelijks in het partijgebouw zijn, is en wordt 
daar nimmer over gesproken, dat Gerardus de •VAAL verhuisd zou zijn,. 
Wanneer kameraden naar Gerardus de WAAL vragen om hem te spreken, 
wordt dit aangetekend en krijgen zij bericht, wanneer tij in het ge
bouw verwacht wordt. De eerste afspraak is, dat hij op 18 Dec. weer 
in het gebouw zal zijn. 
Vermoed wordt, dat Gerardus de WAAL zich met de Russen inlaat en hen 
aan adressen helpt en daarnaast zich ook met wapenen bemoeit. 
In het cafe van NAGEL te Zwammerdam, gem Alphen a/d Rijn, zouden 
verschillende malen Russen slapen. GEEST,. die vlak bij NA.GEL woont, 
is eveneens lid van de partij • 

Uitgetrokken door .... ·························Û.······· .. . .... ..... .

·17 

.......... Afd./Sectie . ... ·····C 

.r I 

. ......... Datum · 15 .- 9.50



UITTREKSEL 

Voor ..... .OD .. 107$............. ........................... Naam .... C..�.l?. .• .N., .... ..lNLICH'l'li\G:Ä.Jf0.J.E.HB..T. ................................ .

Origineel in 

Volg nr. 

.......... OP. .... 9.05 .. Naam .. G.-.�.g�yj:311$ Q � :P .•. W.! llt.;r� çJ:rt. ................ .

Ag, nr ...... 2.6.8.8..l. .......... Aard van het stuk 

Afz. . ....... All. ........ . Datum .. .2. •. .1 .•. 48. 

Naar aanleiding van de rapporten van de ID Utrecht dd. 18 December 
1947, no. A/1-1143'47 en 18 December 1947 no. A/1-1143'47 betreffen
de Ab BOEKHOV.1:.;N, is bekend geworden, dat deze is gearresteerd. BOEK
HOVEN had echter niets bezwarend bij zich. De voorwerpen, die zij 
bij zich hadden waren in het bezit van BOEKHOVEN's collega, die niet 
is gearresteerd. Deze collega is een oud-Spanjestrijder. Bekend is, 
dat beiden in één week tijd bij niet bekende communisten 30 vreemde
lingen hebben ondergebracht. 

Verschillende communisten worden uitgewisseld, b.v. Amsterdammers 
naar Utrecht en Utrechtenaren naar Amsterdam. 
Onverwachts kan een Utrechtenaar of iem.nd a�ders opdracht krijgen 
om zich bij een bepaalde patroon te melden, waar hij dan aangenomen 
wordt. De bedoeling is dan, dat de communist het werkvolk peilt en 
rapport uitbrengt. 
Ook worden deze mensen gebruikt op de straat om met vers·chillende 
m.�nsen te spreken. Liij ontvangen hiervoor een salaris van f .40 of
f. 50 per week

Uitgetrokken door ............ ..... . ....... 0 .•..................... 

A.L. J 7249�'47 

Afd./Sectie . ..c ... . .......... Datum . 15. 9 •. §Q . 



• 

• 

Afsch:rift van d.e credacl->t0 ov�r Duitsland. uit het buitenlands 
weekoverzicht van 8-15 Dec mber 1947. 

DJIToLAND. 

DP. Communistisr:he partij in de Oost lij1 e zone is b .ziP.; een 
,,o,1trêi, e-a"'d.elin()' t0 vor)wn. DPZP coYJ.tröle-afc1e1in.a' zBl samr,n
.!T8St ld. ·r.rorrfon uit mann ,n n vrou ' n, die, tot de z. r;. anti--r-a:::cis
tisr::11� orr;2.nisaties onder Co 11JunistischP leidinl'l' b 110ri;n. Spe
ciaPl zijn h8t d8 Vh.kv• rnnirriri,,.0n en de handarb• iè�rs, diP VPr

t0rrc n ·oordirrd zullen zijn. Haar er, pubJic, en;e rr�v ort n t, o ,r
de::..r:n is hPt in werk"lijkh>id e0n flll8Stie v n ...,, n nipu-,e con
tré[le-instanti8 van de zijde der Comr1unistisch0 part.Lj. D" r.on
tröl· -a-Pd,...lLw krij,8;t d0 "'.l.OP.: li;jk".0id voortc.urcmd openbare in
stf.l� i�� n t �ontro�eren, ev,na1s voorts zeken, f2briekPn, v�r
kenr 8ll'3. �ij 1 an ze 1 �s inr�rij pç-,n van de zij de der poli tie eis� n. 
In het b�,�ondrn� zal h�t Coninunistisr.11e eontröle-or/'l'aan zich in
t�r 8S8rcn voor de productie c,n de vr:rcJ.r.linfl; der rronde1.·cn, ter
�ijl het t�rz8l�dqrtijd "r zorg voor zal drag n dat èe arbeids
prestati0s ·o�dsn verhoorrd. 

In feb�igk,n, in gP,meenten sn plattelandsdistrict�n benev�ns 
in rük v:n cte "landen" der Oost lij1.e zone zullen klrüner ai'
delin ·f n r-evor,nd ,,,orden, die r ssorter ,n onder de hoofd-Or';a.ü-

. satie. Een be/)'in is reeds renfütkt ü1 Brandenbure;. 

Het is duid 1i_jk, dat de contröle-afdelinrr .!!"'lijk st2:::.t riet een 
Com.. 1.mistisch 8taats- en poli tie-apJaraat naast en boven dA. 
huidige n�t t ·�� ijke au tori tei t "'n • 
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. UITTREKSEL 

Voor ..................... ...... ................ Naam 

Origineel in 0.D. ..... � O.�... .. ...................... . Naam 

Volg nr .. ........................ Ag, nr. 27.4.13 Aard van het stuk9:.e'.;evcns ... ov.er. .C ..P •. N .•... Ui t .... he .t. 

Pa .:r..tJ.jg�J?.Q.µw ..... t..Q .... U.tx� . .  G.h:t Afz. .. . . .. .ID .... Ut.r..e.oht ... .. .... Datum "lO .•. l ..... 1"948.. ... 

.. 

Naar aanleiding van een rapport van de I.D. Utrecht, A/1 No 1091/ 
1g47, dd, 2J November 1947, kan nog het volgende gerapporteerd 
vrorden. 

Gerardus DE 'ï/AAL, geb. 15.9.1899 . te Woerden, ,1onende thans te 
Nijme�en, B1andstraat 2 (zie rapport I.D. Utrecht A/1 No 1144'47) 
heeft verleden week afscheid genomen van de Utrechtse leden vE,n 
de C.P.N. De Waal zou thans in Nijme�·.n speciale cont2cten hebben 
en ver�or��n met Duitse communisten. 
In de plaat .. - van de Waal, die als hoofd vc.n de Utrechtse afdeling 
van de Inlichtinrrendienst van de C.P.N. v1°rd beschJu-id, is thans 
aange1ezen:
Jan H nar.ik PIJP:R, g,·b. 10.2.1906, vrnn. te Zuilen, Koolhov 0nstr. 
30. Dn�, zou in dienst zijn bij de C.C.D.
In deze -'inlichtin'1'.endienst 1erten verder nog: 
Johannes H0ndrikus SI.UTS, g· b. 2c...6.1919 te Aalten, gehu·"d .met: 
Lidia Ui1 iliwna TAi..B.11/SKA, geb. 1.5.1919 te Schi.tomir (RilSl.), 
1onendr· Oudep:racht' 297 te Utrecht en 

Álbertus 1.IULDER, geb. 14.6.1 r.)6 t 0 Utr�cht, oi�enaaï. 1ren een 
ai�torijschool (lid v.d. Int0 •n. V r. Bcllamy), on. NachtP.2"aäl
strcat 52-bis te Utrecht. 

De div,�rce 1erkz .amheden zijn als volgt geregeld: 

De Waal kreeg de ge«:evens vc1n diverse bedTijven, bestaande uit: 
wat de fabriek produceert, hoeveel mensen er werken, hoeveel% 
daarvc1n betrouwbaar is, of de fabriek voor oorlogsdoeleinden 
'7erkt of kan werken, plattegrond van de fabriek enz. Hij bezorgde 
deze be::::>c11eiden bij .bovengenoemde Smits, die e�n en andar uit-
•erkte. Va k ·•aren de be..,cheiden in vuile toestand of ,.varr:m de

plattegrond ,n niet ov ,r_,ichtelijk genoeg. Sm.i ts -'rneft de papieren
door aan Mulder. 1:Vat de:::;e er mee doet is onbekend.

Smits geeft zich uit als na.ei- en schrijfmachine reparateur, doch 
men be ,eert dat hij nooit éiie werkzaamheden verricht '-"n er ook 
geen verstand van heeft. Mulder en Smits gaan nogal eens naar 
Amsterdam. 

De vrouw van Smits bemoeit zich niet veel meer met dit verk, zij 
zou zich t0 v•el bloot hebben gegeven. 

Uitgetrokken door ......... ....................................... .. 

A.L. 17249-'47 

.................. Afd./Sectie . 

- Zowel -

.. ....... Datum . 
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UITTREKSEL 

Voor Naam ...................................................................................................................... . , ................ . 

Origineel in Naam ............. .. 

Volg nr ... ..................... .. Ag, nr ... ................ . Aard van het stuk .. 

················································································· Afz. Datum .................... . 

- 2

Zo ·el Smits als Mulder staan te Utrecht niP.t bekend als comr:mnist. 
Zij worden ook nimner op V"'rgaderin,rr0n·aangetroffen. De qogelijk
heid zou bPstaan, dat Smits te Amsterdam als lid van de C.P.N. 
staat ingeschreven. 

Voorte v1erd gemeld, dat Mulder vaak met vrou ïen in de auto rijdt. 
JJeze hebben tass n · met bescheiden bij zich, die onder ·1eg ;orden 
af ge geven • 

Utrecht, 9 Januari 1948 • 

Uitgetrokken door ... .. .  B ... .TTI . .  ,e ....... .. . .................... ........... .. Afd./Sectie .............. Datum .20.1 .• 194-3 ..

A.L. 17249-'47



Voor .. PD .... 1.=1.&7. .. ...................... .

UITTREKSEL 

········· Naam .... ��.tiaan .. §.-.iiI� .......................................................................... .

Origineel in .O.D. . .. j9.{ Naam . ................... . 

Volg nr. . ................... Ag, nr274.l.3 Aard van het stuk ge.P.e.v.e.ns ... ov..e.r ... .GA.P .•. N .•.... ui.t. ... het

��KtJJgB..P..9.1!-.'Y .... t..� .... U..t.:r.�.G)1 iAfz. . ...... .ID .... Ut.r.e.o.ht ........................... , . ........ Datum l.O.l .•. l.948 ..... . 

CHRISTIAAN SMI.T, geb. 11 • 9. 1 907 tè Amsterdam, alhü·r [U'noemd 
als hrt hoofd v2n de Inlichtinr;Pndienstvan de C.P.N., wonende 
AmstPllaan 1 63 te Amsterdam, ontvang·i:, gern bezoekers thuis, 
omdat zijn ·rnning -eobserv,0 8rd zou ·ord"'n. Smt t ontvangt thans 
zijn be>zonkrrs in e0n kelder aan de Keizersgracht te Amsterdam. 
Dezo mens0n mognn niet in het partijn;ebouw komi=m. 

Deze ··epk zijn 3 personen door hem in die kelder ontvangen. Zij 
hebbon ePn joods uiterliJ� en spraken een buitenlandse taal, 
geen Duits. Zij zouden stukken hebben gebracht uit Barcelona en 
deze waren ":eschrevP.n in een onbekende taal. hierin kwamen voor 
de woorden: Griekenland, Spanje, Roemenië,Italië. 

De stukken zijn over�enomen met de schrijfmachine, daarna ;eder
om verzegeld en aan de onbekenden teruggegeven. Het overgenomen 
stuk werd in een z.g. 11 Departementstas 11 gesloten en weggebracht. 

Uitgetrokken door B III c ............ Afd./Sectie ...................... Datum .... 20.1.1948 . 

A.L. 17249�'47
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UITTREKSEL 

Voor ...................................................................... . Naam ...................................... . 

Origineel in ... 0 .. 0. .. . j.v�: ..... .... .... ............ .... . . ... Naam .......... ................................................................ . ···· ·· · ...... . 

Volg nr. . Ag, nr .... 2.78.6.8. .... . . ...... Aard van het stuk "g.e.E.!evcns ... '\!i t . .. p.art.� .. j.g.e.b.ouw . . 

te .... Utre.cht ................ ........... .......... .. Afz. ..... L D ...... Utr.e . .cht... . ... ... ................ Datum "J.5 ... .l .... l-948· 

• Gerardus DE WAAL, �eb. 15.9.1899 te floerden, thans wonende te
Nijmep:Pn, Elandstraat 2, zou hoofd ge ·ord0n zijn Vc. n de rrr0ns
dienst voor d� inlichtin"Dndienst·van de C.P.N.

Hij zou enkele communistPn ter b s .hil-king hebben, die goed be
kend zijn in h0t gr nsgebied. Deze mens n maken de rPis naar
Duitsland lanP's de grisnspaden Pn tArug door cle douaneposten.

DE dAAL zou be..:·icht0n ontv2',n,(l'en van Christiaan SMIT, geb. 11 . 9 .1907
te Amsterdam, ··onende te Amsterdam, alhier g(mOeI'1.d als het hoofd
van de In ichtingendienst van de C.P.N., door middel van Jo ,annes
Hendrikus Sr.iITS, w.b. 2c.:.1.1919 te Aalten, ·onende Oudegracht
297. (zie rapport I.D.Utrecht A/1-20'48,ACD no 27413).

Spoedberiehten g. an via SMITf:i naar Albert MULDER, geb. 14.6.1896 
te Utrecht, 10nende Nacht': ,-,·gaalstraat 52-bis te Utrecht, die de:6e 
beric.ten dan met een auto we.P.;brengt. (Op zijn naam zijn de na
vol.qende kentekens aÎgegeven: L 2117C, L 8183 en L 1847). 

In deze week zijn blau7e tekening,n met Nitte lijnen (Blauwdrukken) 
naar Smïts f!eR;aan en zouden doorgezonden worden naar Duitsland. 
1tJ,.daar ·.vorden de stuk en afrregeven aan co munisten, die zorgclra
gen voor transport naar de Russische z�ne • 

Uitgetrokken door Afd./Seètie .. ...... ... ..... . .. Datum 26.1.1948 ... 

A.L. J 7249-' 47 
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Inliohtingendienàt 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 

UTRECHT 

lrA/1 Nr 68 • 48

Bijlag�n; 

Bericht op schtijvett No. 

Ortd�rwerp 

GEHEIU. 
• • • •

26 Januari 
UTRECfIT, den 

• 

' 

li 

19 
48 

. -----
Van oncontroleerbare zijde werd nogmaals 

dringend de aandacht gevestigd op de c.P.N.-er 
GERARDUS DE WAAL, geb. te Woerden 15-9-99, 
thans wonende te Nijmegen, Elandstraat 2. 

Verschillende tekeningen hebben hem, via de 
reeds eerder gerapporteerden (zie rapport I.D .UJ 
A/1 No. 38'48, d.d,.15-1-48) bereikt, o.a. van 
de staalfabrieken De Muinok Keizer, de Draad
en Kabelfabriek en de Sluiswerken te Jutphaas 

...._
en van de Alwniniumfabrtek met Cfgeving.

1 

De Hoofdcommissaris van poli tie, 

) 
• v� 

' 

• • 

(R. -. Van Ei j k) • 

Aan de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
�8 GE. !,Va� P.� ,! .. s.e:

• 

• 

•

• 
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�EWEST AMSTERDAM DER RIJKSPOLITIE 
�, I 

3. .. .:ir��.1:1.�--�- ...... 1948

• 

District ........... ...... .• AJ!).$.te.:r.dM ................. . 
Afdeeling .............................................. ................... . 
Groep .. 

COMMANDANT 

No. 24. 
Bijlagen: Gai'l3 
Onderwerp: Çpzegging lldmaatschap C'.!i?·.W .door

D.Reurslag te Zaandam.

AAN 

Ik beb de eer UHoog"tT,:deJGestrenge t..e oor.tchten,dat mj.j bekend 
is gevrorden,dat de ,-als f-al communist bekendstaande Di:r•k Reurslag, 
wonende te �,:J.andan1,Ring:!f?g No.218,bedankt heé:ft voor de C..t .N. 

Blijkens de door mij v rk:regen 1nlicht:Lnge� is dit bedanken 
echter iJedaan met het vooropgezette doel bet Reurslag mogelijk te 
mal<-..en voor de C .p.1-:· .recherche 1.verk t,e verrichten. 

Het moet geen be vreemding wekk.en,d�t ook andere bekende commu
nisten openlijk voor de c.:r.1:-.zullen bedanken.Hoe·wel de mogelijk
heid natuu.,":'l1jk bl1J1't bestaan,.dat d1t bedanken i<rerkelijk geneend 
:!.s ,zal h�t echter meermalen voorkomen cla·t dlt bedanken plaats 
h'-�et"t om de beïrokk.enen 1.n de gelegenheid te stel.1.en dienst.en te 
verrichten v0or de "Inlic.ht:in.gendienst« der c.P.N.

De personalia van D"Reirslag,voor.noe.md,J.uiden als hier volgt.1 

Dir-k Rew:-slag,geboren te 00stzaan 25 December l9l8�van beroep fa
brieksarbe1der(los werl<man zonaer vaste patroon)Nad.Hervormd�Ge· 
huwd met c-ornelis van den rng,geboren te Zaandam 8 August.us l92i.O, 
beiden \'lonende te ZaeJ1.da.m,Ringwag r-ro.218.Man en vrouw zijn van 
Nederlandse nationaliteit. 
D•Reurslag verrichte gedurende de 

---
bezettingstijd illegaal werk. 

De Adjudant 
Dlstr'icts Controleur. 

GEWEST AfASTERDAM DER RIJKSPOLITIE. 
COMMANDANT DISTRICT AMSTERDA!l4. 

No.24.Geheim. Persoonlijk • 

a.c.v.d.B�

Gezien en in tweevoud ter kennisname - om te behouden -
aangeboden aan het Hoofd van de Centrale Veillgheidsdienst 
te 1 e-Gravenhage. 

Amsterdam, 3 Februari 1948, 
De Dirigerend Officier van 
Rijkspolitie Se klasse, 
Dietriczs-

�

\/�enie, 

de Heer Dirigerend Of'ricier va..11 Rijkspolitie 3e.klasse 
Distr• ictscorfo11andant te A M S T-E R D A M • 

. 
/

t 

Plffff.lA-AMEHSfOORT 



.Aan ·: X.B. 
Van B III 

.. 

Verzoeke bij Engelse, Franse en Aiiterikaanse diensten te v',111en 

doen naga.on, of dQar iets bekend is geworden van oen n1euwB communis

t! che inliehtinsen - en spionnagedienst. 

In Nederllnd werd bekend, dat in de zomer van 1947 een dergel1j-e 

dienst T,erd o gericht. Aan het hoofd staat een landelijk: inspecteur. 

Onder hem werken vo0r bepaalde districpen, )loofd-agenten, die elk de 'be

schikking hebben over ean aantal agenten. Iaatatgenoerrnen verrichten hun 

normale beraapswerkzaamheden. 1aakt hot inlichtingenwerk h(;t nod&g, dat zij 

in hun beroep verzuimen. dan ontTangen zij daarvoor rchadevergoeding. De 

bedoeling zou zijn, dat de hoofd-agenten niet in aanraking komen met de 

gewone partij-leden E",U dat zij geen partij-vergaderingen bezoeken. Ve.n 

d,it la·itetè wordt tot mi toe in Nederland nog wel eens afsewekcn. In ver-

..., rcind met de noodzakelijkheid, dat samengewerkt wordt me.t oocrt�lijke 

diensten in het buitenland en de boofdae;en.ten ook zelf in het buitenlen.d 

moeten reizen
0 

moeten zij een bepaalde gi-aad van ontwikl·ellng hebben. 

Yreemîe talen beheersen en moeten zij �ooraf een speciale cursus gevolgd 

heb an. 

Dezerzijds wordt edacht aon de mogelijkheid, dat deze dienst 

werkt in opdracht Tan, dan wel in samenwerking :met de Cominform. 

Vast gesteld werd, dat getracht -,ordt inlichtingen te krijgPn 

oye· bedrijTen (aard van de pr,ductie, J)ersoneelsterkte, plattegront van 

het b--drijf', eventueel productie Toor oorlogadoeleinden) en op politiek 

terrein. 

De na�en van de hoofd-agenten zouden voor 6 londen, waarbij 

Neàar113nd, worden uitgewisseld. 
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Q. y. D.
======= 

r 
./ 

Breda, 12 Maatt 1948., �., · 
1 

Vc!gno . 

J 
1,. 

�r 
,. 

.... , _,,, ...... ��- -

Onderwerp:"Inlichtingendienst 
van de C.P.N."-----

Bijlagen : één. 

A a n 

Naar aanleiding van Uw schrijven,No:21306-
Gehei�, d.d.17 December 1947, betreffende bovenv ermeld onder
werp, waarvan de inhoud - ingevolge het vermelde in de laat
ste alinea - op 8 Januari 1948, door mij werd ter kennis ge

bracht van "Spil", heb ik de eer U.H.E.G.hierbijgaand te 
doen toekomen, een gisteren, 11 dezer, daarop van �•spil" 

ontvangen antwoord-schrijven, No:B.DA/1-067/W.35.-,a.a.11 
Maart 1948, naar de inhoud waarvan ik mij verwijzing moge 
veroorloven. 

w . 

• 

De Heer Hoofd van de C.V.D.- - -
Ja v a  s tr a at, 68. 
's-G RAVEN HA GE. 
======-================ 
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D.A. /1-067 / .! • )5 11 mars IS48 

Votre note du 17.12. 4

1 
Il existerc.it en .Liol:;ique,d'après des ren

seisne ents recueillis,un service de renseicne
ü,ents siinilaire au se:;:vice hollandais. 

Ce service ne posséderait toubefois pas,à 
l'heure actuelle,d'orsanisation bien déter�inée. 
�es or�anisations de renseignements ont pa� ail
leurs etÉ. cré� au sein des différent.S services 
adülinistratif e du pays et nê.ne dans la QQ].j_c Q_

!-

1 'armée, l[ gendarmerie. Certains, inistères 
-

qui ont été antérieurem.ent �s par des ... inis
tres cot.1munistes, ont poe séd& à 1 1 époque des co
mités secrets,tandis que d8ns certains au.tres 
certains .;:ie.,.bres seraient chargés d 'une mission 
d'information • 

.J' autre part, des l.i.ontJ.es de confiance et di
rigeants occultes du r.c. seraient chargés de 
recueillir tous renseic;nc::ients utiles au sujet 
des points stratégiqucs et vitaux du pays.Les 
_personnes chargées de ces mission2 seraient en 

'général sans influence dirigeant!,au ..,_.C.,ceci 
afin de ne pas être détectéet 

Il faut encore noter que dans chaque féèl
ration,section ou sous-section,se trouve un res
_ponsable politique cl1arg: de rec1plir des fiches � 
_LJOur la docuuentation poli tj.que gfnérale du _party
oar exeriole : les individus susceotibles de tra-
vailler pOUl' OU contre lui. 

• 

( Tous ces renseigne...:ents sont co�2muniq_ués à 
la dineètion centrale du ?arti. 

D'autre part,on nous cisnale que certains 
gardiens de prison _proposent aux détenus conda. -
nés à mort oour a,·.lits contre la :)ûreté de l' ... ,;-'Ga' 
de les fairë libérer �ar certaines influences, 
à condition de travailler Dour un service de 
renseigner1ents non détcr::liné, dans les zones bri
tannique .& américaine en .. :..llemasne • 

.aucun élém.ent ne nou2 permet d'affirmer si 
faes contacts existent cntrë les services belce 
iet hollandais. 
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Uit Rusland z9u onderweg ziJn naar Nederland een zekere VALSARAKI, 
(deze naam is op het gehoor opgenomen), journalist. Deze zou het. 
ijoofd worden van de Spionnagedienst en in de loop van de volgen
de week arriveren. 

Thans is in de plaats van Gerardus de WAAL, geboren te vloerden, 
15.9.99, gewoond hebbende te Utrecht, thans te Nijmegen, Eland
straat 2, een persoon aangewezen, die volgens bewering van Bernar
a.us Johannes SCHREUDERS, geb. te 's-Gravenhage, 4.2.19, "goed bij 
zou zijn". 
Deze persoon, waarvan nadere gegevens tot op heden onbekend zijn, 
zou wonen in de Koningslaan te Utrecht

...!.. 7 
'h.e,f'L/�...._. c,,/ oU. "'/ 1 

l"r � .Jl. 'l .. ...,,...�[. A. . 4. ...... I!' 

Uitgetrokken door ........ .. ........ ............ Q
,. 
...... ................................. Afd./Sectie ... C 

A.L. 17249-'47 

............. Datum 18. 9.50 
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Uw brief: No. B. 21306 dd. 4-10-1947. 

Onderwerp: 

Bijlagen: 

GEHEIM 

• 

Aan 

H:f'd. C. V.D. 

Geheime agenten der ClN. 

-
----

In verband met de inhoud van bovenbedoeld schrijven zijn dezerzijds 
herhaalde pogingen ondernomen, iets naders omtrent het eventu§le bestaan 
van bloedraden, inlichtingen- en/of spionnagediensten, hoofd-geheime en 
geheime agenten - mogelijk onder leiding van een inspecteur - te vernemen. 
Van doorgaans goed geïnformeerde zijde werd echter vernomen, dat van het 
bestaan van dergelijke afdelingen of diensten tot op heden niets is 
bemerkt. 

In "De Waarheid" van 14 Januari 1948 verscheen, wat Uwerzijds niet 
onopgemerkt zal zijn gebleven, het bericht, dat de bekende : 

1 Christiaan Smit, geboren 11 September 1907 te Amsterdam, 
op het Kerstcongres van 1947 der CFN niet alleen als partij-,cq.districts
bestuurder werd gekozen, doch tevens werd aangewezen als leider van het 
Scholingsbureau der CFN. Volgens de uitgave van ''Politiek en Cultuur" van 
Januari 1948 werd hij ook opgenomen in de redactie van dit blad. 

Dezelfde editie van "De Waarheid" vermeldde, dat: 
, \ Jacob Brandenburg , geboren 22 Augustus 1899 (lid le kamer der s.G) 

benoemd werd tot partij-, cq. districtsbestuurder, tevens belast mat de 
leiding van het Bedrijfsbureau der C:FN. 

Deze dienst heeft tot op heden slechts kunnen vaststellen, dat het district 
Amsterdam er wel een zogenaamde "Interne Controle Commissie" - een soort 
inlichtingendienst - op na houdt, waarvan de leiding is toevertrouwd aan 

)(1 Bertus Brandsen, geboren 28 October 1914 te Utrecht, metaaldraaier van 
beroep. 
Deze commi�sie schijnt echter hoofdzakelijk belast te zijn met controle 
van allerlei aard, de inwendige organisatie van het district Amsterdam der 
CFN betreffende, meer speciaal het onderzoek naar beschuldigingen,ingebracht 
tegen partijleden. Deze Brendsen zou onlangs eveneens opgenomen zijn in de 
Landelijke leiding der EVC. 

Als bijzonderheid, mogelijk toevallig, kan nog worden opgemerkt, dat Brandsen 
en Brandenburg, vorenbedoeld, dicht bij elkaar in de buurt wonen; eerstgenoem
de woont namelijk op het adres Afrikanerplein 37 huis, laatstgenoemde op 
47 huis aan dat plein, te Amsterdam.(Oost). 

Het spreekt vanzelf, dat dezerzijds de aandacht op bedoelde aangelegenheid 
gevestigd blijft en evontu§le aanvullende bijzonderheden onmiddellijk door
ge�even zullen worden. 

E-2

' s-Gravenhage. 

1000-4-48 
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Rotte rdam, 15 Apr�i��948". 
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\..i • 

In antwoord op Uw schrijven Nos B g13os,d.d.-
22 October 1947,betreffende de z.g.n. " Bloedraad � fn 
de c·ommunistiache Partij Nederland "De Waarheid'', kan 
worden oe·rioh t dat, bij een opnieuw ingesteld onderzoek, 
andermaal van een dergelijke 11inliohti11gendiens t -spion
nagediens t" in het district Rotterdam van de C.P.N. niets 
is kunnen blijken. 

Verzonden aan s Centrale Veiligheids Dienst 
te 

's-Gravenhaga. 
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. Vo\gno .

Notitie 
• 

2 9. AP.R. \94$
-Zoor OD ILD '1� Behoeft niet meer naar .Afd. B. �- �-; . ·-� 

• 

Door een niet geheel betrouv1bare berichtgever werd m1J _�êiég·e4e-a-J:.dt ·.
·1 •Enkele vooraanstaande leden van de CPN zouden op last. "Q:3.n de partij 

officieel als lid bedankt hebben. 4 van deze mensen zouden op een congres 
geweest zijn ergens in het oosten van Europa.Zij zouden thans zitting 
he1Jben in de leiding va.n de internationa1e inlichtingendienst van de 
Kominf orin. V/ie het zijn wa,s zegsman niet bekend. 
Van de communiste·n in ons land zijn er 60 % legaal ( openlijk) en 40 ;; 
illegaal (geheim). 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 
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, In een kl8pper, die geheel gesloten kan worden in een lederen 
/�tuien die weinig in het gebouw a3nwezig is, werd het volgende
i gezien: een schema- van· de ·plaats·e-l:i1k:e· pol·i-tie-cor-psern·-···o�;s�. · · ........ . 
I Utrecht en Zuilen, de indeling van de verschiller1de diensten 
\ en de personeelsbe-zetting. De kamers van de bureau.x,- dóor wie · 
t aeze zijn be:i�et en op welke verdieping deze k.amer.s zijn gele-
; gen. De, verschillende opdrachtgevers, o.r1der wie de diensten' 
· ressorteret1. Voor de Inlichtir1gendienst. Utrecht stond vermeld: .

\ belast niet de afgifte van J)assen, gelegen in bovenste verdie
i pine. Op hetzelfde blad .stond vermeld, dat kamer -17, gelegen 
1 1 

: op dezelfde verdieping als de· Inlichtiqgendienst, bezet was 
• 

; door, personeel, belast met de uitw.ijzing van vreemdelingen. 
� Eet {;eheel was gedateerd .April 1946, maar nadien met inkt .ge-

,, ·. �iijzigd. Ook zouden van verschillende persone·n korte kerf1kter
\, ·oeschr-ijvingen :zijn wee:r-1_:;egeven, in dè zin ven,· zoals zegsman
··, tiet uitdrukte: ''of zij al of niet lef hadden''. · :
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Ag. nr: 39956 Afz. : ID Utr. Datum: 5-7-48 

partijgebouw te Utrecht Aard van het stuk: Verslag besl.ledenverg.CPN gehouden in het 
op ;0-6-48. •

Op de vergadering te Amsterdam van 26-6-4.8 zou zijn bepaald, dat 3 man uit Neder-
land naar Belgrado zou gaan.Tevens zouden,volgens ujtlatingen v� SCHREUDERS, 
vele dingen opnieuw georganiseerà worden,;v:09�a.l .4�

2 

é\:t:4�.+.�n.s:
15

�1?1:0��&:l!l •De personen
hieraan werkzaam zouden alle van hun functie word.en ontheven; zelfs Christiaan 
�Tsz ,e:p2 .�.�jp_ .�9,,;J.��A!,,. �;t �P!.S�2��.Deze kunnen ecl).ter opnieuw worden benoemd. 
Een van de oorzaken zou gelegen zijn in het feit,dat verschillende Russische 
vrouwen tegenover h1A1n echtgenotein hun mond. voorbij gepraat hadden,waardoor dingen
ne�ar buj,ten waren uitgelekt. 

