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Verslag der openbare bijeenkomst met lish�b�6�den, van de 
ç;P.N., Afd,Breda, op 20 Februari 1947 in de ;"'..a:1.�. 'Ons Huis;' 
in de �aterstraat te Breda. 

Aanwezig waren 20 personen, waaronder 2 v10mJu .• 
Voorzitter was Cornelis de Rui ter, geborer -,�e :Jaarlem, 12 

Juni 1911; wonende te Breda, Saksen Weimarln.c1 •• �- ·L 
Als spreker trad op zekere van Kaik, wonet!.,ie te :J:indhov _ .. -11 

de lichtbeelden werden vertoond door Lam.bert.:..n J011c.'r.nes Henr·1-
cus van Turnhout, geb. te Woensel 25-6-1918, nor�nd8 te Eind
hoven • 

De bijeenkomst werd omstreeks 20.45 uul' r,tw:,.,encl. door C . .. :-, 
Ruiter, die de aanwezigen aanspoorde de te V'3.'.·c,o::.·.1lW. lichtbe,/1 -
den goed in hun geheug.en te prenten, opdat zi.j \"s-;�--t.e.an op de 
zelfde wijze hun werk onder de arbeiders .zouden 1:c:.mnen voort-· 
zetten. 

Hierop werd een serie lichtbeelden vertoond, over het l'.'· 
ven en strijden van Lenin. 

Spreker va'n Kaik. gaf een toelichting op de vertoonde 
lichtb�Ë:flden, waarbij hij vooral wees op de groote tegenwerk_i_u r ', 
die Lenin had ondervonden van het Czaristische regiem; Lenin 
had evenwel weten ce bereiken, dat in 1917 de Reeeering van j,,,·. 
kapitalistische Rusland omver geworpen werd. 

Aan het einde van zijn toelichting, spoorde hij de a�: 
wezige toehoorders aan, meer actief aan den strijd voor het 
recht van de arbeiders deel te nemen en desnoods

1 
zooals Le.·: i.:_ 

had gedasn, niet voor geweld terug te schrikken. 
De Ruiter dankte hierna de beide 1::asten uit Eindhovei1 ·,· . t .: 

de vertoonde lichtbeelden en de daarop §:egeven toelichting e'. 
spoorde de aanwezigen aan, zoo zij nog -geen lid waren, zich , __ ;_,_ 
als lid der C .P .N. te laten inschrijven en t·evens abonnè te 
worden van 11De '.'!aar heid". 

Geen der aanwezigen gaf echter ean o.eze opwekking gehoo::· .. 
Bij de rondvraag, waarvan slechts door een dame, die on

bekend gebleven is, gebruik werd gemaakt, werd. ne.ar voren ge
bracht, dat het voor velen in het Zuiden dos lands zoo moeili�� 
was om actief deel te nemen aan het verspreiden van pamflett6n 
en andere geschriften der C.P.N., daar d;elname aan een derge·· 
lijke actie direct bekent werd gemaakt bij de Directeuren er. 
andere bedrijfshoofden, zoodat men er dan vast op kon rekener 
een waarschuwing thuis te krijgen, waarin met ontslag werd f.,1-
dreigd. 

De voorzitter gaf hierop te kennen, dát hij deze kweE!-;.'.u 
persoonlijk met haar zou bespreken, 
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Ik rapporteur N2. 3, heb de eer UEdelgestrenge beleefd het 
navolgende te rapporteren. 

Op Vrijdag 9 Mei 1947, te omstreeeks 19.45 uur, werden de 
leden van de C.P.N. afdeling Tilburg opgeroepen tot het bijwonen 
van een ledenvergadering die werd gehouden in het café van Reijnen 
Bredaseweg NR. 84 alhièr. 

Deze vergadering is door ongeveer 45 personen bezocht. 
Punten van behandeling waren: 
Verkiezing afgevaardigden voor de districtsconferentie, die 
gehouden wordt op Zondag 18 Mei 1947, in het café van Reijnen 
voo.rnoemd. 
Verder zouden er besprekingen plaats hebben in verband met 
het Waarheid Zomerfeest. 
De leden werden aangespoord om de eerste keer dat vergaderd 

werd onder leiding van het nieu�e bestuur, allen ter vergade.li ng te 
komen, ten einde het bestuur te steunen bij haar werk, om van de 
afdeling weer een sterke afdeling te maken. 

Verder gegevens omtrent het besprokene op deze vergadering 
zijn mij niet bekend. 

T" Op 7 Mei 1947 te omstreeks 20.00 uur, had er een bijeenkomst 

�� 
plaats voor leden van het "Instituut voor Volksontwikkeling" in de 

t/J v"· zaal van Breuns, gelegen aan de Koestraat N2. 73 alhier. Hierbij 

fl J �; mren aanwezig .:!: 60 personen, waarond�1; een zestal vrouwspersonen •. 
�-;�.t/.· Door een vrouwspersoon vermoedeliJk genaamd Tas, werd een lezi 
" oJW

V

./ gehouden over haar ervaring in Italië. Haar lezing was geheel en al
,...---:;;-. politiek. Zij vertelde, hoe zij op Sicilië kennis had gemaakt met
c,,� Î�_:,,. een R. K. Priester, di e aan vurig sociaal democraat ms. 

�'IP" Verder besprak zij hme in Frankrijk en ook in ons land de 
comnunisten best�eden werden door de Rooms-Katholieken. 

� Vervolgens werd een muziekfilm vertoon« "Het lied der Volkeren"
� Toscanin1. 

�IJ, 
J 

Naar mij bekend is, worden vooral jeugdige personen, van wie 

r 
bekend is dat zij lid zijn van het I.V.O., bewerkt hiervoor te 

\'V" il,l 1. bedanken. Gezien de geringe opkomsten schijnt deze actie zijn uit-
� werking niet te missen. 

Aan 

Ook de serie van drie lezingen, die werden gehouden door 
Dr. G.A.M. Liernur, conservator van het Natuur Historisch Meseum te 
Tilburg, over het onderwerp "De afstamming van de mens 11 op 9, 1 b en 
23 April 1947, in de zaal van café "Havenzicht" Piushaven alhier 
telden een geringer aantal bezoekers dan voorheen(+ 50 personen� 
tengevolge van bovenomschreven oorzaak. 

-

Hierbij wil ;i.k ralporteur vermelden, dat betreffende het onder� 
zoek, dat ik hieromtrnnt heb ingesteld, Dr. G.A.M. Liernur, links 
zou zijn georiënteerd, evenwel zou hij naar mij werd medegedeeld 

f geen conmunist zijn.
TILBURG, 10 MEI. 1947. 

den Heer Commissaris van Politie De rapporteur N�. 3. 

te 

T ILBURG 
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Ve-r·slág besloten filmavond van de ,aa.rheids
filmd.ienst, gehouden in Hotel "De sohuur1 te 
Breda. -· �1'2 ;:;

Vo. 1r :i .,.. ui;u;u! 

1 g NOV.1947 
Aanwezig 180 personen. 
Zaa.lcapaciteit 200 personen. 

BUREAU 8 
�-//·1 

• 

• 
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De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter 
f \fJ/" ,. El,fdeUng Breda, CORNELIS DE RUITER, geboren te Haarlem 12 Juni

� 1911 die het publiek dankte voor zijn grote opkomst, waarna hij 
e �li11 aankondigde van het wa:.rheidezomerf eest op Bi'.rkhoven. 

/(,
� 

beeindiging van de vertoning dezer film gaf een 
. zekere Gne uit Amsterdam de aanwezigen ui tlf'g over de tweede 

film "De e oftett welke na. de pauze werd gedraaid. 
TiJdens de pauze werd gelegenheid gegeven o in te te

kenen op de 4� Obligatielezing 1947, hetwelk een bedrag van 
Fl.120.-.opbracht. 

Na de pauze werd de film "De Belofte" gedraaid ry�J ke 
een beeldgaf van de strijd der Communisten vanaf 1924 tot na a.e 
bevrijding van Stal:ï.ngrad. Hierin werd vooral de strijd t'2lgen de
kolakken (grote boeren) en de gezamenlijke strijd tegen da Duits 
naar voren gebracht. 

De avond had een zeer rustig verloop. 

C') rt· 
Aan de ingang der zaal werd a.e.n ieder bezoeker een 

/ oorlopig bewijs van lidmaatschap van de Filmliga Brabantia uitge-
' 1 reikt. -

On der de aanwezigen bevonden zich twee conducteurs 
;,� werkzaam bij de Nederlandse Spoorwegen vermoedelijk wonende te 

,/ �"�f Roosendaal waarvan een is genaamd Jongmana of Jongenoel. 
vK 

I 
Verder waren er toehoorders uit Tilburg o.a. Spijkers 

Dordrecht en de omliggende plaatsen van Breda. 
De avond· nam een aanvang om 8.15 uur en was beeindigd 

omstreeks 11.00 uur. 

Typ.: AB 
Ooll: 
Par.: 

Breda, 15 November 1947 • 

De agent van Politie. 
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../3? Breda, 6 Fe bJuár.i 1948. 

R JREAU 8 
Geachte Heer De Meyer, IP' Z' iR

9 FEB.1948 

Onder dankzegging voor de terugzending van "De Waar

heid" van 27 Januari 1948, doe ik U hierbijgaand toekomen, 

het mij door Eindhoven toegezonden knipsel uit hetzelfde 

blad, benevens een artikel uit het nummer van Vrijdag, 23 

Januari 1948, n aar de inhoud waarvan ik moge verwijzen. 

Zodra mij de beloofde nummers uit Eindhoven bereiken, 

zullen deze worden toegezonden, met de aanduiding, dat die 

voor U bestemd zijn • 

Met vr.gr • 



Uw kenmerk 

Onderwerp 

richten. 

1 
Uw brief van 

AAll: 

1 8.,M;Ät t,S48 
,... _ __.; r -

ÀCDJ -!J s-lrri 
de heer J.G. Crabbendam, 

Javastraat 68, 

's-G R · A V E B H A G E • 
_ ._.  ____ ,.. _____ __ 

1 
Ons ke,nmerk 

43/48 .I.D. 

®�· � 
1 

EINDHOVEN 

13 ei 1948. 

Hierbij heb ik de eer tJ het Evolgenae te be-

I. Van 30 April op 1 Mei 3.1. Z-ijn door de c.P.lf.,afdellng Eindho
ven" hais. aan huis bezorgd pamfletten (zie bijlage) "Demon-

� st.reert voor Vrede en Brood. liei-Oproep 19481'. De verspreiding
hiervan is verm.Gedelijk l.andeli�k met voor elke stad een apart
stak copy.

. Volgens bekomen inlichtingen ziJn te Eindhoven 9.000 pam-
\ tl · /f, o, fletten verspreid. Speciaa1 in de villawiJken heeft de ver-

� spreiding huis aan huis pl�atsgevonden. 
I Op l Mei 1948 heeft in het partij-gebouw van àe C.P .N. aan de 

1 
Broe.kseweg 140 te Eindhoven een l Mei feestvergadering plaats
gehad. Er waren ongeveer 50 personen aanwezig. De bijeenkomst 
werd· geopend met het zingen van de "Interbationale ". Daarna 

l ...,._11�1�1�41 hield Eduard Piet.er Willem Verkailt, geboren te Amsterdam, 18 
,! 9".u,� ,.. 1 Juli 1909; van beroep kantoorbediende, wonende te Eindhoven, 

t 
Hertog Hendrik van Brabantplein. 14, een rede� betreffende de 

, \f\)_ 1i t·\poli tieke toestanden, de econom:isohe vooruitgang in het Oosten
d van Europa en het Marshallplan. Na de rede werd een collecte 

�
gehouden ten bate van Ratio Koster (zie de Waarheid van 22.4.48) 
welke oolleote ongeveer f.3,.- opbracht. Hierna vond een gezel
lig samenzijuplaats tot oms'treeks 23.00 Ulll'. 

