
,. Er' Zijn. ber:tohten. binnen Zëer. vertr�uwelijk;e 
· ard, waaruit blijkt dat de o.P.N. beducht is voor ·mogelijke.�

vallen in hUn>kantoren.èn de·daaraan verbonden-in bes.lagneming
van de administratie.•. · · · 

lîaar,twee geheel onafhankelijk van.elkaar staande infor-
ll :mateurs uit twe'e. ve·rschillende steden ons rapporteren, worden er 

maatregelen getroffen om allereerst de ledenadministratie.uit de 
kantoren over te brengen naar particuliere·adressen. L. 

· 
, · Dit alles kan er op duiden .. dat de c.P.N. van :plan is,:i:&elf,

dingen-te ondernemen, waardoor een.overheidsingrijpen waarschijn-
lijk wordt geacht. . , . · . . • 

· Het kan ook eén gewone voorzorgsmaatregel zijn met het. oog
op.:mogelijke ondernemingen, die pas op een vee.l v�rder verwij� 
derd tijdstip zUllen worden uitgevoerd. 

4 Juli 1947 

L 

[ 



Notitie ._ . 0.�--q ...ttL{ 
, '"� . .). 

�l1:.� s.:�.:.. 

Tijdens een vergadering van een afdeling van de CPN in een van de grote 

-
steden werd de volgende opmerking gemaakt:

ln geval door regeringsmaatregelen of andere omatandigheden,de communisten
lbàx geen overwegende invloed ztiû.len kunnen krijgen,gelijk dit thans in
Rrankrijk het geva; geweest zou zijn,dan komen de geheime agenten in actie.
]eze zullen Hangeven wat voor soort sabotage er verricht moet worden in de
verschillende bedrijven en op welke wijze het bedrijfsleven stopgezet
zal worden.

c3 29-4-48 

2 9. APP,.1948

; j tf<l#tl 
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In de 
� PAR: 1 

Bijzondere Stragge 
detineerd: 

-
' 

----- -- • À 

AC.;,jJ J P, t
te Scheveningen is ge-

Johannes Jacobus SMIT, geboren te 's-Gravenhage, 20 
Februari 1922, van beroep buffetbediende, die het volgende 
mededeelde: 

"In Maart 1940 werd ik uit idialistische overweging 
lid van de N.S.B. Onmiddellijk na het uitbreken van de oor
log met Duitsland werd ik geinterneerd. Na de capitulatie 

, werd ik in vrijheid gesteld en werd ik lid van de W.A. V�n 
deze organisatie ben ik maar kort lid geweest. In 1941 ging 
ik in dienst van het N.S.K.K. (Motorgruppe Luftwaffe) als 
chauffeur. Als zodanig ging ik eind 1942 naar Rusland, waar 
ik verbleef tot Februari 1943. Ik werd toen overgeplaatst 
naar het Reichskommissariaat te Den Haag, afd. Justitie. 

l><.Ik werd daar motorordonnans van Dr.WIMMER. Deze droeg mij 
,, 0 r op zijn secretaris, Dr. HEICHLINGER, van wie vermoed werd,
� dat hij bij de ondergrondse communistische partij was aan

gesloten, te schaduwen. Mijn bevindingen dienaangaande moest 
ik melden aan Oberbürgelmeister, ALTHAUS, die destijds zijn 
bureau aan de Lange Vijverberg 8 had. Medio 1943 werd ik 
overgeplaatst naar het General Kommando te Brussel. "a de 
invasie in Frankrijk trokken wij langzaam terug naar Duits-
land. , , 

Als chauffeur van de Erigadeführ�r, BAYER und EHRENBERG 
ontmoette ik op of omstreeks 19 Uaart 1945 op het General 

ll Komm�ndo te Kassel de Leider der Reichskanselarij, Ma11tin
BORM.ANN. Ik réed Bormann, zowel in uniform als ook in bur
gerkleding, langs verschillende onderdelen, gelegen te Kas-
sel. van hem ontving ik opdracht de commandanten van alle 
troepen aan te zeggen, dat de troepen zich zouden samentre�
ken op Wilhelmshöhe en dat Kassel tot het einde moest wor
den verdedigd. Ik zelf bracht Bormann, inggezelschap van de 

----} 1--L ½. -Hauptsturmführer, LAMMERS en de secretaresse, die zich 
111 

Fräulein HARSCH noemde, naar de Fulda Brücke, waar zij in 
een wagen van de½. overstapten. Op 3 of 4 April 1945 werd 
Kassel, zonder slag of stoot, door de Amerikanen bezet. Ik 
ontdeed mij van mijn uniform en week uit naar Sachsenhausen. 
Aldaar werd ik aangesproken door een onbekende man, die mij 
vroeg of ik bij de Duitse Wehrmacht was geweest, waarop ik 
bevestigend ontwoordde. Hij raàdde mij aan naar Oberwerbe 
aan de Edersee (?) te gaan, waar ik zeer zeker werk zou vin
den en waar ik voorlopig zou kunnen blijven. Ik moest mij 
naar een bepaald café begeven, waar ik een zekere PASSERONr 
(Hollander) zou kunnen ontmoeten, die mij verder zou helpen. 
Toen ik in dat café kwam, zag ik daar aan één der tafels 

f tj 
zitten Martin Bormann, Lammers en de secretaresse Fräulein

r Harsch. Bormann liet zich Herr DIETSMANN noemen, Lammers 
1/ ( t noemde zich Herr KRüll,[KE en Frt.tulein Harsch noemde zich Frau 
\ \ �I I{OCH. Zij verzochten mij bij hen aan tafel te komen zitten.

Bormann zeide mij, dat de oorlog voor Duitsland was verloren. 
Alles diende nu in het werk te worden gesteld om de bezetten-
de macht tegen te werken. Volgens Bormann was de FüHRER, God 
zij dank, gered. Hij gaf mij opdracht zoveel mogelijk mannen 
van goede wille rond mij te verzamelen en dan moest ik aan-
slagen op Amerikaanse officieren en soldaten plegen. Deze op
dracht stuitte mij tegen de borst en ik ben daar zo spoedig 
mogelijk vertrokken. Lopende ben ik gegaan in de richting 

-van-
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van de Hollandse grens. In de avond van 15 April 1945 ging 
ik bij Glanerbrug de grens over. Eerst ging ik in quaran
taine. Later begaf ik mij naar Hengelo. Ik ontmoette daar

I 
een communist met name KRAATS (bedoeld wordt: 

i �� Jacobus Antonius Hendricus VAN DER KRAATS, geboren al-
A1hier, 26 April 1905, wonende Antheunisstraat 172 alhie:), 

die v66r de oorlog fun Den Haag woonde. Deze wist, dat ik 
lid was van de N.S.B. Hij sprak mij aan en vroeg mij, of 
ik in het bezit van levensmiddelenkaarten was. {adat ik hem 
te kennen had gegeven niet over levensmiddelenkaarten te be
schikken, stelde hij mij voor, voor de Communistische Par
tij te gaan werken. Hij zou mij dan voorzien van levensmid
delenkaarten, terwijl ik tevens een vergoeding zou ontvan
gen. Ik gaf Kraats te kennen, dat ik daarvoor niets gevoel
de. Ik vertrok vandaar naar Deventer. Tot mijn grote verba
zing ontmoette ik Xraats ook daar. �ij zeide mij, dat hij 
mij 2 x 24 uur bedenktijd zou geven, ten aanzien van het 
voorstel, dat hij mij had gedaan. Had ik op het door hem 
vastgestelde tijdstip dan nog geen besluit genomen, dan zou
hij mij aan'de P.R.A. verraden. Uit vrees, dat Kraats mij 
zou verraden, ben ik in Deventer naar een dokter gegaan en 
heb doen voorkomen, dat ik last had van de blinde darm. Ik 
werd voor observatie in het Diaconessenhuis te Deventer op
genomen, waar ik 16 dagen werd verpleegd. Als mijn adres 

1\ j 
gaf ik in het ziekenhuis op Wouwermanstraat 123, Den Haag,

\ zijnde het adres van mijn ZU§ter. Na mijn ontslag uit het 
ziekenhuis ontving ik van Amerikaanse zijde een permit, 
waarmede ik over de IJsel kon komen, Van Deventer begaf ik 
mij naar Apeldoorn. Daar werd ik door een rechercheur BOOT 
genaamd, politiek getest. Dit vond plaats in de Willem--rT"" 
kazerne. 3a deze testing ontving ik een bewijs van politieke 
betrouwbaarheid. Op vertoon hiervan verkreeg ik levensmidde-

�i/ 1 lenkaarten. In Apeldoorn heb ik enige tijd gewoond ten huize 

\X 
't::.I... van een zekere WENNEKES aan de Arnhemseweg aldaar. Later

werd ik door een Amerikaan van Apeldoorn naar Amersfoort ge
bracht. van Amersfoort ging ik over Amsterdam naar Den Haag. 
Aan verschillende adressen in Den Haag ben ik ondergedoken 
geweest. f ri'aar ik mij in Den Haag niet vei lig waande, ben ik 
naar Ams erdam gegaan. Aangezien ik geen levensmiddelenkaar
ten had, ging ik als buffetbediende werken bij de firma 
RUTEX, gevestigd aan de 1Heuwe Dijk 172 of 178 te Amsterdam. 
Ik had daar de volle kost. Te A�sterdam kwam ik in contact 

y met zekere WILMS of WILLEMS. Deze kon mij, door tussenkomst ( 

( / van zijn broer, die secretaris is van de C.P.N., Amsterdam 
(N.) ;-äan- levensmiddelenkaarten helpen. Ik kon deze kaarten 
in ontvangst nemen op het bureau van de C.P.N. aan de Lin
naeusstraat aldaar. Deze kaarten werden uitsluitend uitge
reikt aan desertellll2s, die niet naar Indië ·wilden en onderge
doken N.S.B.-ers, die aan de volgende voorwaarden moesten 
voldoen: 
1. verplichte lidmaatschap der C.P.N.;
2. men moest in het bedrijf, waar men werkzaam is, stakin

gen uitlokken en opwekken tot desertie; 
3. 

4. 

5. 

in de binnenstad relletjes tegen de politie uitlokken; 
adressen verzamelen van leden van de Partij van de Ar
beid en de K.V.P.; 
diefstal plegen, waarvan de opbrengst moest worden afge
dragen aan de C.P.J. Dit geld zou ten goede komen tot 
aanschaffing van een eigen pers. 
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Nadat ik te kennen had gegeven, dat ik op deze voor
waarde niet wilcll.e ingaan, werd ik door mijn kostjuffrouw, 

� ki 1 \t}_ Me juffrouw BON, wonende Wilhelminastraat 1 II te .Amsterdam, 
verraden aan de P.R.A. te 's-Gravenhage. Op 8 Juni 1947 werd 

11 

- ik te Amsterdam bij de firma Rutex gearresteerd. Op 13 Novem
ber 1947 werd ik door het Bijionder Gerechtshof te 's-Graven
hage, veroorddeld tot twee jaar gevangenisstraf. Het is mij 
bekend, dat omstreeks Mei of Juni 1946 te Amsterdam in de 
van Brederodestraat 60 I werd ingebroken. Verschillende goe
deren, zoals tafelzilver, sieraden en kleding werden gesto
len. Later werd mij bekend, dat deze diefstal ten behoeve 
van de C.P.N. werd gepleegd door zekere: 

' 
Tinus VAH .AALDEREN, gewezen politiek delinq_uent, wonen-

de aan de Kinkerstraat? te Amsterdam, die door tussenkomst 
van de c.P.N. uit zijn internering werd ontslagen. Hierbij 

I )( llwaren tegenwoordig mijn broer, A.G.SMIT, die thans verblijft 
f l,,r' in het invalidekamp te Winterswijk, de iltOUW van Van Aalderen 
l met een vriendin van haar en een mij onbekende taxicaauffeur.

De goederen werden per taxm vervoerd. 
Ook is mij bekend, dat dienstweigeraars te Amsterdam 

worden ondergebracht in de Weesperstraat, boven een bakker�j 
en in de Wilhelminastraat 1 II. Leider van het diefstal com
plot van de C.P.H. is de H.-Hauptsturmführer Heinrich- VAN 
BERGHE, die leeft onder de schuilnaam "Henk KORTEKAAS". 

Blijkens destijds te Amsterdam bekomen inlichtingen, 
zou de C.P.N. de beschikking hebben over een drietal wapen�
�pets. Deze zouden zich bevinden in :roorn, Purmerend en 
Buiksloot. Met de leiding hiervan zou belast zijn zekere 

1 J.. (>( 
reek MAJOOR, die te Amsterdam moet wonen. a, 

erzocnt wordt de beweringen van Smit, voorzover deze
controleerbaar zijn, te doen onderzoeken en het resultaat 

ede te delen. 
-----

--------

op 24 1Iei 1948
C.P.N. 

-----
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GE ,"EST AR!�H.K!t DER RIJ K3POLI TIE.
District APELDOORN. 
Districtsrecher he. 

4. no. 373, Geheim.
ONDER.'JERP: 

I n 1 i c h t i n g e n • 

Hiermede heb :i.k de eer U HoogEdelGestre 
m..volgende te berichten: 

Op Donderdag 10 Juni 1948 is van.1ege de A.R.Kiesvereniging 
te Hattem een openbare vergadering éehouden, wa<-<rbij als 

. ) . 

/\spreker d� heer H. Ottevanger, Burgemeester der gemeente Ul-i fl) 
< 

r·1un optrad.
Volgens mededeling van de heer J.v.d.KOLK, voorzitter van 

de A.I�. Vi'3svereninJ"ing te Hattem, \vonende aldaar, zou de 

Aan 

Heer uttevanger v.n., na afloop van bedoelde openbare vergu 
der-i.ng, o.m. te6en v.d. r-:olk het navolgende hebben gezegd. 

"De communisten zijn thans zeer actief en ze houden er een 
· sluwe 1.1anier vun ·v E::!'l(en op na.
"Uit een zeer betrouvbnre bron heb ik een mededeling on1,va
''gen, dat door de communisten mijn telefoontoestel is afge-
11takt.-In verbcind hiermede moet ik dus bij het telefoneren
''zeer vc o:czichtig zijn in mijn ui turuKkingen.

,Iog zij gerr.eld dat v.rl. v.d.KOLK volkomen b3trouwbaar 
worden geacht. 

1Je Adjudant der I ijkspoli tie, 
H. de tilde.

de Heer Districtscommandant, 
.der Rijkspolitie 

te 
a.F 1'!}LDOORN.

GE,lEST ARNT-:IEfl- )lm RIJKSPOLITIE.
Gistr•ict ,t,PïL:noom�. 

__ COiYJ!'A�' T)_\NT. 

Gezien en door
c

ezonJen aan 
de Heer· ,. r·ocureur-SenÎ:"·aal, f ·d. Directeur van Poli tie te

l, W .;M, Bovenbe2kstraat no. 21 en 
in o.oorslag aan 

let Hoofd van de C.V.D. �e 's Gravenhage, Javastraat 
AF ELDOC RK, G 1 Juni 1948.
l.,e :Ji s tri cts c 0L1IT1andan t, 

Je •Dirig.Of:f.der hijkspolitie 3e 



Uit 0D 905 

-evoor 0D 1490

Ag. nr: 42001 

UITTREIZSEL 

Naam: Gegevens CPN Utrecht. 

Naam: CPN maatregelen bij eventuele illegà.= 
liteit. 

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

Aard van het stuk: Mededelingen ui t]Partijgebouw CPN, te Utrecht. 

Uitgetr. door: DS 

Datum: 3-4-51

� 40060 · . 49 

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

·Er werd over gesproken dat in het buitenland sabotagegroepen worden
gevormd; in Frankrijk zouden deze reeds practisch werkzaam zijn.
Het is echter niet bekend wat precies gedaan wordt. In Nederland
zouden ook wel dergelijke ploegen zijn gevormd, maar nog niets gedaan
hebben.De instructies voor deze ploegen komen uit A.ijlsterà.am.

Op aanwijzing van: BIII 



Aan: ,:e. 
Var:u E. 

No. 38749 • 

• GEHEIM. 

• 

Naar mij werd bericht, beeft de Heer B. Otte
vanger, Burgemeester van Ulrum, zich erover uitgelaten, 
dat de communisten zeer actief zijn en er e�n sluwe 
manier van werken op na houden. Uit een zeer betrouw
bare bron zou de�e magistraat vernomen hebben, dat 
zijn telefoontoestel is afgetakt. 

Ik moge U verzoeken, zich in verband met het 
bovenstaande, met de Heer Ottevanger in verbinding 
te s·tellen. Van bet reaul taat Uwer bemoeiingen zal ik 
gaarne bericht ontvangen • 

29-6-1948.
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Inlichtingendienst
HOOFDCOMMISSARIAAT 

ZEER GEHLI.1J 

VAN POLITIE 
UTIIECHY 

Lr A/1Nr 547 1 48
UTRECHT. den 2 Augustus 19 48

!!_ITTREKSEL!�Bijlagen, 
Uit: o � .,;::::- 1 Voli;,no. f 

Bericht op ,chrijven No. Voor:,:, 0 1 Y_îo f --:--- · · - -·J
van" 

Ondenve,p, Dot., f. f-'r-1 
l ,��- · • ·� · ·: 

• 0.Q, V.: 4-"':'-/4-, l 3 - AU . 1948

Par,; /--- . _·_' o/2 E_2_j

• 

Aan 

• 

Hierbij doe ik U een rap]ort toeko
men, bevattende mededelingen uit het partijgebouw
van de C.P. L te Utrecht, naar de inhoud van welk
rapport ik moge verwijzen. 

de Heer Hoofd van de 
centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68, 
•s Gra v e n hage .

van Po�i tie,

i.



IlrLICHTINGENDIENST 
UTRECHT 

ZEBR G3IIBIM 

A/1 no, 547'48

R A __ P _P O R T 

Iiededelingen uit het partijgebouw van de 
Communistische Partij Nederland te Utrecht. 

o:J_;;,''I 
f Er is deze week (26-31 Juli '48) een order uit Amster
dam gekomen, inhoudende dat alle administratie betreffende 
leden uit de partijgebouwen moet verdwijnen. De reden zou 
zijn dat arrestatieb�velen op naam gesteld aan verschillend1 
plaatselijke hoofden van politie zouden zijn verstrekt. 

l 
De ledenkaarten zijn gebundeld in kleine pakjes weggebracht 
5r mag niets worden eevonden dan oud papier met 6efingeerde 
namen. 

M,,,,, J 
1.. riolotov zou thans reizen maken in België en binnenkort 
in Nederland verwacht worden. Hij reist niet onder zijn 
eie;en naam. Hij zou een onderf1oud hebben met communistische 
leden van de Staten-Gener�el. 
) �e eerste nederlaag is door de Gealliëerden in Duitsland 
�electen, de tweede komt binnenkort en zal verdere eevolgen 
hebben. De communisten i:1 Duitsland bec;innen zich al aardig 
te roeren. De Russen hebben maling aan de sluitine van de 
�ardanellen en varen toch. Een vooraP-nstaande Franse Com-

\ 
munist, waarschijnlijk Thorez, zou in Belerado zijn. Qk 
zou daar een Nederlander zijn, alsmede de secretaris van 
r:iolotov. 