Voor he"t; distric-ii; Utrecht komt de totale sterkte van de afdelj,:ng spionnage op 
2 r;um,die door de connm1nj.stische partij \'tl'Orden bet.aald.De instru.c,ties zullen
nader door Amsterdam gegeven.worden.De buitenlandse spionnage in Nederland, 
volgens zegsman verz.orgd door vreemdelirigen, die via hun opdrachtgevers in het 
buitenland ook contact met de CBN hebben,zou een totale sterkte hebben van 35 
man. 

Uitgetr. door: RM 

26-4-51.

Op aanwijzing van: 13IIIm. 

Datum: 

� 40060 - . 49 
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,,. 
. 

,. . 
d ._.. 

Ag. nr: 41433 • Afz. : ID Utrecht Datum: 17-7-4-8 

Aard van het stuk: Mededelingen uit het partij gebouw v.d. CPN te Utrecht. 

Uitgetr. door: DS 

Datum: 4-4-51 

\ 

Op communistisch congre·s in Belgie z·ou ook de spionnage-orga,nisatie 
besproken worden.Van elk J.and zullen mensen worden aangewezen;diit zijn 
de mensen voor het buitenland. Buitenlandse agenten zouden dan niet meer 
met binnenlandse agenten in aanraking mogen komen .Ook zou getracht wo rde 
een overzicht te maken van de ambtenaren die van bel.ar1g zijn voor de par 
tij , o .a.ambtenaren, werkza,am bij gemeenten ,�lectriscbe centr·ales, gas
fabrieken, politie, enz. Dit geldt voor h.et gehele Westen met inbegrip 
van West-Duitsland. In W.Duitsland zullen de Duitsers zoveel mogGlijk 
de taken, benodigd voor de spionnagedienst moeten overnemen van de bui
tenlanders .Ze lf.s zou getracht worden de bijzondere opdrachten weer gehee 
in Duitse handen te leggen. 

Op aanwijzing van:BIII 



GEMEENTEPOLITIE EINDHOVEN 

Uw kenmerk 

• Onderwerp 

1 
Uw brief van 

AAN: 
de heer J.G. Crabbendam, 

Javastraat 68, 

' s-GRA VENHA GE. 
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Ons kenmerk 
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133/48 I.D. 

; 

-
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©l� 

EINDHOVEN 

20 Juli 1948. 

Î Uit betrouwbare bron wordt het navolgende mede-

� 
gedeeld: 

L 

1. De ledenlijst van de C.P.N 
.
• , afdeling Eindhov

.
en, is aan-

wezig in de woning van: 
Jozef van Arkel, geboren te Utrecht, 15 Februari 1921J
wonende te Eindhoven, Strobloemstraat 52 boven. Secreta
ris plaatselijke afdeling.
De lijst van abonnè'e van de Waarheid en Voorwaarts ia
aanwezig in de woning van:
Thomas Gerardus Antonius Sanders, geboren te Stratum 
(Eindhoven), 26 Februari l915; wonende te Eindhoven,
telstraat 6.

3. Lambertus van àer Groex, geboren te Amsterdam, 21 Septem
ber l89l; wonende te E ndhoven, Brugstraat 61, werd in 
een vertrouwelijk gesprek van hier terplaatse vooraan
staande communisten aangeduid als "onze Gepoe agent". 
Van der Groep is in het bezit van legitimatie-papieren, 
betreffende de�.P.N., W§armede hij toegang heeft tot el
le_ver.&.aderi en van .äe C.P.N. in eheel·Ned rland,zelfa 
in die va_n e �o Verfrouweli jke en betrouw-

bare mededeling).�---r-

Typ. 
(,'Qll. 

De Hoofdcommissaris van Politie, 



UITTREI(SEL 

Voor on .... 101s. ...................... Naam . C •. P .•.. N •. -inl. diens.t 

Origineel in ... 

Volgnr. 

PD 2118 . ... Naam A.J. VERAAR 
. . .. ..... . . .......... . ............................ 

......... Ag.nr .. . 45.4$.§ .......... Aard van het stuk .I:n.J=ï:c::h:t;tr.1.ge.:n. .... .<?.�tte.P.J; A. J • Vera ar 

. ....... ................................. Afz. . ............. :r. .. 11 .. :P.11 .. :P.�:r.l. .... J:I..�.éi.K ......................... .. ................... Datum ...... .3..-..9.-. .. 4?. ........ ......... .

Antonius Josephus VERAAR,geboren 17-2-1913 te •s-Gravenhage, 
van beroep Chauffeur, wonende Van Dijckstraat 235 te Den Haag. 
veraar is als chauffeur werkzaam bij het dagblad 11 De Waarheid", 
alwaar hij o.a. is belast met de expeditie van bedoeld blad. 
Hij is een der fanatiekste leden van de Communistische Partij hier 
ter stede. Men beschouwt hem als iemand zonder scrupules, wan
neer het het communistische partijbelang betreft.De hem door de 
partij verstrekte opdrachten zal hij nauwgezet uitvoeren. 
Verschillende malen is dezerzijds melding gemaakt van de acti
viteit van Veraar ten aanzien van de Communistische Partij Neder
land (C.P.N.·) en de Bedrijfsgroep Transport van de afdeling 
•s-Gravenhage van de Eenheidsvakcentrale (E.v.a.). In dezerzijds
schrijven, doss.6/338 van 8 October 1946 werd melding gemaakt
van het feit, dat hij deel uitmaakte van de geheime inlichtingen
dienst van de C.P.N.

Uitgetrokken door .. ....................... ..... . 

Op aa�wijzing van ..... . ........... llI.a. .. 

@ 5030 - '-48 

I:J:Ih .............. Afd./Sectie ...... :BlJJ.. . . . .................. Datum .f?'.".'.J..0�.194.$ . .  



UITTREI<SEL 

Voor ............ OD ... l0.'7.8 ............ Naam ........ C. .. P ... N .... �tnl.i.cht.ing.endl.e.n�rt.: .. ............... .. .... ............ . 

Origineel in .... PD 3601 _ ___ Naam . . . Ge.rr.it. .. Jên. .. . Y§n ... AALD�REN ........ . __ 

Volgnr ................................. Ag.nr ........... 4..6.60.3 ........ . .. . . Aard van het stuk .Vestiging .van "MLD.EREN ....... . 

............ ................ Afz ....... .Gem .. Pol •. t.e .... .lutphen .... ........................ Datum ...... 2.7 •. 9 .... 48 .. .. .. .. 

Volgens bekome n inlichtingen zou Ger rit Jan van AAI.DEREN in 
AmSterd am worden verbonden aan de in�ichtingendien st van de C.P.N. 
Van AALDEREN is een sterk op de voorgrond tredende com munist. 

Uitgetrokken door ... . ............. H ..• d ... G. 

Op aanwijzing van 

@ 5030 • '48 

. ..... .. Afd./Sectie ........ 1.\-ÇP.il:> .•.... ..... Datum 23.12.48 
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UITTREKSEL 

Voor ........... OD 1078........... ..... ................. Naam ......... CPN .... INLIC.HTJJ.'l".GEJ:WIEN.ST ...................................... .

Origineel in 

Volg nr. 

............... .O.D .... 905. Naam . ... .. . Gegevens. CPN Utr..e .. cht .. 

Ag, nr. . .. .... .5.44.9L... Aard van het stuk. 

Afz. . A/1 Datum .28.1.4.9 

Tussen de Chinezen zou momenteel een ruzie gaande z1Jn, omdat zlJ 
� voor huh spionnagediensten niet geregeld en behoorlijk betaald 

werden; de bet..,l.ingen zouden gedaan worden door de Kominform. Zie 
ook rapport A/1..::.971'48 d.d. 14.12.48 (51559) 

Uitgetrokken door . . . ...... ........... .0. •.................. ............ 

A.L. 17249-' 47 

Afd./Sectie . .G .............. Datum .. 18.9.50



Uit : ID 3358 

Voor: 
OD 107l. 

Ag.nr: 
57217 

Aard van het stuk: 

UITTREIZSEL 

Naam: 
adri e v...,1L:t.LI JT

Naam: 
Cl1'J-inlicr tin �nuL,n.::,t.

Afz. : 
datum: 

V ; r· u. G '7 

R:...imc:r Zti c..f,-ro.t-1 on, ev"'cr heu volt �no.e: 
; L..:,r nu i.:, ht..t cc..ndc..:r:::J 1 e,101°c,0n.r.:u kan iec..�1·e \..lèct._ Qe oorloi uitorch:cll.
S:t,.dis�"'::- .it occ1 c-n lel j0 t:rop to'b , 
.1.;,r Hoe\� Jn ool door de c..lu.E-linc. n,.eer i11lichtine_ "n ctf[_ets.1-t �;1orQen 

, 1,::...n del .v.Á1ILI15, \oorctl ede, 1-:clku \eroL.I'd houden met de 1ro-
1u,ctie 'un {OJd,, -en, ·11:,lke voor de oorlo .::;voering van oelang kunnen :.::,ijn.
De D ·"".F. :rr.oet betv;r' 116.t et uan hOI'(lt;;ll, 0.LlQut c..i t bedr ijf c..oor OBSChc.Jcelinc 

� ktJ.n ov er gaan �o c.."-' c. ... 111.rr._al;: -n c .... r:J.,.. "' • 
..,_.._ fl:�t b·� Jri,ifsw ,rk moet kn=ichtiR ter hena. /2"i=momen word�n. De arheiders

moeten erop gewezen worden, �at het oorlogsrrevaRr Rccuut is. 

ACD �5d72/�7.0.1g/PD 1J58 � 
V8RHEIJT is aanP,ewezen als vrijg3stelde voor de �.v.a. voor N-Brabant.
In overleg met VRRRlUJT heeft d .B. zich als lid 1i;. V. C. opgegeven. 
VTi:RREIJT zal d.Bj gaRn gebruiken voor het uitvoeren van speciale op
drachten in verbRn met de functie, die Bakker b9kleedt o.P. als fractie
aRnvoerder Vrede en WelvAart. Deze bijzondere opdr�chten zull0n voorna
melijk betrekkin� hebben op de N.V.Philios. De BOBR heeft dit 2anReno�en.

�elet oo het voorga2nde levert ae in�iltratie n1aats8liik° C.P.F.-Gemeen
teraéldsfrac-tie Vrede en Wel vaf!rt - -S.V. C. - bedri .ifswerk P:hili ns -
Eeleidelijk aAn goede resultaten oo. 

ACD 7214�/20.10.49/PD 5)58 : 
r V8RREIJT heeft bi ,j de "SVC de afd. Metaalbewerkers tot zich i:retrokken. 

Verreijt zelf haalt contributie op onder cle me:taalbewerkers bij :PHILIPS
'(�VC) om persoonlijk contact met hen te hebben. 

ACD 7 )848/11.11. 4-9/�D 3?58 : 
Vol,e;ens de verkrepen inlichting�n, zouden Vt;;RRSIJT en AdriBmrn KFIPr.:R 
(J2-Dl0519) thans zeer Pctief werkzaam zijn t.b.v. de celfivorming bij de
N.V. te Bindhoven. 

ACD 75037/6.12.49/PD 3?58; 
Bij Philins. in Sindhoven heeft men een studie-club ouaericht, WARrAPn 
ook enige Academici deelnemen. Bniae maanden geleden werd er eek voor-
asnstaande communist uit Amsterdam ui tgenodiR"d om voor deze �lub een le�i

\ zing te houden. In zijn nlapts hield VBRR-r.:IJT deze lez1n.e-. Dit; viel zo 
inde smaRk, dat deze lezing 12'evolgd werd door andere en thélns ui t,rel2'roeid
zou zijn tot een soort cursus.(�en avona. in de week). 

Uitgetr. door: Op aanwijzing van: 

Datum: lu j;i.,' J 0 

� 40061 · '49 



Voor ..... . .. OD .1.078 .... 

UITTREKSEL 

............. Naam ............. C.PN .... INLICH.TINGENDIEN.S.T 

Origineel in . .. . .. .OD. .. 905 . . .................. Naam .. . Gegevens ,CPN Utre..c.ht .... 

Volg nr ...................... .. Ag, nr. -59017- .. Aard van het stuk ... 

Afz ..................... .... ..... A/L Datum .. ,3.0 ... 3 •. 49 ... 

De districtsbestuurder der CPN, Richard van der VELDE, geboren te 
Amsterdam., 17.1.10, wonende Oudegracht 326 te Utrecht, zeide tevens 
dat verschillende Nederlandse communisten - zgn. naar Rusland ge
gaan om daar de.werkwijze te beptuderen - in werkelijkheid, daar 
een opleiding ontvingen. 

Elk land zou enkele afgevaardigden hebben, die met afgevaardigden 
uit andere landen regelmatig besprekingen houden over het in de be
trokken landen te voeren beleid. Deze � personen,_ die in hun omge
ving niet als communist bekend staan, komen een of tweemaal per 
jaar samen JDI met contacten uit Rusland. In het buitenland zouden 
deze mensen, .volgens STOFKOOPER, te veel in de gaten worden gehou
den. Een en ander betitelde zij als "Geheime Raad 11

• 



ZEER OETIEI?,! Uil : .... ?JL�'2.. 
._,.no. �---��·"1······ 
Voot : ... QJL�-�.C .... 

Compilatie van P,Cgevens voorkornnnC.e in OD 905 
betreffende: 

(gegevens CPN Utrecht) 

de 'TA.'IT., ,Gererèu-J �eboren te ,·roerden 15-9-1899 gewoond 
:1ebb'ende te Utreoht, ?aramar1bostraat 56 bis A 
!'hans wone�de te Nijmegen Elendstraat 2, 
Propaganda leider c.r.N. (vrijgestelde) 

NOOT: Er bestaat een PD 3188 ten �ame van G.de WAAL. 
rit PD bevat echter niets anders dan een lijst van oude atukken 
waarin de 'l/1.fiL Penoemd wor<'lt. 
Uit deze stulrken blijltt dat de WAAL reeds een oude rot is in cle 
c.r.u.
Hij tr�d op als agitator en propagandist. 
Het laatst zou hij de tunotie van propaganda-en etak1ngele1der 
in het District Utrecht gehad hebben. 

l. Het eerste daikt de naam v.d.WfiAL op in een antwoord wat de
I.D. Utrecht ons zendt op een verzoek om inlichtingen omtrent
de zgn. Bloedraad van de c.P.H.(stuk a.18211,d.d. 16-8-1947)
De I.r. Utrecht antwoord hier als volgt op:

"De naam "Bloedraad" is bij de C.P.N. te Utrecht onbekend. 
"Er 1s echter wel een inlichtingendienst te Utreoht,waarvan ala 
"hoofd 5enoemd wordt�Gerardus de WAAL,geb.15-9-1899 te Woerden, 
"wonende Para!X!Elribontraat f>6 bie A te Utreoht,proragondaleider 
"der C.P.N. 
"Ale zijn directe medewerkers woroen genoemd:'Nillem FAAY,geb. 
"22-12-1nsatte Utreoht,wonenc1e Bloe1uHraat 32 te Utreoht,penning
"meester at'<Ieling Utrecht-Oost der c.P.N. en RUS van der STEEM 
"{alias JASFERS),geb.te Scheveningen 26-1•1921,wonende Nic. Rula 
"ha'Verstraat M te Utrecht.propagandaleider der c.r.rr.
I.D. te Utreoht vervolgt dan met een nog vage omschrijving van
de taak sn werkwijze van de C.P.N.
In het kort kom+ het hierop neer dat er inlichtingen op allerlei
P.ebied ( politie, leger,N.s.B. bedr1jven,openbar� werken,polieke .
stel"ll!ling eto.) verzameld worden door verschillende partijleden. ...
Naast deze "tnliohtin�endiebst"•van ottio1eel als zodanig bekend
staande partijmeneen,zou er ook nog een spionnagedienst zijn
van geheime agente.
Deze beide diensten zouden nauw met elkaar samenwerken.
De berichten van de inlichtingen dienst zouden naar de epionnage
dienst gaan,waar deze berichten nader bekeken en uitgewerkt
worden.
-Tu zou "de WJ\AL" wel het hoofd zijn van de "inlichtingen dienst"
dooh niet van de spionnagedienst • .
(Rapport I.D. Utrecht no.Al/811'47 d.d. 17-9-'47-AOD 21306 1n
atschrltt in OD 905)

Op 30-10-'47 ,uordt door I..D.Utrooht gerapporteerd dat G.de ?MAL 
aanwezig ia geweest op een vergadering welke op 26-10-'47 in • 

Amsterdam gohouden ia. 
Deze vergadering vond plaats tussen een drietal oomm1ss1es van 
C.P.N. de E.V.C. en het N.V.V.
Vermoedelijk waren dit staking commisaiea.
In dit rapport wordt de '1'1AL betiteld als zijnde hoogatwao.rsohiin
lijk "hootdstak1ngsle1der der C.P.N." 

•· 

Op deze vergadering waren aanw�zlg KDn!ENIIoF.van BLTF!hEN,RUilî ..,-

BOUW (verdere personalia onbekend) ;Gerben 'lAGE?!AAR en R'OEJ'ErMNS••
drf:e 



eo 

drie vertegenwoordigers uit het buitenland (Frenkrijk,Belgie en no g 
een land)•een secretaris van de Russische Ambassade. 
Op de vergadering werd gesproken over de stakingen in Internatio
naal verbond. 
(I.D. Utteoht A 1/1024'47 dd 30-10-'47-ACD 22726 -on 905) 

�. Verder werd er �erapporteerd,det op 27 Ootober '47 van 19.30 tot 
s•naohts 2.00 den vergadering was gehouden in het C.P.N.-gebouw 
l.�ariaplaats te Utreoh t.
De aanwezige waren _'.)ar·tljlf:iden b:J1 ten t'txeoht en verder onbekend,
aanvezls was .G..d.e W.VIL.

4. 

5. 

6. 

7. 

Er waren �1jzondere maatregelen genomen om deze vergadering,zo
besloten mogelijk te houden,andere vergaderingen waren hiervoor
afpelest.
{I.D. Utrecht Al/1024'47 ,id 30-10-'47-ACD 22726-0D 905)

Op Dinsdag 4 November 1947 te plm •. 20.10 kw"im de stakinge oollll!l1ee1e 
van de c .P.rr. bijeen.?�aast van C'OSTEN ,DONSEL.I\AR en G.A .F'AAY was 
ook G.de "'AAL hierbij aanwezig. 
Gesnroken werd over de steun ui tkerin13 ::ian v.erkelozen grondwArkers. 
(I .D. T"treoh1; Cl/1039'47 dd 6-11-'47-ACD 22964 OD 905) 

In de nacht van Donderdag 20 op Vrijdag 21 Now mbar van 2.00 tot 4. 
werd er ten huize van A.J .P.rtiöt�-.:IiT,Gruttersdijk 42 b1e een verga
dering gehouden waar alleen .iusaisohe personen en wel hootdzakelijk 
vrouwen aanwezig waren.Ook zou G.de '��AL (hier betiteld als sta.ldngs 
en propE111anda leider) hierbi.1 tegenwoordie geweest zijn. 
(I.D. Utrecht Al/1085'47 dd 21-ll-'47-ACD25267-0D905) 

In een ra""!port waarin �emeld wordt det Chris St�T hoofd van de In
lichtingendienst der C.P.N. is,worc1t o.a. 'het volrrendo gerappórteerd 
''Als hoofd van de Utrechtse afdeling {van de Inliohtingendienet) 
"\'lordt eenoemd Gerurr'lus d� · AJL,ili.' wordt door zijn ondergeschikten
"als chef en oom;a·1rlant bet5.tole1. 
"Onder de v·AAL staan J .H.l>IJPER terwijl ook nog een zekere KRAMER 
·• genoemd wordt.
"{Zie eohter pt.l waar FAAY en v.d.ST'SEN als medewerkers genoemd
"worden).
Verêer zegt het rapport nog:
"Op 13-11-1947 werd gerapporteerd ,aat in elke plaats dergelijt·e
"diensten zouden zi,in.
''De berichten word .n op centrale punten verzameld en dan gehaald
"door 6 ! 8 persoaen.
"Deze personen komen r1ce!'3tal gelljlctijdie; ons land binnen van u1 t
"Duitsland.
"Na de grensoverschrijding splitsen z-ij zioh en gaan in groepen
"van 2 ot 3 man naar het Noorden en Zuiden van ons land en komen
"daar.na in Amsterdam bijeen.
"Daarna wordt op de zelfde wijze weer naar Duitsland gereisd.
"In Duitsland komen zê aan bijeen in een �ebouw met anderen.
"Hier word n <1e berioht\3n onde1·l1ng uitgewisseld en gaan de Meder
"landse beriohten naar c1e Russische zone.
{I.D.Utrecht Al/1091'47 dd 25-11-'47-ACD 25433-0D 905)

!n een ranport van 8 Deo. '47 komt omtrent G.de WAAL de volgende
orJnerl�1ng voor :"Gerr.u:· ,ua de ··r1i ·1L h.oof:i L\l1ohtingend1enst Atd.
�edrijven bemof'l1t ztch d.e laf,tste tijd Vf.81 met de E.v.c:
(!."'.Utrecht Cl/1122 dd 8-12-'47-.ACD25790-0D 905)



eo 

0 

3 

8. In een tJ-Osrrek wnt 2 onbekende met B.J .sO'Ti1l':îlDP.RS
1 

seoretar1s
c.r.r.dfst-riot trtreoht hadöon.,verd �eze,,.d dat Gerardus de
"AAI de volgende weok(l-1-20 Deo.)moest zorgen 'ae en naoht

10. 

11. 

bereikbAar te zijn.
•

1et i:res,-re\: wo. t dozc twee onbckenne :nat [JCHlfEUDEHS hadden 
ging in hr.- "'fi,:%1{ ovn e,m vrom• öie nodig was voor 1nlioh
tinp,on werJ< in -:1ui t:.:ï..and.. 
De be1.oe onbel-:ende zouden vwrken voor .l\b BO'fl:K!JOVIDl en een 
zekere t1ISJ<TLLA la Jtraataburg. 
{I.P.Utrecht Al/1143 d.d. 18-12-'47 ACD&,593-0D 905). 

Op 1:.. -12-•47 wordt nog het volgende gerappoi·teerd: 
"Gera1·dus i:. "lliAL is b:'...ljkens de bevolk1ngs registers der 
"Gemeente l.Ttreoht sinds 22 Ootober 1947 verhuisd naar Nijmegen 
.. 1' landstraat 2. 
"'!)e bewoonster van Elandutrttat 2,een zekere weduwe ROELOFSEN 
"is naai· de voorrnallge woning van G.da �"J\AL,Paramariboetraat 
"56 bis A verhuisd. 
"Hoewel rr.v.OOJTr!N {voorz.c.P.U.dlstr.Utreoht) en·B.J.SCHREU
"DEiiS beide wonende raraMariboetraat 54 bis A ,de naaste buren 
"van G.de ".'lAAL waren e11 zij dagelijks 1n het partijgebouw 
z1jn,1s on wordt daar nirnmer over gesproken dat G.de WAAL 
"verhuisd zou zijn. 
"Wanneer kameraden naar G.<'le '.'/AAL vragen om hem te· spreken 
"wordt dit aangetekend en krijgen zij berloht wanneer hij in 
"het �ebouw ve1·,moht wordt. 
"De eerste afspraak ie dat hij op 18 n�o.1947 weer in het ge
"bouw zal zijn. 
"Vermoed wordt da"; cle 1 '\�,L �:loh met Huaeen inlaat en hen aan 
"adressen helpt en daarnaaat ook zich met wapenen bemoeit. 
(I.D.Utrecht Al/1144'4'7 d.cl 18-12-'4'7 ACD 25594-0D 905). 

Nader wordt nog het volgende gerapporteerd: 
"Gerardus de "'AAL, c;eboren te "loerden 15-9-1899, wonende thans 
nte I'ijme,e;;en,ElandstrAat 2 (zie rapport I.D.Utrooht A/1 No. 
"1144'47) heeft verleden week afscheid genomen van de Utreoht• 
"se leden van d'e c.r.N •• DE WML zou thans in M1jmee:en speoiale 
contacten hebben en verzorgen mat Duitse communisten. 
"In de plaats van DE 1.'IAAL die als hoo:f'd van de Utrechtse atde .. 
"ling van de In11chtingend1enst van de c.r.N. werd beeohouwd, 
n1s thans aangewezen :JAM IIENDRIK PIJT'Eil,geboren te Utrecht 
"10-2-1905,wonende te Zuilen,Koolho�enstraat 30.Deze zou 1n 
"dienst zijn blj de o.c.D.
"In de in11ohtinsend1enst werken verder nog:JOHAm�s HENDRIKUS 
"Si\ITT.3,Reboren te Aalten 22-6-1919,6ehuwd met LIDIA lllKILI'.VNA 
"TAJ'!BO"lSKA ,geb. te SCHITOMIR (Rusl.) 1-5-1919,wonende Oude-
" graoht 297 te Utrecht en ALBERTUS MULDER geboren tG Utreoht 
"14-6-1896,eigonaar van autorijsohool (Li� v.d.Intern.Ver. 
"Bellamy),l'Taohtegaalstraat 52 bia te Utreoht. 
"De dive�so werkze8Ill�eden zijn als volgt geregeld: 
"DE W,il\L kreeg de gegevens van diverse bedrijven, bestaande uitt 
"wat de t'Rb1·lak rroduceer·t,hooveel mensen er werkentl,b.beveel 
"� daerven b1:ttrouwbaar 1s,ot de :fabriek vooi- oorlogedoelQin
"den werkt ot kan werken,plattegrond van de tebrlek enz.H1J 
"bezorgde deze bASOheiden bij bovenpenoemde Sl!I'l'S,die aen en 
"ander uitwerkte. 
"Vaak waren do beeobeidon in vuile toestand ot waren �e platte 
"gronden niet overzichtelijk genoeg.S1'.ITS geert de papieren 
"door aan !'ULD'n .''!at deze er mee doet is onbekend. 
(I.D. Al/ 201'48 dd 9-1-'48 -�en 27413 OD 905) 

OD 15 Januari wordt ber1oht: 
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"Gerardus D'li! WAAL,geboren te ''!oer 'on 15-9-1899, thans wononde 
" te i1ijndcen, �landstraat 2, zou hoofd ge,mrclen zijn van de 
•1

erenacUenat voor ne inlichtingendienst van de C .P.N. 
"Hij zou 1:3::::i.yeJ.c oo�rn-nioten tor bet•ohikkint:; hobhen,die goed 
"bekend z!jn i:i !-\et f�ran.1geb!ed.noze mensen r:'b\,ken de reis 
"naar Duit:.il�nu lunc..; l;G g:nnspt.r'en en to1·ug door de douane
'posten. 
"D::: · !l•AL zou borioh ten on·i;vLnean van Cffi(I.3TT' ).!! 'JM!T ,geboren 
"te ;\rnRterdarn 11-9-1-0'7 ,wonende te A;uaterclam,alhie1· p;enoemd 
"als het hoofd van de Inli-ohtil1Rendienat van de C.P.N. ,door 
"nidèlel van ;r • ..,.. �Ii:."ITS,gebo:ren te renten 2�-1-1919,wonende 
·, OuélegJ.'�'oht 297.( :ie ra:pp.I.r.Ftr.11 '1-�0,.19 ACD 27413 OD905)
"Jpoec1berichten n:a, n via :JY"IT.3 naar .'\L!3EfiT T'ULDER,geb. te
··utrecht 11-6-1 nos, ,·;on ende JT'lch tegaa lat raat 52 bi a te Utrecht
··na le··:' ·v�r·o 1ten <lan ,�c3t een rrnto wei:.-h1·enr.t.(Op zijn naam
"�1.in de navo1�en.'0 '.<''3nte1rens at,�eg,1van:L 21173,L 9113 en Ll847
"Tr cJeze \1eek zi .ir. bhmwe te}·enin13en net ,1itte 11Jnen(Blnuw-
" d1·ukken) neer .,mits gegiJan en zo ad.en doorgezonden word.en
"naar Dui tslana .1îldaar .,orden èle stukken afgegeven aan communis
"ten, <ïie zorcdragen voor transport naar de ilussiso'1e ztme.
(I.D.7Ttr,Al/38'�·.a dd 15-1-'48-ACD 27868-0D905)

12. Op 2:, Januari l<J4é3 k',,m'l in het ïartiJgebouw aan de 1.'nriaplaats
het n�volgende bericht binnen:

N;7. 3 .groen. 
ten Oosten 20 
L'1cüt 5 k.m. 

·:unnaoht 2 uur 'i rood
c.d.·.v. 

veilig. 

""'it ber::.oht, •• at betrelcking heeft op de droppings (zie afz. 
raprort),ia gezier.. de initialen op de laatste regel von dit 
bericht, vernoedeli jk 'Jflll G. �n; ... /IAL afkomstig. 
(r.n.utr. 111/85'18 dd 29-1-''lB ACD 284810D 905) 

13. Op 28 Januari 1948 bericht Utreol1t ons:
"Van onoontrcleer "8.re zijne werd nogJ!l<ials dringend tie aar.dacht
"gevestigd op de C.P.N.-ar G.DE ',!.A/IL,geb. te \'oerden 15-9-'99,
"thans onende te tîijmegen, "1londstraat 2. 
"Versohillènde tekeningen hebtan hem,via de reeds eerder gerap
"portaerden {zie ra .port I.D.Utreoht A/1No.38'481d,d,15-l-'48)
"bercikt,o.a.van de staalf'abrieken ne !'UIUOK KEiz:m,de Draad
••en Kabel:rabriel·en en de n1uiswerkon te Jutphaas en van de
,.Alu..'llinturnfabriek met orngeving.
)I."".Al/138'AP dd 26-1-'48 A�'!) 28503-0D 905).

14. Op 10-2-'48 w0rdt eerapporteer:1 dat inplaate van G.de t''AAL
een pere.:>on aangewezen is als hoofd van de Inlicht1ngend1enstin
rtreoht,clie volaens �,CifüZUI'::!ti3 "goed bij zou zijn".
Deze pers )O'l weaxvar rJe naèere gegevens tot op heden onbei-end
zijn, zou \IOn�n in rh ;'oainpslaen te 7Jtrecht.
(I.D.Al/115'48 d.d. 10-2-'48 ACD 29299 OD 905)

15. In verband met de drorpings wordt omtrent de ':.'\AL het volgende
gerapporteerd.
Bij een bezoek wat hij gebrao t heeft aan SCHliEUDE8S,zou hij
medegedeeld hebben,•dat hij de boel e•naohts liet liggen en
de volgende morgen tegen zonsopgasng het terrein atzooht en
dan vervoerde':
Bij �it vorvoer zou hij P,8bru1k maken van m111ta1re voertuigen

Deze 
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T"eze ",verden oolr e<1h1u!li::t cm �eten" te halen.
Omtrent ae )'.:"'e<lrorto huasen zou de \'lAAt:, gezegd hebben,dat het

zo moeilijY !s OH �eza �enoen on�er to brengen. 
s •r-aohts lt11ç"t, �et. ,·,al ,riae.r op <le dag �ott het moe111jl{er zijn. 
!en van de •�1s�rt,c;t�P.e zou �l!r1,1at ze n!0t onder gebracht
r.:ogen \vord t)n in t1,1izen waar al.leen vrou,-.,en wonen.
(I.D.Utreoht Al/ :.43'48 äd 2·0-2-'48 �.CD 30058•04 905) • 
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UITTREIZSEL 

Voor .. --p p . ..... OD. ... 107.8 ........ . Naam . .. GPN�inli.chtingen ... dienst . 

