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Onaerwerp 1 .  Vredesbeweging 

"� 
pzt ·t �. 

Dat., 

Par.: , - - - - ... - - - - -

- - - - - - =---.... �---' 
Da_tum van on:tvangstbericht 1 24 Feb.ruari 1951 
Waardering bericht · � zeer goed
Betrouwbaarheid berichtgever, zeer betrouwbaàr ·· 
Ondernomen aotie 1 -
Medewerkende instantie a -

f! . 2 MR1' ft);f • 

ACOJ 1r.,,,1 '{1)6 
-- . - - - - - - - - - � - - - -,- � - - - - - - - - - - -

. Er ia een telegra.ru; van de Vreoesraad binnengekom·en om 
vó6! de 20 ste overzicht- te �even van de aotie 1n Noord-Brabant te
_gen de �uitse herbewapeni� '(Qû$ inza.k:e pam:fletten- h�isbezoek e.a.) 

,'f. � � • 

. . De Vredesra.ad · ge.eft ":Med·el
f

el.ingen" uit ( voor h!1/ eerst in Feoruari?). . 1:.,"° · .. · · • • • i''. • ' • -1 • ' • 
\ . . · · Op 18 Fe-b_ru.ari j .1. was er een. .Xadervergaderi in de zaa1 

v':1n Voskens �e _.T1ltH-1:i'g op de· Keuvel" De. oonvoo.atie luidcf "Oprich
ting !_uideliàke lieisverenig:tng".:. :&r · Waren 50 aanwezige.P, u'i.t ... alle de
len van. Noor -Brabant. De grootste helft. 'V'an hen was be�en de 30 
jaar o.uà. Tµssen hen éioor zaïtei. oudé i>ek�.ndén en or�oks Uit Eindho
ven waren _era MUIJZB _ ERG ·JoltANI�ES' 00 .. IS van ae· , :eb. 7 .12.08,
�elbek�!J.d), GE JAN ,,.geb.-· .2 • ,, , we e ·en , on�.(FRANCJ:S-

. uus, J,OïWWE , . geb •.. 0"9.05, w.�lbekend� en BAKKER ( IES, geb. 
25.7,00, weloekend

_
). 1.s-Boscb_;]f-,am �ei;.�':P,µ"1iijgenote�

_ 
.

:feffl
ie (� 

\ 
REIJT ADRIANUS HENRICUS WI 'US, gèt>i §, 1 ,10, weloe en hiëia'"'"'."
ae in e ing. . i sp . erover't/ a oór·a het sectaris ( Ti toïame )i i'. . e.a.). i.n de partij, �itge_roeiQ .moest woi;�e.n. m1j had het over het lo

,c; · ! sen van de wapenenf� wees, Ol) de- bela.ngr;1-;i.khe1d van Noo11_d-.Bratiant
. voor het aroeiàspot�t:l..ëe;i... Hij aeli.ohtte.de taak 'Van het N.V.V. en 
�-' � 6 .A weidde uit over. het oenadere� vain de arbeiders. �eoiaal belichtte
J- / · \ hij ae D.u.w.1 ieder verzet en iedere a·ialt1ng dü.r.moet krachtig wor

·1. den gesteund. ,In de bedrij:ven lliO�ten de 1e.1oers niet te koop lopen·
· met hun oommunistieoh ideaal, maar zij moeten eerst trachten het ver 

trouw�n in het bedrijf te winnen, zowel van Directie als van arbei
.; èlers. l.li.j moeten zioh bij de kernverki:ezingen beschikbaar _stellen

..... , en d
l

pae later langzamerhand ombuigen:i] ·. . 
� · SCI:WJraR sprak half profetisch. Hi� �ei o.a.1 "Er is dit jaar·

al vee ge-oeurd en er kan nog veel meeJ" ge-meuren dit jaar. H'et is in 
, de wereld pr�oies zoals in· een ourgerwijk, waar een winkel is geko-
1.. men van Simon de Wit. �e priJzen zijn te hOog, maa..'r àe mensen moeten
VVV er toch kopen, want er. ie, niets anders. Nu is tegenove.r die Simon de

l"'l(' 
Wit· een Sowjet-zàak gekomen.

1 
Het ia nu de tijd, waarin Simon �e. Wit 

1; Sowjet probeert dood te �onourreren. Makkers, over �de�if Jaar is
Simon de Wit verdwenen. Het Korea-oonfliot toont àuidelJ.Jk aan,.dat 
de Sowjet vrede wil. �uid-Korea. valt toch eens ale een rijpe vrucht
in onze schoot. Krachtig moet geprotesteerd worden tegen de h��oe -
wapening van Duitsland en vóór de ,,nwording van het �uitse RJ.Jk 
moet actie gevoerd worden. Ik ge� U de verzekering, dat dit jaar
Duitsland niet herbewapend word�..:.:J

VAN WI;;NGiuÛd)EN uit 's-.Boach ia aangewezen om de plaatsen
'te bezoeken, waar D.U.W.-oonflicten zijn, om deze aan te wakkeren. 
Hij moet nu naar St. Oedenrode en Rucphen. � 

.. \

., 
, ..... 
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• 

De hier wonende plaatselijk vooraanstaande communisten 
hebben opdracht ontvangen om bij een eventueel conflic

.
t tussen 

/ Oost en West onder te duiken. Verwacht wordt, dat dit onderdui- - 1 

ken slechts acht dagen zal duren, omdat Nederland dan zal z{fn 
bezèt • 

Uitgetr. door: p. v.:B. 

Datum: 22 Mei 1951

Op aanwijzing van: B III 
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Onderwerp: Gecombineerde besturenvergadering van de EVC 
te Utrecht, geho"u.áen op 2-2-51 in het E V C
cebouw te Utrecht, onder leidine van de 
PlaataeliJke Centrale. 

Par.: ' 

V 
l" 

r··-' 

. ./ 

--------------------------------------�---------------·------
Berichtgever betrouwb�ar 
Waardering bericht idem 
-- .----------------------------------------------------------

Aanwezig waren: 
JOHANl\'ES P::::TliUS HELLEVuORT (21-5-96) ABWB' en lid pl.centr. 
·:rOU'I'ETI D01MAN (29-11-98) ABWB,
:HCOLM.S ElLLE::3RA1'"!D (18-1-09) hoofdbest.lid "De Metaal",
'.YIJiiAND V.4..'r: D;GE!i ( 22-7-Só) lid Aï3TI,,.
JACOB LAN�ff.û'!.,K�(3-2-93) STA,__,

·DAVID Mós"ê'öû-T 25-7-99), voorz. pl. centrale,
�ffi:l'"D"l\IK VA�� L�i�*N ( 25-2-2?) Al3WB,
JOANNES 3EPJl:A_, 'S llrt:JTSERS (11-6-12) B1f3V en lid pl.centr.,
WIJBE :3AüKF, POSTiJA (15-9-10) be8t.lid A3'NB,-
SI?:10N DE BOO (9-10-01) voor?.. Chevofa, voorz. pl.centrale, -
CHRISTIAAN ULTZEN (13-6-1900) �.l.A.,· 
JAE DE VRIES ( 16-5-14) ARWB, 
PIETEH co::rf.i:LIS DS VROOI.:E ( 14-6-11) hoofdbest.lid Metaal,_ .. 
3E;;}:A:-L:JUS JûHA:T!'rns SCHPEu::"-1:SHS (4-2-19), 
AiTTûON ALB"SRTTTS SIK!.:i;:N ( 1 ·)-5-12) lJe Me taal . 