)( \
j

L' ID�l'îDRIK DIRI� COHiIBLIS VA�! OOSTEN, c;eb. 10-10-82 te Delft, 
. wonende Paramaribostraat 54 bis a te Utrecht, vertelde dat 

in Rusland thans de touwtjes strak worden getrokken. De 

\
opstandelincen in de Oekraine zouden een lager hebben van 
280000 man. In Rusland zouden de toestanden slec�t zijn, 
o.a. voedselgebrek; wanneer geen oorlog uitbreekt zou er
revolutie komen, die overslaat tot een wereldrevolutie.

t

5 Ter sprake werd gebracht dat te zijner tijd sabotace 
AJ J

' zou kunnet worden verwacht bij Ilemka en �erkspoor te Zuilen
� en bij de Utrechtse !.,achinefabriek o.d. Frans Smulders. 

Ongelukken zouden hierbij niet uiteesloten zijn. 

Utrecht, 2 AJeustJs 1943. 



UITTREKSEL 

Voor ........... �liXl'f.ft; .... ·Naam

Origineel in . , .. QD 244-U-trecht Naam ........ Q •. p .•. N.-vergaderingen ... . 

Volg nr ........ ............. Ag, nr. ··-4-71-37 ......... Aard van het stuk .. Ledenvergadering .. van de. CPN

·······-···· · •············ ··· ·· .................................. Afz. . Utr-eoht Datum 4.:-19:-.413. .......

Ten huize van Johannes ARENDS, geboren 26-9-1905 te Groningen, 
wonende Monseigneur van de Weteringstraat 90 bis te Utrecht, 
heeft een ledenvergádering der C.P.N. plàats gehad op 27-9-48. 
waarbij ARENDS een _betoog hield. Hij wees erop dat de toestanden 
zich in Europa steeds meer toespitsen, vooral ook in Nederland 
en Belgi�. Hier te lande zou echter op het critieke moment zeer 
zeker tegenstand ontmoet worden, Frankrijk zou in dit opzicht 

.niet veeî moeilijkheden opleveren. 
De taak, die elke communist heeft te vervullen,wordt door het 
Hoofdbestuur bepaald. De Districtsbesturen krijgen de taken, 
zodra de tijd daar 1�, van·het Hoofdbestuur in Amsterdam en 

· geven deze onverwijld door naar de A.fdelingsvoor·zi tters, die op
hun beurt de leden op de hoogte stellen; deze leden zijn tevoren
onder de loupe genomen, want niet alle leden komen in aanmerking.
In Utrecht zal wel geen verraad zijn, maar de taken mogen nu
eenmaal niet op het critieke moment in verkeerde handen worden
gelegd, want dan is de zaak verkeken. zowel mannen als vrouwen
komen voor de taken in aanmerking. Het gebruik van geweld ligt
niet in de bedoeling, maar, mocht zulks toch nodig zijn, dan zal
niets worden ontzien.
De aan ewezenen in de fabrie · we en wat zij moeten doen en
hoe zij e moe en uitvoeren: vooral alles wat in het belang van
de regering is moet worden vernietigd. Deze maatregelen worden
echter alle�en uitgevoerd indien de Russen te veel stagnatie
zouden ondervinden. De taken, daaronder begrepen het opbreken
van spporlijnen om militair vervoer te sta@.leren, zullen echter
niet voor die tijd worden doorgegeven en uitgevoerd. 
ROETERDINK Sr vroeg of ditr alles nu wel zin had, immers, wat ver
nietigd was hadden de Russen misschien hard nodig.
A.RENDS zeide hierop, dat wanneer 11 wij11 niet vernietigen, in de
eerste plaats de regering hiervan gemak had en later toch zou
vernietigen. ROETERDINK vroeg vervolgens of het dan niet beter
was dat de communisten ervoor zorgen dat die objecten door de
regering nietrgebruikt worden en dat door de regering niets
wordt_vern:i:-etigd. ARENDS beloofde dit standpunt, dat z.i. goed
was, door te geven aan het Districtsbestuur.
Elke afdeling vergaderde deze week in Utrecht, waarbij dezelfde
onderwerpen ter sprak� werden gebracht. De jongeren boven 18 jaar
�oeten in het vervolg samen vervolg samen vergaderen met de
ouderen omdat de toestand spannend is.

Uitgetrokken door. . ............. J:J.l..A ....... . Afd./Sectie . BIIL ... /:. ... Datum "27,,,,1.9 .... 4.8

,) 

A.L. 17249-'47



Uit Volkskrant dd.7-10-48 
onder"Zaanse Stroompjes" 

OD 1490 

UITTREI<SEL 

Naam: 

Naam: CPN - ILLEGALE ACTIVITEIT EN ORGANISATIE

Ag. nr: Afz. : Datum: 

Aard van het stuk: verslag gemeenteraadszitting te Zaandam onder Burg.Thomassen. 

Uit b.g. artikel : 

"'ll.oen de heer W •. SABEL tijdens de felle debatten in b .g. vergadering aan de frac
tieleider d:er CPN G. MAAS vroeg , wat deze bedoelde met te zeggen: "Nooit of te 
nimmer zal de Zaandamse afdeling van de CPN zich in een hoek laten drukken. Wij 
hebben tijdens de bezètting erva:ting genoeg opgedaan", antwoordde de heer Maas : 

- "Precies wat ik zeg! Als het ons onmogelijk wordt gemaakt boven de grond te
werken, gaan we weer onder de grond. Wij staan hiervoor klaar! Zoals wij altijd 
hebben klaargestaan tijdens de bezetting." 

Nuchter repliceerde hierop de heer Sabel : 
-"Nu weten wij tenminste officieel waar wij aan toe zijn." 

Uitgetr. door: 

Datum: 

Gr 

10-11-50

2 

Op aanwijzing van: B III a 
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-� , l,, Qït ,a.e g�lode;ren van c1e Oornuiunistü:che ?ar-tij I;edcrland (c.?.li. ), die als orea-
. .,.. ·. 'nioä.tie zelf lee;aal blijven moet, ,·10raer: de betr.ouwbo.re en strijdva....--..rdir.;o elementen 

gerecruteerd voor a.e. �toot.s,-roe..129E_v;;in de Kondnforn. 

Deze stootg.roepen (sterren-groepen). ,:o ge:;nocmd. a;,1clat r1c lr.:c1en als sonuilns1:1iri c:1.e 
n_aem van een planeet eebruiJ,�cn, en lllloen onder die schuill12.am bekcncl behoeven te 
i=:ijn) > tijn g�o/ganiseeerd volcens het . cellen-systeem en ;djn alleen verantwoor
a.itl5 · suhuld:l,g l;l,an c:e Kominfor::i. . ,· --,1· 

. 'l 

., 1 ' I . 
...... 

De voor de oorlog eu na c�e bevri,jding ccbrui�te koeriet'lijncn via. .Dui tslMd zijn 
thans door betere vervangen" n.l. door ,�l::;s:i.sc:ie sche!Jen, à.ie voor tran�ort va.-i 
-koeriers en stukken zor,cen. In de havens v10rcl.t ce;1 en anè.er 's nachts met kleine 
bootjes -en kano.'s rurn de wal [;ebro..oht, en wel door lede:1 van u.ie sterren-groenen • 

De leiding van de sterren-gro�cn is in hB.nden vnn leden v:;m cle �=nternat:i.onele 
Brigade, die in dit soort werk volledig gctr:-.dnd zijn, .en die het e.bflolute ver
trouwen geniet<m v0:11 de Ko.min:f'orm. 

7 »:f Will.y JA;andsma, vroeger luitenant van de Internationale :Sr�c.de, maakt voor :;;over 
�n 'bekend, wegens tijè.ens cle 'be�ett1.ne omelo:Jon 0,1.ge::;chiktheia, �TW�-�.!l�.� 

· �p@l' uit van een sterren-groep. F.ij is echter a:raelings-secretru:-i� vnn de e.p.;.;. en 
. � ... il"'� leider #en een l)ijkantoor v:::.n De .'�heid te ,\1:ist.erda:-:1. _ liij YW.s �rvrui O'!) ue hoogte, 

•( 
det er' verleden week ::,,er kano muter1aal en/of pereoncn in clc nac,1t vrui een ?.us-

J I sische boot vierden gehaald. · 
--- ., 

7 Ke�s Snlu:nterte �o.001élaI.1. · "n de Internationale :1r::.r;nde vws :ó.j kor':_)or"1.al en thaiis 
ishij kor.pornl!l in een sterren-erocy. 

Pl) •1 t' � Anneveld te Enacheél.e is eveneens leider w,n een sterrengroe:9. 
X-) .;i�'"""r 

u.. ....._ Klaas de Wit te Z1,Hmdrun o:2 'r .• stordru'l. ·:el :.swaar heeft i1ij gevochten in de Ïntcr
-nat'i.anal.e> -:9ri-:sa&.,. tl-eoh van -een �vren•gr.oep in.a.akt .hij �§ .ge� . ..M@J,d;�- t, cl:;,.ar 
hij getrouwd ia en <lric k:w1aeren heeft. Hij verleent eo!,ter op �na.ere vii.J:-:o z·�.j:1 

. .qwdewerking. B.v. door r:nchtlo.1sies te ver:::,trelr.kE:n aa."1 koeriers. 

-áBob Tolhuis, Cafe Bosch, Geldersche kade te lum-;terdnm. 
In ovengenoennde kringen werd ni t aé!res genoemd, voor het geval er valse pa".)ieren 
no · g we.ren. Ook hel:9t hij mensen vief; (het lancl uit.) 

I �-6-îrtm�,

' ' 

. ! 

• • 1 � J· 

. 

. . 

) 

> 1 



AAN:E 

fa/ van:T. 
/ 

.k 

0 1c/1 

.. 

No • : 1 IL'L� 

Volgno. 

20 JAN. 1949 

f ACD/5 3tf2/ �e�ft Uw schr.no.38749 dd.29/6'48. -�--��.f?'\\. 1I

� \ , '- Vern i. c-rr:1r. . ,_. 

• 

Zoals ik U destijd;Er1fÏtvoe'i:-ig mondeling mocht mededelen, 
berust het vermoeden van de burgemeester van Ulrum op geen en
kele houdbare grond. Bij een persoonlijk onderzoek bleek mij, 
dat hij in een gesprek met een onderwijzer in Hattum, ter ge
legenheid van een verkiezingsactie van de A.R., eens de vraag 
had gesteld, of afluisteren in zijn gemeente mogelijk zou zijn 
dit in verband met vele belangrijke telefoongesprekken, die 
hij voeren moest. De onderwijzer heeft dit later doorgegeven 
aan politie-instanties, zodat op een bepaald ogenblik, zowel 
een rijksrechercheur uit Leeuwarden als een rechercheur uit 
Groningen een onderzoek zijn gaan instellen. Vermoedelijk 
komt Uw bericht van èèn dezer bronnen. 

Het telefoonnet in Ulrum is niet geautomatiseerd, de kan-
toorhouder,die de telefoonpost bediend, is volkomen betrouw
baar, zodat n.m.m. de zaak als afgedaan kan worden beschouwd. 

10-1-1948 •
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Uit : ... P..O ... i.!r:J.. .... 
." 

Ag. nó. : ... -S"..'t..l.b .. 'I..� ... . 
Voor :_ .. ,P..t:, .. ..L.îJQ .. . 

·· ·· · f · Als secretaresse van de redactie "lie ,'.'aarheid" fungeerde :ra je

� <:f,/J. ,,:;,·A x.f Noordeooe�. Zij vertoeft sedert enkele weken te .Amsterdam en zal waar-
oJ) s . . � schi jnlijk niet meer terul,ker�n. 

Het �rtijbestuur was blijkb3ar enige tijd geleden zeer onte

vred�n �ver de activit�it in het d1Qtrict aotterd.6.1)1. De overplaats�ng van 

hét zeer energie�e I)ar:tijlid J. van Bork lr.an hiervoor als bewijs gelden •. · 

v.an •!lor� se� jnt voorzien te zijn· V!:iD. de nodige vo:inu.,.chten en word"t

i door 9-e C.P. N . func"tfonàrissen te Rotterdwh zeer gevreesd • 

. Naar. aanleiding van een inbraak in een Waa/r/heidswfnkel te 
.r • 

Arnh�� wordt het archief van het District Rotterdam. niet neer -in ha� 

partijgebouw bewae�d. Dit ere.hief is nu ond�rgebracht .bij 25 schijnbaar 

Ónbekeride leden van de partij. 

r 

. . 
Voórts is het Uistrictsbest\}ur .Rotterd� bekend met het_ feit, 

dat onf_;eve-er 1 maand eeleden een overval was be.:·aarid op hf.:t perceel Heem

raa.dsinRel lf5. 

Naar d_a C. I' .n. aanneent zou dit plan zijn voore�iaomen · door enkele 

leden van de Rijkspolitie op de �uid�Rollandse eilanden. Enkele C.P.N. lei 

den op deze eilanden hebben een familielid �an een ttijkspolitieman uit-

. gehoord� 

Het ·doel van deze overval zou zijn om zich. in bezit te stell�n van 

de abonnement·enli jst v�n "De 1ae.rheid". D,,ze lïjst · ià nu ondèr_gebracht in 

·: de,:ygonïng van• .een der funct.ionatissen.
, i,., • \ ., 

Een �û ander is nOe•o'perattef in beh-sndeUng. OaarM overleg met-� III • 

. 

w�· 
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w schr. No. 36300 dd. 7-6-1948• 

Onderwerp: �dedelingen ven ex-N.s.B. 'er. 

l_vci_ 

1. '.- 8 MRT 1949

r7/7 7 :GEHEIM. 

•• 

.. 

, ___ .,_,. 

5 M:iart 1949. 

Naar aanleiding van de inhoud van bovenbedoeld schrijven is 
dezerzijds een onderzoek ingesteld, waarvan het resultaat 
hierond�r volgt. 

Bij voorbaat zij er op. gewezen, dat .aangaande hetgeen in ge
noemd schrijven wordt beweerd omtrent een zekere� MAJOOR 
aan het einde_van-de verklaring van de betrokken ex-N.s.B.'er, 
het onderzoek nog niet ie geUindigd, doch gecombineerd is met -

( het onderzoek naar de verzetsgroep "DE MA..TOOR" en RUYZENDAAL , 
1 waarover sprake is -in Uw b_rieven No. 45707 dd. 15-9-1948, No. 

-. � 46299 dd. 2-10-1948 en rappèlschrijven onder hetzelfde nummer dd. 
� 18-1-1949. Zodra dit onderzoek ten einde is, zal U het resultaat

/).k.'

worden medegedeeld. 

Het onderzoek heeft uitgewezen, dat de door·u bedoelde �x-N.s.B.'er 
identiek moet zijn aan: 
Johannes Jacobus SMIT, geboren 20 Februari 1922 te-Rijswijk, 

_1/ ven be.roep buffetbediende, ongehuwd, hc--o-S'c..,u4�l. 

Iemand van die naam is inderdaad van 21 April 1947 tot 8 Juli 1949�j 
· Heck's Victoria Lunchroom en Café, Nieuwendijk� (niet 172 of

178,zoals vermeld)te Amsterdam als buffetbediende in dienst ge
weest. Door combinatie van Heck's bedrijven met die van Rutten's 
hebben sommige vroegere lunohróoms en oafétaria's van Heok de 
naam Rutten' s cafétaria, Rutten' s Buff'etaria or Rutex gekregen. 
In deze zaak zou betrokkene op 8 Juli 1947 (niet 8 Juni 1947) 
vanwege de P.R.A. gearresteerd zijn: Of' de P.R.A. ·u1t-terdam 
of van buiten Amsterdam deze arrestatie verrichtte is niet na te 
gaan. In ieder geval is omtrent betrokkene op politiek gebied noch 
in de administratie van de PRA te Amsterdam noch dezerzijds iets 
bekend. 
Een zekere Wilms of Willems, die een :t'lmctie in de c.P.N. te
Amsterdam-Noord moet hebben, is dezerzijds niet bekend, noch bij·
onderzoek bekend geworden. 

Met_het bureau van de o.P.N. aan de L1nna�usstraat te Amsterdam,
waar levensnd.ddelerikaarten zouden zijn uitgereikt aan deserteurs 
en ondergedoken N.s.B.'ers, zal mogelijk bedoeld zijn het adres

�L1nnaesparlcweg 172 boven te Amsterdam, waar Willem InijendiJk, 
. geboien 28-7-1905 te l'laassluis, woonachtig is. (Vide o/schr. No. 

2983 -27-'47 dd. 30-9-1948.) 

Wat de kostjuffrouw, Mejuttr
1 

B(J{, wonende Wilbelminastraat 1-II 
te Amsterdam betreft, ·is gebleken, dat op dit adres nimmer een 
vrouw van die naam heeft gewoond en men die naam in de omgeving 

(7ê)van genoellkl adres in het geheel niet kent. 
�· Op diir adres woont sedert Febl"ll@ri 1942 Mathilde van DAAL, ge

boren te Dussen Munster en Mlilkerk, 25-7-1893, zonder beroep en 
'kerkgenootschap R.K., verlaten vrouw van J.E.F.Leeuw�ndaal. 

Deze 
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Deze vrouw verhuurt kàmers en heeft, respectievelijk sedert 1940 en 
1945, bij zich wonen : 

�•Hendrikus Johannes Daalhuizen, geb.1-11-1907 te Uitboom, koopman,ongehuwd; 
- Antonius Joannes Lobbert,geb.5 ... 3-1895 te Raalte,landbouwersknecht,ongehuwd,

beiden R.K. van geloof.
Noch van verhuurster, noch van huurders, is dezerzijds op politiek ter
rein iets bekend.

Bij genoenlle M. van Daal heeft indertijd een zekere Smit, die werkZaam
was bij Heck's Lunchroom aan de Nieuwendijk te Amsterda� korte tijd
een kamer bewoont. Hij bad blijkbaar weinig zin, zich bij het Bevolkings ...
register te Amsterdam te laten inschrijven, want hij vergat raadgevingen
van de zijde van de verhuurster in dit opzicht zogenaami steeds. Tenslotte
hoorde verhuurster, dat Smit--, waarschijnlijk door verraad van een vrouw,
gearresteerd was. Wie die vrouw kan zijn geweest, 1s verhuurster onbekend.
Verhuurster beweert, dat het haar achteraf eigenlijk niet zo erg speet,
dat Smit bij baar weg was, omdat Smit zich zd eigenaardig gedroeg, dàt
de aandacht van omwonenden op hem werd gevestigd. Hij poederde zich,
hield van opschik en bleek een keer met een andere men op zijn kamer in
bed te hebben gelegen, zodat de veronderstelling, dat hij homosexueel is,
wel gewettigd is.