Origineel in ... ......... FD. .. 9.036 .............. .. . ... Naam. . ........ E.Agtere.ek 

Volgnr. .. . . ............. Ag.nr. . 5947.3 Aard van het stuk . . .... mededeling ....... . 

....................................... Afz. . ... ID"A.1dam ................................ . 

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

. ......................... ... Datum . .  5.4.49�. 

Een dochter van de familie AGTEREEK(niet Achtereek),wonende 
Kloosterstraat 72 te Duivendrecht,wou werken voor de Inlichtingen 
dienst der CPN. 

Zij zou vaak buitenlands reizen. 
Zij verbergt haar communistische gezindheid niet. 
Zij is gebrouilleerd met een pas getrouwde zuster.Beiden dulden 

elkanders bijzijn niet. 

-----------

Uitgetrokken door ....................... R .................. Afd./Sectie ........ a.G.P.:::41>.7 .•. 9.��.9Datum ...... ........................ . ... ...... . 

Op aanwijzing van .............. . ........ . 

� 5074 - '48 



Verbinding: 19 
A/1 no 423'49 CPN 

Datum: 25-4-49

Onderwerp: Mededelingen uit het partijgebouw van de 

o·p KAA�J 1
Communistische Partij Nederïand te Utrecht � 

------------------------------------------- ��--� _____ ) -ACD/ '
DAl: 

1 l'Alt ,. , 

/) 

, . 

' 

(., . \ 
Berichtgever beJ.,r..o-uthbaar 

1. · 

1 

\ waardering per icht: n� t controleerbaar 2 8 APR. 1949 
Datum ontvángst bericht: 21-4-49 \---··--··<·· . 

'.�
Tevens

_ 
bericht

_ 
gezonden _aan:_---------------·_ tf""\� 603 oó'J __

�-J ,!\!Ij' , "' 
� f ç � Uit een gesprek betreffende de z.g. "spionnagediensten" 

werd het volgende opgevangen: '>f> ,. ::.. . �

� � tJ 
î s 
� d\l 

Er bestaan: plaatselijke inlichtingendiensten , 
binnenlandse inlichtingendiensten, en 
een inlichtingendienst van de "Kominform". 

De plaatselijke inlichtingendiensten staan onder iemand 
van het Districtsbestuur der C.P.N. Deze geeft zijn gegevens

- zo nodig - door naar Amsterdam aan de binnenlandse inlich
tingendienst. Inlichtingen op verzoek van de binnenlandse 

dienst aan de plaatselijke diensten worden zoveel mogelijk 
persoonlijk behandeld en persoonlijk doorgegeven . Over o.a. 
de Utrechtse inlichtingendienst waren klachten binnen ge
komen, dat deze niet goed functioneerde. 

De binnenlandse dienst geeft berichten door aan personen

die aan de buitenlandse dienst voor de Kominform werkzaam 
zijn. Ook doet de buitenlandse dienst verzoeken aan de bin
nenlandse inlichtingendienst om bepaalde inlichtingen. 

(:;\ Bij de bespreking over b.g. spionnagedienst werden ook de 

�namen VAN GRONINGEN en MEEUWSEN genoemd. Enige weken geleden

werden deze namen ook genoemd in verband met TAMBOWSKA 
�(Lidia Mikiliwna Smits-Tambowska, geb.te Sjitomir, Oekraine, 

1-5-19, wone�de Oudegracht 297 te Utrecht). Meeuwsen en v. 
Groningen zouden werkzaam zijn aan het Ministerie van Buiten
landse Zaken : het is echter nog niet bekend of deze namen 

juist zijn, of dat het hier schuilnamen betreft. Sprekende 

.�ver Tambowska - van wie van CPN-zijde wordt vermoed dat zij 
�ordt nagegaan - zeide STOFKOOPEB (Jeannette Carolina Geertje 

Stofkooper-de Bidder, geb. 2-7-1900 te Groningen, wonende 
partijgegouw Mariaplaats 19 Utrecht): "Dan moet zij niet meer 
in aanraking komen met die twee van Buitenlandse Zaken). 

Op_ dit moment werd zegsman wegges tuurd. Toen hij terug
kwam werden de namen Meeuwsen en v.Groningen genoemd, waarbij 

1 J�
y.d. VELDE (Richard van der Velde, geb.te Amsterdam 17-1-10, 

� wonende Oude gracht ?ï26 Utrecht) opmerkte: "Dan is het beter 
deze zaken op 'een ander over te schakelen". 



NOTA 

• 

.Aan: C. 5 

Van: D.IIb. 

• 

• 

Betreft: Uit treksel tli t hesprekingsverslag Bui tenlano se

Zaken on 6 December 1950 • 

. . . .. . . . . 

In verband Met de vraag om narlere inlichtj_ngen over 
de heer R.J.van Groningen, deelde de BVA mede dat hij tot 
zijn spi"it geen nacl.ere gegevens kon :verstrekken dan die wellce 

hi.1 reeds aan ons bekend 1naak·te. Hij meent te kunnen zeggen 

dat hij de heer van Gronineen voldoende kent om,te veronder
stellen dat deze volkomen gezagsgetrouw is en zeker niet in 
staat zal zijn tot het spion-
nage. 

• 

• • • • • • • • • 

/ 

1 

D.IIb, 14 December 1950 e l • 

• 

•

• 
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.i1.a11: D II b 
1.ra.r1: C 5 • 

Bij: ACD 60908 

--... ('B .  8 v.L • •
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• 

·R o J • vt-111 GROI�I�TG_JN
- ...... -..-91 8 $'.Jo••• , ............. � • ..-...-....._.ê ......... �

:60tldt U de beveiligin�;1sa111btei'laar v2-.ï1 B1-1i-tïe11.�La11dse 
Za.lce11 oirt zo volledig moc;elijl{e in.f'oi-.rri.a·t;ies k1.,ume11. ver
zoelce11 be·tref\f�e11.èLe � o J. val"t G·l{Oi\f�[l· G;JJ.· � Jeb:)J.:e11. i11 1896 0

Fieef·b ei� ee11 a.11teceëler.:.ten-oi1<13rzoe}� �J 3.a·ts gel1ad, 
toen betrokkene na de oorlog in zijn tegerr:oordir;e Drnc
tie �.te1:d a�n�enon1e110 

, 18 Octol)er 1950 

C r. ./ 

• 

• 

• 

• 

•



UITTREIZSEL 

Voor 
......... ,,1 ........... . 

Naam 

Origineel in ... 0 J?. . .. �.?..� ....................... . .. Naam Mini s t E3.:['.tE:3 .... .Y.?P: )3.1.J..:i..i:;E3.f.1JElJ),t1J3 e .z;�t�r.i 

.................... Aard van het stuk .. Y.�:r.êJ?g PE3.ê.P:r. .. E?J<),pg Volgnr. ... . ....... ..... Ag.nr. 

... ....................................... .. ... ............................ Afz ......... ... P .. �.::r::r..1:> .. . . ...................... . .... ......... .... . . . .... Datum ... ?5 .!\.Jlg .19. 50 

• 

• 

. 

• 

• 

Uitgetrokken door .......... . 

Op aanwijzing van . 

� 5074 - '48 

. . . . . . .

In verband met u i tt reksel uit CO 60908 de 
be vei ligingsambtenaar gevraagd of bij het Ministerie
bekend waren de namen Van Groningen en Meeuwsen, 
van wie vermoed werd dat zij in relatie zouden 
staan met bepaalde CPN-kringen. De naam Meeuwsen 
is bij het Ministerie onbeke nd. Van Groningen 
komt inderdaad voor. Een man van die naam, t.w.
R.J.van Groningen geboren in 1896 (nadere persona
lia nog niet bekend) is als sociaal attac hé wer k
zaam bij de ambassade te Brussel. De sociale atta
ché heeft zijn bureau aan het adres Rue capitaine 
crespel 2, Brussel. Vroeger was de heer v an Gronin
gen werkzaam als directeur ter Kanselarij te Brussel. 
Na de oorlog werd hij in zijn tegenwoordige functie 
aangenomen • 

. . . . . . 

C.' 
Gaarne nadere in forma tie.

Th 

D.IIb
. . . . . . .... . . . .. .. . 

. ... Afd./Sectie 

D.IIb 4/9'50

D .Ib ................... Datum ... � .ê<3.:P�.����� 
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UITTREKSEL 

;p � .) ó 

Voor ............. 1LII . .  (IIr .. �MosJ.. 
i' 

Naam ...... C...,� . .1?4/..� .... �L ...... d..f. . .J!,.'. .. �&. .. : ...................................................

Origineel in ... CO .. 60.9.08 ........ . Naam . Meg.edel.ingf?n u.:i,.t. Partijgebouw .CPN,..Utre.cht .1_ / , 

��t.:.,��·-��� 
Volg nr. Ag, nr ..... 60.908. Aard van het stuk .. . 

Afz. . Yerb.ind.ing .1.9 . . . D;1tum .f.R/
v

t. .• /.'.f····· 

Uit een gesprek betreffende de zgn "spionnagediensten" werd het volgende 
opgeva ngen: 
Er bestaan: plaatselijke inlichtingendiensten, 

binnenlandse inlichtingendiens ten en 
een inlichtine;endienst van de "Kominform" • 

De plaatselijke inlichtingendiensten staan onder iemand van het Districts
bestuur der C.P.N. Deze geeft zijn gegevens - zo nodig� door naar Atnster
dam aan de binnenlandse inlichtingendienst. Inlichtingen op verzoek van de 
binnenlandse dienst aan de plaatselijke diensten worden zov�el mogelijk per
soonlijk behandeld en "8rsoonli.ik doorgegeven. Over o.a. de Utrechtse in
lichtingendienst waren klachten binnen gekomen, dat deze niet goed function
neerde. 
De  binnenlandse dienst geeft berichten door aan :personen, die aan de bui
tenlandse dienst voor de Kominform werkzaam zijn. Ook doet de buitenlandse 
dienst verzoeken aan de binnenlandse inlichtingendienst om bepaalde inlich
tingen. 

Bij de bespreking over bgn. spionnagedienst werden ook de namen VAN GRONIN
GEN en ME.EXJWSEN genoeî'1Cl. Eenige weken geleden werden deze namen ook genoemd 
in verb and met TAMBOWSKA (lidia Mikiliwna SMITS-T.AMBOWSKA, geboren te Sjito
mir Oekraine, 1.5.19, wonende Oudegracht 2 97 te Utrecht). MEEU1N8EN en V.AN 
GRONINGEN zouden werkzaam zijn aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken; 
Het is echter. nog niet bekend of deze namen juist zijn of dat het hier schuil
namen betreft. Sprekende over TAMBOWSKA - van wie van CPN-zijde wordt vermoed, 
dat zij wordt nagegaan - zeide STOFKOOPER (Jeannette Caroline Geertje STOF
KOOPER - de RIDDER, geb. 2.7.1900 te Groningen, wonende partijgebouw, Maria
plaats 18 Utrecht): "Dan moet zij niet meer in aanraking komen met die twee 
van Buitenlandse Zaken". 
Op dit moment werd zegsman weggestuurd. Toen hij terugkwam, werden de namen
MEEUWSEN en Van GRONINGEN genoemd, waarbij V.d. VELDE (Richard vd.d. VELDE, 
geb. te Am.strdam lFJ..1.10, wonende Oudegracht 326 Utrecht) opmerkte; "Dan is 
het beter deze zak.en op een ander over te s chakelen". 

Uitgetrokken door....... . ............ @.b. ............ .  . . ... AH/Sectie ...... C .... .... .............. Datum .15 .• .8. •. 50 

A.L. J 7249�' 47
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Uit : OD 905 

Voor : OD 1078 

Ag.nr: 65260 

Aard van het stuk: 

UITTREI(SEL 

Naam: Gegevens CPN Utrecht 

Naam: CPN INLICHTINGENDIENST 

Afz. : A/1 datum: 29. 6. 49 

In het partijgebouw werd een gesprek gevoerd tussen Jeannette 
Carolina Geertje STOFKOOPER - DE RIDDER, geboren te 2.7.1900, 
Hendrik Dirk Cornelis van OOSTEN, geboren te Delft, 10.10.82, 
en een onbekende. 

Toen zegsman binnen kwam, sprak STOFKOOPER over de cellenbouw en 
de voorzitter hiervan. Deze voorzitter is in de partij onbekend 
en staat in direct contact met de Russische Ambassade; deze be
slist welke sabotage in de bedrijven de beste is. 

Volgens STOFKOOPER hadden zij van te voren geweten, dat het stem
menaantal der CPN zou teruglopen. omdat verschillende leden zich 
in de eerste plaats moesten indringen in de organisaties van de 
P.v.d.A. en R.K. De opzet hiervan n.l. het verkrijgen van meer
inlichtingen uit deze organisaties, was tot op heden niet zo erg
gelukt.
Van OOSTEN bdweerde, dat de communisten voor de oorlog meer gedaan
kregen dan nu; toen werd er wel eens geweld gebruikt, tegenwoordig
is het maar praten en nog eens praten. Hij veIVolgde:"Het zal mij
benieuwen, wat jij (STOFKOOPER) nu in de Raad klaar zult maken.
Nu kun je praten en een grote mond opzetten."

De laatste tijd zouden veel personen op de zgn."zwarte lijst" ge
plaatst worden. De namen,die o_p deze lijst moeten worden genoteerd, 
worden alleen opgegeven door speciaal daartoe aangewezen CPN-ers. 

Uitgetr. door: o. 

Datum: 18. 9. 50 

� 40061 - '49 

Op aanwijzing van: C 5 



Uit 

Voor : 

Ag.nr: 

UITTREIZSEL 

v� �-� '"'57 Naam: Jo 1.i ';j_ sc
1
�0 -Je •tr�.t:::.e v_.

1 e1_•2. ., 

I· �\".n, -·�rieë 
•v.J 1078 Naam: JO l . l. O I1 ll i.c' •.tin,_;e:m, 'j_,...,, .1.. 

) L, 

--:'î57 Afz. .13. V -..Y. datum: /o�· 'ro 

-:re·,.-,·'-,,o, 1 1 i -ï 1- 'J --,·l.c'\":ï'e b V Jti._}:. ;1� r" ·':; e en ·1� S-
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ve1"' � 8 r-,,�., l::_,r.., i_�" 111r ... l"'-Î'-), -�n ión "'')Or "'"1eèr:.j � "J�r c

"' .... :_:- 1 : .. �·1. 
J>e11So�1e �1 .Je.: e:11 s _;e ,t��c1,, !l .....,8 '""'. ( 1--,8 1-;J"' l ':"IJ'\ Pc., (�'i'.l:n l ·�re 
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Titgetr. door: 

!atum:
Op aanwijzing van: 
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15ittrèksel uit rapporten beteffende A.i'.I.BOGAART. 
- H -

U'iTREl<SEL

; ,�:f.no ==··1f.Z.7::······· l g ...... .?.. ..... t, .. . 
. . ·:oor (2 

. /d .. 'R., ... : 
gestnt.i.n mèt,·het fu�tlle�·'("n V'"r\ v�r.schll�rd}· t1ffnfH n. voor � ,5�-
daden. Ik' kréflt dç 1.nirul, d�t Lult.·n"Y\t aur, n.J.P 2:jch erg tr)t1'.ïre!1cf!1'-
de· voor he e !)lg"11.�rtd �PiPl. 

·'.l":k heb ninuner met. 1-:-.:.J�t::'.l' .. '·J1 hi.i.:;\.!!'O)tc..n füï rJ<};� 1 tj�r,E"'lr. tet l,E·t 
�rkr13g�n van i.nJJ.e·1tin1:-,en t,:,-:n 'b• hoeve v0n dr, >Vrtl;i . 61.ó €.•r bt:•
stond door orute t11:'1)'.'k7r?.i"!Dffiden on �, 11001.nd. bu:N·ru. K'1îW'�,,.r;p.; wriis 
h:1.eWOó,!' t0 !ltó?n. Ct'l i,1 jr. \_ntc:r•q"::!�E· 1mor f°k p�r.tlj ;;.,-,� �<'8r Jr.JRj . .n 

�t''Orüf'."?\· . . . .. . 
·· '!k �b r' of 3 m;,•·l eont.tC"!;. ; : 1 nJ rv·t; (k· tl,li,:. � ·,,·,1:î. :Jl;E"· n.fdel1n.;� 

tl il" C.P/N. i30Vt•r1 r1.e- ,;'1nk:ç l .v· •1 "i.)(• ':"'':ï.i,.. '"":id 1\ r.1f" r::tri1c t.rn1 :.:� ,•,ec't 
\k m.1.1�, wooooe �éo t'6�oon ,,,t< :-.�.J vrot>f <>Tl> g·e�r.(:vc:-1s cwur he-t 
vltegvwlr.l T <·" uw:u:,� • . · 

00}'.C p<ïil'flOOfl. t.1$�• :VRU �èt(1ol ��ü�( i_;u 
J' ;; ·'..._ jt • ' 1i ,} vx•Of..'i:i 1.:tl j 01.ti 

·1n.tichttngi:..�n \x'!tr�-rr�� de 1:wr�l;ti:\<-: v;:-.n het vliHg\f1�1d, ,ie uit
bî.'M.in.gsmö[:··U:j!·�11ed"n.· eti t-ic::1 d .. ·1(.;t.· ;;x•r.nct v:-·r, r.k ·vw.:,r 1""�·mst,) g('
bouwon. Tl< kr.e�� de ind1•'fl1ç dr·t hij l-1rH, , U.ue d<>E 'l Ot'i bc.,.J.<1ngri,tk 
t..e schijn.en en ik w.,Ttr u11de l\<::"ro ,1ö �' t. i.X-J red�,1 v. "1 r,û.jn w0l '. trou-
� fl: was dl't bij .�m n,'i.�t i11,t·0lJ.octUt'ÜC irn.11:l.llt !Jl.' t't':1,f. • Li,1 vr·oo� ni.�t

�t ktmnis 1'} n ;"'��n en r,icJ.11c1-1c �iH.,. het zijn h11�:�Hv•lii ·� dP.iw g��-
. gcVt:!\S � vtraij�t�n niet. voo;� M "'•·.:r. rlooh t'�:·1 VPl ·,oc.>1,' 1�.1. 

[tt elk geV::-·1 vont 1k het; ��K!'·\'l'<f0 ,llÓ. d; '°, •t'1. Î !:'.:.i,i di� VI.'<)(,: nd�1 t 
!.k hem. �lt1(lht'> ör}!-' 3'!Jf1l�l h:-,,d orHJnoo t·. ·1ij •-,.icll(1e :n-t j äw� r'\tPt (}-O,. u

. •·rist tdets v·· n.. llfH«. ib�11ur,a1ijk tx ri 'F:: i�� f 1· n:. . t cm tr�JE.'i-�P 1�n en heb
(1.·:",r:\ ·o� el.;_ odnt:.r.et Tn(<t t··:-m ,,r rbJ'\,1C�'r1 {',lt'.:�}/f'l1f:� T:1ct. :)..=, p).r.;-.tf1r,1L1k� 
1\ft\r�l:\.118 v.�,,ri d, c;. ·:-.• , • 

r1r W.1 !W.tt- ;t;'E'Js<hr<'.nt·' l')()l,r "::.•, r..' 1'�;·,�,. ":J !)�'' .... t, ({'} :1·rr .:,,. weet· Ui: 
ni� t e, 1Af,, t K: ':' l"� t; r;n .1t:) h,;-J b j_',: t'\C'Ol t O'VC-• :-r� hCVi .;';'"' 'l'P {' r; • 1. n. 1 \.� t0 b,.c-, • ))0 t\

. ik Ü'-ml'g• PlN�t.�:t !)�'' t' 'cç,�11·i blj C .... Cî • ,�' " ' \J1 �fl.u �· i•) i e,u-
1 �P.:rllf' r, en j. fl lk· t· r J " t! .1' .�/ 1 ···m(, 1 i:, 1 l t�f' r j. 

�en ·nLt c •. .:P •..... 1. ,., .... ...r ri l.tJ"ITT!;,ri d1!' l,'ij :î }:, n:::e 1 "'./r nu, t·, ruc::Ul"'l 
ftn Scl'u,·�n" Oö'·n en 00?''· fl'"' 1� n. <;\''.]'\�,,.\ n.-:- •'f'l"1Pl\1r f- !'f'H'• ' ·rr'i" 0':K1·-,t 
�� .. 1-'"'t',•.,f"l"df'>; ,9.1,: 1; ... 1..-:.,·�<;'l\rj �(,•OW�•,..,:t'L.,�,,�.', 

• ,_,, , ... • ,. ,, •• 
"-·· •-J · -,_J. ;::, • • " - .J� L - • • ' Á� � .,. · ., · J, ,.... l .1 :J� t"-:.,;, • 

TO(!n 11<: !,n>:E1t;. d,ir�n 1�'1 .• \-T,f ,.11.,.'tll..l lk: 1":f·'"'fl<'tt·îi;r ::,;,,t; ir, d� 
�,\j. ng b1 .• 1 fü· vl ·· �-:':" \; .,,r.,,, 1,, ��r: h·J, r.ü··n·vu1r o:1x•,,;:;1 •or!'.f•1"l'd door se�
geant ;:.·.,Ji�'ï'. ��t �· 1·l�cll.t r�Jn·.'. i'.,-.t. ; · ."'<' hort'1"n .\ :�s ef' r. st: t>lj 
e.1q �)'.'�J1J1.fi(q_('n�1 t. 1!c.•< 1' hi•t ,\.te t. t,1 :'l.r-· hoi.l.'i.nt !:t·,· 1::r: . ,. 1" ·. 1.1� t1.X' 
vr.�r<;'lct't' ·oor,11·�P.: •'f,..-.C<-·7'("' i'" � 6-" "'<J,.'1'"

1
' ' - ·. t.. ,�I. c•i· .. , � . ,· .. T"'1 '·r ·� "�"'. j·o?•f ••• / '".·; 1' J � , '.' ·' •• ,� ,ç- "c.,..;- ,... • •. ,, '\,\�: .. .\. 1. ,. ��·\ ,v. .., ,,..., __ 

1.".(.C ,1 :1f\l4 r..oni\'l!-:li.1 ,., .:)i:-'illf' "il'îfo{ / �1 \ ;.",'P!'{� n�.;ln UV(d'tY.''''1�, ''\:· 

!.!l�gt:dp�lcJ. Al'l bov;!··n�J.i(:n ,·,�'!'�.,..,lt.� VC•r:: ! ', (i�,i..l; 1.V t-.< y:.1 '.::1i�_;1,;jr:!fJeI'? 
�,e�<H;d: ,�QU hobbim, tv:1t- U: rû r t 1t, �in i.:w1.;f.1 r'!_1 ".1.J.üi::. 7 \: - , •· �:cçr df' 
!�d.":1t1�nd�f:t '.'llt•r;. !k Vff\8 l:d.r ''\Nc1· tN ·., 7cr1:·•;, t,� ;;,:rx:': f .., , ora-'l:·, !� i1( in 
û.·,::, ,W:C�t ��c·n P",1·�!:h' ul:;J:�r�ir>'· b -� .-.:dr· :1. �ij .:,-·r·:1·m.:�(tCi��,-da�h\, 
cl.nt ik �ruJ �(.l('cit \(OlJüt1 û.lO. u'li,jn scr:,,.f F;"il r,(, bJJ!i.�'-• ·,·,.(·'n 1.k i'JUi
ten. net .CointnA.ndc t_;('\.-iou, k�·�U rx n H·.: ;_,•1 '.:'!I :l.t.f(;l't'J.br"('n ·'" c iii.1 d:: t 
hwJ _g�l�Vf1r<.'l, fü, .. 1·u.·11 t,c:;eVOl� ct�(l�, J:•I; :L�: {t�û �,cl �.cm 1":l'ijJ�t. 
!k.l..tt"b_r. l�t 01dm: :::1�c:r .ft.•.-�(i,hd b.é::çr, ,1.ft b,r1:VJi'''l'l HviJ ·:. 1,octcrori1 
V'C·rtS.. ik t(.}:°t' �11•:in;t·:·;0,:.>:i>tling a r(',c :.> n. hij ec cc.:T..1.1".r� · n\-. <: n mij ·,Tr�i
T.eèwgedec1,d éfot· 1r, go.nç("t-.n'� , .. , . i'i' ht·,·1 b-:::f.ll·t>i.gJ. 

. , Om 'ko� t0 gn ..... n ('l; j_ -� ·c<,, lYt.lt! :1rn� ·:.01tJlr ;):;:\ r��,:.d:: .LJCf-!Llt 1(1 
8U ik ben l�t�Strr,ft ;nc l: 6 tl''·-, ,., VC'.}''.'tn;, ,:.�:''t �·'.l:'\'f <-;' • .1<: r)[ h 110::; Ver
gt;�"\ t� V°flmelüe:ï d.···t w\jn. ow,�r·1:,:·.i.:.r1in:� ··.r �, f.(>P1J:, .. ,,_:,.-.·1 11�, .... r 

· f ee�ri et t1�n1_1j1:: ePn ru1liz,·. i..1� t�<· ,4r·�·:t r:1c t- :� ",1 ·':·r··l ,Ji tn• i:1f• 
-Xlo,.�oot.. Lf.•ter h.001•1e 1k 1!1 N:�1, .·; •. t. .-,r::, ('1•0: t, c,>nsnlu·1�.:,:;f, •:·r !l. 

T1Jde.t�� .m13n vtirh.t:t ji' tn d"' (�"., tf. �!'Î. in k· :-t, ·r, o "'�· ·�· ·'1or 
on���Of:\Jt �n ·w<�ri?_�.--! ll-'1 !'•�'i.rt ,/r-'f"f;.(�0•! t; e; :•:'i; 1ï)f'>-'Ç'').f':t°'! ;)P: f'r1 P.Ml 
ble.4 !:.�l?n���mt1 nr,i:·1f!ntf'.t1c ·•. -'Jok 11<- h "JJ· )>)Pt·. r,uJ b: l'"I' ·1t. .,..y !.. vcr�r:'.'it
li&.nde'. GèSp:r.�èJ':ltt)n .1{Cl:1"'r1 (}'(:: pt;l'l U .:,". t<J'T";".ÎL r·. :tï-- V ·r-:.-'r)f•c°i ür�t E'f'l 
en �n.-l�')r icPrlr·i: !ing l!; g('>··in(ls.r-: l;ot �'t -·: n;-,'JC!"'':�<.:·-t: h' u-< 1" vc� ('€ 
Zi.j�'le C..W'l' Y.on:tn1').l,1h;!:: ir:i1�· e 1•· �;/��r;, • 'r �. •r n. NCW"''>hn• ]. / ,Ï ,r;_r-, <·e·;t
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Uit : OD 244 Utr-Stad. 

Voor : OD 1078 

Ag.nr: 66499 

Aard van het stuk: 

�CD 66499/ 22.6.49 : 

UITTREIZSEL 

Naam: CPN-VERGADERINGEN. 

Naam: CPN-INLICHTINGh"'l'I-DIENST • 

Afz. : datum: 22-6-49. 

Personen die fanatiek tegenover de CPN staan moeten worden 
gemeld àan het bestuur. Evenzo moeten zo mogelijk de namen 
en adressen v.d.l�den v.d.voltallige Fabrieksraad worden 
doorgegeven.· 

Il.CD 68698/29.8.49 ; 
Na,e;tegPel vroep n"erop Pen l.,01üs Vi:m u� .P ... :.L (geb.Utr cll·i.. 9.S,12) 
om de plaatgerond ( blPuwaruk) vF.1n WlfüKc3POOR. D�ze olatt� PTond 
is ong�han�en in de afd. Y.A. van � 0rksnoor. Van a� PAL zou 
proberen deze w�P, t� helen. Lukte het ni�t, dBn zou v.d. ST�EN 
praten met de.e;ene die de blauwdrukken maakt. 

�CD 68898/1.g.4g ; 
Nas;tegaal a�elde mede fü,t a� nlp"-te,e-rona van 11/erksooor no.e: ni1=:t 
binnen is en nat Bll" bi:imen "'Il adr-.ssen van de l�d-.n v .11. li'ebriia,ks
raad en de k�rn�n nog niet. b�ka,nd ziin. Ven der St.�Qn s+�lt voor 
om zo,lf dan mapr �en plat+:ee-ron<l v. W�rkspoor t� maken. 

�CD 7522g/6.12.d 9 : 
GNIRHEP h�eft zich erov�r beklea Pd, r1at c1 e pla"':;t.ePrond v. W -.rksnoor 
nog steeds ni�t in h�t bezit van de partij is • 

Uitgetr. door: C 

Datum: 1 3-11-50.

(!\ 40061 · '49 

Op aanwijzing van: V 5 

'I 
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_G __ H ___ E__.;;;I;._.;;;;, .. 

Ond rwerp: 

UHlREKSEL 

U'it fl� f/.l)..,;_J. ..... 
A9.no.: .6Áo..6. ... :········ 
Voor :.d..'!l..t.a.. .a..,. 

Verpl�ir tsi1 gen en contacten vm, 
r L L E r G T IJ., I, E K, 

e'601:·er 1;e Amsterdam op 1572. 20, 
wore de te Duivendrecht, 
Kloosterstrh6t 72; 

durende de periode van 
11 tot 25 Juni 1949. 
- - - � - � - - - - � - - - - -

• 

10.2;>- uur. 

V O L G 1i A P P O H T 

El l e n  A �t e r e  e k, geboren te Amsterdam op 
16 °Febrm"ri 1920, VLl.l beroep kwtoorèediende, ratio
n�liteit Nederlandse, �een kerk enootschup, ongehuv.d 
en dochter van: 
JOHl,1 .n.GTFRELK, g bore te i.filste:r.·dam, 18 • .3.84 en 

ILH}. L.�I1-A Zl!,;JJ;Mj 1' , ge borer1 te Enkhuizer;, c. 7. 1S2. 

et het observeren van het pt::r.:ceel Kloosterstl:'c:..· .t 72 
wer·d ó.ungevwigen op Zaterdag 11 Juni 1949. 
Gepost werd van 8.00. tot 14.00. uur. 

• 

De in de aanhef enoemde Agtereek verliet het per
ceel en begaf zich náur een achter het perceel 6uleger 
bergloods, wQ.�ruit zij een donker wijnrood gekleurde 
sportfiets h.: "lde. Vervolger.s liep zij terug rn ... ar de 
woning. 
Huar sigralement luidt: 
ogensehijnlijKe leeftijd 27 jc:.i.ar, ca. l.?O. m. lang, 
e;eperma:,.ent tot op h' ur schouders a.fh· gend blond 
ha�r, normvul fiBuur, rond gel�·t (opgem�akt);. Egyp
tisch linner regenjas, witte sokjes er. zwarte sport
schoenen. ( Gedurende het observeren wisselde zij 
veelvuldig VWl kleding). 
1'"' in de woning een plastic-reger jbs te hebben gehaalë 
die zij i:,.Chter op hti. ·· r fiets bevestigde, beg&.f zij 
zich via de \iieesperzijde in de richting ii...ID.sterda.m. 
OVer d Berl�gebrug sloeg zij rechtsaf de Amsteldijk 
op tot t-an de Ceintuurbum, die zij vervolgens in reeè 
Op de Ceintuurba I stf:l.pte zij af voor het perceel nr. 
51, wa�r de autorijschool vu.n H!PPE is Bevestigd. 
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- Vervolg volgrapport E.!gtereek. 