III Jpensda5, 5 .Mei 1948 �oholî�jeepko� in het partij-gebouw.
Aanwezig waren c roa O personen.. r werd lee gegeven in 

./ ([J -1 •vrij spreken in het Openbaar". Leiflr was de bekende v .d .Heuvel
h , 'r .. �Y uit den l3oach (voorzitter c.p.N., a aar). 
I' t /1v. Zaterdal" 8 M.ei li!! heeft een kaderverga��ring· plaaw gehad

'/ van de • V. c:, Af e ing Eindhoven. in oafe "liationaal" aan de 
�y''Y Str1jpsesv-aat. Het aanta1 bezoekers is niet bekend. Het lid 
� \/._ 1 fllilp-us Grave , geboren te Onstwedde, 28 Februari 1908 J wonende

W 
te E nc1hoven, Kreugeletraat 44 heef'"t stelling gemmen tegen de 
sterke oommuniatieche invloeà in de E.v.c. Volgens hem was de 
scheuring in de E.V .c. te Rotterdam eveneens te wijten aan oom

· ;<._t munistiaohe bemoeiingen. Geert de Ta1k, geboren te Borger, 4
I'\ 1 1 1 """ 

Jebrua:i:i _1904; wonende te Eindhoven, Korenbloematraat 9 (voor-
v. · _,.,, t. zitter E;v .c., Afdeling Eindhoven) sloot zich bij Grave aan.
&. l'llil"�\J, 

0,7, 
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! 
Door de leden der C.P.N. worden Valk en Grave als "Trotz

kiaten" beschouwd. Volgens bekomen mededeling ia Grave voorzit
îri�=----ter van de R.C.P., afdeling Eindhoven • 

• Maandag, 10 Mei 194§ heeft een bestuursvergadering van de C.P.N 
plaäts geii'aa in de woning van Jozef van Arkel, geboren te U
trecht, 15 Februari 1921, wonende te Eindhoven, Strobloematraat 
52. 

}\" l. 

�, 2.

oven , 91; wonende te Eindhoven, Diatelstraa1 
6. 

Punten van bespreking zijn geweest Huizenbouw (onderwerp 
f voor raadsfractie C.P.N.) en vorming propaganda-systeem voor 

àe a. a. verkiezingen. 
. / ., . 

�fi; �\) .
De Boofàoolllllll.

?
ar.ié. van oli'ti� 

y �-� 
(J 
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EINDHOVEN 
27 11948. 
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Uw kenmerl, 

Onderwerp 

Bijlagen: 

Vo!ç · · flPGEL1::6v 
-AAN; 

16 
Uw brief van 

1 

EINDHOVEN 
15 Juni 1948-. 

:;/. ll
t. 

(4flfl� 

/:-----
Op Maandag"1 Juni 1948 is door de C.P.N. -afdeling 

E ndll_oven.. eenfwër éráoi eenkoms gehouden in het parti ge
bouw :Broekseweg 140 tè Eindhov-en. 

Aanwezig waren+ 30 _perso.nen" Op aeze avond, die geopend 
p<Jwerd door de voorziiter J.c"v"d.Muijzenberg, wonende J3oer-have-

1aan 47 te Eindhoven, werd gesproken over de beknotte vrijhe
den in verb�d met de a.s. verkiezing-en en een oproep"gerioht 
tot alle werkers om zich tot �t uiterste in te spannen. 

t,)1 Daarna sprak een zekere H.CUriere, Zaanstraat 43 III Amster 
dam betre.ffende de verldezingsa.etie. Ouriere ie momente.e1 te 

tlE-indhoven woona.cht'ig bij L1tvan Turnhout. Archimedesstraat 16 
(bestuurslid c.:P.N"" en distrietsl.eider) en heef-t tot taak de 
verki.ezingspropaganda te 1eid-en in het Zuiden" Hij reist- veel 
o.a, naar �ilburg - :Breda .... Roosendaal en.�,)Hierna heeft Osae:c

zie schrijven 84/48 I.D. dd, 8-Ei-1948) over de toestanden 
in Polen gesproken1' 

Aan he-t einde van de avond werd een collecte gehouden om 
de kosten te dekken voor het aanschaffen van propaganda materi
aal. De opbrengst was+ f,J0 11 - waaronder f.20.00 van bovenge
noemd-& Osser, Tevens wërd het geld afgedragen van enkele Ter
kie.zingslijsten tot een totaal bedrag van f.150.-!'

De Hoofdcommis aris van Politie, 

Typ�MK.V; 
Coll. 

y 

fer kennisneming aan: 
De Heer Procureur-Generae.l 
fgd. Directeur van Politie, 
te 
•s-HERTOGENBOSCH.

�..._ 
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GEMEENTEPOLITIE EINDHOVEN 
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Uw kenmerk 

Onderwerp 

Bijlagen: 

Uw brief van 

d.egedeelà+ 

AAN: 1/ 
de Centrale Veilighei�sdienst• 

Javaatraat �. 

t s-GRA VE-MUGE • 

Ons kenmerk 

218/48 I.D. 

1 EINDHOVEN 

13 September 1948. 

D:>or b trouwbare·bron is het na.volgende e-

Op Zaterdag._ 4 September l.!48 • hebben de 
nen van de c.p.x •• afdeling Eindhoven, 

uavolg.ende pe-r o-

1. LADERTO'.S VAN �tJREHOU!,

2. JOHANEES VAN DEN MUIJZEBBERG en
3• J'ÓZEF VAN ARKEL.
allen U wel.bekend, een oproeping ontvangen" sarin zij ver-

1 plicht werden tot het bijwone.n van de dis�riotsvergadering te 
Tilburg op Zondag. 5 September l.948 �e 10.30 nur in een oät' 

-aan de Bredaseweg.· - De inhoud van de oproep hield ä-e volgend punten in: 
a. Ziln de aan de leiding staaDde functionarissen capabel

voor hun taak?
b, De W.aarhe:iä-Acti.e wordt zeer onvoldoende uitgevoerd. 
Verder werd vermeld* dat te hooi en t gras door diverse 

afàelingea W01:d1i gewerkt; zonder organisaUrial nt, overtuiging, 
doorzettingsvermogen en élan" 

Op bedoelde distriotsvergadering waren aanwezig: Vel4man 
IJ en Kle district secrriaris-penningme ster uit 

11.bu.rg.
Door Veldman en ancJeren werden van Turnhotrt ( distriats

�ommisaaris) en v.d.MuiJzenberg (districta politiek commissaris) 
beiäeu uit Eindhoven.. hevig aangeval1en en gew zen o e weini 
ao llen had de bedoeling van Turnhou1; van zi�n fmüi e 
te <Jlttheff en. dooh uiteir.uiell�k is dit niet doorgedaan en heb- -
be:n geen veranderingen in het 41atr1otebe tuur plaats gevonden. 

Scherpe oritiek werd ld.tgeoefend op het onvoldoende inzet-
ten van de - 14-Ca a e. Er werd op gewezen, dat het blad 
de " aarhei • in een zeer crittek stadiwn v rkeert. Er zou 
me.nteel f.l.000.000 ter besohikking staan àooh er mos binnen 
enige maand n f .• ,00.000 b13 komen. daar an ers e ant 1'a1ll e 
.zou gaan. 



• 

Zo spoedig mogelijk 'ten e aeer overal ba i " cholirigera 1 in 4e diverse atd Ungeti g geven orden. Ov r l et oveel als 
IIX>&el13k is a.w • •  gea�e\Ul rd n in haar propagana -actiee 
4oor partljledtu1. dàar R,W,B. een mamelorgani ti 1 v n de 
O"l?.?Ju 

In erbancl b1 ;rme4e 1s D1na g, 7 Sept mber 1948,bij '.!!ho r S&tidera ( elbeke )
,t 

WO!lende te . tldhov-enf Dietela raat 6 ·e n 
ap edveresOering genou.èien

s-;-;
o_m_de_B_. _._ff...;.,.-a

_
ot

_
i _1..:..n_i

..:..
e

_
z __ et

..:...
t
.:...
e..:..n�, Aldaar r n aan z!gi 

l. Qff!l;S PREI�, orgàrûsetor R • •  N. Amsterdam, partijlid n
Wl;l8rio6Ipii1�k pa:rti3:tunc.ru.omr1s. 

2" !i!llf6RîYS miJtPRilgl'�
.,
1.1+nI!mS YAlLLIE§IiOtnr, gebor Il te Hel

iind, '25 ApHI'""IS9 1 & hiïds ll ru!iîder; nend te Eind
hoven, ::eotetraat 7; die tot heden t Einöhoven a.w • •  tn
atanc2 hield, elke inetellin,g thans 140 1 d n heeft, 41 
allen oor van Lieshout zijn eens nomen. 

,. ELIS.A]l�HnWI�Uf!A Df!.rJ.RNG, geboren t Rotterdam, 17 
Oëloo r l:,tri; geliuwa me-., .n.ll.n. van L1 ahout, voornoe •

4-8. v�;er ,r;ae
l.
wmumovtt NBERG, SANDERS, V 

I 
ABIEL,

J · l RI� • e Iiioll u e en • 

9. �01Wl!§ JO�PijyS�litUS lmm,� geboren te- Eindhoven, 7 
l'iiguitÜQ i§Hï 1ëhid)1i�deilliîGtr1 neo.de te Eindhoven, 
Lavendelglein 4. 

10 • A:{i9Rf WllS§.1 geboren te Emmen (Dld. ) , 9 Juli 1907, e
liû.wd s äëdëriërmer; nende te Einahoven, Beemure'traat 5 n

ll. zèkere .§1!.EUU, uit Eináhov a, ov r wl verdere gegeven
f ont'brek:en. 

0� de�e vergaderirlg werden de sel13kheden uitgestippeld 
tot de uitbollw van R •• B. t lU.nahov n. Medegedeeld erd tevena,
dat eind ·aezer maand een maandbla4 an :a.w nen, 
he1welk ven�· d verzorg ma z n ala "U.s.s.B. 1n Opbouw", 
he\ :& .. v .c ...... bl.ád, of welk ander meandblad ,tau ook. He • le ezt blad

•
voor het hele gezin, sarin ook o.a. oa:rtcaturen sullen kOlilen 
over o, wekel13kee gebeurteniaeezt. Als organieetoren voor Eitl4-
hoven zi�n JXJ.Omentee.l aenge ezen éle e rder seaoemden: van L1e boa 

&l} · Seegera, Gerrit& n,  Breider en Sanders .. 
3 In eea zeer nrtJQB9li..1ke dedeling ia bekend g worden, 
. dat ziJ, clie Së&iîiken al] ild van de c.P.I. ofwel geroy rd r-. ·_ .i1 élen. op een zogenaom.de zwarte lijst woràenJJEUi, Dez lijst ie 

. :v. 'r..&,1C, ' 1n hei bezli van en wordt biägehou.dett êJöor�- • eore-
llO� taris-penningmeester c.P.N., afdeling B1ndlx>v ll, nenä te Eim-

i... At). • ... 3 hoven, Stroobloematraat 52. n ander 110rcl1i ed an o last 
� i.o. vv ,.� van lH,t Bootdb stuur te Ame"terdam. zeer wa ra J r oor 
a... ï.. ,, �.;. van Ark•l oot een zwane liJat 'bfJs bouöen van pereon , die bi3 

hem bekerJcl sta n als anii-oommum.e·t, dit eohte.r staat mg m t 
\..,�vae1 doch wordt oiiderzocht en ar:m.eer dit ju.1 t blijkt t zijn,

� 1zal zulks onmiddell13k wora�n g mld. 
M In de afdeling Eindhoven ia op het ogenblik en f 11 a'lrjJd

\ Il i.A:,kff· ga,n:ióe tussén het atd liDgsb stuur en d dietriot commies r1e -- van '?Urnhout. Men wil proberen van !?urn.bout van zijn plseis te ��.v.v." ,1., verdringen, omdat h1i 1n zijn optredën 'tegenover bestuur n le e 
(ID.�.} te ollbeallisd werkt st herhaaldelijk tot ruzie aanleiding g ett. 