Wat tenslotte zijn beweringen omtrent de gepleegde diefstal in perceel
Brederodestraat 60-I te Amsterdam betreft, is het begrijpelijk, dat
informant hiervan veel kan weten, omdat zijn broer A.G. SMIT, wiens--

-:S: personalia luiden : Adrianus Gerérdus SMIT, geboren 30 October 1915 te 
's-�ravenbe.ge, laatst bekende verblijfplaats Alberdingk Tbymstraat 147 te 
Den Haag, ex-SS'er, hierbij als verdachte betrokken was. 
Van deze zaak is proces-verbaal onder No. 450 opge�akt aan het politie
bureau overtoom te Amsterdam, op ll Juli 1947; de diefstal werd echter 
reeds gepleegd tussen 12 en 13 October 1946, doch doordat verdachte 
A.G. Smit,voornoemd, wiens opsporing was verzocht, spoorloos was, kon 
hij eerst worden verhoord, nadat hij bij de PRA te 's-Gravenbage in be-
waring was. 
De diefstal werd gepleegd ten nadele van de weduwe M. de Maayer-de Bruin, 
destijds wonende Brederodestraat 60-I te Amsterdam, inmiddels verhuisd 
naar het adres Walraven van Brederodestraat 7 te Nieuwer Alnstel. Bij 
benadeelde bad de verdachte/dader A.o. Smit een kamertje in huur sedert 
ongeveer 4 ma.enden, alvorens de diefstal door h�m gedurende af'Wezigheid 
van benadeelde ven Zaterdag op Zondag werd gepleegd. Een belangrijke 
hoeveelheid goederen als linnengoed, tafelzilver, damesmantels en -jurken, 
sieraden, -radiotoestel en familiepapieren/polissen verdween.-A.G. Smit 
erkende, zich aan deze diefátal te hebben schuldig gemaakt en noenne als 

� zijn medeplichtige een recidivist, Cornelis Hendrik.Tegelaar, geboren 
28-5-1913 te Vlissingen,toentertijd wonende ·boven een obscuur caf-té aan
de Nieuwendijk 1Q3...II te Amsterdam. Naar bedoeld caf,, gensann "Royal",

J
eigenaar Freek Jansen, waar de echtgenote van genoemde Tegelaar, Hendrika

- Johanna Ram, als buffetjuffrouw werkzaam was, zouden de gestolen goederen
per taxi zijn vervoerd en vandaar aan een onbekend gebleven heler uit de 
omgeving door Tegelaar zijn verkocht. De opbrengst zou slechts f.300 heb
ben bedragen, waarvan Tegelaar f.130 .... en A.G. Smit f.170.- zouden hebben 
genoten. De taxichauffeur zou niet in de diefstal gemoeid zijn geweest. 
A.G. Smit zou de diefstal hebben gepleegd, omdat hij geen inkomsten en 
levensmiddelenkaarten bed, enigszins-door zijn broer werd gesteund en 
de huur hem per 1 November 1946 was opgezegd. Hij was dus ten einde raad. 
Alles volgens de verklaring van A.G. Smit. 
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De verdachte Tegelaàr, destijds gedetineerd 1n de Rijkswerkinrichting 
te Veenhuizen wegens "zwarte" handel, is door de Rijkspolitie in deze 
zaak gehoord, doch ontkende bij de diefst�l betrokken te zijn geweest • 
Van de gestolen goederen is nimmer iets achterhaald. 
Andere verdachten zijn in de mak nooit gehoord, omdat hiervoor geen 
aanwijzing bestond. 
Hoewel de o_pbrengst in vergelijking met de waarde van het gestolene gering 
lijkt, doet de verklaring van A.G. Smit omtrent de zaak, gezien zijn moei
lijkheden, niet onwaarschijnlijk aan. De gelegenheid welke A.G. Smit ge
durende de afwezigheid van benadeelde bad, om rustig het gestolene te doen 
verdwijnen, lijkt weinig gemeen te hebben met een uitgevoerde "stlll).t" 
onder auspiciln van de o.P.N. 
Hoewel de recherche van het politiebureau overtoom te Ainàterdam zich nog 
eens met deze zaak zal bemoeien, ten einde te trachten nieuwe gezichtspun
ten op te doen, is het niet waarschijnlijk te ftChten, dat een nieuw onder
zoek veel wijziging in de zaak zal brengen. 
De 1n Uw schrijven genoeme Tinus VAN AAIDEREN, wiens personalia luiden : 
Jantinus � AAIDEREN, geboren· 27-8-1904 te Meppel,· koetsier/cbauf'f'eur, 
weduwnaar van M.J .&.M.Boenning, gewoond hebbende Kinkerstraat 37-II achter . 
te Amsterdam, is op 24 Juli 1947 te Amsterdam aan een hersenziekte o� 

b,k, ,,..€4- leden, zodat hij niet meer 1n een eventueel nieuw in te stellen onderzoek 
� kiiiï"iorden betrokken. 

Hij was ex-politiek delinquent wegens dienstneming bij het N.S.K.K. en
lidmaatschap N.S.B. tussen April 1942 en April 1943, werd op 24-7-1945 
door de B.s. gear-restee�, naar de Isvantkade te Amsterdam overgebracht 
en reeds in November 1945 met meldingsplicht 1n vrijheid gesteld, omdat 
zi·jn gedragingen ge�n ernstig kai,t.kter droegen. In hoeverre zijn invrij
heidstelling met tussenkomst van de o.P.N. _geschiedde is moeilijk na te 
gaan; een dergelijke verklaring moet ·echter wel met de grootste reserve 
worden aanvaard, aangezien nog nimmer gevallen bekend zijn geworden, 
waarin de c.P.N. de band bad gehad. 
De vrouw, met wie betrClkkene Van Aalderen sedert 1940 samenleetde ie 

k , genaamd : Johanna van der Hoop, geboren 17-10..1909 te Amsterdam,ongehuWd_, .,,,,..(), ' // ,,,,, wonende Kinkerstraat 37-II a. te Amsterdam. Dezerzijds is op politiek 
terrein niets omtrent baar bekend. 

Wat het onderbrengen van dienstweigeraars op het adres Wilhelminaetraat 1-II 
te Amsterdam betreft is dezerzijds niets bekend gew�rden, dat deze bewering
staart. 
Het adres in de Weesperstraat 

I 
boven een bakkeri J. te Amsterdam is zonder 

nadere aanduiding bezwaarlijk na te gaan. aangezien er in die straat op 
de nummers !!, �, 35, 40, � §.Q, !Q.Q, � en � brood- f'JD./of' banketbak
kerijen zijn gevestigd� 

Een Heinrich van BERGBE, of' ielll8Dd ODder de schuilnaam ''Henk KOR'l'EKAAS" 
is niet nader gei&dentif'iceerd,kunnen worden. 
-------------------------�-----------------------------------------
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NOTITIE VAN HB. 
AAN HO en BIII. 

:Bron. DIHK. 

: 8 JUNI 1949 

Waarde bericht: w� betrouwbaar. 

Uit Belgi� werd vernomen,dat zich 
te Rotterdam het centrum van een 
c. sabotagegroep bevindt.

Daar zouden ook Belgische c. hun op

leiding krijgen. 

3-6-49.

HE. 
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t��ii°.� :· ;_' .. 
.. OP.l�'it"0. .. · 

· :_. .�;_-.:��-;..-�··'::· . .;t·' Ik noop over enkele dagen U zijn �aam te· .kunn�.n. 
, ··i( \ . . ·., .1 }., : . · · opgeveno Dit zou de baas zijn. Ze verwachten ..b.e:m elke dag •. 
. �J "

'IV"-
� '.:� 

l 
Van- de bijeenkomst! die ��.o gehouden ·wordt, ltrij gt U een-

' . i . � 
�;Îl0

b vei:-�lag, mit� .er niets b1.J21onàer§. gebeui:�. 
. 

��te zoon van Vos is in lndHf militair gewéest.-.liij is ook 

�"lk · P. 
.. naar de Vredes-conferentie in Parijs geweest.Hij· zi� n� 

·::c-�-�J.�M�. n Drente.(Petrol.My of Olie My.)·. .. , · 
�D-l;.lf./90 ,tve.- rEenmansorganisatie: Naast de··o:ffici�le O.:, P.N.bestaa;t een 

r? . "{ ' ondergrondse orgalll.isatie.Nie.mand kent me.er als twee per- , 1 
'1ri..;:_/·- soaeno Leiding onbekend_:) �·

� 

1e.- In het schrijven van 8 M� 1. (zie d. z� schrijven iNcu 220 .. van 
9 P,ei) werd vermeld, dat de vorige voorzitber uit:getredén·· 
wa..s. De bekering schijnt echter gefi.mgeerd te zijnoltij is !
niet te ver-trouwen. Hij heet STEVENS. 

· ·
--

.. � 
Nuth, 130 exemplarea; Terwinselen 90, Chévr.èmont ?O, . 

ie.-

!

Enige tijd ge.leden werden in: _ ., 

· j � 6-��- Treebeek 130; BrW1Ssum 2551 Sittard ·104; Hèerl�n 210;

, �.� . · Lutte rade 102, Susteren 39; Kerkrade 106; en Waubach 274 

· ��lj$Li� \exemplaren van "De Waarheid" rondgebracht, 

VIIèo- De bouwvakarb�_iders in de kampen moeten ,in de gaten ·wor
den gehouden.Er zitten communisten tusdEm.Er komen telkens 
wel anderen. 

VIIIe.- Politie u�aurits" betrouwbaar op_ politiek gebied. 

IXe.� Italianen: te vertrouwen. 
Polen: op de Maurits goed. ·� · 
�ongaren: zeer voorzichtig �ijn. 
,�ovenen; niet te vertrQuwen. 
M.ax Oset, Tulpenlaan t 46, Lintlenheuvel, uitB�et links. 

, :, .� · le.- In l,948 bestond te Gele an de ,_u.g·�!��'z.�tl&,Qlal,JeRl?2a9-,,._· • t
. · Voorzitst_er: Mevr.Duselier. (mäîïop $.B� .).-

Secret: Mevr. Pol - Pool. 
�Ie�- Jheok, H.Past.Wijnenberg 18,.Maastricl:It - gevaarlijk. 

. . 

(uit .België).- . · 
. 

· 
� Van 'Iibegee, Brusselseweg 91 Maastricht - �deloos, is_ zeer, 

goeo. vakman, kaap, geestig, uit.Bond v.Werkers i/h Mijn-
bedri�f; nu lid CoP.N. ??'? 
B�j Nuil, Heidestraat, Geleen: - · )Kernvergaderin,gei 

_ De Vries,· Surinamerstraat(21 o.f' 19) Gelee� ook. -Russisch• 
Witvoet, H&ns, zeer begaafd, Bankastraat,} ler�n.Ba�s met 

1 

Geleeno · · • motorfiets. · 
·cz1j�r1)� 

1 

- Boosten, bakker te Stein, ,is instructeur C"P.N •. .-. . . .
Vele personen in Stein sympat.h.met OoP.�. Officieel)naar,.· ••
één geregistreerd •
.Algemene indruk Maurits: rustig, wel zeer materialis'tiscb.:�
Komt hier ook meer actie? Ze verwachten hetlll �-�'

�. :,i,•· ,j 

N.:S• .,.. De noodzakelijkheid om in de �ijnstreek een bepaald persooà.,�811-
te ste.l.Len, kwam ook hier tot l.liting,. hoewel er op de Maurits .. ,·

iemand voor is, was het oordeel, dat de Mijnpolitie'bi.er �
gesch.tkt voer was 1 . . · • • · • ,• -·

' ---• ... -·----------------'--:.....----------:.-- . 



Ve.rbinding: 19 
c/1 no. 858'49 

. VBRTROUWLIJK' 

Datum:

O�erwerp: Vergadeiing van de c;.:P.N a -U-tiecht�
"Werk:spoor 11

, gebou.den op 12-.8:--49 
� . 

Be±ichtgever betro�wbaar 
Waarde J. ing ber ieh : . faem 

-- ,. ... __ - - .. - {
,_

� -.. � ........... ..., __ � ---�----------------------�-----------------,.,..,.......,;,.,._.....,.�-,, .. . 

. -i_�j-✓voor de eankon,diging van deze vergad· xi� ·zie bijlage I. .:
:JJ,."' ,.v Aanwezig wa.e n :-' , , f .è ,i,�, , 

;_:-� 1 l 1�nrns VAN DER J:!i'.BSN (alias: 1-ües van der -Steen), geb. te 

\,'i"W" ,\J.,/ 5dhev:nin�en 26-1-21, wonende J.P.Koens-eraat 29, Utrecht,
_ v-r -.r1",,..,

(l 
01.,g;an1sat1e-secretarj.s; ' q_.· .-s��s 

(. v,.,r:,r t.\•,f ,,.__ t G=rnARDUS .M�TütHU9 FAAY" geb. ;_15-5-18, -propag8;t:ldaleider 
• f. .. "Yerks�oor"; � · - ;� 

-0· 1'-;; G-OEDEE ( peisonalia niet ·bek.end),. van beroep t-fmme:rman, 
.,. sub-penninpneeater; 
;-" 'LOUIS v.d. PAL, gsb, te Ut:r 

Zuylenweg 34 te �u�len, su.b
Jl icum:-:SLIS NJ..GTEG!.J,Ii, geb. 

houder. 
-

r 

t 9-5-12,·wo ende Sweder van
e nn ingmee ster j 

as 1.str:icts-toeziaht- i:J.;-<J"Ol r 

Besproken werd û.e oxgvrdsa-;;ie v�n h&;t �.s. Waarheids
Zomerfeest. 

Volgens M.v.ct.Bte.en moesten de werk.ezs op stap g2an voor
de verkoop van kaa�ten aan Werkspoorders, die met een 
speciale �erk3poor-bus naar Amsterdam zullen g�an. ( Op 
2t:: Aug. w&rs:n er 24 ,;persvn-en ct•ie zieh hJ!dd.en opgege.v:en .
Verb. 19). Het ife:Itt.tek'van d.e �tobµssen vir�<it plaats op 
Zondag 28-8-49 om -g uux van :f '½tet Páardêveld te Utre oht. 
�e autobussen uit Arnhem en omgeving zullen op dat tijdstip 

. ook aanwezig zijn en Q.
r n w-0J;.d� in ço:.i,o

. 
nne naar Amste.rda:fu 

/ !.:..,ereden. Ook gt.än�e v:1! d� -ru�.- xiatln 'te Zu.ilen ver-
-�- __ scbill.awi.e .le..d.eJi. me__�' 

. :tll.;.. cfe ze 17,artre Kk:� o om.-':__,_11...,1
_
1 ..... r.· ... �-,--.---

y _Ve;t.'der kwam de bed.rufskrant ter sprake, d1.e .periodiek 
1 zal gaan verschijnen, te beginnen i?l.Jia.'Dt. a.s. Faay had 

ieea"i, een-a:rtiKel�gesohreven over de IJzergieterij, wat 
\[('- <9 1 Uai:;tegaal deed opmerken: i

1Het moet niet altijd de giete:rij
zijn. Op de g�eterij' zijn wij wel het sterkst vettegen-

l �n-O rtwoordigd, maar er moet n� eens een andere afdeling van 
.u, .l>"ï{erkspoor onder de loupe genomen worden". 

Van der Steen had over een politiek onderwerp geschTeven. 
Eij stelde voor, van de partijgenoten 5 et per week o! meer
te vragen om een goede uitvoering van de krant mogelï

°
jk te 

\ maken. oo;.c zou er op het bedrijf voor hetzelfde doel met 

./4 steunlijsten gewerkt moeten wörden. 
· )>'. .Bij de ,iaarheidslezers en de met dB EVC sympe.this�renden 

zullen huisbezoeken verricht moeten worden doo.r bovengenoemde
personen. 
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burenu Ka1ind J,_ 
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·,i�I"Vt\U door cij op a:f'&,'Clegd.cn ar1!Qt�e_,a
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J)e !rurpecteur..JUj41r��Q}->..eur 
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' Het Hoofdbestnux heeft' il.� aM. ;,�exksi,oor": in hot
f leven geroepén,�n door de hier aanwezigen z�l dez� af

/, /t} deling moeten -worden georganiseerd en uitgebouwd •
.,....}Y Door GOEIJEE wordt gevxaagd ·of de f'ilm "Het IJzeren 

!
Gordijn" nog in Utr.echt komt. Nagtegaal ai:itwoo.rdt, .dat · ·, deze film ni.et in Utrecht zal dxaaien en da,t hij naar de
Vreeburg-bioscç:>op is �,eest �.rfdaar had gewaarschuwd, 

d • de.t· als die film ,-dflar:··kwam1 :O.-a.:. �io,se-oop de•--¼lol.cht. -•in giag.
· Y ·Jifa�tegaal vröeg daa'.ro.:p· aan v.d. Pal om de .plattegrond

(blauwdru.k.) van Werkspoo'X. Ileze plattegrond -is· opgehangen

9 
in de afd. ·t,

_
J .• fl:. •. van, ·uerkspoor" v. à,,FA:ij zou :pro be.ren

.• deze weg te halen. 1.U1tiJ<e het niet, dan zou v.d. Steen
erover praten met dsgene d e de blàuwd:ru.kk:eD. maakt;

Á deze is echt�r mome.nteel ziek-. (Zegsmat:i maakte de opmer
. )>.., kine, met dit �egéven zeex voorz.ichtig te 1f!erk te gaan, 

omdat in IJ .t . .ook ommunisten werken'}, 

Zie aankonq.i, in bi lage r'J: •.. 
Aanwezi-g ·14�rea,..de;ze fde pexaot�Jn. a1.s in de verèeder"ing 

fdi vttn 12 h.ugu.slu..s en �ove..o.dien: . 
0-( c�• >'..)' • J.AN HJNDlHZ, T�' �{AA..,, �eb. te en-en 29--9-07 ,. wonende ,�/ ..1J

.Nieuwegracht 14� te Utreeht, - , 
¼\_�� � /·ARIE COBlililiIS VAN WILLIGEN, geb�. 12-10-23,� 
f--�'F' I .""::n:ç:IDT g�.

2
:;1:;; 2 ·!':;: & �-g�::::•::

« 

l{wani. van de .n1.!jke ·�r-�a _.rfng ntef'� t�:i;eout: . 
. f 



Uit 

.Voor 

Ag. nr: 

0D 244 Utr. 

no 1490 

68898 

UITTREIZSEL 

Naam: CPN VERGADERINGEN UTRECHT 

Naam: CPN ILLEGALE ACTIVITEIT EN ORGANISATIE 

Afz. : ID Utrecht Datum: 3 0-8-4 g 
Aard van het stuk: verslag vergadering CPN distr.Utrecht, Bedrijfsafdeling 

nwerkspoor'' geh. op 29-8-49 

• 

NAGTEGAAL deelde mede, dat dÎ plattegrond van Werkspoor nog niet 
binnen is (zie ook rapport C 1 858' 49 dd. 25-8-49) en dat alle namen 
en adressen van de leden van de fabrieksraad en de kernene nog niet 
bekend zijn. Van der Steen stelt voor om zelf dan maar een platte
grond van Werkspoor te maken • 

Uitgetr. door: Gr Op aanwijzing van: B III g 

Datum: 

� 40060 • '49 



-,vergàdering ;an de CPN.-Di�tr.Utrecht Bedri.if'saf'de.1ing Werkspoor,
op 5.�.t9 \� ✓zuilen. 

.. 
' 

� 

,Q "i' • ,.!'!., 
, ... • . 

JI 
_;. .· .

-·2- ..