• 

• 14.00. uur. 

lo.17.uui.·. 

Ji l. eDige mi" uten in het perce .1 binnen te zijn ge1.,<%,&' 
verliet zij dit in gezelschap van een manspersoon. Be· 
tiok.kene nam pléiuts uchtez· het stt.rnr varJ een voor het 
perceel geparkeerd staunde �uto, kentGken en nummer 
G X 116. Nadat de manspersoon, die nuast huar was ge� 
ten, haLr eni e aé.nwijzingen hé.id gegeven, reden zij WE 
om 11.00. uur. Te 12.00. uur rriveerden zi;j weer voo1 
het perceel nr. 51 op de Of;intuurbi..1.an. Kennelijk had 
betrokkene een uur autorijles gehad. 
Or1middellijk na het uitstappen ve.t'Volgde zij hear we� 
per rijwiel. Viü de Roelof Hartstra t, Roelof H�rtplei 
v�n Bçerlestrult en Mus umplein, reed zij naar het een 
trum van de stad. Op de 1'ieuv,ezijds Voorburgwal stapi,e 
zij af eL liep via de Bt.Luciensteeg ndor de Kalverstr 
vervolbens �iep zij de Kalverstr�at in, in de richting 
,r<J.!l de Dam. Te 12 •. 20. uur gine; zij de 'ldnkel binnen vw 
N.V. dartiri Schif.t, Kalverstru t 64. r.u. eb.. 3 mir,uten
verliet zij de winkel en liep de: Kalverstra.'.=lt terug ir.1.
richting v�n het Muntpleir. Zij besteedde speciale ��n
dácht a: n winkels, w" t.r reisbm1odi&heden waren geeta
leerd. Bij de h. V. Bensdorp, winicel in chocoladeartike
len, Kclverstr· ut 174, ging zij nr:: r bi nen. Hierr.a
liep zij nr r het �untplein, vur;w· �r zij n0. 1r de wonir!S
te.rug reed en te 12. 5;,. uur binnen ging •

Ellen verliet opnieuw de ,onin · )er _rij�iel en begt.f 
zich 1.• ederom in de richtine,; amsterd· .m. 
DaHr rapporteur op dit moment niet in het bezili w s V..tn 
een rijwiel, kon zij uiet v-orde� gevolgd. Riernb. rnrd 
he-c poste gest .... akt. 

Zond· g 12 Juni 1949.

Die fü.,g he ft 1:.llen de 'Jor ing niet verluten • 

.....ëE_d g 1,3 JU! i 194,2. 
Gepost v.erd v n 8.0 • tot 20.00. uur. 

J!°'en klei e vierpersoons,.uto ..,topte voor het perceel. 
De · uto voerde het Pro;1incia.e.l rummer G z 63100 0 

De bestuu.rdeI.', tevens er ige in.zittende, verliet met 
meder eme vari ee volle i::.cCteta.s de e.u to en ging het 
parceel birnen. 
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17 .j::,. uur" 

• 

10.00. uur. 

ll�.45. uur. 

- 3 -

GeconstG.teerd 1,1.erd dat de h .... er door Ellen,in de �mer 

aan de voorzijde Vû.Il de woning, we.r·d or.tvê:U'gen. Zij 

voerden een gesprek wa·rbij de ltru��r, uit de actetus 

papieren te voorschijn haulde en Ellen ter inzage gaf. 

?a het onderhoud, dat ruim 2 uur duurde, vertrok de 

h,er .te 12.27. uur in de richting Amsterdam. 

Het Keriteken eu nummer G Z 63100 bleek te zijn c;.L.i;

gegeven o.an; 

JOZEPifES ALl<Xbl' D:ER KOKEE, i:;eboren te Amsterdam op 

29 December 1899, van beroep kuntoorbediende Amster

doJnse Bar1k (thans handelst..gent), :nationaliteit heder-

1::i.nder, kerkgenootschap Ned. Herv., ,.or ende te Am

sti::rdam, Pieter P uwstrat.1.t 4 II • 

Gedurende de tijd d�t J .A.Kokee zich in de wor•ing 

bevond, gi g de zuster van Ellen de woning binnen. 

Deze bevond zich echter,tijdens het onderhoud tussen 

Kokee en Ellen, met de moeder ir; de achterkamer. 

Ellen begaf zich vanuit d woning nçar de bergloods 

om haar fiets te halen. Te 18.25. uur bracht zij de 

fiets, zonder deze te hebben benut, weer in de loods. 

Om 20.00a uur werd het posten gestaakt, zij had de 

woning toeri nog niet verlö.ten • 

Dinsdag 14 Juni 124�. 

Gepost werd·vçi.n 8.00. tot 18.00. ·uur. 

l�adat Ellen op de gebruikelijke wijze haar rijwiel 

had gehaeld, reed zij na·,r een Ar·ts in de Populier

str-· t rr.13. !1a enkele minuten vertrok zij vanda""r 

en bezocht verschillende winkels aan de .l:l'.ijksstrui::,.tweg 

Als eerBte bezocht zij de zuivelhandel op nr.31, d�é.r

na net kantoor van de Algemere Tandheelkundige Ver

zorg· g op nr.93, vanwaar zij vervol ens nuar een rij

wielhandel en rep&ratie-1.-:erkpl&. ts reed. Bij laat� 

gcuoemdeLvertoefde zij geruime tijd irl .de E;..chter de 

winkel gele en werkpl· uts, op nr. A25l o

Te 11.02. uur keerde zij in de woning terug. 

Ellen verliet de wonir1g erj beg&.f zich per rijwiel in 

de richtirig unsterdwn. 
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Vervolg vol3r· pport E.Agte:r:·vck. 

• 

• 

19.20. uur. 

over de Berlegebrug sloeg zij linksaf en vervolgde
h· ar weg over de Amsteldijk. Langs de lgemene Be
gra(.f_pl·- ats Zorgvliet, reed zij vi· buitenwegen nf;l.ar 
Amstelveen. In Amstelveeri aa1 gekomen ontmoette zij in 
de Bosch e1 Vt1,artla�n een groepje perso en, besto.� de 
uit een heer en dame var. C'· .60 jë:lur en twee dames van 
c·. :,5 jl:l.é..r. Tijdens het begroeten van bedoelde per
sonen, kwam een manspersoon vóll Cä.33 juar op een

fiets aanrijden. Deze sloot zich eveneens bij het ge
zelschap aan er1 begroette .Ellen met ee!) hwiddr·uk. 
Gezame lijk gingen zij het perceel 28 öar1 de Bosch 
en V �rtla�n binnen, om 15.40. uur. 
D· .:...r L. de omgevi g v r1 het perceel Bosch en Va.art
laan het posten onmogelijk bleek, keerd€ rupporteur 
naar de wonir g in de Kloosterstraat 1,erui:5. 
Om 18.0r) o uur •·erd het poste gest;a ... kt, zij w.,.s toen 
nog niet in de woning teruggekeerd.

In het perct:el Bosch en Va...t.rtlam" 28, bleek een 
vai1 Lllen woonachtig te zijn. De perso1 �liu Vii.n hem 
ziju: 
JOH.Ar \,ILLEM AGThR �K, geboren te Amsterdam, 23. j"16, 
, t.tior:ël.liteit Nederlc.inder, geen kerkgenootsch.:1p. 

Woensdag 15 Juri 1949.
Op deze datum �.€:rd niet gepost • 

Donderdu
8 

lh JU!i 1949. 
Öp aczo atum ver-a niet gepos1.ï.

Vrijdag 17 Juni 1949. 
Gepost "erd van 8.0, .• tot 20.00. uur. 

Geconstë:lteord ,\erd dat :E.llen die dt.1g haar Moèder be
hulpz:.. �m. Wé1S bij hÉ rt "cho0:nm1...ken in de .',1oning. 
De reeds eerder in dit rupport genoemde J.A.Kokee
stopte met de auto voor de \1onir1g" I , enkele mL:lutc:!l 
ir de woning te zijr 6eweost, bet.Stt.f !'"okee zich in 
gezelschap Vb.11 l!,llen in de auto. Dé.arnc. reder zij 
weg- ir. de richtir g i..Ulsterdl-t,m. 
Du·r r'pporteur niet over een uto beschikte, kon de 
� uto niet worden ·evoJ.gd. D�L..rna we:r-d het poster ge
stctt,.kt. 
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9.40. uur. 
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zaterdag l� Juni 1949. 

Gepont �.erd van 9.00. tot 15.00. uur. 
Gedurende die tijd. werden .er gten bijzonderheden 
genomen. 

Zondag 19 Juni 1949. 
Op aeze aahllll V erd niet gepost" 

J.atmdQ.g 20.Juni }-91+2.

Gepost werd vim 9o·)0" tot 19.00. uur. 
Gedurende die tijd werde1 er .... een bijzonderheden 

enomeno Later bleek d t · zij re{;dS was vertrokker: .v66 
he-t .tioster_ ,� s <,l_�- ngevan e:r: • 

Dinsda� 21 Juni 1949. 
Gepost werd vun 8.00" tot 18.00. uur. 
Gedurende die tijd v;ei·deri er· r;;een bijzonderheden 
t;enomen. 

\\oensdag 22 Jm i 1�. 
Gepost "erd van 11.00. tot 20.00. uur. 
Geduz:ende die tijd wer·den t;;r ::;een bij zmr.derhederi 
ge:nomc • 

Vrijd�e 24 Juni 1942• 

Gepost �erd vun 8.00. tot 20.00. uur.

Ellen verliet de rnning en be i;,..f zicg te. voet naar 
de i,e:esperzijde. Zij liep de \1eesperzijde op in de 
ting Middenweg, Amsterdam Oost, _tever1s de richtir, · 
:t·ijksweg ._t r het Gooi. Zij ww:1delde, i11 strijd met · 
de verkeursvoorschriften, op de �utox·ijwee.;. 1 a cu. 
350 meter te hebben gewar deld, begon zij hard te 
lopen ir1 de richting var. een, in de grasberm l�rgs 
het water, geparkeerd sté.tr.de lichtgroe. e vierper
soonsauto. De bestuurder die huar reeds had zien 
a nkomen opende het portier, zodát zij bij de �uto 
ó.arigekomen ormiddellij_k kon instappen. Direct m.1.. het 
inst pp�n·reed de· �uto snel weg. Aun het eind van de 
�eesperzijde dra�ide hij rechtaf in de richtin� 
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· -vervolg vol5r"'pport .t,,agtereek.

• 

• 

D,ar de afstand tussen rapporteur n auto bij het 

wegrijden te groot v tlS ,_ kon het uuto nwnmer niet

worden opgenomen. Het kenteJte1 da'l; dt, uut.o voerde 
v�a.s G z.

T'ot 20.0D. uur � er·d gepost in de o�gevi g van de 
,eesp rzijde. Tot die tijd was de auto 1.og niet 

tel.'U �geket rd. Ellen wus eve e0ns nog niet in de 
teruggekeerd. 

�rda�.25 Juni.�949. 

Gepost �,e1.·d vtm a.oo. tot 13.00. uur. 
Bij zouderheden werden (;)r gedurer.de die tijd niet 
w argenomen. 
Daar · v,erd het po ... ter opgetleven. 

Gedurende het observeren is gebleken dat de zuster 
v� betrokkei e, met wie zij ·ebrouilleerd zou zijn, 
r·e elmu.-tig in de woning bij de .Moeder kwam. Gecor:;
st�teerd werd d�t hlle .ormaal met haar zuster om

gi:r"g. 
Deze zusteris�eno. · rnd; WILf{bLMil:-1.1. JOH, !h M$'EE!ffi�If,
geboren te .11.nu;;tcrd<;;.m, 1 .1 ovember 1911. Zij is op 
12 , ovember 1947 te Ouder mstel gehuwd met: 
LUITJ..!. JOH1w. };� KL.EIJ , geboren te Amsterdam op 
10 Apr.il 1915, vun beroep scnrijver bij de Rij1,;:s 

· tinW.1 y tio. aliteit edfl'rlw.der, kcrkt,;enootscht._p
Her.r, wonende te Duivendrecht, Populier�traat 27.

Met gcnoemdt? L.,J .Kleijr is df; t.,ohele f.:1.milie Agtcreek

0c: brouilleei·d.

Gedurcn-de hEt observ re:i werd riet e5econstáte rd
d t zij 1.egelm, tig werkz&amhede ver1·icht.
_ls vcr:teue.Lv.ourdigst:e:t· voor de firma 0MOtï RO:E'-Ofü.MTO"
( (,rgur.i isatie voor "i.:1.chit <.:-Toep�sai, g), m akte zij in
Decembe.r· 194? ee zr�Kenreis r:öé1.t· :E'r1.u krijk, voor de
"tijd v ... n 11+ da_,e11.
Voor ger•oende fira1.<.1 bez.ocht zij te Pc:.rijs de nuvol
ge1.1de a,d.ressen:
'!b_A.V1 .J..ESBJRGHJ<;, 20 RUB D� '10GAD0l;

. , H. L1 MBI!�', 14 I"Ul:: RO-tU!PIN E; 
S.A.ATEHETA, 124 RU Dh l!'OLlh; i.fühiüOURT. 
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-T erv;_ol fL.YOlO::�-pPort E. At?tereek. 

• 

• 

Directeur van d Organisatie voor Machine-ioepacoing 
is een b!'oer van 'E.Ag';er .elt gena.c md. 
_)U�N Q..F!RI TOPI !JiB �!'\�§. J GT; ,R "", g boren te Ar:i.-

stcrdam op 22 Jeu.u 1907, nationaliteit liiederlo.ndcr, 
een lterl·Bcnootscha.p, ,onondc to Ao9·te1·dat!1, Vondel

stra· t 32 huiQ. 
Hij .:.s gehu\,d met ILH: L., l?_! G, .t.TRUIDt J..AN/; �t! 1 gebo

ren to Amsterdam op 24 �eptember 190a. 
De " r. Onna.to importeert reken- tel- en ooel ·houdmach:t 
nes. De N.V. is gaveotigc1 te Amsterdam, Vondelotr. 32. 
Als toe .. iat bezocht llen A g.te1·eek van 27 Deo. 1946

tot 18 �ebruari 1947 Z r.itserlend. Bij harr vertrok 
van Schi hol o 27 Docembor 1946; verklaarde zij e n  
bod:rag. van Fl.30.00. uit te voeren. Bij terttgkomst 
aldaar bl .ok dat· ,ij dit bedrag n!t;)t meer bezat. 
Bij een hatr afgenomen verhoor, door de al.do.ar gestat·· 
onneorde mareohau see verkle.nrde zij dat de verblijf
kosten voor Z i scrland betae1d waren door de vol5e1-
de· familie' ai 
fam. HART.;1fi.t! I- BOER9 '!A 0 Caraooo, Bellinzona; 

..-..--• _..,.._. a LA M J 

fnm�D.FI.:.Q!!, bgnoli6notr. 8� Zür.ich; 

�.JfüQJ�J!, Schönbüblstr. 21, Zürich; 
frun. KOHLoR , Basel. 

-

et aangifte formulier betref:f<,mélo det,;e reia \'!ord t 
bij dH; ra:p ort gevoegd • 
Verder bezocht zij alo toe riót op 17 1'.la ·t 1948 Zwi t

sorland. Hiervoo� kr.eog zij van de De Fe�. Bank een 
deviezen toenijzing van Zw. r.400.-.

Gedurende haa:r· verblijf' in Zwit3erland werd zij ziek, 
in verband waa.�moe later op verzoek va.11 E.Agtercek 
door De !edoDank oen bedrag vun Zw.Fr.200.-. werd 
overgemaakt ao..n ä:t•H.D1� (}.!)URTEN, l ontana, Zwitserland. 
In September 1948 kroeg zij vr...11 Do 'ed. Dank. eelî 

.deviezen toewijzing van ... 30 voor c n reis naar Enge
land, eveneens ala toerit. 

Omtrent de olitlieka overtuiging van botrokkeP kan 
�orden vermeld dat de meningen hierover verdéold 
zijn. In haar oonpl . ts l..:omt zij zeer zeker niet

rechtatreeka voor ha r communistische gezindheid uit. 
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Vervel� volgrappcr� .A8,_tereek. 

• 

L van 

Een door do Rijke-politie inbeslag genomen· inteken
lijst voor co.ndidne.tstelling van enie�nte Ra'.'dsleélcn, 
voor de Gemeente Ou.der Amstel; bevatten o.a de hand

tekeningen van de Pa.mi11.e Agtoreek on L. J •. , eijn, met 
uitzondering va. de hand.teke!.:.ing van Ellen Agte·"ee ... 

Deze li.:st had ook c uivcndrecht gecirculeerd onder 
· e naam"11nti-Oo;clcgslijot". De::. lijst bleel" in cir-

culatie to z jn g br.uoht oor loden van de c�P.1.

Tijd.0'.!19 Nr1 rrt :i. • r uor n e or .ont (h: · a.�

:lio Agt roe� sympathiseerde met de O.F.N.

Gedurende het obaa:r.vcr.011 werd rliot geconotateord.. wel
ke oou ·"fl t � ?l O.e • o-. i1'g -era. o zor., •

et g6!3.:.1 � ,tor . .1t u+- .,,
.r. 

., _ ow.l�oving 5-u.nctig be' �.:l"1,

en hooft ze_;:.,., weiîl.l.-::, contact t1.ct d'l be\7oncr"s uit de
omgeving.

Allee:1 Ellen Agter k ziet men als eem raadselachtige

figttur, omd t zij etecd8 zeer �eed gèkleed gaut en
volgens he.�r om.;cving nooit "iï r :t.

Een foto va..'11 �llen Agt; reek ,.o:r.cit bij di.; rap rt 
gevoegd. D13z� :foto' is echter niet{t."econte ·datum. 

l!etrokklme is in het bezit van een pas oort nn?:Uner 

439089, afgegeven te A.."Ilsterdam, 19 Cctober ·19 .-5 e�� 
· gnldig tot 19 Octo'b �r. 1949" Op 22 Augustus l 947 is

llao.r. te Jfru: rlei:n ee. f_v lgpns afgegeven onder nr.137971,
eveneens geldig ttt 19 ctobcr 1947.

De reieen die betrol<:kene heeft gcmaak·t, i11 dit rapport
vermeld, erde:n gam?..sl..."t met overlegging van de ver

volgpas nr. 1379'71. aar deze pas werd verlengd is
rapporteur r...och te Amsterdam, Ou.der Amstel of Haar

lem gebleken. De mogelijkhoid dat zij in hot bu.i ten
land werd verlon.gd ie n.iût u.itgeslote�.

's ... "'·ravenha.ge, 29 ,Juni 1949. 

o. ,e.
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... ___ ._,,_ A/1 no. 912'49 CPN Ver bindinc: 19 • � .,·r Gj 1., 1 :\.:=�-�-·-· .t.' Dat Llm: 8-8-49 Onde rwe L?: f"eè.e del int;e n, afkomst L1 uit het partijgebouw der C,?.�. te Utrecht {week 1-G Aug. 194�) 
---------------------------------------- -irr --��11--t----3e richt 0e ver : betrouw bfü1.r Uit : ... 2..!J-j-f2.L ..... 

���i:�:i:2�,; -�::::�:�-��:�------- -�fi'--L '�'il.!Jêl!• 
\ ,r anm!A,D�S JO:IA!lll:lö sm:n,;u::_i:.;nö (�9) is uit zijn be-• K�stuursfunctie ontdla�en en zal waarschijn.lijk weer monteur 

V:..fl) 1•1orde.n in de verwarmint;stechniek. De ·reden van zijn ont-3 \ b1-' slac is, dat hij ceen orde op zr.ken gesteld en te veel ge
__..-r- praat heeft. rii� is voorlopig Lehandha�fd B.ls t;ewoon lid • • �%):· l Uit ,UJ.S1..e:rdam war�n berichten binnen gekomen, dat van de / ,. afd. Utrecht �ij de poli tie ·zuken bekend wiuen geworden, Ö die niet buiten het rartijgebouw m�chten komen. Er zouden zelfs afschriften van getypte stukken bij de politie zijn terecht gekomen. 

,i �( lv.AHD'uS LAi\l:3b!{'I'lIS l'IWr.rm 'i'/OUT:rn Dl.BLESSEN ( 22-11-13), , ·"- . f.'l,Jook wel genaamd "BOB", gaat voor opleiding naar Ru slanà."'"" · ·'-X�·""'· · ·7 Eij was belast met administratieve werkzaam.heàen voor "De 
ÇlS-1.. (_Waarheid". 
� Thans worden de functies van Schreuders en �ielessen waargenomen door: 
� !-f · , .. J�;,.;;JTT}; CA:-WLr.A G_J� 1i'JE S',;'Ot'K00c:,- DE 1 IIJDJ:R (2-7-1900), 
� 'l( · bij g·. staan door 1.RIE J.IU,�CH Ci'O ::JEJ.:.ta, ( 17-12-13). ?o,ó'ltJ ( U-3innenkort wordt een �üaatsverv2nr;er voor ticllreuuers� 'itt.J�.J/W.fi.))

..;:.._{ 
aange Ne zen: be t __:er u.ch t c;an t dat dit Alu.I.:anus DE RIJ]: � , l,l ( 18-3-22) �al zijn.) . . -:Iat'r aanleidir1(: van ltet vertrek van Bob Dielessen voornoemd werd verteld dat er meerde1e nersonen naar Rusland fBëill. Ze68man had Gehoord· van 5 personen, waarvan enkelên uit Amsterdam. NuQen werden niet genoemd. Ook �uuden er 

,�, .;;:re 17 oersonen uit IndonesiEi naar Rusland eaan. Van deze 17
1 • .varen de ffie-e st.e n°":fede._rlnndèrs; -e nÎ<ëîenvarlbe û. waren al S, vermjst op�e5even. �Vo2.cens. bewe1'ine, van Stofkooper zoll bet streven zijnom deze mensen een officjersop:eidine te geven om zodoendebij ev. sebeurtenissen over behoorlijk kader te kunnen beschikken. Volcens dezelfde bewering zou door de hussischecomrnurüstische partij een oproep zijn eericht tot de nnc.Jere comr.iunistische pF..rtijen om meer<iere personen naar:-1.uslarid te 7.enden. Ooi-� zouden verschillende van deze personen worden inGezet aan een der fronten (welke we�d niet0enoer:1d). -2-
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VERTBOUW:SLIJK 

Ver bindin6: 19 
f,j 1 no. 852' 49 CPN 

Onderwerp: Mededelingen uit het partijgebouw van de 
CPH te Utrecht 

Herichtgever betrouwbaar 
�aardering bericht: idem 

Volg�ns zegsman waren er foto's in het partijgebouw 
aanwezig, o.a. van de administratiegebouwen der Ned. 
Spoorwegen, van de straten die V8n het Centl.'aal Station 
af naar deze gebouwen leiden, het parkeerterrein van 
de diverse autobussen, het spoorwegemplacement, enz. 

l"':•X Al deze foto's waren genummerd en volgens KIEVIT (ver
\\', dere personalia niet bekend), die deze foto's bekeek met 

)(\ARI:8 GIOACHHTO DEANA (17-12-13), gaven zij als ze op de 
juiste volgorde lagen de werkelijke situatie goed weer. 

Ook waren er foto's van verschillende fabrieken en 
fabrieksterreinen; welke kon zegsman niet zeggen, doch 
één herkende hij, n.l. de fabriek van Douwe Egberts te 
Utrecht. 

Al deze foto's waren bestemd voor Amsterdam. t.,.,.te 

, 

.. 



YEET'RuU' !El�_li , J;.,.' 
fV 

Verbinding: 19 �atwn: 
A/ 1 rio 1070' 49 CPi'i 
Onde.tvJer p: di ve.:r"se me dède lincen 

., . ..; ..
l , 

( ' .. . , f V • �··""" � 

j-- - -... 
{ . 

-

j . ..  ., .,�· ·1,: .... lJ • r "LJ: .... f...,, 

t ... #·----·--·-

14-j d��:_: _,v;J.JJ, __ _:.ç ____ _

_________________ ...._. __ ·---------------------·----�-------------
> 

'f,. .qer ichtgever betrouwbaar 
\ia;;tider in.6 bericht: idem 
-i,,--·-----------------------------------------------""1,.---�-----

� !' . .. 

· �n de avond van 1j-10-49 �erd in de tiein van Utrechtr "' .• .aasr ·A.msterdàm een �xtra editie v:an 11 ].)e Werker", or ga.an.
: 

' ·· van "De Meta.all', verspreid. (zie bijle.ge). Het ·zóu voorts 1

, .,. �- . : · · ·� .. de bedoeling zijn, deze krant ·.o·p 1.3 0èt. bij de bedrijv�n
· ·> · •,... . 1�

·,. ,te �erspreidep.. · • · · 

-&r..::.....,.,.., __ 1. · ·y · -�.A:N.;..Sett.erD'f"---'1"'e-b;· 1 �11�12 • ctenrnie--�rrr,:rcte·--"d'ä't...,,�-�-·. ·- --
. ,·-cl 

.,' . �  _rrteli_sfn·vaç_i het zieke"nfof!dS 11 ZiE3.:eniorè" te·ttrecht.allen 
,, �_êb:tigartiaeera zijn i.a het ·1-;vv, omdat het 6rootste 6è...:

·( I� :.'.�-�-· ·, �.·i· -�il;te van.' het pexeoneel en het bestuur vap. t1Ziekeqzorg" 
nàut,verv,a.nt is aan de P.v .• :.i.A. ·. ·- · ·. 

L.�,.'J.d.. �p.f.> )Z l D.e commu.nist JE.1::.i.E lUJP, ,À, .�e bo b-11-94 is admin4tre.-
.. UV'·--- "'""'J 1,0 teur van het ziekenfonds 11 ;:;ié:kenzorg". 

1 r� 

Van de arrestaties die pla�ts vo�àen in de nacht van 
30 op 31-8-.49 (-zie rapport 1,/ 1-399'' 49 dd 3-�-49, be tr o 

· .. .zide 11 &ar-n1·zQensdag 11 te Utrecht) 'NOrdt door :PIETEli GJ'H.Hi.illP
;<. ic!e áchu.ld i:;egeven aan l<'aay en cier.::/=lijree personen, die 

· niet 9_p_passen tegen \"ie zij over deze d.ing"en spreken en
er niet op letten ·:1elke pe-:r:.:;on.eo in de ·buurt zijn. :De

olitie was extra gecommandeerd, dlJ.s was deze_ ·op· d.e hoo6te. 
;Kt GE}.U1l'l' ·V�fj 1JVEHEN, geb. te u-i.·r��ht- 6·-s-20,� was �e;

veran-t:woora.inc; ge:i:oepen, waa:com. hiJ enkele. ma.1.en niet 
op.vergaderingen was verschenen. liet bleek dat ·hij veel 
ovè :rwer k moest ve.rr ichten bij :Philips' Lasstave n.îa.br iek. 

! • Het werd hem k,valijk cenom.en dat-Kij ·hier�n geen mede-
. .- , .. , .deliqg had .eedaan. · .
r·f<_ · �r /,t· LOUIS V!JJ.'!_ lJJ:ll'.t· P�L, b�b. S-5-1�, is that,s bevo:de�d , _:-\. 
� .... .,..../. b"'

'< ;t) 1),, · tot calculai:;or biJ Wer .tspoor-Zuil� n, waard·.1or hiJ' meer
_. v"'1il...;::::::. �e wetenlëan komen op het léanToor aldaar� . � 

.-.:..;.; ,J,..ft- · · Bij een actie tot v�:r spre idj.rr6 vau pamfletten ,onder• !>:, ,.. · \.·'.· / lt/.exkspooxdexs-EYC-ets, nam de'.el een zekere :BLAiiiffilfSTEYN, 
_. ·'·?�· �j.e t�t Je14�a'•il Geti.w.gen behoopt...:.-

- ,:- · · 

.... . . : . .... ... 

Bijla.ge.: 1 

' ' 
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Van oncontroleerbare zijde werd het volgende vernome 
� Tom Wolf van de Ieplaan woont tegenwoordig samen met 
--1 het meisje van der Sluis. Dit meisje werkt op het 

kantoor van�meeiitewerken aan het Zieken. Zij woont 
Adelheiistraat. T.W. leeft thans in hoofdzaak van 
haar verdiensten. Zijn huis aan de Ieplaan is bijna 
geheel ledig, daar hij bijna alle meubels heeft ver
kocht. 

�Mr. Walcate is een geschorste advocaat, die nu het 
accountants-bedrijf uitoefent. Hij woont Suriname
straat 42 te •s-Gravenhage. Zijn gescheiden vrouw, 
waarmede hij echter nog steeds samen leeft aan de 
Surinamestraat, heeft onder haar eigen naam Grünen
baum in de Anna Paulownastraat een foto-atelier. Dit 
atelier is in een huis op de eerste étage. De parterr 
en de 2e étage worden door andere mensen bewoond. 
Vanaf de L.v.Meerdervoort is het het eerste huis li 
naast het instituut Pont. In dtt foto-atelier staat 
een grote kaartenbak van ca. 70 cm. lang. Deze bak 
zit vol foto's van personen in Nederland en de ante
cedenten van deze personen zijn geschreven op een 
papiertje, dat achter op de foto is geplakt. Deze 
verzameling is gemaakt ten dienste van het Comm. 
Mevr. Gr. is een jodin. Van dit atelier heeft T.w. 
ook een sleutel en deze kan er dus komen wanneer hij 
wil. Dit foto-archief is zeer belangrijk. 

. 'l.. In Rotterdam woont een man, genaamd Heins of Herman 
;fl,. c�· 1Thielen, oud ongeveer 50 jaar. Voor het bombardement 

� van Rotterdam had deze man in de Oranjeboomstraat of 
Rozenstraat een pension en een fotozaak. Thans doet 

j deze man niets anders, dan de in- en uitgaande sche-
./ pen controleren. Hij gaat deze schepen af om inlich� 

tingen te verkrijgen en vraagt of men Engelse siga
retten of nylons te koop heeft. Voor de buitenwereld 
is dit laatste zijn broodwinning, in werkelijkheid is 
hij echter enkel en alleen werkzaam voor het �erkrij-

\ . gen van inlichtingen. Van origine is hij een Duitser,
doch woont allang in Holland. Thielen behoort tot de 
bovengenoemde groep en zorgt voor de inlichtingen,
welke achter bedoelde foto's staan. T.W., Walcate en 

�1
Thielen hebben gere�ld_�e�preking�n met.het commu

��stische kamerlid (2) Jan Haken, die in Moscou zijn 
spionnen-opleiding ontving. 

Het is van groot belang, dat deze Thielen te Rotter
dam onder contrOle wordt gezet, want daar komen vele 
inlichtingen vandaan, terwijl een doorlopend gebruik 
wordt gemaakt van de tel.van Mr.W. voor het binnenko
men en uitgaan van·berichten, die zeer belangrijk 
zijn voor het communistische spionnage-systeem. 

