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Inlichtingendienst. 
ÎttidÄ>coMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 
UTRECHT 

Lr .. A/1Nr 

Bijlagen: 

1008'47. 

Berir:ht op 3chrijven No ...... 2.1.991 , 

van .... :2.3..'.".'. JQ'.".'.J.9.47.,. .......... . 

UTRECHT. den 

t 
-----

GEHEIM. 

15 November 

l Volg,��[ ... 

1-:-, 9 NOV. 19'L/ 

Onderwerp: Russische personen. 
.-': ·/�� -

8 R 
1 ('V"J o-6 '· 

U EAU B - --·-
.,//- //· ·�/} 

In antwoord op ·uw bovenaa'rigehaald schrijven 
doe ik U hierbij een desbetreffend rapport toeko
men, naar de inhoud waarvan ik U moge verwijzen. 

De 
--

Aan de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, · 
's-G RAVEN HA GE. 



Inlichtingendienst 
• , �trecht.

A/1-1068'47. 

R APP O R T .
,. 

GEHEIM. 

2�0(/.; 

!)Naar aanleiding van een schrijven van de Centrale Veiligheidsdienst
van 23-10-1947, 21 l91, kan gerapporteerd worden; tK .aat door SONJA KAPTEIJN, geb: te Utrecht 6-1-1922, lid C.P.N., won. 
\YP.Coenstraat 29 te Utrecht, aan derden medegedeeld werd in Mei 1947,· ät haar verloofde RIES VAN DER STEEN, geb. te Scheveningen 26-1-1921,

bankwerker, (lid C
!
P.N., propagandaleider en lid van de inlic.h,tig.gen

dienst), direct nadat de bevrijding in Utrecht eeri-:fëTt was, ver ro lëen 
zou zijn naar Texel, om daar de vogelstand op te nemen; zij vertelde dat 
v.d.Steen gestudeerd had in de biologie. (Direct na de bevrjjding van 
ons land waren de eilanden geisoleerd en heeft het geruime tijd geduurd 
alvorens hier de bevrijding een feit werd). 

Wat de namen betreft van de in bovenbedoeld schrijven genoemde Rus
sen, kan weinig worden medegedeeld. 

•
Het si-gnalement van deze personen is; No. 1: blond haar, dat op

# - verschillende· wijzen wordt gekamd, lengte± 1.77 M., litteken bij het
rechter oog. De,ándere: donkerblond haar, zelfde lengte. Zij spreken ge
brekkig Nederlands. (Getracht zal worden een beter signalement te ver
krijgen). 

2:,..0p 29-10-1947 werd medegedeeld, dat J.A. STIKKER, won. te Zeist 
K oordweg 63, lid C.P.N., Vrijdenkersvereniging "De Dageraad"en de ver

eniging Nederland-Indonesië, werkzaam op het plaatselijk bureau van de 
"Waar he id", me.t de ze Russen in de week daarvoor op stap was geweest. Op 
pO October 1947 werd gemeld, dat één van deze Russen logeerde bij CORNE-

\{. LIS ROETERDINK. geb. te Arnhem 29-3-1886, won. Oudekerkstraàt 13 te 
Utrecht, lid C.P. N., en dat op dezelfde datum de andere Rus met de trein 
van 16.50 uur vertrok vanaf het Centraal Station te Utrecht in de rich-
ting Hilversum. 

SOP 13 November werd medegedeeld, dat één van de Russen 3 nachten 
geslapen had bij genoemde Roeterdink. Door deze Russen wordt steeds ande
re kleding gedragen; de ene keer lopen zij met donkerbruine )as, bruine 
schoenen, de andere keer met witte jassen en lichte pakken en de 13e 
November hadden beiden een lange lederen jas (zwart) aan en beiden een 
bril op. 

Als deze heren binnenkomen wordt steeds met hen apart gesproken, 
hetzij met van Oost.en of Schreuders. 

Alsnog zal getracht worden meer gegevens te verkrijgen. 

Utrecht, 15 November 1947. 
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0 N A F G E D A A N. 
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co 
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Par.: 



Inlichtingendienst. 
H()O�MMISSARIAAT 

VAN POLITIE 

ZEER GEHEIM. 

UTRECHT 

Lr _P.[J.Nr fU61 ' 4 7 • 
UTRECHT. den 15 November 19 47. 

Bijlagen: 

Bericht op schrijven No ... 

van ....................................... . 

Onderwerp: C •P. N • 

F o,G._�

r j 9 NOV. 19_17 

.Jf;;/11-
-

-

BUREAU B 
,//-//·Y 

Hierb� doe ik U een rapport toekomen be
treffende gegevens afkomstig uit het Partijge
bouw van de C.P.N. te Utrdcht, na�r de inhoud 
waarvan ik U moge verwijzen. 

De Hoofd-Commissaris 
� 

• 

Aan de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
' s-G R A V E N · H A G E 



Inlichtingendienst 
.r.rt.re cht. 

""-' ... ZEER GEHEIM. 

A/1-106·1'47. 

• 

RAPP O R T .
' 

Gegevens uit het C.P.N.gebóuw aan de Mariaplaats te Utrecht
9 November tot 14 November 1947. 

�.v.yGORT, (nadere gegevens onbekend), reeds vermeld in de rapporten 
c/1-684'47 van 10-7-1947; C/1-993'47 van 20-10-1947; en C/1-1006'47 
van 25-10-1947 van de I. D.Utrecht, woont nog wel in het district 
Utrecht van de C.P.N., maar behoort thans tot de C.P.N. A'dam. 

Gort zit vermoedelijk opjcamer 43 van het partijgebouw A'dam. De
mogelijkheid bestaat, dat Gort een-s�htr.i.'""lnaanr is. 

2-)sinds 4 weken zou _stali.n ernstig ziek zijn, dit feit we.rdt geheim 
geh6uden. Als plaatsvervanger van Stalin treedt op Molotof. Hij zou ter
µerdenking van de October-revolutie niet op het Rodeplein te Moskou·
geweest zijn. 

2Jzaterdag en Zondag, resp. 15 en 16 November 1947 
vrouwencon res te Amsterdam gehouden. Uit Utrecht zal 
.dig zijn Mevr. d� GROOT-FELIX, wonende v.d.Mondestraat 
Utrecht" geb. te .Amersfoort 3-9-1896. 

wordt er een 
o.a. tegenwoor-
67 bis te 

�}zaterdag en Zondag resp. 22 en 23 November 1947 wordt er een 
res"te Amsterdam gehouden.Van de C.P.N.leden uit Utrecht zullen 1 
ersonen dit congres bezoeken, die de volgende week op de vergadering

zullen worden gekozen. 

b)Bij de reorganisatie van de afdelingen C.P.N./Utrecht komen 3 pen
ningmeesters, van elke afdeling één. Deze penningmeesters zullen door 
zoveel sub. penningmeesters dienen te worden bijgestaan, dat elke sub-

enningmeester niet meer dan 6 à 7 leden in behandeling krijgt •. 

. ,.,,, � LUCRIS DEKEM.A EBBO JOH.AN KRAMER, geb. 2ij-4-1889 te Vr�eswijk, won.
fttobbemastraat 1 A te Utrecht, die de.laatste tijd opmerkelijk veel in 
.het.gebouw is, en BERNARDUS JOHANNES SCHREUDERS, geb. te 's-Gravenhage
4-2-1919, won. Paramaribostraat 54 bis A te Utrecht, hebben de laatste
tijd papieren in bezit, die doorlopend genummerd worden bij binnenkomst
en in een vreemde taal gesteld zijn. Kramer leest deze stukken, daar 
Schreuders d9ze niet lezen kan. :ti§.ar aanleiding van deze papieren ont
stond een ge.aprek over de buitenlandse toestand. O.a. kon uit deze ge
sprekken worden opgemaakt: 

De Russische autor�teiten hadden een opgaaf gevraagd van het aan
tal communisten in ae bezettingszêne's van Amerika en Engela nd In 
deze zelfde z6ne's zouden vele Russische verstekelingen zijn, die z.g. n.
0m'': politieke redenen uit Rusland gevlucht waren, maar in •t· geheel 
geen vluchtelingen zijn. Over de toestand in Frankrijk werd gezegd, dat,·
wanneer de Franse regering de toestand t.z.t •. niet meer baas kon, 

Amerika zou kunnen helpen, zoals dat in Griekenland het geval is. Rus
land rekent daar echter op en zal de communisten in Frankrijk niet in
de steek laten. 

In de bezettingszêne's van Amerika en Engeland gaat het economisch 
zeer slecht en werkt de toestand mee voor de Russen. Er zouden zelfs
opslagplaatsen zijn van wapens. Het aantal communisten zou groot zijn. 

Toen de eerste berichten van de toestand in Marseille en Noord
Italië binnenkwamen, werd er in de handen geklapt en werd door dezelf
de heren verteld, dat, wanneer Rusland tot daadwerkelijke steun over
gaat eerst de kustgebieden van Nederland en België bezet zouden wo!- ' 
den, om zo naar Frankrijk op te marcheren-

over de binnenlandse toestand werd de bewering opgevangen, dat de 
regering hier zelf aan de ontevredenheid meewerkte, maar dat het zo 
jammer is, dat de Hollanders zo lauw waren en niet tot daden overgaan .• 
Door de wachttijd van 14 dagen, alvorens tot steunbetaling werd overge
gaan, zou onder de arbeiders grote ontevredenheid zijn gerezen. Geen 
enkele arbeider kan 14 dagen wachten op z'n loo·n, daar elke Zaterdag 
het geld op is. De bepaling dat elke arbeider moet opgeven hoeveel hij 
in het afgelopen jaar verdient. heeft, is onbillijk en wanneer een ar-

beider 



• 

-2-

beider dan tot /.80.-- per week komt, komt hij voorlopig niet in aan
merking voor steun, ongeacht de grootte van zijn gezin. 

Utrecht, 15 November 1947 • 
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Inlichtingendienst. 
BUREAU J

EHEIM. 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 

UTRECHT 

,,l",1- ,1z·.y: ---OPGel.E6D
UTRECHT. den 1 9 ovember 19 47. 

LrA/.1...Nr 1 00 5 1 4 7 • verv.
Bijlagen: 

Bericht op schrijven Nb�2.602, )-l,b 

van ...... J.3.':'.'J.J:::.J.94:Z, ...... . 

Onderwerp: Stevens. 

• 

• 

Aan 

In antwoord. op Uw nevenvermeld schrijven, 
deel ik U mede, dat de naam "Stevens 11 op gehoor 
is opgenomen. 

Aangezien de vergadering, waarin deze per
soon zou spreken, nog niet is gehouden, kan der 
halve deze ".Stevens" niet nader worden geiden
tificeerd aan de hand van de door u·bedoelde 
foto van Jan Hkken. 

Indien de bewuste vergadering alsnog zál 
worden gehouden, dan zal op deze kwestie nader 
worden teruggekomen. 

De Hoofd-CoUL�issaris 

� 

de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javestraat 68, 
's-G RAVEN HA GE . 
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Speciale instructies aan A CD, (Slechts bij definitieve opberging in 
te vullen). 

0 N A F G E D A A N. 

Afd./Sect: Dat.: Par.: 

Aanwijzing voor ACD 1. (Slechts door ACD in te vullen) . 
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Speciale instructi�s aan A CD, (Slechts bij definitieve opberging in 
te vullen). 

0 N A F G E D A A N. 

Afd./Sect: Dat.: Par.: 

Aanwijzing voor A CD 1. (Slechts door ACD in te vullen). 

ACD 4. Dat.: Par.: 

Aantekeningen: 

-co

.11 .... 
b ....... �-�--.. --�� ....... � . .. & ........ � .... �-� ........ �rkY. .......................................... ..

••••••••••••••••••••••••• ••••••• • ••••••••••••••••••••••••••• • •• •••• • • ••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••• ••• ••••••••••• • • • •• •• ••••••• ••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••oOOO•••OO••• M•--•• 



Iniièhtingendienst. 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

VA�ITIE 

ZEER GEh'EIM. 

UTRECHT 

L..4/..1. . .Nr 1085 '4 7. 
UTRECHT. den 24 November 1947. 

Bijlagen: 

Bericht op 3chrijven No •.. 

van ............................... . 

Onderwerp: C • P; N • · 

,,, __ ''-, 1 
� SN01. 1s2Z..:....I 
� 11-1�.u

.,,,;..,-1.-,.-1 

BURC "U B

,91-//··� 
,I 

Hierbtj doe ik U een rapport toekomen betref
fende gegevens afkomstig uit het parttjgebouw van 
de Communistische Part� Nederlanaî;e tree 
naar de inhoud waarvan ik U moge verwtjzen. 

De Hoofd-Commissaris van Po itie, 
� 

• 

Aan de Heer Hoofd. van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's-G RAVEN HA GE . 



Inlichtingendienst 
Utrecht. ZEER GEHEIM. 

, .. ., .. 

A/1-1085'47. 

R A P PO R T .

Gegevens afkomstig uit het partijgebouw van de C.P.N. in de week 
van 16 tot 21 November 1947. 

!}vergadering in de nacht van Donderdag op Vrijdag (20 op 21 Novem
ber 1947) van 2.00 tot 4.30 uur. 

De vergadering werd gehouden in de �a.r"st-raat 42 bis te 
Utrecht. Dit perceel is bewoond door ADRIANUS JOHANNES PETRUS KROM

(<, .MERT, geb. te Utrecht 30-8-1909, lid van de C.P.N. en R.H.N. 
Voor zover bekend waren hier alleen Russische personen aanwezig 

en hoofdzake1··k vrouwen. Wel is bèkend dat aanwezig was GERAR US DE 
WAA , ge • te Woerden 15-9-1899, stakingsleider en propagandaleide.x, 
wonende Paramaribostraat 56 bis te ree • 

' ·1_ Volgens bewering van ADRIANUS CHRISTINUS DE VRI�S, geb. te Delft 
K. · 25T2T1915, bezol�igd bestuurder van de E.V.C., wonende Zuilenstraat 

25, die naar Limburg was geweest, zou daar spoedig een staking uit
breken in de bouwvakken. Hierbij zou en 53 aannemers èi:f betrokken 
worden. De Vries wil trachten de mijnwerkers mee te laten staken om 

• 
althans enig resultaat te bereiken. Daarbij zou worden getracht de gr· 
van de mijnwerkers, betreffende het te werk stellen van Polen, uit te 
buiten. De Vries was echter bang dat om financiële redenen deze zaak 
niet zou kunnen doorgaan, daar vele mensen in eerste plaats niet bij 
de E.V.C. thuis horen en toch wel gesteund moeten worden om hen te 
laten blijven staken. 

Vrijdagmiddag j.l. is terstond een bericht gezonden naar Amster
dam om in deze zaak een beslissing te nemen. 

Ook was van bepaalde zijde in Limburg geadviseerd om sabotage 
te plegen, wat echter afgeraden werd. 

�J Regelmatig komen momenteel berichten uit Frankr�k en ltalië bij 
de C.P.N. binnen: De vervrachting is dat de-toestand in Frankrijk zich 

-rrog meer zal toespitsen. Toen over die toestand werd gesproken is
uit deze gesprekken begrepen, dat de algemene verwachting bij de 
C.P.N. is, dat wanneir door hen de verkie�ingen worden afgewacht zij 
sprongen achteruit zullen gaan. Voor die trjd moet dan getracht wor
den een toestand te scheppen waardoor zij e macht in handen kunnen 

-krij-ge- , dit zou ook het streven in Frankrijk zijn.
���Momenteel zouden de Russen, die sinds enkele dagen niet aan het

gebouw geweest zijn, naar de richting Frankrijk vertrokken zijn. Een 
van deze Russen werd genoemd Filipina, of Filipino. De vraag werd 
gesteld of er al berichten binn'

ërl

waren gekomen van Filipino, waarop 

• 

K. 

1 C,· 
geantwoord werd neen, maar zij zouden direct bericht zenden.

�Voor de a.s. Londense conferentie werd gezegd, dat de Russen, 
die per vliegtuig daar naar toegaan, in niets zullen toeg91m,,, om daar
door de boel in Europa opzettelijk in de war te laten lopen. H3t zou 
een bekvechterij worden zonder resultaat • 

• 

ç\�, verdere gegevens onbekend, zie rapport I.D.Utrecht A/1-
106��7, zou in verbinding staan met communisten in Frankr1k en 
België. Hij is in het bezit van trein- en busabonnementen voor Neder
land. 

Utrecht, 24 November'1947. 
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Special� instructies aan A CD, (Slechts bij definitieve opberging in 
te vullen). 

0 N A F G E D A A N. 

Al/l./Sect: Dat.: Par.: 

Aanwijzing voor A CD 1. (Slechts door ACD in te vullen) . 
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..... _____ A_c_o_4_. __ D_a_t._; ______ 
P_a_r._, ----1 

Aantekeningèn: ...,.------�-------------
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UTRECHT 

Lr .. A/.wr 1 ogm' 47. 
UTRECHT, den 2 5 

Bijlagen: 

Bericht op schrijven No ... 

van .......................... . 

Onderwerp: C, P, N • 

ZEER GE.HEIM. 

Z S NOV. 194/ 
a C.. • !. 

,�" (uy!;� 

BU�EAU B 

Hierbij doe ik U een rapport toekomen betref
fende gegevens afkomstig uit het partijgebouw van 
de Communistische Partij Nederland te Utrecht, naar 
de inhoud waarvan ik U moge verwijzen. 