. Ook zullen er li'jsten worden u;Ltgegeven w�rn:rop. gelden
\moeten worden ingezameld voor een cadeau aan kameraad 

\
Stalin ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag. Het cadeau 
zal bestaan uit een bronzen beeld van 1�85 m voorstellende 

/.een Nederlandse a�beider. De aard van het cadeau moet echter
. .voorlopig geheim blijven. Ook zouden door het Hoofdb€stull.r 

Jverschillende kleinere geschenken worden gegeven. 
�"'"?'�boor NAGTÈGAÀL'werd' er nogmaals op gewezen dat de platte-' 

..,� 0· 0 �,� 1
:.:.: 

·!g:r-nnd·· nn� W-e:tkspdti1: · ·nt'Eft- ·'binnen wa13 '(z1e· ·ook·' äê · r·appor të n
.00,,_, -...:a;1-s5g,49 dd 25-8-49 en c/1 875'49 bl. 3 van Verb. 19). 

·ï / Doo,r., het dist.rictsbestuur is erop gewezen dat voorzi�tig
_1.b.ej.d- op de bedrijyen in acht genomen moet worden met die

ffi V ;pa�tijgenoten die nog onbekend zijn op de fabriek. Het was
Jl-.0 ;.. : het dist.;rictsbestuu.r gebleken, dat de communistische leden

,/ !in äe fabriek weTden achteruitgezet. De nog onbekende leden 
� 1 �oeten vóorlopig wat op de �chtergrond blijven. 

,-···.·De aia. Wel!IBpoor gaat O,P 9-9-49 met de werfactie voor 
01) "De Waarheid" ,begfnnen en dan in hoofdzaak onder de BVC-
3r•-c.- leden die nqg niet de�e ki:ant lezen. De ve:rzamelplaats is

,.1..,hoek Marnixlaan om 19.30 LUU'. 
; Ook zal geprobe�rd word�n 1n het kader van de Vredesdag 
•.op de bedrijven 1 minuut ,stilte te houden. Hierover komt 

.- -- -· - --· n .. 

1 40g een manifest �n ttevaps �al de "Werkspoorvonk" die aan 
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Blijkens een mededelinc v3n CPN-zijde, had iemand een 
/;brie.fje ontvangen van PIBT&R G1 IHIIBP ( 14-5-18 te· ÀII}sterdam)

� van de vol�ende inhoud: 
"Kameraa-d. - Hiermede wordt je verzocht Donderdagavond 8 
"September 1949 voor een bespreking in het partijgebouw t-e
"zijn. Partijboekje medenemen. 

P. Gnirrep, 
p/o w.g. onleesbaar.

· 

k 7 l 
.Bij deze •bespreking waren �nwè.zig de leden van een com-

'V-/J, - .. • , migs1e, gevormd àoor: - - -

. __;b �.a ·�'JA? HEp-DRI�..l:IJI'ER, geb.,. 1_C)r-2-06, 
��1.tf..r �·ALBiRTUS m RIJK, g�b. 18-3-22, 
-�"].� /"JOHAHNA P,AlH,INA CORd.:LlA h()};'fER.JLfK, geb. 8-11-26,
� '1: . .< een iekere SC�UDE, 
� _een zekere RIEDIJK, 

,..,...Mevr. SNIJDERS {personalia niet bekend), 
,x Mevr. Raamsdonk (waarschijnlijk A::1rA RAAMSDOUK,-JAGER, geb. 

te Zaandam 30-5-13). l 
4ls vexbindiugsm.a-n 'tusse� Am�terdam en deze. commissie trad

Op PIJJTBR GlURiijH>.. iV-OOrnoemd. _ 
. 

Degene die zijn partijboekje moest inleveren kreeg dit' niet 
meer terug. De reden was dat hij 'in aanmerking kwam om tos ·tik,

èd-e t'ot de o·,de • Zoals uit de besp:reki.ng 
a rrsp ti.e · 1 d!ru.k e, betekent dit dat. hij 

als "stille ven0,09,t zou !�aan werken. Met stille vennoten 
worde be oeld personen, die zelfs bij de co.mmu.nisten niet 
als communist.bekend staan en gewoon lid zijn van b.v. het. 
l:NV of de KAB� Zij laten zich niet uit over politiek o.f 
praten alleen .met de P.v.d.A., of ïndien dit beter ligt, met
de KVP mee. Zulke personen zijn uitstekend geschikt voor 
sabota �'!_!_r}� �n de bedri_Jven; do9.-rdat zij niet als communist 

e n slaan, al e aan acht niet op hen en lopen zit,min
der kans op ontslag. Hebben zij hulp nodig; dan zal getrao�t.
worden meerdere mensen in de bedrijven te plaatsen; de still�. 
vennopt zal worden ingelicht wie dit zijn, doch de anderen. 
blijven· er onbekend mede dat de stille vennoot communist is. .._ 
(In comrnun.istische kri heeft à.e kwestie van_ ontslag__e_Q "'' 
ac -in van communi t de be r ei.'îTeedS:lan r 

e aBn ao rapport C -931'49 dd 

� Verb •. 19 
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Uit 

i:?1t/-!.i. .. a. '. Ag. ho.: . ... jg __ f2. ...... . 
Voor : . ..t). . . ...l'f.gtl.. ..

t-Ulf.tlTAFDELIWEN.

Vooral vierd de nadruk gelegd op de bedrijven, die binnen de grens

I�. liggen van de buurtafdelingen. Het districtsbestuur wil op de hoogte

,�, v1orden gebracht van alle details, die betrekking hebben op het bedrijf,

zoals soort en grootte van het bedrijf, sterkte personeel, arbeidstijd,

• roductie enz. Elke afdeling moet hiervan lijsten aanleggen, die t.z.t.

J_:
aar het districtsbestuur moeten worden gezonden,

,{; 
• , Aan het einde van deze vergadering werd medegedeeld dat voortaan

colonne's zullen worden gevormd van ten hoogste 60 personen, Iedere af

t9 delingsbestuurder zal verantwoordelijk zijn voor een colonne. De colonne
,.� . \� leider zal een politieke taalc krijgen en in feite een assistent worden

• 

van de politiek secretaris van de afdeling. Zij moeten nauwkeurig op de

hoogte zijn van alles v1at op deze colonne betrekking heeft.

Deze decentralisat�e wordt doorgevoerd om de buurten en afdelingen

beter te lmnnen bewerken en acties te voeren.

Voortaan zal er streng op toegezien worden dat besluiten, die door 

de partij worêien genomen, ook worden uitgevoerd, De partijgenoten, die 

hierbij in gebreke blijven, zullen worden l en daarna in de

gelegenheid worden gesteld om een bepaalde opdracht alsnog uit te voeren.
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BU_REAU:_ Kabinet

No. A. 71/1.iB Geheim 

Bericht op brief van 
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Mn wordt wnodit bll ......_,aa ,, .. clcu bttd ct.,.. 

....... afdelaagn■...uuu 

betreffende Stootgroepen Kaninform � :S-·/ 0 c5' &> . . \ · 16 SEP.1949· 

I, ,,�- ©rl ACD/'_, .......

T . 1· 'j / " r 8 
. . 

fd 1· P 1· en verve ge op = n..,l!ChrJ.Jvcm dd. .-•u1311Stus 19/i.9, . e :i.ng o i-
tie, Bureau Kabinet� l!r� .\. 77/1.B Geheim, heb il� de eer u:rooeEc1elGostrcnge 
mede te delen dat omtrent de in het U ou 7'necerriber 19i;B toegezonden rapport
betrèff'ende de Stootuoepèn der Komiru.'on.1 gonoc1�de pcr:ion;n het navoleende 
werd gerapporteerd: · 
!,an het Handels-i.1cgistor te ;unsterdam komt voor: 

7'BA�iD :Jt::>�;,\�S TOLI.il�:, geboren)5.G.lO te ,,Jnsterdam, \'/Onende Oude Kerks
plein 38 a te ,unzterélam, godsdienst eeen, beroep Cufe-houder, pas9oort cert. 
1634- tot 25.1.4-9. hij is gehu\'1d met: ' Johanna Margaretha van �ooten, geboren 27. 2. 11 te iünsterdam, godsdienst geen,
paspoort cert. 1635 tot 25.1.4-9. Tolmcyer voornoemd kocht op 9 Juni 194-7 het 
C fe ge1:ia� "Sr.hrGi';r7tpren" en gevestigd Prins -iendrikkade 91 te Amsterdam\J.'lJf v.:i;; lT.e:i{ :cos, eelioren 25.12. '72 te 1.'drua. Laatst genoemde woonde 

ins Hcndri],-J::ade 91 en volgens le aangifte 1erd de zaru: in 1897 gevestigd. 
Volgens bekomen inlichtiricèn komen in het cafe veel zeelieden clie communis
tisch getint zijn, maar rapp. heeft de personen nog_niet gesohaduvld. 
Het is echter komen �st te staan, dat een belangrijk contact van opgemelde
B.B.Tolmeyer,_Jiet Cafebedri�f en Burgerhotel, genaamd "DE IlEtB.S" is, welk 

---::- Cafe en Hotelbedrijf is gevestigd Beursstraat 5-7 te l!l!lsfordc'll!lo 
Volgens opgaaf van Bev.·1og. en Handels-]egister to .Amsterdam staat dit loge-
ment op naam van: · · 
Bfülfü\..<DUS IIICOL.:.,\S TÓL. :'::YEil, geboren 4-o 9. 95 te .'\lllsterdru.�, v1onende Oude B...-ug
stecg 7 te Ansterdam. Hij stav.t als Hotelho�t1er _van beroep i.neeschreven, en 
voorheen wcs hij bier�o�telav.r, paspoort cert. 32377 tot 26. 9.4B, U.K. levens-.
lang. nij is eehuwd met: 
-IJS:BE8TI1A J,!iè�L'. ;,:,'.TiliUS, geboren 2�.12.03. te _.:msterdam, godsdienst H.H., 
paspoort cert. 32376 tot 26.9.1+8. Zij is eisenoresse van het Cafe "VL'.Nf V.�.N 
JI.Û>'.l'Eill)J;J.'.'' sinds 14--·11.4-2, ·wel!: Cnfe i::: i:;evesti[;d Ot\de _Brugsteeg 7 te ,mter-
dam. Zij zijn onder hm,elijl:sc vooI"\'1• eehuwd te . .mstord.'.un op 7. 12. 34-
Hoewel van B.B.Tolrneyer aan het !'!.!).van Politie ·of,l. Politieblo.d niets bekend
is, kómt vo.'1 B • .î.'.i.'olrneyer het volE;cncl.e voor: •. 
18-4--11 · Aan 1/1 p.v.b. no.196 t/z diefstal w.n _r!lltchine onderdelen. 
11-3-13 P.v.b. no. 184 en 34-0 a/d 6e Sectie t/z <liefst. 2 mnd. gev.str. 
24--6-15 Krijgsraad Utrecht. Als soiaa.nt 1.iet v:oorclen dreigen van een meerdere

in rallg. 2 mnd. det. 
11-5-17 Hoog EU.Ger.hor t/z 
21-2-18 ,.an 4/1 p.v.p. po.99 

aètèntie 2x gepl. tot 5 mnd. mil.dat.
en 139 t/z diefstal in vereniging. 

'?.fr. . 
. ' ' 

AAN: het i.i.inisterie van Binnenla.,dse Zaken, 
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 
Java.straat 68, 
1 s-GRAVEi fHAGE • 

t.a.v. ''.}_ef. L. POT.

Lw 155 • 25.000 • 19t9 

- Op -

., 
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Op 27.3.18 
8-9-18
16.11.18
27.5.19

22.10.20 

l8.7.2L1-
23.2.3l1-

29.7.35 
2.8.3.6 
3.11.36 

27.1.4.0 

aan mil.reci1ter gezo.1c1on. 
;,rui 6/2 p.v. b. 865 t/z.diei'st. (niet vervolgd). 
lwi 1/1 p.v.b. 868 t/z hot lossen von revolverschoten OJ? t'1ee a.p. 'f 
Hoog Uil.Ger.hof t/z 3e detentie 2x gepl. tot 8 nmd. miloll,evo str. 
t/z. dief st. in voreni�il'lö tot 1 jaar en 6 mnû. gev. str. 
Aan li-e Sootie p.v. li. no. 231 t/z mishcrnlc.ling v/e. ambtonaor. 
Veroord. tot 6 r1ol:en i:;ev.str. 
\vn 6c Sectie p.v. o. no. liJ+5 t/z wedersponnigheid. Drie .-.eken 
gev.str. 
,�m le Sectie p.v.b. no. 51 t/z modepliohticheid ruin äiefst. 2 ja.ar 
gev.str. t/z heling 2x ge:ü. 
--� le Sectie p.v.li. no. 299 en 3C9 t/z heling 
,.e_n 6e Sectie p.v.b. no. 191 t/z beler, .. ering. f. 4-- boete of 4 dgn, 
hts. 
P. v.b. :10. 339 rolitie te 's-Hertogenbosch,
P.v.b. no. /�07 t/z tliefstal.
Door invoer en accijnzen alhier p.v.b. wegens verboden ve!'voer
van 7000 boekjes sigU!'ettenpapier 1.1et luxe auto •
. ,_n 6e Sectie le .".i'ü. p.v.b. no. 712 t/z ort. 31 uuteursv10t.
r. 1,.-- boete of 15 dgn.hts.
P.v.b. no. 1185 van 6jl t/z verüuistering.
kin H.D. vun ?olitio p.v.b. no. 1413 t/z art. l on 2. vorstrd:ken
logies en kampeergelegenheid.

is houder v/e. z,g. tn0!1u.cine i11ric.1ting. 
Gr.c dosc.·no. 118 a van bureau z.P. 

Laatstgenoemd cafebedrijf "De :::leurs" is een zrunólplaats van zeeliede!l. met 
·communistische inslag.
Een persoon genaamd:

1 i 7IL.'IBLMIJS JOAlfü, DE LOOY, geboren 14-3,08 te ïlnspik, op 27.12.45 c;chm,d te 

, 
1.feine (Dld) ·1:1et: · · 

,, J l - PIE'.!."'ERTJE SC:-U.JRii;G, geboren 20, 9. 18 te Schicdn. .. , is oen cornmunistische rela-

[)1:1,. tie va..'"l Bernardus J icolaas Tolmeyer; 
• • De ·Looy, die achtereenvolgens Schipper, sleepdienst-Kapitein v&rende op Duits

land en Bel::;ic is g<:mecst·en thans als reder staat ingeschreven, heeft een 
pas geho.d tot 19.11-37 en op 17.5.47 vroeg hij ·een nieu·i:e "pas aan. 
Bij zijn thüisvaart woonde hij in het logement "DE :aE!JRS" en staat thans op 
dit adres als ·wonende ingeschrevèn n�l. Beursstraat .5 huis te .msterdam, 
Als zijn godsdienst stant vermeld, :.{.K. 

0 

Aan het Bev.Reg. te Zaondam komt voor: · 

1co.,.NELIS v:.: SPim:TERE::, geboren 25.8.96 te Oostzaan, beroe9 los,�crla.=, 
L• nationaliteit geen, godsdienst J;,;-i., wonende :JozengracJ-it 3, het1"1elk werd op

gegoven op dd. 25.10.l;B. 
Hij is Staatloos volgens sdh:::i:jven Comm.va.'"l Po1.. dd. 18.4-39, no. 3312/38 
doss. V. 3+ 
.b.an het H.B. vrui Poli t:l:e te Z:iandam komt hij voor aan hét uoli tie blad n. 1.: 
1927 Voor\"/, voruiis gehad t/z diefst. ·voo hout. 

-

12.3.31 Diefstal van een portemonnaie ·met geld.
Bij de I.D. aldaar, kartotheek éxtrdmisfön, komt hij voor als coinmunist, ].!eer 
is niet van hem bekend. 

1 Tevens kant voor: 

1 ' J�KLt\.AS DE ïiIT, gei,oren 21.6,20 te Zaenéla:.1, beroep tegelze�ter, gods"enst geen,
•/ A. 7 C _gehlrl'ld met: 
1 '. ,-::l\JOH�-UIA IIEIDfA VlfüWEIJ, geboren "21, l'O. '23 te Boskoop, ·,"lonende Gelofld.nstraat 

33, het1•1elk werd opgegeven op dd. 6.12.47. Zij hebben tv1ee kinderen volgens 
opgaaf Bev.:ieg. to Zaandru.1 en ,.el: ,\afje, geuoren 16.9.47 en Johann�s Jacobus, 
geboren 30.6.49. 

- Aan -
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-"Ll1 het l!.n. VM Politie to Zanndsm kant hij ook voor, n.l.
Uitgesloten kiosreoht tot 30.8.5ó en
28. 7.1i13 P.v.b. no. 169 T/z art. 79, Veo en Vloesverord. 191,.2.
Ia.aas de fit, is op versohillonL1e oOllllrunistisoho blo.den [;ee.bonneord on l:or.tt uit
een dergelijke goo;ientoerde famill.13 volgens afd. I.D. nlcle.e.r• Over :::iJn é,;Cdr -
gini:;en is op !1eden niet::: naders bekend.

DE J.:IHISTJ.,;H V,\IT JUSTITlli, 
l' e.mens doze, 

Het Hoofd van het Bureo.u Kabinet 
van de Afdeling Politie, 

. ;{ci:a:-. J.P.G. Goossen)



l DUPLICAAT 1

Q E HEI M.

10071/ro/ass. 
16 September 1949. 

l'laar aanleiding van Uw schrijven van 26 Mei 1949 no 0259 
is een onderzoek ingesteld waarbij het navolgende gebleken 
:i.s: 

Ad"l. 
Genoemde Frits de Vries is genaamd DE VRIES 

Friederich, geboren llo5o07 te Hattingen, werkzaam op Staats
mi.jn Wilhelmina :> 

wonende te Kerkrad·e Hozenstraat 20 o Hij is 
lid van de CoP.�. 
liij heeft op 7.5049 in nachtdienst gewerkt met de voorman 
MESTRllll"I, werkno. ll28. Deze voorman staat gunstig bekend
en is geen communisto 

Chr. de Vries is genaamd DE VRIES, Christiaan, 
geboren 4.2 .10 te Dumburg, werkzaam op staatsmijn Wilhelmina 
onder no. 431, wonende te Kerkrade Rozenstraat 12 o Hij staat 
bekend als communist, werd in de nacht van 16 op 1 7 Mei 1946 
sangetroffen in het bezit van communistisch prope.ganda-mate
:daal voor de verkiezingen, was in 1946 oandidaet op de com
munistische dimidentenlijst voor de gemeenteraadsverkiezing, 
111aa in 1949 wederom candideat voor de C G:e a.N o voor de gem.eente
raacl O en is geabonneerd op de Waarheid G 

Of in zijn woning op 16�5.49 een vergadering ia gehouden, 
ion niet achterhaald worden. Deze woning heeft nog steeds 
onze aandacht • 

Vos is genaamd. vos, Jan, geboren 15.1.89 te Odoorn, 
werkzaam op staatsmijn Wilhelmina onder no. 484, wonende te 
Kerkrade Seringenstraat ll. Staat als een actief communist 
bekend, bezocht in 1946 een E.v.o. meeting, is geabonneerd 
op de Waarheid, ondertekende de candidatenlijst der c.P • .N. 
,roor de gemeenteraadsverkiezing 1949, en heeft in zijn woning 
portretten hangen van Stalin en Lenin" 
Ook omtrent een bij hem gehouden vergadering is niets bekend
geworden. Ook dit huis heeft onze aandacht. 