. tQ_SÇ_QU: opende aJn vuor�itter VRn de Plaatselijke Centrale 
der SVC te Utrec�t de vArJader1ng. �ij riep de aanwEzlge� 
een �artelijK welkom toe en GBf toen direct het �oord aan 
I;jJ,.le.bl'�d. Deze zou over punt 5 van de a_senda (besprekÉ!ing 
bode-apparaat) spreken, welk runt tip verzoek van De Vries 
het eerst zou worden behBndeld. 

- -

!ULLEl3::1ACD be,�on oveT dit punt lanJs eor:. OL1weg. Hij schet
ste hierbij cle spannincen op politiek i:;ebied, nationaal en 
internationaal en liet hierbij heel voorzichtjt: uitkomen 
welke positie de EVC (CPN) 1derbij innam.rWij moe.ter. - aldlls 
spreker� er voor zorgen, dat in de toekomst de jlliste man op 
de juiste plaAts st,:.i.a�. JUen moet hier �c1Lter ni�t bij denken 
dat deze zaak Ptrech� alleen aangaat.•Eet hoofdbestuur w�l 

( het bodevraagstuk h,ndellj,c re�elen en tot een-soort bedrijfs
i cr0antsatrè overGaan. Bet liet in de bedoelir.� dat in de 

toe�omst op ieder werk en in iedere fabriek één man de con
tributie int ven de aldaar W6Ike�de �VC-ers. De bode die dus 
hier in Utrecht zal worden benoemd z3l er zorg voor moeten 
dragen dat deze bedrijfsorganisatie zo snel mogelijk wordt

ineevoerd. Het is in dit J,val dus geen kNestie wie dit 
b:1antje houdt of krijgt� 

Hoewel Hillebrqnd ia ne aanvan� VUfi zijn betoo� wilde doen 
uit�ornen dRt het hoof�be3tuur ne�traal stond te5enover de 
tegen,voordige bocle n.n dP E.YC te Utrecht (,; .de Vriea voor
noemd) en er in zekere zin �een belane bij had dat S.de Roo 
in zijn plaats zoit worJ.en benoemd, bleek deze bcd�kw�a_t1e 
wel degelijk een achteig�ond te hebben. 

Eillebrand 3ine ongeveer als volgt verder: 
"Het hc,ofdbestwu hee:'t tever,s gemeend dat De Loo politiek 
sterke� staet dan D� Vries. Wij hebben bij het bekijken van 
:Je V··ie,, r, 11 De Roo niet alleen op de cijfers 6elet, hoewel 
het con::ibuti�-eerniddelde van De Roo iets hoeer li6t dan 
d�t va� Je Vries (Verb. 19 - De Roo int de coctributie van 

-2-
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plm 250 ledec1 v_an ."De Metaal). Wij mogen van de kwaliteiten 
van ne Vries als bóde niets zeggen en Nij hebben danook dien·

aangaande alle lof voor hem. Echter, als bode komt ex mee� 
kijken dan alleen de dubb�ltjes beuren en met het oog op 
de toekomst moeten wij voor dit werk iemand hebben die 
pol_it�ek ste_rker sta.at dan De Vries". ____ ..,_ ....... · · .-

Hierna k:regen de anderen gelegenheid hun mening in deze 
kwestie te zeggen. De navolgende bestuursleden lieten zioh 
hierover ongeveer al� volgt uit: 
HELLEVOORT: 

Ik moet zeggen dat ik in tegenstelling met het hoofdbestuur 
jujst De Vries de juiste man op de goede plaats vind. In 
net begin stond De Vries beleend als een pessimist ma.ar wij 
hebben hem daar over heen geholpen. Hij is voor het ophalen 
van contributie en administratief werk volkomen geschikt • 
Dit kunnen wij van De Roo niet zeggen. Ook de gezondheids
toestand van De Roo laat te wensen over. Wij hebben nimmer 
op De Vries tever�eefa een beroep·gedaan. Moesten er pam
fletten verspreid worden of met broch�res gewerkt, altijd 
was De Vries hiervoor te vinden. Om een voorbeeld te noemen, 
de afd. Utrecht moest 250 exemplaren van "D� vy.ie.t. Q.P. �afel" 
yerkopen; hi�rvan_heeft De Vri�� er maa; liefst ruim 200 
vçor z�_jn re!cerüng genp.mel:l.. Intekenlijsten, vredeskranten, 
solidariteitszegels en de BVC-gids zijn onafscheidelijk 
van hem.. - .. -· -- ,..-

. .

•. 

ULTZEN: 
Ik sta er op te verklaien dat ik De Vries in deze de

·�an op de juiste plaats vind.
MUTSE�S:

· Ik ben e:r van overtuigd dat reorganisatie nodig is, .maar, 1 
als er dan een bode weg moet, dan ben ik elrvan ovextuigd
�:!,. .. De Roo. dien.t �eg te.. ga�p., Dat De Vries politiek: sterker
staat dan De Roo bewijzen wel de verschillende klachten · 1die wij hebben gekregen over de gr.9fheid van De Roo wai:u:teex .1hij het over politieke a�n�elegenheden met iemand aan �e ·
etok heeft gehad. Ook: �i;fh êrr n.og ándère bewijzen tegen hem
die hem als bode oneeschikt .1118,ken.
VAN INGEN: . ,
Ik sluit mij geheel bij_de voxige sprekers aan. De Vries

is altijd een goed kameraad geweest. Wanneer er een k:wéstie
was, onverschillig in welke bedr1j:fegroep danook, w\st lle.. .......
Vrl�s het �lti:ld tqt een, �plos$in;g. te bren8e� die �elae
parl�)�.I! -�'x,r.ede.a,.-..s-'k� ·. . -� ·
·. l ' ' ' 

1)E VROOME:
... Ik vind dat jullie het belangr1j"ate van deze kwestie. on

besproken laten. wan.neer de bed±ijfsorganisatie wordt iJl
gevoerd, dan is een bode immers overbodig. Ik voor mij 

.� .,\ moet zeggen d-a.t De Boo politiek sterker is 'dan De Vries 
· .. (oud politieke vrienden!merltte Hellevoort zachtjes op),:• ,

hoe•el ik.De Vries niet zo goed keno Ik_vr__�g_mij ��4t,
at wat D.e Vxiee voor de vredesactie heefî' g_edaan,� · .. � "'

