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VälSLAG DER BIJEE�1C0MST DER C .P ,N, te Hoensbroek a op 8 November 1947. 

G- E' H E  I M 

Aanwezig ongeveer 
'?,,,.,1; . .Z�fil�a pac ite i t 

10 personen.
100 personen�

ffJ yVa2�ov2rzicht 0 

Pa1.�,,H d_atu.u1,. 5 HOV 1947. 
. - - . - ... 

,,;;;;1··;�'.,$p��kexs4:;N'i;Jholt, Heine, geb. te Weststellingwerf, 24-8-93, wonende te
½\J,f-'r• I-!eensbroek, Kouvenderstraat 184. 

;:'.,_,,,,,�,��17\:Naehtegaal, Johannes Dirk, geb. te Utrecht, 7.6.o4, wonende te
J<--,.", .. · •.. · . Heerlen, Uterweg 114. 

Medewerker: Een accordeonist • 

. -· ·,:�.-· . ;•. 

.-:�.-�-jr.: . • . 

--'1!:l-- . ;,� -·· 

. De bijeenkomst werd geopend door H. Nijholt. Nijholt sprak ongevee
àlsvo�gtT----------------------------------------,--------------------

.il� opkomst is zeer slecht. Ik hoop dat bij een volgende gelegen

haid ieder-'···ee.n paar toehoorders zal meebrengen. Wanneer men tegen-, 

woordig de· couranten naleest; kan men, uitgezonderd uit de "Waarheid" 

.grote· artikelen tegen het Communnisme lezen, maar laat U niet bang 
.,.·;,;.c-., .. ,i - :;- -. 

maken;. het communisme zal zegevieren. Er zijn er die zeggen:: "pas op 

je kunt nooit weten; maar laat je niet van de wijs brengen, de toe

komst 'is ,aan ons. 'Wanneer na verloop van korte ·tijd 1n Amerika 

den werklozen zullen zijn, zal de economische toe-stand in Rusland op 

e n  �o ·hoog peil staan, dat men zich in Amerika en Europa zal af-

,vragen, hoe dit mogelijk is. De eindoverwinning is aan ons. We zullen 

op het 'komende 30-jarig bestaan van de Sovjet-ra.publieken gezamenlijk 
, \ .  ,:_ 

de u1nternationale" zingen." Hierna werd de "•inte ·nationale 11 

ónde•i'' :bègeie iding van eêr
i 

ticeorde onis t. 

D�arna -werd het woord ge-voerd door J.D.Nachtegaal�, deze zeide, dat 

:i-d;· .. �;;�·�;8de Am&rikaanse kapitalisten;Tdie Hitler gesteund-en aan de macht had

j:�!:�alis- den gebracht, thàaa wederom steunden. Verder becritiseerde hij de
;5,: •: •. • ' : -�- . ·, 

.. Staa.t$-lieden van de kapitalistische landen, omrede 
· .,,_.,.,;;·rr•'·'''J, :�pi.'t;ffsten. De redevoeringen werden af en toe afgewisseld door

,,,,•s,·,••.-,.,.,,. 

.--::,_�'-'·: ,: .. . •' 

De b,ijeenkomst werd gesloten onder het zingen van de "internationale" 

· - "'ri,et be·g�iéiding van accordeonmuziek.
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BEKNOPT VERSLAG VAN DE OP 8 NOVEMBER 1947, TE 20.0 4m�'GEHOUDEN 
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Omstreeks. 20.00 uur werd de vergadering geopen 

�;{� 
NIJHOLT, Heins, geboren 24-8-93 te Weststellingwerf, muziekhande
laar,wonende te Hoensbroek, Kouvenderstraat 184. De vergadering 
werd door circa 10 personen, waaronder enkele vrouwen, bezocht. 
Nijholt, afdelingsvoorzitter, sprak de aanwezigen ongeveer ale 
volgt toe: 

"Deze feestvergadering is zeer slecht bezocht. Ik hoop dat 
iedereen bij een volgende gelegenheid een paar mensen zal mee
brengen. Alle couranten9 die er momenteel verschijnen, bevatten 
grote artikelen, die tegen het communisme gericht zijn. Alleen 
De Waarheid maakt hierop een uitzondering. Maar laat U hierdoor 
niet bang maken, want uiteindelijk zal het communisme zegevieren. 
wanneer er na verloop van tijd in Amerika duizenden werklozen 
zullen zijn, dan zal de economische toestand in Rusland op een 
zo hoog peil staan, dat men zich in Amerika en Europa zal afvra-
gen, hoe dat mogelijk kan zijn. De eindoverwinning ia ons! Ter 
gelep:enheid van het 30-jarig bestaan van de sovjet Republiek 
zullen wij gezamenlijk de internationale zingen�Dit gebeurde ondei 
begeleiding van een accordeon". 

. · Hierna verkreeg NACHT GAAL, Johannes Dirk, geboren 7-6-04
.ll,-..o..�

1
, j:,e Utrecht, redacteur van "De waarheid", wonende te Heerlen, Uter

.:------+weg 114 P het woord. 7ijn ede kon niet worden gevolgd. Alleen 
het navolgende kon worde verstaan: "De Amerikaanse kapitalisten 
helpen thans de Duitse k µitalisten, die toch Hitler aan de macht 
hebben gehol'Oen". Verder bracht hij nog kritiek uit op de Euro
pese en Amerikaanse sta alieden. 

Onder de aanwezige werden nog opgemerkt: 
t;JlfA LANICAUSKAS, Jones, gebo en 12-9-91 te Kalesnijka, aonder nationa

liteit, chauffeur, won de te Hoensbroek, President Roosevelt
straat 77, 

tYA FOUW, Jan Hendrik, geb ren 23-11-89 te Axel,werkzaam op de Cokes-
fabriek Emma onder we o.396, wonende te Hoensbroek,Markgraven
straat 24 en 
van der LINDEN, Louis 
vlechter 9 wonende te 

geboren 17-12�00 te steenbergen, ijzer
oensbroek, Markgravenstraat 54. 

8 NOVEMBER 1947. 

I! r�, 
I 

\V--:t l-: 0 v .L zichto 

Paj_ ,,1.1. _. a.. t '--'-.ui! 1 NOV 1947 
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District Limburg CPN 1 
. bijeen 1 

Zater,dagavond en verder Zondag de gehele dag werd· in Heerlen ) /ie conferentie vari het district Limburg der CPN (De Waarheid) ,gehouden. De pol. secr.' van het district, pg. Frans Dias, af een overzièht van -Y. de toestand ei;. P8ftij in Limburg . Voorts spra � over de taken in verband me de uitvoering van . de congresbesl en. Na�ur1ijk maakte hier de ituatie rondom en in de mijnin strie een voornaam punt van besprelüngen uit. Algemeen w men het er over eens, dat er oo hier voor de partij -.1 ,· i ,✓,cgrote perspectieven liggen. Namens ;;,;,,,-de partijleiding spraken pg. Frits /1 Reuter · .en . Ester Theeboom-van • )..,1 West, de laatste speciaal over het J_,,.:,,, vrouwenwerk. Hoewel de actie � 1 � . voor de krant nog pas enkele � , � ,- , ' dagen gaande is, werden reeds y--" I' )Af"' ,l goede resulta�n.genield. Zo kwam Al 1- Q ll. 17 Y
1f 

' I!runssum met 18 nieuwe abonné's, v-".P ./ ,., Venlo 9 en Geleen 8, terwijl de __ /) )f" ·/ . mededelingen uit andere afdelin- -�• gen er op wezen, dat de actie 
1 

� . zeker zal slagen. Een collecte voor 1 ! , de stakende arbeiders in de maal-irulustrie in · Amsterdam bracht 
f 49.11 op. "'== __ J ,w 4#//t. JAW ft � /

Il&,\}� ;'id J" �-
- J � ;fn 

�,:Jy/ 



COMMISSARIAAT VAN 

POLITIE TE HEERLEN 

•• LITT.: G•No.: 36/48.

�,-, 
-1(P6F.lEGD 

HEERLEN, __ llJ._J!�eh.r:uar.i ....................... -... J94.Ji...._.� 

Aan 
het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 11 '(

LJ
�B 

Java.straat 68 BLJREA 
's-G r a v e n h a g e. ;;, :1,./t?

De c.P.N. hield op 7 en 8 F'ebruari j.l. een z.g. Districts
congres in 110ns Thuis�gelegen aan de Valkenburgerweg no.10 alhier.Dit 
congres was uitsluitend toegankelijk voor vertrouwde afgevaardigden en 

. � stond onder leiding van de journalist en advertentie-acquisiteur van 
r- -..,._ , ___..), het de.gb�ad 11De Waarheid 11 Francis co Diaz Bauste ,geboren te Rotterdam, 

Il _. . tf.iJ;;,,/' 17 April 1917 en wonende alhier,Mijnstraat no�3• 

I l'ft'- vO 1 1 
Hoofdzakelijk werd datgene besproken,wat op het laatste Kerst-

�- ✓JP1 )_./ congres te Amsterdam was behandeld,alsnede verkiezingspropaganda en het ifVJ� ""'Ï werven van lezers voor het dagblad 11De Waarheid�' 

�' /J � Zaterdag werd enkele uren vergaderd en Zondag van 11 tot om-

� streeks · 16 uur • 
Er waren maatregelen genomen om ieder verraad en iedere spion-

•
nage te voorkomen o.a. mocht er tijdens de vergadering geen bediening 
plaats hebben. 

Aanwezig waren 65 afgevaardigden,waaronder enkele vrouwen. 

o/s. I.D.Heer len.



G E H E I M. 13 Hovembe 

Ui·c be-trouwbare bron •;erd vernom�n. dat in de avond van ,:.a-oordag 
• 'K. 30 Octcber 1948 áan de woning van De VRIES, Wijbe, gebçren te Bergen, 15_3_ 03.

1,44,p.e. werb:;aa..'ll. up het Stikstofb:indingsbedrij.f onder num1uer 82h" wonende re r.e leen, 
//,/,/,. Surinamestcaat 21, een vergadering ia gehouden door een zestal kernladen van de 

C "P" lL te Ge leen. 

• 

t 

Op deze vergadering wa.s als onde;•werp behandeld de door min:l.ster Joekes 
aangekondigde prijsverhoging van bepaalde levensmiddelen. Tevens was iJ:IBp:token 
over de bedoeling va..71 de C.P.N. {1!11 door middel van pami'le'i;ten de nn.jnwerkers 
de jt::.iate toedracht 'Van de doo1· &:.. :minister aangekondigde maatregel betreff'end::i 
lonen en prij&en te sohe·l;;sen en tGe -<;e l .iohten en bekend te maken l,p welk 
w:ijie de CaPoN• tegen dez.e :maa:tree,;e:i. de:,nld; stel1ing te nemen 

Da vergadering had tot ciroa �➔.00 uur geduurd" 

Bij een op 10 en 11 November 1948 gehouden con·lïrula is gebleken, dat met 
de autobus van de Nederlsndse Spo01vwegen. weL'lce te omstreeks 16.oo uu:r- vanuit 
de richting Sii;tar-d aan het staMun Lutter-a.da an·iveer·i;, een pak � :i.nhuudende 

e- 99 exemplaren van hat Cow.nnmistische Dagblad Da Waarheid - 1'rerd vervuerd�
Deze dagbladen warden aldaru.· ht uutvangs·!; gen0msn doulN De VRIES. Wijoo�· 

boveugenoamd" 

Uit betrouw·bare bron is vernomëln.., dat zich aan de woning van JOJlK.\?.AN, Johanuos� 
geboren te Zwolle, 1306,12, werkzaam op de Staatsmijn Maurits ondet· nUl'!llWr 3961. 
wonende te GBleen. Jcamies,,tra.at 17, e&n collecte-bus van de C.P.M. zou bevinden, 
Met welk doel deze bua zich aldaar oovi:ud·t is niet bekend gewLJrden, 

)(/_ Jori.J.onan is gea.bon...>1eerd up De Vfäarheid en bestuurslid vo.n de afdeling Geleen
J<' van de AlgenBne Bond ·uan Werkers in het Mijnbeddji'. 

j 
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� 17 DEC.-1948
41-1-

ACD/ .r/7-/7
------' 

G E H E I i',1o 15 December 1948. 

Op 8 December 1948 werd ,ran 20.oo� tot 2L30 uur 
onder leiding van Dias-Bauste, Francisoo, geboren te Rotterdam: 
17,Aol93-7, zonder nationaliteit 9 wonende te Heerl n

2 
Mijnstraat 

3, in het \Jaarheidsgebouw te Brunssum een bijeenkomit geh uden, 
alwaar naar schatting 15 tot 20 personen aanwezig vvaren, bestaan 
de uit mannen� vrouwen, jongens en meisjes,.w oo o leden van de 
NpVoB, en het A.N.J QVo 

· Van het gesprokene kon slechts weinig worden verstaan. Er
kon ech .... er uj_t opgemaakt word.en, dat er een politieke cursus 
gegeven werd en er werd gesproken ov-er lijfeigenen, sla.ven� 
kapitalism�

1 
bandenarbeid 11 de machinerieën ten voordele van de 

kapitalist 9 de bezitternle en de niet•-bezittende ldassew en de 
winsten gemaakt door de Domaniale Mijn 

De navolgende pers nen werden op verm�lde avond in het 
Waarheidsgebouw opgemerkt:

X MBIJER 7 Geert, geboren 2402.1928 te Emmen, wonende te Brunssum, 
I-Ieidestraat; 27 1 

oll��f De echtgenote van Van BRINK, Arend: geboren 1.3,2 0 1918 e 
a,,��- Lonneker i werkzl;lam op de Staa,tsmi ·n Hendrik onder nummer 135 7

IIIJL,,.,,IJ;Onende te Heerlen Dahliastraat 4 P 
. de�q..i.-.t

: De eehtgenote van DOEK, Anne 1 geboren l 5-3 0 1916 te Emmen 1

�vMn--�erkzaam bij de 'bruinlrnolontginning "Oarisborg" 9 wonende te . 
11vrt'-. Heerlerheide, Heerenweg 225� 

-

Een zoon van de weduw POOL, Marinus, geboren 9ol"l886 te 
Emmen, Vl!')nende te Heerlerheide, Kraaj_straa·l; 4, 

KIEV1ET 9 Helena Maria, r·eboren 6.lOol933 te Heerlen, wonende 
te Heerlen 9 Tuindorp=Carisborg 31 en 

KIEVIET, Janr geboren 6.801930 te Heerlen, wonende te 
teerlerheide� Tuindorp-Carisborg 3L 

MEIJ�R, Lieuwe 1 geboren te Emm�n 9 24ollol926 i werkzaam op de 
Staatsmijn Hendrik onder nwnmer 1114� wonende te·Brunssum 9

Heidestraat 270 

In dit gebouw worden dagelijks bijeenlcomsten gehoudenw zowel 
1 s=morgens 9 's=middags en 's-avonds o 11wee tot drie maal per week 
kom·t; er het Eerste Kamerl:td Hermans, terwijl Dias- Ba.uste 
voornoemd en Nagtegaal 9 Antonie, geboren te Voorst, 24 o 4 o l916 
wonsnde te Heerlerheide; Utenveg 14- er dagelijk lcomen o Verder 
komener geregeld personen ten aanzien van wie een gegrond 
vermoeden besta.at dat zij een leidende ft ctie. bekleden in de 
communistische partijo 



Op 4 D:cember 1948 te 10.00 uur 1 werd in h ·t 
Waarhe:tdsgeb ouw te Brunssum 1 onder lei.ding van het 1:'.erste 
Kamerlid He:r.ma:n uit Vaalsz e@nbijeenkomst r- houëten welke to·t 
llo30 uur heeft g duurdo 

• '/J, In totaal waren zeven personen aan ezig, w.oo de ons çekende
DROOMBRS 1 Joannes, geboren e Oss, 22o-1�1894

2 
werkzaam o de 

staatsmijn Hendrik onder nummer 897 9 wonende e Brunssum t

.-ff,R),.:;::- .,JBrunahiJ.destraat 27, en ERk"EN"BOUT" Andreas, geboren te Herne
fY/1 ( Dld) i 30 o 5 o 1914, kapper j wonende "'lie Brunssum

p Kruisbergstraat
lo 

• 

De vergadering werd in de verlofslooaliteit gehouden en van 
het besprokene is 1üe"t;s bekenël. gewordeno 

Op deze bije nkom · was e,re:ieenfl.aa:nwezig HORS3LE:NBERG
1 

Chrt ·tiaans geboren te Hengelo 1 llo2ol9l3 9 werkzaam op de 
staatsmijn Emma onder numm r 6842 9 wonende te Brunsstun9 Be.xdelle 
straat 290 



• 

w d ..,, Lo V -..,.LZ!Cht 0 .1.t-/lc.l 
_./. J 1-n •• tc,1.