Ad o 2 o , 

Genoemde Chr. de Vries i.s dezelfde . als onder
runt l genoemd. Het huis is geregeld op Maandagen beobser
veerd. gewordeno Tot heden is nie·ts gebleken • 

.J.c;.do 3o 
Genoemde zoon van Vos is genaamd vos, Berend,ge

horen 27 "3 .25 te bmmen, wonende te Kerkrade Seringenstraat ll 
Hij was sergeant in het .N oO .I o Leger en zou. thans sergeant 
instructeur zijn aan een school voor militairen te Leideno 
Hij ondertekende de candidatenlijst der c.P.No voor de gemee1 
*=ersadsverkiezing 1949. 

Ad" 4o 
Hieromtrent is ons nog niets gebleken,doch dit 

lijft otize aandacht houden� 
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Ad" 5o 
Hier heeft een persoons-verwisseling plaats gehado 

De persoon, wonende te Kerkrade, dullanderatraet 25, is niet
genaamd Stevens, doch PLUM.,Mathijs, geboren 24a7o19 te 
Kerk.rade, bouwvakarbeider o 

.Deze was in 1946 candidaat voor de gemeenteraad ( no.3 op
de communistenlijst). In zijn woning, waar portretten hingen
van Stalin en Lenin, was het correspondentschap van de
Waarheid gevestigd'en werden vergaderingen gehouden. 
Hij heeft thans voor alle functies bedankt ..

Ado 60 

De ge.noemde getallen zijn aan de hoge kant; het 
abo.nnementental is sterk teruggelopen. 

Ad o 7 • 
ls bekend en heeft onze volle aandacht.

Ad. 8. 
Is bekend o 

l�d o 9 o 

De vreemdelingen µebben onze speciale aandacht en
,omtrent hen houden wij U geregeld op de hoogte. 

•: 

Ad"10. 
Is bekendo 

Adoll. 
YHECK, Hubert, gebor�n 6.11.93 te Stollberg, werk

:'t;aam op staatsm1.j n Llauri ts onde;r no o 33 81, van Belgische 
:o.ationali tei t, wonende te Maastricht, .Pastoor Weinenweg 18, 
.'.s in 1920 vanuit Belgj,ë naar Maastricht gekomen. Hij staat 
,;ildaar gunstig beleend, beeft nooit aan politiek gedaan en 
.ltwam nimmer met de politi� in e�rakingo

HO.EGEE, Adri�an, geboren 26"3.24 te Maast-richt, 
werkzaam op staatsmijn· 'föaur.i te: onder no" 4830 1 wone11de te
Maastricht, .Brusselsew�g 91, sta.at te 1Iaastricht gunstig 
bekend. Hij was voor zQver b�k�nd, nimmer lid van de A .B oV{ .Mo 
;.;:taat ook op zedelijk gebj.ed · g1.U1Stig bekend o net de "zedeloze 
wordt vermoedelijk bedç,eld'HOEG-EE, Abel Jilia, geboren 
27"le2l te Vreeswijk, schipper� gedomicilieerd te Vreeswijk, 
Eet Zand 7" Deze werd op 3l.7o45 te Maastricht veroordeeld 
tot· 8 maanden gevangeniast:rf:lf ter zake overtreding van Art. 
247 c"q. 249 en 239 ·:: .. v.s<> · 1 

Van de kernvergade,:ingen te Geleen zijn wij op de hoogte 
nn w·ij hebben meerdere',ber�ohter+ hieromtrent doo1-gezondeno 

' . 

Met Boosten, bakker te Steil'1, zal bedoeld worden BOOSTEi� ,, 
.i;eboren 6012.97 te Stè�n; woq�nqe te Stein, Kruisstraat 6. 
Deze staat bekend als "H-it�espfoken communis·t a is propagandist 
voo:r de Waarheid en abqnn,� op dit blad. Vlas na de bevrijding 
).id van een groep E?Xt'reaj.sten te Stein.Omtrent deze groep is 
üe laatste jaren niets m�er geb�eken. 

1\Jo o 79. 
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U�o� ·:... './ó.D .. i!_�J!.,...:.
;.... 

N-0.ar aanle1dinR. van de 1n"1oud van boYenberloel�� brieven 1•1on'\t 1'!1"�"'�d�eld, 
dat ,inedi, roet het oog op 1'e VA� r-;er�-ve-na bet�f:f<ffi.de de _personen1· dj.e 
i� b.ov.-nbedoeld verband een rol zouden spelen, aan�.Y:elijlr dez�rzijds 
:-r:-0t een nnn"'!r:!joek_ is ,--:e-v•13�J· t, toMAt U·.� pogineen, nad�re inli�htin�
t� kri .i�e-ri van d� �fri�ling ï>o.l.i + t� v,3n het lfinist.e1":ie van Justit.ie ,B'.iccee 
zouden hehben

l) 
01.' v�1 d-, zijde vii11 de td.jkapoiit1,�·meer gegevens zou�en::··'·.'� 

v1ordenont.v1:1ugen. , :;•�"'f:. 

� Dlif 4# �.::.;;�::,,
""

!.� 
i �. ";;:::�•

è
;:: :::·::!�:.:;:.;:"':";:,, 1;:�.�=:.;,'

><"19 · · /
vernoin�r.. :ae�ipht'?;"vers, h:l.�'!'omtrent p;epolst. hadden er eve1!rain tets van

- .

vernomen. 
. i 

!.fill !:_. · r��L� • 

1,at deze vroep;e11' lui.t..,nimt ven de lnt•mationale.�r:i.ga.c
. 
1�-,· welke de8ti�ds 

deel nam een de rtri jd in SI"";, je, 'betreft, zij op�m,,rkt• dat in dë' ad-
:ninistrstie van -deze d11met niemand val'I ·die naam �oorkomt, diè i_dentiek

· net h"1'n kan wo;ro en geiiC ht • . · 

Dè door U genob.md·i, \üllie) mus V�lentein (tweede naam luidt niet Velen tin) 
_· \ füûf0$th-.. 9 geb o P,..10-.1916 te Anster·do.!l',van b�-:-oep lnl1sso1ülder, momf,nte;;\ 

. , �b9.onende Se Leliedvre!"aatraat 19-I, te i..lnsterdeI!I leen �i�r nie't tn '38!'.�r'lcing
,l.c.., /P..t/�-";\....,� 

1:
oor ko-:-ien, ol71det i,r ten sA1,zinn van zijn ant.ec-edenten en huidige eetivt-

yi,/._;(/� 1 · lte:! t t"! V"!el verschi lnunten :,;i. jn met di, eèrderb�doelde \iill.y B}WIDSM� .. , 
'1iMN'1X::;li4A was namelijk- nim!'ler "lul te!llint" van da Intèrnati-onale I3'r1lt'ede; 

1nt,,gendM1 0 toen hij zioh on 19 Jnli 193? in ·,"lpea:nse h.l'ij,gsdie-1;1-&t bégar_.. 
was hi .1 _nog m1nde1" jarig; zodra .Zlllka voor hem met }).;t 09g op e1�n 'V�ilie
_heid mop:eli jk ,"1!:is11 z,iu hi .1 zich aan verdere d1anst,Ji$1!11ng onttro.kk.en �bb4'U ., 

döoh eerder dan Augw:.tus 193A zou hij daartoe ��n kans Mb� �zieno 

Dool"!'iat hij, n-edet hij meerderjarig was gewQ.-r:(len., Ji� -enige• tijd in S�ansP.1 
Krijgsdienst 1s �bleven" wilde de Chef van het Bevolk1nti;sreg-1etin- hent o_p 
grond van.een arrest van de n·1.1zox1dere Head van Cas�tie _dd.l4.;.l-l9� l}ht
zonder meer zijn verloren gegane liederlsnder�cbap 'b1'rug;�v�n,_�t. 'ben

/ 
,· 

1 "

,· 

r 
. l 

'( 
.,
t 1 

! 
/ 

1 
i 

l 

"· 

afzonderlijk� aanvre� noodz.akelijk \'l8S. Hi-crop wel'(l �ig-beGCh-lkt11 

Uit zijn naturaliaati�verzoek bli.1kt-
$ 

dat W.j slto.iahts "lfigere so�1opw 1.-!' e 
leiding" had i.çé11oten ·en in U!iart 1946 sedert enige Je.ren W8rkzaàm�s bi,l 
d� firne .Bendalll!l &: Coo, Van Speijkstreet sa, te .l\.lllSt-erdu .. 

Sindsdien is hij funot1one:i:1s van de 'V-ereniglllg Vrij Cpenj• en 1a �j in.
.. lb3ert 1949 opgetr-eden als spreker te:r ·g,ol.egenheid ,'Vèn een ·-ti'.hmo�htend -�n 

de cm en op een bdén-vergJtfü,ring van �e bèwegisng in-.Septer:i>er 1949. 
Dat hij een :f.'unctie �ou hebben als e{'.de.11.ngseeoretaTl� �n de cm is dezer
zijds niet bekend( terwijl evenlllin is gebleke,;i• dat ,hij leider is van &en
bijkantoor ven ·het daeblad "D-, ·\faarhei:l" te Junsterdom. Ande� ffliealhou-

rf\ders van dit, tla{'"bla.d ken!len nie:0and van de naflm !'13randmrn" or "ll&ndSJII.\"'•

r-•\\. �.9('IO.aas DB wrr. Te A�terdam i5 niemnd v�n die naam �ls ex-Spitnjestrijder 
l t, } / _ bekend f die momenteel �ehuwd ia en 3 kinderen heeft�, �fogell !k kan Zaan<Sent· ,'i!t"

•" · hierever inlictinsen verst,rekkeno 
j � . . ; 

,·:I 

>'1 .. /.' 

', ,�-- . .y..,_��·" 
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13ob TOLiiiEIJER. · ·0p: het �ree. Prins Jiend.riklèad� 91v te rllllStel'dam is
� . gevestigd het; est� "Schreierstoren", talefon1s($ �l!t"b�r.eïken onder no._

:'\/ "
. -,�18476 0 $�re� doo1.' de· oaf'éhouder : '\ · · · � •· : .. 1 

---.�1. I.Barend ';§et-.nard.ua Toum:r�, i;i;ebor�n 25 äugust.us _1'919. t.e Alus"t-e!'.dam, '"
� - woonac1rt.;s: Oud.eki,rJésp1ein 38 A-II4 t-, Amste:rd.al!l;-� hij J,e p;ebµwd �n1 •w,e 

�-én zoontje, .�boren in 19480 
,. • • 

:·. �J_.-
;V11 

l •• . �., -� 

.Dezerzijds is, op politiek gebied niets omtrent h� belt_end. �- -��fé, dat _,
door hem wo:rdt gedr�ven, staot als een ruat1.ge za1:1.k bekè�

..o ·�ijoof�zeke-
lijk wordt be�ocht door binrumech1ppe:rs. 

· ' ' \Fr
:, 1

;.: 
·\ · 

, •
• 

rli j is . een ,!>r
oer van de in cr1Tllinee 1, opzi ent

. �oed bek.ende : , · · 
bij �f!I pol11;�e te �t'erdam

� I . t- , ... ,. ,• 
i- � . � .. 

�\Bernari.ue r�icàl�e 'i'OLl!BlJ:!<.:H, geboren 4 Septeï!t,er: 1895 t1tÀlitsterdapl, die 
• .een hotel, e:x;pla:fteert aan het adres Beur.estraat ? 

0 
te Alllst�roe.m. Deze

� , .,, -� . __ }3:•N11 ·ir-olfflltijer is in de OJllP,eVing van oud M1Sterda:J elgelne&n_ bek� onder
•, •. � •·, .,·tt-- �e naam "B.anniie Tolln91 j�r". Rij. go}u jnt 1n ,:financieel o-pzieh;t _geen krimp.

�:.:'. .':. .· �r·:, ., __ ,te hel>-ben. en -+rTOOed4 wordt 
D 

dat hij tevens 't'i,nan�!er is �n�?3et· c�f-,.é 'V'An
�, ...... zijn })roer B..Bo Tolmeijer. Hcewel ook van Hernerdus Ni-cola�s-T-0J.me1:ter 
._;, \ ·. ·: .dez-orzijds o:p 'olitiek tt-rrein niets bekend· is, mag wol'den. �engenamen�· 

dat 
.. · � 

� 
1 

.. 

''_,,,"'-,c'..;, 
hij ''van alle Îmr1<ten thuis" is• indj,en er firumcif't_el- 'Voci.rdeel-voor hom is·

, ,,_. te behalen. m. j �t in het bezit van een personefumto z1 ju. Hij vertoeft 
. ,_· _>: �-sy.?:}-_}_:1_ !f!n"..e_n_ _:1J_t _ _?_:_,?::���!�!-��.:'.:::'1!.:_:}J_o_ �-.:.��------------E-3 �

�;. ��,. j " ' : 
·,
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Voor : 

Ag.nr: 

OD 905 

OD 1490 

72854 

UITTREIZSEL 

Naam: Gegevens CPN Utrecht 

Naam: CPN-maat.regelen bij 

Afz. Verb"19 

eventuele illegali 
teit 

. datum: 31-10-49 

Aard van het stuk: Verslag vergadering in het Partijgebouw der CPN te Utrecht 
gehouden op 25-10-49 

Op bovengenoemde vergadering zei GNIRREP o.a.: 

uHet enmge bedrijf,dat zich in de toekomst uitstekend zal 

lenen voor sabotage zijn de Ned.Sp�orwegen,vooral als het 

nieuwe seinstelsel in werking treedt.11et het blokkensysteem. 

is· er voor de mensen die op dit terrein enigszins op de hoog-

te zijn resultaat te bereiken,zonder dat ooit moedwil aangetoond 

kan word en." 

In het partijgebouw waren tekeningen {blauwdrukken) aanwezig 

van de in aanbouw zijnde nieuwe fabriek van "Demka" te Zuilen 

Uitgetr. door: IM Op aanwijzing van: BIII k

Datum:· 28-2-50

� 4006 1 - '49 



Verbinding: 32. 

�.M:: VERT 

� 

- 10 MRT 1950-
-........ �

ACD/ J} I 3 6l fl i

No. BV/G 3�t -50 Datum: 2 Maart 1950. t Onderwerp: Door de C • .2.1�. genomen veiligheids:n.aatregelen.

Datum van ontvangstbericht: 

Betrouwbaarheid berichtgever: 

Waardering bericht: 

Tevens bericht gezonden aan : 

Medewerkende instanties : 

Ondernomen actie : 

731 • 500 · IX · '49 

geen. 

Betrouwbaarheid. 

Idem. 

Geen. 

Geen. 

Geen. 



VERTROUWELIJK. 

Door enige functionarissen der C.P.N. 

te Amsterdam werd het volgende besproken: 

Vastgesteld zou zrjn, dat de telefoon

gesprekken van en naar"Felix Meritis11 en andere 

partrjgebouwen te Amsterdam, worden afgeluisterd. 

Als voorlopige maatregel mag in een telefoon

gesprek geen enkele naam genoemd worden. De 

leidende figuren zullen binnenkort een nummer 

krrjgen en mogen per telefoon alléén met dit 

nummer worden aangeduid. 

In verband met te verwachten ongere

geldheden brj het lossen der Amerikaanse wapen

zendingen verwacht men in C.P.N. kringen, dat 

diverse vooraanstaande leiders van de Districts

besturen en afdelings besturen gearresteerd 

zullen worden. 

Nadere gegevens zijn nog niet bekend. 

3-2-1950.
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/MI ISTERIE VAN 
BINHENL NDSE ZAKEI 

's-Gra venhage, 22 !aart 1950 

No.: B 81387 IIIg/h 3 n.a.v. schr. van rnhem 81387 z. Co

Onëi.: 
' 

":-1'(/,, 

c.P .N •• VERTROD ll: LIJK 

Hiermede moge ik U berichten, dat mededeling werd ont
vangen, dat door enige functionarissen van de o.P.N. te 
Amsterdam zou zijn vastgesteld, dat de telefoongesprekken 
van en naar tt:F'el ix l'eri t is" en andere partijgebouwen te

Amsterdam worden afgeluisterd. 

Als voorlopige maatregel zou zijn bepaald, dat bij een 
telefoongesprek geen enkele naam tenoemd mag worden. Bin
nenkort zouden de leidende figuren der C.P.N. een nUI11mer 
krijgen en zouden zij per telefoon alleen met dit nummer 
mogen worden aangeduid. 

Naar aanleiding van het vorenstaande zal ik het op 
prijs stellen te moge. vernemen of bekend is of na even
tueel onderzoek be end mocht worden of inderdaad mogelijk
heden tot afluisteren der gesprekken bestaaii en 01· dit ook 
geschiedt. !'och t dit plaats vin<len dan zal gaarne worden 
vernomen door of voor wie zulks gebeurt. 

Het Hoofd van de Dienst 
na.mens deze: 

Î 

De Heer Hoofdcommissaris van Politie 
te 

A MSTEl{DAM. 



MINISTERIE 
Dire et ie Algemene 

V A N B U I T E N L A N -:-: � K E �-,
Zaken 8 

1 '-� 4 -;�;1950 ; .ml:M� 

No ... 26611.. --......,,__ 

'S-GRAVENHAGE, de ..... ··r À(Dtn··fz;J 
. Men wordt urzoch t bti de aanhalin g van 
:deze brief dagteke n In ,:-rïü'm m e  r ._, 
ken af d el l n g nauwkeurig te vermelden 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken 
heeft de eer hierbij te doen toekomen aan 
het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids 

----- Dienst afschrift van een sc?Tijven, met 
bijlage:, van Harer Majesteits Gezant te 
warszawa dd. 4 dezer, No. 734/165 betref
fende een verklaring van Fa.ul de Groot, 
n aar de inhoud waarvan moge worden verwe
zen. 
H 

1 s-GRAVENHA.GE, 23 Maart 1950 •.

het Hoofd van de 
n • .......,,0 nlandse Veiligheids 



·. p 28 Maart·l950 t� 20-uur vond.in gebo�w Felix Meritis een
' . ' 

. : gehèime vergadering plaats, 1oraarbi.j ongeveer 50 uitgenodigde 
lieden bijeen waren, gekozen uit. spèoiaal aangewezen buurten. 

� . . . . 

·· De leiding berustte bij Wim BABDSMA.· (Zie dezerzijds rapport. 
�nd�r gelijk nummer dd. 24 Maart 1950). 

op Harry VERIIEY en Chris SMIT. 

Aan e buurten van agitati;e werd toegevoegd de Am3 terdamse 
Staatslîedenbuurt. 

• . 't 

Beslot�n werd dat de Afdeling '}6 (Van der,Hoopstraat) in een 
t 

• r 1 

agitatieplan zou wo_rden ingéschakeld. 20 à 30 m�n deze af-
deling zullen per autobus naar Den Haag gaan om aanwezig te 
zijn bij de. vredesdemonstratie op l April 1950 .. · 
Zij �ijn bestemd om een "provocerend" optred�n van 
uit te lokken,· door te gaan schreeuwen en andere wanordelijk-

·� 
. , , 

heden,�e :verwekken. Als dit plan lukt• dan zal getraebt wor-
. �en 'orn' een 24-u�s staking in d� Amsterdamse en Rotterdamse · 

. . . 

ha�� te ontketenen. Dit uit protest tegen het-'optreden van 
de Haagsë politie. 

f 
' .. • 

-----.�--��--..���---�--EINDE�----------------•--------....--



No. 955-1/50. �-D 
Uw brief no. 81387 dd. 