� Rferop·-wérd hij dire et aa.ngevällen aoor DOLMAN die zeiàe; . 
De Vries heeft menig leider hierin beschaamd gemaakt. 
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Ik heb zelf meegemaakt dat bij een Vredesactie in de Kanaal
streat geen enkele leider van het bestu�r te zien was. De 
Vries nam toen de leiding en brHcht de gehele actie tot een 
succesvol einde. Wij hebben nog nooit bij de EVC zo'n bode 
als De V;jes-gehad...,_want zowel op financiëel als administra
tief gebied is hij een prima kerel. 
·HILLE3RAND:
�ullie leggen te veel nadruk op de persoon van De Vries. Het
hoofdbestuur vindt het ook niet leuk om tegen De Vri es te
zeg6en dat hij maar ander werk moet z.oe ken; dat zijn altijd
beroerde dineen. Wij hebben deze vergadering uiteP-schreven
om zo min mogelijk brokken te maken. Echter moeten wij het
belang van onze organisatie voorop stellen en het hoofd-
be stuur heeft vol,Jens de _ re,t$1emente n nog altijd-het ·recht
iemand te ortt�Iáàn; Wij wilden echter in ûeze ju.llie mening
horen •

EE.L:!..,BVLlüRT:
.oi j dit alles merk :l.k noe op dat wij de democ-r8tische lijn
niet uit het oog moeten verliezen. Als De Vries weggaat
krije;et1 we een gr,oot leden verlies e n  dat krrnnen en mogen
wij niet Joed vinden. Om nog een staaltje te vertellen van
de goede politi�_ke_gesc�q9ld}].�.ig_\'.;�P., De Vries k:an ik, nog
zeggen dat wanneer .er een _liè. beda'nk-€ en De Vries hem hier
over bezoekt, dan !s het maar zeld en dat dit lid niet terug
komt bij <le EVC.
·-ïflë':rna s'telde de vergadering met grote meerderheid vast
dat De Vries als bode gehandhaafd moest blijven, terwijl
Hillebrand mededeelde riat hij hiervan verslag zou. uitbrengen
aRn het hoofdbe�tuur.

Moscou deelde hierna mede dat de cabaretavond was verzet
op 12 Mei 1951. Ik ben - aldus Moscou - daar blij om want
wij heb1::len nog helemaal niet met de kaarten voor deze avond 
gewerkt. De avond moet sla�en. Da8rom zal het de taak van 
het bestuur zijn daarmee zo vlug mogelijk te beginnen en ook 
de andere kameraden er in te betrekken. 

Ten slotte kreeg H�LL�VOJRT nog het woord. Hij deelde mede 
dat het zijn taak was als lid van het comit6 "Februari
staking" het belang van deze herdenking aan de bestu�eleden 
voor te leggen. De bedoeling was een extxa trein naar Amster
da m te laten rijden. Het zou een landelijke meeting worden· · 
die zeer groot zal zijn en in het teken zal staan van het 
protest tegen de herbewape ning van Duitsland. Namens genoemd 
comiti riep hij de aanwezigen op om aan het slagen van deze
meetin8 mee te werken. 

Moscou sloot hierqa �� veJgadering. 

-blad 4-
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Nadat bovenbedoelde vergadering uiteen was gegaan, zetten 
enj_ge bestuursleden, waaronder Hellevoo1t en Postma de be
spreking onder elkaar voort./Men kwam overeen dat men een 
set.irijven zou ricbten aan het hoofdb<?stuur, waBrin de hand
having van De Vries werd geêïst. Dit s ch.r ij ven zou door 
bijna alle bestuursleden worden getekend en de med�deling 
inhouden, dat, indien deze eis niet werd ineewilligd door
het hoofdbestuur, alle bestuursleden hun functie zoudan 
neerleg�en. H�llevèort zeide hierbij dat dit laatste natuux
lîjk-inèer als d:rei,sement was bedoeld. 

In het verdere gesprek kwam de wrijving tussen hem (Helle
vaart) en Moscou ter sprake. Hellevoort zeide dat Moscou zo 
lui w�s. Hij weigert gewoon stelseimatig 'om de straat op ·te 

''êfään-bij een of andere actie. 1j9scou wilde ook .niet bij de 
l,!__�tg�g. van de "City" biol:lcoop met paofletten staan, toen 
"De Val van 3erlij n" daar werd vertoond. �lgens He llevoort 
.is het hele streven van �oscou er op gerent om over twee 

jaar, als wij de teugels hier in handen hebben, een-goede 
"r:>�a.n te_ k;i:ije,�n:-\üp een vraa0 aan Hellevoort of hij wel 

vervmchtte dat lÛj binn��k.9_r; .. �001.� be..t.. .. i?a.I.t.W:be�tPUJ: O.I> het 
matje zou worden geroëpen, antwoordde hij.dat dit wel vast 
s1öïi'a.�· 11 në'ben'tèif slotte een opposant en dat kor.it omdat 11.c 
&�t_yQ]._Q..f)_�

J

l!l.e� ,$1.o.b�.e;:_g_i� ,��Q§J.Q.�yi� .. t.� ... n _aanlooJ>. Ik moet alles. 
wat deze heren zeggen maar slikken en ant vertik ik. Maar . 
e.ls ik e;ewipt word, dan valt ook àe hele afdeling Utre ebt 
vau de ïsVC in elkea.r. Dat weten de heten en dat durven ze 

toch niet aan. Wanneer ik:· echter ge-roepen word, dan zullen 
er harde noten worden eekraakt. Vooral zal mosoou het zwaar 
te verduren krijgen. W�t heeft bij �en slotte gemaakt van 
de anti-duurte actie bij de miéid.enstand ? Hij heeft twee 
kleine winkeltjes. bezocht en het daarbij laten zitten. Die 
hele. actie, waarvan hij door de Plaatselijk.e Centrale met 
de le:ding was belast, is door �ijn schuld een paskwil ge
worden. MoscotJ is nog luier dan De Roo en die heeft de riaam 
van luilak. D,1.t weten ze eohter in Amsterdam niet .maar ik 
zal wel zorg�n dat ze het te weten komen en nog veel meer!" 

nadat door hen een setrijven betreffende het -hodevraagstuk. 
aan het hoo:fdbestuur was opgema�kt, zijn enige bestuursleden 
hiermee na.ijr ULTiEN. ge.ea�n, .• Deze was het met het streven van 
de 'bestuursleden roerend eens. "Ik ben"� aldus Ultzen "er 
een tegenstander van om teveel CPN-ers in het bestuur van
de EVC te plaatsen: -Tiaf 1·oopt teveel in de taten et1 dat • 
·heboe-rl ze a'l· t-e-v-eel e;edaan. Het is. nu eenmaal ·onmogelijk:
om alle bestuurders die bij de CPN gewipt worden een baantje
bij de EVC te geven. Echter ben ik van uordeel da:t dit 
schrijven aan het hoofdbestuur ook niet goed te keuren is, 
want we gaaa zodoende een fr�çtie voimen in de EVC. Dat. 
moeten we voorkomen. Ik kom morgen wel even pre.ten in het" 
�vc gebouw". 