1BDv Door het part!�lid L. v.d Groep, welbekend. is in v rband 
hiermede over van ?tu·nhou een briet geschreven aan h t Hoofdb -
stuur te A terdem, sarin tevens ie v . .meld, dat à vrou v n 
van 'l?t.lrl\llout grote schulden maakt en oplichter pralr:ti�ken uit-

& oefen:t zode!lig, dat hierdoor n !t'urnhöut ale d1e1ricteco 1 -
, ,êl-



• 

• 

' 

I 
.. 

- 3 -

'l ris niet langer te handhaven zou zijn.
7 / 

Verder is bekend geworden, dat op de officiële ledenlijst 
van de C.:P.N., afdeling Eindhoven, 53 personen voorkomen, die 
besohou.wd worden als àe kern van Eindho-ven. 

Omtrent het aantä! abonné•a van de Waarheid te Eindhoven ia 
medegedeeld, dat dit aantal een totaal bereikt h eft van onge
vëer 430 stuks; binnenkort eobter zal zeer waarschijnlijk het 
eigenlijke aantal doorgegeven kunnen orden. 

Typ,, S .1\. 
41 

Coll. y· 
UB KENNISNEMI.NG �AN� 

de heer Prooureu�-Generaal, 
fgd. Directe�r van Politie, 

'§: .. HE;;;;.;;;RT_,0.,.G.:::.:ENBO:.:.:;,:;.::S�CH= • 

I De Hoofdoommissari an Politie, 
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Datum van ontvangstbericht 

lBetrouwbaarheid berichtgever
Waardering bericht 
Tevens �ericht gezonden aan 

Medewerl!Ende instanties 
Ondernomen actie 

zeer betrouwbaar. 
zeer betrouwbaar. 
de heer Procureur-Generaal, 
te 's-Hertogenbosoh. 

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

Op Zondag, 9 Januari 1949 is te Eindhoven, in het 

• 
O

r( \gebouw� de Waarheid, Broekseweg 140, een districtsverga-
� e,r. · dering;gehouden, waarbij aanwezig waren: 

rtfrl-�J.,(-Jit.1 K1EISSEN uit Tilburg;vARIE VERRIJT, uit Tilburg;
� •. i.) 

J 
lxt L. VAN TURNHOUT r Eindhoven;vA. SCHOONBEEK, Eindhoven; 

1..:.-
.s'

� ) · ,x..J v!!ANNY NIJ'"rlOLT, Eindhoven en twee onbekenden.

-�
.,,/Meer speciaal is gesproken over de partijresolutie, het 

I � doorvoeren van een sterke discipline en het eve�tueel uit-

�,.,L.,.,, · !' �
sluiten van niet-100% leden en functionarissen

,,.-
Tevens is 

!i ----z. esproken het voeren van een camP.agne aanvangend in Februari 
1 voor het werven van nieuwe abonné's voor·de Waarheid. 

Een der onbekenden bracht naar voren, hoe men b.v. de 
politie-telefoon-verbinding kon afsluiten ofwel verhinderen. 
Dit zou moeten geschieden door de politie te bellen vanuit 
verschillende punten en na contact de hoorn naast het toe
stel te hangen tot alle eventuele lijnen bezet zijn. 

�--r-r� In de partij in Eindhoven is momenteel weer onderlinge 
il strijd tussen ToE,1 S§ll!.9.ê.rs en L. van Turnhout (welbekend).

Sanders is rapporten aan het samenstellen betreffende de ge
dragingen van van Turnhout. Tevens heeft Sanders een rapport 
samengesteld, betreffende de vrouw van van Turnhout, die 
-aldus Sanders- partijgelden zou achterhouden. Deze Sanders
was eerst belast met het rondbrengen van de "Waarheid II en
is door van Turnhout uit deze betrekking gezet. Het gevolg
hiervan was, dat Sanders zonder inkomsten kwam. Momenteel
werkt Sanders bij de D.U.W, waar hij communistische propa
ganda voert, o.a. door het verspreiden van de brochure van

"de Waarheid over de Sowjet- Unie n.

&-.,��-+--
Verder werd nog medegedeeld: 

,vrn.:t:b'l//'Zo- .X 1 1. dat HELLINGMAN, thans wonende te Amsterdam,in het geheim 
voor de partij werkt; 

o.9- ,,1,rvl 2. dat §IELIAKUS hoogstwaarschijnlijk niet vóor Februari
vYV'1- "'. 't" 1' naar Indi�alikpapan) gaat; 

'"�� ,1 -1/3. dat SCH001113EEK in België communistische propaganda voert.� 'r �.,. Betreffende de drie laatstgenoemde gevallen en perso-
nen is reeds eerder bericht. 

Destijds is gemeld, dat de afdeling Eisndhoven in op
dracht van het Hoofdbestuur te Amsterdam moest zorgen voor 
een bedrag van f.1200.- voor de Waarheid. Thans wordt gemeld 
dat f .800.- bijeen is gebracht r

11 einde 11 
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458/49 I.D.
Kadervergadering.
C.P .N .Eindhoven 
op 27 Méiart 1949.

Datum: 30 Maart 1949.��

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

Datum van ontvangstbericht

'Betrouwbaarheid berichtgever
Waardering bericht 
Tevens bericht gezonden aan

Ondernomen acties
Medewerkende instanties

29 Maart 1949.
zeer betrouwbaar.
ze er goed.
de heer Procureur-Generaal,
te 's-Hertogenbosch. 

tl-------------------------------------------------------------------------

' Op 27 Maart 1949/werd van 12.00 uur tot 17.30 � 
het partijgebouw aan de Broekseweg 140 te/Eindhoven een�
vergadering van de C.P.N.afdeling Eindhoven gehouden,/' 

1 Aanwezig waren 38 partijgenoten, waarvan o.a. HENK GO�TZAK
uit Arnsterdam;/)ERRIJT uit Tilburg. Verder: 

�-

A. van Turnhout; Muij zenberg; Nijho 1 t; Faes; Gerri tsen; Sanders
Mevr.van Turnhout; Bock; Tulevr.Bock; Need; Mevr.Need; A.van de 

�1 H�rk; Strobbe; van der Groep; Seegers; N.van de Broek. 
t U�t den Bosch waren gekomen: van den Heuvel;fvan Oijen en van

�f-'HDol. Uit Helmond: ,D.Folen en uit Breda: !Piet van de Wijk. 
Om 12.00 uur hield van Turnhout een korte inleiding, waarin 

hij wees op de ernstige internationale toestanden. Hij gaf zijn
blijdschap te kennen over de goede opkomst en leidde de verga
dering in met het gezamenlijk zingen van de Internationale. 

Om 12.15 uur hield Gortzak zijn redevoering. Hij zei woorden
van ongeveer deze strekking: 

"De partij moet de massa mobiliseren in de strijd tegen het 
reële oorlogsgevaar, dat thans aanwezig is. De oorlog kan ieder
moment uitbreken, doch is niet onafwendbaar, want zonder mede
werking van de werkende klasse is geen land in staat een oorlog
te beginnen. De imperialisten zijn tot het inzicht gekomen, dat
de door ben veronderstelde verzwakking van de Sovjet-Unie en de
vrqegere monarchistische- en half-fascistische randstaten van 
de Sovjet door de tweede wereldoorlog een misrekening is ge
weest. 

Door de oorlogstactiek, n.l. het verplaatsen van machines uit
de Oekra1ne en andere westelijke republieken naar het oosten 
van de Sovjet-Unie; het toepassen van de verschroeide aarde; 
het na de oorlog weer opbouwen van industrieënin het westelijk
deel van de Sovjet; het uitroepen tot volksrepublieken; het 
sluiten van economische- en militaire overeenkomsten met vroege
re vijandige grensstaten en tenslotte de bevrijding van Noord
China met enorme mensen-massa's en belangrijke industr:ifën, is 
de positie van Rusland in zeer belangrijke mate versterkt. 

Door de Amerikaanse- en Viest-Europese groot-industriëlen 
werd een hoogconjunctuur verwacht, vooral door de producten
achterstand door de oorlog veroorzaakt. 

In Nederland waren echter in December 1948 reeds 80.000 wer 
lozen, waarbij gerust nog gevoegd kunnen worden de 200.000 mil�
tairen, die immers in wezen ook werkloos zijn. Deze verschijn-!
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selen van naderende crisis, ondanks de nog in werking zijnde 
oorlogsproductie,vinden niet alleen in Nederland, doch in alle 
kapitalistische landen plaats. De arbeiders worden niet werk
loos op kapitalistische manier, n.l. met gevulde buiken en 
goed gevulde linnenkasten, doch totaal verarmd en uitgeschud. 

Alles wijst erop, dat het imperialisme een spoedig einde te
gemoet gaat, indien wij de economie volgens Marx zullen beleven 

Deze vergeleek het imperialisme als een opgaande spiraal, 
n.l. hoogconjunctuur - crisis - stabilisatie, enz., waarbij de
crisistijd steeds langer- en de hoogconjunctuurtijd steeds kor
ter wordt. Dit proces-gaat voort tot de uiteindelijke ineen
storting van het stelsel. Het kapitalisme heeft geen angst voor
de Russische tanks en atoombommen, doch voor de Sovjet-tracto
ren en het economisch stelsel, waarbij de levensstandaard van
de vrije volkeren gestadig en zonder schommelen wordt opgevoerd.

Evenals Hitler voelen de kapitalisten zich thans tot een 
oorlogsavontuur gedwongen. Het is echter een sprong in het 
duister. 

Een enquête, welke enige weken geleden onder Amerikaanse in
dustrieëlen- gehouden werd, hield in de vraag: "Als U kiezen moet 
tussen een crisis of een oorlog, wat kiest U dan?" De kapitalis 
ten hebben hun aard niet verloochend en volmondig"oorlog"geko
zen. 

Twee jaar geleden was een atlantisch pact nog niet mogelijk, 
daar in de bevolking van de kapitalistische landen nog geen 
haat gekweekt was door oorlogspsychose.r 
Van 13.30 uur tot 13.45 uur lunch. 

Om 13.45 uur het tweede gedeelte van de rede van H.Gortzak� 
"Het atlantisch pact houdt o.a. in, dat een aanval op de 

luchtbrug als een aanval op alle pactmogendheden beschouwd 
wordt. Dus door provocatie of een stommiteit, zoals verleden 
jaar door een Engelse piloot plaats vond, kan de volgende oor
log ui tbr eken. 

Een fout van de Duitse communistische partij was, dat zij de 
strijd tegen de kapitalisten niet aanbond. Zij zou die strijd 
verloren hebben, doch dat was beter geweest dan de strijd te 
ontlopen. In Spanje hebben wij ook doorgevochten, toen wij de 
strijd verloren wisten. Dit gaf kracht aan alle partijgenoten 
en arbeiders in alle landen tex wereld. Dit schiep vertrouwen. 

De partij heeft dit in Amsterdam gedurende de bezetting met 
de Februarietaking ook gedaan. Dit gaf de stoot voor het alge
meen verzet. 

/ Nu de verkiezingen weldra komen, moeten jullie in het Zuiden 
de angst bij de mensen wegwerken om de candidatenlijst te teke
nen. 