's-Gravenhage, 15 December 1949. 

B IXa. 
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Aan : K.B. 

Van : B I .... v e .l� • • 

• 

Betref·t : Fotozaal{ ' 1 I111pressie''" 

co 7�253. 

• 

Verwijzend naar Uw verzoek 

inza.lte fotoza :ik ''Im:pressie 11
, a"oe ik U hierbij 

toekomen.het e.o. 76253, hetgeen betrekking 

heeft op bovenvermelde zaak. 
• 

Na inzage had ik het betref-
111r•ta1r•: • :ys, sa SJM •• sit••••' z-, est arlftt I s•w 21u••••.., ... 1,1a2 11 •11 rez a.-..110:r,1 •

fende e.o. gaarne retour. 
l 5 L ! IP an JI 7 • S h •• U b l Il U l j. t ........ -· •MIi •• Cd 2 O ... l&S&! •z •. 

Il M(I

O:pgemerlr·t; zij, dat deze zaak 

bij B.IX. in onderzoek iso 

Mochten U na bestudering aan

wijzingen bekend worden, die bij een en ander 

van nut.kunnen zijn, dan ontvang ik gaarne 

na.der bericl1t. 

• 's-Gravenhage, 22 Aug. 1950�� 

• 

• 

•



1.INISTERIE VAN
BIN!ENLANDSE ZAKEN 's-Gravenhage, 7 November 1950 

B76253 
n.a.v. rapport van B IX a 76253 z. Co.

Ond.: H. Thielen.

IIIg/h 3 
VERTROUWELIJK 

Ontv. b.2,·; : .................... ................... . 

Rappel : ............. f":.l:.��J. ·:.... .. 

Antwoord : ... 1-•• l..l 
/ I

Hiermede moge ik U berichten, dat mijn aandacht 
werd gevestigd op zekere Heins of Herman THIELEN,oud 
ongeveer 50 jaar. Voor de oorlog zou hij een pension 
of een fotozaak hebben gehad in de Oranjeboomstraat 
of de Rosestraat te Rotterd m. Van origine is hij 
Duitser 9 doch hij woont reeds lang in Nederland. 

Tegenwoordig zou hij zich bezig houden met het 
controleren van schepen en het inwinnen van inlich
tingen. Voor het oog vragt hij of men Engelse siga
retten of nylons te koop heeft. 

Volgens de mededeling zou Thielen in -contact 
staan met het communistische 2e Kamerlid Jan Haken. 

Gaarne zal ik verneten, wat U omtrent betrokkene 
bekend is of eventueel bekend wordt. 

HET HOOFD VA.i'i; DE DIENST 
j- namens deze: 

J... :L van Laere 

Aan de •!eer 
iOOfdcommissaris van Politie 
te 

ROTTERDAM. 



• 

f.fEHEIM. 

Verbinding: 19 
A/1 no 1305'49 CPH 

Datum: 23-12-49 

Onderwerp: Mededeling uit het partijgebouw der CPN te 
Utrecht. 

-----�--�-----------�--�-�-------------�------------------

Berichtgever betrouwbaar 
waardering bericht: idem 
-----�---�---------------------��-------------------------

Hierbij doe ik U een tweetal foto's toekomen van een 
dame, wier taak hot is, de namen te verzamelen van de per
sonen die bij de afdelingen Vreemdelingen- en inlichtingen
dienst der politieinstanties werkzaam zijn. 

Bij de foto, aangetroffen in hst partijgebouw, behoorde 
een lijst met verschille:de plaatsnamen; o.a. werd gezien: 
Utrecht, Oudegracht v/h Kasteel van Antwerpen, telefoonno(s, 
Bunnik, Jutphaas, De Bilt, Zeist en Woerden. Zegsman had 
de indruk dat de vermelde plaatsen over het algemeen in 
het District Utrecht der CPN gelegen waren. Ook waren namen 
vermeld van pe�sonen bij Rijks- en Gemeentepolitie. 

Zegsman heeft het vermoeden dat alle personen van de 
vreemdelingen- en inlichtingendiensten moeten worden op
gespoord, waartoe deze dame met vooraanstaande partij
genoten uit diverse plaatsen moet spreken, die zullen 
tr�chten de naamlijsten compleet te maken. Zegsman brengt 
een en ander in verband met eventuele,arrestaties van com
munisten. 

Op een ·van de bureaux in het partijgebouw lag een papier
tje, waarop het telefoonnummer van Verb. 19. Zegsman, die 
direct op zijn hoede was, hoorde van GNIRREP dat iemand ge
beld had, doch een verkeerd nummer had getozen. Toen hij 
daarop het woord 'tpoli tie" hoorde, was deze persoon danig 
in de war geraakt en had gezegd: "0, ik dacht dat ik met 
het CPN-gebouw sprak". Gnirrep ke�rde de handelwijze van 
deze man af; hij had kunnen volstaan met te zeggen "dank U, 
verkeerd aangesloten". 
Opm. 19: Inderdaad is op 21-12-49 Verb. 19 opgebeld, waarbij 
een persoon zioh aldus verontschuldigde. 

Volgens PIETER GNIRREP zouden enkele Russen uit Nederland 
gaan omdat hun de grond te heet onder de voeten werd. Hier
voor zouden enkele anderen uit Rusland naar Nederland worden 
gezonden. 



• 

Uit : 

Voor: 

Ag.nr: 

OD 905 

OD 1078 

77591 

UITTREI(SEL 

Naam: 

Naam: 

Afz. : 

Gegevens CPN Utrecht 

CPN INLICHTINGENDIENST 

A/1 datum: 5.1.1950 

Aard van het stuk: 

Toeristenverkeen 

Door de Russische Ambassade zouden voorbereidingen worden getrof
feh om ons land en België in het toeristenverkeer te betrekken. 
Deze toeristen zouden afkomstig zijn uit Rusland en satellietsta
ten. Officiële aanvragen zouden binnenkort te verwachten zijn. 
Deze toeristen zijn echter personen, die niet in de eerste plaats 
voor hun plezier komen, maar die allen een communistische oplei
ding hebben genoten en met bepaalde opdrachten ijier komen. 

Hendrik Dirk Connelis van OOSTEN 
geb. 10.10.82, Reist tegenwoordig voor partijaangelegenheden voor 
de CPN en komt daardoor veel in aanraking met Polen. Hij zou in 
Den Haag een verbindingsman hebben, die bij de melkcentrale "DE 
BIERKAN" werkzaam is. Deze vreemdeling zou een baas of voorman zijn, 
en het verdere contact ohderhouden men personen uit Polen • 

Uitgetr. door: o. 

Datum: 18. 9. 50 

� 40061 - '49 

Op aanwijzing van: C 5 
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AFSCHRIFT 
• 

• 

..... 11$ zw. ..

No.: B 74377 
IIIg/c 3 J 

Aan: B Staf 
Van: B III 

• 

Betr.: GOUDRIA.Al\f 

• 

In 1947 werd door ID Utrecht gemeld, dat een'zekere GOUDRIAAN uit 
Amsterdam onder oppertoezicht van de bekende Chris .S1\1IT de leiding had

over de Inlichtingendienst van de C.P.N. (Ar.ID 25433 in OD 905) 
• 

• 

In een bericht over het Middensttandswerk van de C.P.N. te Haarlem, 
ACD 7437? (PA), wordt wederom een zekere GOUDRI,.ii.AN uit Amsterdam genoemd. 
Namens het Hoofdbestuur van de C.P.N. is hij in·oontact getreden met een 
communistische organisator voor het Middenstandswerk te Haarlem. 

Is het U wellicht mogelijk hem te doen identificeren en inlichtingen 
te verkrijgen over de aard van zijn werlczaam.heden voor- en zijn positie 
in de parti .i. 

B III, 10.3.1950 

I 

�&4 K/} .uP-

�y · J?.,

/JJ Jfi: 

' 

•



Uit • 

• 

UITTREI<SEL 

Naam: 
OD 905 

OD 1078 \/)/; Voor : 

• 

Naam: 

GEGEVENS CPN - UTRECHT 

CPN - INLICHTINGENDIENST 

Ag. nr: 81615 

Aard van het stuk: 

• 

Uitgetr. door: 

Datum: 

� 40060 - 1 49 2 

Afz. : verb. 19 Datum: 

mededelingen uit het p:i.rtijgebouw der CPN te Ut�echt 

Momenteel zou in de Paulus Potterstraat te 's Gravenhage 
een afdeling van de spionnagedienst gevestigd zijn. Daar 
komen zowel buitenlanders als Christiaan SMIT, geb. te 
Amsterdam 11-9-07, en Lucris Dekema Ebbo Johan KRAMER, 
geb. te Vreeswijk 27-4-�9 

--����--�--�--���--�-���--

vde 

20-12-50

• 

1 

Op �anwijzing van: B III g 

6-3-50



• 

Uit • 

• 

• 

• 

Ag. nr: 

OD 905 

OD 1078 

81615 

Aard van het stuk: 

Uitgetr. door: 

Datum: 

� 40060 - '49 2 

UITTREI<SEL 

Naam: 

Naam: 

Afz. 

GEGEVENS CPN UTRECHT 

CPN -.,.INLICHTINGENDIENST 

verb. 19 Datum: 

mededelingen uit het partijgebouw der CPN te Utrecht 

ZegsmBn wijst erop, dat NAGEL, caféhouder te Zwammerdam 
(Gem.Alphen a.d.Rijn), nog steeds contacten onderhoudt 
met actieve communisten (zie ook rapport A/1-1144'47 dd. 
18-12-47). Onder anderen zouden daar ook geweest zijn
KRAMER Sr. en Adrianus van ALPHEN, geb. te Utrecht 9-1-03.

De hier genoemde personen zouden elkaar ontmoetxen Bree
straat 56 te Leiden. Ook zou er verbinding bestaan tussen 
Breestraat 56 te Leiden en Paul·us Potterstraat, Dem. Haag.

--.cm------=--.--.. 

vde 

20-12-50

Op aanwijzing van: B IIIg 

6-3-50



Uit : 

Voor : 

OD 905 

OD 1078 

Ag.nr: 79899 

Aard van het stuk: 

UITTREI<SEL 

Naam: Gegevens CPN Utrecht 

Naam: CPN Inlichtingendienst 

Afz. : A/1 datum: 13.2.50 

Gerardus de WAAL (L5.9.99) wonende Elandstraat te Nijmegen, zal 
binnenkort worden vervangen door een jongere kracht. Deze is in 
het.bezit van een grenspas en door hem worden in het vervolg de 
papieren meergenomen. Iemand beweerde in dit verband, dat mensen 
met een grenspas zo maar de grens niet over konden. Hierop ver
zekeride GNIRREP. dat deze mensen precies weten, wanneer er contro
le is. 

Uitgetr. door: 0. 

Datum: 18 • 9. 50 

� 40061 • '49 

/ 

Op aanwijzing van: C 5 



Ifo. 14. Vo22K. 
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.,_..NI_ET_O-.K-. - •--�
--

"t?'---g _ �. -k ! 
Bericht: 28-2-50 ���: ·1:w-1:1im: �Bron:betrouwbaar. PAR:
Inhoud: niet gecontrole�e�r�·a.._ • ....-,-. 
. t-..ctie: gene. 
Copie : gene. f. 

Zeer geheim 

Begin •• up het partij congres der Cl<f
f 

.rlotterdam l�-50 was aanwezig 
een man,wiens signalement luidt: plm. l. 75 m, blonhiaar ,enigszins 
krullend,dikke lippen, bril (zonder montuur) ,.rrager, ietwat 11mottig" 
ingevallen gelaat,plm.33 jaar, gehuwd,woont in 1.msterdam • 

.Jeze deelde in een vertfouwelij k gesprek met een kameraad mede, 

_,,- dat hij als econoom werkzaam is voor het economisch bureau !:leers 
te "msterdam en als zodanig uitgezonden wordt voor bedriJfscon..
trole • .uijn economiàche kennis en werkzaamheden stellen hem in 
staat de parti.j •tin de kaart te spelen 11 (Hij noemde als voorbeeld 
de k:\' 1estie .!erkspoor. )Thans is hij bezig met een opa.racht voor 
Beers in de Dl.Ji.i. Hij voelt niets voor deze bedrijfscontroJLe ,doch 
de partij (het partijbestuur)wenst dat hij er mee doorgaat • .tli.J 
geeft van zijn rapporten voor Beers steeds afschriften of uit
treksels aan het partijbestuur. 

Aan 

Ver�oeke met het oog op de bron uiterste omzichtigheid bij 
eventueel nader onderzoek(Bijv.door datum en plaats van bericht 
te vervroegen c.q.te veranderen). 

,4 1 lv.aart 1950.

.1.10ofd B/V/ ;J/ 
Den 1aag. 



• 

NOTil 

Voor: AC"JJ 812b3 
Van : DoI 

In he·t tijdschrift •tEconomische Voorlichting'• 
dd g ?-4-50 v'.,ordt eer1 adviesbureau genoemd niet als i)i

recteur Ir. C.de Beero 

De Iieer Lina· (�.i'arid) zal tha11s bi J 
informeren of rrLogelijk hiern1ede contact wordt 

D.I, 151 5-1950.

• 

• 

• 

�1erksuoor 
onderhouden 

•



• 

NOrA 

Voor:ACD 81253 
Van: DoVI 

Naar aanleidinp van een in het tijdschrift 
t'1conomische Voorlichting'' dd. ?-4-1950 genoemd ad vies
bureau werd door Lina (Iv·arid) het navolgende medegedeeld:

Vverkspoor 1iverkt met adviesbureau 11Berenschot 'f) 
Ï\1ooit contact gehad niet r1Adviesbureau Jr.Ir.I�JoGoYdo''o
Adviesbureau Ydo is f8S sedert kort zelfstandig. 
Het bureau is gevestigd 1�.Z.Voorburgvval 326-328, telf. 
31585. Huisadres Beethovenstraac 140 Amsterdam, telf.288420 

Bij bureau Ydo werkzaam Ir.Beer, woonplaats 
Rotterdam, 11uisadres_ van Gomerenstraat noo 6, geen tele-. 
foon. l1r. Seckel bij 11

\1Jerksr,oor'' zal nagaan of Ydo bij 
Berenschot wer1kzaam is ge\\1eest. 

25 1\�ei 1950. 
•

• 



'Ir ISTERIE VA1:r 's-Gravenhage, 13 Juni 
1 Tl\".E ff,ANDSE �AKE J' 

o.: B 81253 

n.a.v. schr. van Haarlem 81253 z.. Co. 
Jnd.: Economisch bureau "Beers". 

V � 'R T R O U w � L IJ K 
IIIg/h 3 

ffj ermede moge ik U bericht en, dat volr,ens een hier 
binneneekomen mededeling uit niet te controleren bron, 
bij het economisch bureau "Beers" te , 1sterdam een on
bekende man als econoom we.rkze.filn zou zijn, die afschriften 
en ultt.rekse ls van de rapporten over zijn bevindingen door
geeft aan het bestuur der c.r.JT .. Deze man zou als z.g. 
"tijdwaarnemer" yoor het bureau Beers werkzaam zijn ge
weest bi,i "' erkspoor" te Uwent en nu dergelijke bezighe
den verrichten, althans omstreeks begin 1 aart 1950 ver
richt hebben, 'IJoor de D.U. '8 " Zijn economische kennis en 
werkzaamheden zouden hem in staat stellen de CoP.N� in 
de kaart Le spelen* Zijn sienaJement zou luiden: oud 
onPeveer 33 jaar, len�te plm. l.?5 m., blcnd, enigszins 
krullend haar, dikke lirren, bril zonder montuur, mager, 
in"'evallen en een veinig EIOttifa: p-elaat, woonplaats Ams ter-
dam. 

Intussen is rebleken, dat het econor'lisch bureau Beers 
te Amsterdam onbekend is, terwijl ''Wnrkspoor" in verband

met de ratior.Rlisatie werkt met he t adviesbureau Berenschot 
en men daar met het bestaan van een bureau Beers niet be-
kend is" 

Ik moge U verzoeken te willen doen nar;aan of de DoU.W. 
te Uwent wellicht werkt met een advlesbureau Beers of een 
bur�au met on eveer �elijkluidende naam en of voor dat 
b ureau werkzaam is een persoon, welke aan het bovenver
nelde sirnalement beantwoordt. In bevesti ,end ge1ral zal 
i 1· gaarne in kennJ.s worden gesteld met zijn personalia en 
pol1.t ieke antecedenten. 

Deze �o�evens zal ik gaarne GVer�e.s ontvangen indien 
eventueel moobt blijken, àa.t bij enif ander te Uwent ce
vestigd adviesbureau een econoom werkzaam is,- wiens per
soonsbeschrijving met dat sia:nalement overeenkomt. 

frn'� HOOFP VAN TIE DIENST
}!!/ameas deze : 

t "' _. Crcrhl: 
g Heer HoofdcoI!lIIlissaris ven Politie 

l' q T E 'R D A M. 



!Jj!RTROU ./BLIJ� 

1 UITTREK_S El

Uit : .. -�----.J:\p.5. ____ _ 
Ag.no.: ..... 8..1.tl}---··--
Voer :. ___ M:, __ Jc, Jl..,, .. 

Verbinding: 19 Datum: 21-3-50 
A/1 no. 263'50 CPN 
Onderwerp: .Beriohten uit het partijgebouw der CPN 

te Utrecht. 

Berichtgever betrouwbaar 
Waardering bericht: idem 
Datum ontvanist bericht: 16-3-50 

Uit gesprekken, sevoerd t�ssen Pieter Gnixrep Jeannette 
Caroline Geertje Stofkooper-De Ridder (2-7-1900) en enkele 
onbekenden, is het vol3ende opgevangen. (Op dit gesprek. 
werd later teruggekomen. Wa.t zegsman vertelt ia danook 
een gedeeltelijke weergave van verschillende gesprekken). 
Het spionne.genet zal worden uitgebreid in de landen die 

1 
zijn aangesloten bij het Atlantisch Pact. Daarvoor komea 
personen die in Rusland voor dit werk een opleiding heb• 
ben gehad. nen zekere VAN' BR.1füKELF.N, wonende in de omgeving van de 
ijksvorzekeringsbank te Amsterdam, en.werkzaam op het 

IJ 5 u.ss1sohe Consulaat• ZQQ de man aohter de schermen zijn. 
'

"
O 

hristiaan Smit zou hier nog wel bemoeienis �ee hebben, 
�J maar onderBesohikt zijn aan genoemde Van Breukelen. 

De bedoeling zou zijn om de personen die "stil lid" zijn 
en op belangrijke bedrijven werkzaam zijn, instructies 
te geven. Daartoe zouden zij ieder in aanraking gebracht 
worden met personen d1e uit Rusland afkomstig zijn. Deze 
instructies zouden gelden in geval van oorlog of andere 
omstandigheden. 
Alle leden die voor het bovenstaande in aanmerking komen 
en na de oorlog lid zijn geworden, zijn in hun gangen 
nagegaan. Thans moeten de leden die lid zijn van het NVV 
nagegaan worden; beslist moet woxden o:.C zij in l: • V.V.
kringen bekend staan als de commanistische richting of 
gedachte toegedaan. 
Zagscan wijst erop dat er in de laatste tijd een tas in 
het �obouw is, die doo� Stofkooper wel eens gehaP-ld wordt. 
neie tas ia gesloten en moet met een sleuteltje geopend 
worden. In de tas bevinden zich docum.nten wel� worden 
gelezen en waaruit soms enkele punten worden overgenomen. 
Voor zov•r zegsman beisrepen heeft, oirou.leert deze tas 
tussen vereoh1llende partijgebouwen. 
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. V n. ox1co11t1�01eerbi;._1L\e zi jd.e, "010.a.rvart i:.ie be·tirtJUW'""' 
baur11eid mij niet beJr.er1.û·1s, verna.m ik liet volgende! 

· Een ·zels:ere ,r�n BREUI1Ci1I"E�î, vJ011ende :i.rt tle or.1t"ev i:r1g
van de �1i jksverzekB1�i�· ... gsbar.ili:

;) 
\i e1'fl.kzc:12.rr1 bij de 1�.u.ssische hci!.n

dels.r:�issie te u��Je11t zoti de man acl1'ter de scl1err.r1e11 )..'k. r1 �\frar: 
' ' 

het eonw1unisGj"sche .syiont1u.ee-net i.n NE.�e:::�1&.ndo 
De be.kende Cl1.risticr2�1� �·; Ifil zou nog \Jel 

Lierj�ede hebben, r��a1� onde1:geschî,l�"t zij11 u�:n 1.r'(An� 
•• 

.. 

!11.<li en .• �oweli jlc� zou iK c: ... �rne op de hoci ç i;e 1J�o1�ä.en
gesteld .. 1.et hetgeer� 1 ... r h1erc�1i;retb·t; belt-end� is; 
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UITTREI(SEL 

Uit : OD 905 

Voor: 
OD 1078 

Ag.nr: 83897

Aard van het stuk: 

Betr.: S. de Koning. 

Naam: Gegevens CPN Utrecht 

Naam: CPN Inlichtingendie nst 

Afz. : 
A/1 

datum: 17-4.-50 

E.Qkele maanden geleden werd op een scholinescursus .van de 

. •---· 

EVC van een onbekende vrouw het volgende oprevangen uit een 
gesprek, hetwelk zij met een andere, even eens onbekende vrouw, 
vo erde. Eerstteno emde vertelae n.l. dat zij op een kantoor 
werkzaam was en dat dit s pec iaa 1 was om te spionne ren. 

Deze w[�ek werd van gehee1 andere zijde gemeld, dat SIE!-.�TJE 
D� KONING, geb. te Utrecht 3-9-23, weryzaam op het kantoor 
van "Demka" (Ned. Staalfabrieken te Zuilen) ten behoeve van 
de partij moest opgeven wat de laatste tijd door Demka aan 
de Hembrug was geleverd. De Koning beloofde dat zij zou na
gaan wat het laatste jaar door de fabriek aan de Hembrug was 
geleverd en dat zij deze opdracht met spoed zou uitvoeren. 

Thans is gebleken door middel van een foto dat bovenbedoelde 
"spionne" en Siemetje de Koning een en dezelfde is. 

De partij is op de hoo gte van wat door "Demka" te Zuilen aan 
de Hembrug is geleverd en met welke sch epen het materiaal is 
vervoerd (zie ook rapport A/1-352'50 dd 17-4-50). 
Inmiddels is SIEr\iENTJE DE KONING, geb. 3-9-23, volgens in
lichtingen van partijzijde, bij "Demka '' ontslagen; zij" was 
daar nog niet vast aangesteld. Door de Arbeidsbeurs te Utrecht 
v-,erd echter geen geno egen genomen met dit ontslag • 

GNIRR EP heeft erop gewezen dat arbeiders die ervoor in 
de gelegenhe id zijn moeten nagaan wat de fabriek waar zij 
werken produc eert en voor wie. Hij gaf het advies te lezen 
wat er onder de tekeningen staat en wat op werkbonnen staat 
vermeld; dikwijls treft men hierop de naam van de besteller 
aan. 

s. de Koning is ontslaeen.

Uitgetr. door: vdM 
Op aanwijzing van: C 5 

Datum : 18 September 1950 

<!> 4006 1 - '49 



Indice: 

MINISTERIE VAN 
Afdeling: MAR.ID. I:ndustr•le beveiliging. ..;, 

���mm�Dl3tt:�-�ü:� P• a. Werkspoor Amste����. verzocht 1 , a r,z;,.y 1��g nummer van deze �!ef !lWkeu,,1,:-trv!,l'metd"en 

i�i 0.K. 1

l PAR:

AAN DRS. A. KUIPERS. 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

J'avastraat 68. 
den Haag. 

uw kenmerk 

81253. 

uw brief van 1 ons nummer ·�·Amsterdam.

onderwerp: �. 81253.

bijlagen: (leen 

P 0182/I.B./W.L. de 28ste April 1950 

IfJiet economisch bureau B�ers is in .Amsterdam 
totaal onbekend. 

Verzoeke juiste 

' '" "'. " . .  ., � '"" 



Uit : OD 9o5 

Voor : Od 1078 

Ag.nr: 85507 

Aard van het stuk: 

UITTREI<SEL 

Naam: 

Naam: 

Afz. : 

Gegevens CPN Utrecht 

CBN Inlichtingendienst 

A/1 datum: 13. 5. 50 

SCHALKER zou gezegd hebben. "Thans moeten wij (districtsbestuur) 
vertrouwde leden aanwijzen, die in de gelege1uieid zijn, na te gaan, 
hoe sterk de militaire kazernes bezet zijn, wat voor troepen en 
welke wapenen ter beschikking zijn, waar deze wapens zich bevinden 
of ze compleet zijn of dat de ontbrekende onderdelen ergens anders 
zijn opgeborgen. Voorts, wat wordt er ten behoeve van militaire 
doeleinden gebouwd? Welke strategische punten worden bezet gehou
den of zullen direct bezet V'orden? Amerika levert nu wapens, Rus
land zal ook wapens gaan leveren. 

Uitgetr. door: O. 

Datum: 18 • 9 • 50 

� 40061 - '49 

Op aanwijzing van: C 5



UITTREIZSEL 

Uit : OD 905 

Voor : OD 1078 

Ag.nr: 85164 

Aard van het stuk: 

Naam: Gegevens CPN Utrecht 

Naam: 

Afz. : 

CPN Inlichtingendienst 

A/1 datum: 8.5.50 

Vervolgens werd gesproken over de Russische geheime Dienst, die 
te Utrecht uit 7 personen zou bestaan en deze personen zouden met 
vooraanstaande mensen in contact staan. Volgens de gegevens van de
ze dienst zijn de regeringspersonen goed op de hoogte van de be
doelingen van de partij en zouden er spionnen zowel in de dagelijk
se als in de districtsbesturen zijn. De j_nlichtingendienst van de 
CPN staat verbaasd dat de regering zo veel weet. 

Uitgetr. door: o. Op aanwijzing van: C 5 

Datum: 

� 40061 - '49 

"' 
� 
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Q4 !) '::. \·vv l\Taar aanleiding va11 11evensvermeld scl1rijven ifJol"d L mede-
gedeeld, dat geen beves�iging is verkregen van het bericht, 
dat in de Paulus Potverstraat te _'s-Gravenhage een afdeling 
is gevestigd van de l?.ussisc11e spionnagedienst. De Paulus
Potterstraat is een betrekkelijk lange s·traat. De bewoners 
bel1.oren gro�te11deels to't de klasse de1" kleine ltouplieden, 
straatven�ers en losse arbeiders. Onder hen bevinden zich 
diverse personen, die lid zijn van de Communistische Partij 
van Nederland (C.P.N.), of met de beginselen va11 die par�ij 
sympathiseren. 

Niet is gebleken, dat op een dezer adressen bezoeken 
v-vorden gebracht door de in het onderv11erpelijlce schrijven ge-

·Ltfloemde persone11. en buitenlanders. (einde)

•
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No.� B85711 

Ond .• : Ontmoet in gs plaat sen 
vail coummnisten. 

n.a.v. schr. van Leiden 85711 Co 81615
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• 

Lte Leiden 

• 

Faar aanleiding van Uw schrijven A/1 no. 215'50 van 
6.;1.1950 moge ik U bericl1ten, dat bij eón terzake inae
steld onderzoek niets bu·end is geworden o�trent oen 
aan de Paulus Pottorstr&at to 's-Gravenhage �evsstigde 
Russische spiqnnage-afdelingo De bewoners van deze lange 
straat "zijn grotende.els l�leine 1-00:rlleden als straatven
ters Gn losse 'arbeiders, onder wie zich betrekkelijk veel 
communisten bevinden. Bezoeken van Chr. Smit en L .D.E.J. 
Y.ramer aan enig �an deze straat geler:en pand zijn niet 
vastgesteld kunnen worden. 

In het perc,eel Bree straat 55 Lis het kantoor van een 
notaris gevestigd. Deze notaris zowel als ziJn huisbewaar
der zijn politiek niet communistisch georienteerd. Voor 
zover vastgesteld :is kunnen worden hebben aldaar nimme1"'
ontmoetingen van communisten plaats �ehad. 

Betreffende het in U hogerverr•old schrijven vermel
de oo"l.g.res in Düsseldorf en de persoon, die werl�krac}lten 
zou a!lnt.rekken voor een fabriek te Hengelo of Helmond 
wordt eveneens een onderzoek ingesteld. Ik stel mij voor 
U te zijner tijd m�t de resultaten daarvan in kennis te 
stellen • 

FTET HOQH'T) VAN D� DIENST 
namens deze: 

- 'J. G. Crqpbentlam

De Heer Hoofdcommissaris van Pol�tie 
te 
U'l1 R"F! CHT. 
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Ont.mootin 7splantsen 
van cornmunïsten. 
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Naar auµleiàing van �, schrijven A/1 no. 215'50 van 
6 .:; .1950 o�e lk berichten, dL1 t b!°j oen terzake ingc
stel:l onde1"zoe � · n.iets bekend is .e;e-..:ordcn Ol"atrent een 
e1.c ... n de ·aulus fotterstraat te '$-r:.r•a venhage r;evestiede . 
ï:ussisc e spionnage-afdeJ.ing. De be "Oners van deze la�ge 
straat zij. g1·0·' :endoels kleine kooplieden als straatven
ters en losse arbeiders, onder wie zi.ch bot.rekkelijk veel 
co.mm.uniste11 bevi:den. Bezoeken van Ch.t'. Smit en L"D"E.J. 
Yramer aan ani?" aa dsze · ntraat -cle e" p nd z:i;n niet · 

e.stgesteld c:unnen v·orden. 
·· 

Lte Leiden In het perceel J3reosi.iraat t:5l1s h·et ko.ntoo.r v�n e�n 
notaris gevestigd" Deze notaris zo·.,el · �ls zijn lmisbe\"tëlal'
der zijn politiek 'niet comn unistisoh Reorienteerd" Voor 
zover vastgesteld is kunnen werden llebben aldaar nimmer . 
ontmoetingen V{l.n communisten plaats .:rehad" 

Be.treffende het· ln U hogervermeld schriJven verrt.i,l
de congres in üsseldorf en de persoon, die werkkrachten 
zou aantrekken voor een fabriek te Hen�elo of relmond 
worçlt eveneens en onderz�ek' ingesteld: k stel mij voor 
U te zijner tijd· IG.et de resultaten daarvan in l::onnis te 
stellen • 

HET HOOFD V N D.!. DIEI·:"ST 
namens deze: 

(1ï 
y· J. G. Cm:hbe:uda:m. 

Te Heer Hoofdcommissaris van Folitio 
te 
uTnF.CHT.. 



�14/V.622 

Aanv. rapport. 

Aan het: 

{ft '

'�- 2 ·JUNI 1��J' 

I � 
-

lt 
ACD1 t9 f j ·

) ... l 

Bij rapport 14/V.622 dd. 1.3.•50 werd U bericht over 
een bedrijfseconoom uit Amsterdam, die voor een accountants
bureau o.a. in de D.U.W.werkte. 