G r t E I 1/1 o 1., C' 8 

j: h ��

01, 19 ::)ecember 191:-S ,... rd in het �1 :), �J.' 1=.,e ·JOl'V:' 
e;e1e tf'l1 aan de '\.}·ers-tr1:;1.é t 97 ·te Jl.1. un"'su.ro, va .af J 5 '30 u � l;en 
<fJpe ', J-:ir0, dansavond ger;even-. 

Bn .• ve gesprekken ·tussen b2:f'Oe ecs -ono.ex•lin" 
a:fgel·:i. · sterd 9 o �m- �en e;esprel: ·liu,,se 1 t�ee on·· 
uit Jutterad e i.Je-!; twee Dools� .n:. Jnw�r e· � ·•r 
f::e;.i;el:i.enhv.:ts I Pelgrj__mswegil te 8rm1ssuro; 

11 De li. �derls;ndse mi jnwe:cke:rs verte. -.en c .a o j_ L dr;:
11J1.ü.: �-e zi n goeèl.e kameraden" TÇ,omen ju.11:'i.e bij th1»
werke:n 1 füm kunnen jullie bj_j onB in _.)en5i.on ;-onen .1.1ll€' b t. 
len ons dan f � 12 ,. ~ kostge·1_a per w2cl.:: en krijre,n s-21'fü ng. bi.e:. 
en vrouwen. 11 De Polen d1.e ende::- invloed_V&J.' drs,.nl. 'lt'0rk'f>�rdsn,· 
voelden wel iets voor dit aan'r)ocL 11 

"Door twee onbekende bezoekers werd ges:pro.en ever d 
toestancL Ben öezor :personeri zet1 e o.m�: 1 Zo :" ::,o t r 
gebe1,1ren, Zo kç1n het nie•i, .tang�ro Als r2r :we.t u� t1 "8� �: �: Jn' 
toch de eers·:-;an die kapot blj_jve· 0 11 · 

11Verde:::- we2·d door Van HEUl:iDlm � Pieter Caspar,;. t:ebo ·..-:n 10 7 29 
te Dordrecht werk.<aaam op de StLr.! .smi in He1 dr J nier m.lillm -::- � -
wonende i.n ti.9t· gezellenhuis r,He�1ë: ::l.k11 �e nru".l ·s1.u:o. '11°t Per onb 
kend versooi1 gesproken over het t.erlrnn op '.',a8.nd9.g 200 2 '94u
Van Heusden ;-rnide: H Ik m,'1e-t morgen in dagdienst, tt I)" ÓT1.Jekl".,., e 
merkte op: 11 Het kan mij hie-çs verdommen wat; · k vuo � dhmst heb 1 

, 
waàrop. V'an I;reusden weer zeide: 11 Ik heb dagdi0nst c 1 v �rzuim n:· el: c 

Hei; muzielq:�ezelschap beetond. uit d>'."ie onbe.l:i.eno"' l)f..rsoneu (> 

inst:rumenJçen ·�varen op 13 "12 o 1r 3 i:n de voarmj_cldar, pe.,: motor a&.n h"'
Waarheidsgebouw F.· bracht door DIAZ-BAîJS•rE 1 Fre>nc.. SC(.)1 ge'o ;ren 
17 o 4, :9.:,,:1 te "Rotterdam� -wonende t� Heerlen" M jnstraa t 3. 

])e :n9.volt;ende personen w.e:;:·d en o" de ze da-..:11s� V'Jncl QD:.emer:r t: 
rn:;nJER_, G-ee··t, geboren ?.4.2.::.92s ·te Emmf'n, wone de te Brunss.À 

Heid.estraat 27; 
rll'�IJEJ1 9 Gef;':sina, geborer� 22, L 1930 ; dochter ·ran � -;;rJER. G::--eri. 

29. î ol907 te l?.r:nnen� we:drnaam op de s·taatsmi.jn Iendrilr onder m I r 
1032 » wonende te •Brunssum� Heidestrag·t 27; 

Vl�SBR, _pj_et&:c" geboren l8�1L1875 te Feerjansda n wcneno.e L 
Brimssum� Heufkenstraat 20; 

HBU.rs, Paulus Pieter" gebo:ren 2�3ollol89:, t� Ie• l'"'l., 1:�erkzaa 
op de mijn Ora.nje�Nassau IV, 111one:v1e te hec..r· er,�e, cl� 'Hee ~e.1 /(, 
386; 

Van der vom .. ,T 
I 

Jacqu.es Jos<:!ph� rehorc:,. �6 ) , 1900 :e �o - e,nbe -
St a J,m� we1.'k7.aam op de s·taats,nj_._1 B.end:r-.uc o der :m:u:r.n · f..-/7 
wonende ·!;o Brunsmun.� Haansberg 19'7; 

Vü.i:::.;fR,, Johannes,. §:e'boren 23v4-,!q2 te f.;mrr.--!\,, v�onnde ;;e 
BrumJs1m, Kem.ps:traat 29; 

V��SSBR
1 

Klaas� gebi;;:ren :iL L 1929 v Brnnssurl\ 9 rnne de te 
B:::-nnsr;um 1 Kampstraat 29; 

o ,-. i':ltraat 59? 

(rp� J" O..!.,lJVI�, 'letï.Je� P,ebo:ren 11 ? , c;.? •01erct · e m , cl 

\r-l 1 . 01IJV1!., :-�err:'!.'t i ceboren HolL · ..,i9, ,-mne1: de ,c• 1runsstlffi� :Sol L. 

'f . straa·� 59" 
\J 0.J..,I.JVF .L:tet:st-ce 1 gebr_,ren Jl �. 923 6 

wonende '"e ID9 

Se-hut .;es·�raet; r::�,;; 
· TAN:.itïI L ,To,;,;ef. "'ebo ë.n l . ..., "9, . 19 i;e

de f:ca.atsmijn H•�1.drik ·ncl0.L nu."D...nie"' 9)4. 
Koe kc.e.Ks traa·t ... :;; 

Van Bt:i-:1�.{. Henörik\;'3, ,·eboren · .L19· 1-
op de Staair;smiJn Hendr:Ui:: o cle� r.:. • ,P::' 1 , f: J 
T onns-trie-c 16 8n 
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vm�;SELINK, Herman.,;i.s 'I-iendrikus, r-eboren 15. 2 E c · te E'mmen J 

werkzaam ,;,p de bruinkûolontginning ·11 Car1sbcrr'' 1/1 c nde "� 
Heerl:rheide. Lijsterstraat 15 

De LANGE, Hendrika Johanna, geborèn 10.11.29, d cbi;er van 
De Lange� Gerrit Gi je,bertus Oo:rnelis 1 geboren 25 2 95 te Zutp:1e 1,

werkzaam op Je Staatsmijn Hend1::Ur. onder no. 2544 1:mende te 
Brunssum, Heide straat 33, is aanwezj_g geweest op d toneel1üt • 
voeringen op 14 en �l No-;err,be::c 1948. ger:even do�n: .le tone�lve L 

eniging .nne Vrienà.en:\!Tingn ·Ge Heerl·erhej_de, in I lJ B�1rcht'1• 
c;elegen aan de Wieëmrng te Brunssum. Zij werd e �,. eens opa:emerkL 
o-o de balavond j_n het 11 Waarheidsr:ebou.wn op 2:..! te, ,ember 19,t3. 
· • · Opgsmerkt wordt; dat dj:c. meJ.sJe ·te Brunss-J.m ziet, • .K �da;:::r:lad 
11 De Volkskrant" bezorg't, 

De vader ontvangt momenteel het dar-;blad "De Wfa �-r-ieid.' ni"'!. 

-
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':P Zondag 2 ,Jam.1c- ri ' 49 
p--,2le,:,e� .::an dr.> AJ{P:;:·s-cr�-n,t 'Ç)7 t? ru.r1ssu!r1 -'"'U b 
gehad \î'8D l;dfol1. der Q-"D�'f'Lo JF WE'�saderi:r:ig ü,["'O_..__....,.

.......,
-=-..

duv.xde on-·,·n ,eer twee Ulff o Dj·) t2· ve,:-l·•tnn van 
oom,, o r,rem6.:·1r·; : 

xl Jan de B�HGE� illEm P.e:-:·rid.:t'd..J. • r,eborun 1c, ç:-ol
werkze?m op de Si,catsmi,jn IJn11ri oi1de--.- n· o 282, 
i3ri.n1ssun9 Parkstr,::.at 26 

� VIS ::..e,R3 .:mdri.es P f'cbor .:n :.7 o 5 o J.897 te '"''nLilcn� w, r .. ,,u.a n :>1,1 .., 
St:a:atunijn Hendrik or-,der. �.o a 54'(. VIIO PHdP t;e �::::unss • 9 K'-'mp
straat 29; 

rf.-Jv OLJ.c)YB 9 Bonne,, ?:eboren 24 5o . 01 te Em1ne11� Wür z -ll' op d_ 
BtaatsrniJn Her.1dr'k unde:c noa2044 1 wonend� te Hrunss 9 S,:.t 
straai, 59 � 

g(_l I-,1i�IJBR
9 

r�e"'!rtr f.eboren 29,70 1 07 t3 "'i"illlen v- rkz a.-r, op P

Staa·c;sid . .,n HendrH� onder no., :u, . .i: , won0rde t� l- .L"J.3-Su , H1;1d 
straat 27a 

\ro"r .... de Bt�- t�e ,to·o:r .1oemd, dtP e j der ae l, tets' 
van 9rvnss1J.m -S i; droeg iJ het V?.,..lëtt2n va , .1. 

·pak onder ztjn arni i .l}e:welk \e ·moedeJ..ijk nro1a"' 
bevattis (w ekblad 11 f:en1 e11 '1 De M.ijnlamp") o V IdPT 
bi jeeri .omst door enige ons o:nbek, nd p';rs J 1e , oc�o, 1; 

n 

.Als vaststaand ka.n worden aan, ,9Domen c.r ·t r.' e lv,.�;o. � s van 
bedoe de bijeenkomst; een .:ern Y�Y•.ne11 1 Wb.s. 11a11 � bij"""'1rnns-<:;t-n 
steeds des Zond.ai;s :pla,a·ts v:·.n îE:n in ve:.--rr" d rcboaw 

Dp eriqemde datum oras-t.r eks 1L30 uur_ 11Frè het 1c1arht"iJ.s,:- · 
I v evènee -,s bezocht óooJ. ·

O 
"K-•� De UIUJti,, Albart�1s :T�ha.�11es 9 .'. ·eb�p--en 21.�- ,:.i.90t1 t; 1:.ié'er101 • werkZfü:1.m op de St.a.a:ctHlllJ.tï" 1=,nnr:.ur onè"3.r no. 1453 9 \'I: J:wnde te 

BrtU13SUID, A:<..e:'cstx-aat 16 0 

Bedoelde ,bijeenkomsten vw:·d.än ,les 7,onc',· gs 01 f:!. �1 s. ,. --iwen-.. 
recelmat:.lg be"oct.rt; doorg 

l"-8 HOt-tLSLENB.F.iHG-, Cb.rist1e.an, geboren l..L2.,F.i.3 te 'IY1i;elc 0 w r 
zaam op ae·staa.s ijn Emma onder noo684°, wonende t, Prun:;sum, 
.Rexdellestraa.t 29 met ech-t;genóte :; 

-;. m-wrJi11Fms � .,,,"!oannes � geborën 22 L 1894 tP 0�.B � 
Sta.atsmijn Klend.rik 0n,3.1:r ri.o �;39',, w·::meréle tJ r.> ur:s 

J 
hildestraa:J.; 27 e11

b � BLK.RB0U�C 2 Andriesr r,ebor,·1 l..1 5 v :qA 0 Jê'r:'" - ·•0_1 l -

/).{(.'.�Brunssum, K"'·njsbergs-:r-aat _-_,. •l.in;:•bou:; 1.-� t J�-·ts 'e ec. 
t;j_ng lid van. de erz::tsgroep 1.D,.:i ,aç,:,J..hei:'f P i 1 1 or n,._ 
haddet1. toenèle:i;:·r.ljd r:-egeJ.1nat, f blJ t11<::ins"Gf1 1 d tJ 1 1 ersor 
behm:ende tot P-enoemd3 1terZ(-1t�IP'l'l .. ,r o :;,lk :-oout v· ·c1 1a ie 
bevri Jè<ing. we,::re,13 zijn com.7:l.lUllGt .·c e uct -1.ri ,ê' i•1, 
de Ge. :;ensc,1ap Ond IJ: e['.'aJ.e iie -1� s N_d:-1•1 1 · 1 .t: :, 

'l10t d.e ,i'.1tff�:re6elde b�zoeh ·s van d ;Zé bi� •e ·Lo·.; n be 0rP-n ·

_Jl,:,(fo,A.Nb·J Joseph luber-t 1 rebOrf;T� 3C o 'O e 9-:i t� �1.:> 9 

rle ·rw,: .de Kamer der <, cG o vcor de ', r'. L 1 1erkz..1' tl' ..> 
mijn 1, i l�...,eülina LTu:1.er num111er 9b v o.,.Ll'de e V s 
st.r::·.a.t 8, 

DI.P ��.'.•A ;ST!, 'ranc .1s .... , , r·-: be, 1 .1, 

stsi.at l:,os. �,one-në e te flPe 1 n. I· ·• j 
1 AC,·11E"'AAI, n onie /'<?bor- .. 2, 

te IIee.::-:.en L tq:·• er 114 o 

- l . €:

n 

tC' 'C 

l''1 

t 0 nd 
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In het dagblad "De Waarheid" van Vrijdag 4 Februari 
1949� werd onder nBrunssum" een belangrijke ledenvergadering der 
0 .P .1-fc aangekondigd. 1 te houden op Zondag 6 Februari :'..949. te 9 .oo 
uur r in het Waarheidsgebouw, gelegen aan de Ake:c�::; .. :·8.at 97 te Bru.11ssum1 

ter bespreking van de partij--resolutie, als voorbereiding voor de 
aanstaande districtsconferentie. Alle rartijgenoten werclèn aa;.1ge:: 1'.loord 
om op deze vergadering aanwezig te z.Jjno 

Geconstateerd wera_, dat zich op f;enoemde datum tussen 9. 00- eon 
10 oOO uur 1 veertien personen in vermeld Waarheidsgebouw bega,reD. 
Van de veertien bezoekers• zijn de navolgende twaalf personen bekend: 

DIAS�BAUSTE i Francisoo, geboren l7o4ol917 te Rotterdam, staatloos 
wonende te Heerlen, Mijnstraat 3; 

HORSELENBERG i Christiaan i geb0fen 1L2.1913 te Henge'lo� we:r:kzaRm 
op de Staatsmijn Emma onder no. 6842� wonende te Brunss·.un; ?exdelle
straat '.29 en diens echtgeno-'cP genaamd! 