Ook nu moeten wij de strijd aanbinden tegen de nieuwe oor
logsvoorbereidingen. Deze strijd moeten wij beginnen bij het 

� begin, n.l. angstpsychose scheppen! Dit moet gebeuren bij de 
' moeders, wier zonen weg moeten. Er moet agitatie komen tegen 

�Ä het wegvoeren van troepen. Er moet gewezen worden op de oorlogs 
ellende in de gezinnen. Er zijn nog duizenden, die geen vergoe
ding gekregen hebben wegens oorlogsschade. Deze mensen zijn ge
makkelijk beangst te krijgen voor een nieuwe oorlog. 

De oorlogsproductie moeten wij saboteren. Dit is altijd en 
overal m�lijk. Dat weten onze kameraden uit de illigalitei! 
ëncöriëëntratiekampen wel. goe dit1 moet gebeuren, is n��;�
cies aan te geven, �min al de middelen, wëîke daarbiJ ge
bruikt kunnen worden. Dit moeten wij zelf beslissen in de afde-

0 Ilngep. 11
• 

·� Hierna volgde een korte rede van Verrijt, die op het belang 
van de verkiezingsactie wees. 
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.c.r volgde een "discussie 11, w aarbij alle sprekers het met de 
partijleiding roerend eens waren en alleen- het gesprokene hier 
en daar nog eens onderstreept&n. 

Steunlijsten voor de C.P.N. werden uitgereikt, benevens de 
eerste aflevering van de scholingsbrochure, getiteld "Leerboek 
voor de Arbeidersbeweging"( samengesteld door het partijbestuur
van de C.P.N. (De Waarheid;, le aflevering, Uitgeverij Pegasus, 
Amsterdam 1949. 

" e i n d e "  



.p .N. (DE WAARHEID) 

Eindhoven, 22 Maart 1949. 

Aan pgt. _Hi� 

Waarde makker, 

Naar aanleiding van de politieke situatie waarin 
wiJ op dit moment verkeren en de consequenties, die daaruit 
voortvloeien voor onze partij, heeft het bestuur besloten op kor
ten termijn en wel op Zondag, 27 Maart a.s. een uitgebreide ka
dervergadering tebeleggen. 

De taak waarvoor onze partij zich thans geplaatst 
ziet, is het organiseren van de massaactie tegen de oorlog en de 
oorlogsvoorbereidingen. In dit teken ook zullen wij onze campag
ne voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen moeten voeren, welke 
dan ook een betekenis hebben, die ver boven het plaatselijk ka
rakter dezer verkiezingen uitgaat. 

Op deze kadervergadering, waar partijgenoten uit 
ons hele district komen, zullen wij met het partij bestuur 
uitvoerig de mogelijkheden voor ons district in deze actie 
spreken. 

Pgt .Henk Gortzak uit Amsterdam, lid van het partij 
bestuur zal de inleiding houden en met ons de richtlijnen voor 
deze actie vastleggen. 

Met deze nodigen wij U dan ook uit op deze belang
rijke bijeenkomst aanwezig te zijn in ons gebouw aan de Broekse
weg 140 en wel om 12 uur precies. Deze tijd hebben wij moeten 
aanhouden in verband met de partijgenoten, die uit andere plaat
\sen moeten komen en voor Henk Gortzak, die uit Twente moet komen. 

Kameraden, wij zijn er van overtuigd, dat elke 
partijgenoot de belangrijkheid van deze vergadering zal onder
schrijven en we vertrouwen er dan ook op, dat ellen aanwezig 
zijn en ••••••• op tijd!!!!!!!! 

Namens het afd.bestuur, 

A.v.T.
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619/49 I.D. Datum: 14 Mei 1949. 
!' Vergadering op 

9 Mei 1949. ------------------------------------------------------- ---------------
Datum van ontvangstbericht 
Waardering bericht :. zeer goed. 
Betrouwbaarheid berichtgever: zeer betrouwbaar. 
Tevens bericht gezonden aan de heer Procureur-Generaal, 

te 's-Hertogenbosch. 
Ondernomen acties 
Medewerkende instanties 

. 

: geen. 
geen • 

Op 9 Mei 1949 te omstreeks 19.30 uur is door de C.P.N. 
afdeling Eindhoven in het gebouw van de Waarheid aan de Broekseweg 
140 te Eindhoven een spoedvergadering gehouden in verband met de can�· telling voor de a.s. gemeenteraadsverkiezingen. 

9) 
Aanwezig waren: v.TURNHOUT EN VROUW; VERKAART; HANNY NIJHOLT; KIDS 

p rte1t)(l)(f §AlîDERS; NEED en vrouw; ®�ME.N; ZEGERS; rn en K.ASSENAAR.
·v- 1 C: Deze vergadering werd geëî door Clan Turnhout) Hij(deelde mede, 

at deze bespreking nodig was in veroand met de samenstelling van een 
bloklijst. Hij zei verder, dat door het ·partijbestuur en wel door ka

J,a' meraad de Groot de internationale lijn naar voren was geb
. 
racht en dat 

f'PI'' dez.e het eens was met het ti "de lijk o heJ!en �a.n;.,.,he.t :!,.Elp_latiopis.me 
van de partij om hierooor de or'ëä€re agen van de bevolking e oein
vloeden. Een en ander vond volgens hem ook plaats in China, Frankrijk, 
en Italië en vooral op het Vredescongres te Parijs vond deze gedach
te ingang, ter wij 1 de opheffing van de blokkade te Berlijn door Mos
kou in deze richting wees. Volgens de Groot vloeide hieruit voort, 
dat de respectievelijke districts- en afdelingsbesturen stimulerend 
moesten werken om daar, waar het� og,lijk was, bloklijsten samen te
stellen en zodoende op brede bast komen. 

P,1�if Verder werd door kameraad de Grqoj aanbevolen om bij het organi-
.Y"1J" · seren van "Troepen terug" te trachten organisaties en verenigingen 

��,.;,� 
e stimuleren hierin mede te werken �n de partij op de achtergrond 

���1 
e houden indien dit hierbij nodi was. Dè- Groot Was teveas vaa me-

f f. 6 ,-.,,, ning, a et vormen van o J.Jsten a breuk zou doen aan het stem
·�%)«rit11 y menaantal van de K.V.P. en P.v.d.A •• Deze mededelingen van de Groot
. r1,,l zijn volgens gezegde van van Turnhout op Zaterdag, 7 Mei j .1. te 
. t\1P�4l Amsterdam tijdens een bespreking gedaan. 

l' rfl 
! 

Op de vergadering te Eindhoven deelde van Turnhout verder mede, 
dat de C.P.N. alhier met een bloklijst uit zou komen, waarop de vroe-

p) f ;.._ gere communist Bakker als lijstaanvoerder zou voorkomen:]
/b�h l Hierop ont"sto1i� hevige oppositie door de leden Neeä", de vrouw 
-,.....- \Y_an Need en KloyNeed en zijn vrouw waren van mening, dat het vormen 

van ee�.rblokliJst met als eerste Bakker zou uitlopen op een débacle, 
zoals b.v. met de vorige gemeenteraad het geval was, toen Bakker zich 
plotseling terugtrok. �evrouw Need gaf sarcastisch te kennen, dat 
men ook Valk dan wel,op de lijst kon :plaatsen. Zij gaf te kennen zich 
geheel terug te trekken in.de verkiezingsstrijd, indien Bakker op de 

r. lijst bleef. lfolgens haar had de partij geen verdere behoefte aan
x/.1.t �infiltratie en Valk werd volgens haar toch al goed genoeg ingelicht:l 
r Van Turnhout heeft hierop geantwoord, dat, indien de meerderhe'id 
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van de vergadering voor de bloklijst stemde, zij volgens de democra
l tische basis zich daarbij moesten aansluiten. @ij vond Bakker met Valk 

.,<(/,, lgeen vergelijk, daar Bakker steeds loyaal was geweest en ook na diens 
�Î) uittreden uit de partij wegens religieuze gevoelens,nog steeds van 

...YJ 
groot nut voor de partij was gebleven en als L.§.mbtenaa1:J veel belangrijk
werk had kunnen verrichte� Valk daarentegen was een arbeidersvijand,
hetgeen genoeg bekend was en een Trotzkist in hart en nieren. 

Hierop kreeg Klos gelegenheid om opmerkingen te maken. Hij zei: 
"Ik iJ:lleen, dat Valk geen arbeidersvijand genoemd mag worden, daar hij 
steeds voor de arbeiders opkomt en in de bouwvakken veel goed werk 
heeft gedaan". Verder zei hij, dat over iedereen te veel seroddeld was
en werd, ook over hem persoonlijk (houding bezettingstijd), waar to
taal geen bewijzen voor waren. Hij had hierover een onderzoek door de
partij geëist, doch dit onderzoek was nooit geschied. Tevens meende 
hij, dat de naam "Voor Vrede en Welvaart", zoals thans dan de blok
lijst zal heten, beter kon zijn:. "Vrede door Vrijheid en Welvaart" 
ofwel "Welvaart door Vrede en Vrijheid 11 • 

Van Turnhout zei hierop,omtrent Valk duidelijk genoeg te zijn 
geweest en dat de bloklijstnaam 11Voor Vred:e en Welvaart 11 reeds lang 
genoeg. was. 

Hierna leverde Sanders critiek op Klos, omdat Klos Valk had ver
dedigd. Ook viel Sanders N

�
d en diens vrouw aan, omdat zi� critiek 

.fop Bakker hadden geleverd. Verder bracht Sanders de materiële voorde
len naar voren, die zij des ijds aan Bakker te danken hadden, o.a. 

6 geldacties, metings, geluidwagens, plakken, enz., enz.:)_ 
rritsen zei hierna zich na de toelichting van van Turnhout 

achter het initiatief van het partijbestuur te stellen en het doorvoe-
r ren van de bloklijst te ondersteunen. (Rij vond het dieptreurig, dat 

het mogelijk bleek te zijn, dat mannen als Valk zo op de hoogte waren 
van zaken, die in de partij besproken werden. Ik, aldus Gerritsen, 
meen te mogen eisen, dat de controle-commissie, welke er toch behoort
te zijn, zo spoedig mogelijk de opsporing van zulke lekken ter hand 
neemt. 

Van Turnhout zei hierop: "Dat het niet zeker was, dat hier spra
ke was van verraad, doch in elk geval van loslippigheid; hij onder
schreef de waarschuwing van Gerritsen en waarschuwde de leden tegen 
te veel praten. Hij haalde tevens als voorbeeld aan, dat iemand, die
zich voor de oorlog in de partij gewerkt had en aan Dijs voor f.2,50 

· per week al het gebeuren in de partij aanbracht. Ook nu moeten wij 
uiterst oppassen, want de Philipspolitie zal het ook nu nog goud waard
zijn van de tendenzen in de partij op de hoogte te zijn. Verder zou 
hij aandringen op grotere activiteit van de controle-commissie in de 

.fY afdeling/welke bestaat uit VAN DER GROEP - IvIUIJZENBERG en SCHOONBEEK. 
,1J In�ze personen hiertoe door hun �erkzaamhed�n niet in staat zou-

den ziJn, zal tot het vormen van een nieuwe controle-commissie worden 
f) overgegaan":7 Daarna gaf van Turnhout nog een overzicht over de inter

nationale "'toestanden. 
Vervolgens werd overgegaan tot stemming betreffende de vraag,of

de bloklijst al of niet.zou doorgaan. De uitslag van de stemming was 
als volgt: van Turnhout en vrouw - Verkaart - Hanny Nijholt - Klos -
Sanders - Gerritsen - Zegera - Bock en Kassenaar stemden voor en Need
en zijn vrouw tegen een bloklijst. 

l9P deze vergadering werjen��g de volgende mededeli�n[Ê,edaaxJ 
o Mei a.s. komt BEN POLAK of ADRIE HARMSEN naar Eindhoven om in

de Nutsschool aan de Reigerlaan een redevoering te houden over 
"Communisme en dictatuur". Hiervoor moeten 60 kaarten à 10 cent 
verkocht worden aan niet-leden en niet-abonné•s. 