De 

� 

AM de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's-G RAVEN HA G E . 

(R.VI.v.Eijk). 



I1f1��ntingendienst 
"""" •Utrecht. 

A/1-109,1'47. 
j) .,

'I 

ZEER GEHEIM. 

' 

c}' J 

�!�to� 
A P P O R T 

. -""/" 
· � aar aanleidi�g van de rapporten van de I.D.Utrecht, no. A/1-

811 47 en C/1-892'47, resp. dd. 17 en 18 September 1947, kan. alsnog 
worden gerapporteerd: 

f J) De che. f van de irûic)lt inge.ndie nst der C. P. N. zou zijn CHRISTIAAN
� SM!'T, geb. te Amsterdam 11-9-1907. 

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

• mandant betiteld.

1 
Onder de Waal staat JAN HENDRIKjU'IJPER, geb. te Utrecht 10-2-

• 

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

\ geven niet klopt, zal dit nader onderzocht worden). 
ona:e·r deze· 3 mensen rlsorteren nog verschillende anderen, die 

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

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

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

Utrecht, 25 November 1947. 
,.,.--



In'ftèritingendienst 
Ut!echt. ZEER GEHEIM. 

A/1-1091'" 47 • 

• A A N V U L L E N D R A P P O R T • 

Nader wordt gemeld dat àls districtshoofd van de inlichtingen-1 9,-ienst optreedt: LUCRIS DEKEMA EBBO JOHAN KRAlER, geb. te Vreeswijk
27-4-1889, won. Hobbemastraat 1 A te Utr�cht. 

De inlichtingendienst zou in drieën zijn te verdelen. 
1e. GERARDUS DE WAAL, geb. te Woerden 15-9-1899, won. Paramaribostraat 

56 bis A, zou hoofd zijn van een inlichtingendienst voor het fabriek 
wezen. 

' Voor werkspoor zou dit zijn: WILLEM FAAIJ, geb. te Utrecht 5-7-1919, 
fabrieksarbeider, won. Nieuwe Keizersgracht 28 bis; zo zijn er ook 
mensen ·bij de Nederlandse Spoorwegen, enz. 

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

3e. Een inlichtingendienst voor buiten de stad. 
De drie hoofden van deze"diensten brengen op regelmatige tijden rap
port uit aan Kramer voornoemd. 

•
Deze Kramer is niet dezelfde als bedoeld wordt in het vorige rap
port.

Utrecht, 26 November 1947 • 

• 



Speciale instructies aan A CD, (Slechts bij definitieve opberging in 

te vullen). 

0 N A F G E D A A N. 

Afd./Sect: Dat.: Par.: 

Aanwijzing voo, A CD 1. (Slechts door ACD in te vullen). 

co 

l-·-----A_c_o_4_. __ oa_t._: ------P-ar_., ____ , ..... .. . 

Aantekeningen: :....----------:...---------

... JJ J.�l.J'. ·--� .. e. .. !D. 'lh.�

:� ��tt� -� ___ .t,.ij�•-••: .••••• � .••• 1.=�···················································································

......... .... .......................................... .. ..................... 



Inlichtingendienst 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 
UTRECHT 

GEHEIM. 

0� .... � 
o•gno. Gll.EG/1) , · 

UTRECHT. den 29 No e,m�e, 4:7. 
Lr..A/1Nr 1111 1 4 7. 
Bijlagen: 

Bericht op schrijven No .. .............. .. 

van .......... :-::::-: .......... . 

: � 1 DEC 1947 < 

ó!> 
i A �:7��P/J�: --, 

BURcAU 8 
Onderwerp: C , P ;N • 

,,/- /,1. -y
• 

• 

Blijkens een mededeling gedaan in een beslo 
ten vergadering van de Communistische Partij Ne
derland te Utrecht, zullen er pamfletten worden 
uitgereikt aan de soldaten,die bestemd zijn voor 

Nederlends-Indiä. 
De uitreiking geschiedt tijdens het trans

port in Nederland. 
De inhoud zou bestaan uit een mededeling 

aan �e betrokkenen,dat zij zich bij weigering 
kunnen beroepen op artikel 192 ,er Grondwet. 

Opgemerkt wordt dat een eerste �transport 
zal plaats vinden op 4 December a.s. 

De Hoofd-Commissaris van P ,itie,
1� 

A� de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's-G RAV EN HA G E . 



Speciale instructies aan A C 0, (Slechts bij definitieve opberging in 
te vullen}. 

0 N A F G E D A A N. 

Ald./Sect: Dat.: Par.: 

Aanwijzing voor ACD 1. (Slechts door ACD in te vullen}. 

co 

i--------A_c_o_4_. __ o_a_t._: ______ P_ .. _r._, ----1·· 
Aantekeningen: --�-------.... ----------
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H�OFDCOMMISSARIAAT� VAN POLITIE 
°" UTRECHT 

Lr.CJ./J.Nr 1112 t 4 7 • 

Bijlagen: 

Bericht op schrijven No .. 

van .................................... . 

Onderwerp: C • P • N • 

UTRECHT. den 

;: 4 DEC 1947 i 
• _....,.. __ ..,.·;..-�§ 

" 
fi' 

• 

I 

,-\: ',�:r� 
BUREAU B 

f-l.l.-7

Hierb� doe ik U toekomen een verslag van 
een bes ote vergadering van de Communistische 
Part� ederiand op 16 November 1947, naar de 
inhoud -waarvan ik U moge verw�zen. 

Aan 

De I.D.Utrecht heeft van het bijgevoegde 
verslag van het part�bestuur der C.P.N. slechts 
één exemplaar. Indien mogel�k wordt, ten behoe
ve van de documentatie, terugzending tegemoet 
--·--

gezie ..! 

De Hoofd-Commissaris van 
\\,.. 

de Heer.·Hoofd van de 
Centrale Veiligh sdienst, 
Javastraat 68, 
's-G RAVEN HA GE . 



'Inlîchtingendienst� Utrecht. . ZEER GEHEiri:. 

C/1-1112 1 47. • 

R A P P O R T .

�Verslag van een besloten vergadering gehouden door de leden van 
de Communistische Par lj Ne erläna, district Utrecht, op 17 November 
1947 te Utrecht, zoals in bijgaande convocatie is aangegeven. 

t(I/· Aanwezig waren 18 mannen en 3 vrouwen, waaronder CHRISTIAAN SMIT, 
geb. te Amsterdam 11-9-1907, won. te Amsterdam Noorder Amstellaan 163; 

-K,v, .HENDRIK DIRK CORNELIS VAN OOSTEN, geb. te Delft 10-10-1882, won. Pa
ramaribostraat 54 bis A te Utrecht, districtsbestuurder; 

K.v· f JEANETTE CAROLINA GEERTJE STOFKOOPER-DE RIDDER, geb. 2-7-1900 te Gro
ningen, won. Spoorstraat 2 bis te Utrecht, districtspenningmeesteres-
se; · . 

K-� IALBERTUS DE RIJK, geb. te Utrecht 18-3-1922, won. Appelstraat 2 te
Utrecht, districtsbestuurder; 

K·I(.. IJAN HENDRIK PIJPER, geb. te Utrecht 10-2-1906, won. Koolhovenstraat 
1 ,1 

30 te Zuilen, penningmeester afd. Zuilen der C.P.N.; 
.,� CORNELIS ROETERDINK, geb. te Arnhem 29-3-1886, won. ·oude Kerkstraat

v. 
13 te Utrecht; districtsbestuurder; 

� HENDRIK DIELJSSEN, geb. te Utrecht 10-11-1�09; em 
�"k,J!) JOHANNA MARIA GEERTRUIDA DIELESSEN-DE BRUIN, geb. te Utrecht 24-3� · 1913, won. Roerstraat 23 bis te Utrecht; .

. Kv.fALBERTUS JOHANNES VAN BREUKELEN, g_eb. te Maarssen 28-8-1909, won. 

11 V 
Leeuwerikstraat 4 te Utrecht;

'/. · · 1 Vermoedelijk HE:t;;DRIKUS SPEKKELS, geb. te Utrecht 4-1-1887, won. Ver
k V- lengde Hoogravenseweg 278 t€ Jutphaas;
· 1 Voorts HENDRIK VAN DIJK, geb. te Zwolle 5-4-1900, won. Prinses Julia

naweg 70 te Jutphaas; 
-'/,.1/. 1 JOHANNES AUGUSTINUS VAN DEN AKKER, geb. te Utrecht 19-9-1915, won. 

Bloemstraat 32 te Utrecht; . 
f

V
· WILLEM FAAIJ, geb. te Utrecht 22-12-1888; 

�l GERARDUS ANTONIUS FAAIJ, geb. te Utrecht 15-5-1918; 
(l!VI/. HENDRIK FAAIJ, geb. te Utrecht 14-3-1925; 
v(.v·, WILLEM FAAIJ, geb. te Utrecht 5-7-1919, allen woonachtig Nieuwe Kei-

, zersgracht 28 bis te Utrecht;
1/.,v. -1 VAN LOVEREN en echtgenote. (nadere gegevens on11Jekend). 

V Door van Oosten werd gesproken o�er de stellingen van het partij-
bestuur, te behandelen op het a.s. partijcongres in December a.s., het

welk een korte samenvatting was van hetgeen in bijgevoegde brochure 
is vermeld. 

�9Daarna tras als spreker op C.Smit uit Amsterdam. Deze begon naar 
aanleiding van een vraag die gesteld was aan van Oosten en door deze 
niet goed beantwoord werd. De vraa8 luidde: "Of Amerika inderdaad 
zoveel belang in Indiä en omgeving stelde en hoe de oorlog daar nu 
feitelijk verliep." 

Smit sprak ongeveer als volgt: 11Aanvankelijk was het de bedoeling 
van de communisten geweest om de transporten te stagneren. In de prak
tijk was echter gebleken, dat het tegenhouden van de jongens om naar 
Indiä te gaan op grote bezwaren stuitte. Het onderduiken werd een 

J 
fiasco. Daarna werd geprobeerd om de tr?nsporten zelf te verhinderen

�at in twee gevallen ged eltelJjk gelukte. Amerika heeft de dollars in 
Indiä gestoken en wiJ ztjn verkocht aan Amerika en Amerika deelt de la

, kens uit. Onze bedoeling is nu, om bij het eerstvolgende transport, 
dat waarschijnltjk in het begin van December gebeuren zal, pamfletten 
uit te reiken en hie.r in t.e wjjzen op art. 192? Grondwet. De ze papieren 
moeten echter zo verspreid worden, dat niet de indruk gewekt wordt 
dat dit van ons afkomstig is. In dit pamfiet moeten de jongens er op 
gewezen worden; dat wanneer z� voor de KrUgsraad komen, zij moeten 
verklaren, dat de wet zegt, dat de troepen niet gedwongen naar Indiä 
kunnen worden gezonden. :Qi:Lwettel�k voorschrift bestaat niet en het 
slaat alleen op vrtjwilligers. Nederland heeft nu een lening aangegaan 
met Amerika van 2 milliard, waardoor wij nog meer aan Amerika ztjn ver-

bonden." 
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bonden." 

KV-1 � Door HERMAN VAN OPSTAL, geb. te Utrecht 10-8-1898, won. Abste-. derdijk 44 te Utrecht, werd de vraag gesteld, wat te moeten antwoor
den op het volgende: Op het werk was aan Opstal, tijdens een discus
sie over de Indische politiek, gevraagd: 11 i/at zou Rusland doen wan
neer ze de beschikking had over een kolonie als Indië, gezien de 
houding van Rusland in het Oosten van Europa". Smit antwoordde: 

• .B�
/� 

Dat Rusland geen koloniën zou willen hebben, maar als Rusland een 
dergelijke kolonie had, zou hij de kapitalisten er uitgooien, alles 
gelijk maken en de arbeiders van de opbrengst laten profiteren. 
Rusland zou b.v. olie ruilen tegen ijzer en zodoende door deze rui
lingspolitiek het contact onderhouden met de bevolking. "In verband 

!
hiermede kan ik jullie wel vertellen, dat onze propaganda tegen het 
Katholieke publiek binnenkort in "De Waarheid" zal beginnen; ook 
tegen Pater de Greve zullen wij iets vertellen over zijn houding en 
wat hij gedaan heeft in de kampen." 

Bij pogingen om de Katholieken te bewerken moete �- nooit het 
-�holieke geloo·f aanvallen, wel kunnen wij de geesÏelijkheid aanval-

len. anneer wij het geloof aanvallen en er zit nog een beetje geloo
in deze mensen, dat stoten wij hen voor goed af.

'!}van.de Akker vertelde, dat hjj in Limburg werkte en daar een 
zaai gehuurd had om te spreken over het communisme. Onder de aanwe
zigen.bevQndt zich een kapelaan die voor de vergadering begon,de 
mensen dreigde, wanneer zij in de zaal bleven, dat de banvloek werd 
uitgesproken, waarop de aanwezigen de zaal hadden verlaten. 

1 �) Smit ve;volgde: "Het Tru�an en Marshallplan is de rotte appel 
voor de arbeiders. Enige tijd geleden was door het dagblad "De Naar 
heid" berekend, dat er dik geld bij moet met het uitgeven van 
"het Dagblad". (Spr. bedoelt een krantenbedrijf dat de krant'"Dag 
blad" of ander soortgelijke. ti te 1 exploiteert). Iemand van "De ,'lafJf
he id" was- naar de directeur van dat dagblad gegaan en had tegen de 
directeur gezegd, dat er bij het bedrijf geld bij moest. De direc- 1

te ur ontkende dit niet, maar toen "De Waar he id" er op aanarong om 
het bedrijf te verkopen, zei de directeur, dat hij daar niet aan 
dacht. wa.t is er gebeurd?: Het"i!llagblad" is toch verkocht en nu is 
he� in handen van het Amerikaans kapitaal". 

M_Bjj_het_ staken da�_stx.?,;�S _gebeuren moet, moet niet vergeten 
wor�en, dat de communisten dit zu en e ·alen, zonder dat de sta-
k dLt weten en mogen weten. De communisten moeten buiten de sta
king blijven, moeten er ook niet aan meedoen om op te ruien, diegene 
die het wel doet is geen communist. De E.V.C. doet het werk en de 
communisten blijven er buiten. Den Haag doet juist die dingen, waar
door de arbeiders naar het communisme toegroeien. Er wordt wel ge-
zegd, dat wij achteruitgaan, maar dit is een fabeltje wat straks 
wel bewezen zal worden. In alle bedrijven moeten commissiesgevormd 
worden om de staking voor te bereiden. Het N.V.V. en de Trotzkyis
ten werken te veel met de regering samen." 

1) Van Dijk vertelde, dat er bij de S oorw gen commissies waren ge
vormd·, die buiten de organisaties om naar de directie waren geweest 
om meer loon en kleding. Deze commissies waren gevormd door de ar
beiders. Twee man gingen als versegenwoordigers van deze commissies 
en wanneer deze eisen niet.worden ingewilligd gooien wij de boel er 
bij neer. 

� �f>-1. ! ( �:ri.)
i Smit deelde mede, dat hem niets bekend was van deze commissies, 

waarop van D�k antwoordde, dat dit de schuld was van de E.V.C. 
Smit antwoordde, dat gerekend moest worden, dat deze commissies 

B� toch zeker de steun moeten hebben van alle arbeiders en het moet 
� G\ niet zo zijn dat in een werkplaats van b.v. 50 man er 20 achter de 

7J ommissie staan en de andere 30 zich er niet mee bemoeien� Er moet 
niet te licht gedacht worden over een staking bij de Spoorwegen, hier 
zit heel wat aan vast en als dit mislukt is dit voor andere bedrij-
ven funest. Al� er gestaakt moet worden, �oet dit in �assa z�n� 
Door de beroering in Frankr�k begint het in de kolenm�nen te gisten. 

De 
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> -���J�i
De landarbeiders staan op springen� maar dit moet geleid worden. 

�)van de Akker.vroeg of de geruchten waarheid bevatten, dat Rus
land op mobilisatie......-sterkte zou zijn in de bezettingszone van Duits
·land en of het waar is dat Rusland met een fascistisch land een
handelsovereenkomst zou hebben gesloten.

� Smit antwoordde: "Dat is waar, Rusland heeft nu reeds hetzelf
de welvaartspeil bereikt als voor de oorlog. Amerika heeft è.e atoom
bom, maar Rusland ook en zal er zonodig gebruik van weten te maken. 
Rusland zal zelf nooit .een oorlog zoeken of Rusland zal te hulp ge
roepen moeten worden, b.v. zoals het feit, dat momenteel de· commu
nisten achterna gezeten worden in de bezettingszone van Ameri�". U 
. iJ2 Naar aanleiding hiervan werd gevraagd, ·wat zij moesten doen als
er iets gebeurde, daar zij toch niet in het bezit van wapenen waren. 
Van Oosten antwoordde hierop: "Wie ze t dat er geen wape�en zijn?" 

1'11'1\ Maar wij .moeten nu. eenmaal rekening houden met deze Reger ing11
• Smit 

�.:,vroeg daarop aan van Oosten, of de aanwezige leden gecontroleerd 
waren en of zij betrouwbaar waren, dit in verband met .het feit, dat 
er zoveel nieuwe leden bij de C.P.N. zijn. 