/4 
Van ROSSUM, Wilhel-räna Johanna, geboren 2L2 "191S te I s-Herto�'')n 

bosch� 1 

'v Q� 
DRÓOMERS, Joannes, geboren 22 .: ... f'94- te os·s, werkzaam op de 

erDliC staatsmijn Hendrik onder DOo 1897 1 
1 onenèl.e te Bruns�mm, Bruiï[thil·ie. 

straat 27; 
,---1 VISSER i Andries 1 geboren 170501897 te Emmen9 werkzaam op v_e 

Staatsmijn Hendrik onder noo 547 1 wonende te J3:tunssum, Kempstraat 29· 
Var.. BTIINK1 Hendrikus, gebm-en 30"Ll914 te Lonneker� werkzaam op 

de Staatsmijn Hendrils: 'onder noo 1746 9 · wonende iie BrmJJsS-,lIIl> Toren
straa,'; 16; 

EU.'.ERBOLlT
1 

Andries; geboren 1305"1914 te Herne, wo:rrende te 
B:runssum 1 Y,.ruisbergstraat l; 

X HOllrJER 1 Reirnier, geboren J.Sol.1899 te Emr.11=:n:�, werkzaam op de 
Staat:smijn Hendrik o::1der nu.mmi:,1 84:1.7 

1 wonende te Brunssum: 
Parkstraat 37; 

Xî JAGT } Dirk, geboren 30 �lL J.899 te Emmen, v.rerlrna.am op de s-.:;9.a:t;n.nijn 
Hendrik onder no o 1869 7 wonende te BrunssuJn, 1{azeriJcampstraat 62; 

0011// X' · KIEVIT
t Armer geboren 28.,Ll903 te Emmen: 1',lerkz.aam 00 de '3t3.ats 

1 mijn Hendrik onder no o 9171, wonende te Bruns0um1 rref'kenss·ï:rraat 20,î, 
(j)D Ji€11tt Vart

. 
de WEELE; Willem: geboren 2Lll.J.896 te Bruinise�� w ::oTheen 

J f' werkzaam op de Staatsmijn Hendrik onder no o ]J)21, i:v.:men-:ie tr· 
Brunssu.m 1 Soouttestraat 37 en 

• X JPJ�SSENS J Joseph Hubertus 1, geboren 16,301932 te 3runssum� werk�aé'Jr. 
• op de Staatsmijn Hendrik onder no 888. wone:".lde te Jrunssurn,

Bos st:r. aa-c; 10 o 

, 
• 

, Om lOoOO uur verzamelden zicmh v:i.\3Y jongens en tPJ3e ire.1sjE.�, aal'-
he-c 'Yaarheidsgebo;uwo Drie van de jongens ware:�1 pel" rijv.;:le .... ·�a onge 
,ree:r een krva:rtie:r gewaclrL -te hebbe::..".l 1 pl..aatsten. bed slde ;;ongens 
hun rijwie::'... op de binnenplaats van het 1·!a.:'1.rheidsgeh.ouw, waarna zij 
samer� met de anderen de gemeem:;ebos3en zijn : ngegc.an, Geen dèzer 
werd nerkendo 

Me-t aan zeke:rheid grenzende waarschi jn1i jkheiè:. .r.an word er aane-e 
nomen, da'-i, bedoelde jeugdige personen lid zijn van het A .N .<1. v o 

Uit hun manier van doen viel op -te merken, à.at er nog meer pers�. "'n 
aan het Vlaarheiétsgebou1iv verwamhr; werden. 
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Op !V( ensdae 23 · .B1ebruar:. J.949 wi;rd in het Waarheid 
gebouw te B:runsm.:i_rn. een bi"ie nkmw=� ., gehouden l verm·>edelijk in •rerband 
r1 t de 3 e ve:::·jaa1dag van b.ec; Sc1;jet=lege1.-- , 1 welke om werd 
bi_.jgew-oond door� 

\ X DIJIJS=BAUS'J:E .. Franciaco, ge1),n: en 17 �4-, .917 te Rotterdam, staa·tJ oos 
wonende te Heer ,en, MiJnr:rtraa1i 3 en 
1 >( DOEK Anne geboren 15. 3, 19 L6 t Emmen t werkzaam bij de bruin 
L"•olontginrüng r>o.:,.risb rE't 1 vv◊nen e te Heerlerheide, Herenweg 225 

Genoemde tHee personen arriveerden·per motorrijwie GZ�96755 
· (Dias--Baust;e) en G-X--4-93 (Doek), ()ffistreeks .• 9,1'5 uur e.e.n het- •

v.raarheidsgeb0uw.. . • rwJ _tt-� -1)� �, � , l·v!\ 
Daar e vex·gadering in de ver] ofslr kaliieit werd gehouden 1 ws. 

deze niet -�e volgen 1 ofschoon door verschillende �prelcers en é "n 
':lpreekster,, vermoedelijk de eo.tcgenot, van; · 
tx HORtiBLE}!.BERG: Ct.1Tistiaan 1 geboren·-1.,2,19l3 te Hengelo, werkzaam 
<1:p d� Staat m�� .. n Emma ,1nder noJ 684-,. ? wonende te Rrunsr--um, Bexde le 
::itraat .29 � genaamd 

J .x Van HOSf Y;i'tl Wi].helmina Johanna,, geboren 21.2 1918 t; 1 s Hertogen 
bos,�h� he't VH,1n'd. werd gevoerd o:f j_ets werd v.oorgele2.en 

De uitrc.epen. 1 Oorlog!• Voorwaart ... ? en Yn.jhe.:ï.d! li ,9 werden 
ve�chilleiide b-)ron gel:rnord 

A J Oms·L�reeks 2·, . 0,0 uu:r- waa de verg .dering beej_ndigd o Diaa�Baus'te 
7we.s bij het •.re:rJaten van het gel:5 uw in ge": lscha:r van een onbeicer; 

persoon 1 die lüj Jochem nn�mde ., 
vsrder zei hi1 tegen eê�'l r9.nt; :�� �ers:>on �,s;..t :hr..,,1me �-i 

met de roepnaam "Bertus'1
, vermoede ijk ge··1s.am .! 

1 ..-Van LIEVEl�LOOY:- 1 Gijsbertus, gebor n 30 3,1922 te Schiedam, 
v:·onendE:l t-e 1Jee:t·lerheide 

I 
VarenbeukerweE;. 25 i (('.?;eg Bertus t al:i je 

Albert en Jan zie,, zeg dan te en hen dat he·t, mij .ï.e r Sî;i� daar 
het zo met hen j_s gegaan Ik vin het jamme:.:-, maar het i"' ebe ... d 1 

Met Albert wcra:t: waarschijnlijk bed e d� 
1 X 1 BERGSMA 1 Albert:. geboren 27 v l2 192;: -'1,e Bmmen, wonende te 

H erlerheide I Dui venstraa"t 11 en met J'an � 
·t x1POOL 1 Jai, geboren .J..7,2,1929 te Emmen, wonende te Bee e.�11e1 e

Kraa1straat 4-
Bertu"' ant·1,oordde hierop� "Er :!..s :niei.;3 aan i;e d-oen, rnaer ze kome 1 

er wel bovenop Di r, is maar een 1rnestie van ,_i "d Vo r de carnaval 
. Ze.il ik wel b1�-:i efjes la"cen rondsturen en dan zi�n wi3 ze wel weer 

Het ver· ere g<="SPrek was niet meer -te volgen 1 omda Dias Baus te 
zijn motorri jw-5 E. l start ·e. 
· Boven6enoernd6 b.Ljee:nkomst werd s.�ecbi,3 à.oor enk

be:-:;ocht, \ 
& 

�

/ 

personen 
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Uit betrouwbare bron is vernomen, dat tijdens de 
districtsvergadering der CPN1 afdeling Heerlen gehouden op 19-, 20
en 27 Februari j. L in zaal. Bosman aan de Valkenburgerweg 18 te 
Heerlen, de wens naar voren werd gebracht om ir� de verschillende 
afdelingen m�cellenvergaderingen te houden en wel in de vlOnin�en 
Yan partijgenoten. Op cleze vergaderingen zou het getal aanwezigen 
beperkt moeten blijven tot 7 of 8. Verder moest rekening worden 
genouden met de diensten der leden op de verschillende mijnen. 
Uit betrouwbare bron is vernomen dat te Heerlerheide reeds enige 
van deze samenkomsten hebben plaats gehad. 

Op Vrijdag 4 Maart j.l. heeft zo'n bijeenkomst plaats gehad in 
t,\\..� een achter de woning van

\Pt�)<t-=-=;;BODELIER, Johan Joseph, geboren te Aken� 22-:.0--08, nerkza.am bij 
de mijn Laura �- Vereniging, wonende te Heerlerheide, Eeerem•eg 386,
gelegen ruimte. Bodelier is lid van de CPN, afdeling Heerlerheide. 
Op deze bi jeenlrnmst waren aanwezig; 

�
,1 

-1 1·m.ssr.:LING, Herman Hendrikus, geboren -t;e Emmen, 5 2-03, vverkzaam
bij de bruinkoolontginning "Oarisburg", wonende te Heerlerheide, 
Lijsterstraat 15, lid CPN, afdelin� Heerlerheide�

Xj HULSHOF 9 Theodoors geboren te O oorn, 10• 12-02 werkzaam op de 
Staatsmijn Hendrik onder no. 2016, wonende te HeE?rlerheide, V.kster= 
straat 5, ennin meester CPN afdel·n eerlerheide• 

)(� \IIINTBRS, Andries, ge oren tE: Sleen, 7-1-03, v,erlrnaam op de 
Staatsmijn Hendrik onder no. 1176, wonende te Heerlerheide, Hei-Caris~ 
borgerweg 76; 

, .� HSUTS� Paulus Pieter, geboren te Heerlen, 28 ll-95, werkzaam op 
rJi-� -d� mijn Oranje. Uas�au �V, w�mende te Heerlerheide. Heerenweg 386 ç 

U 1 
lid CFN, afdeling .rieerlerheide ;_ 

XI Van BRINK, Arend, geboren te Lom1eker i 13 ,2, 18, werkzaam op de
staatsmijn Hendrik onder noo 1346; Honende te Heerlerheide, Dahlia 
straat 4, voorzitter CPN, afdeling Heerlerheide en bestuurslid 
�fde 1 ing J.i mbnye,;

X) i!AGTEGAAL, Antonie 9 geboren te Voors�, 24�-4-16� wonende te
Heerlerheide, Uterweg 114, :Qropagandist yoor de Waarheid en lid CPN; 

DIAS-BAU8TE, Francisco, geboren te Rotterdam, 17-4-17, Staatloos 

e wonende te I-Ieerlerheiél.er :Mijnstraat 3 o 

Op deze bijeenkomst werd het woord gevoerd door Dias-Bauste en 
\l'Jesseling. Dias-Bauste verklaarde c'iat de Uederla.lldse communisten 
nooit de wapens zullen opnemen tegc ,_ hun Russische kameraden en dat 
de CPN in een oorlog tegen Rusland de zijde van Rusland za:� �iezeno 
Met genoegen werd �econstateerd� dat de communisten in Italie, 
Frankrijk en België zich reeds in dezelfde geest haàden uitgesproken, 
Verder besprak hij de Marshall.1.ulp en de tesenwerking die de communis 
ten in Limburg onriervonden • 

. 
� 

Wesseling verklaarde. dat de CPN in L�mburg voor wat betreft het 
JJ ledenaantal -niet sterk was, doch dat het gehalte ecer leden zeer goed

r.� 'OU waso Hij waarschuwde tegen verraders en fascisten. die traehte:a. 
0111 :i..ndringerswerk te verrichten. 

Besloten werd meer van deze praatuur-lïjes te beleggen. Voor deze 
samenkomsten werden de woningen van HuJshof, Van Brink, en \"esseling 
voornoemd, alsmede van het CPN-lid: 

J.Afü:îSEN 1 Joseph, geboren te Maastricht 9 J.6"9-19 � we�kzaam op de 
staatsmijn Hendrik onder no. 994, wonende te Heerlerhe1de1 
Koekoekstraa"l:; 13

1 
genoemd. Onderling moest overlegd worden waar en

wanneer men zou samenkomen. 

Y:o J'f



Dias=Baus-te gaf te kennen� dat hij alles in het werk zou 
stellen om ook in de andere afdelingen déze samenkomsten te doen 
plaats hebbeno Het moesten niet altijd dezelfde personen zijn 
die dergelijke samenkomsten bezochten. Ook de s1appelingen 
moesten Yersch:!.jneno 
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Geconstateerd is dat DR 'NrH, �J·cto: geboren 

17, Bo 99 t�: Odoorn, werkzaam op de Staats mi ,jr•. Hendrik onder 
no,, 9693, wonende te Brunssum, Kerkeveldsi,:rf.,S!.t 11, a.anwezig 
W8.S op de meeting der O,P,.F. te Heerle:che-icL op 6 Jun:i. 1949. 

Drenth was voor de bezetting lid van é,e c P. F;. Na c.e be
irrijdj_ng trao. hij niet meer op de voort::rou m_ \"/erd ook niet 
ne�T op sr:.i.menkOii1sten gi::,zinn. '.11hans is g�bl ik•m dat hi,J aan 
2 l.1:iden v1:.-.n het zangkoor 1 ;Morgenrood II uit ,ci11Dte.cél.a.rr.: cnde:rdn'r 
ven,chaft heeft o 11.ie_t d� leden van dit zanckoor Leeft lü j een 
war�deling door Brunssum gemaakt en is hij eEn tom�tje per 
autobus ga.an maken. 

Op bovengenoemde meeting was eveneens fa&Twezig Van Ni:�' 1T 
WD.lein Hendrik, geboren 3" 11, 95 te Zwolle, ,verkzaam op d� 
Sta.atsmi jn Hendrik onder no. 2941, 1,"1Jonimà.e t�i .tlTQ.'1s su.m; Vond 
straä.t 33. Van Neervoort hee:ft eveneens a.an ::..eden van genoeJld 
ze.ngkoor onderdak verscha:l:·t;. Tijdens ds red6voerin6en op cle 
meeting betuigde Van .l.�eervoort geregeld d.co-r- handgeklap ziJ:i 
:.nsternf.ning met het gesprokene. 

}Ij_ j 'lfas voor de bezett:'..ng vurig comaun:Lst � doch tr..,d geruime: 
ti.jéi niet meer op de voorgr)nd omdat h:i.j .t.1:,t vo2.0ens zij!l 
eig:�n V<�rklaring ni.et eens WäS met de leer Y<ë.n tit�qlin e:i1 z:ï. ja 
vo lge lingim. Na cle bE3vr.i jding verklaarde M. ; aanbange1.· ta z i jn 

--;- van TrotskL 
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D . No. 37 G.V. • 

HEI· Datum van bericht: 21 Juni 1949. I 
Rapporteur :  
Betrouwbaarheid bericht: 1 Niet te controleren. 
Betrouwbaarheid berichtgever: Bij ervaring goed gebleken.

Gene. Welke acties zijn ondernomen: 
Met wie wordt samengewerl:t: Gene. 

BERICHT: 
0pheden 21 Juni 1949 werd mij door een mijner contactpun

ten het navolgende medegedeeld, omtrent een door hem afgeluisterde
vergadering van de c.P.N. Af'del1ng Vaals. 

In de avond van 20 Juni 1949 werd door de leiding der 
1' c.P.N. Vaals in de woning van SCHAAP P.J., zijnde Tentstraat no.
· �5 te Vaals een vergàdering �elegd. 

· �nwezig waren: 
HERMANS, Jozef Hubert, secretaris C.P.N. Vaals. 

f'i)3�71 l BERTRAND, Peter Josef_ , voorzitter c.P.N. Vaals. 
:>r� P,L.A, van Buren-Lensinck, alias G, 1 Giseken en zijn echtgenote 

· beiden lpd C.P.N. Vaals. 
�( SCHAAP, eter Joqa.nnes. lid c.P.N. Vaals, 
. LEENDERS, Hubert, wonende te Vaals Kerkstraat 6 lid c.P.N. Vaals. 