/ pe dag daarop had in dit verband een gesprek plaats tussen
Heilevoort� Ultzen, Moscou, Langedijk en enige andere be
stuursleden, waarbij oneeveer als volgt door hen werd ge-

{ sproken: 
/ \ 

)
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ULTZEN: 

1 
:-5-

Ik k8.41 mij met de gang van zaken niet verenigen. Het Hoofd
bestuur heeft al meer stomme streken uitgehaald en we kunnen 
niet iedere CPN-er een baantje bij de EVC geven. De Roo ia 
nu eenmaal niet geschikt voor dat werk. Kort geleden kwam De 
Roo weer bij mij met de opmerking dat hij / 12 te. kort k:wam 
e0i hij wist ook niet waar hij dat gelèr geTat'éri }iàd.� Nu heeft 
De Roo één afdeling, laat staan als hij er 14 moet aflopen. 

HELLEVOORT: 
�- - ·- .. - h· - - •• 

Als ze De Roo benoemen ligt de zaak van de EVC te Utrecht 
over een half jaar plat. (Hierna vertrok Hellevoort). 

(!'oscou: ---...... ·· 
Hoox eens mensen, wij zijn nu toch met partijgenoten onder 
elkaar en ik kan nu wel zeggen waarom De Vries moet verdwijnen. 
Of de EVC nu plat gaat of niet kan ons niks verdommen. Dat 
weet jij ook wel, Óhris-(Ult��n). Het 8aat hier niet om de 
centen, maar jullie weten hoe de zaak zich t���-�!!._e . .i..R 
d.;_ .. ::2tlk:<?.���,j _1)le�!1.a:I; f!lQ�.t.,�n ga�n "!e.�ke,n. De Roo staat aJJi.�eJl
kei· in de CPN • De Vries is ook wel lid,. ;aar dat is hij pas 

... _ ..,, ..... - ....... .  �·· 

een half jaar en gezien zijn :politiek ven ''hangen en staan" 
durven wij hem zo'n functie voor de toekomst niet te geven. 
Kort geleden heeft hij nog tegen Hillebrand gezegd dat de CPN 

·.; t' ::'>. ", • : • - • ' 

l niet moet denken dat zij in de EVC maar alles doen kan wat ze 
· 1 wil. Als de Wet _Teulings v�n de Geheime Dienst er door komt,

\ en die komt er door, dan moeten wij een ke�rn van_.!,e"r!!2.E..!�
\mensen om ons heen hebben. Jullie weten dat de kern van deze
\ ;tri_j�c;>r�;Ql�utie�-·u1�·�-� EVC moet komen. Wij moeten ook tot
l� ker-� in d·�- t�·;··k�mst gee�"nj.i\:':we·i:r1_:1>en meer to;l�� 

Hierna kwam Hellevoort terug die medede�lde dat De Vries els 
bode gehandhaafd bleef. 
HELLEVOORT: 
Ik zal over deze gang v�n zaken wel op het matje worden ge
roepen en het kan me niet schelen of ik weg moeto Ik heb dit 
in zekere zin zelf gewild. üp de dietxictsvergade.ring van de 
CPN heb ik zelf gezegd dat.Ji,e:t;� COf!tr!but-ie oph�lfrn doo.r l.e� 
·op d-e we(kobject._.�n .noç,i t _ging_ e�n �!��vc. _n!�t kon �st�f;!n vall.
lïê!"dedie.,r.i�A ...... Ik kreeg hierover echter zovée1 tegenstand van 
ae"'"ä1îaere kameraden dat ik hierover maar verder gezwegen heb. 
Ik merk wel dat er achter dit b0tlevra.sgstuk veel politiek ge-

l' kuip zit. Als vakbondsbestuurder ·1con ik mij echter hierbij 
niet neerleggen. Ik ben blij dat De Vries nu bl1j�t. 

. • 
1 

.Be!(e,n,.�, !��at ��t partij_bestuur van de. CPN over_ het .
gedrag 

van, H_!;l?.!_�2.9.U J�ll ��.�e . PR.4-.���stJe zeer <;>ntste.md �ie. ,. -

GEZ�N/ 

.} 
_,, 



MINISTERIE VAN 

JUSTITIE 
Afd. Politie AAN 

Utrecht, ..... J9. .... M�.�.r..t. ................... ......... 1 9 "1+.9 ; 
M•liob"n 1.0 • Tel. 1191 6 

21 684 (ul\JI. •. .,11�ml,llatratie) 
yo19ne. 

TECHNISCHE VERBINDINGSDIENST 

VAN DE NEDERLANDSCHE POLll'IE 

Javastraat 68, 

No.: T.V. D. GEHEIM • 

Onderwerp:Blokkering van 
politie-telefoon. 

's-G RAY EN HA GE. 

• 

Van het Hoofd Bureau Kabinet, Afdeling Politie, 
Ministerie van Justitie Mr. J.P.G.Goossen ontving ik 
het verzoek contact met U te willen opnemen betreffende 
bovengenoemd onderwerp. 

Gaarne zou ik van U vernemen op welke van de 
ondergenoemde data U mij zoudt kunne.n ontvangen. 
Dinsdag 22 Maart, Donderdag 24 of Vrijdag 25 Maart. 

Het Hoofd van de 
Technische Verbindingsdienst 

van de Ne e andse Politie·, 

�r=31(_� ............ "Y" � 



NOTITIE van C 5. No. 40. 

Betr.: Blokkeren van politie-telefoon. ,-V ... o-,-,..-no-.-----

16 MRT 1949

• - 1 

1 
/ -

,_, , 3 :z,:;z.2.a 

--'- / __ / __ J_.,.. 

De brief La.ngendam aan T laten lezen, die de volgende opmer
kingen maakte: 

"Langendam constateert terecht, dat opheffing van eventuele 
storingen moet geschieden door betrouwbaar P.T.T.-personeel. Zijn 
voorstel om eventueel de hulppolitie in te schakelen, noem ik war
taal. Men behoeft slechts eenmaal een telefoon-centrale bezichtigd 
te hebben, om te zien dat deze dermate gecompliceerd is, dat slechts 
deskundig personeel daarin de "weg" kan vinden. 

M.i. ligt het op de weg van de c.v.D. en Langendam om dit
probleem gezamenlijk met de P.T.T. te bezien." 

15-2-1949.

C 5 0 
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Nota voor C055?49 

Excerpt van bespreking dd. 28 

Over het blokkeren van politie-telef�ons is rapport 
uitgebracht aan Ir. Neher. 
Rapporteur achtte het gebruik van de veronderstelde 
methode niet bijzonder gevaarlijk. 

(verslag bespreking opgelegd in OD ?99 ACD 



11INISJ.'ERll VAN AIGliMEHE ZAKBN 
J'anstre.at 68. 

No. 55'149. 

Omenerp: Blokkering 'VBll ;polltie-teletoon. 

ex B B 1 R�

Bijl.age: 1. 

•s-Gra'f8nhage, 26 Februari 1949.

Hiermede heb 1k de ee lJHOOgli:delgeatrenge mijn erkente
lljkheld te betuigen voor de inz.age 'f8!1 het op '1-2-1949 aan tJ gerichte 
schrijven 'f8!1 Ir. Langendam, hetwelk 1k als bijlage dezes aan u re-
tourneer. 