Van Oosten antwoordde daarop, dat alle leden door 2 mensen 
rJ.,..ilvw· aan huis bezocht waren,fen dat oo� b� de buren geinformeerd was, wat

1 
� voor mensen het waren .. énz. De lichte gevallen van de N.S.B.ers, die 

tot de C.P.N. worden toegelaten, mogen niet op deze soort van ver
� v gaderingen komen. (Jle_ni&uwe leden worden. bezocht door: G.A.Faaij; 
'W ,.tf./ J.H.P�per; Gerrit Wilhelmus Mortier, geb. te Gorinchem 26-1-1896, 

l{t'W won. Serings raat 7'7 te Utrecht; Hendrik Jan Dikkers, geb. te Ave-
� reest3-3-1910, won. Amsterdamsestraatweg 264 te Utrecht). 

• 

{V Naar het congres te Amsterdam en te Utrecht, welke laatste ge,
houden zal worden op 7 December 1947 in het NjV.Huis, worden de vol
gende leden afgevaardigd: 
Naar Amsterdam: 
J.C.G.STOFKOOPER-DE RIDDER; J.H.PIJPBR; êén lid van de afdeling
Driebergen en één van Austerlitz.

Deze vier personen zijn beëdigd en hou.den tevens vergadering 
tijdens de pauze van de conferentie en kunnen door deze beëdiging 
·een groter aantal stemmen vertegenwoordigen.
Voorts: Mevr. DIELESSEN-DE BRUIN Am�terdam en Utrecht.
H.DIELESSEN, Amsterdam. �4.'1'1 .-2.J,c..-5.lc� ... � .... " ll'A-·' 
VAN LOVEREN en echtgenote Amsterdam (nadere gegevens onbekend).
H.SPEKKELS, Amsterdam. ct�.i., ,h�r,J:.c.o .. �r..J-..,Lu-,...,Ut� 
G.A.FAAIJ, Amsterdam. "

7.
.,1.117 ,�v.o1-b �J ��"-

A.J. VAN BREUKELEN, Amsterdam en Utrecht. . �V,o Jn• talJ.-.,•: 
C. ROETERDINK, Amsterdam en Utrecht.
A. DE RIJK, Amsterdam.
J.A�VAN DER AKKER, Amsterdam.
J.H.PIJPBTI gaat voor het districtsburea I lichtin en naar Amsterd
Mevr. DIELESSEN voor · rouwen eweging naar Amsterdam.
G.A.FAAIJ, voor organisatie en propaganda naar Amsterdam.
A.J. VAN BREUKELEN voor Bedrijfswerk naar Amsterdam (bouwvakken).
Onbekend afgevaardigde Plattelandswerk naar Amsterdam.
Onbekend afgevaardigde voor Scholing naar Amsterdam.
Onbekend afgevaardigde voor Gemeenteraadswerk naar Amsterdam.
van LOVEREN voor Jeugdwerk naar Amsterdam.

1 

t4 Gegevens die afkomstig z�n van de �ergadering en C.P.N. 
te Utrecht: 

Van D�k en Spek zal moeten zijn: Van Dijk en Spekkels, beiden 
in dit rapport genoemd en beiden werkzaam bij de N.ederlandse Spoorwe
gen, won. te Jutphaas. Zij zouden· de opstellers van het blad "Het 

t
Vliegende · iel" zijn. Bij van Dijk zou dit worden gedrukt; de naam
NOO�is dan ook per abuis bij rapport C/1-1045'47 van 10-11-1947 van 
de I.D.Utrecht vermeld. 

l� > Volgens bewering v.an een van de Faaij's, had C.Smit niet op 
deze vergadering mogen komen, maar bij gebrek aan andere mensen had 
Smit toestemming van het part�bestuur om op deze vergadering te

spreken. 
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spreken. Volgens deze· zelfde persoon zou Chr.Smit behoren tot de 
.r..riternatfóna!e"î:nlichtingendienst; btj Smit zouden ook veel personen 
komen van Russische nationaliteit, Wanneer het districtsbestuur ie
mand voorstelt om toe te treden tot de inlichtingendienst en wordt
deze dan aangenomen, dan bezorgt Smit deze persoon geld, papieren,
enz 

t(,hran Oosten vroeg aan Smit of hij al bericht had gehad van
"Du�i•. Smit antwoor9-de, dat de afspraak was, dat Duik direct be
�icht zou zenden bij aankomst, maar dat hij tot op heden geen bericht 
had gehad. ....-

. qJVoordat het congres- in Amsterdam begint, moet het district 
Utreiht zorg dragen dat er /.22000.-- voor de nieuwe obligatielening
bij elkaar is. Op het ogenblik is er in totaal /. 1 8000.--. 

,j/Een van de �rote doélstellingen van het congres te Amsterdam is·, 
bestrijding van het Katholieke blok. 

Utrecht, 1 December 1 947. 

/ 
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COMMUNISTISCHE PARTIJ NEDERLAND ( DE WAARHEID) DISTRICT UTRECHT 
Secratariaat G.·r.Balk�m - Berkelstraat 27 Utrech t.------------

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
- ---- �-----�---------------------

Utrech t 1.§_November 1211._• 

faarde Makkers
-1. 

Hierme�e nodigen w ij  U uit tot het rijwonen van
1 

een ledenvergadering, welke gehouden zal worden op DonQ.§!dag 

21_liovember a .s._in het_gar tjjgebouw �!ari�laats_l8_. 

Aa n v a n g 8 u u r p r e c i e s • 

AGEN DA 
,, 

1. Opening o 

2. Referaat·over de stellinge� van het
par tijbestum:- door pgt. H.v.Oosten.

3. Afvaardiging confer·entie

4. Rondvraag en sl1ü ting •

3a. Candidaatstelling afvaardiging congres 

Deze punten staan in het brandpunt van de belangstelling in 
de par tij. 

u w :i o m s t w o r d t dri n gen d g ewe n s t! 
==--=--=---=---====-======================================-=-=-=-=

B==-====--======---=---===-==-=-=---=

_ Bestel 
1 

uw Boeken �or de 
� a.s. St. Nicolaas l:ij uw S·.::i.b o 

� Penningmeester of Mariaplaats F\ ·= 
�=-===============-========�=========�

Met kam.groetnn., 
namens het �estuur, 

Ge A.Faay ( org.secr.) 

·,



Verslag van het Partijbestuur 
' 

voor het. a.s. Partijcongres 
INLEIDING 

Het Partijbestuur van de Communistische Partij van 
Nederland (De Waarheid) !heeft besloten het partij
congres op 25, 26, 27 en 28 December in het .R.A.I.
gebouw te Amsterdam, bij_een te roepen. 
Het heeft de volgende punten op de agenda van dit 
congres geplaatst: 
1. De striJd voor een onafhankelijk, democratisch en

welvarend Nederland.
2. De communisten en het geestesleven.
3. Verkiezing van het Partijbestuur, van de politieke

controle-commissie en van de financiële controle.
Ter voorbereiding van dit congres brengt het Partij
bestuur het volgende verslag uit over de toestand 
van ons land, de werkzaamheden van de partij sinds 
het vorige congres, en de nieuwe taken der partij. 
Dit verslag wordt in de partij ter discussie gesteld. 

DE TOESTAND IN ONS. LAND 

De toestand van ons land heeft zich, in het tijdsverloop 
sinds ons vorig Partij-congres in Januari 1946, van 
kwaad tot erger ontwikkeld. 
De wederopbouw sleept zich in een uiterst traag tempo 
voort, de productie stagneert, de uitvoer bedraagt nau
welijks een derde van de invoer, de staatsschuld ver
meerdert dit begrotingsjaar opnieuw met anderhalf 
miljard. De goederenschaarste blijft, de voedsel
schaarste neemt toe, de nood stijgt in de gezinnen van 
de arbeiders, kantoorpersoneel èn ambtenaren door de 
stijgende prijs van het levensonderhoud en de ver 
daarbij ten achter blijvende lonen en salarissen. 
In de landbouw en tuinbouw dalen de bedrijfs-uit
komsten voor de kleine boer en tuinder gestadig. 
De· winsten v:oor de ondernemers en de groothandel 
zijn daarentegen belangrijk gestegen, en bedroègen in 
het afgelopen jaar gemiddeld 20%. De culturele ach
teruitgang wordt echter treffend geïllustreerd door 
het fei,_t, dat op de rijksbegroting, dit jaar de uitgaven 
voor onderwijs, kunsten en wetenschappen slechts 
7.4% van het totaal uitmaken, tegen 16."1% in 1938. 
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Het koloniale oorlogsavontuur in Indonesië blijft de, 
uit de bezettingstijd nog overgebleven krachten van 
het Nederlandse volk verteren.-
Het heeft ons volk reeds ho:q.derden doden en nog 
meer gewonden en vermisten gekost, het. onttre�t 
honderdduizenden arbeidskrachten aan de productie. 
In Indonesië werden door de militaire operaties sinds 
20 Juli j.l. naar voorlopige schatting voor vier milliard 
(prijzen van 1938) schade aangericht, behalve het on
metelijke leed, dood en verderf, dat zij over de Indo
nesische bevolking hebben gebracht. 
De morele verwildering neemt zienderogen toe: zwarte 
handel, co.rruptie, .bandeloosheid en misdaad. 
Op politiek gebied gaat de react�e verder. De regerin� 
voert in toenemende mate· een reactionaire en anti
democratische politiek; in haar schoot krijgt het 
katholiek-re'.ilctionaire element meer invloed en zij is 
bezig,· achter de schermen, haar basis nog meer naar 
re�h.ts te "verbreden": 
De invloed van het parlement op het. landsbestuur is 
sterk verminderd; door middel van dé ongecontroleèrde 
rijksbureaux oefenen de grote trusts en concerns hun 
nauwelijks .verhulde dictatuur over het land uit. 

DE INVLOED VAN HET AMERIKAANSE 

EN ENGEL�E IMPERIALISME 

Het is niet mog�lijk de huidige; moeilijke toestand 
in ons land te begrijpen en een weg naar1 verbetering 
en vooruitgang te vinden, zonder de diepere oorzaak 
van de gaBg van zaken open te leggen. 
Die diepere oorzaak is de steeds vastere greep die het 
Amerikaanse imperialisme, de re;actionaire en oorlogs
zuohtige Truman-Marshall-macht, op ons land krijgt. 
Het is geen tragische speling van het noodlot, d'at ons 
land, drie jaàr I).a de oorlog, zich nog niet heeft kun
nen oprichten, dat het in een, bloedige koloniale oorlog 
is gewikkeld en dat deze weg met wiskundige zeker
heid naar een financieel bankroet leidt. , 
Dat is het gevolg van de Truman-Marshah-politiek. 
Het Amerika van Truman en Marshall is er op uit de 
wereldheerschappij te veroveren door middel van zijn
geldmacht, de tijdelijke voorsprong van zijn productie
vermogen, corruptie, politieke reactie en militair ge-
weld. 
Het wenst de door de oorlog uitgeputte landen op 
deze wijze aan zich te onderwerpen en tot uitbuitings
objecten voor het Amerikaanse groot-kapitaal te 
maken. 
Daarvoor wil het Japan en Duitsland weer opnieuw 
tot de onder zijn leiding werkende, industriële centra 
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in de wereld maken, en terzelfdertijd, voortbouwende 
op de door Hitler en de Mikado gekweekte fascistische 
krachten, die landen weer tot de gendarmes van 
Europa en Azië aanstellen. 
De landen, die in de dollar-greep gekneld zitten, wor
den als, citroenén uitgeknepen, arm en afhankelijk ge-

' houden, onderworpen aan een dubbele uitbuiting: die 
van het Amerikaanse kapitaal en bovendien die van 
zijn inheemse zetbazen, de door Amerika en Engeland 
geleide trusts. 
Om zijn plannen tot wereldoverheersing te kunnen uit
voeren, heeft het Amerikaanse groot-kapitaal rJet 
voldoende aan de kneveling. van de Amerikaanse 
arbeiders en boeren, door zijn slaven-wetten, zijn poli
tieke terreur en rassenvervolging van negers. 
Evenals Hitler niet kon volstaan met. de uitroeiïng 
van de democratie in Duitsland alléén, doch daarnaast 
zijn terreur over alle andere landen uitstrekte en ten
slotte een veldtocht tegen' de ihaard van de vooruit
gàng, de Sowjet-Unie, moest ondernemen, zo ook brei
den de Amerikaansé imperialisteIJ. hun pólitieke reactie 
over de door heri beheerste landen uit en organiseren 
zij de kruist@cht tegen het communisme, dat de voor
naamste kracht is ter verdediging van de nationale 
zelfstandigheid der volkeren, de vrede en de demo
cratie. Deze kruistocht gaat gepaard met openlijke oor
logsophltsing en intimidatie, gepaard aan uitbreiding 
van een militair apparaat, dat reeds 45% van de Arne-

' rikaanse staatsuitgaven verslindt. 
Terwijl een nieuwe wereldoorlog tegen de Sowjet-Unie 
nog in ,het !ltadium van de wens-dromen verkeert, 
wordt evenwel door de Verenigde Staten van zijn 
militaire apparaat en agressieve politiek een zeer 
nuttig gebruik gemaakt, om de zwakke staten onder 
druk te zetten en, in navolging van de München-poli
tiek van Hitler, de reactionaire bourgeoisiën van de 
Europese landen voor de wagen van het Amerikaanse 
imperialisme te spannen. 
De onmiddellijk voor de deur staande eco�omische 
crisis in de Verenigde Staten drijft het Amerikaanse 
groot-kapitaal to1; acties op . grote schaal. Het hoopt 
door het Marshall-plan,. waarvan de werkelijke inhoud 
nog geheim gehouden wordt, de ze_stien Europese lan
den, die aan de Parijse conferentie deelnamen, aan 
zich te onderwerpen'. Door de winst van de kapitaal
belegging en de monopolisering van zijn afzetgebied 
in deze landen, hoopt !het de crisis in eigen land- te 
kunnen opvangen of de uitwerking ervan op de ruggen· 
der Europeanen te verhalen. 
Het plan�Marshall is dan ook in de eerste plaats een 
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plan tot hulp aan Amerika, ten koste van de 1:1.itmer
geling der landen die de Amerikaanse voogd1J aan
vaarden. 

TRUMAN-POLITIEK IN IND.ONESIE 

In ons land is de Amerikaanse invloed in het laatste 
jaar snel toegenomen. Had reeds lang voor de oo�log 
de verstrengeling van het Nederlandse met het Britse 
financiers-kapitàal een overwicht van ·de _Engelse in
vloed op Nederland, vooral in de koloniën, ten ge
volge, thans heeft deze voor de Amerikaanse moeten 
wijken en is tot het tweede plan teruggedrongen. 
De ontwikkeling van Gr. Brittannië tot "minvermo,
gende compagnon" van Aiflerika, die geleidelijk zijn 
posities aan de grote baas moet afstaan, .vindt ook in 
Nederland zijn weerslag. 
De vier grote trusts, Philips, Uni1ever, Aku en K�
ninklijke Petroleum, zijn de geleiders van de Ameri
kaanse dollar-politiek in ons land geworden. Zij be
heersen niet alleen de sleutelposities van het na-�orlog� 
se economische leven, zij dicteren ook de regerings
politiek, waarvan de uitvoering, op de voornaamste 
posten, in handen van aan hen verknochte personen 
berust. 
Het bitterst heeft Nederland de Truman-Marshall po
litiek inzake het Indonesische conflict ervaren. 
Het Amerikaanse imperialisme streeft ernaar Indonesië 
in zijn militair-strategische systeem in de Stille Zuid
zee in te schakelen, dat als basis voor de Amerikaanse 
expansie in Azië is bestemd. 
Het wenst de Indonesische producten onder zijn con
trole te krijgen, deels -om concurrentie te verhinderen, 
deels om Britse en Nederlandse monopolies van som
mige koloniale producten te doorbreken .• 
Het wenst Indonésië op grote schaal tot een beleggings
markt voor Amerikaans kapitaal en daarmede tot een 
economische kolonie· van Amerika te maken. 
In politiek opzicht is de Indonèsische nationaal�demo
cratische revolutie een doorn in het oog der Ameri
kaanse , reactie, een bedreiging voor de uitbuiting der 
Aziatische volkeren, en in 't bijzonder van de Ameri
kaanse heerschappij over de Bhilippijnen. 
Ten opzichte van het conflict tussen de Republiek !;!Il 

de Nederlandse regering speelt de Marshall-diplomatie 
een dubbel spel. Enerzijds werd in de Amerikaanse 
pers een sympathieke s�emming voox de Republiek 
gekweekt, en werd ook op andere wijze, door "vrede
lievende" nota's, de zaak van de "Martin Behrman"
enz. gepoogd een Amerikaanse invloed op de Republiek 
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te verkrijgen. Anderzijds werd de Nederlandse kolo
niale reactie aangemoedigd om een open oorlog met._ 
de Republiek te wagen. Nederlandse marinetroepen 
werden in Amerika opgeleid, oorlogsvaartuigen, en 
alle soorten wapens gêleverd, en dollarleningen in het 
vooruitzich't gesteld, met het doel Nederland voor 
Amerika de kastanjes in Indónesië uit het vuur te 
laten halen, het in een- hopeloos en eindeloos conflict 
te verwikkelen, waarin Amerika in �ijn eigen belang 
als scheidsrechter kan optreden. 
De Britse politiek in Indonesië heeft zich aan de Ame
rikaanse leiding aangepast en speelt thans een onder
geschikte rol. Evenwel pogen de Britse imperialisten 
zoveel mogelijk van hun oude invloed te behouden, 
zowel in de Nederlandse koloniale kringen, als in 
de Republiek. 
Op 20 Juli 1947. begon de regering Beel-Jonkman 
met oorlogsoperaties op grote schaal iegen de Repu
bliek, nadat zij zich van de steun van Amerika ver-
gewist had. ' 
Het doel dat de regering zich daarbij gesteld had, was 
de vernietiging van de Republiek en de bezetting van 
alle strategische punten op Java en Sumatra. 
Het Partij-congres van Januari 1946 verklaarde bij 
monde van pgt. De Grqot in diens inleiding: 

"De zelfstandigheid van Indonesië is thans niet meer
een wens, doch een féit geworden. Zij is niét meer 
weg t� redeneren en niet meer weg te bombarderen.· 
Het plan om dit vastbesloten broedervolk door een 
nieuwe Atjeh-oorlog te onderwerpen, is niet alleen 
misdadig, het is ook tót mislukking gedoemd". 
Voor zover de gevolgen van de militaire actie thans 
reeds zijn te overzien, leveren .zij een beve,,;tiging van 
het inzicht van onze partij Jn deze. 
Weliswaar zijn de troepen v�n Generaal Spoor er, dank 
zij hun Amerikaanse zware bewapening, vloot- en lucht
macht, in geslaagd op Java een reeks havens en ver
bindingswegen te bezetten, en het door hen .b�zrtte 
gebied op Sumatra enigszins uit te · breiden. 
Op politiek gebied heeft echter de Republiek zege
vierend de vuurproef doorstaan. 