Aan het eind van de vergadering verscheen voorts nog: 
LEENDERS, Johannes, wonende te Vaals Maastrichterlaan nr. 206 
broer van LEENDERS, H. voornoemd, zeer waarschijnlijk ook lid
der c.P.N. Vaals. 

Gedurende de vergadering werd hoofdzakelijk het woord 
gevoerd door HERMANS, J .H., volgens zo als hij zelf te kennen
gaf, namens de "partij". 
Besproken werd: 
le. Een actie te voeren teneinde de Marshallhulp te niet te doen.

Om dit te bereiken, waren door de leiding der c.P.�. de 
volgende richtlijnen ten aanzien van Vaals verstrekt: 
a. Tegenwerki@ngyan buitenlandse orders betreffende textiel

en staalwaren, waardoor dB orders niet meer in ons land 
geplaatst zmuden worden. 

b. Bevenstaande zou bereikt moeten worden door stakingen 
te forceren en wel op de volgende wijze: 
In de betreffende fabrieken communistische cellen bouwen,
die openlijk optreden. Dit zal ontslag tengevolge kunnen 
hebben, waardoor sympathie-stakingen zullen ontstaan. 
Eventuele werkwilligen zullen met geweld uit de fabrieken
moeten worden geweerd. 

c. Gelden voor deze actie zijn voldoende aanwezig. �e herkomst
-i--_....,.__van deze gelden werd echter niet medegedeeld. 

2e. Aan '!BERTRAND P.J� werd door HERMANS, J.H. verzocht zijn plaats
als gemeenteraadslid ar te staan aan van BUREN-LENSINCK, P.�.A
alias G. Giseken. B. weigerde dit echter, onder de motivering 
dat G� de belangen van Vaals niet koO behartigen door zijn 

-rrf plaatselijke ombekendheid. 
� 3e. Iedere dag moet zoveel mogelijk contact onderling worden ge-

houden. Voorlopig zou dit plaats moeten vi�en bij BERTRAND, 
P.J. aan huis, zijp.de Koperstraat nr. 8 te aals. 

4e. Het benodigde stencilwerk met al wat daarbij behoort moet
worden verricht bij van BUREN-LENSINCK, voornoemd in perceel 
Bergstraat nr. 1 te Vaals. 

�
--i

.-- Aan het slot der vergadering werd nog gesproken over een 
verbinding die zou bestaan met personen te Die,ist (België), waar 
vandaan van BUREN-LENSINCK pamfletten zou ontvangen. 

f --- .. - CONCLUSIF-
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CONCllJSIE: 

Hier ter plaatse zijn zoals U bekend verschillende tex
tv.lfabrieken en onder andere ook een naalden-fabriek, genaamd 
Eerste Nederlandse Naaldenfabriek, gevestigd in peneel Jos. 
Francotteweg nr. 4. Voorwat betreft laatstgenoemde fabriek kan 
worden vermeld, dat deze zich gedurende de laatste jaren flink 
heeft uitgebreid en aan belangrijkheid is toegenomen door het 
uitvallen van de import van naalden. 

Wanneer U zulks nodig oordeelt, zal door mij met be
trekking tot.voorgaande contact worden opgenomen met de diverse 
Directie's, welker leden mij persoonlijk goed bekend zijn. 

Coll.: l



S.T�

No. Geh/Gr.V.D. 
Bijlagen: 1. 
Onderwerp: Communisti 

te Vaals. 

30 JUB11949. -==i 
'949 1 

AAN: c�v �D� 

Typ: CJ
Coll.: )L 

In aansluiting op mijn brief 
Litt. P 47 Geheim/Gr.V.D� 774/49
van G.M. dd. 1-6-'49 met 2 bijlagen, 
betreffende "Verkiezingspropaganda 
C.P.N.", moge ik U hierbij doen toe
komen een uittreksel-uit een rapport
opgemaakt door Z, betrekking hebbende
op activiteit van de c.P.N. te Vaals,
met verzoek mij, voor wat betreft het
gestelde in de laatste alinea van
bijlage dezes, van advies te willen
dienen�



Ond.: communistische activiteit 
te Vaals. 

IIIf /III h 2 

's-Gravenhage, 18 Juli 1949 

n.a.v.schr. van 65281

Co 63417 

GEHEI1 

-

Naar aanleiding van het gestelde in de laatste 
alinea van het mij bij Uw terzijde gemeld schrijven toegezonden 
uittreksel Veiligheids - bericht no. 37 G. V.D. moge ik U be-· 
richten, dat h_et dezerzijds zeer wenselijk wordt geacht con
tact met de betrokken fabrieks - directies op te nemen. 

De Heer Commandant der 
Koninklijke Marechaµssee 

Raamweg 4 
•s-GRAVENHAGE

• •••• 



NOTA: voor de Heer J.G. C..rabbendam. 
Gebouw. 

Onderwerp: GX - 28856. 's-GRAV...i7HAGE, �O October , 1950 • 

• 
In antwoord op Uw nota dd. 28 October 1950, 

/
No. 95029, heb ik de eer U mede te delen, dat de 

1 
houdster van prov. no. GX - 28856 is; 

1 
,, -

rJ Stichting ter bevordering van de Pers der 
, Nederl. Arbeiders:dasse - Keizersgracht 324 -

Amsterdam ( C). 

TillT HOOFD ALG �- '.ENE ZAKEN, 
deze: 

HET 30IIBLE Z •IB..I..;N, 
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111O3/80/lJ'.:fil,;, 

I , I 
i, . 

-: tb 1 

o,, 

7 Ootober 195( o 

. • Uit enkeie bronnen e;d vernome��
0i"r:..1.�; 

/ .l\ctie=Comtte' e,, der OPN in ó.<9 Hi:Ljns1;reeik gedurendl'! enigEl
W(;kr:m zeGr aoti®f �ijno Ge:regald worden op onbepaalde tijden 
· BBll;iGnlcomat eri. ge houd�n i.n a.e vv oningin!,l van vooraanstaande
Cfm.W....JXlis:ten,,, rezs samenkomatan 9 w0lk� t�n hoogata door zee 
-tot tten man Vt o:r.d0n i)i jgewooncl s gaan door onder helt mom van
de ZB,, Vrede�act:!.e" Ye:r oh:l.llcnde van (leze a�menkomaten
nerc:!@n opgti9lci.,is't�rd �.oor hflt draaien ·-1an. films { 6 mm" films)
wellce films op ialk :film·toeatel gedraaid kunnen wo1·d@n o 

De· films worden gelaverrd door het Par•tijbeetuur t@ Ameterdam c

De juietiB data. ven deize eamenkoinst�n zijn tevoJ'.'en niet bekend o 

:De�a worden vsatges"'celd aan de hand van de dienst n die
de beizoekere der samenkomsten o-p dE1 mijnen moeten verrichten"
EiBn af spra&k 11 oor de a&.menkomoten wordt meeote,1 gemaakt
tijd.ens of rul!, }!.et beëindigen van het Wt:'ilX'k op de mijn o 

Ook voor ds Nederlands®· Vrouwen Beweging en het Algemeen 
Nederlands 'JeUgif Verbond heioben sooF�g®lijlte SElm�nkomsten 
i::::• t.. 

= . e:c, • 

plea·.,� ..,

Voor zo-;re:ir wi;j he'kib@n lcunmm nagaan hebbem :l.n da woningen 
van à.0 navolgend@ c O1111n1misten samenkomsten plae.ts: 

.vt ll�S�LENBEl�g Cl1rie1;fimnv gebor0n ],lo2o13 te Hengelov 
_,,.\ NGo:.�x- 9 wexikzaam bij de Spoorwegdienst var1 Staatsmijn

Emm.!A onder noo 6842 p wonendo . ;e Brru1138Uîilv Bexdellestraat 290 
,..,,..,\ Van BRINKf,) · Hericïriku.tJ 9 gmboren te Lonn�ker� :,o"lol4 0 werkzaam

(>p
=

d0 Staàtsrni jn Henë.r:i.k onc'l.er noo 1746 9 iwonenél<:9 te Brunssum9

':P or��ni,traai.t 1€ c 

·-�

De eamE'.lnkoKIBten irl de woning .,,an Van Brink zijn in hoofdzaak 
bef,temd voor ledi:m van de NoVryn., �m ·etae.n onder leiding 
van d� eohtg®note -VW'l l�rinkp genaamd: 

.1\_"1 J&lÇ[ill_J· 9 Anje1 0 gebor�n tl!:! O:fï,stv1edde & 16o4.-,l89 en de 0chtgenot0 
yr HOl'!�eÏenbe:;cg9 g�nae.md. Van .HOSSill!� Wilhelmina JohS1.r.mav geboren 
..... \ 2L 2 a 18 te � a=Hertog0n�

-= 

"oorts hebbsn bi;jèenkomrrten plee.te in de woning van 
X .ti!�SE1î9 Johannel3 Hendrl!ruB 9 g,.,bo:ren "te G-ulpen 0 16"8"019 · Me<iër'.rándeix·v van bG:ro<a:-i,, _grond,4s:.i:-ka:r p wonende to Brunsaum 9

Boi:a, .. craa;l; 4 .,;,
1r cilBens onz� zeg.1;1ma1'l .zijn <U·t dei �,,.oor samenlromaten in 

· aa:rcune:rking kom�nd@ adr(�ss0n in :Srunsl3um o

Voor Hel:lrlierh\!l ide¾ W®rde:n d0 rJ.Qvolge:nó.0 adrease,n genoemd: 
\./. �1.AG-'.i�li�GAALv Anthoni/$ .., geboren 24-,,4"!.6 tra Voo:.r.ts 9 Nederlander0

//'-.. ë!ö:fi�nd!!nt van nt$ Waarhetd O won Einde ·t;e Hüer lerheida 9 

Uterw�g ll4 p (voor ä® omgeving Uterw�g en de woninggroep 
:ta�r,m Ei11d0} ; . 

A_I QQ!iY!M.J!.§.9 Joeef He:ud:t,ik iJ 
g®borer.i 15 o 7 ol8 te Be k9 Nederlander,J 

wer.izaam b:l:l äe Oranje Wsu,eaur1ijnen onder noo 3O72 p wonende te 
Heerle:r·h0idt1 0 HubartuaplG:Ln 2 D ( voor de omge,ring H�ksenberg)" 

V Ook werd in dit verband genoenad p de won:t.ns van SA!IDERS 0

'\ $1t;�:;arderw<!!lg 53 te flrë;(!)rlen., 
D0 bi je�nkcm:sten ·iroor .,_ :ubaoh ein T.Heu:vvenhag(lll hebben plaats 

in c1e woni:"lg vat'l 
1'11 OOSTHOEKv 11!!1..1rkvgeboren 29 cB"93 te O1deboornr, Nederlandeir9 

V\ miêi1Fiiiàm op de mij:V Ox-a.nj� Nasa11u II onë.er no" 69'1 f) wonende 
tei Ub.::toh over W 01:'Jills O Hek� 10.rweg 15 o 



= 2 = 

Ons w0rél. m0ë:.ef},e<:1e,�ld ;) cla"i.; de samanlr.omsten nist geregeld 
jJ:l ê.l.e:-:eJ.fdt'f.\ woningen pl,�,ate hGbben" Heit ia do be:do�ling 
zs :tn h.ot gehe:i.m t0 houden en zovei;ll mogelijk p.srtijleden 
moc:·r�eu hun won:l.ng hiervoor b0eohikbaa1· etellen 0 liefst niet 
die wonj_ng�n we.ar de mijnpoli•c10 .,.Goezioht en controle kan 
uitoefeneino Verder. werd :nog modegedeeld 0 . dat de> houder 

,,.., van het motorxijw:;_el 9 gekenmerkt GX=28856 0 wiens personaliën 
en anteced0n·ten DJ.et bekend z:i.jnr. 1n deze aamookomsten een 
belangrijke rol spealt 0



N o titie 

Aan: 
Van: 
No. 1

H.P.Z. 
H.B. 

B95029 

IIIg/h 3 

n.a.v. schr. van Staats•�ijnen 95029 z. Cao

--
7 

\ 

Verzoeke te d0 nagaan wie houder is van GX 28856 . 

IIIo H"B. 
28 Ootober 1950 

i 



,INIS TERIE VAN 
BINNENLANDS E ZAKEN 's-Gravenhage, 17 November 1950 

No.: 

Ond.: 

B 95029 

Activiteit CPN. 

n.a.v. schr. van de Staatsmijnen 95029 z. Co

IIIg/h 3 VERTROUWE LIJK 

Aan de Heer 

Ontv. be-,.: ....................... . 

Rappel =···-···-/.t..:-k_...... , .... 

Antwoord : /P.,l..v...d?j "
Naar aanleiding van Uw schrijven no. 11103/80/1331,

dd. 17 October j.1. moge ik U berichten dat de C.?.�. 
plannen maakt tot decentralisatie, die hier en daar 
al worden uitgevoerd. Er zouden zgno wijkraden worden 
geformeerd, elk bestaande uit een klein, nog onbekend 
aantal ledeno De vergaderingen daarvan hebben alleen 
plaats ten b:trize van á�n der leden, telkens op een 
ander adres. Het doel hiervan is een grotere discipline 
en grotere activiteit en beveiliging te kweken. De 
door U gemelde vele vergaderingen zijn hiervan waar-

, schijnlijk het gevolg. 

Ik moge U verzoeken mij te willen doen mededelen 
of nadere byzonderheden hieromtrent bij U bekend zijn. 