22 Maart 1950. 
d,tlt.J 

I t..!1, � 
1 

NIET OJ( . 
OHD:E W}�RP : CPN • 

VERTROUWELIJK. 

. _.,_,.. 

2 2 APR. 1950, 
! ,ACDt"l/,4

..__ .,...._, 

,DALU•r 

ACD/ ó''-/ I IJ 6'
PAR:P,,,#1. 

Naar aanleiding van bovenaangehaald schrijven kan het 

volgende worden bericht. 

Zowel bij de Plaatselijke als bij de Rijkstelefoon

dienst wordt het practisch uitgeslo ten geacht, dat ge

sprekken van en naar bepaalde gebouwen zouden Norden 

afgeluisterd, omdat voor het overwinnen van de hier

aan verbonden technische moeilijkheden steeds meer

dere P.T.T. functionarissen zouden moeten worden in

geschakeld, die dan bovendien nog h et risico lopen 

elk ogenblik te kunnen wo ràen betrapt. 

Tot op heden heeft men bij genoemde diensten nog nim

mer geconstateerd dat gesprekken werd en af ge luis tera 

of pogingen daartoe werden ondernomen. 

Mocht dezerzijds t.z.t. blijken, dat C. P .lif. functio

narissen zich per telefoon door middel van een nummer 

aanduiden, dan zal niet worden nagelaten, U hiervan 

onmiddellijk te verwittigen. 

J� .\\ \ A3. 



• 

• 

l? Juli 

Van doorgaans betrouwbare zijde werd vernomen, dat de leidende 

figuren van de c.P.N. doende zij n voor onderduikad ressen te zorgen • 

' 
/4� � r;.:. 

; ;. . � •• :; ;; - . ; ' �
• ., ,

,. � " � 
� .,. 

� 
f, 

� 



betrouwbaar 

. aan bov:engenoemde functionaris werd ver"�ocht zeer vertrouv1de _ 

c.P.N.ers uit te zoeken, die bepaalde dienste zouuen moeten

verrichten. 

De politiek-secretaris heeft hierover de plaatselijke 
. . 

ra�d van de E.v.c. geraadpleegd. Hij vertelde, dat de û.itvorkorenen 

van.�e bedrijven, waar zij wer�aam zijn, 
. � ' ' 

de product-ie en andere.bijzonderheden vari die bedrijven. 

Ook moeten deze leden Bapport uitbren an over anàere 

en_E.v.c.ers. Iîac:lere· bijzonderheden 

n.B. Gei:;racht zal wo-rd.en het bewuste schrijven

tariaab in handen te krijgen. 

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

Beporkt·voor aolie.vrijgcgeven. 



GE HE I M. 

Verbinding: 

No. 2916-1-50. 

Onderwerp: Colonnevergadering Afd. 2? C.P.N. Amsterdam. 

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

Datum van ontvangst bericht: 25 Augustus 1950. 
betrouwbaar. 
betrouwbaar. 
H.C.Amsterdam.
geen.

Betrouwbaarheid berichtgever: 
Waardering bericht: 
Tevens bericht gezonden aan: 
Medewerkende instanties: 

Ondernomen actie: geen.

X 1 

Van betrouwbare zijde wordt het volgende bericht ontvangen. 
Op 24 Augustus 1950 is in een particuliere woning in Amster

dam-Zuid een z.g. colonnevergadering van Afd. 27 der C.P.N. 
gehouden. 

De bijeenkomst weRke door 8 personen werd bezocht, werd in
geleid door Johannes H A  GE DOORN, geboren 11-4-10 te 
Amsterdam. Deze deelde mede, dat de stalcing in de haven, mor
gen 25-8-50, uitgebreid zou worden met de schuitenvoerders, 
terwijl de bouwvakarbeiders op die dag het werk weer zouden 
hervatten. 
Er moest echter veel geld binnen komen om de stakers te beta
len. 
Voorts vertelde hij, dat de staking begonnen was om hoger 
lonen te bedingen, doch dat verschillende plaats gevonden 
hebbende gebeurtenissen, ook een politiek doel aan de sta
king hadden gegeven. 

Daarna sprak hij over het buitenland en deelde hij mede, 
dat de dood van de Belgische communistenleider Lahaut niet 
zonder gevolgen zou blijven. Volgens spreker is over de ge
hele wereld het parool gegeven deze ;terreuraanslag met ter
reur te beantwoorden. Als slachtoffers van deze terreur 
moesten vooraansttande personen worden uitgezocht, voorname
lijk Amerikaanse officieren, die dan, evenals in de oorlog, 
ondergronds opgeruimd moesten worden. 
In verband hiermede werd ook Dr.Drees genoemd. Dit werd ech
ter ontraden omdat deze een volkspartij vertegenwoordigde 
en daaruit allerlei verwikkelingen zouden kunnen voorkomen. 

De bijeenkomst duurde van 20 tot 22 uur en werd besloten 
met een collecte voor de stakers. 

EI N DE .  

.}f 1�

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

/· D.5.



, 
In_ een besloten colonne-vergadering va:p. 

te Amsterdam werd, volgéns een binnengekomen bericht, 
medègedeeld, ·dat naar aanleiding van de moord op de 
Belgische communist Lahaut over de gehele wereld het 
parool gegeven is, terreur met terreur te bantwoorden. 
Ale slachtoffers zouden vooraanstaande personen worden 
uitgezocht,voornamelijk Amerikaanse officieren, die 
op d� wijze door de ondergrondse .tijdens de bezetting· 
toegepast, uit de weg moesten worden geruimdo 

, In ve.rband hiermede werd ook d-e naam van Dr � Dree� 
genoemd. D:j.t wel'd echter.ontrad�n, omdat deze een Volks 
partij vertegenwoordigt en da.ar12it allerlei verwikkeli� 
gen kunn�n voorkomen. 

Dit b-erioht is o-p geen enkele.wijze bevestigd. Ik 
zal het daarom op prijs stellen indien hiernaar bij 
daarvoor in aanmerking komende relaties kan worden 
geinformeerd. 

(III) ., 

1950 



Aan: 
Va.n: 
No.;
Ond.:

T I E 

K.A. 
H.B. 

B92098 
Terreur. 

IIIg/ h 2 

92098 z. Co 

Hot is voor de eerste mà.al, ·dat vernomen werd, 
dat naar aanleiding van de moord op de Belgische commu.
nist Lahaut van communistische zijde het parool geg8ven 
is om tèrreur met terreur ·te beantwoorden. Het betrokken 
bericht dient dan ook vooralsnog voor kennisgeving te 
worden aangenomen. 

Het is overigens niet onmogelijk, dat hierover 
achter de schermen is gesproken en de wenselijkheid,_ 
om tot dergelijke acties over te gaan, is overwogen. 
Dat hierover in ernst in een colonne-vergadering mede
delingen zouden.zijn gedaan, ook al zou men in hogere 
kringen daartoe besloten hebben, is niet aan te nemen. 
Wel is het mogelijk, dat enkele onontwikkelde C.P.N.
ers de wenselijkheid om de "oog om oog en tand om tand.: 
theorie" in toepassing tè brengen, naar voren hebben 
gebracht, of dat een afdelingsbestuurder zich in die 
geest heeft uitgelaten. 

(III). . / li.B.

_ 
�21 September 19 50



•In een besloten col�nne-vargadering van een C.P oN.
, afdeling werd, volgens een binnengekomen bericht� mede

gedeeld, dat naar aanleiding van de moord op de �el
gi ohe communist Lahaut over de gehele eréld het·pa
rool gegeven is, terreur met terreur te beantwoorden. 
Als àlachtof�er zou.den vooraanstaande personen worden· 
uitgezocht, voornamelijk Amerikaanse of�ioier�n,die -
op de wijze,' door. de ondergrondse tijd ns de beze-t
ting toegepast, uit de weg moesten worden geruimd •. 

Dit bericht is op generlèi wijze bevestigd. 
De waarde daarvan moet dan·ook voorhands niet hoog 
worden aangeslagen. 

N'ie ttemin zal· gaarne vêrnomen_· worden of 
omtrent bij onze buitenlandse verbindingèn 
inlichtingen werden ontvangen. 

r · H.B.
21 September 1950



'an: 
Van: 
No.: 

Ond.: 

K.B •.

H.B.

B 92098 
Terreur acties c.P"N •• 

IIIg/h 2 rappel 

Hiermede moge ik U mijn schrijven noo 92098ydd. 
September 1950 �n herinnering brengen. 

Een spoedige beantwoording·zal door mij 
prijs gesteld. worden • 

. III. H"B" 

�
28 Nove�ber 1950 

• i/



�11(). .,.t 
dl·' 

Krommenie 

Communistische üeserve. 

. Dienst eh 
-·12 SEP. El50

Inverband met bovenstaand ��d� is 
� ( 

het navolgende te rapporteren:--------------
-� In de t,aanstreek bestaat vermoedelijk ee 

-.. Conmmnistische üeserve. Dit is gebleken uit 
net feit daar e en inwoner van Krommenie ge

naamd C0.1iHELTS VAH DIJK,geboren 13 Juli 1923, 
Verf spuiter, Honende te Krommenie Emr.1astraat 
aan een medearbeider vroeg of hij f 0.90 wil 
de betalen aan Johannes Buntsma, e;eboren 27-
6-'14,Los-arbeioer,vronende te h.ronmenie 
Vlietsend 13. ...,,

Volgens mededeling van van DIJK zou dit 
contributie zijn voor de Comnunistische Re
serve.Deze reserve zou volgens van DIJK te 
11.romaenie uit 65 man bestaan. Bij een verder 
ingesteld onderzoek zou aan deze reserve ook 
deel worden t;enornen door Klaas BOhT,wonende 
te ssendelft en zou de scholing cehouden 
worden te t.eandijk of "orrnerveer. 

[ 

J.Jen kaartsysteem van deze reserve zou z 
J) zich verrioedelijk bevinde.n hij bet C.P.IJ.

;v--(j_t-,,,/ raadslid vanÎ'Jormecr.eer H.de HIT,wonende te 9/� 1-Jormerveer Duh',el P.brnirt.
. C.van Dijk,voornoemd bezocht i1� e 

• [f
kaderss_hool. VRn_de r..P .N

:.... 
t_e Amst�rdam.

� -Van Dei e personen van IhJ_<: en - nntsmé.l. )· 
bevihd zich een informatiekaart bij de B.V.D. 

Het onderzoek in deze uordt voorte;ezet 
en zodra nieuwe ger;evens bekend worden zal 

'
dit onmiddellijk worden e;erapy-iorteerd. 



No t i t i e

Aan: 
Van:· 

BSV 
B III 

.ijlage: 1 informatiekaart. 

• 

Wil verbinding Krommenie vragen wat bBdoeld 
wordt met �'-politieke reserve" van de C .P .N., waar
over op bijgaande informatiekaart wordt gesproken. 

B III 
September 1950 



•• 

G.M.,
CONFIDENTIEEL

JJ+ September l950. 

Li t t V 80 - S 2 / G rVD - l3 
Bijlage: l. 
Onderwerp: "Communistische O 
Heerenveen". .1 1,-<

OP MT . l /l $ ., "' 
.. ,1t, .. 

ACD J 1/!J it1 . 
1 

0Ai;/J •Y-'s1 

g�· _.;�I
ACD/ l/31P3 ) 

' 

?t'.�- .. .,,-.. j 
Hierbij moge ik U doen toekomen

een uittreksel uit een rapport, opgemaakt door 
Z betreffende een Communistische Organisatie 
te Heerenveen. De Procureur-Generaal bij he

7

t 
Gerechtshof te Leeuwarden alsmede de Burge
meester van Heerenveen worden door mij terza
ke ingelicht. 

c.s.

AAN Hfd B.V.D • 



Datum "Von bericht; 
.lmpporteur: .. 
Veil w$.e is ·bet bericht afkanstig.: rayporteur" 
�tröm baart1e:'i,d berioht: is niet na te
:Betrouwbaarheid beriohtge'lfer: e ro(x ,,. r. 
elke acties zijn oniwrno n: .'Plloc,,,Gen. b/Q Gerechtshof te Iaeuwarden 

t welke instanties woràt en  Burg. "'• Heeremteen worden �elicbt. 
samo ngew'11 k. t: gene • 

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

'el.l àezer èlllgen rel door aa onemars in de 'bouvibedrijven Ü.i t da ge
me-en l)S lleeren'\foen an omge'\ling een xc11rs e �bouileo, .iaarbij nietnve bruggen, 
''\15..oijucten en baven75r1Wn werd n bezichtigd. 
:Bij deze gelegenheid VGrt fdan de ,e aannfllltlrs ook enige tijd in e n hotel 

"""�olhier. 

� 

Geaurernde dez e ogenblikken 1m � het a,spr k op d Ko:i:manae oor
lo • )<;en hunner vertel®, dat een voaw.anstaande comnuni<1t in de gemecmt 
lieeremteen, bad erd, dat deze oorlog over cnk.eloe .. ken een beslissing 
zou be ben ge!:reg,rn, ten g!ll'l3te -v� d cammuniateu. 

liie • ·· zou aan J0st-J!;uropa. de ea.r te b u;;-t vollen en ook Neder
.land. Indien ae COlllllWlist.:n" zo had hij "iferklaerèl, llederland binnenvielen, 
.zo_u het cle plaatsa,lijlre r.ca:tuniàtiacbe or4an�tie mogdijk zijn, voor
dien, voor�lijk in de gemeer.:itt1 Heerenveen, beslag to leggen op de b�r
gerlijtce ove,:heid.e•instsnties,. de poli-d,e" als gew8peoae macht zou zeer 
-S'f.X)El dig lli t te schoke.len .zijn;
10. o t aa· CODllli.tnà.stan i -.die ._.-;me enti; o"'/er :\loldoende wa;:_5eos be-

s-cbildmn;
2e. ondtlt in dè politie .elf toe-zeggingan · ren ged,, n Vdn d�o:1àwer-

kelijke medewerking; 
,3e. omdat andt!rèn in dit apparaat haddGn -'erklacu·d, geen tegenstand, • 

te zullen bieden, 'indien het zover zou k:-oma 

Het is door mi.j niet na to gaan ,'rel e grond dit gesprek bèef't. 
In de gemeente Heerenveen zijn vele an actieve ccrmnunis· .. en. 
He-t is wel mod lijk, dat daar wpens uit de -voo:rmalige Hlegali teit zijn 
achter. bleven. 

Eeo zoon van een voo:r.wlig voor· an to�nde felle ·.communist� n.l.
H.M.- de Jong is in dienst bij da politie in lleereni1een. . · 



RAPPORT ;tx;mQ AAN: 

Van BSV: 2 

BSV-no.: 3/-f 
Bijlagen: CO 92766 en noti

tie van BIII dd. 
Bezocht: 14-9-5

Betreft: 
I rommenie, 6-10-50
Betekenis 11 Ioliti 

ke reserve Jer ClN" en 
"Communistische Reserve". 

t,�·� 

,__7 
',�3 t OCt 950. l 

Re6.i _________ C 
Via BSV doorgezonden aan: AGENDA,

aan: H-.1\.CD ljn5>.f '/e;

aan: B III 
aan: P1 - lo - �---0 PJ -:,r:.
waarna terugzending aan BSV,en wel:-voor rapporten, ter kennisneming van 
e ventuele verdere actie; 
voor nota's, ter afwerking. 

----. ---�---�---------------------

Copieën in: 672 - Krommenie. 

-==========�= ·===-======�--=============✓==========----------·----

1. Id. h.romrnenie heeft op 7-9-50 informatiekaärten verzonden,
waaronder. die van Johanna Buntsma ( ;;;7-6-14), die lid zou zijn van
de "politieke reserv�"van de C.1.E.''-�aarna is het rapportje getikt
en o 9-9-50 verzon en. ,Y arin 'l;vorá.t ook gesrroken over 11Comrnunistiscl.
Reserve". haart en raprortje zijn niet geliJ tijdig bij B III
ontvangen.

2. Uit geze gang van zak.en blijkt opnieuw,.dab- er verbindingen
zijn, die over een geval zowel een raH�ort als kaarten maken.
B.tjvernieuwing van de "circulairen van eind 1948 over de volledige
informatiekaarten moet de regel vmrden gesteld: of het 'één, of het
andar.

3. Id. l�rommenie gaf op het ge val d·e volgende toelichting:
Cornelis van Jijk, (13-7-23) heeft aan een collega gevraagd,

öf deze voor hem, (van Dijk) even 90 cent wilde betalen aan 
Johannes Buntsma (27-,6-14). Jeze medearbeider - geen C.f.E.-er -
stond dus buiten de relatie tus0en van Dijk en Bunssma, maar hij 
kwam hier slechts incidenteel tussen, omdat van Jijk die 90 cent 
moest betalen·, maar geen gelegenheid had ze zelf aan Buntsma te 
brengen, zodat hij ze aan een collega gaf., die bij Buntsma in de 
buurt ',•oo.ht. )aar bij vertelde van ')ijk, dat dit bedrag de HekeliJkse 
contributie �as voor de "politieke reserve" van hun partij. 

Id. Lrornmenie heeft na ontvangst van dit bericht, getracht iets 
meer gev,1aar te worden. Het contact heeft daaror nog enkele gegevens 
van van �ijk losgekregen; zie het rapport ACD 92766. 

Id. Kromrr.enie vermoedt, dat deze 11 Comrn.unistische Reserve n zich 
bezig houdt met oefeningen voor georganiseerd1 krachtdadig optreden. 
Ram'ii jzingen daarvoor heeft hij niet. 

4. Gezien het vorenstaande is de mutatie op de informatie-kaart var.
Buntsma onjuist, althans onvolledig.

21-10-50.



• 

• 

NOTA 
Van: KARA 

Op 4.10.1950 werden aan 6lipper, Sardine, Expresse, Spil 
en Zwartjan resp. de volgende brieven geschreven: 
CAH/50/678 CDD/50/110 en 
CEH/50/3b6 92098/CBS/495, 
CFH/50/355 

waarin hen de inhoud van de Not. van HB nr. 92098 
21. 9.1950 betr. de terreµracties van de CPN werd

26.10.19�



• 

RAPPORT 
Van: KA-.R. A. 

Aan: Hoofd B (III) 
No. D,105. 
ONDERWERP: Terreur Acties CPN. 

UI 
/ 

1� N\Eî 0.�. _ 
'ACo�(;2_ 
DÄT:ï... 7:rs, 

tP �R:_'t�,L_ 

N.a.v. Uw nota No. B 92098 dd. 2149-50 deelt ZWARTJAN ons mede, 
dat hij niet over.gegevens beschikt, die de inhoud van ons 
schrijven No. CDD/50/110( 92098) a.d� 4-10-50 zouden kunnen 
bevest 1gen. 

12-11-50, H. 



UITTREIZSEL 

Uit OD 244 Fr. Naam: CPN VERGADERINGEN FRIESLAND 

OD 1490 

Ag. nr: 96775 

Aard van het stuk: 

,. 

Uitgetr. door: 

Datum: 

� 40060 - '49 

A Naam: CPN ILLEGALE ACTIVIIBEIT EN ORGANISATIE 

2 

Afz. : verb. 62 Datum: 9-11-50 

verslag van openb.verg. v.d.afd.Leeuwarden CP.I.� op 8-11-50 

In verschillende Europeesche landen begint men het 
de communisten moeilijk te maken, in de hoop dat men 
de partij zal kunnen vernietigen. Ook in Nederland 
staan verscheidene plannen op stapel, doch de CPN 
heeft reeds maatregelen genomen om het effect van 
deze plannen te niet te doen, aldus Wessel Hartog. 

vde Op aanwijzing van: B III 

1 2-12-50 



RAPPORT VAN KB 

Voor HB 

No. 212'7 /II 

Betr.: AMBTEJ:iI.ARENVERBOD. 