2. De uitgezette ateunbuajes moeten deze week geledigd worden, van 
nieuwe stroken worden voorzien en weer ter beschikking van de ree-
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pectievelijke leden of abonné's blijven staan. 

Wanneer eventueel de film "Achter het IJzeren Gordijn"in Eindho
ven vertoond zou worden, dan zal buiten en in de bioscoop actie 
gevoerd worden. Alle middelen, aldus van Turnhout zijn hiertoe 
geoorloofd. Volgens van Türnfiout wordt hij een week voor het 
draaien van de film door de vereniging Nederland - u.s.S.Ro ge
waarschuwd en van manifesten voorzien. 

De gehele actie, die dan ondernomen zal worden, zowel in als 
buiten de bioscoop, zal door Sanders en Gerritsen geleid worden. 
Beiden zijn hiertoe door van Turnhout aangewezen9 

" e i n d 
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I Op 6 Juni 1949, 2e Pinksterdag, is door de afdeling 
Eindhoven van de C.P.N, te omstreeks 10"30 uur in het gebouw 
aan de Broekseweg 140 een spoedvergadering gehouden.. 

g ndàpunten waren: 
I. Roddelpraatjes in verband met moeilijkheden in het gezin

van A.van Turnhout.
II. kiezingsactieo

III. Redevoering uitgegeven door het Partijbestuur over de poli
tieke verhoudingen en strijdbaarheid van de partij in Ne
derland.

ni Spreker A.van Turnhout.
�AdoI.fRoddelpraatfes over Aovan Turnhout.----

Naar aan eiding van de slechte v.erhouding tussen van 
Turnhout en zijn vrouw, hetgeen zijn oorzaak zou vinden in 

L}, J een verhouding tussen van Turnhout en de afdelingssecreta-
rr'JJtiJ_ �·X · resse Hanny Nijholt, werd omtfent deze zaak het volgende 

� standpunt ingenomen: Daar de verhouding tussen van Turnhout 
en Hanny Nijholt uitsluitend een particuliere aangelegenheid 

.is, niemand met concrete feiten kon komen zodanig, dat de 
buitenwereld en de reactie hieraan aanstoot kan nemen en de 
partij dus niet in discrediet wordt gebracht, zal verder 

t., niemand op deze praatjes ingaan. 
Ad.II. Verkiezi�sactie. · 

:J Daar BÛrgemeester en Wethouders van de gemeente Eindhoven 
geen toestemming hebben verleend tot het maken van bepaalde 
propaganda voor "Vrede en Welvaart", zullen wij dus zonder 
toestemming deze propaganda moeten voeren. Te beginnen met 
Dinsdag 7 Juni a"s. zal er worden geplakt en geschilderd. 
Tevens zullen de manifesten gereed zijn en zal er begonnen 
worden met de verspreiding. Paula Strobbe en de Beer zullen 
voor de volledige verspreiding in Stratum ten Noorden van 
de Leenderweg zorgdragen. 

Hanny Nijholt zal zorgen voor plakgereedschappen en materiaal 
voor het onuitwisbaar schilderen, o.a. kalk,zoutzuur, pekel 
en pokolo Tevens zal getracht worden zgn. krijtstiften voor
handen te krijgen, welke door het A.N.J.V.(Amsterdam) gebru:ld 
worden en die eveneens onuitwisbaar zijn. 

Plaats van samenkomst voor a.s. Dinsdag 7 Juni is aan de 
'/ Laurierstraat 37 bij Yland om 21&30 uur. 

Ad.III.� een krachtige beschouwing, uitgegeven door het Partij-
�est�ur betreffende de toestand in Nederland, werd op het 

[
volgende gewezen: 

"In deze tijd tracht het imperialisme de gedane conces
sies, die door het proletariaat door strijd zijnafgedwongen, 
weer op te heffen. Dit wordt steeds gedaan na een oorlog op 

e rempel van een economische crisis, wanneer de arbeiders 
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een moment op een dood punt staan en de strijdgeest tijdelijk 
verslapt is. Dit moment wordt door het imperialisme uitgebuit e 

Doch de C.P.N. zal deze keer hiero� voorbereid ziJn, zoals de 
Socialisten in 1919 in Duitsland lRosa Luxembûrg)"• 

"De wapens van het imperialisme zijn hier typisch Nederlands. 
Bijvoorbeeld de Duitse mentaliteit is: Wij zijn sterk, niemand 
kan ons aan banden leggen, wij zoeken expansie." De Nederlan
ders daartegenover zeggen:"Wij zijn klein, wij zijn erg arm, wij 
moeten soberder leven en harder werken, anders komen we er niet•� 
- �ij - ligt echter enigszins anders. Onder "wij" wordt het pro
le ariaat verstaan, dat armer wordt, doch niet de bezittende kls 
se, die daartegenover rijker wordt. De partij in Nederland 
beeft het voorrecht in een der hoofdcentra van het imperialis�e 
t v lijven. 

�Nederland is in feite niet klein en arm, doch de centrale 
van het internationale kapitalisme zoals de A.K.U, Philips, 
Unilever, Shell, enz. enzo" 

"Wij kunnen als kleine partij, die de pioniers van het Westen 
zijn, geen rotsblokken verplaatsen, doch moeten evenals onze 
vijanden tactische en diplomatieke middelen gebruike�, 
Door een rotsblok o een s oorli n te leg en kan een trein 
on s�oren. oor ec er e e e zan orre s in e genera ora van 
de eie!triciteits centrale te gooien wordt het hele Spoorwegnet 
i™e!egd. 

�en Communist in Nederland is belangrijker dan 20 Communisten 
in China daar de verhoudingen en de strijd totaal anders zijn. 
De strijd hier is veel belangrijker, daar we aan de hartader 
van het imperialisme kunnen wroeten. We moeten ons niet aan de 
veel voorkomende gedachten koesteren, als zouden wij weinig uit 
kunnen richten en alle gedachten op China, Griekenland, ItaliU 
en Frankrijk moeten richten. Deze slapte moet omgeschakeld wor
den in activiteit, hier in ons land." 

Het bovenstaande bevat enige gegevens uit de rede, welke door 
van Turnhout werd ehoude . tracht zal worden, deze rede in 
ziJn et bezi te krijgen, waarna U verder bericht 
zal geworden. 

Op deze vergadering waren aanwezig: 
Van Turnhout, MuiJzenberg, vod.Groe , Sanders, Gerritsen, Schoon• 

,< . .>C �beek, Bock, Strobbe, ;.]:aes, x os, orra, Petronella Vermaas huis-
vroUw viilVan Turnhoul';'1ra�IH_j_ o , Anna van der Hurk, Dina 

x: bûbbe!boer huis,zuuw van Pi�Sleiiakûs,xJo.van Gils, weduwe� van Bernard Schoonbeek, Märtina Verkûijl huisvr.van Dirk Need, 
X Gertrud Schnakers, huisvrouw van Bock, enxP.M.J.Rittenbruck, 

huisvrouw van Strobbe. 
��/ p eze verga ering werd mededeling gedaan, dat Kleissen, 

91i 
districtspe ingmeester, wonende te Tilburg, zijn functie heeft 

a�{I01� neergelegd en voor de partij heeft bedahkt o 

�L,,� Verder, dat tegen het lid Klos, een motie van wantrouwen zal 
worden in ediend, waarin ook zijn rçyement zal worden aange
vraagd, .e.a. in verband met zijn sterke Trotzkisiiscbe neigin

b -gen en w gens zijn contact met G.de Valk. 

t,..,/T,<"""""_" e i n d e ". r 
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de heer Procureur-Generaal te 's-Bosch. 

t· Op 22 I ei 1949 is er een C.P.N.-districtsbestuursvergadering ge-
r houden in Tilburg, op welke bijeenkomst JAAP BRANDENBURG het ont

werp-verkiezingsmanifest van van Tur�out aan grondigë"ëritiek 
heeft onderworpen en dat van A. BakÊ:er heeft goedgekeurd. 

/., II.
n

OR RELS, die een belangrijke positie bekleedt in Amsterdam, is 
fPy.5!:.:L,_ in oppositie rnet het partijbestuur (Hij is getrouwd met een zus

� \
!

ter van de familie Kuijt, welke laatste weer bevriend is met de 
familie van Leo Bronkhorst). 

A.Bakker zal nu rnet Toop (??) en Leo Bronkhorst een bezoek ·i gaan brengen aan de familie Kuijt. 
o1}\l f LEQ. BRONKHORST, wonende te 's-Grav enhage, Lij sterbe sstraat 191, 

10� >( bekend oud-communist, zegt, dat er velen in de C.P .N. zijn, die 
het niet eens zijn rnet de leiding. Dit komt voornamelijk door het
standpunt, welke de leiding van de C.P.N. zal innemen bij een 

) eventueel gewapend conflict met Rusland. 

? 

-� ". Bronkhorst, die vijf jaar geleden liever dood gegaan had, dan · dit toegegeven, zegt nu, dat de Sovjet een imperialistische poli
tiek voert, in strijd rnet de leer van het Marxisme. De aanstaande
partij-zuiveri�-zo zegt hij- zal hoofdzakelijk gaan ten koste 

, van 'ae '"ffitëîl'ë"Ctue le n en de oud-partij leden, die het niet volledig
• eens zijn met de leiding. 

/I PIET SWAfil uit Was se naar is met zijn vrouw uit de partij getreden 
r Volgens Leo Bronkhorst heeft Rusland gebrek aan zogenaamde "klei

\ ne wapens". 
���' dQO� Leo Bronkhorst i� ��ij gekozen, wist o� 29 
Mei 1949 nog n1etevan hetbedanken van Leo af. H1J (B.Polak) zal

... h r;i 
nu Leo gaan bezoeken. 

lt-r·v. xf P.J.3öif'.. e. 
III. ADRI VERRIJT, Tilburg, nr.l van de bloklijst aldaar, is vrijgestel
\ i.'�t� de gewordënvan de E.V. C. voor Brabant. Hij zal ook de co ntaO-t

� � man worden voor de vredesbewegingen na de verkiezingen. 

IV. De openbare Cursusavond op 30 Mei 1949 in de Nutsschool aan de
Reigerlaan te Eindhoven, waarop BEN POLAK een inleiding hield, 
werd door ongeveer 45 man bezocht. Bij de discussie vroeg Ad.Kui-

/).,!J _/ 'Z. 'V per naar het oordeel -v.an het partijbestuur over de Russische sto
ringszenders. Ben Polak antwoordde, dat hij er nooit van gehoord 
had. Overigens stond het Russische volk niet op een hoog peil van
ontwikkeling, om welke reden het voor het volk soms beter is be
paalde dingen niet te horen! 

YAN D;!L_MUIJZENB� lijdt aan ernstige geheugenstoornis. 

Op 2 en/of 3 Juni l':349 is er een Partijbestuursv�rîaderin$ Jeweest 
met de districtssecretarissen.{vertti. ;.v .•• JJ-ro"'-4-1>�w-iv � t'î� �-J· -�s-
betr. liet .sci-.t-k.st� � h, ...... r-u/,1.üc. l<. � � 1'odr C. ( k o(.; C ,. ,c y 
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VII. Van Dr.Voogd werd vernomen, dat de Partij van de Arbeid (vermoe-
delijk wordt hier bedoeld de afdeling Eindhoven van de P.v.d.A.)

Q:D
�

, teleurgesteld is over de Bloklijst voor Vrede en Welvaart. Men
\ ·� zal ook O,I>-;,À-�a.J�ker (l_ijsttrekker) de isolatie-politiek toepassen 
i� ook met betrekking ot .net zitting krijgen in raadscommissies. 

s:. f>P/t,J 
VIII.rBij-aë" C.P.N. hier heerst matte stemming met betrekking tot de fiGemeenteraadsverkiezingen. Op 22 Juni a.s. worden deze gehouden.