HET HOOFD VAN DE DIENST 

J
namens deze:

y � yen Lcrat· 

Hoofdinspecteur van Politie 
bij de staatsmijnen 
JoTh. Merkus 
Walrama traa t 27 

te 
S I T T A R Do 
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Bij de op Zaterdag 7ol0o50 ten huize van 
de gepensionneerde mijnopziohter ELBER5 0 wonende Rijksweg=Zuid 
85 te Geleenp ge1touden filmavond door de Waarheidstilmd1enst 9 

waren voorzover gebleken o�mo de navolgende personen aanwezig:
Vj WITYOET 9 Johannee 9 geboren te Emmen!) 7 o 4 ol8 !) Nederlander 9 

r\ l werkzaam op het Stikstofb1ndinesbedrijf onder no o 73 0 wonende 
t� Geleen 0 Surinamestraat 15; 

�, KLASEN9VA1bert 9 geboren te Odoorn 9 208 0 159 Nederlander0 

werizaam op de Staatsmijn Maurits onder no. 2127 0 wonende te 
Geleen 0 Borneostraat 31; 

x/ �o Albert 9 geboren te Emmen 9 2505097 0 Nederlander 0 

werkzaam o� de staatsmijn Maurits· onder no. 113 0 wonende te 
Geleen 0 Olennderstraat 19; 

xl Van de BULTo Klaas !) geboren te Lutge-Dortmundo 27nl2 o00o 
Neder1änder 0 werkzaam op de Staatsmijn Maurits onder no o 7747 11
wonende te Gsleen 9 Floresstraat 22; 
- De VRIES0 Wijbe 9 geboren te Bergen 0 l5o3o03 9 Nederlander0 

werffaaam op het Stikstofbindingsbedrijf onder no o 824 0 wonende 
te Geleen 9 Suriname�traat 21; 

•. u.iJ ,& 1( / KLOPPENBURG!4 Franoisoue Marinus 9 geboren te Lonneker 0
{'""""' H,• -

l8.,�o0l 9 Nederlander 9 werkzaam op de Staatemijn Maurita 
onder noo 10684 0 wonende te Gelesn 0 Tunnelstraat 44; 
=- WÜRTH 9 Theodorus Antonius Ohrist1aan 9 geboren te Amsterdam 0

2loÎoO� Nederlander 9 niet in dienst bij Staatamijnen0 

van beroep aohoenmaker9 wonende te Geleen 9 Klaprooeatraat; 
t' De JONGE9 Albert 0 geboren te Av·ereest i, 15--12007 9 Nederlan= 

der 0 van beroep koopman9 wonende te Geleen 0 Markt 37; 
Den ENGEI.S!,�V:Marinus 0 geboren "ta Rotterdam 0 7 olL,09 9

Nederiander 0 van be:roap drukker 9 wonende te Geleen 0

Rijkoweg=Zuid 82 a; 
X. .1 SCHUTTE�Mar1a Annav oud 40 jaar� inwonende eohtgenots 

van De Jonge p Albert 9 voornoemd; 
/ I l!ECKER� Mar1a 0 oud 49 jaar 0 inwonende echtgenote van 

Kloppenburg 9 Franoisous Mar1nus 9 voornoemd3 
BOMHOF�,Anna Catharinan geboren te Gennep 0 l7o9oll11

Neder1ändse Q wonende te Sittardv Er1oaetraat 20 0 inwonende 
echtgenote van GLASTRAtSijbe Du1js 0 geboren te Ameterdam0 

21" 7 o06v Nederlande:;:•
9 

werkzaam op de Cokesfabriek van 
Staatsmijn Maurits onder noo 1930 Î Den Engelse voornoemd 9 is gehuwd met een dochter van 
Elberac, Hij is geabonneerd op het "Vrije •. Volkn en van hem

_is niet bekend of hij extreem links georienteerd is., 
Omtrent het gesproken woord ten huize van Elbers ie ni�ts 
mogen blijken9 daar het niet mogelijk was een oontaotman 
ter plaatse aanwezig te doen Zijne 

Blijkens uitlatingen van Würth voornoemd� werd 30 oent 
• entree geheven om de kosten van de film te dekkeno
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Op Zate aag 7 Ootober 1950. ontvingen wij'. 
een intormatie 9 dat op/Zondag 8 ootober 1950 in de woning 

1 
van: 

�- KIEVIT 9 Anne 9 geboren 28�lo03 te Emmen 9 Nederl4lnder 9 

werkzaam op de Staatsmijn Hendrik onder noo 917lp in dienst 
? 

vanaf 1�10o27 9 wonende te Brunasum9 Gretkenstraat 20
9 

een
ooinmunistisohe film over Rusland zou worden vertoondo -
In verband met deze informatie werd het perceel Grefken= 
straat 20 op 8 Ootober 1950 tussen l6oOO en l8 o OO uur 

· beobserveerd ..,

Tijdens deze observatie werd geconstateerd dat op de 
1 Grefkenstraat in de nabijheid van perceel 20� een personen=

/ auto9 gekenmerkt GZ=964889 stond geparkeerd en dat tussen 
17�00 en 17P30 uur een aantal personen bedoeld perceel 
verliet� Voorts werd een op een filmtoestel gelijkend 
voorwerp9 alsmede filmhaspels, uit de woning in de personen= 
auto gedrageno 

De pavolgende personen verlieten op genoemd tijdstip de 
woning van Kievits 

tl- KONINGD Eltje 9 geboren lo9o99 te Groningen9 Nederlander 0

NoH� 9 werkzaam op de Staatsmijn Hendrik onder noo 139 0 

in dienst sedert l9o6o20 p wonende te Brunssum9 Gretken= 
straat 27; 

/1 ZIJ.WTRA 0 Anna 9 geboren 14_.,4.;04 te Gron1ngen9 Nederlandee9

inwonende echtgenote van Koning voornoemde 
K. De HOOP9 Deddo 9 geboren 2o9o83 te Hoogezand 9 Nederlander0

gereformeerd 9 gepensionneerd mijnwerker 0 wonende te
Brunssum� Karel Doormanstraat 47;

.-, MEERTENp Bernardina Jantinap geboren 29070869 Nederlandse9

inwonende echtgenote van De Hoop voornoemd; 
1-.... E.LKERBOUT 9 Andries 9 geboren 2008079 te Leiden 0 Bederlander9

BoHo 9 gepensionneerd mijnwerker 9 wonende te Brunssum9

Kruisbergstraat l; /
fl-.. ELKERBOUT 9 Andreae 9 geboren 13c:5cl4 te Herne 9 Nederlander 9

NoHo 9 van beroep kapper 9 wonende te Brunesum 9 Kruisberg= 
straat l; 

/ WIND 9 M&thilde Antje 0 geboren l4o5ol6p Nederlandse9 inwonende 
echtgenote van Elkerbout 9 Andreas voornoemd; 

KIDO'EK.9 Anne 9 geboren l5o3ol6 te Emmen ? Nederlander 9 vrijge= 
stelde van de E�Vo0o 9 wonende te Heerlerhe1de9 Heerenweg 
2250 
Voorts verlieten tezel!der tijd drie ons onbekende personen 9

w�on een vrouw9 de woning van Kievito 
Omstreeks 17030 uur vertrok ook vorenvermelde personenauto9

waarvan de bestuurder ons niet bekend 1s 9 in onbekende 
riohtingo 
Het 1s nos niet bekend ot de gepensionneerde m1jnopz1ohter 
Elbers op deze bijeenkomst aanwezig is geweesto 
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Verzoeke bekend te worden gemaakt met de 
houder van het provinciaal kenteken GZ 96488. 

III. H.B. 

y-1 November 1950

Ontv. bew:. _____ _ 

...................... � ........................... . 

z Antwoord : ___ __fl:_:._ & 3� 
I�



NOTA: voor H.B. 
van H.P.Z. 

Onderwerp: G� 96488 

OPÏ<ÄÁRT7 
ACD/ lt D 

DAT: H.-S-f 
·;. 7 NOV. 1950· î

ACD/( 6Jr1 

• 

t! AR:_, <l::,;
/-Á-

In anLwoord op Uw nota No. 95131 dd. 1 No
ver;1ber 1950, heb ik de eer U mede te delen, <'lat 
de.houder van het prov. no. GZ 96488 isi 

.,..;Jae Heer E .J. v. Zoelen, iv:erlijnstraat 1 7· ('.:>eletagB)
.Amsterdam (W) 

's-Gfü\.V=tHHAGE, c:. November 1950. 
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IIIj/h 3 

6 December 1950 

schr. van HPZ aan H.B. 9634300 95131 

TG EHEI 

Hiermede moge ik U verzoeken mij te willen do n 
inlichten omtrent de personalia, politieke gezindheid 
en verder van belang zijnde gegevens betreffende E.J. 
van ZOELEN; Merlijnstraat 17 (belétage) te Uwent. 

· Op 8 Ootober j.1. werden in de woning.van de com
munist Anne .KIEVIT, geb. 28.1.1903 te Emmen, wonende 
te Brunssum, Gref,!nstraat 20, een 9t meer vermoede
lijk Russische .films vertoond. llSr afloop werd een op 
een filmtoestel gelijkend voorwerp, alsmede f:ilmbae
pels, uit de woning in een aldaar geparkeerde personen
auto gedragen, gekenmerkt GZ-96488, welk kenteken is 
afgegeven aan bovengenoemde EPJ. van �oelen.

• HET HOOFD VAr DE DIENST
( n

}

runens deze: 

a. G. Crabbend�

Aan de Heer 
' Hoofdcommissaris van Politie 

te 
A 114 S � E R D- A M. 



No. 4396 - 1 - ' 50. OP KAÄRfl 
ACD/ 4"" 

OAT:\-1.-'5\ Uw No. 96343, d.d. 6.12.'50. 

• 

E. Ji" van ZOELENi.

M. 
tPAR:_<11.-__ •

20 December 19 50. 

In antwoord op Uw bovengenoemd schrijven kan het volgende 
worden medegedeeld: 

Blijkens het Bevolkingsregister te Amsterdam is op het 
adres Merlijnstraat 17 huis te Amsterdam woonachtig: 

Eduard Johan van ZOELEN, geboren te .Amsterdam, 2 Juli 1911, van 
beroep tmeriiiän, Nederlander, geen kertcgenootschap, gehuwd met 
Hendrika Johanna Hafkamp, geboren te Amsterdam, 4.9.'ll • 

Betrokkene staat in de omgeving van de woning gunstig bekend. 
Van ZOELEN die timme:rman is van beroep, is thans werkzaam bij 
een familielid als bediende in een winkel van schildersbenodigd
heden te Amsterdam. Het kenteken GZ-96488 is in gebruik bij be
trokkene. Hij is niet in het bezit van een personenauto, wel 
van een licht -cype motorrijwiel. Dit motorrijwiel is vrij nieuw 
en wordt slechts zelden door betrokkene gebruikt. 
In het gezin van betrokkene wordt gelezen het dagblad "Het P� 
rool".Zij bezoeken geen kerk. Enige politieke activiteit is tot 
dusver niet waargenomen bij betrokkene; van een extremistische 
gezindheid is niets kunnen blijken. 

In de administratie aan het Hoofdbureau van Politie te Amster
dam is niets ten nadele van betrokkene kunnen blijken; ook in 
politiek opzicht komt hij daarin niet voor. 

M - 3. 
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<19'·�,�� � �· 
Hierb� heb ik de eer U Hoogedel 

gestrenge aan te bieden een mij toegezonde 
rapport betreffende een op Zaterdag 10 
l\Iaart 1951 plaats gehad hebbende propa
gandavergadering van de C_P_N. afdeling 
Vaals te VA1\LS. 

ZUID
-

LII.'.IBURG 114. 3. 1951 •

... ___ _

AAN: 
Iet hoofd van de Bin.Veiligheidsdienst 
te 's-G r a v e n  h a  ge • -------- ·-----------------------



Datum,12 Maart 1951. 

Inlichtingen. 

�ijlagen:twee. ,�;l/2n :t), W e -:-koverzWllt-. 

• 

• 

AAN: 

...

sprekers) 

" .. ' 

Ik heb de eer UHoogedelgestrenge beleefd het navol
gende te berichten: 

Op Zaterdag,10 Maart 1951,heeft een propagandaver
gadering der C.P.N. afdeling Vaals plaats gehad,in het café

1 van Alois Tribels,geboren te Vaals 28-5-94,Ned.,caféhouder 
en wonende ·Koperstraat 9 te Vaals. 

Omstreeks 20.20 uur opende ue voorzitter,Peter Josef
'J...1 Bertrand,geb.te Aken (Dl.) 20-6-02,Ned.,gehuwd,magazijn

werker en wonende Koperstraat 8 te Vaals,de vergadering en 
heette alle aanwezigen,in het bijzonder•de sprekers van die
avond,hartelijk welkom.Hij betreurde het dat niet meerdere 
toehoorders naar de vergadering waren gekomen,daar deze/ 
toch die avon<l waren gekomen om van hun bezoek aan Rusland
te vertellen.Hierop verleende hij het woord aan de organ. 
secr.W.Hulst.Deze hield een uitvoerige beschouwing over 
de reis en het verblijf van de "NU" delegatie in Rusland • 
Over wat ze gezien en ondervonden hadden en hemelde vooral

. het communisme op. 
Hierna kreeg het woord de beeldhouwer-kunstcriticus L.P.J.

�• Braat (Verdere gegevens van Hulst en Braat niet bekend), 
die meer sprak over musea,opbouw,kunst en dergelijke. 
Zowel het gesprokene van Hulst,als van Braat komt ongeveer
overeen met het artikel in het maandblad der vereniging 
Nederland - U.S.S.R. "NU" van 1950/1951 4e jaargang No.7,
hetwelk getiteld is "Reisindrul:ken van de "NU"-delegatie 
over' haar ervaringen in de Sowjet-Unie".Eén exemplaar van 
dit maandblad,alsmede een exemplaar van het weekblad "VRE
DE" van 9 Maart 1951,welke op �ie vergadering verkocht wer
den,gaan hierbij. 

,.:J. 
Na de spreekbeurten van voornoemde sprekers,sloot_ de voor

. lµP'" zitter de vergadering,na vooraf aan allen dank te hebben 

,.AAM1(/)Jl'J betuigd voor hun spreekbeurt en opkomst. 
pv•: &� Behoudens voornoemde personen waren aanwezig: · 

,J. .. C!ll'v'tfµ 1. Hubert Leenders,geb.te Aken (Dl.) 12-3-90,gepens. mijn-

� rrl\ - werker,gehuwd,Ned.,wonende Kerkstraat 6 te Vaals • 
1:i 1: 1},/ • \l 1 2. Jozef Hubert Hermans,geb.te Vaals 30-10-98,C.P.N.2e ka-
;•· / � merlid,gehuwd,Ned.,won.Brins Bernhardstr.4 te Vaals. 

/� • 3. Maria Catharina Vanwersch,geb.te Vaals 10-4-03,gehuwd 
- met J.H.Hermans,Ned.,won.Prins Bernhardstr.4 te Vaals. 

�'!•Pieter Jozef Vanwersch,geb.te Vaals 15-1-99,gehuwd,text
arb.,Ned.,wonende Bergstraat 22 t� Vaals. 

2• Gerrit Jan Leussink,geb.te Lochem 20-4-97,gehuwd,Ned.,
voorman wegenbouw,wonende Clermontplein 28 te Vaals. 

6. Agatha Roseiaar,geb.te Schellinkhout 4-10-04,Ned.,ge
huwd met G.J.Leussi�,Ned.,won.Clermontpl.28 te Vaals. 

1· Thomas Johannes van der Voort,geb.te s'Gravenhage 13-7-
20,gehuwd,Ned.,ex c.c.D.ambtenaar thans fabrieksarb., 

• wonende Tentstraat 25 te Vaals.

V
il 8. Theodora Petronella Schaap,geb. Vaals 25-1-31,gehuwd

Th.J.v.d.Voort,Ned.,wonende Tentstraat 25 te Vaals.

,Z.r;.z. 
de Heer Districtscommandant 
der Rijkspolitie 

·<· te 
M A A S T R I C H T 

2· 
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9. Gerardus Josephus Barendse,geb.te Amsterdam 1-10-19,
gehuwd,Ned.,mijnwerker,won.Clermontplein 28 Vaals.

lQ.Maria Engelina Bekker,geb.te Amsterdam 3-8-16,Ned.,ge
scheiden van J.C.Cornelisse,thans gehuwd met G.J.Ba
rendse,wonende Clermontplein 28 te Vaals • 

.u_.Wilhelmina Johanna Nieuwkerk,geb.s'Gravenhage 10-12-94, 
gescheiden van A.Lagerweij en1leeft gescheiden van
H.Bos,wonende Clermontplein 5 te Vaals • 

.!_g_.Maria Agnes Roder,geb.te Imgenbroich (Dl.) 15-2-03,ge-
huwd met P.J.Bertrand,Ned.,won.Koperstraat 8 Vaals. 

13.Anna Maria Catharina Vanwersch,geb.te Vaals 28-2-07,ge
- huwd met P.J.Schaap,Ned.,won.Tentstraat 25 te Vaals.
14.Josephine Saviadna 0uaz,geb.te Cheribon 7-11-17,gehuwd
- met P.L.A.van Buren-Lensinck,Ned.,won.Bergstr.1 Vaals.
15.Johan Jozef Neus,geb.te Vaals 2-8-21,gehuwd,Ned.,wever,
- wonende Lindenstraat 6 te Vaals.
16.Josephine Grooteclaes,geb.te Aken (Dl.)26-4-22,geschei
- den van de Duitser H.Hohoff en thans gehuwd met J.J.

Neus,wonende Linden-straat 6 te Vaals.
17.Hendrik Jozef Wiertz,geb.te Vaals 25-4-99,arbeider,on
- gehuwd,Ned.,wonende Akenerstraat 20 te Vaals.
18.Jan Jozef Beckers,geb.te Vaals 23-6-87,gehuwd,Ned.,we
- ver en wonende Clermontplein 17 te Vaals.

/ 
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VERr-: • ,"WELJ.JK. 
·-- ·- ---

NIET O.K. 