Tijdens een feestavond der C.P.N. c.a. te Haarlem op 
27.5.'50 trad o.a. op "De Rode Ster" uit Amsterdam. De 
bedrijfseconoom bleek te fungeren als manager voor dit ge
zelschap. Einde. 

fi 31 Mei 1950 

Hoofd van de B.V.D. 
J'avastraat 68 
ts-G r a v e n  h a  ge. 
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In aansluiting op mijn bijgaand. schrijven no. 81253, 
gedateerd ep l�.6 olP.50 moge ik U nog'berichten, dat ·de in 
dat schrijven,bedoelde econoom op 27.5.1950 te Haar�em op
t rad als '.'n1anage.r'' van hBt g�ezelscbap� r'De ·Rode Ster�vl 4'. Op 

- • 1 

dit gezelscl1a.p heeft betrekk·fng l111�· schri�îven noo �896-'49
van ? � 2 o 105 0 • , · · · , 
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Uit • 

• 

Voor 

OD 349 

OD 1078 

• UITTREKSEL

Naam: MAANDRAPPORTEN Limburg. 

Naam: C.P.N.-Inlichtingendienst • . 
.. 

; 

Ag. nr: Afz. • 

• BsV:I 
Datum: Nov .1950 

- -

Aard van het stuk: Betreft: Mt.tandra,pport Heerlen d.d.12 Juli 1950 

• 

• • • • • 
• 

. Opmerkelijk is het, d�t iedere actie en propaganda. voor de 
communistische idee§n hoofdzakelijk wordt gevoerd dmor de communistische 
mantelorganisaties.De C .P .N.-a,fdelingen houden zich blijkba .. qr meer bezig 
met spionn,age en controle werk • 

• 

• 

Uitgetr. door: T. G. 

Datum: 18.1.52 
• 

Op aanwijzing van: B V 

110185 - 51 - 116 2 



• 

UITTREI(SEL 

Uit OD 1490 Naam: cpm Illegale activiteit en Organisatie. 

Voor: OD 1078 � ?' Naam: 

Ag.nr: ACD 91069 Afz. : K.B. datum: 10. 8. 50

Aard van het stuk: rapport 

BETREFT: Bedekte activiteit van de CPN 

Van een doorgaans betrouwbaar informant ontving ik het volgende 
bericht. 

Door het partijsecretariaat werd aan de politiek-secretaris van 
een middelgroot industriecentrum een brief gezonden, waarin aan 
bovengenoemde functionaris werd verzocht zeer vertrouwde CPN-ers 
uit te zeken die bepaalde diensten zouden moeten gaan verric11ten. 

De politiek-secretaris heeft hierover de plaatselijke raad van de 
EVC geraadpleegd. Hij vertelde, dat de uitverkorenen van de be
drijven, waar zij werkzaam zilÏJn, moeten ra.pporteren over de pro-
ductie en andere bijzonderheden van die bedrijven. 
Obk moeten deze leden rapport uitbrengen over andere CPN-ers en 
EVC-ers. Nadere bijzonderheden zouden volgen. 

N.B. Getracht zal worden het bewuste schrijven van het Partij
secrei,ariaat in handen te krijgen. 

Uitgetr. door: MLO 

Datum: 22. 6. 51

� 40061 - '49 

Op aanwijzing van: CVN III 
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1:raar aanleiding var1 a e door 1' �eezonden i11fo1-l:11atie-
Jcaart bet·�effe,r:ide t!a.1:-iin1.1s 11·ose:phus 1·ol\1r1ItfK, :�eb4 ?,8.�. , 
1902 te 1·.osser, v�7onenö�e î)enel(amperstrEt'at 90 ï-�{, Be� ·te 
I..1osser; moe_:e ik lJ ver:?;oe}w e11 n1i .. ; een -û1t,voe�r-ig rà1�po.r-t 
te \�iJ� 1 eri aoar! t,o(���omen. o"t" .tre··· ! enoeinde r,., cT. Ji:onninlc) 
v aa t' in, �o .40 :E3·l.i.j1:, -v101"'(lt vE:1�r

h el d, viraaru i t het door
.<;e v e11 van de ns.1 en is -C'h)_eken J1 ·e ]�ör1n:l.r1k deze na-, 

n1en. o"' ve1'tk.r ij een en aan 11rie het doo1�t�e vc-,n j_s P.:es chj_ ed. o 

• 

an de Hee1-;

Korpschef van PoJ.itie 
te 
OL'OE!�'"" A.\ .. 

I 

• 

1 �r:1 1IO OFD V l�Ii DF.! DIEl\1ST 
: namr:: n..1 deze:

• 

'J. G. Crabbenctam 
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UITTREI(SEL 

Voor .... 
,} 

. .. :./ .... . ... ....... ............ .. ... Naam ...... ..................................... . 

Origineel in OD 425 
.. .. .. .. .. .. .. . ...... . 

Volgnr. . ...... .............. Ag.nr .. . 

. . ....................... Naam ........ I.3-.�Y.E3.J.J.:J.gtn.g . .JvI_i..µ:i,,.$.t�.:r:L. e yç1.n... B.u.itenl.and
se Zaken 

.. Aard van het stuk . . Y�:r.s.Jé:lg bespreking .. ....... .. . . . . 

............. Afz ... D. II b ................................................................... Datum ....... 2..5.'.':".8::-: .. ' .. 5.0. .. . 

• 

Uitgetrokken door ... 

Op aanwijzing van 

i?> 5074 - '48 

. . . . . . 

In verband met u ittreksel uit CO 60908 de be
veiligin gsambtenaar gevraagd of bij het Ministerie 
bekend waren de n amen Van Groningen en Meeuwsen, v an 
wie vermoed werd dat zij in relatie zouden staan met 
bepaalde CPN krin gen. De naam Meeuwsen is bij bet 

Min isterie onbekend. Van Groningen kom t inderdaad voor. 
-Een man van die naam, t.w. R.J .van Groningen, geboren
in 1896 (na dere personalia nog n iet bekend) is als
sociaal attaché werkzaam bij de ambassade te Brussel.
De sociale attaché heeft zijn bur eau aan het adres
Rue capi taine cre spel 2, Bruss el. Vroeger was de
heer van Groningen werkzaam als directeur ter Kan se
larij te Brussel. Na de oorlog werd hij in zijn tegen
woordige functi e aangenomen •

• 

. . ........ Afd./Sectie . D • Ib .................... Datum . .  �Q :-::� .. �.' .. 59 ............ . 



•• 

Uit : PD 15220 

Voor : OD 1078 

Ag.nr: 91351 

UITTREI(SEL 

Naam: H.A. van RIJSEWIJK. 

Naam: C .P • N • ..I BLI CHT INGEND IBNS T 

Afz. : Comm. der Kon.Marechaussee datum: 18 Aug.1951 

Aard van het stuk: Betreft :5e Colonne voorbereidingen van Communistische zijde • 
. . . . . . . . . . . 

. ONDER VOORBEHOUD voor wat betreft de BETROUWBAARHEID van zowel BERICHT 

als BERICHTGEVER • 

. . . . . . . . . . . . . . . . 

l.!.!_ Voorts verklaarde!.:_ 

" Via BEUSKER, fabrikant van precisie-instrumenten en als zodanig leve
rancier aan de Kon.Marine Nederland, is afgelopen week een aantal niet aan X pre
cies bekende gegevens overgegeven aan de C.P.N. te Amsterdam, betrekking hebbende 
vermoedelijk op toestanden en mogelijkheden bij genoemde Marinedienst.Of die ge
gevens van BEUSKER persoonlijk dan wel één zijner employé•s zijn gekomen is niet 
met zekerheid te zeggen.Hierna. verklaarde X nog vernoemen te hebben, dat BEUSKER 
gegevens had verstrekt betrekkelijk de de fabrika'i\ten, die hij leverde aan de Kon. 
Marine Nederland, zoals periscopen en onderdelen van het z.g. Snorkeapparaat voor 
duikboten.Deze gegevens zou BEUSKER zelf hebben afgegeven aan een zekere communist, 
zich noemende BENSCHOP, wonende te .Amsterdam in het cafe van Ali van NIMWEGEN aan 
of nabij de Zeedijk of Nieuwe Dijk aldaar in de nabijheid van het Hoofdkwartier 
van het Leger des Heila • 

.ê.!.• Over zijn contacten in'Amsterda.m verklaarde!._: 

Jopie van der SCHOUW of Jopie SCHOUW, wonende te Amsterdam, Valerius
straat 163 (???) en 
de familie KREsJEFSKY, wonende te Amsterdam, Borsenburgerstraat 102 of 100 ( ??? )
zouden belangrijke aanèeopadressen zijn voor de berichtendienst van de C.P.N. vanuit 
alle landen, meer speciaal voor de communistische opvarenden van zeeschepen, die in 
.Amsterdam hun lading lossen in het bijzonder van uit het Noorden komenden. 

Op het laatste adres zouden bedoelde opvarenden tijdBBS het verblijf van 
hun schip in de Amsterdamse havens of soms ook langer aan Nederlandse communisten 
cursussen geven. 

Uitgetr. door: T .G • 

Datum: 10.10. '51

; 40061 - '49 

Op aanwijzing van: CVN I 



No. 14?8-l-'bO. ·--------1 

:î 
Uw schr. No. 8236? dd. 25-4-'50. 

ONDER'ii'ERP : Van Breukelen en Chr. Smit. 

i. f;� ·:_..../0 . ·;:;: 
li· r 

• 

VERTRCUWELI JK. 

DAT:•� ·_,. 

PAi: 

t-!!9 
/- 1 
. l I C, • 

3 Augustus 1950. 

Op grond van de inhoud van Uw nevenvermeld schrijven is 
dezerzijds getracht vast te stellen, wie met de door U ge
noemde Van BREUKl!�IEN bedoeld kan zijn. Het ingestelde onder-
zoek bad echter niet het gewenste resultaat. 

Naar van doorgaans goed geinformeerde zijde werd vernomen, zouden 
bij de Russische Handelsvertegenwoordiging te Amsterdam geen 
Nederlanaefs meer, althans niet officieel, werkzaam zijn. 

Enige personen van bedoelde naam, woonachtig in de omgeving 
van het gebouw van de Rijksverzekeringsbank te Amsterdam -
Apoililolaan en Lutm3.straat - zijn voorts onder de loupe genomen

J 

doch op die wijze werd ook geen tastbaar resultaat bereikt. 

Evenmin is in de administratie van deze dienst iets bekend 
omtrent een Van Breukelen, die voor de door U bedoelde activiteit 
in aanmerking zou kunnen komen. 

Wat de bekende Christiaan SMIT overigens betreft, zal het U 
waarschijnlijk niet onbekend zijn

1 
dat deze de laatste tijd 

in het C.P.N.-werk vrijwel niet op de voorgrond is getreden; 
de indruk bestaat, dat hij door de C.P.N.-leiding enigszins 
uitgerangeerd is. 

Dezerzijds blijft inmiddels de aandacht op Van BREUKEIEN gevestigd; 
mochten U echter nog indicaties bereiken, v1elke vaststelling van 
zijn juiste personalia zouden kunnen vergemakkelijken, dan zal 
mededeling hiervan op prijs worden gesteld. 

E-3.
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Inlicht�ngen-agent: 

:��
dhaid personen. 

Inlichtingenagent: 
voor b

�

d ijven
. 
, fabrieken 

. r' . uct ie enz . } 
•' 

' 
Inlicht.ineen-agent: 
voor militaire objecten, 
bruggen, wege n. ;f. a&�aferent

lnl i chtineen-agent: 
voor infiltratie in vakorEanisaties 
re r•eringskrin.,::en ,P. v.d. A. ,politie , 

°'"· L."'1nnurs I .. 
door 
t.w.:

connnunisten. 
1. C .P ,N. -leden.

\ '. . . 

le�er, la
�
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rat

.
oria, enz. 
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2. zgn."afvalligen".
3. fellow-travellers.
4. mensen zoals Joop ZViART,die

tro even in handen hebben t.o .• v.
hooggeplaatste personen.

lk ver moed, dat de best en uit deze inlichtingen-r.roep gevraagd word en

uit de c .P .N. t e treden en als gehe im agent regelre cht vanu:itJ; .Afl' S'I'ERDJ,?{

tewerk gesteld. worden of als top-secret agente�, zonder ip.m�ing van 

het è .l' .N. bestuur A 'l>.All,1- doo!' de  Km.JINFOm. of door MOSKOU � dienst 

genomen worden. 
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V • ..... • .L • ..!.. .L I J _I J: I " 8-.w . Dl. .w !J.r ·-·- ----- - -

" •••••• IT L" J1'.....i�u-?. _.:_-'--;._,: _1_L.., JOL.tL .1 . .:..:: r ,. .. c'l1Y L . .J.::JLJ8"l., C::CC 
001., 11_cI.!.'.!J .r .... .J JR.1.1.J.i.:iD LO:t.G � ... Go .J11w1.... .rl. _,oLI·rICLL Ld'l'Y Iv...:o 
-.u· .,.G.w .... JY L,_;I}: 0.l.'' TiLl .JOVL}l' ,.J:uV ......... :tITJ..J;�.T ••••••• " (Report of 
the 3.oyal Conunission, blz. 29) 

... 1. .t1.lle C .P ...... -lecLen moeten 1.· orden __;ee.cht iï1J_ic 1tin_;e te 
verschaffen. 

B • .i.:.:eu o.ar1te.l J.l ...... lee.en heb".)en een specLüe 02ài"'2c: .. t tot 
het verza .elen van inlic•1ti 1i:;en ir hun neaste om�evinc; 
zij houden ht'n normale 1 • .:erkkri':,; (ov. Jhr. L,.: .. : . ...w-�b 1ij 
3ecker c::� .Jo 1s). 

C. ..]nl:ole C. P.: .• -led.en zij r. vrijt;esteld en ;;eheel of cedeel
telijk 1aerkzaam voor de inlicirl:ïinbe.üdieflst van de G .1- .1 i.

( IJHC ·" , I T") .-, · IDD 71 ,? ) .t. .L IJ:! ' !. '-' .t .W-L' \.:r.!., lu.1..w� . • 

.J. Geen C.P._ .-lid meer • .. erkzaa:i1 voor eer1 :1uf"'sisc�1e irllich
till�endieri s·c. (bv. v1a.=' rsci1ijnlijk: GOL'"LOOLJ...i::, ... u .JR-0.,.,.B e.a. ) 

ad A e1 B.: no� een zuivere J.�.R.-zaak. 

ad :J. 

o.d D. 

: deze lieden :1eo·oen direct of indirect conto.et 
met een Russiscne in}ic11ti 1.cend.ienst, maar 5e
horen er zelf 1iet toe. 

: er 11oet rekm-:ii "5 '..orcle1: �ehoud8n net de :nogelijk
heid, d:it er drie .Russische inlichti'l[.;endiensten 
oestaan: 

I. 131:ci tenlandse Lllicht�n;.;enctionst v2.n het l'..i
�d.sterie van Binnenlandse Zaken.

II. Inlicutin.;endienst van het I.tinisterie vo.n
Oorlo0 - lG:tIVEL1JKY tot October 19:Yl, "Rote
Kapelle 11 m.et GOlLOO�..; vóór en tijdens d.e oor
lor;.

III. Inlicht;L 1.,_;endie·-1st van de h.OI.1L.lüüL ( ,,OLL J�
BBH.)

,Jaé,r de Inlic�1tingendienst vnn de O.P.1:. onder ;:_;erang
schikt moet 1:1orde11, is r:ioc; niet r,iet zekerheid ce ze ;�en, vor
Lloedelijk o�ûer III. 

Tot lS)'l ,,aren de diverse a.ie:i.1ste··1 in .;es-lï-.Juropa nie·c 
stren_; 6esc,1eiden.; zij 1:Jerkten onder leidi:.1c; van Ign:.1-z IL..;I.3,.)
en ûtJï!ITiJKY. In 1936 1.1ercl b.v. GOULOOL.1: aancesteld als ver
·ündin.6smc .. n tussen de :)1: ssische inlichtincendienst e 'l de lei
èlinv v9.n de C.P.1'!. in .8.Insterdarn. Na ;1et afvallen vm1 IC;UVIT,.3-
... :Y werd een ._;eheel niem·1 apparaat op6ebouv1d, YJaarin slechts 
enkele oude t;e crouvJGn, w.o. GOULOOL.E, ,:1erde11. opgenomen. 

::..ijn persoonlijk idee hierofacrent is, dat na de zuive
rinc:sg_ctie in het :1.ode Lec:er en het daarop volgende weglopen 
van R�L:k:3 en E:UVII'JKY de t1xee inlichtinz_;endiens-ten gesc··1eiden 
11erde11 ex c.z.t slee .ts tijdens de oorlo.:_; - door o:..istG.ndi0heden 
..;edv10 .... �e.i.1 - hier en daar nieuv, contact ontsto:1d. (Ro·te Kapelle 
er :.:;uitserse eï1 .Jranse Communistische :i.. ;-+.....:-tij). 

In het rapport van de :.ederla:c,dse r�ilit,_ ire attaché te 
.:·Àshi:-icton (...,.JD 31844) vrnrat ook 5esproke11 va 1 een drietal 

Hhoofdrinc;en.11 , 1. l. één voor inlichtin,_;en op militair gebied, 
een Komi:c.tern-c..Jpc.raat voor politieke inlicntj.11.sen en een H.K. 
�J. D.-or:_;anisa.tie voor alle noselijke geheime acties. 

In Canada zouden tenminste 6 rinGen t;;eo:pere�rd hebben, welke 
pdrallel-ór�a�:isacies ia de UJA zoude� heb�en gehad. 



• 

Het aan dit ex_posé toeGevoe.::.;de sci1ema '.'!erd opcesteld aan 
de '1,ud vs.., een é.::..� .t·ll no...; niet cecontroleerde ce...;eve 1s (G.J lOT:l), 
voor Ci.G j .Lst':ieid de.arvan kc:n dus n.Let Y.1orèle•1 in_;estaan. 

Onze tau::.C is het orn de bilne,1...::;elrnmen inlic:átingen op hun 
Graad van -.·:uarschijnlijlcheicl te onderzoeken, te zien hoe het 
:..ic �eHa. in '!Ierkelijkheid moet \,Orde 1 ope;ebpuwd en v·elke perso
nen voor de diverse inlicb.tingendie,rnte 1. v,erkza&m zijr .• 

Onder .1.'i.., B, C en D is de �roep vEm erkende co1Tiunisten op

...;enomön, ede zic11. itet Lüic'1ti 1�e11:·;erl:;: · bezi.; houden . .Je mensen, 
die lrne:.."ierslijnen i'.i.1 sta 1.d h01..1.den, of daarbij behulpzaam zijn, 
zijn hie:c ne.t-uurlijk o.Lw.fsclleidelijl{ mee verbono.en • 

..5en vijfde groep vrnrdt 0evormd door de ·üe-i:; er,:ende commu
•"isten, lcie zich op e,_i t terrein bev;e..;en en acerund 11 11orde.1 door 
mensen uit 3roep Do 

Ten,.:,lotte heeft iedere inlichtingendienst zijn leidende 
I\ nctio 1.i1c.ris, vernoedelij �:;: iemand Vû .. 1 : ussische origine, die 
zich ec'lter niet in het la.nu zelf beil.oeI·t o-o te houden. I111_:.ien 
b.v. zot· bli�/rnn, dat er wei.li.; of ::;een codê-telegra.nme.a zou
de.: 1.,ord-J 1 verzonden va.nuit de .dussische J.mbë.ssade of de Ean
delswissie, zou hieruit de ...;evol...;trekkin� :kunnen 1.:orden 3em2.akt � 
clat de leidi:n_; ::;evende fi2,uren niet ir. ï;ede:rl3.üd c.:;ezt1:<.tio11neercl 
zijn. Het 1.-1r.,.s ook voor ê.e oorlo_:; oen be�rn:ad versc:1.ijnsel� dat 
spiom1en in '1et ene land 11 .._;ert111d· 1 'cierden vmwit eei. 1a1rurstaat. 

Het is m.i. noodzakelijk de verscnillende, vernoedelijk in 
... ·cclerland opererende inlichtir ;en-s.üonnar;e,._Lienr-d:;en uiteindelijk 
naast elkaar te bezien en te beuerken in de afd. C. 
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.'H,Il\J 1:�-:,TERIE V Ar 
BINlfflL(JtNDSE ZAitffl 

l\lo * 9 9047? C') 
:}}�

2�l<t � gene 

�etr g Van BREUKmLEN 
-=n, 7 llAFt J "Wa 5 71 mu: M ............... ., 1 ,,. 7 T_, 

• , 
• 

Iviet verivijzi11g naar ·u,u sclirijven. onder A/1 no (J 26350 
C�P.N e d�d� 2lç 3�50 moge ik U verzoeken mij mede te delen

9 
of 

de genoemde ran BREUKli}LEJSf mogelijk identiek kai.� zijn met: 
• 

• 

Alber�us Johannes van BB�-UKELEN� 
geboren 28 Augustus 19C8� 
wonende Leeuweriks-t;ra� .. b ,4 .. , lltrechtlll 

Ontv. bew: ..................................................... 111!1 
l1) ('· ; ....... l

• I r � • -b .\. 1 ..., �l. o ...... _.,., .................. l .................... 'l.ac, - .. ... 
• • 

Antwoord . . . . . . . . ................................................. .

.. • 

HET HOOFD VA rr DE DI111NST � 
Na.rnen.s deze, 

/v.,/ 

Jhr �[r r� {; J. � Tl1 � Sei·rarir:, &

Aan a.e Heer fioofdeomnlissaris v·an Politie -r;e
UTRECHT 

• 

• 

• 

1 

1 



TM. 

MINISTERIE VAN 
BI1-rn:ENLANDSE ZAKEN 

•s-Gravenh�e, 18 october 1950.

No.: 90477 • 
Dijl.: Gene. 

GEHEIM. 

Betr.: Russische Handelsdelegatie Amsterdam. 

In Uw schrijven No. 1478-1-'50 d.d. 3 Augus
tus 1950; omtrent een zekere van BREUKELEN, werkzaam bij 
de Russische Handelsdelegatie te Uwent, bericht U ttNaar 
van doorgaans goed gein.formeerde zijde werd vernomen, zou
den bij de Russische Handelsvertegenwoo rdiging te Amster
dam geen·Nederlanders meer, althans niet officiëel, werk
zaam zijn. u 

Ik moge U verzoeken mij te doen mededelen 
of ik hierui t de gevolgtrekking kan maken, dat U beschikt 
over een betrouwbaar contaot p in staat inlichtingen om
trent deze sovjet-vertegenwoordiging te verstrekken. 

In het bevestigende geval zal ik het op prijs 
stellen een nieuwe opgave te ontvangen van h�t officiëel 
aanwezige personeel, met vermelding van de werkelijke aard 
van hun werk en hun woonplaatsen. 

HET HOOFD VAN DE DIENST, 
Namens deze, 

Jhr I4r w.J.Th. Serraris, 
voo r deze, 

4 � 
Dr P.J. Platteel. 

Aan de Heer Hoef' dcommissaris van Poli tl e
te 
A M STER DA M. 
-



N o t i t i e 

A n: H.B. 
Va_: B III 
No.: B 92410 

n o a ov. schr o van Arnhem 92410 z Co

IIIg/h i 3 rear en meer blijkt, dat de belangstelling van de 
G.P.Ne voor de bedrijven, met name de vitale, van twee
erlei aard is. 
1e Het normale bedrijfswerk. Hieronder zijn te verstaan 

de pogingen om de invloed van de C.P.N. onder de 
bedrijfsarbeiders te vergroten, niet alleen mot 
het OOB op ledenwinning, maar in het bJzonder met 
het oog op het ontketenen van acties ala st.akine;en • 
.Het is duidelijk dat men om elke gelegenheid om een 
actio to beginnen ui"G te b"umen bui ten zo _;oed moge
lijk op de hoog·te moet zijn van alle 5.n een bepaald 
bedrijf heersende toeet. .. nuen, zowel op sociaal ge
bied als b.v. op het torroin van de voorziening va.c. 
werk (geplaatste orders e.d.). Dat hiera n grote 
aandacht •uo:i:."d t bes tecd, blijkt uit tal van binnenge
komen in.lichtingen. 

2e.IIet streven van de c.P.N. om in staat te zijn de be
drijven onder eieen leiding te �unnen voortzetten, 
eventueel n� de zaak vooraf voor kortere of langere 
tijd te hebben doen stil-leggen. Omtrent het bestaan 
vun dit o trev 11. zijn allengs lnE:lDrdere aanwijziaga.n 
binnen gekomen. Enige van de meest spreLende worden 
hierna gereleveerd. 
Van é�n informant, wiens berichten ,;;al vaag� maar 
overigens betrouwbaur zijn gebleken, kwamen achter
eenvolgens twee mededelingen hitn:·over binnen. 

In zijn eerste bericht zegt deze, in een ver-
trom,elijk gesprek re.et een vooraar\staanc1 ftmctionaris 
van de c.P.N. vernomen te hebben dat "de bedrijfs
groepen (van de c.P.�r.) moe·ten ga.an zorgen, dat zij 
het bedrijf op ieder moment voor 2 of 3 weken stil 
kunnen leggen. Dit moet eohter zodan:t.g geschieden, dat 
de bedrijven door hen zelf in 2 · 3 uur of hoogstens 
een dag weer op gang gebracht kunnen v.orden" e Voorts 
dat deze groepen voor een 7 tal met name genoemde 
bedrijven reeds voor hun taak klaar waren (een hier
naar in de be trokken _.emeen teu ingoa teld onderzoek 
leverde geen resultaat op, wat, gezien het zeer ge
heime karakter van deze plannen, voor de hand lag). 

In oen volgend bericht zegt deze informant ver
nomen te hebben ( zeel:· vermoedelijk uit dezelfde bron) 
dat thans alle bedrijven getest worden op hun wa�rae 
(voor de volkhuishou.d:ing en/of- de pprlogvoering?), 
de personeelssterkte. oppervlakte, productie en ma
chinebezetting; dat nagegaan wordt welke verbeteringen 
er in elk bedrijf bij de machtsovername door de arbei
ders zouden kunnen worden aangebracht en dat hiervoor 
de boste werkers van het land werden ingezet. 

-Een andere informant-
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Een andere informant, wiens berichten echter vaak 
�inder betrouwbaar gebleken zijn, meldde meermalen, dat 
de CoP.N.-bedrijfsarbeiders inlichtingen moeten verzame
len over de bedrijven, waarin zij werkzaam zijn, met 
name wat en voor wie geproduceerd worJt, grootte van 
het bedrijf en aantal arbeiders daarin werkzaam. Voorts 
meldde deze man, dat op het districtskantoor van de 
C.P�No in een grote stad in het midden vai het land een
stadsplattegrond aanwezig wa.s, waarop waren aangegeven
de diverse politiebureaux, postkantoren, radlooentrale,
eta.dhuia enz. benevens een berekenin� vau het aan tal
personen, dat men dacht nodig te heb bon om de.ze gebouwen
te bezetten en wie en wat men daarin dacht aan te treffen
Achtere r-mvo.lgens zouclen bezet worden. 1e. de radio-, tele
foon- en pos t:lr.Ltn. toren, 2e" de hu:L tenpos ten van da poli tie
3a , twee poli tiebttroaux in de ':>inne.1s tad. Vole;cns de vGr
dere berichten van deze persone:n, zou. men .ir.1. G ".P., ., -
kringen gohoel op de hoogte �ijn met wat er in enkole
grote fabrieken in de plaats zijner inwoning omgaa.t.

Een niet geidentifice .. rdo man (mogelijk oen ver tegen� 
woordiger van het partijbestuur) zc.ide in eon besloten 
C. P "N .-dis trictsconforen tie, dat de bodrljfsarbeiders
de namen v .... 11 de progret1sicf denkenden in de bedrijven 
moeten doorgeven aan de partijleiding. oze namen moesten 
dan in de cartotheek worden op �enomen, O_ptiat, volgens de 
onbekende, op hen bij acties of voor hot ycrkrij_[.ien rn
inlichtingen een beroep kan worden gedaan. 

eor een andere inf or.ian t verJ,laa..:r.de dn. t een hoge 
partij fu.nctiona.1�is u.FJ zeer geheime opdrac '1.tr·-;egeven na 
te g·1.an wellcc leden van het porsoneel van de water leiding 
vun een grote stad voor de 0. l:'. J • betrouwbaar waren te 
achten, hoe hun houding gedurende û.e oorlog was �eweest 
en hoe de hou.ding zou zijn van de ove .. ,:ige employé' o bij ei

machtsovername door de c oP 41N •• 
Overigens kwamen noe vele, minder scherp omlijnde 

en sterk sprekende meldingen binnen, ielke, in combinatie 
met het bovenvermE.tlde de ai tspraak wet·tigen, dat de 
leiding van de C.P.N. verwacht t.z.t. de taak opgedragen 
te krijgen om de vi·tale bedrijven gaande te houden, al
thans zich er op toe legt de�e ·taak te kunnen vervullen o

B III 
t23 Ootober 1950 



No t i t i e  

Aa.n: 
Van: 

rro.: 

K.B. 
H.B. 

B 92410 

n.a.v. schr. van Arnhem 92410 z.Co

Ond.: Bedrijfswerk C.P.N •• 

IIIg/h 3 

Uit meerdere geurende het la�tste jaar binnen
g�komen berichten, waaronder ook enkele welke Uwer
zijds werden doorgegeven, blijkt, dat bij de C .P oî>I. 
het streven(om in staat te zijn de bedrijven t.z.t. 
onder eigen leiding zonder stoornis te kunnen voort
zetten, eventueel na de zaak vooraf voor kortere of 
langere tijd te hebben doen stil leggen. 

De kring van de hieromtrent ingewijden zal uiter
aard zeer klein zijn en bes taan uit moeilijk te be
naderen leden. Niet te min verzoek ik, met het oog 
op het grote belang voor onze dienst, bij alles wat 
hierop betrekking heeft, Uw byzond9re aandacht voor 
deze materie. Ik zal het op prijs stellen indien U 
elke door U ontvangen aanwijzing in deze, per afzon
derlijk schrijven zoudt willen doorgeven. 

III, HoBe 

} 23 Ootober 1950

f I 
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Verbinding: 19 if�-�� Datu
A/1 no 855'50 CPN 
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SEP: 

Betreft: Van Breukelen ··• ,· ... 1 1112'·"'' ·: s� • '6r .. 
------------------------------ -Af. '-fl.J..:?_f __ ---· 

• 

Onder verwijzing naar Uw schrijven no �Q477 
d.d. 15-9-50 en ons rapport A/1-263'50 dd 21-3-5
k:an worden bericht, dat de in laatstge,rioemd 
rapport genoemde Van Breukelen niet is: 
A.J. van BEUkelen, geb. 28-8-08, wonende 
Leeuwerikatraat 4 te Utrecht. · ./ 
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NIEf U.K. 

ACD/ � � 

DAJ: 'Vt -s:J 
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UITTREI(SEL 

Uit : .,.8.J 91�587 

Voor : OD 107,8 

Ag.nr: 

Naam: : :c..arc1overzicht Je·,t ,)er 1950 

Naam: O.P.lf. IElic'.'tin�""ï'"'die,st 

Afz. : datum: 

Aard van het stuk: 

• 

.Je refü.,ctie v _,_n tl.L olitiek e.c Cul tL r" :d crit:i ek op 
verschil 1 e 1d� :1 te'l v .r. ec.: r1 ü'c1lc, L .. nt, :�.c·1t 'wt i"'1 teres-
s� t 8n ,oodz· .. 1-:eli�l( te 11r:ten, 10::vcel lede b.v. "De nie-._-_\7e
.c�oers 11 telt, hoe de ste m·in� en de disc se .:_0, (1 a' r zij 1, v:::,.t 
ze cloe en ·: 1'"'over Z"' s:pre1re�, '1oevee l J cd ' ":.f' . c'i.ric,telijLe 
e 1 Dé.clvL�(ersor._;3.ïÜS' t�es t-.12 P • 1 J.h�c h kr c'1t li t, \.'cl.ar 
ze �,orc1e o_ ,_}:ric re en ' .. ie ,o le:iclen. 