1!JI De afd. Eindhoven C.P.N. is teleurgesteld wegens het verbod in 
U:indhoven meetings te houden. 

IX. Van Lieshout (U bekend) was zogenaamd namens het afdelingsbestuur
bij A.Bakker gaan zeggen, dat deze niet betrouwbaar werd geacht,
om welke redenen van Lieshout de bezorging van de krant "De Waar
heid" wilde opzeggen. Toen hebben Bakker en v n Turnhout bij Tom
Sanders thuis met van Lieshout gepraat� waar oor hij (van Lies
hout) weer was gerust gesteld.

11 e i n d e 11 

r 
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0� Woensdagavond, 22 Juni 1949 (verkie
zingsdag) waren in het partijgebouw van de C. 
P.N. aan de Broekeeweg 140 te Eindhoven de na
volgende personen aanwezig: 

� 1 Bakker; van Turnhout en vrouw, genaamd Vermaas
Kas;;�aa�;;nders; Alberdina Dubbelboer;Faes; 
Gerritsen; van L�shofil; Hanny Nij_hoJJ.; 

, Adrianus Kuiper; Jo van Gils, weduwe van 
B.Schoonbeek; Paula Rittenbruch; Elisabeth de
Jong, gehuwd met van Lieshout.

/ Bovenstaande personen zijn bij U bekend • 

. (\ 1 Verder was nog aanwezig een zekere: 
0 .,,!Jean J2..ê!.Iill_Francois Dut t geboren te Rotterdam

·'îr'"Augustus 1894, ongënuwd, Nederlander, van 
beroep steigermaker, wonende te Eindhoven, Ter
westenstraat 21. 

De Stemming op deze avond was, gezien de 
verkiezingsuitslagen, down. 

De propagandistische activiteit, welke al

A 
hier in de verkiezingsperiode is gevoerd ,werd 

� in hoofdzaak door de navolgende personen ge-
daan: 

/Paula Rittenbruch; van �1urnhout; Fa.§.ê_; .QL� 

l
�etE_QEella Ver�...fil!.ê.; Hanny Nijholt; Adrianus
Kuiper; Gerritsen; Anna v.d.Hurk; J_Jland;Bock; 

tÇ 
J Sand�; Alberiüna DubbelboeE_; L!_d.Muijzenberg;

0_:.f \
I
.Y..!]4eshout; A . v.d .Broek; Bakker;,Elsie ,Y,olkers,

'/ geboren te Borg�, 1-4-1926, ongehuwd, Neder
landse, wonende te Eindhoven, Bezemstraat 4. 

"e i nr- 11 
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lv �q�i.A

Op Woensdag, 14 September 1949, had alhier·een openbare vergade� 
ring plaats i<rnt vrij debat, uitgaande van de O.P.N. 

Op deze vergadering waren aanwezig 21 bezoekers, waaronder zich 
vijf vrouwen bevonden, terwijl er zitplaatsen waren aangebracht voor 
50 bezoekers. De vergadering was toegankelijk tegen betaling van 25 
cent entree. 

Tegen de muur , v�a:arvoor de spreker had plaats geno1:1en, was de 
C.P.N.vlag aangebracht.

\ 
De bijeenkorist werd geopend door Joháhes, Josephus, Jiaria Horsten 

_geboren te 's-hertogenbosch, 30 :Maart 1925, wonende St.Janstraat '18 5, 

• alhier, die de aanwezigen een welko" toeriep en er op wees hoe de pers
:.:iet uitzondering van de Waar he id, de 1ensenverkeerd voorlichtte o:ntren
de toestand in Indonesië, waaro-ri de afdeling dan ook ge- eend had een
openbare vergadering te oaten beleggen, waarin men ��e
zou worden in kennis gesteld· et de toestand in Indonesië van voorheen
en thans, en o .trent de thans plaats hebbende Ronde-Tafel-Conferentie.

r Hierna gaf hij het woord aan de spreker van deze avond, Henk Gort 
r 1-. \ -,,.:. zak, lid van de l;v,1 éde l{aner, wonende te A�sterda •

Deze spreker begon zijn betoog �et een zogenaamd historisch over
zicht over de verhouding tussen Uederland en Indonesië. Hierin legde h 

hij vooral de nadruk op het feit, dat volgens he , de bevrnners van deze 
gebieden drie eeuwen door de Hederlanders op een schandelijke wijze 
waren behandeld, geëxploiteerd en als citroenen waren uitgeperst. 

f Ieder gevoel van nationalitei ts·-bewustzi jn der bewoners van de:3e ge
biedsdelen werd dan ook •et nilitair geweld de kop ingedru..l{t. 

Vervolgens ging hij na hoe bij de bevolking van deze gebiedsdelen 
het gevoel van vrijheid en onafhankelijkheid was gegroeid, hoe in 1939 

het verzoek wa� gedaan tot het verkrijgen van deze vrijheid, doch 
door de Nederlandse regering was afgewezen, en hoe dit gevoel naar de 
onafhankelijkheid was gegroeid tijdens en na de inval van de Jappen in 
Indonesië. 

Vervolgens besprak hij de rede van H.11. Koningin './ilheJ..r.ina, uit
gesproken te Londen in 1942, waarin aan de bewoners van Indonesië het 
recht werd segeven , zelf over hun toeko •st te ogen beslissen. 
Wat is van deze belofte terecht geko en aldus spreker. riets, alleen 
vee 1 ja ,�er en ellende en aan beide zijden vele slachtoffers. 

Dan gaat hij na hoe een nieuwe phase in de Indonesische kwestie 
is ingetreden, een phase 1i:et oude bekende fi�uren, die nu �l verschei

c.bi jaren een rol spelen in dit voor het }Tederlanse en Indonesisch vollr 



• 

• 

zoo belangrijk probleer, een rol, die zoveel verwarring zaait, en waar 
bij zulk een onzekerheid groeit, dat het ;'":lerendeel van ons volk geen 
hoop en vert-rouwen "'!eer heeft ir. een gunstige afloop van deze 1::Nestie. 

Dit is begrijpelijk, als -, en weet dat 100000 Hederlanders in Indonesië 
dagelijks in levens gevaar verkeren, en da� nog steeds niet eer troe
pen naar lîederland worden verscheept. 

Vervolt3ens bes1)rak hij de eerste cilitaire actie in Indonesië, 
waarbij Gortzak scherpe critiek uitoefende op Prof: Ro· .e en Scher er

horn, die het eerst zouden hebben doen voorko· en als of deze rilitaire 
actie nodig was o-: orde en rust in Indonesië te herstellen, doch dig 
nu in de Twe�de-Ka·,.:er al zouden hebben toe5egeven, dat h et een oorlog 
was ·met het Indonesische volk, en een oorlog, die verloren v,as, doch 
dat deze nodig was, en door de lîederlan�e regering bevolen werd, o�. 
nog te redden,wat te redden was, want volgens her..1 was Hederland in 
Indonesië geinvesteerd voor drie á vier ,:•illiard. Deze actie was vol5e 

gens he::.: geheel 1:islukt, waardoor werd bewezen dat Tiederland volko 1en 
om.;achtig was geworden, en het onafhankelijks gevoel der bevolking 

sterker was geworden. 
Hierna gaat hij na wat er gebeurd is sinds de autoriteiten in 

Djockja het bevel tot staken van het vuren aan de republikeinse strijd 

krachten hadden gegeven. De aanval op Solo, de actie 1 s op ;.,id.den-Java 
e.a. dit alles betreft grote aanvallen aldus spreker, waaronder nog
niet begrepen de klemere actie's op onderne ·ingen en spoorwegen.
De republikeinse strijdkrachten zijn, na het bevel staakt het vuren,
op talrijke plaatsen opgedoken waar de Nederlan'T:ie legerleiding hun
allerminst verwacht hadden. De 1�ederlandse troepen beheersen we 1 de
grote plaatsen, doch niet de toegangswegen tot die pla.atsen.

Dan gaat spreker na hoe de bevolking in die sebiedsdelen in de
zelfde toestand heeft geleefd en nog leeft, zoals de ITederlanders tij
dens de Duitse bezetting. Is het wonder indien niet spoedig een einde 
kor-,t aan dit Indonesisch PJ'.lPleei!l, de bevolking, die ook hae.r vrij:.. 
he id wenst, ons 1T ederlanders gaat haten en verv:ensen . Daaro:__ is het 
dan ook de eers� eis van de cor•rmnisten, en hierin staan wij niet allee 
terug trekken van de l:ederlandse troepen uit Indonesië, en de vri jla
ting van de gevangenen ui t de concentratiekat:pen. ·aat uw overtuiging 
ook noge zijn,tot welke religie of politieke partij gij ool{ behoort, 
uw ste''.1 verheffen voor de terugkeer van de troepen uit Indonesië be
tekent een wezenlijke bijdrage tot de oplossing van het Indonesiscl1e 

pro b le e:u • 
:i.fadat de twe'de r.ülitaire actie, g_ldus spreker, een 1�islukkin,::; was 

geworden, en de bespreking daarvoor .. et de republiek ook al was 

l1etwe lk volgens spreker aan de schuld en de onwil van de : ed9rlw1oee 

regering te danken was, en or nog te redden wat ogelijk was, heeft 

ren nu een Ronde-Tafel-Conferentie bijeengeroepen, welke ook weer zal 



t'islukken aldus Gortzak, De deelnellers, ook de afgevaardigden ven de 
republiek, beschouwde hij als collaborateurs, die hu..� landgenoten 
verkochten on et de lfoderlandse regering aan te pappen, en zoodoende 

de zaak van de bewoners van die gewesten te verraden, en de belangen 
van Nederlanà te behartigen. 

Spreker zette tenslotte uiteen wat het standpunt van de co 
ten ten opzichte der Ronde-Tafel-Conferentie was, en eiste nograals 
terugtrekking der lJederlandse treopen,waarbij hij het aantal rensen
levens ,dat dit probleem al gekocit heeft, noe de, behalve no5 
geestelijk en !"loreel gelmakte jongens, die met de 11Grote-Bem-r" en an
dere schepen in lïederland waren teruggekeerd. OoF haalde hij hierbij 
nog aan het grote finantieele offer dat elke inwoner van ons land 
hiervoor brengen moest. 

Hij eindigde zijn betoog net een beroep te doen op

het gesprokene naar buiten uit te dragen. 

O:( Van de gelegenheid tot het stellen Vé{n vragen v;erd gebruik ge-

� /\maakt door Adrianus, Petrus, Wilhel.r.aus de Boer, geboren alhier, 24 
J.uli 1913, co:.:munist, wonende Bloenfonteinstraat m� 4, alhier. 

• 

Deze vroeg spreker wat de gevolgen zouden zijn voor ons land, 
dien wij Indonesië kvvijt zouden zirjn. 

Gortzak antwoordde hierop, dat wij als volk hiervan geen nadeel 
doch ,�e 1 voordee 1 zouden ondervinden. Wij hebben niets te verliezen, 
en de bevolking in dat gewest zal dan meer gaan produceren, en onze 

handel en scheepvaart zal daardoor tot grote bloei ko en. Wel zullen 
r zwa =-- _......-.._ ... 

dan enige kapitalisten een toontje lager noeten gaan zingen. Hij be-
toogde dat Denefr..arken, dat toch ook ge en koloniën bezit, econmaisch 
er beter voor staat dan Nederland. 

Hiermede eindigde spreker, die zeer ge:::1a.tigd was, zijn betoog, 
onder apla.us der toehoorders • 

nadat Horsten de aanwezigen had aangespoord achter in 
een offer te brengen voor het dagblad 11de V/a.arheid 11 , sloot deze 

bi je enko:nst. 
Deze bijeenko_ st had een rustig verloop. 