. Haar positie in het Indonesische volk is aanzienlijk 
versterkt. Haar internationale positie is nog sterker 
geworden, nadat zij door de Veiligheidsraad als met 
Nederland gelijkstaande partij werd erkend, en reeds 
door enkele Aziatische· staten officiële diplomatieke 
betrekkingen met haar werden aangeknoopt. 
De brutale militaire overval op het Indonesische volk 
verwekte in de gehele wereld een geweldige sympa
thie-actie voor de Repu];>liek. 
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Reeds vanaf de uitroeping van de Republiek in Indo
nesië heeft onze partij onafgebroken op de bres ge
staan voor haar erkenning en tegen elke vorm van 
geweld van de zijde van Nederland tegen de vrijheid 
van het Indonesische volk. 
Talrijke betogingen, meetings en demonstraties, poli
tieke proteststakingen, zoals op 24 en 25 September 
1946, werden door onze partij in dit verband georgani
seerd, zowel alleen als in samenwerking n;iet andere 
groeperingen. 
In de volksvertegenwoordiging traden onze woord
voerders krachtig voor deze doeleinden op. 
Bij het openen van de vijandelijkheden op grote schaal, 
op 20 Juli j.l., voerden de Nederlandse arbeiders in 
het transportbedrijf en in aanverwante bedrijven, ge
hoor gevende aan de oproepen van onze partij en van 
de Algemene Bond van Zeevarenden, een actie tegen 
de transporten voor de koloniale oorlog. 
Deze actie breidde 'zich over andere landen uit, over 
Engeland, India, Malakka, Egypte en andere landen. 
(In Australië was reeds eerder een boycott tegen 
Nederlandse transporten uitgeroepen). 
De Wereld-federatie van Vakverenigingen richtte zich 
tegen de oorlog, en eiste de onmiddellijke stopzetting 
van de gevechts-handelingen. 
Onder de druk van deze wereld-beweging stelden de 
regeringen van India en Australië de Indonesische zaak 
in de Veiligheidsraad aan de orde, waar de Sowjet
Unie en Polen krachtig voor de vrede en de vrijheid 
van het Indonesische volk opkomen. De Veiligheidsraad 
greep echter niet op doeltreffende wijze in, zoais door 
Gromyko was voorgesteld, doch was niettemin genood
zaakt op beide partijen een .beroep te doen om de 
vijandelijkheden te staken. 

• 

Hoewel de regering daaraan gehoor gaf, poogden de 
. troepen van Spoor hun opmars voort te zetten. Zij 
werden daarin eC'hter verhinderd door de toenemende 
kracht van de Republikeinse guerilla-strijd, door de 
op enorme schaal door de Indonesische strijders toe
gepaste tactiek van de verschroeide aarde en door 

- het patriottisme van de Indonesische volksmassa,
die het de Nederlandse koloniale reactie onmogelijk
maakt Quislings van betekenis aan te werven.
In het eerste s,tadium is de Nederlandse reactie zeer
gehavend uit de strijd gekomen. De posities van
gen. Spo,or's troepen zijn op vele punten benard, de
bestuurs-chaos, als gevolg van het Indonesische ver
zet, belet een hervatting van de koloniale onder
nemingen op een schaal van betekenis.
Het verloop der gebeurtenissen betekent een ramp
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voor het Nederlandse volk; alleen Amerika heeft er 
baat bij. Amerika heeft de kans gekregen zich als 
scheidsrechter op te werpen, de commissie van Drie 
is overwegend .Amerikaans. Dit optreden roept nieuwe 
gevaren voor het Nederlandse en Indonesische volk op . 
Zij kunnen overwonnen worden, wanneer inzake 
Indonesië de politiek wordt ten uitvoer gelegd, die 
in de motie van de communistisC'he Tweede Kamer
fractie is vervat, n.l. een nieuw verbond van Neder
land met de Republiek op basis van gelijkheid, 
zelfstandigheid en democratie; 

TRUMAN-POLITIEK IN NEDERLAND 

In Nederland zelve heeft de invloed van de Truman
Marshall-politiek eveneens schadelijke gevolgen. 
Het transito-verkeer met Duitsland blijft, ondanks 
alle beloften; uitgeschakeld. 
De uitvoer van Nederlandse groenten en landbouw-. 
producten naar Duitsland wordt verhinderd of waar
deloos gemaakt door de eis, dat de producten beneden 
de kostprijs worden geleverd. 
Het handelsverkeer met West-Duitsland staat nog 
steeds stop. Met de Oostelijke zöne van Duitsland, 
Tsjechoslowakije en andere Oost-Europese landen 
wordt de Nederlandse handel allerlei_belemmeringen 
in de weg gelegd: 
De Nederlandse aanspraken op Duitse herstelbe
talingen worden genegeerd. Zelfs de door de Beel-' 
regering gevraagde mijn-concessies, inplaats van her
stelbetalingen worden betwist. 
De door de ministers Drees en Huysmans gevoerde 
politiek van lage lonen en hoge prijzen wordt niet 
alleen door de winsthonger der grote export-onder
nemers en handelaars ingegeven, zij wordt ook door 
de · Amerikaanse belangen bepaald. De lage loon
standaard stelt Amerika,. Engeland en bijbehorende 
landen in staat goedkope goederen en levensmiddelen 
uit Nederland te betrekken. Het hoge prijspeil in 
Nederland wordt bepaald door de steeds stijgende 
prijzen van de Amerikaanse invoer, die het gehele 
prijzenpeil in ons land o�oogtrekken. De hoge 
import-prijzen_ worden door de regerings-subsidies 
enigszins gematigd, echter op kosten van de kleine 
:belastingbetaler. Voor de Amerikaanse en aanver
wante importeurs en exporteurs snijdt hier het mes 
aan twee kanten, ten koste van de ontbering van 
ons volk. 
Dit zijn de resultaten van twee jaar "Amerikaanse en 
Engelse hulp". Zij tonen aan hoe gevaarlijk het is zi� 
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aan een illusie omtrent een verbetering ·van de toestand 
door nieuwe "hulp" in ,Q.�t raam van het zgn. Mar
shall-plan over te geven. 
Marshall beloofde zestien Europese landen in totaal 
credieten tot achttien milliard dollar over een tijds
ruimte. van vier jaren. 
Deze zestien landen omvatten circa tweehonderd mil
lioen inwoners, zodat de Nederlandse bevolking daar
van nog geen vijf procent uitmaakt. Nederland zou 
dus, volgens Marshall, ten hoogste een milliard dollar, 
dat is 2 en. % milliard gulden, in vier jaar ontvangen. 
Dit zou nog belangrijk minder worden, daar Marshall 
de voorkeur aan West-Duitsland,. Italië, Griekenland, 
Turkije en Frankrijk geeft. Nederland heeft in de 
twee jaar na de bevrijding r,eeds twee en een kwart 
milliard gulden crediet gekregen. Wij hebben dus de 
zegeningen van een dubbel Marshall-plan aan den lijve 
ondervonden. Nederland kreeg n.l. in die twee jaar 
reeds het dubbele van het bedrag dat door het plan
Marshall voor de komende twee jaar wordt beloofd. 
De toestand voor ons volk is e� niet beter, doch 
slechter op geworden, wij, zijn nu reeds met. handen 
en voeten aan de geldschieters gebonden, die ons een 
koloniale oorlog oj>gedrongen hebben. 
De uitvoering van een plan-Marshall is bovendien in 
het raam gedacht van de economische unie tussen Bel
gië, Nederland en Luxemburg, als het instrument om 
ons land verder ondergeschikt te maken en tot het peil 
van èen Zuid-Amerikaanse staat naar beneden te druk
ken, met blijvende armoede voor bijna geheel het volk, 
ongehoorde rijkdom voor een handvol handlangers 
,van het Amerikaanse kapftaal, achterlijke economie, 
laag cultureel peil en politieke reactie. 

K.V.P; EN P.V.D.A. IN DIENST VAN DE

TRUMAN-MARSHALL-POLITIEK 

De grootste partij, waarop het Amerikaanse imperia
lisme in Nederland steunt, is de K.V.P. Deze partij 
wordt geleid door vertrouwensman�en van de inter
nationale Jezuïten-orde, die slaafs de orders van hun 
centrum in Rome opvolgen. 
De internationale katholieke reactie, die jarenlang 
Hitler en Mussolini heeft gesteund, richtte zich na 
hun nederlaag op Amerika. De Amerikaanse dollar
macht is haar plecht-anker geworden. Met behulp 
daarvan hoopt zij haar middeleeuwse opvattingen een 
nieuwe kans van verwezenlijking te .geven, haar 
kapitaal tegen de nationalisaties te beschermen en 
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bovenal de vooruitgang en het communisme tegen 
te gaan. 
Naast de K.V.P. is de Partij van de Ar,beid tot de 
voornaamste medeplichtige àan de Truman-Marshall
politiek in ons land geworden. 
De ontknoping van het Indonesische drama, waarbij 
de P.v.d.A. haar volle steun gaf aan de koloniale 
oorlog, heeft velen van haar leden en aanhangers· de 
ogen geopend voor het werkelijk karakter van deze 
partij. Er . bleek, dat haar leiders Schermerhorn, 
Logemann, Jonkman e.a. slechts de uitvoerders zijn 
van de door het dollar-kapitaal voorgeschreven poli
tiek van de olie- en rubbermaatscihappijen, van de 
Koninklijke Petroleum, de Ned.-Indische ondernemers, 
hun banken en hun'. militaire klieken (zie ,verklaring 
•van Palar in de Veiligheidsraad).

- De "socialistische", ,,progressieve", en ·,,dem.ocratische"
leuzen en resoluties van de P.v.d.A. bleken niets
anders te zijn dan de dekmantel, die de zorgvuldige
voorbereiding en steun aan het door Amerika geëiste
kolonia� oorlogsavontuur moet bedekken.
De politiek van loondruk van de P.v .. d.A.-minister
Drees, de landbouwpolitiek en voedselvoorziening van
de P.v.d.A.-minister Mansholt in het bëlang van de
Unilever, · de on verhulde propaganda voor het Mars
hall-plan door de P.v.d.A.-minister . Vos, het aan de
Amerikaanse richtlijnen aangepaste financiële beleid
van de P.v.d.A.minister Lieftinck, dit alles zijn be
wijzen voor de· sterke Amerikaanse invloeden in de
P.v.d.A., die tegen het belang van het Nederlandse
volk werkzaam zijn.
Daarnaast zijn de Trotskistische elementen in de
P.v.d.A. geheel in dienst. van de dollar-propaganda
getreden. Pe Trotskisten, zo genaamd naar hun voor
malige aanvoerder: Trotsky, een renegaat van de
Russische communistische partij, die in dienst stond
van de Engelse en andere geheime diensten en voor
namelijk in de Sowjet-Unie als agent-provocateur
werkzaam was, zijn thans tot werktuigen van Truman
Marshall geworden.
De Trotskistische cel in de P.v.d.A., als waardige
compagnon 'van de witte · cel van de J ezuïten-orde,
vervult voornamelijk de rol van bestrijder van het
communisme. De renegaat van het communisme,
J. de Kadt, reeds ruim 20 'jaren geleden als beroeps
schéurmaker uit de toemalige Communistische Partj.j
geroyeerd, speelt daarbij de hoo:fdrol. ·zijn taak is,
om door de verspreiding van het gehele register van
Goebbels-leugens over de Sowjet-Unie, de overgave
aan het dollar-kapitaal, als "klein,ste kwaad" te :bevor-
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deren en de socialistische arbeiders en intellectuelen 
in de P.v.d.A., van het co�unisme af te schrikken. 
In het N.V.V. hebben de aanhangers van de P.v.d.A. 
door dik en dun de loondruk-politiek van de· regering 
gesteund. Zij hebben de gerechtvaardigde acties der 
arbeiders op alle mogelijke wijze gei,aboteerd en 
gebroken. De landarbeidersstaking in Groningen is 
een van de meest kenmerkende voorbeelden van 
stelselma_tige scheurmakerij in de rijen der arbeiders, 
die in talrijke andere acties eveneens door hen ten 
uitvoer is gelegd,6 

De P.v.d.A.-invloed in het N.V.V. heeft de fusie van 
N.V.V. en E.V.C., die tot belangrijke versterking van
de Nederlandse arbeidersklasse leiden zou, verhinderd.
Het is aan deze onverbeterlijke handlangers van het
kapitaal te danken, dat, terwijl de ondernemers ge
middeld 20% winst maakten en de dividend-houders
van de P.v.d.A.-minister Lieftinck vijftig procent
verhoging van het dividend toegewezen kregen, de
Nederlandse arbeiders in het afgelopen jaar niet meer
dan in doorsnee vijf procent loonsverhoging wisten
te bemachtigen.
En dat was nog uitsluitend aan de strijd van de
Eenheidsvakcentrale te danken, hoezeer die ook door
de regeringsgetrouwe bestuurders van het N.V.V.
belemmerd werd.
Op elk gebied is de P.v.d.A. als voornaamste drijfveer
opgetreden om de arbeidersklasse verdeeld te houden
en de werkende bevolking van ons !'and kraC'hteloos
te maken, waardoor de Amerikaanse imperialistische
invloeden steeds verder kunnen doorgaan ons land
aan zich te onderwerpen.
De ervaring van de afgelopen jaren heeft geleerd dat
er in de politiek van de P.v.d.A. geen grein soclalisme·
meer over is. 