Ik moge U wrzoeken. he� daarheen te willen leiden� 
dat mljn dienst wordt ingeschakeld bij de besprekhlgen met de P.'.r.T. 
O'f8r de te nemen tegemnaat1'8gelen. 

L de Hoogedelgestrenge Heer Mr J'.P.G. aoossan.
Hoot"d Bureau Kabinet van de .Atd. Politie 
van het Mlalsterie "8J1 J'uStitle 
RaalrlWeg 4 '1 
•1-G R J\ V E N H A G E.

BET BOO!D VAH DE DD!BST, 
Namens deze, 

L. Pot.
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NOTITIE van C 5. No. 39. 

Betr.: Blokkeren van Politie-telefoon. 

f vo!•ao -1
l rE . 1949 

Mr Goossen gaf mij op 14-2-1949 inzage van het origineel van de 
bijgevoegde copie. De uiteenzetting van Langendam is het gevolg van 
inlichtingen, waarover de Rijkspolitie beschikt. Volgens deze zouden 
in de boezem der C.P.N.-leiding geheime besprekingen zijn gevoerd 
waarbij het plan ontwikkeld werd om de Politie-telefoonverbindingen 
te blokkeren, wanneer er onlusten uitbreken, die de overheid aanlei
ding zou geven, tegen de C.?.N. op te treden. Op een ogenblik, dat 
de C.P.N.-leiding dit gewenst acht, zou een net van saboteurs over 
het gehele land verspreid, op hetzelfde tijdstip alle daarvoor in aan
merking komende politie nummers opbellen. zodra deze gehoor geven, legt 
de aanvrager de hoorn ter zijde, waardoor het opgeroepen nummer ge
blokkeerd is. 

Goossen vraagt de C.V.D. in deze met hem overleg te plegen over 
te nemen tegemnaatregelen • 

15-2-1949.

C 5. 



MINISTERIE VAN 
JUSTITIE 

Afd. Politie. 

AFSCHRIFT. 
Utrecht, 7 Februari 1949. 

Maliebaan 10 - Tel. 11916 
21684 

TECBNIS CHE VERBIND IN GSD IENS T 
VJtlq DE NEDERLANDSE POLITIE. 

AAN 

de Heer Hoofd Bureau Kabinet, 
Afdeling Politie, Min. van Justitie, 

No.: T.V.D. 

Onderwerp: Blokkering van 
Politie-telefoon. 

Raamweg 4 7, 

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

G E H E I M. 

De wijze van sabotage tV:S.n telefoonverbindingen zoals van 
c.P .N.-zijde ontvouwd, is bij herhaling toegepast door kwaadwilligen
die een of andere aangeslotene wilden blokkeren. Gedurende de be
zettingstijd werd dit ook gebruikt tegen N.S.B.- en Duitse bureaux.

Bestrijding hiervan moet gezocht worden in 2 richtineen, 
t.w.:
1. het opheffen der blrkkering;
2. het opsporen van ae daders.

Het opheffen der blokkering kan geschieden indien men 
weet, dat sabotage te vrezen is door betrouwbare P.T.T.-instrument
makers de lijnen der bedreigde punten te laten afluisteren oprlat zij 
onmirMellijk de lijnen weer vrij kunnen maken. Dit vereist veel en 
betrouwbaar personeel, daar vanzelfsprekend neerdere instanties 
gelijkertijd zullen bedreigd worden. Dit is m.i. een taak voor de 
hulppolitie indien P.T.T. dit niet op zich zou kunnen nemen uit per
soneelsoogpunt' en is dus voor de Politie op te lossen. 

Indien geen extra toezicht wordt gehouden, bemerkt de 
telefooncentrale-wacht eerst na enige minuten (plJ'll. 5), dat eBD. lijn 
geblokkeerd is. 

De mogelijkheid hestaat ook in som.máge oudere Siemens
centrales, dat door neerleggen der telemicrofoon de opgeroepene het 
opgebou'.'Jde circuit verbreekt en zich zelf dus vrij kan maken. Ik 
zal dit met het Hoofdbestuur P.T.T. verder opnemen. 

Het opsnoren van de saboteurs geschiedt met een z.g. "vang
inrichting". Indien gevreesd wordt, dat een abonne geblokkeerd wordt, 
dan wordt op zijn lijn a.e vanginrichting geschakeld waarmede de op
noeper wordt vastgehouden. Tegen geraffineerde saboteurs is dit middel 
niet afdoende, daar opgeroepen kan worden vanuit cafe's en telefoon
cellen, men kan ergens binnenlopen en een bewoner vragen te �ogen 
opbellen voor een gefingeerd ongeval enz. Hiertegen zouden bezwarende 
maatregelen te nemen zijn als, afsluiten van openbare telefonen, ver
antwoordelijk stellen van abonne's onder straffe van afsluiting e.d. 

Het hovenstaande geeft de huidige stand in dezen weer. 
Inmiddels heb ik betreffende deze materie contact cppgenomen met het 
Hoofdbureau P.T.T. Mocht dit nieuwe gezichtspunten opleveren, dan zal 
ik U mijnerzijds berichten. 

Het Hoofd van de 
Technische�rbindingsnienst 

w.g. Ir.s.G.C. Langendam.
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Uit OD 1754 

Yoor 
OD 1755 

1Ag. nr: 162295 

Aard van het stuk : 

Uitgetr. door : 

Datum: 

UITTREKSEL 

Naam: VOORBEREIDING ILLEGALE PARTY-ORGANISATIE I. V .14 
EVENTUEEL VERBOD VAN DE CPH. 

Naam: 
VOORBEREIDENDE MAATREGELEN CPli I.V.M.

Afz. : .Eff19�eW,CHTS0VERNAME Datum: ,0-1-51 

Rapport houd.ende gegevens betreffende voorbereiding illegaliteit. 

blz 3 punt c" overneming van bedrijven • 

Teunis STUIVENBERG (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 nemen. 

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 

8-2-52

DJB-10 000 10204 - 51 



Bo.428-1/51. 
========== 1 UITTREKSEL

1 Uit :.fJ.D.1 J{B IJ _ 
Ag. no.: ./Q._l,_J_P._,i ____ _ 
V�r : .. û..Q.J... .Xf.'. ... 1 Februari 1951.---

Baal" tût,, nog niet te waard Nn bron .word-t venio n, zou 
kortelings in hét Verenigingsgebouw "Lange Pier", geves
tigd GovEirt Flinckstraat 64, alhier, door de OPB een 
bijeenkomst zijn gehouden, waarbij theox-ie zou zijn ge
gegeven 1n het houden van straatgevechten. Een kaart 
van Amsterdam werd daarbij gebezigtl. Een en ander zou 
gebeurd zijn in een lokaal op de bovenste verdieping. 
Zo moge-lijk wordt hierop nog teruggekomen. 
;:�l;.�==---==============-==========-=

;;:
=



Uit : OD 1288 

Voor : OD 1755 

Ag.nr: 924:tO 

Aard van het stuk: 

Uitgetr. door: 

Datum: 

� 40061 - '49 

UITTREIZSEL 

Naam: 

Naam: 

Afz. : 

CPN - BEDRIJFSWERK 

VOORBEREIDENDE MAATREGELEN CPN I.V.M. EVENTUELE 

MACHTSOVERNAME 
ID Arnhem datum: 4-9-50 

rapp. betr. actie bedrijfsbesturen. 