10 Novembe 

Berichtgever: doorgaans betrouwbaar. 

1 
l 

-: 14 NO\/. re:l \
1 \;lt}U, ·---- -

ACD/ ff /'1tl 
7 I 

In de Dagelijlrne .1e1a.1ng van a.e o.r.H. worden mo

menteel de volgende punten overwogen: 

a. Door een ambtenarenverbod zullen c.P.N.ers in over-

heidsdienst, uit hun betrekkingen worden ontslagen. De partij

onderzoekt de mogelijkheid om deze mensen dan een betrekking

te bezorgen in een der Kominformlanden. Besprekingen hier

over zullen worden gevoerd met vertegenwoordi gers van deze

landen. 

b. Een aantal personen in overheidsdienst zullen vroeg-

tijd ig moeten bedanken voor het partijlidmaatschap. Zij

zullen voor ••Bidmaatschap in aanmerking komen,

Verzonden aan: HBVD, HB en B III. 
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Aan: 
. Van: 

n.a.v. rapport van RB 96892

On tv. be-vv: ... -......... -...... _ .. : ... _ ...... , ......... . 

Rappel : ..... ---····t.l::J.... .............. . 

I�Ik/h 3 Antwoord =·········--····----

. De inhoud· van Uw rapport nr f 2127,/II, be treffende 
"ambtenarenvér°Qod", doet mij de volgende opmerkingen plaat-
,a;è,P,.: 

. . .. 
,,., .. .,,.,. 

Voor a�n onder a bedoelde emigratie zal bij de betrok-
, ken groep Nederlanders zeker niet veel belangstelling 

bestaan. Bovendien is het een bekend feit, ·da� de 
Kominform.landen in het algemeen ge·en immigratie -toe
staan, ook niet geestverwanten. 

2. Het onder b gestelde ligt in de normale lijn van de
verwachtingen, ma.ar hiermeqe zal bij de omschrijving
van desbetreffende be·palingen in de ambtenaren-regle
menten zeker rekening worden gehoud'.ln. Het is reeds be
kend, 4at de Regering niet voornemens is een �ieuwe
lijst van verboden verenigingen samen te stellen, maar
een a;tgemeen luidende bepaling te doen opnemen, welke .
volgens insiders een "stringent karakter" zou hebben,
waardoor dus ontduiking �eel moeilijker wordt.

Voorts rijst met betrekking tot de te kenning van een
geheim l.idmaatschap de vraag of hierbij primair reke
ning zal worden gehouden met de -persoonlijke verdiensten
van het lid voor de C.P.N., dan wel of diens functie
in het Overheidsapparaat doorslaggevend zal zijn.

Wanneer op hat bovenstaande Uwerzijds nog commentaar 
kan worden geleverd en antwoord gegeven, dan zal zulks op 
prijs worden gesteld. 

III. H.B. 

� 2, ovember 1950

.. 
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1 NIET O.K. 
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Dl-IT: • \ 

�PAR: � �"
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�j} {. 

- Votre note du 5-10-50 - no 92098/CBS/495.

Nous n' avons pas été informés de ce qu 'à la suit 

de 1 1 assassinat de L.AHAUT, le P.C.B. ait envisagé 

d'e�ercer des représailles sur des adversaires politi

ques de premier plan et sur des officiers américains. 

Il nous est retenu que, sous le coup de �•émo

tion suscitée par la disparition brutale de leur pré

sident, certaines sections locales avaient dressé une 

liste de personnes à abattre si les responsables de la 

mort de L.AHAUT n'étaient pas arr3tés mais ces menaces 

n'ont pas été mises à exéc�tion car la direction du 

partm aurait estimé que pareilles représailles ne 

manqueraient pas de provoquer une réaction qui frappe

rait durement les militants. 

Le 20 novembre 1950. 

' . -�
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ACD ¼ 
\ ' - ') CtC. l:.JSQ

Rapport van B IIIg DAT: . .., Y.'>1 · ,- ; 
PAR: 1 \CD/loo/6)>i _ 
/-l.. ✓llc:M'....,·_���

Volgens een mondelinge mededeling van I.D. Haarlem� 
20.12.1950 maken deel uit van de gewestelijke kernen van 
de C.P.N. (bij event. illegaliteit)! 
Cornelis ENGELSTu'tAN, geb. 18.16.1920 te Blokzijl, wonende te 
Culemborg, Noorderwal 1; en 
zekere IBILIPS, won. Palmstraat 250 te Amersfoort (deze kwam 
28.12.1950 niet voor. 

B III g 29.12.1950 

ACD s.v.p. agenderen en retour B III



MINISTERIE VAN 
· BINNENI.iANDSE ZAKEN

ó. 
pf;.100162 

Philips 

. IIIg/h .3 

Aan de Heer 

8 Januari 

n.a.v. rapport van BIII g 100162 z.Co

,. 

VERTROUWEL 

/.... . .. 

'- .. v. :b~

Rappel ,. :. 0 • ............... .. , ....... .. , ................ � .. 
.Antwoord . 

6. 
lli�rmede moge ik U beric��en, · d�·t···een· .. :-zekere

PHILIPS,. wonende Palmstraat 250 te Uwent, volgens 
een hier binnengekomen betrouwbare mededeling, deel
zou uitmaken van een keTn welke zou zijn georgani
seerd, om de C.P.N.-werkzaamhêden bij een eventu.ele
door de regering voorgeschreven opheffing van die 
partij, op illegale wijze voort te zetten. 

Ik moge U verzoeken mij te willen doen inlich
ten omtrent de personalia en de politieke anteqeden
ten van voornoemde Philips. 

HET HOOFD VAN DE DIENST 

J.
namens deze:

;,( 
/ 

Commissaris van Politie
te 
A M E R S F O O R T. 
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ID.Amersfoort " 
No.19/ 1 51 ID. 

�->-
' 

VERTROUWELIJK. -; 15 JAN. 1951 ·1 

Antwoord op schrijven dd.8.1-.1951 No.100161t71 ·�/ / Betreft:Philips • ._/�.:. ..,�� 1
· V /t1 /t1 f;,t; 

In antwoord op Uw hierboven aangehaald schrijven,moge 
ik U berichten,dat op het adres Palmstraat 250 te Amersfoort 
niet woonachtig is een zekere PHILIPS,terwijl op di� adres 
nimmer een aldus genaamd persoon heeft gewoond, 

Op het adres Palmstraa.t 310 te Amersfoort woont de 
weduwe F.W.Philipp,doch deze vrouw heeft geen kinderen. 

l 
Op het adres Palmstraat 250 woonde tot 30.10.1950 de 

bij Uw dienst bekende Bastiaan de Kloe,geb.4.4.1903 te Rot
terdam,thans wonende Meidoornstraat 2 te Arnersfoort,ter
wijl mornentèel op het in Uw schriJven genoemde adres woon
achtig is,Aart van Meeteren,geb.28.2.1924 te Amersfoort. 

In het bevolkingsregister en in de administratie van 
de ID alhier komt de naam Philips niet voor.Einde. 



No.428-1/51. /, 1.r/ 
�-

. ,- 1 / 
('J ' V 

Betreft: Afweer CPN. 
;!;:; �<� 2 fE& 1951/

.TROUWELIJK. A(DJ!t>.l..?cf'_� Ftbrua�i 1951. 

✓���,/� 
Naar uit nog niet te waarderen bron wordt ve:fnomen, zou 
kortelings in het Verenigingsgebouw "Lange Pier", geves
tigd Govert Flinckstra.at 64, alhier, door de CPN een 
bijeenkomst zijn gehouden, waarbij theorie zou zijn ge-

t gegeven in het houden van straatgevechten. Een kaart 

.
}
. 

van Amsterdam werd daarbij gebezigd. Een en ander zou
1 gebeurd zijn in een lokaal op de bovenste verdieping. 
\ Zo mogelijk wordt hierop nog teruggekomen. 

No.13.\ F3. 



NOTITIE 

Aan: ·HB 

Van: KB · 

Ond •. : TERREUR ACTIES .C. P. N. 

{}IJ 
I 

tf t. 1.JP 

�. /f/ 

In antwoord op llfw Notitie No. 9·2098 dd. 21-9-' 5o, betr. 
TERREUR ACTIES C.P.N., d-eel ik U .mede, dat ook dezerzijds geen 
bevestiging of enig nader bericht gegeven kan worden. 

KB II, 19 Februarm 1951� 

1 ·, • - • � .• 
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, Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in . �',?. 6'.i_/1'.c.(1.J 
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Interne aanwijzingen A C D. 
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Ranport 

Aan: B III 
Van: SB. 

NIET O.K. 

ACO/ I(� 
DAT:I' ' 1.. 

f PAR: �' 
�

li-12 APR. 195l

�?_I 1y ?> �-

Op een besloten vergadering van de gezamenlijke officiers
verenigingen alhier werd gisterenavond (29.3.1951) door de 
spreker, de Gen. Majoor der Genie J.KOK, tijdens zijn rede 
medegedeeld, dat hij onlangs was opgebeld door een van zijn 
communistische medewerkers uit de bezettingstijd. 
Deze bedankte hem voor hetgeen hij van de Generaal Kok 
tijdens de bezetting, op het gebied van sabotage, had geleerd. 

Na afloop heb ik hierover de Gen. Kok nader gevraagd. 
Hieruit bleek mij1 dat het telefoongesprek ongeveer een
maand geleden te Amsterdam werd gevoerd. De naam was de 
Gen. Kok niet bekend, aangezien hij nimmer anders dan onder 
een schuilnaam met hem had gewerkt. De Gen. Kok had redenen 
om aan te nemen, dat hij, tengevolge van allerlei publicaties, 
wèl aan deze vroegere medewerker bekend was. Vandaar het 
telefoongesprek. Dit werd overigens, van de zijde van de 
communist, op ze�r hatelijke toon gevoerd. 

V olgens de Gen. Kok is het "mogelijk , dat het GORTZAK 
is geweest. 

Nader -gevraagd verklaarde Gen. Kok: 
Ik werd opgebeld door iemand, die geen naam noemde en 

wiens stem mij onbekend was. Hij vroeg: 
"Is U de Generaal Kok uit de bezettingstijd?" 

Toen· daarop door Gen. Kok wnstemmend was geantwoorà, 
vervolgde de man met: 

"Dan wel onze dank voor de van U ontvangen sabotage
lessen". 

� 
De Ge�.Kok heeft met een 15-t�l verzetslieden onder 

schuilnaam gewerkt. Hij kent hiervan alleen de hoogste 
baas "Freek". Deze werd la ter geidentificeerd met Nagenaar. 

ACD: s.v.p. agenderen en retour B III 

11.4.1951 



Speciale instructies aan A C D, (Slechts !Jij definitieve opberging in co 

te vullen). 

ON-"AFGEDAAN 
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� /fft>-

·················nw···· 

Afd./Sect.:� .frt;. Dat.:/. cfJ. s7 Par.: f)--

Interne aanwijzingen A C D .

• 
ACD. Dat.: Par.: 

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!): 

,. A4 ÁJ?LJ/-8J.;uz ....................... . 
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............ 9P. . . J4.'.:'.'.§'.:'.'5:L .. W.�.:rg ... ��P.. ... CJ.iIP.P.ER ... br.i.ef ... CAH/51/7.3.8 .... (.112.8.57) .. .g.eschre.ven., .... 
waarin hem de inhoud van het rapport No. 112857 d.d. 13-8-51 

...... van H ... B •. aan ... KA.RA.werd.medeged.eeld •...... 30-8-51
,.-

·KA.RA; ·K• ·························· 
. 

133630. '50 
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NOTA: 

VAN: KA.RA 

Op 14-8-51 werd aan CLIPPER brief CAH/51/738 (112857) 
geschreven, waarin hem de inhoud van het rapport No. 
112857 d.d. 13-8-51 van H.B. aan Il.RA werd medege
deeld • 

30-8-51, K •
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RAPPORT : 

. . . .,.,. 

�_:. 4 JW 1951 1 ·i 
a-------"lll"R.�3-7-51 • 

Van : KA-RA 
Aan : Hoofd B. 
No. : A/808 
ONDERWERP : Terreur acties c.P.N.

f;,J __.(Jf}) 1t,9 0

/ 
1.N.a.v. Uw 92098 d.d. 21 September 1950 deelt Clipper

ons mede, dat bij hem geen enkel bericht van welke
bron dan ook is binnengekomen, dat Uw bericht zou
kunnen bevestigen.

2.Clipper vraagt of inmiddels nog iets naders is ver
nomen •
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Van: 
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·KA-RA·,

R.E·.
112857
Terreur-acties

JIIg/h 3 



CONCEPT I Afd./Sectie datum: 1 Ref. nr. 

Briefhoofd: normaal Medezenden: ........... bijlagen, t.w. 
Aantal Copieën Il afwijkend (zie tekst) 

111 Enveloppen: d
b�anco
,end 

p . blanco apier: dienst
Verdere instr.: ........ 

Verzending per: ...... .. 
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, (Slechts bij definitieve ópberging in te vullen). 
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Van: B.IX. 
No. 84/1952. 
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' Door de heer van Beek, employé bij de fa. 
Gebr. Van Leeuwen, textielfabrikanten te Veenendaal, 

dwerd mij medegedeeld, dat J .T.H. Muller, wonende Koningin

nelaan 29 te Veenendaal, van beroep Sergeant, werkzaam 
als filmoperateur bij de Leger Voorlichtingsdienst, 

lid zou zijn van de C.P.N. 

� 
Hij zou in verbinding staan met Van Tj.j en

,:::::::{een infanterie-officier van het garnizoen Ede, Han Uul-
. .  -

_2dler een broer van bovengenoemde J.T.H.Muller en H.,MQ._n-

dria, geboren 9-3-1926, wonende te Barneveld. Deze peT

sonen zouden allen communistisch georienteerd zijn en 

geweldig actief zijn voor de verspreiding van hun idio
logische mening. Bovendien zouden zij verzetsgroepen 

opleiden en o.a. militairen africhten. Mijn zegsman 

deelde mij mede, dat hij dit bericht had gekregen van 
�een zekere Griffioen, een onderwijzer, wonende te Bus

sum, vermoedelijk Julianalaan 32. 
De betrouwbaarheid van Griffioen kon door Van 

Beek niet beoordeeld worden, Hij verzocht mij Griffioen 

niet mede te delen, dat het bericht betreffende deze 

personen via Van Beek was doorgegèven. 

De Heer van Beek is een voóraanstaand v.m. 
illegaal werker en is m.i. volkomen betrouwbaar, zeer 

zeker op politiek gebied. 

's-Gravenhage, 15 Januari 1952. 

/· - 49 -

) 

Aangezien van tiondria op gemakkelijke wij ze 
inlichtingen konden worden verkregen, zijn deze verzameld 

en bijgevoegd. 
De heer van Tijen uit Ede ken ik als een wat 

excentrieke officier, die zich nogal eens ongenoegen op 
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de hals haalde voor de realistische wijze, waarop hij 

met de recruten oefende, Naar mijn mening is hij een 

pur sang officier, die zeker gezagsgetrouw te achten is • 

Ook van de zijde van de Cv.P. te Ede werd ons 

bevestigd, dat men de heer van Tijen ziet als een Konings

gezind officier, die zich moeilijkheden met zijn supe

rieuren op de hals haalde vanwege het feit, dat hij een 

zeer puilctûele dienstuitvoering eist. 

De objectiviteit van bovengenoemde berichten 

kon tot heden alleen aan de hand van de personen van · 

Tijen en Mondria beoordeeld worden • 

's-Gravenhage, 31 Januari 1952. 
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Betreft: H.Mondria, 
wonende Wesselseweg 100 te Barneveld. 

Naar aanleiding van notitie nummer 84, d.d. 
15 Januari 1952, wordt betreffende H.Mondria het vol-
gende gerapnorteerd: 

(a

> 

....,1x, 1 Hendrik Mondria, geboren 9 Maart 1926 te B arneveld, los 
;.).( arbeider, wonende te Barneveld, Kootwijkerbroek, Wessel

! seweg 100. 
Hij is gelmwd met: 

�Elbertje van de Brug, geboren 14 Februari 1919 te Putten 
(Gld.), zonder beroep, adres idem • 

H.Mondria bezit, evenals alle in dit rapport genoemde
personen, de Nederlandse nationaliteit.
Zijn kerkelijke gezindte is geregistreerd als N.H. Hij
trad op 11 Januari 1952 in het huwelijk met E. van de
Brug. Zij was reeds eerder gehuwd geweest resp. met Jan

�Gijsbert Hei wegen, geboren 26 Mei 1920 te Ede (Gld.), 
welk huwelijk door scheiding werd ontbonden en met 

...?Roelof Willem Posthouwer, geboren 1 Augustus 1897 te
-:.r Putten (Gld.), overleden 7 Mei 1950 te Barnevéld. Uit 

deze huwelijken werden 4 kinderen geboren, die thans als 
stiefkinderen van H.Mondria zijn ingeschreven. 
Zijn woonadressen waren achtereenvolgens: 
Ede (Gld.); 

5-11-1936, Barneveld, Brummelkamperweg 24;
17- 4-1951, 11 Langstraat 44; · 
11-1-1952, 11 Kootwijkerbroek, Wesselseweg 100. 

H.Mondria is een zoon van:
� Aart Mondria, ge boren 19 Maart 1887 te Heerde, zonder 

beroep en 
î.l Dirkje van Ravenhorst, geboren 4 Februaxi 1892 te Barne-

f' veld, zonder beroep, beide wonende te Barneveld, Brummel
kamperweg 44. 

A.Mondria is gepensionneerd KNIL-militair. Hij is een
slagefiguur en drinkt een stevige borrel. Hij en zijn
vrouw zijn mensen zonder _politieke belangstelling. Zij
zijn zeker niet communistisch georienteerd. Zij hebben
steeds veel zorg over hun zoon Hend;rik (betrokkene) ge
had en nu hij met bovengenoemde vrouw gedwongen in h�t
huwelijk trad, zijn zij vermoedelijk blij, dat zij van
hem af zijn.

De namen van A.Mondria en zijn echtgenote komen niet voor. 

Betrokkene en zijn vrouw dienen als geestelijk onvolwaar
dig te worden beschouwd. 
Van 1950 af was hij als arbeider werkzaam in de leger
plaats de Wittenberg te Garderen, gemeente Barneveld. 