De politiek van de voormalige S.D.A.P., die ondanks
haar misvattingen steeds een partij van de socialis
tische arbeidersklasse is geweest, leeft nog slechts
�oort als . holle fraseologie, die elk beginsel en elke
inhoud mist en alleen bestemd is om de socialistische 
arbeiders en intellectuelen in haar rijen met een 
surrogaat te bevredigen. 
Het IndonesisC'he militaire avontuur heeft in de 
P.v.d.�. tot een diepgaande crisis geleid, die in volle
gang .1�, doch slechts gedeeltelijk in de openbaarheid
tot u1tmg komt. In grote kringen van de partij is 
een s:e:1'ke misnoegdheid met de gevoerde "politiek 
tot mtmg gekomen. Talrijke links-staande leden 
waaronder twee partijbestuurders (Palar en dr. Slote� 
maker) en verscheidene afd.-bestuurders, traden uit.
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De Yankee-leiders van de P.v.d.A. zijn er echter tot 
nu toe nog in geslaagd hun politiek door te zetten 
en de macht in handen te houden. Dit is voorna
melijk het gevolg van het optreden van de z.g.n. 
,,,principiëlè" opposanten (Ds. Buskes, van Heuven 
Goedhart,. e.a.). Deze maken zich tot woordvoerders 
van de ontev;reden ' socialistische arbeiders in de 
P.v.d.A. en oefenen critiek op de leiding, dikwijls
op uiterst felle toon (Ds. Buskes noemde de houding
van de leiding in het Indonesië-vraagstuk "verraad").
Terzelfdértijd houden zij vast aan de partij-formatie 
van de P.v,.d.A., waarin socialistische arbeiders en 
intellectuelen naast politieke agenten van de trusts 
en propagandisten van de Amerikaanse reactie, op 
een beginselloze grondslag verenigd zijn. 
Hun critiek tast deze grondslag van de P.v.d.A. niet 
aan, evenmin als de regerings-coalitie met de katho
lieke reactie. Integendeel, Ds. Buskes schreef, 
Ds. Banning citerende: 
"Je bedoelt de règering en de partijleiding in volle 
overgave te steunen, ook, ja juist met de critiek van 
je p.rincipiële visie" - (Tijd en Taak, 4 Oct.). 
Hij sC'hreef ook: ,,Het gevaar, dat dreigt, bestaat 
hierin, dat zeer velen, die voor de P.v.d.A. voelden, 
van deze partij vervreemden, hetzij naar rechts, 
hetzij naar links, omdat zij deze partij met de regering 
vereenzelvigen en voor het regeringsbeleid verant
woordelijk stelle?).. Dit kan voor de P.v.d.A. nood
lottig wordj:!n. Alle krachten moeten worden ing_ezet, 
.om dat dreigende gevaar, ter wille van de partij .en 
ter wille van ons volk, af te wenden", {Tijd en Taak, 
11 Oct.). 
Zo leidt het optreden van Ds. Buskes en de zijnen er 
toe, dat de leiders van de P.v.d.A. die verràad gepleegd 
hebben, in de gelegenheid worden gesteld dit verraad 
voort te zetten en' de P.v.d.A. als steunpunt door de 
Amerikaans-Engelse reactie in ons land te laten ge
bruiken. 
Door het bewuste of onbewuste samenspel van deze 
"oppositie" met de leiding der P.v.d.A. wordt deze 
partij juist tot datgene wat de reactie nodig heeft. De 
rechtse zaakwaarnemers van het- Amerikaanse trust
kapitaal oefénen daarin de macht uit, terwijl de zgn. 
opposanten de taak tóevalt' om de sociaal-democratische 
arbeiders en intellectuelen met radicale en socialistisch
klinkende frasen aan deze leiders uit te leveren eJ:?. hen, 
bovenal, van eenheid met de communisten af te houden. 
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VOORUITZICHTEN VAN DE DEMOCRATISCHE 
STRIJD IN NEDERLAND 

. In de huidige omstandigheden staat als voornaamste 
taak voor de· Nederlandse werke.rs van stad en land 
de verdediging van de nationale zelfstandigheid, de 
democratie. en het levenspeil van het Nederlandse 

.. volk tegen het Amerikaanse imperialisme. 
Evenals in de oorlog, toen het tegen het Duitse impe
rialisme ging, zal daarbij de arbeidersklasse de spits 
moeten afbijten en rust öp de Communistische Partij 
de taak daarbij vooraan te gaan. Op haar rust de taak. 
om alle werkers, in de eerste plaats de eerlijke sociaal
democraten en communisten, alle democraten, alle 
goede Nederlanders, te verenigen. 
In de afgelopen tijd kwam het verzet tegen de trust
heerschappij reeds tot µiting in talrijke stakingen der 
arbeiders, in acti�s van ambtéi;iaren. eri overheids
personeel, landbouwers en tuinders, en kleine produ
centen, zoals in de bakkers-staking. 
In deze acties trad een toename v:an · de kracht en 
de activiteit van het werkende volk: aan de dag, zij 
het nog in geringe mate. In de stakingen vormde zich, 
in bijna alle gevallen, de eenheid van de arbeiders in 
de bedrijven, zowel van de E.V.C.-ers als N.V.V. en 
confessionele arbeiders. 
In de actie tegen de koloniale oorlog kwam bij gele
genheden een breed front tot stand. 
De invloed van de Communistische Partij is gestegen. 
De komende ontwikkeling zal een verscherping van 
de economische toestand in ons land brengen. 
De regerings-politiek, afgestemd op de belangen van 
de internationale trusts en concerns en de export
industrie, is er op gericht het algemene kosten-peil 
met kunstmatige middelen zo laag mogelijk te houden. 
Dit komt neer op: · 
a) het verder omlaag drukken van het levenspeil van

de arbeiders en het kantoorpersoneel door het ge
leidelijk verder loslaten van de prijzen en het zo
veel mogelijk tegenhouden van de aanpassing der
lonen en salarissen aan de gestegen prijzen,

b) het zo laag mogelijk' drukken van de richtprijzen
/ voor de land- en tuinbouw,

c) het laaghouden van de winstmarges der kleine ne
ringdoenden en kleine producenten,

d) het zoveel mogeiijk beperken van de staats-uit-·
gaven voor subsidies op geïmporteerde goederen,
de salarissen van het overheidspersoneel en de ,
sociale voorzieningen.
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De overheersing van het Amerikaanse en Engelse im
perialisme met daarbij behorende bevoordeling van 
de export-bedrijven, geschiedt ook ten koste van de 
ondernemingen die voor de binnenlandse mal'kt wer
ken. 
Er ontwikkelt zich een nieuwe, grote belangentegen
stelling binnen de bourgeoisie. Aan de ene kant profi 
teren de ondernemers en handelaars, die met het Ame
rikaanse en Engelse grootkapitaal verbonden zijn, van 
de huidige toestand. Aan de andere kant worden die 
groepen, die voor de binnenlandse markt werken, in 
het bizonder de middenstand en de landbouwende be
volking, tot verzet .tegen de regeringspolitiek gedreven. 
De oorlog in Indonesië, die een slepend karakter heeft 
gekregen, zal verder als een kanker aan het econo
mische leven blijven vreten en steeds meer· verzet bij 
de bevolking ontmoeten, van wie zware offers aan 
goed en bloed worden geëist. 
De uitbuitingsmogelijkheden voor het koloniale kapi
taal zijn in Indonesië voor een belangrijk deel weg
gevallen 
Het algemeen verval van het kapitalistische stelsel, 
waarvan de functionnering ondermijnd wordt door 
corruptie, speculatie en zwarte practijken van hoog 
tot laag, zal de economische moeilijkheden bespoedigen. 
Het intreden vanieen economische crisis in de Ver
enigde Staten zal ingrijpende gevolgen ook in ons land 
hebben. Indien deze gepaard gaat mei een verlaging 
van de wereldmarktprijzen, zullen de ondernemers 
een aanval op de lonen ondernemen, en zal opnieuw 
werkloosheid zijn intrede doen. 
De gehele ontwikkeling zal in de komende tijd niet 
kunnen nalaten ook in de politieke verhoudingen tot 
uitdrukking te komen. 
Zij zal een crisis in de burgerlijke politieke partijen 
veroorzaken, waarbij een samentrekking van de reac
tionnaire krachten dreigt. 
Tegelijkertijd zal men pogen de.. ontevreden midden
klassen op te vangen. Een symptoom daarvan is de 
poging van de gewezen P.v.d.A.-bestuurder Mr. Oud 
en an'deren; om een nieuwe "midden-partij" op te 
richten. � 
Het is de taak van onze partij om met bewustzijn en 
energie alle krachten van het werkende volk, die door 
het Amerikaanse en Engelse imperialisme gedupeerd 
worden, te verenigen, al het verzet tegen de trust
overheersing in een bedding te leiden, er politieke in
houd en vorm aan te geven en in de strijd tegen de 
dollar-overheersing te brengen. 
Zij moet bovenal de eenheid van de .arbeidersklasse 
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bevorderen, en de hoeksteen daarvan, de eenheid van 
de vakbeweging, die in de bedrijven . groeit en die 
langs de snelste weg bereikt kan worden door de 
fusie van E.V.C. en N.V.V. 
Zij moet de banden met de Indonesische vrijheids
béweging sterker maken, die belichaamd in de Repu
bliek, moedig tegen de aanvallen der koloniale reactie 
stand houdt. 
De Indonesische vrijheidsbeweging is de voornaamste 
bondgenoot van het Nederlandse werkende volk, voor 
de vrijheid en zelfstandigheid, en de samenwerking 
van beide volkeren van Nederland en ,Indonesië. 
Ook in ons land zijn de krachten van de vooruitgang 
!iterker dan die van de reactie. 
Deze kan zich alleen handhaven, da�k zij de verdeeld
heid van de democratie en in het bizonder van de 
arbeiders. 
De ontwikkeling gaat echter in gunstige richting en 
schept de mogelijkheid het vooruitstrev"ende en demo
cratische volk naar de overwinning te leiden. 

ONS PLAN 
" 

De voornaamste grondslag voor de actie van onze 
partij is het nationaal Welvaartsplan. 
Op het Partij-congres in Januari 1946 zeide pg. Wage
naar in zijn ipleiding over de productie: 
"Vroeger vormden wij de schakel tussen Centraal 
Europa (speciaal Duitsland) en de overige (speciaal 
de Atlantische) wereld. Door de Duitse nederlaag en 
de sterke opkomst van de Sovjet-Unie en Oost-Europa 
kunnen wij de schakel worden tussen dit deel van.de 
wereld en de rest". 
Dit was het uitgangspunt voor de ,,Stellingen voor een 
Nationaal Welvaartsplan", J:ioor het Partijbestuur tn 
Mei j.l. gepubliceerd, die op het Welvaartscongres te 
Den Haag op 13 Sept. j.l. werden behandeld. 
Het doel van dit plan is_ in de eerste plaats hit ver
overen van economische zelfstandigheid voor ons land, 
de voorwaarde en enige garantie voor zijn nationale , 
zelfstandigheid, en hiermede verbonden, het scheppen 
van nieuwe welvaart door een uitgebreide economi
sche samenwerking met de vred·elievende, democrati
sche landen van Oost-Europa, alsmede met de Socialis
tische Sovjet-Unie. 
Het plan onzer partij heeft in ruime kring de aandacht 
afgedwongen. Het is in het bizonder, door de rechtse 
en z.g.n. opposante e1ementen van de P.v.d.A. aange
vochten. Beiden beschuldigen er ons van Nederland 
aan d,e Sovjet-Unie te willen ketenen. 
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Deze beschuldiging mist alle grond. 
Het plan gaat niet uit van enige buitenlandse "hulp" 
of het aangaan van enige verplichting tegenover een 
ander land. 
Het beoogt de mobilisatie van onze eigen nationale 
krachten, zowel het kapitaal als de arbeidskracht en 
het �em,1tten van de aardrijkskundige ligging en kwa
liteiten van ons land. 
De betrekkingen met de Oost-Europese landen en de 
Sovjet-Unie, die in ons plan zijn voorzien, gaan niet 
verder dan normale handelsbetrekkingen en economi
sche samenwerking met volledig behoud van de Ne
derlandse zelfstandigheid, zowel -naar het Oosten, als 
naar het Westen. 
De zgn. linkse critiek op ons plan houdt in, dat het 
niet socialistisch zou zijn en dat ons streven naar 

'nationale zelfstandigheid in strijd zou zijn met het 
marxisme. 
De werkelijkheid is, dat de bevrijding van de dollar
siavernij de eerste voorwaarde vormt om stappen op 
de weg naar het socialisme te zetten. 
Zowel de rechtse als de zgn. linkse critiek hebben dit 
gemeen, dat zij, gewild of ongewild, de Truman-politiek 
dienen. 

DE GROEIENDE KRACHTEN VAN SOCIALISME 

EN VOLKS-DEMOCRATIE 

In zijn verzet tegen de qverheersing van het Ameri
kaanse imperialisme, staat het werkende volk van 
Nederland niet alleen. 
In de gehele wereld groeien de krachten van het socia
lisme en de volks-democratie. 
Het bolwerk van het socialisme, de Sowjet-Unie, her
stelt zich snel van de in de oorlog geleden schade en 
zwelt van nieuwe kracht op elk gebied. 
In Oostelijk Europa werden de resten van het fascisme 
en de samenzweerders, in dienst van de Amerikaanse
reactie, vernietigende slagen toegebracht. 
Onder aanvoering van de samenwerkende communis
tische en sociaal-democratische partijen bouwen de 
volkeren van de Oost-Europese landen in snel tempo 
hun economische en politieke macht op en maken zich 
van de dollar-reactie onafhankelijk. 
In China boeken de democratische volkslegers over
winning op overwinning over de Amerikaanse Quisling 
Tsjang, Kai Tsjek. In Indonesië handhaaft zich de de
mocratische Republiek, de arbeidersbewegin<! en ,:fo 
boerenorganisaties ontwikkelen zich in het vuur van 
de oorlog en smeden hun ervaren en geharde kaders. 
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In bijna alle landen van Europa en Azië gaat de com
munistische partij vooruit. 
Een hoopvol teken is de groei van. de Socialistische
Eenheidspartij in de Oost-zone van Duitsland. . Daar nadert de uitroeiing van de resten van het Hitler
dom zijn voltooiing, de Pruisische Jonkers zijn vernie
tigd en hun landgoederen zijn onder de arme boeren 
en landarbeiders '·verdeeld, de grote industrieën zijn 
genationaliseerd en werken onder controle v�n ?e ar
beiders-rade:q., een democratisch staatswezen is m op
bouw. 
Ook in de Westelijke zone groeit de communistische 
partij van Duitsland snel, ondanks _scherpe vervolgin
gen van de zijde der Anglo-Amerikaanse en Franse 
bezetters. 
De volkeren van de Geallieerde landen'hebben tegen 
de barbaarse Hitlermachf gevochten, niet alleen voor 
·hun eigen vrijheid maar ook om het Duitse volk daar
van te bevrijden �h weer een plaats fn qe wereld in
te ruimen als vredelievende en democratische nat�e, 
die de door haar schuld veroorzaakte schade herstelt
en ·haar bijdrage levert voor de wereldvrede. , Het ontwaken van de democratische krachten in Duits
land vormt een der grootste hinderpalen voor de plan
nen der Amerikaanse en Engelse imperialisten.

HET INTERNATIONALE INFORMATIE-BUREAU

De oprichting van een Internationaal Informatie Bu
reau van de negen sterkste communistische partijen 
van Europa betekent een belangrijke stimulans voor
de strijd van de arbeiders van alle landen voor v:rede, 
democratie en nationale zelfstandigheid. 
Het is zoals in de oproep van deze negen communis
tische partijen gezegd wordt: ,,De strijd tussen de (ze)
twee kampen, tussen het imperialistische en het anti
imperialistische kamp speelt zich af te midden van de
voortgezette verscherping van de algemene crisis van 
het kapitalismè, de verzwakking van de kapitalistische
krachten en de versterking van de krachten van het 
socialisme en de democratie" .... 
,,Het voornaamste gevaar voor de arbeidersklasse be
staat op het ogenblik in de onderschatting van haar
eigen. krachten en de pverschatting van de krachten 
van het imperialistische kamp" .... 
,,Indien zij (de communistische partijen) de kunst ver
staan zich in hun strijd tegen de pogingen om hun
landen economisch en politiek tot slavernij te brengen, 
aan het hoofd stellen van alle beschikbare krachten
voor de verdediging van de nationale eer en van de 
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nationale onafhankelijkheid, zal geen der plannen tot 
knechting van Europa en Azië verwezenlijkt kunnen 
worden". 

' 
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DE TAKEN V'AN ONZE PARTIJ 

Onze partij is sinds het vorige, congres belangrijk 
vooruitgegaan. Bij de verkiezingen in Mei-Juni 1946 
wist zij zich als vierde grote partij van ons land te 
classeren, met meer dan een half millioen stemmen. 
De ontwikkeling van de internationale, voor ons gun
stige factoren en de voortgaande verscherping van de 
toestand in Nederland en 'Indonesië, stellen onze p.ytij 
de mogelijkheden in het vooruitzicht binnen afzienbare 
tijd een doorslaggevende kracht in ons land te worden 
en een ommekeer in de politieke machtsverhoudingen 
te bewerkstelligen. 
Het is echter duidelijk dat de komende tijden veel 
zwaardere eisen aan onze politieke slagvaardigheid en 
eenheid, aan de. sta'ndvastigheid van onze kaders en 
leden ,aan de vlotte werking. van onze organisatie en 
de werfkracht van onze pers en propaganda zullen 
stellen, dan in het tijdsverloop sinds het einde van de 
oorlog. 
Hard� en felle strijd ligt voor de boeg, waarbij de 
tegenstanders tot alle middelen, brutale en listige, hun 
toevlucht zullen nemen. 
Een van de voornaamste t-ak"en van ons Kerstcongres 
bestaat in het voorbereiden van de partij, op politiek, 
ideologisch en organisatorisch gebied voor dez.e ko
mende tijd, 
Deze voorbereiding omvat de volgende punten: 
1. ·ne ui.twerking van een politieke grondslag voor

de vereniging van alle nationale en democratische
krachten.

Deze politieke grondslag moet berusten op: 
a) het Nationale Welvaartsplan. Dit moet verder

worden geconcretiseerd, verder uitgedragen, zoals 
reeds door het congres in Den Haag is aange
vangen, 'llerdédigd tegen de aanvalle� van de re
actie, van de rechtsen en quasi-II).arxisten van de
P.v.d.A.

b) het herstel van de vrede in Indonesië, de opbouw
van de samenwerking met Nederland, de verde
diging van de Indonesische Republiek tegen het
Amerikaanse en Engelse imperialisme en zijn N e
der landse handlangers.

c), vrede en ontwapening, terugtrekking van de troe-
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pen uit Indonesië en het terugbrengen van het 
militaire apparaat tot op een minimum, ondersteu
ning van alle vredeskrachten in de wereld. 

2. Het uitwerken van de tactiek bij het verenigen 
.van communisten en sociaal-democraten in de ge
meenschappelijke actie.

De strijd tegen de rechtse en z.g.n. opposante leiders 
van de P.v.d.A. en van de trotskistische provocateurs 
enerzijds, en het streven naar vereniging van de com
munistische krachten met de eerlijke sociaal-democra
ten, de katholieke, christelijke en andere democrati
sche kracht.en. 

3. De versterking van het ideologische bewustzijn der
partij en de strijd tegen reactionaire ideologieën.

De verdieping van de kennis van het marxisme-Lenin
isme, van zijn wijsgerige grondslagen, de verhouding 
van de partij tot de godsdienst en de kerken, de moraal 
van het socialisme. 