Op een vraag gedaan aan C.Th. SWAEN, geboren 6-12-1910, te Am

sterdam in hoever er reeds maatregelen genomen zijn voor de toe
komstige overname der bedrijven bij eventuele machtsovername, 
deelde hij mee, dat hij zelf zitting heeft in het Bedrijfsbe
stuuir voor. de Metaalbewerkers en de Bouwvakken. 
Dóor dit Bedrijfsbestuur worden alle bedrijven getest op waar
de, personeelssterkte, oppervlakte, productie en machinebezet
ting. Tevens moet onderzocht worden,,welke verbeteringen er aan 
en in het bedrijf kunnen worden aangebracht. Dit laatste is voor
al van zeer groot belang, wanneer de zrbeiders de macht overne
men. 
l!o-e-men op het ogenblik werkt en hoe men zich de overname voore

stelt, werd niet besproken. Wel werd gezegd, dat voor dit werk
�de beste werkers van het land worden ingezet. Tot op heden is 

men nog alleen werkzaam in Amsterdam en omgeving, maar binnen
kortzal men in diverse grote steden in Nederland overgaan tot 
hetoorganiseren van een bedrijfsbestuur, zoals Amsterdam dat 
reeds heeft • 
Als voorbeeld, hoe voorzichtig men was met het aanstellen van 
leden voor deze bedrijfsbesturen werd verteld, dat zekere Jan 
RONK ook zitting had in het Amsterdamse Bedrijfsbestuur. Men 
had echter ontdekt dat Jan RONK in zijn familie een ambtenaar 
heeft die fel anti-communistisch is. Dit was voldmende reden om 
hem er uit te schoppen, omdat men geen enkel risico in deze wil
de nemen. 

vde Op aanwijzing van: B IIIe 

8-2-51



N o t i t i e

Aan H.B. 
Van B III 
No. B 92410 

n.a.v. schr. van Arnhem 92410 z Co

IIIg/h t 3 Meer en meer blijkt, dat de belangstelling van de 
C.P.N. voor de bedrijven, met name de vitale, van twee
erlei aard is.

• 

UI.TTREKSEL 
Uit . :.J.2 ... �""····· 
Ag. "·'.Î,

i,
QL

:;
� Voo, , ....... !t? ... l. .... . 

).Î,'·1 

• 

1e Het normale bedrijfswerk. Hieronder aijn te verstaan
de pogingen om de invloed van de C.P.N. onder de 
bedrijfsarbeiders te vergroten, niet alleen met 
het oog op ledenwinning, maar in het byzonder met 
het oog op het ontketenen van acties ala stakingen. 
Het is duidelijk dat men om elke gelegenheid om een 
actie te beginnen uit te k-unnon buiten zo goed moge
lijk op de hoogte moet zijn vnn alle in esn bepaald 
beilrijf heersende toes to.nden, zowel op sociaal ge
bied als b.v. op het terrein van de voorziening van 
werk (geplaatste orders e.d.). Dat hieraan .ç-ot� 
aandacht wordt besteed, blijkt uit tal van binnenge
komen inlichtingen. 

2e.Het streven van de C.P.N. om in staat te zijn de be
drijven onder eigen leiding te kunnen voortzetten, 
eventueel na de zaak vooraf voor kortere of langere 
tijd te hebben doen stil-leggen, Omtrent het bestaan 
var:. dit streven zijn allengs meerdere aanwijzingen 
binnen gekomen. Enige van de meest sprekende worden 
hierna gereleveerd, 
Van áén inforr.:c1.nt, wiens berichten ":'el vaag, maar 
overise,�s betrouwba:_r zijn gebleken, kwamen achter
e�nvolEens twee mededelingen hierover binnen. 

In zijn eerste bericht zegt deze, in een ver
trou.welijk gesprek met een vooraaoetaana. functionaris 
van de C,P.11. vernomen te hebben dat "de bedrijfs
groepen (van de c.P,N.) �oetan gaan zorgen, dat zij 
het bedrijf op ieder moment voor 2 of 3 weken stil 
kunnen leggen, Jit moet echter zodanig geschieden, da1 
de bedrijven door hen zelf in 2 1 3 uur of hoogstens 
een dag weer op gang gebracht kunnen worden". Voorts 
dat deze groepen voor een 7 tal met name genoemde 
bedrijven reeds voor hun taak klaar waren (een hier
naar in de betrokken gemeenten ingesteld onderaoek 
leverde geen resultaat op, wat, gezien het aeer ge
heime karakter van deze plannen, voor de hand lag). 

In een volgend bericht zegt deze informant ver
nome� te hebben (zeer vermoedelijk uit dezelfde bron) 
dat thans alle bedrijven getest worden op hun waarde 
(voor de volkhuishouding en/of- de pprlogroering?), 
de personeelssterkte, oppervlakte, produotie en ma
chinebezetting; dat nagegaan wordt welke verbetering•� 
er in elk bedrijf bij de machtsovername door de arbei
ders zouden kunnen worden aangebracht en dat hiervoor 
de beste werkers van het land werden ingezet. 

-Een andere informant-
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· Een andere informant, wiens beriohten eohter 'Yll&k
minder betrouwbaar gebleken mijn, meldde meermalen, dat 
de c.P.N.-bedrijfaarbeiders inliohtingen moeten verzame
len over de bedri3ven, waarin zij werksaam zijn, met 
name wat en voor wie geproduoeerd wordt, grootte Tllll 
het bedrijf en aantal arbeiders daarin werksaam. Voorts 
meldde deze man, dat op het .distriotskantoor van de 
c.P.N. in een grote stad in het midden va� het land een 
stadsplattegrond aanwezig waa, waarop waren aangegeven 
de diverse politiebureaux• postkantoren, radiocentrale, 
stadhu.is enz. benevens een berekening van het aantal 
personen, dat men dacht nodig te hebben om deze gebouwen 
te bezetten en wie en wat men daarin dacht aan te treffen 
Achtereenvolgene zouden bezet worden. 1e. de radio-,tele
foon- en postkantoren, 2e. de buitenposten van de politie 
3e. twee politiebureaux in de bim1enstad. Volgens de ver
dere berichten van deze personen, zou men in C,P.N.
kringen geheel op de hoogte tijn met wat er in enkele
grote fabrieken in de plaats zijner inwoning omgaat. 