ETIIDE. 

I.D.
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/ Spreker hia14 oen TeJ'llad•lia& owr de RoMe 'tafel�= tie, die -
•:, 

\eel 1'l Den Haag wOJ"dt en. flS.J begon met bi8t · �-ech Oftráobt te 
'

O'fff de politieke \oeeteaden in l11d1� van de oepi�l!e Tan J 
Hierin 1'.el1chtte bi� in het bi..j Offll' cle ge'fO r4• poUtiek ftD d 1J ftll d 
Ar'boid en der ika , nll la tst;en hiJ al a'lieta 'beUt 1cte. 
preker eteJAe d•· R •• Tafel eontel'Elbüe war ai een o 

.,ja;.IUlll--�i,111111� 
tmd w • ut a!alukklng Gr1Wel at Malta c.a. nidt het I y 111 aehtv 

aiêh llaclden. tai niJ dit volk niet eb.ter dé eert, an wl • epr e 11Jn 
ooraaak hebben in de andiahucm. 4Gt hiJ m1r $Jarifoedia fld • ffaruit-
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Ve rb:i.ncfing : 67.
1116/49 ID. 
Vergadering 

Ons kenmerk: 
Onderwerp 

C.P.N. op 31.10.49.
u�. 1949 

Datum van ontvangstbericht 
Betrouwbaarheid berichtgever 
Waardering bericht 

3 November 1949. 
1 zeer betrouwbaar. ,:t.33 3).. ' zeer goed. / � 

Tevens bericht gezonden aan 
Ondernomen actie 
Medewerkende instanties 

de heer Procureur-Genêräal te 's-Bosch. 
geen. 
geen. 

Op Maandag, 31 October 1949 te omstreeks 19.45uur, ) ,,t;/"'/ is te Eindhoven in het gebouw Broekseweg 140 een vergadering
\ J. / gehouden, uitgaande van de C.P.N., afdeling Eindhoven. Deze 
] vergadering was speciaal bedoeld als werkersbijeenkomst, zo-

doende waren voor deze gelegenheid maar enkele personen uit-
genodigd • 1 · 

-t)tf Aanwezig waren: Koos Kle,rx uit TilburB_; Hanny Nijho 1 t; 
;. f._ j'.\)<l)(l�den Muijzenberg; .§.§_gders; Gerrit sen; .!ill� .. ê..; Paula Ritten

x1�brucI1;"11uisvrouw van Strobbe; Zegers; yan der Groep en Kasse
�- Al deze personen zijn bij Uw dienst bekend. 

Agendapunten waren: 
1. Revolutieherdenking.
2. Spaarzegels en brochures.
3. Werkerscongres te Breda.
4. Werfactie Waarheid.
5. Reparatie aan gebouw Broekseweg 140.
6. Bestuursscholing.
7. Basisscholing.

1. 
De revolutieherdenking in de afdeling Eindhoven zal plaats 
hebben op Maandag, 7 November 1949 aan de Broekseweg 140. 
Hiervoor zullen de partijleden een convocatie en de abonn�'s. 
van de Waarheid een oproep per advertentie en een uitnodiging 

�
aart ontvangen. Op de agenda voor deze avond staat o.a. een 
edevoering door Diaz (Diaz Bauste, welbekend), die daartoe 

uitgenodigd zal worden. Verder zal een declamatie worden ge
houden door Hanny Nijholt en zullen er strijdliederen worden 
gezongen met citherbegeleiding door L.van der Groep. 

2. 
Spaarzegels van Pegasus à f.0,35 zijn door de afdeling Eindho
ven ontvangen, alsmede de boeken "Biografie van Stalin"; "Het 
proces Raik"; "De Geschiedenis van de Waarheid". Deze lectuur 
plus een handtekeningenlijst voor Stalin's verjaardag is na 
de vergadering onder de werkers gedistribueerd. 

3. 

Het districtsbestuur heeft besloten op Zondag, 6 November '49 
een districtswerkersvergadering te houden in Breda des mor
gens om 11.00 uur. Deze vergadering zou aanvankelijk te Eindho 
ven gehouden worden; dit kon echter niet doorgaan, aangezien 
het gebouw van de Waarheid aan de Broekseweg 140 door de 
jeugd dermate is vernield, d�t het momenteel niet te gebruiken 
is. Daarna zou de vergadering te Tilburg plaats vinden,doch 
wegens zaalafdrijving werd ook dit verhinderd. 



- 2 -

In verband met de reisgeldvergoeding kunnen wegens de 
slechte financiële positie van het district uit Eindhoven 
slechts de volgende personen naar deze bijeenkomst gaan: 
Fa§..ê_; Sander.ê_; Han'bt Nijhol t; Kassenaar en Paula Ri ttenbruch,
nuisvrouw van Stro e o 

4. 

{

Uit het verslag over de gevoerde werfactie voor de Waarheid 
bleek, dat de actie zeer weinig resultaat heeft gehad. Nu zal 
men er toe overgaan de D.U.W.-arbeiders te bewerken om abonné 
van de Waarheid te worden. 

5. 

De vernielde ruiten in het gebouw zullen door nieuwe vervan
gen moeten worden. Hiervoor zou van den Muijzenberg zorgdra
gen, daar dit zo goedkoop mogelijk moet geschieden en van den 
Muijzenberg hier schijnbaar wel iets op wist. 

6. 

,{ Y Met betrekking tot de bestuursscholing sprak van den Muijzen
berg zijn teleurstelling uit wegens de slechte opkomst op deze 
avonden. Muijzenberg wees nog eens extra op de noodzaak van 
de bestuursscholing en rekende in het vervolg op een trouwe 

1 
opkomst.

7. 

Het plan werd gemaakt om zo spoedig mogelijk weer een basis
scholing voor leden en sympathiserenden te organiseren. 

�
Na deze bespreking was de vergadering geeindigd. Door enke-

le leden werd echter nog een tijdje nagepraat. Bij deze gele
genheid kreeg men het over Oost-Duitsland. L. van der Groep
vertelde daarop het volgende: r:;\ "De Minister-President van Oost-Duitsland, Wi� Pieck, is

mij persoonlijk bekend uit het volgende: 
Deze zelfde Pieck is vlak v66r de oorlog in Nederland ge
weest. Hij kwam per vliegtuig van Zweden en moest naar België 
Door een of andere omstandigheid kwam Pieck plotseling bij 
mij terecht�(deze een of andere omstandigheid is door van der 
Groep niet verder verklaard). 

"Ik, persoonlijk 11
, aldus van der Groep, "heb Pieck bij Hamont 

(Belgié.) over de grens gebracht". 
Uit dit gesprek bleek verder, dat van der Groep tijdens de 

Duitse bezetting meerdere malen mensen over de grens had ge
smokkeld in samenwerking met een zekere Potze. Deze Potze is 
door mij aan Uw dienst al eer er gemeld (briéf no.900/49 I.D. 

jen Uw schrijven van 28 Octob 1949, no. 71824)04 f.l N)'!.l 

" e i du�';. 7i? /f /J I� /f- /J/ /v,, 

-� /DoT2..ê

ctC'x;jPA, /1? )-ó;:. 

�
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VeI>binding no.69. 
No.P.58/1950.VERTROUWELIJK. Bet.

1 Filmvoorst el1ing" 

1 -
1 2 5 OCT. fgso 1 

)( 

�./1 

,J.11 

.( 

l(" 

X 

ACD/ r s:rGl

Alhier is bekend gewo,rden,dat in de avon en van 21 22 23 October 
1950 door de Afd. 1 s- Hertogenbosch een filmvoorstelling'ïs'georgani
seerd ten huize van W11hel.m.us Johannes van Ooyen,geboren te 's-Herto
genbosch,3-4-1892,siganenmaker,wonende te 1 s-Hertogenbosch,Vughter
straat 204.De Zaterdagavond voorstelling zou alleen voor de vrouwen v 
de leden zijn,terwijlde bèJde andere avonden voor de mannelijke leden 
was� Geconstateerd werd,dat op Zaterdag,21-lo-1950 zich i dat perceel 
begaf -tegen het tijdstip,dat de film zou beginnen -Antonia Henrica 
Branger�,geboren te-�s-Hertogenbosch,7-6-1899,echtgenote van W.Voorter
Op Zondagavond bleken er te zijn geweest ongeveer 20 leden.Geen van he
is gemeld kunnen worden. Vermoed wordt,dat de voorstelling op een ons 
onbekend tijdstip is begonnen. 

Op Maandagavond,23-lo-1950 werd er meer succes geboekt.Tegen Buur 
tegaven zich naar dat perceel: 

Fredericus Weber,geboren te 's-Hertogenbosch,6-5-1924,grondwerker,wo
nendê te 's-Hertogenbosch,Hofstad no. 5; 

Fredericus Emans, geboren te I s-Hertogenbo-sch, 25-5-1918 , chauffeur, wone

de te 's-Hertogenbosch,Veldwijkstraat NW.350; 
Wilhelmus Voorter,geboren te I s-Hertogenbosch,14-4-1895,koopman, wonen 

de te 's-Hertogehbosch,La.nge Tolbrugstraat 5; 
Johannes Hendrikus van,OoUen,geboren te 's-Hertogenbosch,(lees: •s-Gr 

venhage ),22-6-191 4,sigarenmaker,wonende te 1 s-Hertogenbosch,Ho�stad 5; 
Waltherus Fredericus van Wijngaarden,geboren te 's-Hertogenbosch,27-5 

1907,betonwerker,wonende te 1 s-Hertogenbosch,Kemelsharenhoek 14; 
Wilhelmus Jacobus van Wijngaarden,geboren te •s-Hertogenbosch,1 7-11-

rondw:erker wonende te I s-B()'sch, nuivenstraat 1; 

J. 
Vervolgl�an No.P.. 58/1.950. Vertrouwelijk • 

.llijJohannes Franciscus Kerssens,geboren te 1 s-Hertogenbosch,7-lo-L920,wonen 

• de te 's-Hertogenbosch,Suikerstraat no.1.4. . . . . 
r Voorts kwamen er nog ongeveer lo personen7 die niet alle bekend ziJn kun-

� worden.Getracht wordt de personalia a:tsnog te achterhalen. 
I Op deze avonden werd gedraaid de film� "De derde slag. "Operateur was een 

jo�geman uit Amsterdam,terwijl de bekende en reeds meergenoe�de F�
ans The

�, door Look,f$eboren te Rotterdam,30-3-1903,de bijeenk
d
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MINISTERIE VAN 

BINNENLANDSE ZAKEN 

B 104406 

's-Gravenhage, 28 Maart 1951 

n.a.v. schr. van �indhoven 104406 z.Co.

Ond.: Kadervergadering C.PoN. 

IIIg/h 2 

Aan de Heer 

V E R T R O U W E L IJ K. 

Te Uwer informatie moge ik U berichten,
dat in de zaal van Voskens, Heuvel te Uwent, 
op 18 Februari j.1. een kadervergadering van
het district Noord-Brabant van de C.P.N. is 
gehouden. 

Aanwezig waren ongeveer 50 personen. 

Als sprekers traden op de bekende A.H.W. 
VERREIJT (8.1.1910) en Johannes Pieter SCHALKER
geb. 16.12.1914 te Delft, wonende te Rotterdam, 
lid hoofdbeatu.ur C.P.No• 

De convocatie voor de vergadering luidde: "
"Oprichting Zuidelijke Reisvereniging 11

• Voor 
zover bekend is over dit onderwerp echter niet 
gesproken. 

HET HOOFD VAN DE DIENST 

{
. 
�

amens deze: 

/ 

Hoofdcommissaris van Politie
te 
T I L B U R G. 