DE ZELFCRITIEK, 

HET MIDDEL TOT HET SMEDEN DER PARTIJ 

In de voorbereiding voor de komende strijd moet onze 
Partij tot een politiek volkomen eensgezinde, strijd
vaardige en hecht-georganiseerde partij van de arbei-
dersklasse worden gesmeed. 
De partijconferentie, die in Nov. '46. te Amsterdam 
plaats vond, wijdde veel aandacht aan deze taak. 
Niettemip zijn bij spanningen in de politieke toestand, 
zoals de verscherpte anti-communistische campagne, 
de militaire actie in Indonesië en in de stakings-acties 
in de bedrijven, herhaaldelijk wankelingen, gemis aan 
zelfvertrouwen, defaitisme of het overslaan naar het 
andere uiterste, de radicale frase, bij functionarissen 
en delen van de partij voorgekomen.- · 
Een grote argeloosheid bestaat nog in de gehele partij 
ten opzichte van de activiteit van onze vijanden tot 
het indringen in'onze partij, het brengen van vijande
lijke invloeden onder onze ·]eden en aanhangers, het 
ondermijnen van de discipline en tb.et bedrijven van 
spionnage. 
Reeds vóór de oorlog, toen onze partij nog klein was, 
volbrachten daarin agenten van de Nederlandse politie, 
van de Gestapo, vap de Britse geheime dienst en 
andere vijandelijke instellingen hun vuile werk, dat 
vooral tijdens de bezetting grote schade veroorzaakte. 
Na de oorlog ligt het voor de hand, dat onze vijanden 
moeite noch kosten sparen om op zo groot mogelijke 
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schaal te pogen in onze partij en rondom onze partij 
onze strijd te schaden, inlichtingen te verzamelen en 
onze partijgenoten te beïnvloeden en te corrumperen. 
�it �ordt hun vergemakkelijkt door de verbindingen, 
die m de laatste jaren der ·illegaliteit tussen onze 
partij en de burgerlijke verzetsbewegingen bestonden. 
In deze burgerlijke verzetsbeweging werkten vele 
agenten van de Britse en Amerikaanse geheime 
diensten en tal van personen uit deze bewegingen zijn 
ook na de oorlog aan deze diensten verbonden 
gebleven. 
Het is voor de beveiliging van onze partij absoluut 
geboden, relaties uit de illegaliteit met personen, 
waarvan de goede trouw niet volledig gebleken is, 
te ver breken. 
Het is nodig in de partij een scherpe politieke waak
zaamheid te wekken, de partij van vijandelJ.jke in
dringers te zuiveren en haar daartegen te beveiligen. 

. Door een actieve · zelfcritiek in de gehele partij moet 
het politiek bewustzijn versterkt, onverzoenlijk tegen 
wankelingen en fouten worden gestreden en door een 
diepgaande discussie ,het inzicht v.an de partij worden 
gescherpt. 
Op tb.et Congres zal een wijziging van de partij-statuten 
aan de orde moeten worden gesteld, waarbij het 
partijbestuur gemaéhtigd wordt leden, die stelsel
matig de partijpolitiek vervalsen, de discipline niet 
in acht nemen of persoonlijk, onbetrouwbaar zijn ge
bleken, na uitgebracht rapport van de Centr. Politieke 
Controle-Commissie, uit de partij te royeren. 

HET KADER-VRAAGSTUK 

Van het grootste belang voor de politieke activiteit 
en de organisatie -van de partij is de samenstelling 
van het partijbestuur en het kader in het algemeen. 
De ·leidingen en kaders zullen in hun grote -meerder- ,, 
heid uit de arbeidersklasse moeten voortkomen en 
met haar zijn verbonden. Er moet meer durf aan de 
dag worden gelegd bij tb.et naar voren halen van 
nieuwe, energieke krachten. Wij mogen daarbij geen 
angst er voor hebben, dat misgrepen kunnen worden 
gedaan, of voor. wat de tegenstanders er van zeggen, 
doçh desnoods zo lang de functionarissen wisselen 
tot de juiste man of vrouw op de juiste plaats zit. 
Bij de samenstelling der kaders zijn de ·inzichten,· 
die Dimitrof in zijn werk: ,,De strijd tegen het 
Fascisme" gaf, nog steeds van toepassing. Hij zeide 
daarin: 
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Door welk fundamenteel richtsnoer moeten wij ons 
bij het uitkiezen van het kader laten leiden? 
le. Door een diepe toewijding aan de zaak der ar
beidersklasse, - door de trouw aan de partij, beproefd 
in de gevechten, in de gevangenissen, voor de reC'ht
bank: - in het aangezicht van de klasse-vijand. 
2e. Door het ten �auwste verbonden zijn. met de 
massa: leven voor de belangen van de massa, - de 
polsslag voelen van het leven van de massa, - haar 
stemming en eisen aanvoelen. 'Het gezag der leiders 
v�n onze partij-organisatie zal in .de eérste plaats 
hierop· moeten berusten, dat de massa in hen haar 
aanvoerders ziet, -:- zich door haar eigen ervaring, -
in hun vastberadenheid en zelfverloochening in' de 
strijd, overtuigt van hun bekwaamheid om leiders 
te zijn. 
3e. Door het vermogen: ziC'h zelfstandig te oriënteren 
in de situaties en de verantwoordelijkheid voor be
sluiten niet te vrezen. Niet hij is een .leider, die bang 
is om verantwoordelijkheid op zich te nemen.· Niet 
hij is een bolsjewiek, die geen initiatief aan de dag 
kan leggen, die oordeelt: ,,ik voer slechts uit, w.at men 
mij zal zeggen". Slechts hij_ is een werkelijke J:>olsje
wistisC'he leider, die zijn hoofd niet verliest in de 
ogenblikken van de 'nederlaag, - die niet hoogmoedig 
wordt in de ogenblikken van het succes - die een 
onverbrekelijke vastheid aan de dagi legt bij het ten 
uitvoer brengen van de besluiten. Het best zullen 
de ,kaders .zich ontwikkelen. en groeien, wanneer zij 
voor de. noodzakelijkheid worden geplaatst, zelfstandig 
een concrete strijdtaak; te vervullen en wanneer zij 
de volle verantwoordelijkheid daárv.oor op zich voelen 
rusten. 
4e. Do.or gedisciplineerdheid en bolsj_ewistisC'he ge
staaldheid, zowel in de strijd tegen de klasse-vijand, 
als in de onverzoenlijkheid tegenover alle afwijkingen 
van de lijn van het bolsjewisme. • 
Wij moeten des te sterker de nadruk leggen op de 
noodzakelijkheid van deze voorwa:rrden voor een 
juist uitkiezen van het kader, omdat in de practijk 
heel dikwijls aan zulk een kameraad, die b.v. literair 
juist weet te schrijven, mooi spreekt, maar die geen 
man van de daad is en niet deugt voor de strijd, de 
voorkeur wordt gegeven boven een andere kameraad 
die missC'hien niet zo goed kan schrijven en spreken' 
maar die standvastig is om in de strijd te gaan e� 
de anderen in de strijd te voeren. Zijn soms de ge
vallen gering in aantal, dat een toegewijde man van 
de massa, een waarachtige ar.beider-aanvoer.der, door 
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een sectariër, een doctrinair, een prater wordt ver
drongen? 

DE SCHOLING 

De kaderscholing eri de scholing der leden heeft sinds 
de Partijconferentie van Nov. 1946 belangrijke voor
uitgang geboekt. 
In de Centrale Partijschool hebben 250 pg. een maand 
sdholing gehad. · � 
Deze scholing leverde ook het kader voor de scholing 
in districten en afdelingen, die op nieuwe leest werd 
geschoeid. Over het algemeen is het scholingswer� 
nog voor veel. uitbreiding vatbaar. 
De Centrale Partijschool moet met een langere cursus 
worden uitgebreid, waarin hogere scholing wordt ge-
geven. Speciale cursussen voor organisatiewerk, jour
nalistiek werk, werk in massa-organisaties en platte
landswerk zijn, naast de reeds bestaande speciale cur
sussen, noodzakelijk. 
Voor de ledenscholing moet het materiaal belangrijk 
verbeterd, actueler en eenvo\;ldiger worden gehouden. 

VERSTERKING VAN ONZE PERS 

EN HAAR VERSPREIDING 

De inhoud van "De Waarheid" is niet altijd in over� 
eenstemming geweest met de politieke richtlijnen van 
het partijbestuur, waardoor niet altijd een juiste 
politieke oriëntering aan de lezers en de partij werd 
gegeven. 
De oo:['.zaak daarvan was een indirviidualistisch op
treden van enkele redacteuren, het gebrek aan vaste 
leiding en collectieve samenwerking in de redactie. 
Het dag. bestuur der partij heeft reeds vers'cheidene 
malen gepoogd hierjn verbetering te brengen, doch 
met o�voldoend resultaat. 
Een nieuwe reorganisatie van de redactie is begin 
October doorgevoerd. Zij zal moeten leiden tot de 
opbouw van een communistisch collectief in de 
redactie, dat nauw met de partijleiding en met de, 
partij is verbonden en in staat is de partij-politiek 
op voor de massa duidelijke en _strijdvaardige wijze 
uit te dragen. 
Daarbij zullen het nieuws en het culturele gedeelte 
van de krant steeds verbeterd moeten worden. 
De zakelijke leiding van de krant en de organisatie 
van de verspreiding moeten verbeterd worclen. Hier 
is �en vastbesloten strijd tegen bureaucratisme en 
zelfvoldaanheid nodig. 
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De partij· moet zich 'tot taak stellen de opbouw van 
de eigen drukkeTij in "Felix Meritis" spoedig te
voltooien en de daartoe nodige gelden in te zamelen. 
Voor het congres moet de partij zich ten doel stellen 
duizenden nieuwe abonné's te werven. De vorming 
van de Lou Jansen-brigades heeft succes gebracht. 
Zij moeûm worden uitgebreid. 
Het maandschrift "Politiek en Cultuur" beantwoordt, 
noch wat zijn ip.houd, 'noch wat zijn verspreiding 
betreft, aan de eisen, die onze partij aan een theore
tisch strijd- en studie-orgaan moet steHen. Kader
gebrek heeft hierbij een grote rol . gespeeld, waarin 
door de, partij op korte t_ermijn moet worden voorizien. 
"Politiek en Cultuur" moet een levendig, strijdvaardig

· ' en bevattelijk geschreven orgaan worden, een wapen
in de ideologische strijd van de partij, dat zijn lezers 
in de theorie van het Marxisme-Leninisme opvoedt 
en medehelpt de toepassing van onze theorie in de 
bijzondere Nederlandse verhoudingen uit te werken. 
Daarnaast heeft het een culturele ro'1 te vervullen, 
door het bekend maken van zijn lezers met de 
problemen van de kunst, literatuur en wetenschappen 
en het publiceren van het werk van vooruitstrevende 
kunstenaars en wetenschapsmensen. 

DE ORGANISATIE-VRAAGSTUKKEN 

Onze partij telde op 1 September 1947 ruim 53.000 
leden, die in 381 afdelingen en 17 districten zijn 
geo,rganiseerd. 
In de laatste maanden heeft de organisatie en het 
werk in de bedrijven goede voortgang gemaakt. 
Er werden talrijke bedrijfskernen opgericht en er 
werden 65 periodiek verschijnende bedrijfskranten 
uitgegeven, met een gezamemijke oplage van 25.000 ex. 
Op het werk in de bedrijven moet de partij haar 

_ voornaamste , krachten concentreren, met het doel 
in alle belangrijke bedrijven . kernen te vormen. 
pe uitgave van lectuur, bedrijfskranten, brochurès 
e.d. moet op grote schaal in de bedrijven worden
georganiseerd
Het Partijcongres zal nieuwe richtlijnen moeten geven
voor het organisatiewecrk, met het doel de organisatie
vlotter te doen werken en de partij ver.dér tot een
massa-partij uit te bouwen.
Ter discussie van ·deze vraagstukken zal een afzonder
lijke ontwerp-resolutie over de organisafüi áan de
partij worden voorgelegd.

HET PLATTELAND 

De komende tijd zal een steeds stijgende ontevreden-
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heid op het platteland te zien geven, waarvan de 
eerste uitingen reeds merkbaar zijn. 
'Onder deze omstandigheden is een belangrijke ver
sterking van het plattelandswerk geboden, op de 

. grondslag van een actueel program van eisen. Een 
nieuw agitatie-orgaan der partij voor het platteland 
moet worden gesticht, met een populaire, politieke 
inhoud, naast behandeling van de vakbelangen van 
boeren en tuinders. De "Nieuwe Koers" heeft aan 
deze behoefte tot nu toe niet voldaan. Daarnaast is 
de uitgave noodzakelijk yan korte br0chures over 
landbouwvraagstukken. 
Over het werk op het platteland zal de partij eveneens 
een aparte ontwerp-resolutie worden voorgelegd. 

DE PROPAGANDA 

Sinds Mei 1946 zijn door het Partij•bestuur 5 landelijke 
manifesten uitgegeven met een gezamenlijke oplage -
van 5.600.000 exemplaren. Er werden 508.000 partij
brochures verkocht. Door de propaganda-afdeling zijn 
in die periode 260 openbare vergaderinge� georgani
seerd. Aan de 1 Mei-vergaderingen in 1947 namen in 
het gehele land 'circa 150.000 bezoekers deel. 
Door de districten zelve zijn talrijke kleinere vergade
ringen belegd. Echter is het werk met kleine, goed
voorbereide vergaderingen met geoefende sprekers nog 
veel te gering. 
Hierop zal in de toekomst de· nadruk moeten worden 
gelegd. Daarbij zal er voor gezorgd moeten worden, 
dat actuele onderwerpen gekozen worden en dat zij 
op zulk een wijze aangekondigd worden, dat de ver
gadering door de bevolking als een belang wordt ge
voeld. De Propaganda-afdeling moet worden verstei·kt 
en een goèd-functionnerend apparaat daarvoor wor
den opgebouwd. 
De propaganda door middel van de film biedt steeds 
grotere mogelijkheden. Door de partij werden in totaal 
81 filmvoorstellingen georganiseerd met tezamen 30.756 
bezoekers. 
Ook de zangkoren bieden een goed perspectief. Wij 
beschikken thans in het land - over 33 zangkoren met 
tez.amen ruim tweeduizend leden. 
Over het propagandawerk zal de partij een afzonder
lijk ontwerp-resolutie wor,den voorgelegd. 

HET GEMEENTERAADSWERK 

De laatste gemeenteraadsverkiezingen hadden tot re
sultaat, dat het aantal gemeenteraadsleden ongeveer 
500 werd en het aantal wethouders 35. 
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De zwakte in. ons gemeenteraadswerk is nog steeds, 
dat er te weinig 'initiatief van de gemeenteraadsleden 
en wethouders uitgaat. De directe belangen van de in
woners worden zowtü in de raad als in de colleges 
van B. en W. te weinig of onvoldoende aan de orde 
gesteld. Nog steeds is het contact van onze fracties 
met de afdelings- en districtsbesturen slecht. De her 
sturen . .houden zich te weinig met het optreden van 
onze partijgenoten in de gemeenteraad bezig en zijn 
niet voldoende doordrongen van de belangrijkheid van 
liet gemeenteraadswerk voor onze partij. 
Voor de vraagstukken, die niet direct ter plaatse door 
de afdelings- of districtsbesturen te overzien waren, 
en ter voorlichting van de vraagstukken van algemene 
aard, werd door het partijbestuur een informatiebureau 
ingesteld. Ook het contact met dit bureau werkt nog 
niet in alle opzidhten bevredigend. Met hetzelfde doel 
werd het blad "Staat en Raad" uitgegeven, dat in een 
behoefte voorziet, maar veel verbeterd zou kunnen 
worden. 
Eerste vereiste voor deze verbetering is een grotere· 
medewerking van de raadsleden zelf door het schrij
ven van artikelen over actuele vraagstukken, die voor 
allen van belang zijn. 

Tijdens het Congres zullen conferenties gehouden wor
den over:· 

1. organisatie en propaganda,
2. bedrijfswerk,
3. plattelandswerk,
4. scholing,
5. gemeenteraadswerk,
6. vrouwenwerk,
7. jeugdwerk.

� De delegaties naar het congres worden op de districts
conferenties gekozen, volgens de norm van een afge
vaardigde met beslissende stem op tachtig leden. Er
kunnen ook afgevaardigden met beraadslagende stem
gekozen worden.
Op de d1stricts-conferenties worden ook de candidaten
voor het nieuwe Partijb,estuur voorgesteld. (Zie Sta-
tuten).

Amsterdam, 1 November 1947.
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Speciale instructies aan A CD. (Slechts bij definitieve opberging in 

te vullen). 

0 N A F G E D A A N. 

Afd./Sect: Dat.: Par.: 

Aanwijzing voor ACD 1. (Slechts door ACD in te vullen). 

ACD 4. Dat.: Par.: 

Aantekeningen: 



Inlichtingendienst. 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 

UTRECHT 

- UTRECHT, den 
LrA/1Nr 1085 1 47 Verv. 
Bijlagen: 

Bericht op schrijven No •... 

van. 

Onderwerp: 

• 

BUP�AU B 
q./J.•% 

5 Dece�- 1947. 

-·-- ----------

. v'.) � •. 