Een niet geidentifioeerde man (mogelijk een vertegen
woordiger van het partijbestuur) zeide in een besloten
c.P.N.-distriotsoonferentie, dat de bedrijfearbeidera
de namen van de progressief denkenden in de bedrijven 
moeten doorgeven aan de partijleiding, Deze namen moesten
dan in de cartotheek worden opgenomen, opdat, volgens de
onbekende, op hen bij aoties of voor het verkrijgen !!!1 
inlichtingen een beroep kan worden gedaan. 

Weer een andere informant verklaarde, dat een hoge 
partijfunctionaris de zeer geheime opdracht{gegsven .oa 
te gaan welke leden van het personeel van de waterleiding
van een grote stad voor de c.P.N. betrouwbaar waren te 
achten, hoe hu.n houding gedurende de oorlog was geweest 
en hoe de houding zou zijn van de overige employ4's bij ee 
machtsovername door de c.P.N •• 

Overigens kwamen nog vele, minder scherp omlijnde 
en sterk sprekende meldingen binnen,welke, in combinatie
met het bovenvermelde de uitspraak wettigen, dat de 
leiding van de c.P.N. verwacht t.z.t. de taak opgedragen
te krijgen om de vitale bedrijven gaande te houden, al
thans zioh er op toe legt deze taak te kunnen vervullen. 

B III 

� 2, October 1950



No t i t i e  

Aan1 
Van: 

No,: 

K.B. 

ii,lJ. 

0 9 2410 

n.a.v. schr. van Arnhem 92410 z,Co

Ond,: Bedrijfswerk C,P,N,, UITTREKSEL 
IIIg/h 3 

• 

Uit . : .. ö..D ... Jo .. '.e······ 
Ag . no.: .. b.Q\.1,,.k .. � 
Voor : ...... O •. P. .. .l. ·· ·-

Oit meerdere g'1.rende het laatste jaar binnen
gekomen berichten, waaronder ook enkele welke Uwer

zijds werden doorgegeven, blijkt, dat bij de C,P,N. 
het streven(om in staat te zijn de bedrijven t.z.t. 
onder eigen leiding zonder stoornis te ku.nnen 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 bestaan uit moeilijk te be

naderen leden, Niet te min verzoak ik, met het oog 
op het grote belang voor onze dienst, bij allee wat 
hierop betrekking heeft, Uw byzond�re aandacht voor 
deze materie, Ik zal het op prijs eteJ.l.en indien U 
elke door U ontvangen aanwijzing in deze, per afzon
derlijk schrijven zoudt willen doorgeven. 

III. H.B. 

5 23 Ootober 1950

r 
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VERTROUWELIJK" 
=�=========;: 

10794/80/12430 

De bekende communist HORSELENBERG 1 Cbristiaan 1

geboren llo2ol3 te Hengelo 1 Nederlander 1 werkzaam op de 

staatsmijn Emma onder noo 6842 1 wonende te Brunssum, Bexdelle=

straat 29, heeft tijdens zijn werk in de nachtdienst van 13 

op 14 Juli 1950 een medearbeider aangezocht om lid te worden 

van de in ons land op te richten communistische volkspolitie9

waa�bij bedoeld persoon dan belast zou worden met de 

africhting van de leden dezer volkspolitieo Voorlopig kon 

Ho hem hiervoor geen beloning geven, maar hij stelde hem 

een prac.htige � goed betaalde loopbaan bij de toekomstige 

volkspolitie in het voo:ruitzichto 

De door Ho aangezochte persoon ia een gewezen sergeant= 

instructeur van h®t Nederlandse legero Deze heeft echter 

geweigerd en is niet op het voorstel van Ho ingegaano 

19 JULI 19500 
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Verbinding: 19 
A./ 1 no 1234' 49 c·r:l 

•. 

Onderwerp: 1,ededellr., en uit het part1j11,ebouw der C.P.N. 
-------------------------------------------�--....------� 
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Op het ogenblik wordt het partijgebouw van binnen 9pge
knapt en worden er enkele veranderingen a�ngebracht 1er-ere 
van èe ver jaardag van ::italin. • • 

bnltele HLtHaische pereon!fll waren onl�ngs ifi ll\t-pärfif
,3ebouw e:1 sp1r.ke'l daic,r met een r.i1:iaje ciai; de laatete weken
regelmatig in het gebouw Lomt en dabr wel eens typewerk 
\·erricht. ()lar,m en adres van dit meisje zijn no& niet be
kend bij Verb. 19) 

,. 

!laar a· nleiding van een binr.en�ekomen bericht dat een 
�ewezen �1-er een w�pen in zijn bezit �ad, werd in het parU.J-
5ebouw over wapens gesr-rolcen. Het gesprek werd gevoerd tuusen:

,, A:.,nrnTt:S DS !lIJK, eeb. 13-3-22, 
j.' ,s::!Ji'.IV. ,irn;�_com,::11:; v;.:1 vv:..:·l'Et', Beb. 10-10-s2, 

1 PIETlm G'.llfü:;::P, :;eb. 1�-5-18 en :oie1sm!ln. 
'/.. Van OostP.n �eweerde uat kazerne�, vlie�velden en stations 

de voornaa:i,ste objecten waren die zij in bezit moesten hebben.
:'.e:>;sman mero::te O!J, of hij <!an dacht dat je een kazerne in 
bezit kreei; met Áén rif:tool. Van Oosten �Wit nu los en zei, 
"aat ·hij niet zo moest babbelen, mtHu meer naar de aoholiög 
6aRn, dan zou hij niet zo kletsen. Denk jij dat er Geen 1 
met.E:en in de kazerne zitten, vooral in de werkplaatsen Tan 
de ·�romhoutlr.azerne ! J.:at weten zi) ( ae superieuren dáár) ,, 
niet, �OOJstens wel van enkelen die zij maar laten lopenJ· 
�aar wi� weten dat zij niet bekend zijn met het groe, anders 
sloten zij de fabriek! Juist in verband met der.e feiten 
wordt het bedr ijiswerk ter hand genomen!"-

Ze6smen beeon toen over wepane� die met �11e6tuigen waren 
af�ewozpen en vroee waar deze gebleven waren. Van Oosten 
,,ar toe dat hiermee fouten waren gea1ttakt • .Jeze wapen• waren 
in de e,èrate o],e&t1;1 bestemd vqor de . .Russisch11, am.baaaade 1n 
A:lnsteréléai. In· de &mbnssade was iemand die belast ·was met het
uitreiken van de wapens onder de Russen in ons land. (Zegs
man merkt hierbij op, dat nu voor het &€rat ovsr �uBsen 
openlijk gesproken wordt, dooh dat de z.g. Polen bedoeld 
worden. Verb. 19) JJeze Hussen zijn, vol.;ens v. Oosten, niet
bi;: ho1,derden, r.iaar in nog veel groter aantal in ons land, 
Deze mense!l moeten in de eerste plaats bewapend zijn en 
niet de communisten. De comuunieten trekken niet met de 
Husssh op, mAar omg���eid: de Russen zullen ortrekken met
de ,ed. communisten. 