� 

Uitgetr. door: (). 

Datum: 23 .10. 50 

Op aanwijzing van: C 5 

� 40061 - '49 



VERTROUWELIJK. 

I.D. Oldenzaal.

No: i, i - -, e, - sa. Datum, 2 October 1950. 

-- i 
!-50CT.�%! 
.. 

! 

ACD/ ;;1é;,

• 

In verband met het schrijven van 24 Aug. 1950 no: 
91584, betreffende Marinus Josephus Monnink, geboren te 
Losser 28 Februari 1902, wonende N.B. 90 gemeente Losser, 
nabij Oldenzaal, heb ik de eer U het navolgende te berichten. 

Op 19 October 1946 werd deze Monnink als verdacht van 
diefstal van wol door de rijkspolitie in verzekering gesteld. 
Deze woldiefstal had plaats gehad bij de firma Cohen aan de 
Bentheimerstraat te Losser, nabij Oldenzaal, dat is in het 
bewakingsgebied van de rijkspolitie van de post Berghuizen, 
groep Losser. In verband met het onderzoek bleek het nodig 
dat de inverzekeringstelling van Monnink werd verlengd. 
Aan de opperwachtmeester Schurink van de rijkspolitie, post 
Berghuizen, nabij Oldenzaal, heeft Monnink toen de vraag 
voorgelegd, of het niet mogelijk was dat hij in vrijheid 
werd gesteld. Door die opperwachtmeester werd toen aan Mon
nink medegedeeld, dat zulks niet mogelijk was • 
Toen liet Monnink zich als volgt uit: 
" Ja, dat kan nu nog allemaal, maar als straks de communis
ten hier de baas zijn, is zulks wel afgelopen. Wij houden 
ook wel lijsten aan van die politiemensen, die achter de 
communisten aan zitten te vangen." 

Hoe Monnink de namen krijgt van politiemensen, die volgen 
hem, achter de communisten aan zitten te vangen, is hier 
niet bekend.Het is ook niet bekend aan wie hij eventuele 
namen door geeft of op welke wijze zulks geschiedt. 

Dezerzijds wordt dit geval wel in het oog gehouden en 
indien nadere bijzonderheden blijken, dan zullen die aan U 
gemeld worden. Momenteel zijn geen bijzonderheden meer te 
vermelden. 

einde. 
NIET Q.K. 

ACD/ 

-DAT: • 

1 PAR: ' 

. (\ ·- .......
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Uit : 

Voor : OD 1078 

Ag.nr:CO 95235 

Aard van het stuk: 

UITTREIZSEL 

];D 10249 Naam:

Naam: 

Afz. : 

J.F.Houthuvs-. 

CPN-inlich�in�P.noi�nst? 

datum: 

J ohann�s Franziskus HOUTHUYSE, ti;"'!b. 22 JluP-ustns 1899 te DuisburP-', 
wonende te LBndsmeer, Stoom.bootw"'!,e: Hr Sfi, werkz8r-,m o o a e Draed 
en Kabelfabriek te Amsterdam. 
Hij st8at niet guns·l-i g bl')k 0 nd �n is niet hP.trouwboPr. Is "'!�n z-. ... r 
actief lid voor d-. 8.P.N/ en l�est dl"! Waerheid. Hij stelt zijn 
wonin� ter beschikking voor het houd"'!n VPn scholin�sAvond•n -.n 
Communistische bi j'3enkomst�n. QB-è-"s@-sel:rnliRs:sQveF..g�R 
Als arb�ider van ae DRAK& t• �mst�rdam schi��t hij scr�ts•n t� 
verv"ardiFen van v�rschill�na-. alë!r-�r �Fnw�zi.a� machines. 
Jleze schetsen lPRt hij dan ëloo:t; zijn zoon l'!•naamd ::: DAVID HOlTTHUY'-�1<.: 
in het net ov�rt�ken�n·. De hij h�m inwon�nae vrouw �ONIA �A!CO�A 
( g�w':!z�n Russin) ..§.Çhi.in..t aen onder d"'ze t�k"'nin.aP>r in rlP. "Rw.:;sisch-. 
taal de benamfun�-.n te schrijv�n. �at verd-.r m�t deze tAkeninPen wordt 

�edaan is onbekend. Men schijnt zich al �ens in v�rhindinF te hebben 
�esteld met de Russische G�zPnt in NP.derland. 

CO 952�5: in b-.handeling i.v.m. juist t.a.v. de b•last�na� v�rklaEi 
rinf'en h"'!t woord "sohi:int" .c-Pbrnikt wornt • 

Uitgetr. door: Op aanwijzing van: 

Datum: 

� 40061 - '49 
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UITTREl(SEL 

Uit : CO 91129/iACD 9520a;raam: 

Voor : OD 1078 Naam: C.PN inlic:htin�,rndi en'"'t 

Ag.nr: 95208 Afz. : datum: 20.10. i::.;o

Aard van het stuk: 

Door e�n contact bij de Duitse uol i. +_l P. werd mij ID!"!deP-red�eld, 
dat was waar�enomen, da t  door de communist�n d� laRtste tijd 
speciale aandacht werd beste�d aan de b�zettin, d�r �1reeux, 
de sterkte der korpsen, uitrukst�rkte �nz. 

Op het schutblad scliri jft B 111 .f'!: 0a e:; .11. '10 : 
Soort��lijke b�richt�n ov0r b•lPnPST�lling voor politi�
bureaux b�r�ikt�n ons ook uit Utr�cht . 

Uitgetr. door: C 5 Op aanwijzing van: 

Datum: 15 .11. 50 

� 4006 1 - '49 

', 
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No.14?8a 
-1-' 50. 

Jt ÎJ J.. i., i; / 
Uw schr. No.904?7 dd. 18-10-'50. 

ONDERWERP: Russische Handelsdelegatie te Amsterdam. 

• 

GEHEIM. 

'l' I l!. ./V
. J t,l 
V' 

24 October 1950. 

In verband met het verzoek, vervat in Uw nevenvermeld schrijven, 
wordt medegedeeld, dat dezerzijds destijds beschikt kon worden 
over een betrouwbaar contact, werkzaam bij een semi-overheids
instantie, dat op handelsgebied via een nevenafdeling dikwijls 
in connectie kwam met bovenbedoelde delegatie. Als gevolg 
hiervan was bedoeld contact vrij goed bekend met de namen, 
werkzaamheden en het verloop der aan die delegatie verbonden 
employé's van Russische nationaliteit. Aangezien het krachtens 
zijn functie bovendien regelmatig op verschillende bureaux van 
genoemde delegatie kwam, was het tevens mogelijk bekend te 
raken met verschillende bij deze delegatie werkzame Nederlanders. 

Ruim een jaar geleden heeft bedoeld contact een functie in 
officiäle overheidsdienst gekregen; in deze betrekking komt 
het nog wel met verschillende lieden in contact, die met de 

1 
Sowjet-Unie via bedoelde handelsvertegenwoordiging in zakelijke
relatie staan en kunnen op grond van deze situatie van tijd tot 
tijd nog wel eens inlichtingen omtrent zakenmensen worden ver-
kregen, welke van belang worden geacht. 
Direct contact en bezoek aan genoemde delegatie valt evenwel 
momenteel buiten het kader van zijn normale werkzaamheden. 

Als gevolg van deze omstandigheden is het voor bedoeld contact 
niet mogelijk een nieuwe opgave van de huidige bezetting met 
verdere bijzonderheden te verstrekken. 

E-3. 
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Uw brieven Nos. 8125� en 86?63 dd. 13-6-'50� 

CNDERWERP : Economisch Bureau "BEERS" t, ·

-

.. 

NJET O.K. 1 
VERTRGITT'·lELlJK. 

ACD/ 
ACD/ 

DAT:J 25 October 1950. 
PAR: 

Naar aanleiding van de inhoud van Uw bovenaangehaalde brieven 
wordt medegedeeld, dat een bureau "Beers", hetwelk werkzaamheden 
verricht van economische aard ten behoeve van de rationalisatie 
van bedrijven, te .Amsterdam niet bekend is geworden. In kringen, 
welke op bedoeld terrein werkzaam zijn, is een dergelijk bureau 
evenmin buiten Amsterdam bekend, terwijl men van een bureau met 
ongeveer gelijkluidende naam in dit verband ook nimmer heeft 
gehoord. 

Het enige bureau, dat in na�m gelijkenis heeft, is het te Amsterdam 
in het gebouw van de Koopmansbeurs, kamer 28, gevestigde bureau van 
de ingenieur B"W. Berensohot. De tarieven "Berenschot", samengesteld 
door laatstbedoeld bureau, zijn in arbeiderskringen genoegzaam bekend 
en staan bij arbeiders in een niet al te gimstige reuk. Dit bureau 
heeft bijkantoren te Utrecht en te Hengelo. De leider, de heer Beren
schot, schijnt meestal te Hengelo te vertoeven. 

Dit bureau Berenschot heeft mogelijk in zoverre zijdelings iets met 
adviezen op economisch gebied voor de D.u.w. te ma.ken, dat het name
lijk opdrachten heeft van de Nederlandse Heide N.iaatschappij, welke 
maatschappij, zoals bekend, veel met de D.u.w. uitstaande heeft. Of 
de door het bureau Berenschot verstrekte adviezen aan de Nederlandse 
Heide Maatschappij uiteindelijk voor berekeningen van werkzaamheden 
in D"u"w.-verband bestemd zijn, is genoemd bureau onbekend. 

Te Amsterdam is geen D.u.w. gevestigd; aangelegenheden betreffende 
bezetting van werken in D.u.w.-verband met personeel schijnen, naar 
werd vernomen, te worden behandeld aan een der afdelingen van het 
Gewestelijk Arbeidsbureau, Nieuwe Doelenstraat 6-8, te Amsterdam, in 
samenwerking met een onderafdeliné van de Gemeentelijke Dienst voor 
Sociale Zaken in de Galerij te Amsterdam. De aanvrage zou in derge
lijke gevallen uitgaan van de Heer Minkhorst,ingenieur, Hoofd van de 
Inspectie van de D.u.w. te Alkmaar. Het werd niet ondienstig geacht, 
bij laatstbedoelde inspectie te informeren, of men daar de in Uw 
brieven bedoelde onbekende kan identificeren. 

Naar werd vernomen, zou een persoon van het door U opgegeven signale
ment _Eiet bij het Bureau Berenschot te Amsterdam in dienst zijn en
evenmin onder het personeel van het te Utrecht gevestigde bijkantoor 
gezocht behoeven te worden. Van de te Amsterdam werkzame employé's 
bij het bureau Berenschot zouden er slechts weinigen in de gemeente 
Amsterdam woonachtig zijn. 

Voorts is getracht de "manager" van het op 2?-5-1950 te Haarlem 
opgetreden gezelschap "De Rode Ster", die identiek is aan bovenbe-
doelde onbekende, te identificeren, doch de pogingen in die richting 
bleven tot op heden zonder resultaat. De signalementen van de voor 
bestuurslid in aanmerking komende leden van "Krasnaja Zwesda" (Rode 
Ster), genoemd in het schrijven van deze dienst No.3896a-'49 dd. 
17-10-1950 i/a o/Uw schr.No.86894 dd.26-6 en 30-9-1950,kloppen niet
met dat van de door U bedoelde onbekende.



No.2000-'50. !,_ 
Uw brieven nos. 81253 en 13-6-'50. ( 

ONDERWERP : Economisch Bureau "BEERS" -
VERTROlJVIEUJK. -\ 
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2 Novemb 

Ten vervolge op het schrijven van deze dienst onder 
bovenaangehaald nummer dd. 25-10-'50 wordt medegedeeld, 
dat,hoewel dezerzijds de identiteit van de in Uw brieven 
bedoelde onbekende econoom nog niet kon worden vastgesteld 
en de aandacht op hem gevestigd blijft, inmiddels toevalliger
wijze de mogelijkheid onder ogen moest worden gezien, of ·, 
met de door U bedoelde onbekende identiek is: 

��, (Schoten,27-8-'26), woonplaats Haarlem ,

die vermoedelijk verloofd is met de bekende Marcella VISCH 
(5-6-'30). Zoals bekend, speelt laatstgenoenrle ook een rol 
in het gezelschap "Krasnaja Zwesda". Waarschijnlijk zijn 
beiden verbonden aan de uitgeverij "Pegasus". 

Mogelijk is Uw dienst in het bezit van een goed gelijkende 
foto van betrokkene voor vergelijking; dezerzijds bevindt 
zich in de administratie wel een foto.van hem uit een of ander 
orgaan, waarop betrokkene is afgebeeld met een bril met dun 
hoornen montuur, welk hulpmiddel inmiddels natuurlijk wel 
gewijzigd kan zijn. 
Enkele kenmerken van de foto van betrokkene vertonen inder-
daad overeenkomst met de kenmerken van het door U opgegeven 
signalement, nl. : blond haar, enigszins krullend, dikke lippen. 

Het zal op prijs worden gesteld van U te vernemen, of Erik MOL, 
voornoenrl, voor de door U bedoelde onbekende econoom, die tevens 
op 27-5-1950 te Haarlem op.---trad als "manager" van het gezelschap 
"Krasnaja Zwesda" (De Rode Ster), in aanmerking komt. 

E-3.



L1INISTERIE VAN 

BIHNE lLJ NDSE Z1 KEN 

0.: B96425 

IIIk/h 3 

Aan de tleer 

's- Gravenhage, 9 Januari 1951 

n.a.v. schr. van Haarlem 96425 Co 81253

VERTROUWELIJK 

Hiermede moet ik U berichten, dat het tot dusver 
niet mogelijk is geblelr.:en de in Uw bri.even 110. 14 
V 622 Y, dd. 1 �aart 1950 en no. 14 V 622, dd. 31 
r.�ei 19 50 bedoelde bedrijfseconoom/n a11ager te ideü ti
ficeren.

In een bericht van andere zijde werd de veronder
stelling geuit, dat de bekende .Eric r·:OL, geb. 27.8. 
1926, wonende te Uwent, die vermoedelijk verloofd is 
met de eveneens be kende Marcella V L3C f.f, geb. 5. 6. 
1930, de gezocht econoom/:r.1anager zou zijn, waarbij 
nog gewe�en werd op het feit, dat laatstgenoemde ook 
verbonden ia aan het gezelschap 11:B rasrmja Zwesda ''. 
Jaar r�ric r.101 echter zeker bekend zou zijn aan Uw 
be�ichtgever en zijn leeftijd te veel afwijkt van die 
van de gesignaleerde econoom (24-33 jaê:ir) wordt aan 
laatstbedoeld bericht niet veel waarde toegekend� 

Toch moge ik U verzoeken mij te willen doen 'be
richten, wat Uw mening hieromtrent is, waarbij ik 
tevens gaarne zal vernemen of Uwerzijds de verloving 
van Marcella Visch en Eric Mol kan worden bevestigdo 

Omdat in het eerderbedoelde bericht ook gesproken 
wordt over het werkzaam zijn van Mol en Visch bij 
de ui tgeve:rij "Pegasus" te Amsterdam, zal ik gaarne 
nadere inlichtingen ontvangen over de aard der werk:
zaamhAden van eerstgenoemde, terwijl ik tenslotte 
pr.ijs stel op toezending van een, zo mogelijk, re een te 
foto van betrokkene. 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
e. namens deze:

.Io of dcommi ssaris 
te 

van Politie 

HA A R L E M. 

a 
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's-Gravenhage, 9 Januari 1951 

n.a ov. schr. van Amsterdam 96425 Co 81253
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V E R T R O U \q E L IJ K 
o: :1 e u I sn,r•J&r ,111� H•AN::1t»1M1t ,1 nrvns•••..eaa:u r 11wt t tt•a:.a;,,.,...iC!'J

Itaar aanleiding vaJ'l Uv1 brieven r10. 2002-' 50 (tdo

25 OctoJeT j o lo en noo 2002-•50 dos 2 November j�le 
mo6e ik U berichten da�t; Zo MOL 11iet ide11t�.ek moet 
worden geacht aan de bedoelde eeonoomo 

Gaarne zou ik zo mogelijk nadere gegevens ontvan
gen betreffende.de weri�zaaniheid va11 Eo Mol en M� Visc'1
voor 1'Pegaaus·1

• Van i1t1c Visdis bekend dat zij in 1948

i.n dienst was van de Repu.1)liek der Letteren�

�en foto va� E� Mol is hier (nog) niet voorhandeno 

HET HOOFD VAN DE DIEf'iST 
-.�fdco11l1n_j_.ssaris va.>n Poli �t;ie .name11s deze: 

• 

i:;e 

011 tv. bev•r: .............................. 0 ....... .,.. ................ -
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Betr.: H.Thielen. 
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ACD/ !.J6 
. DAT:/- 2: 3-i
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I 4 �iOJJ_ Q_, ··-�·· ; ... ___ �--

In ant,11oord op u,�, brief tTo. 7p253, d.d. 7-11-1950, be-
�treff ende fïeins of }Ierman Tl1j�elen v.rord.t b·ericht, dat dezer zijds 

reeds enkele maanden geleden op verzoek van één Uwer ambtenaren 
een uitgeb1�eid onderzoek is ingestel�d naar bovens-ts"ar1de naa"m; 
hem is toen medegedeeld,dat dit onderzoek geen resultaat had 
opgeleverd. 

Wel is bekend, dat v66r 1940 hier ter stede een in 
Duitsland geboren Nederlander met nagenoeg gelijkluidende naam 
geopereerd heeft (o.�.zaak Konovalec), doch deze is thans blij
kens het bureau van bevolking alhier niet meer in leven.(EI1IDE) 
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·-,-:,.v., Bv-van BSV: I
: '.�aL 1e.1.52'.BSV-no.: <./). .

P vP 
Via BSV doorgezonden aan: AGENDA,

• Jr.: ( 
aan: H C 

(. . 

r" ·
', 

Bijlagen: 89539 + fotocopie 
Bezocht: Gem.Pol. r!e0rlon 
Betreft: 25-l0-50

t:aandrapport Heerlen 
d.do 12 Juli 1950.

aan: B III 
', -- u- Y\? n-,-]l::

waarna terugzending ab.n BSV,en wel: 
voor rapporten, ter kennisneming van 
eventuele verdere actie; 

aan: 

voor nota's, ter afwerking. 

----�----�-----�----�--------��------� 

bopie�n in: OD 672 - Heerlen. 

-�===============-==-=--=--============--�-===========�= ·=======-

De zinsnede waarin gesproken wordt .... over spionnage en con trt>lewerk 
heeft betrekking op e8n aantal min of meer vage geg evens waar
over ID. Hee�len beschikt, �aar waarover zij nog niet heeft ge-
rapporteerd, omdat alle mededelingen nog in een onderzoek-sta
diwn verkeren. 

Een van deze mededelingen heb ilc rèed-s gerappo�eerd in BSV 1�7, 
gevoegd in 84160. 

Een twe�de mededeling heeft betrekking op Albert Potze, geboren 
20-2-1898 te Vlagtwedde en wonende Bos en Lommerweg 4 te ·Amster
dam. ( zie ook BSV 'f 1'} , behoren bij notitie 94166 van B III) •

Potze heeft �roeger in Heerlen gewoond en w as toen lid van het 
distr;\.ctsbestuur van d e  C.P.H. Potze was toen getrouwd maar werd 
verliefd op de vrouw van een bestuurslid van de Chr. Vakbond. 
Met deze vrouw is hij toen getrouwd. De vrouw waarvan hij ge
scheiden is woont nog in Heerlen. Dlbor dit feit vms hij voor de 
C.P.H. in Lir.1burg onmogelijk geworden. Op 2-9-38 is hij naar
Amsterdam vertrokken, Potze is fel communist, maar zou dit thans

, 
enigszins verbergen in verband met zijn -ge!j:e entebetrel:king in
Amsterdam (bevolkingsregister ?).

Potze heeft contact met Theo Sanders uit Heerlen. Om de 6 à 10 
weken zoeken ze elkaar op. Niet bekend waarom. Potze moet een 
radiotoestel bouwen (zender of ontvangtoestel?). Sanders moet 
hem helpen daarvoor de nodige onderdelen uit Duitsland te krijgen. 

(In Nederland zijn alle onderdelen voor een ontvangtoestel plus 
schema verkrijgbaar). Sanders heeft daarvoor contact met een zeke
re Gruls (nog geen nadere gegevens bekend) een Duitse communist. 
Sanders komt bij Gruls en omgekeerd, althans zo was het tot voor 
kort. Gruls komt niet meer over de grens, heeft ergens angst voor 
gekregen (niet bekend voor wat). Daarom gaat Sanders naar Gruls. 
ID. heeft daarom contact opgenomen met wachtmeester Terpoort 
( phonetisch). van de Marechaussee te Kerkra<le. Zodra ID. Heerlen 
weet dat of Sanders àf Gruls de grens zal passeren, w orden ze 
nauwkeurig· gefouilleerd. 

1 l 
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Par.: �
Rapport over de algetD 

op politiek, sociaal en economisch 
October 1950. 

POLITIEK • 
• 

-.-.-.-.-

�,là,,g,,�� Alme 1 o 
.,..,...and 

··14 NOV. �.·1

ACD/ 
De algemene toestand was in de afgelope aand over 

- het geheel genomen rustig. Openbare vergaderingen en bij-
, eenk:omsten vonden niet ·plaats. �erdere interne bespre

kingen werden ge houden en naar van betrou�bare zijde werd 
medegedeeld, zou op deze besprekingen aan6edrongen zijn 
zich in te dringen in verschillende vakorganisaties en ver
enigingen op cultureel gebied. In hoeverre dit geschiedt of 
reeds is geschiedt is nog niet bekend. De inlichtingen, die 
àlzo verkregen zouden \Vorden, moesten doorgeGeven worden 
aan het plaatselijk bestuur, die op haar beurt deze ge�evens 
zouden zenden aan het Hoofdbestuur te AmsterdamJ 

Het vredescomité was de afgelopen maand doende meer pro 
paganda te voeren. Te dien einde werd op 22 October 1950 
in het E. V.o. gebou\v, Doelenstraat 21, aj'hier, een verga
dering gehouden, welke door plm. 30 personen werd bezocht. 
Op deze vergadering werd het plan geopperd om welcelijks een 
z.g.n. ••stormavond'' te houden. Deze eerste 1'stormavond'' , die
bedoeld was om handtekeningen en geld in te zamelen, misluk
te. Deze avond welke gehouden zou worden op Don<lerdag 26 
October 1950 werd slecnts door· 2 personen{leden van net ac
tiecomité} bezocht. 

Partijgenoot Hartman kwam enige dagen daarna met.een 
voorstel om een ''doorlc1"'uisingspoli tiek'' te gaan voeren, 
waarmede hij bedoelde om andersdenkenden voor het vredes
werk te interesseren. Door hem werd voorgesteLd om enige 
intellectuelen uit deze gemeente te polsen in hoeverre zij 
het met de vredesactie eens waren. Zou blijken, dat deze 
personen niet gehee.1 afzijdig van deze actie stonden, dan 
moesten er pogingen in het werk geste.id worden om deze per
sonen te bewegen zich als ''afgevaardigde'' beschil(baar te 
stellen voor het Internationale vredescon5res in En�elond, 
hetv1elk van 12 tot 19 1'!ovember a.s. a.ldaar ,,,01�at 6ehouden. 

Deze actie is mislukt aangezien geen hunner zich voor 
dit C.P.N. karretje liet spannen. 

Nu men zo langzamerhand begint in te zien, dat colpor
tage met de· vredeskrant en het inzamelen van l1ondte1<enin�en 
onder de vredesoproep van Stockholm, niet dat resultaat op
levert wat men er van verwacht had, worden thans pogin�en 
gedáan om door middel van niet-C.P.N. leden contact te krij
gen met het l�ederlands Christelijk J"ongeren6ilde "Kerl� en 
Vrede11 afd. Almelo. In hoeverre dit de C.P.11". reeds �elul�t 
is om zich in deze vereni{;i.ngen in te dringen is niet be
kend, doch aanwenomen mag ,vorden, dat het in de krin{;en van 
11.et bovengenoemde j ongsrengilde wel bel(end zal zijn v,eike 
tactiek de C.P.N. bij haar vredespropaganda voert. 

r 
In deze gemeente heeft zich onlangs een jeu.:;dvereni

ging gevormd welke zich ten doel stelt om adspirant-militai
ren in te lichten, op welke Qronden zij een beroep kunnen 
doen op de Dienstweigerin�swet 1923. 

Als secretaris van deze nog jonge vereniging treedt op 
de Heer: Gustaaf Albert K.retschmann, geboren te Almelo 15 
Septemb6r 1930 en wonende Tollenstraat 27, aJ.nier. 

' 

Alhoewel deze vereniging op Christelijke gr�n����f-
.. 

• 
• 

' .. 
• 

• 

• 
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Gtl.m va11 ontVêngstbericl1t : 16 l�overnber 1950 
Vlaardering bericht : zeer goed 
Betrouwbaarheid berichtgever; zeer betrouwbaar 
.rc.ve11s bericht gezonden aan .• de I1eer Proeureur-Gene-

ra�l te 's�Bosch 

Onder nomen ac�tie ; -
NI "ev§e.r·.R:enàe insta11tie : -
- .. � .. - - .. -- -- - - - - -

Op Maanda�, 6 N6vember 1950, had de 
Boer een bespreking· te Eindl1oven niet Adrie Ver-
reijt. De Boer pols,;e Jtàrie, fils volgt: 

tt!-!eb je ��).e2:e:n, dat het vliegveld in Vol
kel ui t5ebreid wortdt. Heb je dal1r belangs·telling 
voor? t• 

Adrie antwoorodet 
''Ja., f1eel v·ael: Dat;trop trs,d Koos Clerx bin� 

nen, waarna.Adrie ZW€�e. Dij het weggaan kwam
Adrie zelf op de zaak tertig .door te zeggen: ''O� 
ver dat vliegveld kom ik ncig eens apart spreken••.

,t e 
J i ;i d tf 
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Berichtgever betrouwbaar 
Berioht ongecontroleerd , o·ntvangen 4-12-50 
�---�------------------------------------------------------

De laatste tijd wordt in bet partijgebouw gesproken over 
een ''actie". Aan deze, op verschillende dagen, gehouden 

)(.' gespre�ken we:rd deel genomt;a door J .c.G. STOFKOOPER 
�'(2-7-1900) en Dielesseu, alsme�e een Amsterdamse bestuur-

." der (onbekend). ·, -
Zegsman berichtte hieromtrent het volg�nde: 

Het daeelijk:s. bestuu:r werkt de laatste tijd aan "richt
lijne.a". Deze zou.den inhouden dat op de grote fabr ie l!en 
oomité•s moeten woxden gevormd, welke nauw zullen moeten 
samenwerken met de Polen. Hiervoor worden de Polen nader 
geinstrueerd en zij ziJn van een speciaal legitimatie
bewijs voorzien._De Eolén moeten op last over verschillànde: 
bedrijven worden ver.spreid; hiertoe zullen enkelen ontslag 
moeten nemen en trachten. in dienstte lcoi:nen van fabrieken die 
hun wordèn ·aangewezen. 

Deze maatregelen gelden zowel voor West-Dàitsland, als 
Frankrijk, Bt:ilgië en Hederland; de andere landen kunnen 
·zich zelf wel helpen. West-Du.itsland z�J: het .sein moetwn

� 
.&even d��:r het houden van verboden optoch_ten, waarbij dan 

, � -� de �.�l;1
,�qt ,,.��

1
tt!.��'"�_

1
n,�l�!\ ... Q9.f!t-.-�Jl+t,��� •. w�?.r.na de-· -·

··, -· . ·g-11\.,(vr"e. äcü.1.en· �\l leu. vo ·gen. 
Ove-11 dit ondetwer·p wordt weke,�!�.JJfJi,, door het dagelijks

· · . en het dist.rictsbestLlllr verga�er • 
In Dui tsl_and zijn op 3 verschillende plaatsen vergade

ring�n geweest waar ook Nederlanders bij tegenwoordig 
\A we.ren. Onaer anderen zijn als _sprekers opgetreden G o de
;r.•wesl (vermo GiTIARDUS DE WAAL, geb o 15-9-99, thans wonende 

L 

r I::'. �t;_:\ 
te Nijme�en) en iemand uit de Zaanstreek. 

Zo gaL1uv de communisten worden gearresteexd, worden 
verschillende gebouwen met springstof bewerkt, welke zal 
worden aangebracht door militairen en OLld-militairen. 
Hèt begi�stadium is staking en eabotag8 en daarna het 

.. "g.ri_jpea nàax de macht".\".: ,/
·�{ 

{ 
· In het gebouw staat men verwonderd· wat "Den Haag" weet. 
Volgens Stofk:_ooper ia de EVC en zijn zelfs besloten be
stuursvers�deringen volledig in Den Haag bekend. Zegsman 
'Vermoedt dat di:t bericht is verkregen van een hem o·n"Qeke.nde 
var plé'egster die. omgang heeft met een Rusaîsche dame. 

. ' 
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Betreft: Veltman, Mies. 
AAres: Bilthoven,Palestrinalaan No 3. 
• GEHEIM 

Ter attentie van de Heer L.L.van Laere. 

• 

• 

nezerzijds is gebleken dat; 
Mies Veltman, geboren te Utrecht 17 November 1923,van beroep 
apothekers-assistente,wonenne te Bilthoven1gemeente ne Bilt 
aan �e-Palestrinalaan No 3,behoort tot de ntellectuele
groep der c.p.N.-Zij ontwikkelt een rusteloze activiteit en 
heeft zich,als i�ealiste met algehele toewijding en energie 
de verbreiding der communistische ideologie en het groot 
ken �er pa.rtij,tot taak gesteld. 

Als apothekers-assistente is zij in �ienst-van een 
plaatselijke- apotheek alhier. In haar vrije tijd,meermalen 
tot laat in ne nacht en soms ook ger1urenrte haar r,iensttijd, 
nient zij �e belangen r,er communistische partij. 

Zij-is ongehuw�,niet verloof� en woont met haar moeder 
teza.men,nie al.S wedtlwe van een Hoofn-ambtenaar oer Ne�er
landse Spoorwegen een goed pensioen geniet en een eigen 
huis bewoond. 

Zij heeft buiten aienstverbana practisch met niemand 
anaere omgang,<"an met diegenen waarmerte zij in verband met 
partijbelangen in aanraking komt of wel)st te komen. 

Zij heeft een stug karakter en kan soms tegenover het 
welgestelC,e publiek zeer· nors zijn. 