In aansluiting op mUn schrijven van 24 
,, lJ ).'ifovember 1.1. no. A/1-1085' 47 bericht ik U,

'J.,tlN dat in de 3e zin van het daarbij gevoegde 

�/ 

L 
\
. irapport het adres "Adelaarst.raat 42 12)is" moet

,_L 11' worden veranderd in "Gruttersdijk 42 bis". 

1 
De Hoofd-Commissaris van P litie, 
� 

• 

Aan de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
' s-G R A V E N H A G E 

(R. W. v. Eijk) • 
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te vullen). 

0 N A F G E D A A N. 

Afd./Sect: Dat.: Par.: 

Aanwijzing voor ACD 1. (Slechts door ACD in te vullen). 
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Inlichtingendienst. 
. .,....._ 

HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAM POLITIE 
UTRECHT 

LrA/lNr 1fî9 1 47 • 

Bijlagen: 

Bericht op schrijven No .. 

van ... 

Onderwerp: C • P • N • 

UTRECHT, den 

ZEER GEHEIM • 

4 December ?G�9 
4

7
. 

\; -· 

J ----.....-.. f V-,:s,,_. 

!��_i�EÇ 1947 '.

I
' j 

,·, �� Y.
BLJRLAU B 

/S-1,z-7 
Hierb� doe ik U een rapport toekomen be

treffende gegevens afkomstig uit het Partijge
bouw van de C.P.N. aan de Mariaplaats te 
Utrecht, naar de inhoud waarvan ik U moge ver-
wijzen. 

De Hoofd-Commissaris van Po itie, 
� 

Aan de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's-G RAVEN HA GE . 

( R ,,, E··k) .�,.v. lJ •



Inlichtingendienst 
Utrecht. ZEER GEREI• • 

A/1-1119'47, 

• 

• 

R A P P O R T 

Gegevens uit het C.P.N. gebouw te Utrecht, gedurende de week 

, 
van; 30 November tot en met 3 December 194 7.

� Jhr zouden Amerikaanse bommenwerpers in Brabant zijn aangekomen
- met�OOO manschappen. In de omgeving van Alkmaar zouden eveneens 

voorbere�dingen worden getroffen om een dergelijk aantal te kunnen 
ontvangen. 

�
, Deze berichten zijn afkomstig van een van de Russen. Deze ver-

l, 
blijft veel in de Oude Kerkstraat te Utrecht en heeft verkering met 

f,/\ de dochter van Roeterdink, genaamd JOHANKA PAj]'LHTA CORNELIA RO:ETER
DINK, geb. te Utrecht 8-11-1926, won. te Utrecht Oude Kerkstraat 13. 

Deze berichten zijn gecontroleerd door andere C.P.N.leden. Zij 
konden de terreinen echter niet betreden, daar dezen waren afgezet 
door manschappen van de politietroepen • 

\\De 16e December zou een oorlogsverklaring worden afgegeven door 
Rusldnd aan Perzië, wanneer de eisen niet worden ingewilligd; daar
door zou Franco tevens onder de voet kunnen worden gelopen.Q) 

�In Duitsland groeit het verzet; mensen van de verzetsbeweging 
in D�itsland komen in Nederland om instructies te halen. 

Er wordt aangenomen, dat in Duitsland de revolutie zal losbars
ten. De toestand is daar erg; b.v. zUn er 16 Duitsers doodgeschoten 
bij het plunderen van kolenwagens en verschillenden zot1den met "een ka
potte ribbenkast" in het ziekenhuis liggen. Schuiten met aardappelen, 
die op de Rijn vaarden en gelost moesten worden, waren door de bevol
king al voor de helft leeggehaald, voordat de auto's kwamen om de 
aardappelen verder te vervoeren. 

Regelmatig komen personen uit Duitsland met brieven naar Neder
land, waarin een en ander beschreven staat. 

�Er.zijn hooggeplaatste personen in de ambtenarenwereld, die 
instrt1cties hebben ontvangen van de C.P.N. om na te gaan wie de per
sonen zijn, die de Minister voorlichten omtrent de volgende gevallen: 

Het is meerdere malen gebleken, dat b.v. tijdens de voorberei
dingen van stakingen, zowel het politieapparaat was ingelicht, als de 
betreffende directie. Deze voorbereidingen waren getroffen op beslo
ten vergaderingen en niet aan buitenstaanders bekend gemaakt. 

Reeds is gebleken t1it rapporten die de Minister hebben bereikt 
en waarvan zo getrouw mogelijk afschriften door deze ambtenaren naar 
Amsterdam zijn gezonden, dat deze berichten jt1ist waren. Op advies 
van deze ambtenaren zal getracht worden, om eerst de namen van die 
personen te weten te komen, die deze berichten vanaf de C.P.N. door
geven. 

l}volgens opgaaf van Rt1sland aan de Rt1ssische gezant is het aan
tal ...,g_e_goed.e 1communisten ( diegenen, waarop gerekend kan worden) in 
Nederland 50.000,in Belgiä 7Q.OOO, in Dt1itsland 100.000 - 125.000. 
Voor Duitsland was dit niett�äst te stellen in verband met de hou
ding van velen in de oorlogstijd. 

�\ Volgens gesprekken in het C.P.N.gebouw zijn de Amerikanen, die 
in :n'uitsland zijn en in ons land komen, verloren. De Russen kunnen 
met de 100.000 communisten in Duitsland, die bewapend kt1nnen worden, 
de zaak wel baas. 

Gisteren 
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1\ Gistermorgen zijn 2 communisten uit Amsterdam en 1 uit 
UtrJcht met opdrachten naar de Russische zone vertrokken. De 
Utrechtenaar zou een student zijj· In de Russische zone worden zij 
toegelaten op bewijs van rsigne, en behoeven geen papieren te tonen. 
De student zou tevens wa ervaring kunnen opdoen. 

De volgende week Dinsdag moeten zij weer terug zijn om rapport 
uit te brengen aan het hoofdgebouw te Amsterdam. 

� In het laatst van December zou LIDIA MIKILIWNA 
geb. te Schitomir (Rusl.) 1-5-1919, won. Oudegracht 
voor enkele maanden naar Rusland vertrekken. 

SMITS-TAMBOWSKA 
297 te Utrecht, 

�Bij een eventuele bezetting van West-Europa moeten de commu
nisten in de betrokken landen hun medewerking verlenen. 

Er lopen in ons land meer Russen, dan de communisten zelf we
ten. Deze Russen worden onder ge bracht bij diverse communisten. De 
laatsten kopen clandestien bonkaarten om deze mensen eten te ver
strekken. Zij zijn in het bezit van ziekenbonnen en eierenbonnen in 
tamelijk grote hoeveelheden. Deze Russen mogen in d� buurt waar zij 
verblijf houden zo weinig mogelijk gezien worden en mogen daarom 
niet buiten komen. Geld wordt niet op postkantoren gehaald, maar 
bij het Russische gezantschap. 

Volgens de C.P.N. wonen in Utrecht 16 Russinnen; volgens de 
I.D.Utrecht moet dit 21 zijn.

Utrecht, 4 December 1947. 
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Lr.C/1 Nr�ll22'47 
8 December 1947 

Stakinge • 

GEREIU 

l • 

' 

26 Januari 8. 

Naar aanleiding van·het gestelde in het bij U e.ziJde genoemd 
schrijven gevoegde rapport, waarin melding werd gemaakt van e entuële 
stakingskansen op de Bliktabriek, de Draadfabriek en e ksp r,vermoe
delijk allen te Utrecht, moge ik U verzoeken een onderzoek te willen 
doen in.stellen, teneinde na te gaan in hoeverre er bij deze bedrijven 
inderdaad sp�a.Ke is van stakingsrijpheid onder de arbeiders. 

In dit verband stel ik het .zeer op prijs tevens te ogen verne:oàn 
welke de samenstelling is van de op deze bedrijven aan ezige tabrieks• 
kernen of commissies en hoe groot de percentages der beiders zijn, 
aangesloten bij de E.v.c. en de Uniebonden,or welke ongeorganiseerd 

i . Z-:-Jn. Het Hoofd van de 

De Heer HoofdCo'mmissa:ris 
(l PQlitie 
· �e Utrecht.

--iCBIIT'RAIB VEILIGBEIDSDI rsT' 
"' namens deze: 

J.G.Crabbendam. 



Inlichtingendienst. 
HOQ.FDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 
UTRECHT 

ZEER GEHEIM. 

\-, ?1 !, '3. OPGl!l9iD 

LrC/1Nr1122 1 47" UTRECHT, den 8 Decêm'6er 19 47 

L ,o�;-_ Bijlagen: 

Bericht op schrijven No .. ... /!J i Ar ,l.tif2: 1

van .... ···-············· ·········-···-···········-· 

BUREAU 8 
Onderwerp: C • P • N • /,l-/,2··1 

-Hierbtj doe ik U een rapport toekomen betreffen
de een verslag van een te Utrecht gehouden beslo
ten vergadering van de C.P.N., alsmede gegevens af
komstig uit het partijgebouw van de C.P.N. h.t.s. 

Aan 

• 

De Hoofd-Commissaris 
W. 

de Heer Hoofd van de 
Cectrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
' s-G R A V E N H A G E , 

( R, W. v. Eijk). 



Inlichtingendienst 
utre cht. 

. - ...

C/1-1122'47. 

RAP PORT . 

!)verslag van een besloten vergadering, van de C.P.N.Utrecht, gehouden op 
4-"1"2-1947 van 20.0utot 22.00 uur in het gebouw van de C.P.N. aan de 111aria
plaats te Utrecht. 

Aanwezig waren 16 personen, waaronder: HENDRIK DIRK COINELIS VAN OOS
TEN, geb. 10-10-1882 te Delft,districtsbestu1uder, won. Paramaribostraat
54 bis A; 

�v· 1 BERNARDUS JOHANN ,S SCHREUDEP.S, geb. te 's-Gr8venhage 4-2-1919, secretaris 
van de afdeling UtTecht West der C.P.N., won. Paramaribostraat 54 bis A, 
die tevens als bestuursleden deze vergadering leidden. 

Nadat drie kwartier vergaderd was, werden Schreuders en van Oosten 
weggeroepen om op de bestuursvergaoering van de E.V.C. te komen,die in het
E.V.C.gebouw aan het Vredenburg te Utrecht werd gehouden.

Ongeveer 21.30 uur kwamen zij terug en deelden mede, dat de staking 
binnenkort wel door zou gaan, vooral wat betreft de Bouwbedrijven, de Land
bouw en de Kolenmijnen. Schreuders zeide, dat het hem tegenviel, dat de op
.komst �o gering was, temeer daar nu de gelegenheid opengesteld was om�-

�klachten in te dienen,die dan op het a.s. congres behandeld zouden worden. 
WEen van de aanwezigen maakte de opmerking, dat Schreuders gemakkelijk pra

ten had; er was nu al zoveel gepraat, maar er wJLr_d toch niets gedaan, de
....E!.ensen wa""reîr-.1:To gepraat over de stakfng moe�!Op Werkspoor waren verschil

lendë klachten; b.v. over het stukloon; de buitendier,st wilde meer werkkle
ding en klompschoenen; hoger percenta§e loon voor die mensen, die in het
natte hout werken en last krijgen van reumatische spierpijnen in handen en
armen. Schreuders antwoordde: "De C..P .N. kan hierin geen beslissing nemen,
daarvoor is de E.V.C.; maar binnenkort zullen jullie kunnen staken! 

t� Als de gevaarlijkste objecten waar de stakingen het eerst zullen uit
breken moeten beschouwd worden: Blikfabriek, Draadîabriek en Werkspoor. � De bedoeling van de Regering was geweest, dat een patroon, die tijde
lijk geen werk had, de arbeiders een' wachtgeld zou uitkeren. De praktijk is 
echter, dat een aannemer die door weersomstandigheden niet vooruit kan, de 
arbeiders overgeeft aan de arbeidsbeurs, welke deze mensen doorstuurt naar 
de Werkverschaffing. De staking in Nederland zou veel groter en ernstiger 
in omvang worden dan elders, omQat de staking hier tot het uiterste wordt 
tegengenouden en uitgesteld. Het bestuur van de E.V.C. had naar voren ge
bracht, dat de Katholieke arbeiders gesteund worden door de patroons. Hun 

__ was bekend, dat Katho_liet� arbeiders, die communist zijn, zonder dat Mijnheer
/va�. Pastoor dit weet, bij hun.'loon/ï.34.-- , /.15.-- toeslag krijgen, hetzij in 

'---rra:-t-ara:-ofingeld. Wij beschikken nu eenmaaJ,; niet over een brar,dkast waar mil-
�lTO

e

fï
ë

n Inzitten. Deze mensen zijra niet gedwongen om te staken. Getracht 
zal worden deze extra toeslag tegen te gaan op de een of andere manier. 
Wellicht worden deze Katholieke arbeiders dan ook rijp voor staking. Wij 
moeten dezelfde saamhorigheid bereiken als de arbeiders in Tilburg hebben
bereikt. 

fV·\ O,\ HENDRIK VAN DIJK, geb. te Zwolle 5-4-1900, v,an beroep wagenbestuurder 
Ned:'spoorw., won. Pr.Julianaweg 70 te Jutphaas, beweerde dat de aanslagen 
in Frankr"'J3k op de Spoorwegen misdadig waren en dit door aanhangers van de 
Gaulle was gebeurd en de èommunisten hiervan de schuld krUgen. Straks ge
beurt dit in Nederland ook en zouden de communisten ook de schuld krijgen, 
terwijl de aanhangers van de Gaulle, die ook in ons land z�n, de schuldigen 
zijn. 

�)Gegevens uit het gebouw van de C.P.N. van 4 e� 5 December 1947. 
Volgens bewering zouden nog meer soldaten uit Amerika in ons land ko

men om Nederland te beschermen. Volgende week zouden de kuststreken bezet 
worden. Onze eigen jongens worden weggestuurd en vreemden moeten onze bodem 
z.g.n. beschermen (zie rapport A/1-1119'47, dd. 4-12-1947).

�\ s\Momenteel worden vele vergaderingen gehouden met het E.V.C.bestuur. 

��\� 
� 
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lillf)ë �lgemene verwachting is, dat bij een staking de
«Zaapstreek het 

georganisaerd zal zijn. GERARDUS DE WAAL, geb. te Woerden 15-9-1899, 
hoofd inlichtingenaiens1 afd. Bedr�ven, won.. Paxamarbiostraat 56 bis A,
bemoeit �ich de laatste tijd veel met de B.V.C. 

0 De soldatenmoeder ESTER MEIJER-WEIJL, geb. te Zutphen 26-12-1903, 
bijgenaamd "Tante Els", won. Nachtegaalstraat 33, heeft vorige week pam-' 1

' 

fletten gebracht naar de plaatsen waar militairen waren gekazerneerd, 
die naar Indië moe�en vertrekken. Op deze pamfletten kwamen de woorden 
voor: "Na lezing te vernietigen". Ook is tante Els belast met het over
brengen van brieven; b.v. een aang83loten communist uit Noordwijk wordt 
in dienst geroepen en in Utrecht geplaatst. Dan wordt uit het partijbe
stuur Noordwijk een brief gezonden naar het partijbestuur Utrecht. De par 
tij Utrecht stelt zich dan via tante Els in verbinding met de betrokkene.

Tante Els zou uit. Utrecht vandaan gaan en voor haar zou in de plaat 
komen een zekere Cor. De laatste tijd gaat tante Els veel om met iemand 
die bij het--R'Ode ruis geweest zou zijn. Bij nader onderzoek is gebleken 
dat deze persoon genaamd is: CAROLINA VAN CAUTEREN, geb. 30-5-1898 telf1 
Antwerpen, won. Lange Jansst�3 bi.s. (zie rapport F/2-235'47, van 
12 Maart 1947.) 

J J I t7_., \ � 1 
J 1 

r.t.P,,:O , \ 'L i ·L . _ �-( �,;;,,,v · • • 

_;j_.... ©;> i.v� .,.;:� .e,..:;"., ç , Utrecht, 8 December 1947. 
/. • � - t.,,-. ' • 

. ,�
,e.,;,t.. ·v rf/V\;'"" 

'ÎiV A� t' 
"" �

"6'-r 



Speciale instructies aan A CD, (Slechts bij definitieve opberging in 
te vullen). 

0 N A F G E D A A N. 

Afd./Sect: Dat.: Par.: 

Aanwijzing voor A CD 1. (Slechts door AC D in te vullen). 

co 

r-------A_c_D_4_. __ o_a_
t. _: ______ P_a_r._: ____ , 

.... ........................................... ..... ················································ 

Aantekeningen: 

·······'}·····�· ······�······�····(>· ·····�·············································· ·········· ............................. ............................................. 
...... t). .... �·······�···�·J· ·:······�··· 



Inlichtingendienst 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 

UTRECHT 

LrA/1 Nr 11 4 3 ' 4 7 

Bijlagen: 

Bericht op schrijven No. 

van------

Onderwerp: C • P • N • 

ZEER 

UTRECHT, den 18 

BUREAU B 

,;(J-/.t.-y 
Hierb� doe ik U een rapport toekomen 

betreffende gegevens afkomstig Qit het Par
t�geboQw van de C.P.N. te Utrecht, naar de 
inhoQd waarvan ik U moge verwUz�n. 

De 
\Il:;. 