Verbinding:
Ons kenmerk;
Onaerwerp :
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84/51 

. Vredesbeweging
- - - - - - - - -

Datum van ontvangstbericht : 24 Februari 1951!aardering bericht { zeer goed .l:ietrouwbaarheid berichtgever: zeer betrouwbaarOndernomen actie • -
Meaewerkende instantie ; -

./ I '/ I Ó J
tJ. ) . 

-

IJ: 2 MRf T951(1t( 

AC :, !OtjtftJb 
- - - - - - - - - - - -

� , Er is een �elegram van de Vreaesraad binnengekomen om 
vo6r ae 2� ste overzicht te geven van de actie in Noord-Brabant te
gen de Dui·tse herbewapening ( dus inzake pam:fletten- huisbezoek e.a.).

De Vredesraad geeft 11 Tu1eàedelingen11 uit (vour het eerst in
Februari?). 

Op 18 F�bruari j.l. was er een Kadervergaäering in de zaal
van Voskens te Ti.J..ourg op de Heuvel. lJe convocatie luidae: "Oprich-
ting Zuidelijke Reisvereniging i•. Br waren 50 aanwezigen uit-alle de-·
len van Noord-Brabant. De grootste helft van hen was beneaen de 30 
jaar oud. tussen hen door za�en ouae bekenden en cracks. Uit Eindho
ven waren er: M"l!fill!JN.l:lE G- (JOH.Ah�:i.:,§..1-CORITELIS van den, geb. 7.12.08, 
welbekend), Gi.UKES.J.�;N, geb. 28.8.21, welbekend), h.1i.ACHi1 (1r'J.w1Ul8-
Q�ê.z_�����N�S, geb. 10.9.05, welbekend) en H��H i�mi:l��, geb. 

-

25.7.00, welbekend). 's-Bosch kwam met 8 partiJgenoten. 4drie (Vbli..
REI� T

!e
ADh1!Jl��l R�US 2J!!'.l'_NAND_!L€, geb. 8, ·1.1Q.., we.J..oekënct)hi�

de in eidÏxig. HiJ spr erover,-Oat vooral het sectarisme (Titoisme 
e.d.) in de partij uitgeroeid moest word en. TI[ij had het over het los
sen van de wapenen,,en wees op de belangrijkheid van Noord-Brabant 
voor het arbeidspotentiëel. Hij oelichtte de taak van het N.V.V. en
weidde uit over het benaderen van àe aroeiders. Speciaal belichtte 
hij ae D.U.W.; ieder verzet en ieaere s�aking dáár moet krachtig wor
den gesteund. In de bedrijven moeten de leiders niet te koop lopen 
met hun communistisch ideaal, maar zij moeten eerst trachten het ver
trouwen in het bedrijf te winnen, zowel van Directie als van arbei
ders • .ciij moeten zich bij de kernverkiezingen beschikbaar stellen 
en d

!
pas later langzamerhand ombuige1:,::;J . · , . _. . 

SCHALKER sprak half profetisch. HiJ zei o.a.; . ".l!i� is ai t J 1:3.ar. 
al vee gebeurd en er kan nog veel meer gebeuren dit Jaar. Het is in
ae we·reld precies zoals in een ourgerwijk, waar een winkel is geko
men van Simon de Wit. De priJzen zijn te hoog, maar de mensen moe�en
er toch kopen, want er is niets anders. Nu is tegenover die Simon de
Wit een Sowjet-zaak gekomen. Het is nu de tijd, waarin di�1on �e ,-i� 
Sowjet probeert dood te concurreren. Makkers, over ander:half Jaar is
Simon de Wit verdwenen. Het Korea-conflict toont duidelijk aan, dat 
ae Sowjet vrede wil. üUid-Korea valt toch eens als een rijpe vrucht
in onze schoot. Krachtig moet geprotesteerd worden tegen de herbe
wapening van Duitsland en vóór de éénwording van_het Duits� R�jk 
moet actie gevoerd worden. Ik geef U de verzekering, dat dit Jaar
Duitsland niet herbewapend wordt� 

i"}-i1-·�,_ 
V.aN WJ.J.IfüAAlillEN uit 's-.Bosoh is aangewezen om de plaatsen

te bezoeken, waär n:u.w.-conflicten zijn, om deze aan te wakkeren. 

Hij moet nu naar St. Oedenrode en Rucphen. 
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SCH.&LICE. vertelde, dat hij op 't üongres van de artij 
van de Aroeid was geweest. 

Dionissios komt 27 Februari a.s. in Eindhoven spreken. 

JJe financiën van "De � aar heid" ziJn precair, zegt h uij
zenoerg (IVlUlJ��NHBHG, JUH.ANNE!k_CüRNELIS van deg, geo. 7. 1 2.08, 
welbekend). 

11 e i •
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No. : 1413 J ��ÇDJ /P:il12·tl
·-Betr.: Kadervergadering C.P.N. Tilburg. OP KAART 

1. 

J;ft; 
ó1:s''.._,. J •. i/2 I

' 
ACD/ / 

OA1:}' 
PAR: ., ..

Op 18-2-51 werd in het zaaltje "Voskens", de Heuvel 
te Tilburg, een kadervergadering CPN gehouden. 

Sommige deelnemers (vermoedelijk allen) ontvingen 
daarvoor een convocatie "voor de oprichtingsvergadering van 
de Zuidelijke Reisvereniging." 

--Aàn.Wezig waren ongeveer 50 man, vertegenwoordigende 
/ Eindhoven, Helmond, Den Bosch, Tilburg, Breda, Gemert, St. 

Oedenrode, ijalstere.;p. en Bergen op Zoom. • · 1.Jitï'Ïeerlen was JANSEN aanwezig (voor de communis-
tische pers) 

2. Van de 50 aanwezigen waren een 30-tal(jonge mensen),
niet op vorige vergaderingen gezien. De overigen waren oude
ren, die kortere of langere tijd uit de partij waren en 
thans blijkbaar weer "ingeschalrnlcl" werden. 

Velen waren niet als lid CPN bekend. 

, Uit Den Bosch waren 8 partijgenoten_ aanwezig. K K Uit Eindhoven : J.C. v. d.MUYZENBERG, GEUKES ( Hendrik 
�l Keyzerlaan 53, Eindhoven), F.J. KRACTJI' (Lorentzstr.22, Eind
,x.• hoven) en A. B.AIGIBR (Zonnervosstr. 16) 

A. VERRIJT leidde de vergadering en spralt een inleidend
woord: 
a.(Wij moeten zo sterk mogelijk voor de vrede zijn, hoewel

: STALIN gezegd heeft, dat er voorshands geen oor log behoef
\ de te komen. Nuim arbeidsveld o.a. PHILIPS oorlogsindus-
_trie. 

b. Het sectarisme in de partij moet uitgeroeid vx>rden. T.o.v.
de arbeiders van andere gezind.beid, i.h.b. zij die van 
het N.V.V. lid zijn, moet m�er toenadering getoond worden.
Niet dat wat ons scheidt, maar �at ons bindt moet bespro
ken vi/Orden.

c. Onze actie moet bijzondere aandacht schenken b.v. aan het
lossen van wapens e.d. in verband met de strategische lig
ging van Nederland (grote rivieren en haven s) 

d. N.Brabant is wat arbeidspotentieel betreft belangrijker
nog dan de noordelijke provinciën. De arbeiders moe ten 
zich meer bewust worden van hun macht. Deze macht worn.t
b.v. gedemonstreerd in de 10.000 verzamelde bandtekeninge
voor de vredesactie. 

e. De tegenstanders trachten de arbeidersbeweging en zelfs
de vredesbeweging te splitsen. Hieraan moet weerstand ge
boden worden.

f. Verzet en staking is belangrijk. Direct contact moet wor-
den opgenomen :met de DU':l-arbeiders. 

g. Daar deze vergadering niet uitsluitend door co:rn_unisten
bezocht is, is het nodig, dat men zich realiseert, �aar
v66r :men hier is. "Zorgt dat je een middelpunt van ver
trouwen in je bedrijf vor:rnt.n 



• 

- 2 ·-

Als voorbeeld : een fabriek in Bergen op Zoom, we.ar 
1 EVC-er werkt, die cand.idaat is gesteld bij de kernver
kiezing, zelfs door de R.K. arbeiders. 

4. ·Jan SCHALLER sprak vervolgens :
In 1951 is in het wereldgebeuren al heel wat gepasseerd. De
rest van het jaar zal daar ook wel blijk van geven. Men zou
kunnen vergelijken : U.S.A.-macht is winkel groot-kapitaal,
b.v. Simon DE WIT.
Nu komt Soviet-cooperatie-winkel in zelfde straat. Dan con
currentie, deze nu aan de gang. "Eaar Simon DE .vIT verdwijnt
nog in ons leven". Zo ook in de politiek. In Korea felle con
currentiestrijd. Amerika aanvaller, maar men kon reeds zeggen
bij het begin van de strijd : na 1t jaar zal Korea ons toch
als een rijpe vrucht in de schoot vallen.
De herbewapening van Duitsland is een ander aspect.
SCIL'\.LY.ER geeft de verzekering : Duitsland wordt niet herbewa-

- pend en dit jaar nog zal dit vraagstuk beslist worden. En te
vens is dit beslissend voor een oorlog in Europa.

Bij de discussie werd vrij grote aandacht aan de DUW besteed.
Hierbij bleek, d at V .Af.T VJIJNG"A.ARDEN, een DUW-arbeider, zich
bel ast met het "bewerken van moeilijke plaatsen voor de DUd."
Zo zou hij 19-2-51 naar St. Oedenrode en Rucphen gaan. De
DUW-arbeiders willen blijkbaar niet in een kamp ondergebracht
worden en ter stimulering van een en ander zal Jan HAKEN met
hen vergaderen.

De Vredesraad heeft belangstelling getoond voor de werkzaam
heden van de vredescomité's in den lande.
Het Brabants Vredescomité was actief : pamfletten-versprei
ding met huisbezoek - huiskamerbijeenkomsten - verzamele n
van handtekeningen en heeft d.d. 6-2-51 een brief aan H.L:I. de
Koningin geschreven, waarin aangedrongen werd op bevordering
van de vredesgedachte, ook in het nieuwe kabinet.
Van de Vredesraad verscheen een nieuw blad "Mededelingenblad 11 

KB, 12 Maart 1951 
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�1� ·.- Volgens betrouwbare bron werd op 13 December 1951 een 
"-'\ ( districtsvergadering der CPN gehouden in het gebouw Moeksestraat 

1 fixl 53 te Tilburg. Aanwezig waren toen Mevr. VERREIJT, J .JloRSTEN Jr., 

,1 
,\(!Koos KLERKX, een onbekende man uit Breda en een onbekende man uit

Dèn Bosch. 'w,,.. .,.,1..1..�. 

\.brt'/ Volgens informant hebben de hierboven genoemde personen 
,,,.,-· allen zitting innhet districtsbestuur, al thans volgens hem zijn 

er geen termen aanwezig om aan te nemen, dat dit niet het geval 
� h<lmeer is. Ook VERREIJT zelf en ivt>RSTEN Sr. hebben volgens informant 

\....- nog zitting in het districtsbestuur. Op de bedoelde distr.vergade 
ring,waren allen echter niet aanweEzig. Het district Noord-Brabant
omvat de gehele provindies Noord-Brabant en Zeeland. 
Het adviesbureau van de CPN is thans gevestigd in het pand f/.oek
sestraat 53.Hiervoor treedt op 'li.ORST"EN ITr. Da leden van het ad
viesbureau van de EVC bestaan uit A.GALLE en MORSTEN Sr. Vroeger 
was dit bureau gevestigd in de woningen van GALLE en MORSTEN Sr.,
thans echter Koeksestraat 53. 

KB, 9 April 1952
1 
'
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