- Haar vacantie voor öit jaar han zij laten staan ten
eint,e in Ifävember van rtit jaar met �e-Neaerlairtse öelegatie 
het ''Werelr!:Vredescongres" in Sheffield te bezoeken. Zij 
colporteert met 11ne Waarheid'', het weekblad ttJe ugd ••,uitgave 
van het.A.N.J.V. met "Yred.e't,weekblaa. van rte Nederlandse 
Vre/fesraart; het nieuwe ge zins weekblact "' Uilenspiegel•• en 
met het u.s.s.R. geillustreefle maan�blart "USSR 1m Bau'',het
welk zij ter lezing en inzage uitzet en abonnee•s tracht te 
winnen. Zij heeft blijkbaar een nepot van "Pegasus u, temeer 
naar zij ook boeken verkoopt als trst,rm'' , "Voorwaarts" ; 
boeken over China en boeken van Malenkov en Rogh. Ook ver
spreidt zij broclrure's over Finsterwolde. Zij is regelmatig 
in het bezit van formulieren voor �e 4e obligatielening van 
"De Waarheid" en tracht gegar.lignen hiervoor te vinden. 

Op 16 November 1950 was zij in het bezit van een aan 
haar gea�resseerde aangetekena.e brief, inho\lèie�e 75 bonne
tjes voor een bepaalde actie der C.P.N.,welke was verzon�en 
door Rijpma-Velleman Cartesiusstraat No 23 oeventer. Boven
dien was zij op die datum in het bezit van aan haar gezonlfe 
corresponn.entie1afkomstig van het Secretariaat lfer C.P.N.
In een �ezer br1even wer� zij aangespoord in de toekomst 
meer actief te zijn met betrekking tot het winnen van abon
nee's voor "De \..,aarheid''• Het gezinsblan uu11espiegel 11 waar 
van het eerste nummer toen was verschenen werd in haar wel
willen�e belangstelling aanbevolen. 

Op Woensnag 22 November te 10,30 uur haö zij een ont
moeting en bespreking te Amsterr,am met partij-functionaris
se,n" Dit werd-haar op 21  November telefonisch t'loorgegeven 
of mer,egef'eeld �oor zekere 1 •Theo-1•. Mies maakte zich voor 
öie nag en de ;,aaraan- voorafga�e na.mi�rlag ten koste van 
opofferingen harerzijds vrij van nie.nst·� 

In de namid�ag van 25 November werd zij opgebeut door 
Jaap Vlug uit Utrecht. Haar werd verzocht door te geven 

!!m.. 
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aan f!Asper tt of ttJasper0 �at. ''Het. verzàlnelen morgen om 8 
uur op i:,e Mariaplaat.s te trtrecht,rtoorgingu. 

Op 17 November 1950 was zekere Jan �e Vries,wonen�e 
te u��ech� Kle:1ne�Tu1nstraat No 7 biJ·Eaar ln haar woning 
op bezoek vertoet(le daar tot laat in <'te nacht en is n�ien 
op versohilléni'!e <1.ata bij haar gezien gewoi-1'9en. 

Mies Velt.man on�erhou� nauwe relatie's met haar zwa
ger,genaam"; rii.va.n Rooy die gehuwd is met hàar enige zus
ter Suze Veltman,getioren te Utrecht 20 Juni 1922,(lie van 
hieruit wer� afgeschreven naar Am&ter�am Witsenstraat No 1
en t.hans met., haar ecbtgenoot,r=iie werkzaam is biJ r!e hoog ... 
ovè�.s,woonachtig ia te Velsen-IJmui�en zeeweg No 266 a. 

Mies Velt.man komt komt veel op bezoek ten huize �an; 
Wal.entina Litwinowa geboren te Artenowsk (Rusland) 19 
fiovember iè2S. zlJ ls Net1erlant1ee "oor haar huwelijk met
Petel." van Soest.,geboren te oe Bilt 18 September l9B21van
'beroep metselaar,wonende te r,e Bilt Korh0en1aan .No 12. 
neze Russische vrouw heett haar echtgenoot in bezettings
tijd in een �er nuitse kampen leren k�nnen,is re�t hem na 
de bevrij�ing Nederls.n� binnen gekomen en op 26 April 1946 
t.e 'E'indhoven gehuw,'f.. )Eet haar moerier ;tie in de Oekrai� 
woonachtig is onde�hourl �ij nog stee�s brie:fwiss-eling. Zij. 
i& Stalinistisch opgevoea en in sterke mate comuni$t1sch 
georient;eel:"(,f. Zij is geabonneern op USSR im Bau,hetwelk 
1'oor ?li-es Velt.man wor'1t bezorgd. Haar echtgenoot staat. af
kerig tegenover het co:µEuniame. 

Vol.gen$ uitla�ingen van w. Litwinowa zou Mies Velt.man
relaties on,;ferhoUt:ten reet een statenloos gezin van Russisch
oorsprong,waarvan �e le�en genaamr.'l ziJn; 
\fsevo1o1 5mirnoft, geboren te nrestlitowek 17 November
19Ö2,gehuwtt met. 11 . .al"'ie vxseckg, gebaren te warsiv!e 2 Maart 
1903 en die,ns enig$t kinff genaaro,1!; Melena Smirnof ,geboren 
te Antibes (Fr.) 1 Juni 1932. nit gezin ie woonachtig te 
'Gtx"èCh't Wilkelminapark No a2. 

Mies Veltman brengt regelmatig ttne WaEil'heidf' en het 
weekbla"t "Jeugrt" aan huis bij ;:gi;D{!, Wi,ina, geboren te Zut
phen 4 Maart 1900 Neder1an�se we�uwe Vàn Kurt Hel.mu� Paul
Milewald,ge'boreni ào April 1904 ie Prinzentha�,nuitaén en 
overleden op

1 
29 Maart +942. neze we�uwe \w0-ont met·haar 

enige �ochter genaamc't Margot·Efpa Milewski, geborën te pe 
Bilt. 5 Juni 1932

7
geen dodsrtlenst.,van l)Uit.se Nationaliteit,

beroep telefon1st.e biJ N.V. ATO van Gend en Loos te Ut.ree 
aan i1e Koppellaan No 6 t.e ne Bilt. 

Verde:r komt ziJ ten huize van het gezin Hendrik. Jan 
Berkel�er,gl!!boren 4 Mei 189?1beroep emailleur,wone:nAè 
te :)8 Bil't Spoorlaan No 4, a.1Waar zij meermalen tectuur 
brengt,. 

Het gezin van Julius Ferdînan<t Smaltruç,geboren te 
Rotterdam 20 Oct.ober 1sH§,t'àbr eksarbe1r;er

1
wonen�e aan e,.e

Prins Hen�riklaan No 25 wor�t eveneene vee vul�ig �oor 
haar bezocht.. ·· 

· Ver�er o�ertl.o� zij relaties met Gatsche Antje Ehl 
hardt,geboren 12 AUcaustus 1928 te tie B1lt,studeren.�,wonen
rte te ne Bilt Park.laan No 77; met Lodewi,jk KroC:lder,geboren 
te , s-Gravenhage l Juni 1915, be tonweriêer, wonen�e te r,e 
Bilt Spoorlaan No 21,met;
Petrus Jacobus Stoots,-geboren te AmSterdam 24 Januari 
1§08,garage-chef,wonenfte te Bilthoven Emmaplein 10,met; 
Pieter lloge.�oorn, geboren te Rotterr,am 26 Januari 1912, 
woneMe overboslaan ?Io 52 te Bilt.boven met; 
GeorS/ Bosboosn, geboren 20 Octoher 1119 te Winschoten beroep aEr!ekaarheil'.'l.er bij 11nel'r'lta" te Utrecht en diens 

ech tgenot.,e, 
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echtgenote Grietje Braner,geboren te Winschoten 5 Mei 1923,
wonende te lûi!en Minister ne Visserstraat No 38, aan wie 
ziJ op 9 necember 1950 het boek 0Sorm" verkocht voor f. 2,so

Gebleken is dat in het notitieboekje van Mies Veltman 
op 20 November 1950 onder meer öe navolge�e aantekeningen 
waren gemaaltt of stonrten verm.eUl; 
Utrecht; Kramer Hobbemastraat tel. 11406; E.v.c. tel.18056; 
C.P.N. Mariaplaats 18; Rariio Alter,oune Gracht 326,tel. 
10884;-van Aal�eren Universiteitshuis,tel. 15326. 
Amsterdam. Boeljen1tel. 36950,Nic.Witstraat 10; J.C. Mis
�om Esmareitstraat � II W. tel. 88408; Polak Husestraat 8 
III tel. 22032; A.v.n. nrift,tel.98473. 
Deventer; Rijpma-Velleman Cratesiusstraat 23 tel. 4863. 
Bilthoven. Tromp,Fr.Halslaan 7; Nieuwkoop,Jan Steenlaan p/a 
Visser· Braun Concordia; pe Boer Kraus,Alb Cp:ij:.>laan; Prins 
Vinkenlaan; Bodens-Eliaà Obrechtlaan 4; Wo.lthuia; Seine
Fr. Halslaan 28 b. Vlieg J.Kerkho:f 17. 
zeist. Fre� Nagel Slotlaan la • 

UitgeleerJ' prcpagana.e materiaal; Vermeulen. Suk,Stoots
Knoppers,Kraus.Van Krieken,heeft ook leerboeken in gebruik, 
Verjaarrtag VS'l. Phaff 26 Augustus·. Bespreking ra(Uo-techniek. 
Inlichtingen-b1"..ireau; Mevr. Vis-Vermeer ,s-Gravenhage.
nr. Grewel psycholoog Willemsparkweg 44 Amsterdam. 

Qp 11 oecember 1950 bleek dat in het notitieboekje van 
Mies Velt.man �e navolgenrte gegevens stoW'en genoteer"i 
Stockholmli.jst. Varmeu len,Stoots,Kraus ,steen, Vm, Beijnem, 
iouflstra,Knoppers, Smaling. 
Vre�e: Mevr. Moesman,overbos; Hübsche; Verhoeks; Suk;Vai 
nort; Van de Poll,Verhoeks,Merellaan; Edo van Egten; nr.v. 
Dijk; Battenberg; Bart Heger; Wim Blijerveld; Freule, (meer
aere malen met ('1ata en uur)J T.Lars Knoppers; Wouöstra; 
Vermeulen; Rikkelma,prosp. Pegasus;. 
Tollenaar J.K. 4 weekabon.;Altena J.K. 26; Kieft J.K. 24, 
proefab.; lUumenthal

l. 
Van Goyenlaan 13; De Ruig; Romeijn, 

Rembrandtlaan 15; A • .B.C. straat 18 bis; G.Brink Dijk 103 
Maurick. 
J.Werk Verbond. Scholing. Evers Mi��ellaan No 12 •
N.V.B. Brendel P.en c.; Waterweg 163; Van Bremer tal.laan
ll. Van :t,ok.,vanaf 1924 lid,machines nee,a..w.boycot ja.
Blumenthal,Voorwaarts,China Malenkov,Rogh'nu-Januari. 

Mies Velt.man maakte propagailc"a voor �e op 8 December 
1950 te Utrecht in het gebouw Kunsten en Wetenschappen ge
houden bijeenkomst van �e vereniging Ne�erland-Rusland, 
waar noor nr.Lenshoek uit Amsterdam een causerie zou woraen 
gehounen. Vooral bij intellectuelen trachtte zij belangstel 
ling voor deze bijeenkomst te wekken. Zo zij zich ha� uitge 
laten haö een harer vrienr,.en,namelijk een tanffarts aie een
buitenprad(tijk heeft in Buren zich berein verklaart �e le-
zing te z\E.len bijwonen. 

Mies Veltman bezoekt ook vergaderingen van het N.v.v. 

Pit waaraohijnlijk uit hoofde van haar' functie van voorzit
ster ener afrteling van een neutrale Apothekers-Assistenten
Bond. Zij was in het bezit van een uit Zeist afkomstige en 
met '1Anno Marie tt onrtertekelY.le brief, waaruit bleek Aat zij 
op een vergaöering een toespraak moest hou�en. Zij werd in 
die brief aangemaan,. geen propaganna te voeren verzocht zich in verbinding te stellen met een assistente van a otheek Van Keulen in Utrecht en met ne Heer Boöegraven � �ienst bij apotheek Slis,Nagtegaalstraat Utrecht. 
H 

Mee�genoem,.e Mies Veltman is van huisuit Nederlan�se�o':ID�• Zij behoort thans evm als haar moeaer tot ne VriJZJ.?lnige groep van de N.H. Kerk welke haar r=tiensten
heeft 
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heeft in �e Wou<1ka.pel te Bilthoven. neze groep had als 
voorganger een niet atgestudeeIYte nominee genaam.:'t Van 
Loenen,een 1-"'erti�i vm "e ArbeiëY man,�1e thans voor beèin
Aiging van zijn stu�ie•s ontslag heeftv genomen en blijk
baat- va11 hier is vet'»trokken" neze Van Loenen kwam wél een 
biJ de familie Velt.man aan huis en heeft Mies wel eens ge 
zeg,:, Aat zij met haar communistische activiteit. t.a ver 
ging. 

Momenteel zijn er twee stromingen in be�oolAe kerke
lijke t>'<>ep. ne ene groep wil· een emeritus predikant, ter 
wijl lies .jeug,:iige aanhangers of volgelingen van baar 
tracht te vinr1en ten ein"e een vooru.itstrevetV! of progres 
sie·f r!en..1<:en� pre1ikant benoem.1 te krijgen. Zij heeft be"" 
rei�s han.1tekeningen verzamel..'1 ten einAe haar ëtoel in "9it 
opzicht. te 'bereiken. 0Bi�e". 

pe Bilt, 12 necember 1950 • 
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RAPPORT V»I KB 

Voor HB

No. 2191/VIII 

OP KAART 
1 ACD/ f {3 

DAT�J'!r,
Mo,,�� 

21 December 1950.

Betr.: .ANTWOORD OP NOTITIE No. 9?882 van HB 

-----

(,Q 

Naar aanleiding van een vraag van HB (Not. 97882 

dd. 7-12-'50} om een onderzoek in te stellen naar de instantie

van de C.P.N., die zich bezig houdt met het inwinnen van infor

m aties over politieke tegenstanders, kan het volgende worden

vermeld:

Een speciaal bureau zou er niet bestaan voor dit 

werk. Een en ander zou gesch ieden in opdracht van het C.P.N.

bestuur en de leiding zou berusten bij Jap. VAN WIERINGEN (parle

mentair versl aggever "De Waarheid"), die voor dit werk onder de 

vertrouwde communisten zijn medewerkers zoekt. 

Deze medewerkers krijgen dan opdracht om de gangen 

•
van het ''slachtoffer" na te gaan en zoveel mogelijk gegevens

te verzamelen.

Verzonden aan: HBVD, HB en B III. 
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No.: B 97882
Aan: ;.B. 
Van: d.B"

• 

.Il 

' 

' 

IIIk/h 3 

-· --�--;- . \. \ i
.. ' 

,,,� 
.. , _.�'·,,·· 
.,,.,.,..--

----

� 

n.a.v. rapport van �.B. 97882 z. Co.

Door een mededeling in Uw rapport rio� 2158/VII, 
dd. 24.11.1950, wordt weer eens bevestigd de werkzaam
heid van een O.P.11.-bureau, hetwelk zich ten doel stelt
informaties in te wimien over poli tioke tegenstanders.
e.d., waartegen eventueel t.z.t. politieke actie zal
worden gev9erd.

' 

Tot dusver is het nog niet mogelijk geweest vast 
te stellen hoe een dergelijk bureau past in de struc
tuur van de partij. Evenmin is ooit e;ebleh;en, wie de 
leiding heeft van dit werk, van wie de opdrachten komen 
en hoever deze gaan, over welke medewerkers beschikt 
kan worden, welke partij-functionarissen of -organen 
gebruik ku.nnen maken van de. resu.1 ta ten, of ar e_en 
rechtstreekse verbinding is met soortgelijke instan
ties .van buitenlandse communistis�he partijen. 

Ik verzoek U daarom over deze materie, zo mogelijk 
nadere informaties te verzamelen. 

111·. 

J. 
I 
1 
1 

� H.B. 
7 ·�ecember 1950 

1 
/.' 1 

�'V 
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Verbinding 41.

No. 84206. 
r U I T T R f · K S E l

Uit :.91L3.5.2::B•-· 
/.9 M.: .!.Q.�.29. ..... -
Vetr :_OD __ 1078 ·-··---

/ /J � f',Y,y'
21 ilecember 1950. 

Betreft: Het systeem der 
arbeiders-correspondenten. 

No. 54/II. 

rl 
' I 

----

Naar aanleiding van Uw schrijven no. 84206 dd. 29 April 
1950, heb ik de eer U het volgende te berichten. 

De personen, die in deze gemeente voor het dagblad "De Waarheid" 
berichten samenstellen, zg. Arcors, zijn: 
1. Christiaan LAr�..mRS, geb. 5.7.'25 te Zutphen, stmker bij de Edy-fa

brieken te Dieren, wonende Spittaalstraat 17 te Zutphen, 
2. Eduard NIEUWENHUIS, geb. 26.12.•27 tê Gorssel, politiek secreta

ris van de Afd. Zutphen der C.P.N., tevens redacteursagent van
"De Waarheid", wonende Nieuwstad 57 te Zutphen,

3. Antonie POTHOVEN, geb. 4.11. 1 32 te Apeldoorn, wonende te Zutphen,
Van Löben Sèèsstraat 10.

Voornoemde personen zijn hoofdzakelijk belast met het samenstel
len van berichten op het gebied van bedrijfswerk, terwijl Nieuwen
huis bovendien de algemene berichtgeving verzorgt. 

Het "Arcor-instructiebladn wordt thans aan de betrokkenen toe-
gezonden in een gefrankeerde dubbele enveloppe. 

De aan het slot van Uw overzicht vermelde regionale vergaderin
gen worden, voor zover het de narcors" alhier betreft, gehouden te 
Deventer. 

In de bedrijven, waar voor het Nederlandse Leger wordt gewerkt 
en waar oorlogsmateriaal wordt vervaardigd, zijn speciale vertrouwens
mensen aangesteld, die een maandelijkse opgave van de productie moe
ten verstrekken aan de Landelijke Leiding van de C.P.N.- Voorts kan ik U nog mededelen, dat de volgende personen als 
zg." arbeiderscorrespondenten" ( arcors) van 11 De ·waarheid" werkzaam 
zij{j: 
Voor Doetinchem: 1. Vergonet, Lengelseweg 11 te 's-Herenberg, 

2. Van Rooy
Voor Gorssel W. Koning, wonende te Eefde, gem. Gorssel,
Voor Dieren D. Trentelman, Goeman Borgesiusstraat 12. Deze is

tevens agent van "De Waarheid".
Voor Voorst : F. Smies, Nijenbeekseweg, Voorst � 
Voor Eerbeek : Mevr. Versteeg. 
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De in 14/V•622 dG• 1.3 
nager is niet �ric 101. 

----- ., j 

J� t,,o �;-� 
en 3lt5.50 bedoelde econoo�-

De econoom heeft wel iets weg van &ic IIol,is echter 
iets groter en forser gebouwd,is w at lichter van kleur,heeft 
grote bos blond haar,beschaafde stem. 

Het blijkt dat deze rreconoo.m.rt reeds li � 2 jaar geleden 
te Haarlem ook reeds is gezien door een rechercheur. Hij 
trad toen als accordeonist op bij de Dansgroep "Kras.naja
Zwesda tt " Hij droeg toen een regenjas met een riem� · 

Ten tijde van bericht 14/V"622 droeg hij veel een plus 
four van e en soort manchester,witte kousen en bruine schoe
nen,liep blootshoofds"' 

Eric lVioi is verloofd (rtgaat met") Marcella Visch,welke 
werkt bij 11Pegasus"' (Februari 1950) .. 

Eric l\liol. werkt voor ''De Waarheid 1r (volgens dezerzijdse 
gegevens). Bekend is dat bij 11Pegasuso op volle toeren wordt 
gedraaid en dat er meermalen personen aán het werk zijn die 

. f ei tel ijk op "Felix" thuishoren .. 

-·-���_�-.,,�-_-L!-c.-,��,- Eric Mol. rijdt de laatste tijd veel in grijze volkswagen 
Á 

] GX-5494, welk nummer is afgegeven aan: J .M. van Paradijs te 
/'-.. .o�-�/ Haarlem,zonnekade l4 (is nog in observatie) ..

�1:2_ � �:___ . � -?L 1.7 Januari 1951 

.t1.an het Hoofd van de B•VïLD• 
Javastraat 68. 
D e n H a a g• 
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Voor : OD 1078 

Ag. nr: 162295 

UITTREKSEL 

Naam: VOORBEREIDING ILLEG.AI,E PARTY-ORGANISATIE I. V .1v1.

EVENTUEEL VERBOD VAlî DE CPNo 

Naam: CPN INLICHTINGENDIENST

A&. : ID Enschede Datum: 30-1-51 

Aard van het stuk: Rapport houdende gegevens betreffende voorbereiding illegaliteit .�&Z\11. 
� 

Uitgetr. door : 

blz 3 p1L-rit C. qver.:r:i�.�inEt .'Y:�!1 "b.eq,�-�j.X�,n •
Teun.is STUIVEN.BERG (13-8-16) heeft zich geruime tijd geleden op

een besloten EVC-kaderbijeenkomst laten ontvallen, dat er personen in 
de diverse bedrijven moesten worden gezocht, die bij overneming van 
deze bedrijven de leiding op zich konden nemeno 

Voor zover hier ter plaatse van CPN- en EVC- zijde werd opgewekt 
tot het verzamelen van inlichtingen, betrof het de productie van oor
logsmateriaal. De aldus verkregen informaties waren echter bestemd voor 
de propaganda ten behoeve van de vredesactie • 

• 

., 

Op aanwijzing van : B III 

Datum: 8-2-52 

10204- 51 



aNo. 2002 -'50. 
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Uw schr. No. 96425 dd. 9-1-1951. . ·-!' .. 

JI]., /,/. ONDERWERP : onbekende "manager" van "Krasnaja Zwesda'�cg. "ecqpoo • s-�(�?)

VERTR OOViELIJK. 
{,4--�hé"',�-JJ�o � � J/Y_ z_:_, 

,-:.. UfJl._19�-ttr 

OP KAÄRÏl 
1 

/\ · rv<J µ; � I 31 f95,l ·f'� 
i t { , ,.'"r) t-o':t R ,,;J • 

. . � 
� t ' ;.,,.$ a!ACD/ 

/ 
overeenkomstig de inhoud van Uw bove�b�oe se rijv�n kan worde.Jf 
medegedeeld, dat dezerzijds inmiddeis eveneens is gebleken, dat de 
persoon, bedoeld i/o schr. No. 3896 _{ 49 dd. 7-11-'50, die de leiding 
had op de "Russische avond" van "R0DINA II en van wie werd verondersteld, 
dat hij identiek zou kunnen zijn aan de "manager" van "Krasnaja Zwesda", 
toen dit gezelschap eens te Haarlem optrad (zie o/schr.No.2002-'50 dd. 

, 25-10)1950 en dd. 2-11-1950 i/a o/UW brief No"81253 dd 0 13-6-1950) 
� Erik !.9!! (Schote�2?-8- '26) , doch�-� OarEGEM (Asd.3-2- '22)
is geweest. .J<-. '71. ,- ? 4

?fl ·;7 rJ , 
K 

Een reproductie in duplo van de foto van zijn Bewijs van Nederlander
schap No.202267 ,geldig van 9-10-1950 tot 9-10-1955, wordt te Uwer 
bediening bij dit schrijven gevoegd. 

Wat Erik MOL,voornoemd,overigens betreft, staat het niet vast, of hij 
inderdaad bij "Pegasus" werkt en zo ja, wat de aard van zijn werkzaam
heden is. Dezerzijds werd slechts de mededeling ontvangen, dat hij 
waarschijnlijk bij bedoelde boekhandel werkzaam is, evenals Marcella 
VISCH {iVioscou, 5-6-1930). Het woord "waarschijnlijk" had "mogelijk" 
moeten zijn. 
Ten aanzien van Marcella VISCH,vorenbedoeld, is gebleken., dat de ont
vangen mededeling niet bezijden de waarheid ligt, aangezien deze�zijds 
enige keren vierd geconstateerd, dat betrokkene het publiek in de 
winkelruimte te woord stond en hielp. Of zij daarnaast nog andere 
bezigheden ten behoeve van "Pegasus" in de Leidsestraa t te .Amsterdam 
heeft, is niet bekend. _ 

2
• l. .� , , .-, 

a/rfavh
f l 

� �.�,,.oJ 
... L.J""' 

c. . 
L•/,è� 

i' ..... � 
/_,..,. � ... ----

6� .:;.) 

In dit verband is nog/eens Uw schr. No. 83999 dd. 26-4-1950, beantwoord 
met o/schr. No.1485-1..:,50 dd. 9-5-'50,aan een beschouwing onderworpen. 
De niet getdentificeerde handtekening op de bijlage bij uw schrijven, 
welke werd gelezen als te zijn van I•l!- VISSER, zou die van �·�
kunnen zijn. 

� c-/r - Tenslotte zij nog vermeld, dat voornoemde N.arcella VISCH met haar moeder 
crol?�� ·,( l/ - Petronella Gerardina VERMEER,geb.Bloemendaal l?-3-189? ,weduwe van

J.,.�1>.-$ 
Hendrikus Jacobus VISCH,geb .Wisch(Gld1), ?-5-1899 ,die dd.20-6-1943 te 

/flf/l___.,,t:._ Ischewsk(Rusland) overleden zou zijn(mondelinge opgave) - en baar 
/x broer - Vladimir VISCH,geb. l\ioscou,25-10-1927 - sedert 20-5-1950 in-

'f. wonend zijn bij Willem IDIJENDIJK (geb.�laasslU:is,28-7-1905), Copernicus
straat 6?-III, t'e .Amsterdam. (U bekend). l Voordienheeft bedoeld ge�in sedert 6-2-1950 ingewoond bij Wilhelmus 

� Franciscus Joseph TRUBENDORF]'ER , Asd.26-11-1905,suike:rt>akker,Sijsjes-
straat 25-I, Amsterdam.(Dezerzijds op politiek terrein onbekend). 

Voordien woonden Marcella Visch en .haar broer op de U bekende adressen 
(resp.Plantage Parklaan lJL-II en Nieuwe Gracht.je 8-I te Amsterdam), 
terwijl de moeder van dit tweetal zich dd. 4-1-1949,komende van Haarlem, 
te Amsterdam liet inschrijven op het adres van mar dochter. 
Aangezien i�rcella VISCH in het bezit van een verlopen paspoort van de 
Nederlandse .Ambassade te I>Jfoscou is {No.519?21,gel:ixpireerd 26-10- 1 48) er 
��niet te Amsterdam staat ingeschreven en daardoor niet bekend �
of hij een paspoort heeft, kan dezerzijds niet over foto's van laatst
bedoelden worden beschikt. 

N' Bij jlagen : 2 foto's. 
�\1-\\\ 
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Op 18-4-51 werd aan CLIPPER brief No .. CAH/51/351(103183) geschreven, 
waarin hem de inhoud van rapport 103183 dd. 13-4-51 van HB aan KA-
R.A. ·..verd doorgegeven. 4-7-51, KAéJiLA., H 
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NOTA 
VAN: KA-R.A. 

Op 18-4-51 werd aan CLIPPER brief No" CAH/51/351(103183) geschreven, 
waarir1 he!n de inhoud va n rao�ort 103183 dd. 13-4-51 van HB aan 

- -

KA-R.A. vi/e:-·d doorgegeven. 

4-7-51, II • 

• 

/ 

... 

•



zie CO 103J_83 

• 

Onderw •. Communistische pogingen tot 
identific&1tie van l!1._erj.kaansa 
ambtena ·011 i .� het b1ii tenJ.r�n Q 

IIIf/c 3 

' 

In antl4'1oord op t:,ft1 rappo14t <ld" 12 t!l 2�195l, Ilo (J P 899, 
bericht 1.k U dat dezerzijds geen gegevens voorhanden 
zi�n o,;e:r. 11ogirtgen ·i:;:Jt het ve1';ti�r1.�j�21 va11 biog�a'fische 
gegevBn.s of ve .... de1"e i.nli cbtingen t �a � v � l1r.-terik·aans

diJ,].omatiek pe1-- son.eel of zelfs pJ.a.n.�011 d.uartoe binne11 
de C ·10 �� • � 0 !;J 0

11:r l • l;f' T ... • • l t . + .... d '° • .f ,�· e tnoge J..tt "J v e1.'1ttJ. J zen naar 1e · ties '""'e1 .e :Ll1 mi "Jn.
notit:i.e dc1 et 21 \) i�..,1950, i.·

""
o t 92098 bet.1"e:t"fe11de terretu�� 

acties van 001-!ît1t111.isten 1;egen voo.1.aaj1sta.c1ncle pers<)nen

in ve111:>t�nêt rr.iet d� moord o [) d·e Bel/"; 1:1c 1�e oommu.oist 
Ll\f1/�D1?0 .Tot 011 he�_en \�ïerd d.aa�van ·�vn··t:-7ir geen nade1�e 
be rest1.ging ve :lrreR'o11 o

-

(IlI) 

• 

• 
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1. Clipper heeft van betrouwbare bronnen vernomen, dat in
bepaalde gebieden leden van de C.P. 1 s geprobeerd hebben inlich
tingen en biografische gegevens te verkrijgen van Amerikaans Diplo
matiek personeel werkzaam binnen dat gebied of alda•r op een 
missie. In enkele gevallen werd door de communisten de inlich
tingen per brief in Amerika zelf opgevraagd van C.P. leden in de 

..------u---....&·-� V • • 
• 

2. Clipper zou het zeer op prijs stellen van al dergelijke
gev�len hier te lande op de hoogte te worden gesteld, zo
mogelijk onder vermelding hoe de inlichtingen .werden gevraagd 

• 

en aan wie. 
' 

' 

12.2.1951 
• 

• 

•
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Uit 

Voor: 

Ag.nr: 

PD _§i4Q 

OD 1078 

132250 

Naam: D. MEREMA

Naam: C.P.N.-INLICHTINGENDIENST

Afz. : I. D. Rp. Winschoten

Aard van het stuk: Verslag Extremistische activiteit te Appingedam 

DE WA.!RHEID 

Volisdagblad voor Nederland 
Keizersgracht 324 
Amsterdam -C. 

Amsterdam, 5 Februari 1952

datum: Feb.52 

��lle partij-afdelingen en 
� districtsbesturen 

,. 

W.K.,

Onder de titel "De Herren van het .Ambtenarenverboin hebben wij in 
onze krant reeds de doopceel gelicht van enige ambtenaren, die tij
dens de bezetting hebben gecollaboreerd en nu rustig de hoogste 
functies bekleden. 

Wij willen deze reeks uitbreiden-met onthulllingen over plaatselijke 
ambte�en, zoals politie-inspecteurs, chefs van arb�idsbureaux, 
enz.Hebben zij in de oorlóg onderduikers gearresteerd, mensen naar 
Duitsland gestuurd of op· andere wijze hulp verleend aan de bezetter. 

In elke plaats zijn wel van deze lieden.Vaak zijn zij een tijdlang 
geschorst geweest en daarna bevorderd. 

Willen jullie je best doen op korte termijn een lijstje van deze 
ambtenaren te sturen met volledige gegevens over hun gedrag tijdnes 
de bezetting en hun functie thans. 

Voorop staat natuurlijk, dat al deze gegevens VOOR 100 � JUIST moeten 
zijn en dat zij bewezen. moeten kunnen worden. 

In afwachting van een spoedig antwoord, 

Uitgetr. door: T.G. 

Datum: 24. 6. 52

� 40061 - '49 

met kam.groeten, 
DE WAARHEID 

Volksdagblad voor Nederland. 

w.g. onleesbaar

Op aanwijzing van: B III 

•
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