ACD/ LU 
DAT:1_ � -,;.,.,, 

l�
�./IJl

4- April 135· • ·.;. 4 APR. l95
-.

1 PAR: �. 
1 No. 20412/80/1539. .l(D/ o 

� h� ,t\ lct�tJt. 1

" _ . T�r voldoin�ng ,aar:_ he; ?e .. �eldc .,. in -�w f,�m·:l.j--
ven vc..n 21 Maart 19:;,l No. 9..,029 woro.t b.,richt

p 
de.1, oml,:t·cnt de 

activitei•\i van de CoP.N. het navolgende is gebJ.ekem: 
Op 4 .12. 50 ·toen in vex·bsrm3. met het St 0Bar11e:r.afees G op de 

Mijnen niet gowerrkt 1Nerd, hebben to BTUY.lfH:.,v.m en Heerlerheide 
op Z®s adressen van bekende communisten. se.menkomsten plu:..:lis 
g1e,11&d. 

Op 21.1,51 hadden te Brunssum een tweetal samel'lkomsten 
plaats op twee verschillende adressen. 

Op 13, 14- en 15 Feb:r.uarj. 1951 hadden samenkomsten pli:12.ts 
te Bnm.ssum: telkens op een ander adres. 

Op 1 April 1951 hao. een �iame:nlcomst; plaats te Eoensb:ro0k. 
Daar de samenkomsten op onge:r.·egeJ.de tijden en plae:i,sen 

worll.en gehouden, is controle hj_erop uiterst moeilijlr. In 
communistische lcri11gen worclt verkla0.rd, dat deze samenlr.omsten 
worden gehouc en omdat in de mijnstr'7ek voor de C "p"N. geen 
ve:r.gadsrrü.imte te krijgen is. 

J\0 cominunist florselenberg verklaarde op een · er 'bijeenkoms�Gen 
dat de po1iti<-,ke politte van Drees :itlles :i.n hErèi Wf:rk stelde 
om iets omtrent .de samenkomsten te weten te komen, dat getracht 
wexd om in ·hun ge leà.e:r·en verr.;i,ders te vinden en da"!i hun samen� 
komsten :!.n de wonü1gen van part:i.jgenoten voor 0.eze politie 6Gn 
groot :raadsel was. 

No. 79, 
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DIENSTGEH:i3IM. 

No. 204'70/80/1556. 
i -

,-p-'-..-.,:ms::,---,t.�_;__ 
Van een onzer contacten wer·d vernomen 

6 . lr. ,il. in o.e woning vanz 
Van :? _ r i �1 k ...L I�en�� geboren te Lonneker 30. l .14, Neder
Ianaer # i�er>kzaam op S1;m. Hendrik onäe1"' no. 17�-6, wonende te 
Br•uns�mm, Torenstr•aat 18 een z.g. Wijkradensamenkomst heeft 
plaats gehad. 

Op de:c:e vergadering was een achttal per·sonen � w.o. enige 
vrcu.wen, aanwezig. 

Be-:-�p1"oken i1erd he·, voeren van een grootscheepse propa -
gan a voor 10% loonsverhoging en ·i;egen de p1"ijsstijging va.n 

v 
levensmla.'ae len en a11der-e ge bruil<:sartike len . 

Î/)r '. paga;��m�:[ifü:�/:::::

d

::n z:: :�:�B �

e

:
n 

n
:::

g

: .::\, 
Jf( wex·den verzocht{ 'n:leraan hun volle medewer·king te -,_;er lenen.

Huis aan huis moest dit pr·opagandamateriaal bezor•gd wor·den. 
Ver•der wer-d medegedeeld dat een gedeelte hiervan reeds 

op weg i-ias mia:r.- Limburg. 
Alle PaPtijleden, A .N .,J. V. 'er·s en leden van de Neà. Vrou

i,ienbonö. werden ve:i;-,zocht, voor·boreidericte maatregelen te tref
fen, zods.t deze propagandast1..mt tot succes zou leiden. In 
hoofdzaatt moesten de woninggroepen bewe1:>kt worden. Voor• zover 
bekend werd deze samenkomst bezocht. door•: 
J 2...,J1; t, Dir·k, gebor·�m 30.11.99 te Etmnen, Nederlander" wePk
�m öp' S��"îîendri1i: onder no .1869, in dienst sedert 2 . 3. 25, 
wonende te Brunasum 1 Hazenlmmpstraat 62 · 

2 • Van Br :i n k, Hendri lrus, gebor•en 30 .1. 14 te Lonnelcer, Neder
Yin'èl�aarrl'Op =s tm � Hendr · k onde:r- no .17 46 0 in dienst 
se6e1"'t 6.2.28, wonende te Brunssum; Torenstraat 16. x 1 3. B c d e l i e r., Johan Joseph, geboren 22 .10 .o8 te Aken,
Nëaer--'Tänáër'; wêrkzsam op7lëmijn �aura onder no.581, wonende
te Heerilerheièle D Heer·enweg 386.

xl ��. D x oo m e r s" Joanne-n .r geboren te Oss b 22 .1. 94: Nederlander 
gëlYUwèl: J gepefiB:IOnnee�mijnwer•ker•, \''Jonende te Brunssum 11
B1--unah:lldestraat 27. 

x , 5. lS.,,.t,j . ._� t, ABE,e" geboren te Emmen 28. 1. 03, r7eder•lander,
ger..mm� wé1"u:,�a.am op Stm .Henél.rik onder no. 9171, in dienst 
seó.e1"'t l .10. 27; · handlangei", wontnde te Brunssum, Grefken
s t:<aat 20. 

x_ l 6. Van R o e st, Wilhelm" geboren 12 .4. o�� te Bottr·op {Dld), Ne-
a'.èr1ander� gehuwd ,�·vän beroep mronà:werker·, t·ionenäe te Br·uns�
sum 9 Klingstraat 8.

7. VarL R o s s u m ;1 Wilhelmina Johanna" geboren 21.2 .18 te
-, 6.;�Qsèn, ecfitgenoi;;e va�
H c r s e  l e n  be r g, Christiaan, geboren 11.2.13 te
Hengêîlo � Nêêre.riärîder• � gël:i.Uwëf;'werKiaam op s tm • Emma no • 6842
1.n dienst sedert 1.8 .27 0 :r•e.ngeermo.chln:lst, wonë.nde ·1;.e Br·uns�
surr" Bexdellest:r·aat 29.

X. 1 8. N c y e n, Barbara" geboren 19.7.13 te Neuss (Dld) echtge
nOt'evan��-· = 

I 

1C e m p e n, Hendrik, gebo1. ... en 12.12.06 te Heumen, Nederlan� 
oer:-, wer1{zaam op SÎ;rn. Hendrik onder no. 365, houi·,er, in 
dianf fi- sec1ert 13 .10 .J+l/-, t-Jonende te Brunssum, He:tdestraat J7. 

Op Maandag 9.4.51 omstreeks 17.30 uur wae Droomera vooP
noamc:1 ac·i;ief. in de woningg1"oep Schutteveld onder de gemeente 



Brunssum .tiui s aan huis deponeerde hi ,j een vlugschrift in 
de 'br•ievenbus.,, getiteld· 11�

��-

loot1.sy�Eh_ogin�.,N�! 11 

Op Dinsdag 10.4.51 werd door een arfeta1 communisten" 
w.o. Droomere, een gestenclld vlugschrift ubi,1 de Stm.
Hendr-ik verapr•eid, gericht aan de 11M1jnwerkers van Lim-•
bm:-,g 11 en ondert;ekend met,� 11Voor-1opig comité ter verdedi
ging van het levenspeil 1] Een exemplaar van d1'c. vlug-

, schr:U't gaat hierbij.
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S.T. // 14 Augustus 1951. 

Nr.Gr.V.D. 748/51 Conf. 

Bijlagen: ---- CONFl,....�"1TIFfL 

Onderwerp: "C.P •. N.-activiteit" • 

.Y 
,. /$"/ 

o, 

0 /. /1/ 

In antwoord op Uw brief 110431 dd. 
5-7-1951 moge ik U berichten, dat z�
de plaa tseli:ke P. I.D. werd medegedeeld
�n e bedoelde volksbuurt (o.a. Raam,
straat, Grote Stoksträàt, St. Antonius
straat en M. Smedenstraat) 30 personen
woonachtig zijn, waarvan bekend is dat
zij lid zijn van de C.P.N.

S.T. 

A.AN:Hoofd B.V.D. 
<15 0 1951

ACD/ /l(Jjl

�Typ :19
co11:



Dienstgeheim No. I.D. 213 
Onderwerp: Inlichtingen. 
-------------------------

Men bericht mij het navolgende: 

. X " In de woning van B E R T R A N D Peter cJosef' geboren te 

� Aken (Dld) 20 Juni J.902, Nederlander, gehuwd, voorzitter C.P.N. 
n 

�
�

- afd. VAAI.S, wonende te VAAU3, Koperstraat 8, zouden enkele malen
t,�·· 
�' 

1/ Rnssische propaganda films zijn vertoond aan een z eer beperkte
kring, te weten aan: 

• 

1. BERTRAND voornoemd;

x 2. HERMANS, Jozef' Hubert geboren te Vaals, 30. 10.98, Ned. 
gehuwd, lid C.P.N. en van d e  2e Kamer, l'rov.Staten en 
�emeenteraad won.ende te Vaals, St.Bernhardstraat 4; 

� 1 3. LEENDERS, Hubert geb. te Aken 12.3.90 , gepensioneerd
mijnwerker, Ned. gehuwd, lid C.P.N. wonende te VAAIB, 
Kerks traat 6 en, 

X 4. van BUREN-LENSINCKt Paul Louis Antoine, alias Giseken,
geboren te SoerabaJa 12.10.07 Ned. gehuwd, kunstschilder
beeldhouwer, lid c.P.N. wonende te Vaals, Bergstraat l; 
door: 
twee onbekende personen, die de Russiche taal zouden be

heersen en uitleg zouden geven van d e onder de films in het Rus
sisch voorkomende tekst: 

Deze personen zouden eenmaal met een luxe auto en de andere 
keer met een motot:rijwiel zijn gearriveerd en wederom op de 
avond van aankomst zijn vertrokken. 

Omtrent het signalement van genoem:ïe motorrijtuigen, is nie 
bekend geworden, daar--deze niet in de omgeving van de woning van 
voornoemde BERTRAND werden geparkeerd. Einde11 

• 

R.



No.; 

Ond.: 

• 

· n.a.v. sc.nr. van I,on. füar. 110431 zCO

B 110431 

C.P .N. -aotivi tei tJntv-. bp•w:
te NJ.aastrioht. ':�arrei jz: 

IIlg/ h 2 <-_ tw-,c_i._ .. .'/1..1/f/ VERTROUWELIJK

In het rapport mij gezonden bij uw schrijven van 30.5. 
1951 no. 748/51 Gr.V.no wordt mededeling gedaan van het feit, 
dat in een bepaalde volksbuurt ongeveer 30 personen woonachtig 
zijn, waarvan positief bekend ia dat zij lid zijn van de C.P.N •• 

Indien het u. zonder dat daaromtrent een nader onderzoek 
Uwerzijds wordt inge$teld, mogelijk is de namen van deze perso
·nen te verstrekken, zal ik opgave daarvan op prijs stellen.

Aan de He-er 
Commandant der Koninklijke Marechaussee 
Raam.weg 4 
te, 

-.:.G r a v e n h a g 
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S.T. 30 Mei 195. 

No. 748/51. Gr.V.D. Confidentieel. 

Bijlagen eeu.

Onderwerp: Activiteit pla3tselijke 
c.P.N. te Maastricht.

CONFID NTIEEL 

Wellicht ten overvloede, moge ik 
U bijgaand een uittreksel uit een rap
port opgemaakt door z. betreffende 
c.P.N. activiteit te Maastricht aanbie
den.

Daax de behandeling in dergelijke 
gegevens niet tot de competentie van 
z. behoort, heeft deze de gegevens aan
de plaatselijke P.I.D. overgegeven.

S.T. 

. . .r /. 1..r / . 1r / 

IY/ I'/ .; ,-;-ttr.l61 \ 1 /.IV'/ 
AAN: B.V.D. 

'!3 1 MEI 1951· @ 
ACDl/ló'/f/; Typ.: 26 

Coll.: 
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UITTREKSEL. CONFIDENI'.lEEL. 

VEILIGHEIDSBERICHT. 

Datum van het bericht: 26 Mei 1951. 

Plaatselijk contact; 
Betrouwbaar; 

Rapporteur: 
Van wie is het bericht afkomstig: 
Betrouwbaarheid van het bericht: 
Acties ondernomen: Controle en observatie door 

personeel P. I.D.; 
P.I.D.(plaatselijk�Met welke instantie wordt samengwerkt: 

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

ONDERWERP: "Activiteit plaatseli.ike C.P.N. 11 

BERICHT: 

1 

/ 

Te Uwer informatie moge ik berichten: 
Door contact werd mij medegedeeld, dat door leden, van de 

c. P. N. te Maastricht, bij voortduring op clande'.Stiêne wijze
filmvoorstellingen worden gegeven tijdens besloten bijeenkom-
s en an pl2.atselijke partijleden aan politiek verdachte adres
sen.

· De voorstellingen zouden aan onderstaande adressen worden
gegeven: 

le. 

2e. 

In perceel smedenstraat No.25, Maastricht, aan welk 
adres woonachtig is COENEN, Alpinse, Martin, Frederie, 
van Ne�erlandse Nationaliteit. geb. te Maastricht op 
11-2-1922, R.K.,van beroep machinist bij de N.V.
E.N.C.I. te Maastricht, gehuwd met Verhagen, A ••
Hoewel van bp�okkene niet positief bekend is dat hij
lid is van de C.P.N. wordt hij echter door -personeel
van de plaatselijke P.I.D. als een politiek en crimine�
verdacht persoon aangemerkt.

In perceel Plankstraat No.5 te Maastricht, aan welk 
adres woonachtig is (tevens hoofdbewoner) FRANSSEN, 
Petrus Jacobus Hubertus,ven Nederlandse Nationaliteit, 
geboren te Maastricht op 29-7-1905 R.K. van beroep 
grondwerker, gehuwd met VRA!v1KEN, M.H.H.,Hij is lid -v2.n 
de C.P.N. en geabonneerd op het d9.gblad "de •Kfaarbeid 11 • 

Voordien is v�n enige politieke actie hunnerzijds ove
rigens niets gebleken. 

1 

Vorenvermelde adressen zijn gelegen in een der volksbuur
ten van M8astricht, terwijl de Smedenstraat in h2ar geheel en 
in de buurt daarvan gelegen Stokstraat bij Garnizoensorder zijn 
aangewezen als verboden plaatsen voor militairen. 

In vorenbedoelde volksbuurt zijn plm. 30 personen woonach
tig waarvan positief bekend is dat deze zijn aangesloten bij de 
C.P.N.

Ondernomen actie: 
Omtrent vorenstaande ziJn door mij mondeling gegevens uit

gewisseld aan Hoofd Plaatselijke P.I.D. en zullen door perso
neel van deze dienst terzake controles worden gehouden c.q. 

- de d8arvoor -



- 2 -

de daarvoor in sanmerking komende plaatsen worden geobserveerd. 
Contact, die in vorenbedoelde volksbuurt werkzaam i�op sociaal terrein 
verleent in deze de vereiste medewerking. 

BRONVERMELDING. : 
Contact is tevens leider van een in de volksbuurt gestichte jeugd

vereniging en komt dagelijks in contact met de b'woners uit deze buurt. 
Door het uithoren van leden van die jeugdvereniging die in de 

buurt woonachtig zijn, is het beken d geworden dat filmvoorstellingen 
aan voormelde adressen zijn gegeven. Omtrent de onderwerpen vqn het_ 

Z 
vertoonde heeft hij door ondervraging kunnen �lej.den dPt het hier
betreft Communistische propaganda�-films en c:ulturele films over 
Rusland. -- - -

Typ.: 26 

Coll.: � 



Diè�tgeheim. I.D. 312 B 'Ma.as_tr-icht,21.a..� 
Ond : t. 11)/ 
•---2�2�: Openluchtmeting C-.P.N. i �AAI§•--�;/t. 