- 2 -
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Op 6 Juni ·1951 werd hij door de Rijkspolitie te Bari1e
veld geverbaliseerd wegens opzettelijke brandstichting 
in genoemde legerplaats. Deze brandstichting vond onder 
de volgende omstandigheden plaats. 
H.Mondria die op genoemde datum in de legerplaats de Wit
tenberg als burger werkte, was in verband met inkrimping
van personeel ontslag aangezegd. Volgens zijn verklaring
vond hij dit ontslag onrechtvaardig en trachtte hij zich
te wreken. Hij heeft toen de heide in de nabijheid van
het bënzinedepot in brand gestoken. Daarna kwam in zijn
gedachte op, aldus zijn verklaring, dat hij misschien
door kordaat optreden bij deze brand een goede beurt kon
maken. Hij weerde zich duchtig bij het blussingswerk.
Toen later bleek, dat practisch niemand anders de brand
gesticht kon hebben dan hij, werd hij gearresteerd en
bekende onmiddellijk de dader te zijn.
Hij werd voorgeleid voor de Officier van Justitie te
Zutphen en op 29 Jl,llli 1951 in voorlopige hechtenis gesteld.
Hij werd op 2 November 1951 bij vonnis van de Arr. Re_cht
bank te Zutphen veroordeeld tot 12 maanden gevangenis
straf met aftrek. van voorarrest en ter beschikking
stelling van de Regering.
Hij ging in hoger beroep en bij arrest van 3 Januari 1952
van het Gerechtshof te Arnhem werd genoemd vonnis ge
deeltelijk vernietigd en gewijzigd in 5 maanden gevangenis-

. straf met aftrek van voorarrest en voorwaardelijke ter 
beschikkingstelling van de Regering met een proeftijd van 
3 jaren met bijzondere voorwaarden. 
Hij was inmiddels op 20 December 1951 uit detentie ont
slagen. 

In zijn omgeving wordt bet onwaarschijnlijk geacht, dat 
hij de in de notitie d.d. 15-1-1952 genoemde contacten 
onderhoudt. Er wordt op gewezen, dat hij in de eerste 
plaats geestelijk niet volwaardig is en in de tweede 
pl�ats, dat hij zeer loslippig is. 
Zo gaat hij er op het ogenblik prat op, dat hij de brand 
in "de Wittenberg" heeft gesticht, en dat hij er voor 
heeft moeten 11brommen 11 • 

Hij zou mogelijk bruikbaar zijn als nwerktuig 1
1 voor even

tuele sabotagedaden, doch dit is voor de intellectuele 
dad.er een riskante· onderneming, aangezien Mondria, zodra 
hij gevat wordt, onmiddellijk doorslaat. 

Hij behoort slechts in naam tot de N.H. kerk, maar is 
onverschillig t.a.v. godsdienst. 
Hij wordt als a-politiek beschouwd. Wel kan hij eens door 
het napraten van leuzen de indruk wekken conimunistisch 
georienteerd te zijn, maar hij is een te groot warhoofd 
om zich een bepaalde politieke overtuiging eigen te maken. 

Hij is momenteel werkloos. Het Gewestelijk Arbeidsbureau 
te Barneveld tracht voor hem passend werk te vinden. Dit 
is niet gemakkelijk, daar hij niet in groot verband kan 
werken. 

H.Mondria komt als volgt voor:
7-9-1951, ontslagen bij legerplaats de Wittenberg, wegens
brandstichting. Is psychopaath.

's-Gravenhage, 31 Januari 1952. 

J · - 29 -
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Aan : A.C.D./P.A. 

� ;.,-:iy �.i2-�--- -·· 

/ -: 1 JUU 1952
.. '"' 

ACD/ tr,Prr 
Van : B IX Nr.1021/1952 

Bestemd voor: H.B. (t.b.v. B III)/'.,0

Bericht op schrijven nr.CO 134485 dd. 2 April 1952

1 

HieTbij heb ik de eer U te doen toekomen een 
• · _..,. •J;;'&ppqrrt �!� betreffende:

· :'m:xroJCicpûax: ·
Russische lectuur in adresband Ger�Jongelingsblad.

Bijlage: CO 134485 
1 brief 

Een afs-chrift van dit rapport is ·rechtstreeks 
aan H.B. gezonden; 

7 Juli , l�,52. 
N.B. Mogelijk nog van intersse voor: B IX. 
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Betreft: Russische lectuur in adresband van Ger.Jongelings
blad. 

Naar aanleiding van de desbetreffende notitie 
Nr.1481-52 werd door ondergetekende een onderzoek ingesteld. 

Hierbij is gebleken, dat de verenigingsbladen 
van het Ger.Jongelingsverbond worden gedrukt en verzonden 
bij de firma Zomer en Keuning te Wageningen. 

Deze firma staat allerwege bekend als een bedrijf, 
dat in hoofdzaak christelijke lectuur uitgeeft. De direc
teur van dit bedrijf deelde mede, dat hij er van overtuigd 
is, dat onder zijn personeel geen communistische elementen 
schuilen. Degene die belast is met het verpakken en ver
zenden van bladen en andere lectuur naar het buitenland is, 
aldus genoemde directeur iemand met principieel christelijke 
opvattingen, afkomstig uit een gereformeerd gezin • 

Vanuit de drukkerij worden genoemde bladen naar 
het postkantoor te Wageningen vervoerd, uiteraard met andere 
poststukken. Volgens mededeling van de I.D. Wageningen is 
het gehele P.T.T.-personeel aldaar vrij van communistische 
opvattingen. Vanuit Wageningen komen de poststukken in .Am
sterdam terecht. 

Na overleg met de I.D • .Amsterdam, is aldaar geen 
nader onderzoek ingesteld, omdat dit practisch niet uitvoer
baar is, gezien het grote aantal personeelsleden dat bij 
een en ander betrokken is. Bovendien is niet bekend op welke 
dag de bewuste bladen w erden verzonden en in Amsterdam in 
behandeling kwamen. 

Bij navraag op het bureau van genoemd Jongelings
verbond te Amersfoort bleek, dat per keer ongeveer 60 bladen 
naar Canada worden verzonden. De adresbandjes worden op ge
noemd bureau gedrukt en in een gesloten kist met andere stuk
ken naar Wageningen gezonden. 

Het personeel werkzaam op genoemd bureau is zonder 
uitzondering Gereformeerd. 

Bij dit rapport wordt het schrijven gevoegd van 
D.Hartemink, die de Russische bladen ontvangen zou hebben.
V.ia een relatie is bij hem geinformeerd of een en ander meer 
is voorgekomen. Hij ·berichtte daarop, dat zulks slechts _§en
maal is geschied. Mocht een en ander nog eem voorkomen/ zal 
hij de betreffende stukken naar Nederland doorzenden. 

's-Gravenhage, 3 Juli 1952� 

_f. - 35 -





.No. 1481-52
-========== 
VERTROUWELIJK

, _____ _..;,,_ 

'(D/ - '"g 24 Maart 1952.
" ,/f,[j{( � 

• 

Van bevriende, zeer betrouwbare, journalistieke zijde wordt
het volgende vernomen: 

� f De drukkerij-ZOMER & KEUNING te Wageningen drukt en verspreid
het "Jongelingsblad", orgaan van het ''Nederlands verbond van 
Jongelingsverenigingen op gereformeerde grondslag". 

Een der in Canada wonende leden van dit verbond gaf dezer 
)dagen schriftelijk kennis, dat hij in plaats van het 1'Jonge

lingsblad", Russische lectuur had ontvangen. Deze Russische 
lectuur was omwikkeld door het gebruikelijke adresbandje van
het "Jongelingsblad". 
Staan U wellicht wegen en middelen ten dienste om vast te 
stellen of en zo ja waar het "Jongelingsblad" werd vervangen 
door propagandalectuur? Uiteraard blijft de mogelijkheid }
bestaan dat deze adresbandjes, ten bate van kwalijke doel
einden, door een personeellid van genoemde drukkerij worden 
vervaardigd c.q. weggenomen. 
Indien U enig resultaat in deze aangelegenheid mocht boeken,
dan zal dit gaarne t.z.t. van U worden vernomen. 
=====

\\
��=================================================== 

No. 1 3.\ � F3. 
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Van: B IX Nr. 1021/1952 
Bestemd voor: B III 
Bericht op schrijven nr. CO 134485 dd. 2 April 1952

Hierbij heb ik de eer rr te doen toekomen een 
rapport � betreffende: 

Ru.ssische lectuur in adresband Ger. Jongel ingsblad. 

Het origineel van dit rapport wordt U via · 
AOD/PA toegezonden met e.o. 134485 en 1 brief • 

1 Juli , 1s52. 
N.B. Mogelijk nog van intersse voor: B IX • 

. \ 
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/:-dan 

Betreft: Ru.s.sische lectuur in adresband van Ger.Jongelings
blad. 

Naar aanleiding van de desbetreffende notitie 
Nr.1481-52 werd door ondergetekende een onderzoek ingesteld. 

Hierbij is gebleken, dat de verenigingsbladen 
van het Ger.Jongelingsverbond worden gedrukt en verzonden 
bij de firma Zomer en Keuning te Wageningen. 

Deze firma staat allerwege bekend als een bedrij�, 
dat in hoofdzaak christelijke lectuur uitgeeft. De direc
teur van dit bedrijf deelde mede, dat hij er van overtuigd 
is, dat onder zijn personeel geen communistische elementen 
schuilen. Degene die be1ast is met het verpakken en ver
zenden van bladen en andere lectuur naar het buitenland is, 
aldus genoemde directeur iemand met principieel christelijke 
opvattingen, afkomstig uit een gereformeerd gezin. 

Vanuit de drukkerij worden genoemde bladen naar 
het postkantoor te Wageningen vervoerd, uiteraard met andere 
poststukken. V-olg�ns mededeling van-de I.D. Wageningen i-s 
het gehele P.T.T.-personeel aldaar vrij van communistische 
opvattingen. Vanuit Wageningen komen de poststukken in Am
sterdam terecht. 

-------· Na_ ov:e�J.�g met_ de I.D. �e:t�rdam, i.s .. �ldaµ,_.8�EJn 
nader onderzoek ingesteld, omdat dit practisch niet uitvoer
baar is, gezien het grote aantal personeelsleden dat bij 
een en ander betrokken is. Bovendien is niet bekend op welke 
dag de bewuste bladen w erden verzonden en in Amsterdam in 
behandeling kwamen. 

Bij navraag op het bureau van genoemd Jongelings
verbond te Amersfoort bleek, dat per keer ongeveer 60 bladen 
naar Canada worden verzonden. De adresbandjes worden op ge
noemd bureau gedrukt en in een gesloten kist met andere stuk
keh naar Wageningen gezonden. 

Het personeel werkzaam op genoemd bureau is zonder 
ui tz.ondering Gereformeerd. 

Bij dit rapport wordt het schrijven gevoegd van 
D.Hartemink, die de Russischelladen ontvangen zou hebben.
Via een relatie is bij hem geihformeerd of een en ander meer
is voorgekomen. Bij berichtte daarop, dat zulks slechts.§en
maal is geschied. Mocht een en ander nog eensvoorkomen/ zal
hij de betreffende stukken naar Nederland doorzenden.

'a-Gravenhage, 3 Juli 1952. 
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RAPPORT V.ÄN KB 
AAN HB B III 

No.: 4802 

Betr. : SCHADUW-DISTRICT.SBESTUREN 
Typ.E. 

. l . 1.r J.rJ /cri 

1 ::.' J/ .3/ tJ/. �� .:v,, 
i,18 APR. î952�-yi t!;;-z 

C.P.N�-� � C_D//Jtfr_,;. , . 

��.J-�ll
.

u 

Op Zondag,13 April 1952,le Paasdag,zou de eerste 

bijeenkomst zijn van het nieuwe schaduw..-districtsbestuur.De

ze bijeenkomst zou te Arnhem worden gehouden.De plaats waar 

deze bijeenkomst zou worden gehouden is nog niet bekend.Het 

is niet uitgesloten dat Jan HA..îillN daar tevens aanwezig zou 

zijn.Nadere berichten hieromtrent zouden waarschijnlijk 

Vrijdag (11-4-'52) bekend gemaakt worden. 

l q��:t�di,� 1
Copie verzonden aan HBVD



RAPPORT VAN KB 
AAN HB. B III 

No.: 4-795 
r Betr.: SCHADUW-DISTRICTSBESTUUR 

Typ.E. 

Op Maandag,31 Maart 1952 werd ten huize van 
Charlotte Adriana ESCHER,weduwe van Jan Willem SCHOUTEN, 
wonende Prins Bernhardlqan 32 te Bennekom,gemeente Ede,de 
bekende Gijsbert ONDERSTAL,24--10-O6,wonende Dijkgraafseweg 

•
58 te Wageningen,ontboden,alwaar tevens aanwezig was een
zekere PETERS uit Nijmegen,nadere gegevens niet bekend.

X I V1el is bekend dat deze PETERS te Nijmegen gemeenteraads
lid voor de C.P.N.moet zijn.Door deze PETERS(Charlotte 
Adriana SCHOUTEN-ESCHER was uitstedig)is aldaar met Gij�
bert ONDERSTAL gesproken over de leden van het schaduwdis-
trictsbestuur.FETERS wekte ONDERST.AL op om daarin zitting 
te nemen.Een zeer goede kracht waarmede hij prachtïg kon 

• )( 1 samenwerken is een neef van :?ETERS, voornoemd, ook PETERS
genaamd,vaI+ beroep kantoorbediende,verdere gegevens niet 
bekend.Deze PETERS,die eveneens te Nijmegen woont,is een 
jong en krachtig figuur en geen lid van de C.P.N.Laatst-

---

genoemde PETERS zou binnen afzienbare tijd naar de Sowjet 

• Unie gaan,evenals meer.dere anderen uit de districten.Als
hij dan terug komt,dan weet hij wel.meer.Volgens eerstge
noemde PETERS zou in de districten �uid Holland;Noord
Holland;Gelderland en Overijssel i$der 8 man worden aan
getrokken voor het schaduwdistrict,terwijl in de andere dis
tricten 6 man en in Brabant en Limburg 4- man als zodanig
worden benoemd.Allen liefst geen vooraanstaande leden uit
de C.P.N.
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DI-ieb r en joest"het doel ·n har ,i i ui :lt b k 11d• 
d eh zee � vor o de lij_ is . zij -r o_ nit o in di laa sen 
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HB B III "·. _ I- ./ /.�� j /'70. /.. 
SCHADUW-DISTRICTSBESTUREN C.P.N. - ---·: 

Op Zaterdag,29 Maart 1952·werd een bijeenkomst 
gehouden op de kamer van Leendert Abraham VAN MELLE,wonende 
ten huize van H.ROELOFS,Celebesstraat 18 te Wageningen.Aan
wezig waren: 

'l TuIELLE VAN,Leendert Abraham,9-7-04,wonende Celebesstraat 18; 
ESCHER,Charlotte Adriana,2-9-14,weduwe van J.W.SCHOUTEN,wonen

de Prins Bernhardlaan 32 te Bennekom,gemeente Ede; 

f ONDERSTAL,Gijsbert,24-10-06,wonende Dijkgraafseweg 58 te 
Wageningen; 

v,FLAAR,Martin,verdere gegevens niet bekend,doch afkomstig uit 
Amsterdam. 

(' Martinv LAAR is,voordat deze bijeenkomst zou worden ge-
houden,in de woning bij G.ONDERSTAL geweest om hem uit te no
digen voor deze bijeenkomst.Daarvoor had Martin FLAAR de be
kende VAN TuIELLE verzohht,ONDERSTAL te bewegen,diens vrouw el
ders op familiebezoek te zenden,op kosten van de Partij,omdat 
vrouwen niet bij bepaalde besprekingen dienen te zijn.De vrouw 
van ONDERSTAL is die avond,Zaterdag,29 Maart 1952,met het 
kleinste kind naar Rotterdam vertrokken tot Zondagavond daar
opvolgend.Hij heeft voor de bestrijding van de onkosten 
f.17,50 betaald gekregen van VAN Iv.IELLE,waarvoor hij een kwi
tantie moest tek�nen.FLAAR sprak die avond over schaduw-rdis
trictsbestuurders,welk onderwerp zeer geheim moest blijven.
De leden mogen dit zelfs niet weten.FLAAR verzocht G.ONDERSTAL,
voornoemd,proEagandaleider te willen worden voor het district.
Ook moest hij zitting nemen in het districtsbestuur van de

-......------------- ... - -._. 

schaduwbestuurders.Beide functies zijn door ONDERSTAL aan---- -
vaard.Voor dit doel zal zeer binnenkort te Arnhem een bespre-
king worden gehouden,waarover nadere berichten zullen volgen.

KB,17 April 1952. . .,.,,,, .•. ,",.,.--�----, 

d Ve-,..leg tY\et K.B"
qEEN ACT� zon �r --��1

-:....-----
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MELLE, Leender-t. Abraham. van. Ned. 
9-7-04 Amsterdam.
Wageningen, (Sumatraatr. 19) Celebesstr. 18.
vertaler aan inst. voor Plantenverdeling.

PD il§.9. 
1948: Penningm. CPN, afd. Wageningen. Ab. "De Waarheid" 
1951: Bezoekt vergadering "Vredesactie" te Wageninuen. 

\, 



UITTREKSEL 

Uit 
•- Voor 

PD J:.41ll Naam : SCHILTEN Gerrit

OD 1490 Naam: CPN-MAATREGELEN BIJ EVENTUELE ILLEGALITEIT 
Ag. nr: 139172 Afz. : DMS Datum : 7 Mei 52

Aard van het stuk: Uittreksel verslag bespreking bij Wil ton Fijenoo:rd op 7 Mei 1952

Uitgetr. door : 

[yèrder zei Schil
ten; 11 Denk nu. niet dat d.ëdirectic voer ona iets ge
heim kan b0ud0n, want wij 1.>t:·ttchikken over goode 
inlichtin3enbronuen, t.·.1. 2 bcar:Jb_tEi:n van il.�·., die· 
O'fl onz.è hand zijn e·n 1 1terabestuu..rslid. awi0esloten 
bij het t�. V.V., die· na iedere kernl>e2tuu.rvergaàe
ring o.niddde11ijk bet .r VC-bi.:stuur inlicht,. ff Bij dé 
B.1' .{f. in Pex·rüa li,:��n de i,aken voor d� parti,j
moeilijker. d;;i.a.r i.nc:n. bi,!. o.e a::.nn:imc van personeél
E:rg goed uitksek, w.;.c ;;icn in dienst nam. [och p..ad·
men l ma.i1 (1:1.�.n:1calote-n biJ het N.V.V.) in dat be-
�rijf• d.io de nodit,û irüicht in �6u doorL;af] (Uir.tr- ,,l)esJ

P. Op aanwijzing van : B III 
Datum: 12-7-52
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Uit z-ecr be trou·::Lc.re bron is be 1-:en,, 
�� i-J c;evrorden <lat J·,wen Corn0lis T:1co,;.crus,
' geboren 6-12-1J10, �onenJe ta �n3torJnm, 

Blank8�atrcat 93 II, voor 8O� het bedr�fs
werk heeft over0c �'"ven u1r. een p2r tijc::;c)noot. 
il� zelf is thans belast �et Je scholinJ van 
een nieuw kader uit niet-part1�0,:_;notr:n. Deze 
personen bl:jven ook voor ë.e pr;rt·j.:enoten 
gel1eim en zull8n t.z.t. de leilinc r:ioeten 
nemen b�,de illecale-strijd der partij. 

· Swaen geeft tv:ee avonden per week
scholing. Als hij nnmiddsgdienst heeft komt hi} 
te + Jl. 30 uur thuis. :fo zich V8rkl0ed te 
hebben vertrel:t h:j Jan weer te + 23 uur en 
geeft dan toch noc z(n scholin�: 

Verdere se:avens z�n niet bekend. 

2'J-5-1952. 
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