Zij, die een tar,k ia het bed-rijfswerk hebben en niet als
comuunist of ZVC-er bekend staan moeten welet'l1�ks rapport 
uitbrengen a011 de i,artij over de tcestar.den in de bedrijven
en hun meninc te kennen ceven, op welke wijze tot meer ao-
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tiviteit is te komen en v1elke fouten h.1. door de partijçe
noten in de bedrijven worden gemaakt, �evens raoeten 1.ij be
richten wat er 11,eb, .. ut in de vakbond waar ::ij lid van zijn. 
(In dit v'!:r-be.nd wordt Gewezen <>p i .. Tr.::GVELD, i;enoemd in 
rapport c/1-1120'4Y èd 31-10-49 en een artiKel vun de hand 
van de?:e in "De ll'erks;ioor-Voolc", rar!Jort iV:5-116�'49 d.d. 
15-11-49.- Verb. 19), 

In de vertiadering van ae Kominform, die pas is genouden, 
daowel nog niet is BeëindiBd, is �eder]ar.d niet officiëel 
veY.�eQW.Ga:,:digd-.�·-:1.n -weTk,!11,lilchei'd- i"'Sr er .'lftl��m,-'tttt·?fe
áerlr·nd naar toe. ::e�e persovri (ve« wie i;een verdere geeevens 
bekend zijn) hécfi ·,,el een geldig pi,sçoort, è.och het visum 
en v�rdere papieren zouèen vervalst zij-n. 
Zeéaman vermoedt dat �et iemsnd -it Allcmear is, doch hij heeft 
dearorntrent noé geE>n zef'.el'heic kunnen krije.en. 
Vol,;ens v, Oosten zouden de reeultRter. var. deze ver!!adering. 
gepubliceerd worden, voor zover er aan de buitenwereld bekend
heid aan G beven maG worden. 
In de Xominforru-vertiauer1ne zou door een Franse vertee;enwoor
di,;er gezei,;d zijn, dat àe 11ederlanders (::ed. communisten) 
lufHards zijn. ,lij zullen echter het te1.,erueel tonen en 
d[1arom moet alles op het bedr ijf1'1even gezet worden, want 
daerin liet onze macht, llo omatR:,ciiJ!eden werken mee: de 
pri,jzen der levensmidueler1 stijgen en etrake wordt de distri
butie weer inJevoerd, cioch de prijzen blijven hoog. 

Van Oester. beweerde voorts oog, dat pr&ctisch &een enkele •. 
eroep zie'.'.! zo11 verzetten ·,anneer de communietl!n tot handelen 
over .:;in6en. "Ik apreek.", zo zeide hij, "met verecbillende 
politiemensen en oo;., wel met rus&en (rechercheurs); vele van 
deze mensen voelen er niete voor OM hun hachje te. wagen. l:r 
zal nRtu..irlijk wel een enkele "i;roene" tussen zitten die zich 
zal verzetten, ,naar je zult een;;i zien h0e eeuw die mensen 
afzijdig zullen steen, temeer 011,dat det,'etien die in de oorlog. 
ru6get;raat blek.en te hebben d'1ar na de onlog niet naar be
handeld Eijn. il.ijk uaur F·r .lller�k, daar ligt het bewijs e!l 
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Uit : 

Voor: 

Ag.nr: 

0D 244 Arnhem 

ED � ,,�l-

59500 

UITTREKSEL 

Naam: CPN VERGADERINGEN 

Afz. : ID Arnhem datum: 4-4-49 

Aard van het sruk:bespreki.Jlg van de zg.Bedrijfscommissie, bestaande uit
CPN-ers en EVC-leden, op 1-4-4-9 te Arnhem. 

Op bg. bespreking zeide VAN DER MOLEN, _dat alle fabrieken in Nederland 
door de daarin werkzame pgn gecontroleerd �eesten worden op de fabrica
ge van oorlogsmateriaal • 

Voor Arnhem was hoofdzakelijk tot nog toe de A.K.U. van belang, vol.
gene spr. in verband met de fabricage van verbandstoffen. Hierop moest 
nauwlettend worden toegezien en de verzamelde gegevens omtrent soort, 
hoeveelheid en de plaats waar het heengezonden werd, zo spoedig mogelUJ:]
worden doorgegeven aan spr. 

Bij de A.K.U zou daartoe een groep personen zijn aangewezen van 
11 man. Deze groep moet maandelijks in contact komen met de Bedrijfs
oommiesie, zo nodig vaker. 

Spr. noemde twee voorbeelden uit de omgeVing, nl. 
le. Bij de DRU emaillefabriek en ijzergieterij te Ulft zouden twee af

delingen zijn, die omgebouwd zijn voor het produceren van oorlogs
materiaal, volgens spr. vermoedelijk gietijzeren hulzen voor hand
granaten. Deze afdelingen zouden maar door bepaalde personeelsledenj
betreden mogen worden. Spr. zeide binnen kort daaromtrent nadere 
gegevens te zullen verstrekken. 

2e. De directeur van een fabriek te Rheden (naam onbekend) zou zioh 
tegen zijn arbei4àrs uitgelaten hebben, dat, indien er revolutie 
zou uitbreken of de fabriek in handen van de arbeiders zou driigen
te komen, zoals in Tsjecho-Slowakije, hij de fabriek te�oren zou 
vernietigen. 
Door de arbeiders zouden reeds maatregelen genomen zijn dat te 
voorkomen, door de fabriek vroegtijdig te bezetten (Nadere gegevens
hieromtrent zijn in.bekend ID Arnhem). 

Spr. wees de aanwezigen, dat de maatregelen, welke de arbeiders-pgn
moeten nemen, zijn: 
le. Sabotage Van de productie van oorlogsmateriaal. 

1 2e. Het bez••ten van de fabrieken en werkPlaateen ingeval van revol11-
tie of binnenlandse onl11sten • 

1 
De voorbereidi.Jlgen hiertoe zouden geen ui tetel d11lden, 1'8Qt, zeide epr
• binnen twee jaar zitten we in de soesah" • 

/ Volgens spr. zouden van de Philips-bedrijven al zei,r belangrijke gege
vene binnen zijn. 

Uirgetr. door: GR Op aanwijzing van:B Ill k 

Darum: 27-3-50

.( Ltl 



Uit : OD 905 

-·voor : OD 1755

Ag. nr: 42001 

UITTREIZSEL 

Naam: Gegevens CPN Utrecht 

Naam: Voorbereidende maatr. CPN i.v.m. eventuele 
machtsovername. 

Afz. : ID Utrecht Datum: 24-7-48 

Aard van het stuk: Mededelingen uit partijgebouw CPN, te Utrecht. 

• 

Uitgetr. door: DS 

Datum: 3-4-51 

Mededeling uit partijgebouw CPN, te Utrecht op 23-7-48: 

Het zou in de bedoeling liggen om te zijner tijd alle mannelijke 
communisten samen te trekken op één plaats in ons ]and. In die plaats 
worden we.pens verstrekt en zullen zij het stedelijk bestuur overnemen. 
Een van de redenen zou zijn, dat door aldus alle krachten samen tettrekk 
het meeste kan worden bereikt • 

Op aanwijzing van: B III 
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