-���,:� een verslag. L �-'. 2 Mil 1951 _ 
��/�4":.! 

/ -

r. ,16069 
_1(1 ACD/ 11/f , 

w u6,3o' 

,\ ,, In vervo).g
t.1!: 

mijn schrijven Dienst- . 
<l �� geheim no. 2.97 .d. 1.4.8. 51 en Dienstgeheim 
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de Heer Hoofd v. d.Bin. Veil.. dienst 
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no. 79. Datum, 19 ugustus 1951. 

Pusioenen 
mijnwerkers. 

• 

chter het 
IJZEREM-}gordij n 
en hier. 

Verllfregeling 

• 

AAN: 

Naar aanleiding van de op 18 
openluchtmeetin� der C • .  N. fdeling 
UHoogedelgestrenge het navolgende t 

De meeting werd geo end door: 

ugustus 1951 �ehoud n 
V , h b ik de eer 
berichten: 

Schaap et r Johannes, s; boren te .bergen(L), 24-9-05, Feder
land 'rland-er, fabrieksarbeider, gehuwd, wonende te Vaals, 
Tentstraat 25(lid CPN en lezer .laarheid), die als e rste s r -
ker voorstelde "kam raad" HORSELElIBERG, Districtsvoorzitter 
der CPN voor Zuid-Limburg, wonende te BRUNSSIDl, Beksdelestraat 
29

7 
die het woord nam en ongeveer het navole;ende ten "'ehore 

�racht: 
"Voor de oorlog van 1940 werden de mijnwerkers af�ebeuld tot
dat zij niet meer werken konden, waarna zij met een pensmoen 
van f. 187.- per jaar naar buis gestuurd werden. Ellend �n 
armoede in die gezinnen. In 1945 werden de pensio nen iet b -
ter, maar nu is de situatie weer zo sl cht als voorhe n. Dr-es 
voerde wel een toeslag in, maar wat is een p nsioen van f.1152. 
voor i mand, die 25 jaar in de mijn heeft ge loeterd? Deze toe 
slag is trouwens tot stand cekoraen, zonder dat de or anisati s 
iets daarvoor deden. Gij allen moet de strijd �anbi_d n om de
ze gepensionneerde mijnwerkers te seven wat hen toekomt. 
In de couranten kunn n wij lezen over de to standen a,cht r ht-t 
ijzeren-gordijn; er wordt gescholde� op de Sovjet-Unie, �aar 
voor de mijnwerkers is het daar beter dan hier. ,faarom? Omdat 
de mijnwerkers daar 80% van hun loon als pensioen �rijgen, 
waarbij nog komt, dat het loon daar beter is dan hier. HOEDT 
KAN? Daar wordt alleen gewerkt in het belang van h t volk. Hi r 
alleen in het belang va.l'J. de J\üjn-Directies en de :Lijn-maatscha 
pijen. In de Sovj t-Unie krijge_ de mijnwerkers schoeisel, 
kleding enz. gratis; wordt een mijnwerker ziek, d�n krij t 
de volle 100% loon uitbetaald. 

De verlofregeling voor de mijnwerkers is in de Sovjet-Unie 
ook V3el beter. Daar krijgen zij van 4 wek n tot 2½ maand 
verlef er jaar en kunnen kosteloos naar rusthuizen eaan of 
gaan en st.2 . ..:.n wa,étr zij willen • 
Hier moet een gepensionncerde mijnwerker, net als ieder �nder, 
zijn kolen zelf betalen, wat oo. fout is. D2.arom., bindt de 
strijd aan tegen het ka:pi talisme. 
'Jij weten, dat een mijnwerker silocose kan -�rij__;;en. I.'.:en stuurt 
hem hier na.ar ee dokter, &aar he;:::i -;rnrdt niet verteld hoeveel 
% hij heeft. ls de dokters hier �erlijk waren, dan behoefde 
die mijnwerkers niet meer dan 70 a 80% van de arbeid te v r
richten van hetgeen ze nu noeten verrichten. 
In de Sovjet-Unie krijgen de mijnwerkers natuurlijk ook sile
cose, maar daar wordt het percentage b kend iemaakt. �aar 
heeft trouwens maar 2 % van de mijnwerkers silocose. 1 rwijl 
de mijnwerkers da.ar ten hoogste 20Î0 stoflor;.cen l�ebben, is d....,t 
percentage hier van 50 tot 60%. Daar is het no· voor het VOLK, 
maar hier is het voor de kapit2listen, dat de mijnwerkers hun 
le�en laten. Dat alles schrijven ze niet in de cour2nt, m�ar 
er zijn mijnwerkers uit Zuid-Limburc in de Sov� et-u_ ie - "\Lest, 
die Gzien hebben, dat het daar beter is. �aar oor hier zal 
het anders worden, daar zal en mo t voor g zor� ,ord n. 

de Heer Districtscommandant 
der RIJKS LI .d� 
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In Va s hebben w1J textielfabrieken o.a. een ,v.i.álrvan Mie
meij �r directeur is. In die faoriek zijn d� laatste tijd 80

arbeiders ontslagen, terwijl er nog verschill nden zijn, di 
4 of 5 weken loon te goed hcbb n(riemeij r was voorheen direc
teur van de N.V. texteilfabriek CROON n var deze f briek, 
die thans onder Beheer staat, zijn ongeveer 80 persen n ont
slagen. Het is inderdaad waar, dat �rbeiders van e t  xtielfa
briek 11 TEXTAC 11 , waarvan lifiemeijer directeur ilii, 4 of 5 weken

loon te goed hebben). 
Het is niet &lleen Niemeijer, maar ook de CROON, die 
ontslagen heeft. Ook Thij�sen de grossier heeft ni: �rb i
dcrs ontslafen. Hoe komt dat allemaal? Dat is de schuld van 
de hoge belastingdruk van iet Li ftinck. 
Dan is er nu nog in Vaals op verschillende plaatsen �een water 
leiding. De.t komt wel in orde ze t men. k':aar weten jullie ,,at 
er ook gezegd is.? 11Die waterleiding laten wij aanleo-cen als 
we genoeg werklozen hebben". In Vaals zijn 400 woning zoeken
den, maar er wordt niet gebouwd, omdat er een eld is. 
Ook moeten wij protesteren te�en de komende hoge electrici
tei tstarieven. 
Daarom schaart U allen onder de banier van Lenin en Stalin • 

Hierna werd door voornoemde SCF_AAp "kameraad GORTZ.AK voorge
steld, die onder meer zei: 

GORTZAK.Ik zie hier twee politiemannen, die veel belangstelling hebben 
getoond voor de verpleegsters in het wit en de geuniformeerde 
mannen ( er was een Rode Kruis optocht) en nu er c·einterf es
seerd zullen zijn in hetgeen ik ga zeggen, doch dat maakt o 
mij eeen indruk, in tegendeel; ik ben blij dat zij mij ook 
kunnen horen. Politie is altijd welkom, hoewel ik weet, dat 
zij ,czestuurd worden en niet uit eiiJ:en bewe�ing z.ij n gekomen. 
Mogelijk kunnen ook zij no� iets +eren uit hetgeen ik ga ze -
gen. want ook hun vrouwen moeten met een klein salaris zien
rond te komen. De geuniformeerde mannen en de verplee�sters 
in het wit hebben meer indruk o mij gemaakt, waaruit ik d 
volgende conclusie heb getrokken: 
De verpleegsters z.iju er om zieken te helpen en nood te leni
gen, een mooi beroep, dat er zijn moet • .1,1aar die euniform.eer
dc mannen, kunnen mij niet behoren, die dragen aeen Nederlands, 
geen Engels, maar een Amerikaansuniform, die straks misschi n 
in de oorlog worden e;edreven om ellende te zaaien. Ik vreag 
mij f, waarvoor? Waar gaat het met ons land heen? 
Er is geen mooiere taak dan die van een verplee�ster; maar 
ook geen slechtere dan die van soldaat. 
De door de Nederlandse Staat geinde belastini k n op twee r� 

nieren gebruikt worden; men kan de sociale toestanden v rbete
ren, woningen, scholen en ziekenhuizen bouwen enz. ken kan het 
geld echter ook op een andere manier gebruiken. De Nederlandse 
Staat ebruikt de gulden voor oorloesvoorbereidingen. Door de 
bclastineen worden millioenen uit uw zakken eeperst. De Ameri
kaanse- heeft van de Nederlandse staat eëist, dat l½ miliard 
per jaar voor oorlogsdoeleinden gebruikt moeten worden, het
geen neerkomt, dat 58 percent van de Nationale gulden voor be
wapening gebruikt moet worden. Als me�,weet, dat er 300 000 
woningzoekenden zijn en duizenden op een en twee kamers wonen, 
dan ziet men toch, da\ het �eld niet voor militaire doeleinden 
gebruikt moet worden. 
De couranten ze ·gen, dat het niet onmogelijk is, datt de Russen 
ons land komen bezetten n dat wij moeten bewa enen om dat te 
voorkom n. De diepere oorzaak ligt echter bij de pers, die 
sgereert, dat zoiets kan komen. ·dij willen U de achtergrond 
van deze hetze laten zien. 
De werkelijkheid is, dat hier in Nederla.nd erikaanse sold?
ten zijn en dat de Engelsen zullen komen. De ers zegt, dat
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de Russen komen, om te maskeren, dat er reeds Amerikanen en 
En�elsen zijn. De pers houdt ons voor, dat Nederl .nd Bel::rië 
Frankrijk en geen n1'lkele Jest,Europese sti..at niet we�rbaar 
zijn. Maar waarom wacht Rusle.nd dan? Al1a1 Ru.land van pl n is 
te komen, waarom wachten ze dan totdat dest-Europa zijn le�er 
heeft opgeb•uwd? aar•m zijn de Russen ni t �ekomen in 45, 46, 
47, 48, 49 en 50 en waarom kom n ze nu ni t? Neen kameraden, 
Rusland is niet voornemens aan te vallen, maar NJJ. rika rofi
teert van de bewapening. Steeds moeten er nieuwe wa�ens komen, 
want die er zijn verouderen, verroesten en raken weg. 4ij ver
dienen àus hieraan. 
Er zijn ook Limburgse jongens uit Korea teruggekomen, waarvan 
ik er een voor de radmo beluisterd heb, die zei: �ij hebben 
geen contact kunnen krijgen met de Noord-Koreaanse burgera, 
dat deze voor ons wegvluchtten, zoals wij dat deden voor de 
Duitsers in 1940, toen die als dieven in de nacht ons land 
binnenvielen. Toen hadden wij een slapend Staf en maff nde 
officieren. 
De Amerikanen zijn er echter wel acht r, die laten de Nederlan
ders voorgaan bij het optreJr-ken en ebruiken ze ook weer om 

, 

de aftocht te dekken, omdat ze al eenmaal voorop elopen hebben 
ls wij hier Amerikaanse bezetting krijgen, zal dat zijn onder 

Amerikaans opperbevel met Nazi officieren en onderoffici ren. 
Voor d@,t alles die hoge beliastingdruk? Het is nodig, dat w1J 
ons tegen deze oorlogspolitiek verzetten. wij communisten 
roepen U daarom op hiertegen op te komen. 
Kort ·elegen bezocht ik een Amsterdamsgezin, waar reeds vijf 
kinderen waren en het zesde werd verwacht. Drie van deze kin
deren sliepen in �én bed, twee in een houten kistje en voor de 
te verwachten baby was een teiltje klaar gezet bij �ebrek aan 
iets anders. Als gemeenter�adslid van Amsterdam, kwam ik in 
aanraking met een industrieel, die in een behoorlijke slee 
reed. Al pratende vertelde hij mij, dat hij voor zijn vrouw 
een kleine wagen had gekocht, zijn oude wagen{van 1949) aan 
zijn zoon had gegeven, omdat hij, de zoon, niet altijd kon 
wachten totdat hij mijn wagen kan hebben en daarom heb ik de

ze gekocht, voor f. 24000.-. Ik liet mij een en ander door 
mijn hoofd,gaan en berekende, dat dit hem al ga.uw op een 
f. 40 000 a f. 50 000.- was gekomen. Ik merkte op, dat de za
ken dan toch goed gingen. Hij zei: Dat trek ik Piet Lieftinck
af, want dat geef ik op als bedrijfsonkosten.
Een dergelijk persoon kan Lieftinck dus f. 50 000.- aftrokken
en een arbeider, die ziekte enz. in zijn gezin heeft, krijgt
er ge en cent af.
Bij de onlangs gehouden belastingdebatten heeft d Communisti
sche fractie voorgesteld t:e::x�irmcztw:n:x:2# te handhaven tot 21
jaar. Lieftinck zei 16 jaar. De K.V • •  was in zijn eheel te
gen ons voorstel. Door ons toedoen werd de leeftijdsgren
vastgesteld op 17 jaar. Meer konden wijpniet bereiken.
De beter gesituëerden, die hun kinderen naar d univer�iteit
kunnen laten gaan, krijgen wel kinderaftrek. 1s gij ze echter
uit armoe moet laten gaan werken, dan �een aftrek. ij commu
nisten roepen U op om hierte�en te strijden.
In Limburg is een vooraansta.nnd K.V.P.er, lid van gedeput erde

staten, een baantje van f. 6000.-, tevens lid van d� Kamer,
met een totaal inkomen van f. 20 000.-. Dit is Maenen. ls de
ze man zegt: 11De buikriem aanhalen en soberder leven" om de
militaire uitgaven te kunnen dekken, want daar gaat het om,
z,eg dan tegen hem: 11 Ruilen11 , gij als mijnwerker; ik alii k�mer
lid", dan zal ik en kan ik bezuinigen. Ik wed, dat hij dan
zegt:" .Je bent een communist".
Weten jullie, dat een mijnwerker, die 25 jaar in de mijn heeft
eewerkt, een pensioen krijgt van f. 1150.- en iE.mand, die 20jaar lid van de 2e Kamer is geweelilt f. 3750.- krijgt, dat is
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meer dan driemaak zoveel • 
.Amerika is wel in staat de dorpen en steden in Kore te ver
nietigen, echter niet om Korea te verslaan. Er is iets veran-
derd - de laatste elf jaar - in het volk, het neemt thans 
zelf zijn lot in handen. Korea is hiervan een bewijs. /ij com
munisten roepen U op om dit front te versterken, ongeacht Uw 
geloofsovertuiging. llen gezamenlijk ��n front. 
Wat doet gij voor de arbeider, de middenstander en de kleine 
zelfstandigen'? 
Wij zeggen let niet op de woorden, ma�r op de daden van Uw 
vertegenwoordigers. Gij weet, dat de communisten strijden 
voor een hoger loon en lagere prijzen. Wij zijn voor de over
all van onze werkers en néet voor de militaire uniform. Het 
gaat om de toekomst van onze jeugd. 

ls de vrede wordt gehandhaaft, dan kunnen wij wonin en, zie
kenhuizen en sanatoria bouwen. Wij communisten roepen U op 
tegen dit alles strijd te blijven voeren. 

Om 20,15 uur sloot SCHAAP voornoemd de meeting, zeggende: 
"Gooi het Limburgs dagblad en de Gazet de deur uit. Neemt de 
faarheid, de courant van de arbeider. Dan wordt U op de JUl.i

te wijze voorgelicht en er staat veel meer in. Ik sluit hier
bij deze bijeenkomst". 

\ 1 
Onderstaande person n hebben deae meeting bij~ewoond: 

· _,)(_1 1. BECKERS Jan Jozef, geboren te Vaals, 23 Juni 1887, Nederlan-
,_,.· der, gehuwd, wever, wonende te Vaals, von Cl rmontplein 17 

/

7

" 
. (lid CPN en lezer Waarheid) ; 

\ )(.. l 2. BERTRAND Peter Joseph, geboren te en(Dld.), 20 Juni 1902, 

·� 

Nederlander, gehuwd, rr.agazijnknecht, wonende te Vaals, Ko er
straat 8(voorzitter G'PN fd. Vaal:a en lezer v/aarheid) $ 
RODER Maria Agnes, seboren te Imgenbroich(Dld.), 15 Februari 
1903, zonder beroep, echtgenote van P.J. Bertrand, wonende 
te Vaals, Koperstraat 8• 
BERTRAI.® Johann, geboren te Aken(Dld.J, 1 October 1903, Neder
lander, gehuwd, fabrieksarbeide·r, wonende te Va?ls, Koper
straat 6(lid CPN en lezer Waarheid); 

5. Echtgenote van laatst5enoemde BERTRAND;
6. BAUSCH, wonende te Vaals, Tentstraat;
7. BRUCHHANS Jan Willem, geboren te Vaals, 15 Maart 1906, Neder
- _ lander, gehuwd, fabrieksarbeider, wonende te Vaals, Tent

straat 6(lid CPN en lezer Waarheid); 
8. BRUCHHANS, zoon van BRUC.HHANS voornoemd;
9. Bosch Hubert Leonard, geboren te ken{Dld.), 19 Maart 1896,

Nedenlander, gehuwd, mijnwerker, wonende te Vaals, Koperstraat
44(1ezer Waarheid); .....-

10. Bosten, Hubert, Nederlander, los werkman, wonende te Vaals,
Blóemendalstraat;

"'- L ll. CREUSEN Hubert Johan Leonard, geboren te Vaals, 17 Juli 1912, 
Nederlander, gehuwd, chauffeur, wonende te Vaals, von Cler
montplein 46( lezer Waarheid); 

12 •. DEITZ Joseph, geboren te Aken(Dld.), 28 Juli 1893, Nederlander 
gehuwd, textielarbeider, wonende te Vaals, Kop rstraat 8 
{lezer Waarheid); 

13. GÖBBELS Andreas, Nederlander, gehuwd, textielarbeid r, wonen
de te Vaals, Akenerstraat 25;

14. GL VllûANS, Nederlander, gehuwd, wonende te Vaals, von Cler
montplein 2;

15. Echtgenote G VIMA.NS voornoemd;
16. BERiwt.NS Jan Jozef, geboren te Vaals, 17 pril 1896, Nederlan

der, gehuwd,fabrieksarbeider, wonende te Vaals, von Clermont
plein 7 (lezer vaarheid);

17. Minderjariie zoon van HERMANS voornoemd;
18. idem;
19. idem dochter van HERMAI.fS; 
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20. Dochter van laatstgenoemde HERMANS;
21. Echtgenota idem; 

"� � "'

22. HERMANS Hubert, geboren te Vaals, 24 November 1923, Neder
lander, gehuwd, opperman, wonende te Vaals, von Clermont
plein ll(lid CPN en lezer Vaarheid); 

23.• HERMANS Hendrik, Nederlander, gehuwd, mi�ker, wonende 
te Vaals, von Clermontplein 5; 

24. HERMANS Maria lma, geboren te Vaals, 23 prml 1929, gehuwd 
met H. KROLL, zonder beroep, wonende te Vaals, ·aa11trichter-
l�an 103 {lezeres Waarheid); 

@<(' ( 
, 

J,,.,.. t 

{!,,x., 

25. HuLS Karel, geboren te Kerkrade, 23-Mei 1921, Nederlander 
ongehuwd, fabrieksarbeider, wonende te Vaals, Maastrichte;
laan 152(Is sinds emk:ele dagen bezorEer van de laarheid te 
Vaals, Leenders heeft het bezorgen sinds enkele dagen ge
staakt); 

2�. HUF.PERTZ, Nederlander, ongehuwd, fabrieksarbeider, wonende 
te Vaals, Lindenstraat 15; 

27. JUSSEN Frans Jozef, geboren te Vaals, 2 Juli 1895, Nederlan
der, gescheiden, zonder beroep, wonendete Vaals, Jos.Francot
teweg 18(1ezer Waarheid); 

28. JONGEN, Antoon, geboren te Vaals, 22 Au�uiiltUfi 1917, Nederlan
der, gehuwd, los werkman, wonende te Vaals, von Clermontplein
20(lezer vaarheid); 

29. JUNGGEBURT, Nederlander, gehuwd, fabrieksarbeider, wonende te
Vaals, Seffenterstraat(echtgenote Gadiot); 

30. JAEGERS, Johan, ongehuwd, Nederlander, tuinier, wonende te 
n � Vaals, Bergstraat; 
� �� � 1 31. JAGMONT Johann Joseph, ieboren te .Aken{Dld.), 3 Maart 1890,

Nederlander, gehuwd, grondwerker, wonende te Vaals, Grens
straat 2(1id CPN en lezer Waarheid); 

32. KOHNEN Joseph, geboren te Vaals, Juni 1903, Nederlander, 
gehuwd, mijn�erker, wonende te Vaals, Lindenstraat 9(1ezer
Waarheid); --=-

G -1:.. , 34. 

LEENDERS Josephus Hubertus, geboren te Houthem, 18 Uiustus
1882, Nederlander, gehuwd, zonder beroep, wonende te Vaals, 
M�astrichterlaan llO(lezer 7aarheid); 
LEUSSINK Gerrit Jan, geboren te Lochem, 20 April 1897, Neder
lander, gehuwd, voorman wegenbouw, wonende te Vaali;- von 

r- Clertnontplein 28(lezer Waarheid); 
l 35. ROSEL gatha., geboren te Schellinkhout, 4 October 1904, 

zonder beroep, echtgenote van LEUSSINK voornoemd, wonende te
Vaals, von Clermontplein 28(bestuurslid CPN fd. vrouwen van
Vaal.i) ; 

� l 36. NEUS Johan Jozef, geboren te Vaals, 2 Augustus 1921, Neder-
lander, gehuwd, wever, wonende te Vaals, Lindenstraat 6(1id 

37..

(;. 
38. 

� Ki 39.

CPN en lezer waarheid); 
ROZEN, wonende te Vaals, .Akenerstraatl6; 
ROZEN, wonende te Vaals, .Akenerstraat 16; 
SCHAAP Peter Johannes, geboren te Bergen {L), 24 September 
1905, Nederlander, gehuwd, f�brieksarbeider, wonende te Vaals,
Tentstraat 25(1id CPN, lezer aarheid en opende en sloot de 
onderwerpelijke meeting); 

40. Ongehuwde dochter van Schaap voornoemd; 
41. S:MEETS Joseph Baptijs, geboren, Nederlander, gehuwd, miinwer

ker, wonende te Vaals, Beristraat 14(vermoedelijk lezer 1'/aar-
heid) ; .. 

42. SMEETS Baptij s, Nederlander, gehuwd, zonder beroep, wonende
te Vaals, Bergstraat 14..(vermoedelijk lezer rfaarheid}; 

43. SAIVE Alphons, Nederlander, gehuwd, mijnwerker, wonende te
� Vaals, Akenerstraat; 

44. SCH ARTZ, ongehuwd, Pool, krantenbezor�er, wonende t Vaals,
Seffenterstraat(lijdt aan vallende ziekte); 

J/ J 45. SCHWEDEN Hubert, Nederlander, gehuwd, wever, wonende
Kerkstraat ; 
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46. VOS$ Jan Egidius, �eboren te Vaals, 2 Januari 1891, Neder
lander, gehuwd, boswerker, wonende te Vaals, Tentstraat 59
(lid CPN en lezer Waarheid);

47. VINCKEN \ilhelm Joseph, geboren te Aken(Dld.), 2 November
1897, Nederlander, ongehuwd, schoema.ker, wonende te V s,

�, 
Maastrichterlaan 108(1ezer vaarheid, ië niet normaal);

( ,,� � J 48 VREEDE de EUGENIUS, geboren te Vaals, 5 ugustus 1920, Ne
derlander� arbeider, wonende te Vaals, Koperstraat 6(1ezer 
Waarheid); 

49. VANWERSCH Pieter Jozef, geboren te Vaals, 15 Januari 1891,
Nederlander, gehuwd, arbeider textielfabriek, wonende te
Vaals, Bergitraat 22{1ezer Waarheid);

'/ 1 50. VANLOO Hubert, Nederlander, on�ehuwd, zonder beroep, wonende 
te Vaals, von Clermontplein No. 4(bijgenaamd 1 t Trieni 
SchÖne); 

51. VREEDE de Weduwe, wonende te Vaals, Bosstraat l;
52. vv"ESTERBEEK J-ans, geboren te Ha.vel te 17 Februari 1924, Neder

lander, gehuwd, grondwerker, wonende te Vaals, von Clermont
plein 9(lezer Waarheid);

53. Onbekend;
54. Onbekend;

De juiste personalia van de personen genoemd onder 5, 6, 
8, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 29, 30, 37, 38, 
40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51 en zo mogelijk 53 en 54., zal zo 
spoedig doenlijk worden nagezonden • 

.,,,.----- -



Dienstgeheim No. I.D. 321. R P Maastr-icht,21.8.' 51 

Onderwerp:. Openluchtm.eting C.P ,N. te VAALS. 
Bijlage : · een verslag (vervolg):t n duplo. 
-------

11b�J � -� Il bo 6cfJ 
ln vervolg JOP mijn schrijven Dienstge

heim. No.I.D. 312 d.d. 21.8.195'1 met als in 
margine genoemd onderwerp, heó ik de eer 
U thans aan te biäden een mij toegezonden 
vervolg van het verslag van de op 1B Augus
tus 1951 gehouden openluchtmeting der C.P.N. 
afdeling VAAIS. 

Typ: 
call. R. 

AAN: 

De Districtscommandant, 
n.d. De Off.der Rijkspol.le kl.

�� A.W. de VRIEZE.

de Heer Hoofd v.d.Bin. Veil.Dienst 
te .1 s-Gravenhage. 
-----------------



no. 83. Datum, 23 Augustus 1951. 

Inlichtingen. 

@, 5.

hierbij h-o ik de eer uHoo�ectel estren e, acbter d be
treffende nummera, de juiste personalia te doen toekomen van 
de per�onen ,enoemd in mijn schrijve�, dienst.eheim no. 79/51• 
NIESS 'N Sibilla. Hubertina, 'eboren te Aken(Dld.), 7 l.ei 1893, • 
Nederlandse, zonder beroep, echtii;:enote van Johann BERTRAND 
wonende te V S, Koperstraat 6; 

' 

� 6. BAU CH Frederik 1{illem, teboren te V S, 12 Au�ustusi 1866, 
Nederlander, zonder beroep, wonende te V S, '.I.'entstr�at 20 
(lid CPN en lezer aarheid); 

11,,- 1 8. BRUCHHANS Paul Willem, ceboren te Vaals, 21 Mei 1933, Neder
lander, bankwerker, wonende te VAALS, Tentstraat 6; 

✓, 1 10. BOOSTEN Egidius Hubert, geboren te Aken{:Dld.), 21 Juni 1904 
N�derlander, los werkman, wonende te V :.LS, Bloemend lstr.;iat 4 

13. GOBBELS ndreas, eboren te Kerkrade, 13 November 1921, Neder
lander, on ehuwd, w ver, wonende te V s, kener.traat 25; 

14. GL VIMANS Corneli�, geboren te Schoten, 23 Februari 1906, Ne-

derl�,nder, gehuwd, timmerman, wonende te V S, von Cl erront-
plein 2;

•
y- 1 15 NELIS Anna Katharina, geboren te ken(Dld.), 24 Juli 1906 , .fe

derlandse, zonder bero p, echtgenote van GLAVD.•.1AH · C. 1vonende 

AAN: 

te VAALS, von Clermon,tplein 2; 
17. HERI0\NS Jan Jozef, geboren te Vaals, 7 September 1932, Ned r

lander, ongehuwd, sigarenmaker, wonende te V' S, von Cl rmont 
plein 7; 

18.)Daar het hier een cezin betreft bestaande uit vader, moed r 
19.) en twaalf kinderen, kunnen de jui:iite iegevemi betreffende d 
20.)p�rsonalia van 18, 19 en 20 niet worden opgegeven; 
21. NETTEKOVEN Ma�dalene, geboren te K ulen(�la.), 20 Juni 1909,

Nederlandse, zonder beroep, echtgenote van Jan J. HE , 'fS (16) 
,,,... wonende te V S, von Clermont lein 7; 1 ,23.-- EERMANS Johan Hendrik, geboren te Vaal., 28 eptemb r 1911, ' Nederlander, mijnwerker, gehuwd, wonende te V LS, von Cler-

. montplein 5/I; � 
J,-' '26ÎBROERS Hubert, geboren te Aken{Dld.), 10 December 1933, leer

ling bankwerker, wonende te V S, Lindenstraat 15 bij zijn 
stiefvad·er, die niet lid v&m de CPN en geen lezer V'aarheid is; 

'(" 29.VJUNG GEBURT 1:Iartlim, geboren te Vaal•, 5 Februari 1921, Neder
l�nder, gehuwd, wever, wone�de te VALS, Seffenterstraat 19; 

r/' 30. JÄGERS Johan, ceboren te Vaals, 1 Juli 1908, Nederhnder, tex
tielarbeidt.tr, wonende te V S, Lindeni;.traat 5; 

✓ 37. ROSEN v-.n Johann Heinrich, -;eb oren te He rl n, 15 Octber 1927,
Nederlander, ongehuwd, textielarbeider, wonende te V. S, 
Akenerr.traat 16, bij zijn vader, die lezer Waarheid ir.; 

38. ROSEN van Joseph Johann, geboren te Klimmen, 12 December 1930,
Nederl�nder, ongehuwd, mijnwerker, wonende te V S, i-.kener-
s traa t '16, bij zijn v;..der, d°ïe 1 ez.er Waarheid is; 

40. SCHAAP, Johanna Maria Catharina, geboren te Vaal�, 29 kaart
1937, Nederlandse, oneehuwd, zonder beroep, wonende te V�S, 
Tentstréèl.at 25 ;,-bij haar vader, die lid CPH en lezer ,a.rheia.

�/ 41. SMEET$ Jan Baptij si, geboren te V;;i,c1l:., 7 Januari 1879, Neder
lander, �ehuwd, zonder beroep, wonende te V -s, ner7straat 

\ 14(vermoedelijk lezer \/aarheid); 
J,/ 42. STuiEETS Jan Baptij:., geboren te Vaalr., 31 October 19

(
14, Neder

lander, stucadoor, wonende te VAALS, Bergstr at 14 vermo de

l ijk lezer aarheid) ; 

de Heer Districtscommandant 
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te 
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SEEF Johan Jozef, geboren t Vaal., 4 ki 1916, Nederlander, 
gehuwd, textielarbeider, wonende te V s, Akenerstraat 9; 
SCHWARTZ Michael, geboren te Laurensb rg(Dld.), 18 October 
1929, Pool, oneehuwd, wever, wonend te V effenter-
straat 9{1ijdt a�..n vallende ziekte); 

(/'I 45./SCHWEDEN, Frans Jose h Hubert, geboren te Vaal., 21 �aart
1876, Nederlander, gehuwd, wever, wonende te V S, Kerkstraat 

1 
22; 

J/ 50. LOO van J�n Pieter Hubert, eeboren te Vaals, 20 September 1875
Nederlander, on�ehuwd, wo�ende te V S, von Clermontplein 4 

l
(bij�enaamd 't Trien� Schone);

/ 51. STOLLEN"'w'ERK na, geboren· te Str;..uch-Kesternich(Dld.) , 21
1889, Nederlandse, zonder bero p, weduwe van Johann J. De

/1 VREEDEN, wonende te VAALS, Bosstraat l;
53. Onbekend;
54. Onbekend.
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