Aan de Heer Hoofd van de 
� centrale Veiligheidsdienst,

,· Javastraat 68
-...,,_ ' s G R A V E N H A G E • 



.1.ngendie nst 
Utrecht. GEHEIM. 

R A P P O R T. 

l 
l 
�, 

Gegevens uit het C.P.N. gebouw aan de Mariapiaats te Utrecht van 
11 tot en met 14 Dec.1947. J

.:1 Door 2 onbekenden werd aan BERNARDUS JOHANNES SCHREUDERS, geb. te
den Haag 4-3-1919, won.Paramaribostraat 54 bis A, gevraagd, of hij kon 
zorgdragen dat in de loop van de volgende week e n"meid" beschikbaar 
was, die goed in haar kleding zat_ Deze vrouw moest gebruikt worden in 
D1ütsland om met mensen in gesprek te komen,-{ wa:é door een man niet ge-

1�,\ P daan kon worden. 
1 -

nN l) Uit het gesprek bleek verder, dat deze personen werkten voor AB 
"Vto,-BOÈKHOVEN en een naam die _verstaan werd als NISKILLA, beiden werkzaam

1 1�, in een 1 garage in Straatsburg. . · . 
� Dez� BOEKHOVEN had opdracht gekregen om deze week in Berlijn te ko-

men en van, Berlijn naar Holland en van Holland moest hij naar Antwerpen; 
verwacht werd dat hij woensdag in Utrecht zou zijn. Tevens werd medege

deeld, dat BOEKHOVEN bij �ij� oude�s in:Bergen op Zoom aan zou gaan (Vfu.at 
niet ebeurd is �- klé.e.._ç.. � -" ?7 

Oo werd medegedeeld, dat gezorgd moest worden dat GERARDUS DE WAAr. 
ge • te Woerden 15-9-1899, won.Paramaribostraat 56 bis A volgende week,

dag en nacht was te bereiken. 

I
Uit het gesprek bleek verder dat d�vrouw die zich beschikbaar stel

de nergens bang voor behoefde te zijn, want dat zij voorzien werd van val
-àe papieren.

In die garage te Straatsburg zou tevens gewerkt worden om wapens De 
verzamelen en van daar�it weg te zenden. 

�Uit een telefonische mededeling van de politie te Bergen op Zoom 
bleek, dat daar wel bekend was een zekere BROEKHOVEN, die nogal rood was 
( of hiermee de politiek ofde kleur haar bedoeld wordt is niet bekend). 

Deze BROEKHOVEN stond bekend als zwarthandelaar en was veel op re:s.

Utrecht, 18 December 1947. 



Speciale instructies aan A CD, (Slechts bij definitieve opberging in 
te vullen). 

0 N A F G E D A A N. 

Afd./Sect: Dat.: Par.: 

Aanwijzing voor A CD 1. (Slechts door ACD in te vullen) . 

...., _______ A_c_o_4_. __ o_a_t._: ______ P_a_r._: ____ , 
........... .. .. ...................... ...... ... ................... .......... .................... . 

Aantekeningen: 

••••• �; ••.... k:=���·
·
�·········

·
·
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· · ·······························
·
·················································· ·········

·
······ ·······
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·························--······ ··········································· ······················· ································· ················· 

····· · ·························· ···················································· ········································•·············· 

·································-························ ····································· ··················-·················· ···· ··············· · 

··· ·-······ ····· ·························· ···························· · ································································· 



Inlfchtingendienst 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAM POLITIE 
UTRECHT 

LrA/lNr 1144' 4 7 

Bijlagen: 

Bericht op schrijven No .. 

van ... 

Onderwerp: 0 • P • N • 

Aan 

• 

Hierb� doe ik U. een rapport toeko
men betreffend� geg�vens afkomstig uit het 
Partijgebouw van de C.P.N. te Utrecht, naar 
de inhoud waarvan ik U moge verw�zen. 

is sar.is 

de Heer Hoafd van de 
Centrale V�iligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
' s GRAVENHAGE. 



Inlichtingendienst. 
Utrtr�. 

A/1-1144'47 

GEHEIM. 

RA PBO R T. 

Gegevens uit het C.P.N. gebouw te Utrecht van 1 5 tot en met 17 De�
cember 1947. 

i Op Maandagmorgen 15 Dec. 1947 kwam " Tante ELS" (ESTHER MEIJER-WEIJL) 
geb. te Zutphen 26-12-1903, z.g. soldatenmoeder, won. te Utrecht Nacht,
gaalst�aat 33 in het gebouw van de C.P.N. te �trecht.Tante Els haalde 
een getypt velletje papier uit haar tas en deponeerde dit op het schrijf
bureau. Aan dit papier was een pasfoto gehecht van een manspersoon in 
militair uniform gekleed. In het schrijven vermeldde tante ELS , dat BONf 
TROP zich had aangemeld om als tussenpersoon te werken voor de C.:aN. 
De volgende dag werd de brief weer gezien en toen was er een rode streep 
over heen getrcbkken, -hetwelk zou betekenen, dat BONTROP niet in aan mer
king komt; BONTROP zou zwarthandelaar en een dief zijn. 

Nadere gegevens van BONTROP zijn onbekend. 

1-JOP 17 Dec.1947 werd gemeld, dat de vrouw, die bestemd is voor Duits
lanti; geen pas behoeft aan te. vragen en onder valse naam zal werken.

Op Woensdag 17 Dec.1947 kwamen 2 personen in het gebouw. Deze perser 
nen worden in verband gebracht met BOEKHOVEN, hoewel uit näets blijkt of 
dit BOEKHOVEN is of niet, wel kwam de eerste persoon uit Berlijn. 
Het signalement van qe eerste persoon luidt: ongeveer 29 tot 33 jaar oud, 
lengte 1.70 m, kastanje bruin haar, w�s gekleed in dikke bruine jas met 
dito riem en bruine hoed. Deze persoon staat bekend als zwarthandelaar. 
van de andere persoon luidt het signalement: lengte 1.70 m, oud ongeve�
38 jaar, donker blond haar, draagt de hoed enigzins achterover waardoor 
gezien kan worden dat zijn fuif grijs is. Hij had een lichte bruine actetas 
bij zich. Deze personen worden beschouwd als de overbrengers van de Rus
sen , die veelal uit Frankrijk hier komen en hetzij hier blijven en onder
gebracht worden bij C.P.N •. menàen,hetzij naar Duitsiliand worden gezonden. 
( zie rapport·I.D. Utrecht A/1-1143'47). 

·?/ Bij het doorsnuffelen·van papieren werdan 5 aan alkaar gehechte rap
-porteri doorgebladerd,waarvan de bpvenste in niet leesbare taal waren 
getypt. Op de onderste stonden de woorden "Alles g!lukt, parachute goed 
neergekomen". 

Uit een gesprek dat gevoerd werd tussen BERNARDUS JOHANNES SCHREU
DERS en onbekenden bleek,dat meerdere malen parachàten zouden zijn neer
gel�ten met wapens. Dit zou ook op Donderdagavond 11-12-1947 plaats ge
had hebben. Dit zou bij een plaats gebeurd zijn,waarvan in de naam bij de 
eerste letters een.J_ voorkomt en het laatste luidt Veen. Uit dit gesprek 
indruk verkregen,dat ètze wapens hoofdzakelijk voor Duitstand bestemd zo 
den zijn en maar gedeeltel�k voor ons land. ( C� ·) 

l.t., De ·toestand zoals die zi-eh op •t ogenblik laat aanzien zou critiek 
zijn. Molotov zou vanuit Lond�n in de Russische Zone gedaald zijn en daar 

met de bevelhebber hebben gesproken. Deze bevelhebber is da3rop met 
Molotov doorgevlogen naar Moskou. 

De ontevredenheid ohder de arbeiders neemt steeds ±oe. Deze ontevre
denheid zou uitgebuit worden. De stakingen kciren vanzelf. Over deze sta
kingen moe1l'._ te licht gedacht wordet; 1

daar wij __ (de C.P.N_); door deze sta
�ingen de macht in handen moeten zien te kr�gen. 

Voor. 
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Vóór de stakingen moet er eerst sabotage gepleegd worden en deze moet 
af zjjn, zo dat diegenen,die willen blijven werken niets kunnen doen. De 
vrouwen, de grootste kankera8rs, moeten nog meer worden aangewakkerd. 
Deze moeten bese�fen en dat de mannea bjjbrengen, dat zij van dit loon 
niet rond kunnen -komen.. 

· -

i �De reeds verschillende malen door de I.D�Utrecht bij rapport genoem
\(l de GERARDUS DE WAAL, geb. te Woerden 15-941899, is blijkens de bevol

. kingsregisters der gemeente Utrecht sinds 22 Oct.1947 verhLlisd naar Nij-
1,J\llà.Illegen Elandstraat 2. De bewoner$ van Elandstraat 2 een zekere wed. ROE
lrY LOFSEN is naar de voormalige woning van GERARDUS DE WAAL Paramàr16Sstr. 
, i5ö Ofs A te Utrecht gegaan. Hoewel HENDRIK DIRK CORNELIS VAN OOSTEN geh 

U. 110-10-1882 te Delft won.Paramaribostraat 54 bis A en NARDUS JOHANNES 
,y SCHRE:UDERS, geb. te Den Haag 4-2-1919, won Paramaribostraa bis A 

de naaste buren van GERARDUS DE WAAL waren en zij dagelijks in he par ij
l gebouw zijn,is en wordt daar nimmer over gesproken dat GERARDUS DE WAAL 

verhuisd zou zjjn. Wanneer kameraden naar GERARDUS DE WAAL vra�en om hem 
te spreken wordt dit aangetekend en krjjgen zij bericht wanneer hij in het 

a · gebouw verwacht wordt. De eerste afspraak is dat hij op 18 Dec. weer in
� het gebouw zal zijn. 

Vermoed wordt dat GERARDUS DE WAAL zich met de Russen inlaat en hen 
k'VV: aan adressen helpt en·daarnaast ook zich met wapenen bemoeit. 

In het cafe van NAGEL te Zwammerdam gem. Alphen a/d Rijn zouden verschil-
Kvo....l · 1ende malen Russen slapen. GEÈST die vlak bij WAGEL woont is eveneens l:i:i 

t van'de partjj.. 

b.Jin het gebouw van de C.P.N. werd opgevangen,dat het in de bezettings 
zane van de Engelsen en Amerikanen in Duitsland goed gaat. Daar zou va.tr 
zelf de bom barsten. De ellende en armoede neemt dusdanige afmetingen aan, 
dat geen volk zich daarbij kan neerleggen. 

Ook in Frankrijk is de zaak/niet verloren; de Russen hebben gezegd,dat 
de vakbonde.ri'7nÜ de staking mad.r moesten eindigen, anders bestond de mo
gef\lijiëheid, dat de communisten uit de bedrijven werdi!n gezet en deze dan 
niet meer in de ·moge�l:ijkhe id zouden verkeren om de boel weer eens op de 
kop te aetten. Ieder staa:bt zich blind op Frankrjjk en Italiê maar in 
Dumtsland zal het beginnen. 

1J. Geen mededelingenbladen zullen voorlopig verschjjnen. De besturen van 
, de 3 afdelingen worden na het partijcongres gekozen, ook het bestuur van 
de 1e afdeling is t:ijdel:ijk, daar de vergadering waar deze mensen z:ijn ge
kozen niet aan de regtlementen heeft voldaam. 

Aan het partijcongres zullen verschillende buitenlanders deelnemen. 

Utrecht 18 December 1947. 



' 

Speciale instructies aan A CD, (Slechts bij definitieve opberging in 
te vullen). 

0 N A F G E D A A N. 

Afd./Sect: Dat.: Par.: 

Aanwijzing voor ACD 1. (Slechts door ACD in te vullen). 

-ACD 4. Dat.: Par.: 

Aantekeningen: 

.JJ� � � -� � ... .. . .  .. 
. ...... �)""""�"- �-"�"'"'�----

8 41328 '47-K 1034 

co 

···················································· ···················· ·································· 
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······················· ··· ····················· . . .................. .................................. . 
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Inlicl:it inge ndie nst 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 
UTRECHT 

Lr .A./_1Nr 1150 1 47
Bijlagen: 
Bericht op schrijven No .... 
van ................................. ................ . 

Onderwerp: C • p • N •

ZEER GE}aID[ 
fl Vo1cn�. -, 

UTRECHT. den 1 9 De ��!'mber 194 � 
; l O DEC1947

� J !> f _AC�J�.�:J::, 
--

Hierbtj doe ik U een rapport toeko
men betreffende gegevenà afkomstig uit 
het Part�gebouw van de C.P.N. te Utrecht, 
naar de inhoud waarvan ik U moge verw�zen • 

•• 
De 

A� de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 

A Javastraat 68 
W' 's GRAVE N HA GE. 



-
.Inlic"ritingendienst -ZEER GEHEIM.

• 

Utrecht 

A/1-11�0'47 

R A P POR T. 
\ Gegevens uit het C.P.N. gebouw te Utrecht op 19 Dec.1947. 

Vanmorgen± 10.00 uur werd gebeld van de Hoge-Veluwe. De juf
\lVti frouw nam dit gesprek aan en deelde aan Stikker ( J.A.STIKKER, 
f\ 1 won.Zeist Noordweg 63)mee, die in dezelfde kamer za:b: "Alles is 

gelukt, bericht van de Hoge-Veluwe, maar ze willen Barend (BER
NARDUS JOHANNES SCHREBDERS,geb.den Haag 4-2-1919, won.Utrecht Pa
ra.aribostraat 54 bis A)aan de telefoon hebben 11

4 

Barend nam de tele·foon en vroeg"of de kisten goed waren weggeko-
men en of ze goed opgerold waren� 
Barend zei daarna tegen Stikker " ze waren goed opgerold, om 4.30 
uur is het vliegtuig gedaald nadat 2 pijlen waren afgeschoten". 

Het is niet bekend wat er precies gebeurd is of hier nu men
sen gel st zijn of kisten, of dat dit gesprek gecamoufleerd was, 
omdat e iemand in de.kamer stond. Een feit was dat Schreuders en 
Stikker plus de d me, erg verheugd waren over het welslagen. 

19 De c • 1 9 4 7 • 



INLICHTINGENDIENST 

GRONINGEN. 
'---Va'.gno. 

,
=

--� _jJ BUREAU B
�EC 1941

R A p pfc, R T , 3,-n)' JCD/* 

In verband met d.e inhoud van het schrijven van de Centrale 
Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage, d.d. 22 December 1947, 

�?Z?fi., betreffende het verzoek om inlichtingen ten aanzien
van KIMM1'.i;NHOF en VAN ELTEREN, die als afgevaardigden aanwezig 
geweest zouden zijn op een vergadering te Amsterdam, kan, na 
een ingesteld onderzoek, worden gerapporteerd, dat deze namen 
in de Bevolkings-administratie te Groningen niet voorkomen. 
Aangenomen mag dan ook worden dat dit geen afgevaardigden van 
Groningen geweest zijn. - - - - - - - - - - - - - - -

Groningen 24 December 1947. 
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Inlichtingendienst 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 

UTRECHT 

A/8 1Tö0 
Lr ........... Nr 

Bijlagen: 

Bericht op �chrijven No .. ? �}.}g 

van ... . 2.3 . .. De.o.embe.r . ..1.94 7 

UTRECHT. den

Onderwerp: Bijeenkomsten fascisten. 

• 

GEHEIM. 

27 December e•�
9 

47
(j{�,,,. 

�· 

1 
c�-/û_r_a'/-. j 1 

l-y, --
1 o,1no. 

:-31 nr=r1947 

ltn antwoord op Uw nevengemeld schrij
ven, deel ik U mede, dat door Uw dienst deze 
vraag werd gesteld bij een brief van 15-10-47, 
No. B 21310. 

• 

De beantwoording hiervan vond plaats bij 
schrijven van de I.D. Utrecht A/8 No. 991'47, 
d.d. 6-11-47; zodat hiernaar kortheidshalve
verwezen moge worden .

Aan de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's Gr a v e n hage • 
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HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 

UTRECHT 

A/1 11x3 
Lr ........... Nr 

Bijlagen: 

Bericht op $Chrijven No •. 

van ......................... . 

UTRECHT. den 
29 

j 

GEHEIM. 

De ce m be r tt.E&Î QPG • .  19
47

..........-.--· 

v.1.no.

� 
. 1 J1\; 1948 

Onderwerp: mededelingen uit C. P . N . gebo 'À(Dn.t&I/ 

• 

BUREA.U 8 
,:/. ·9tf' 

Hierbij doe ik U toekomèn een rapport 
over mededelingen, gedaan in het C.P.N. gebouw 
te Utrecht, naar de inhoud waarvan ik U moge 
verwijzen . 

De 
� 

Aan de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 

e· I 8 G r a V e D h a_Le , 

:_,..I 



Inlichtingendienst 
Utrecht 

GEHEIM 

A/1-1158 '47 

R A P P O R T. 

Gegevens uit het C,P.N. gebouw te Utrecht van 22 t/m 24 
December 1947. 

VNaar aanleiding van de rapporten van de I.D. Utrecht,dd. 
18 December 1947, no. A/1-1143 '47 en 18 December 1947, no. 
A/ 1-1143 '47, betreffende Ab Boekhoven, is bekend geworde� 
dat deze is gearresteerd.'"13öelê oven 'nad ec_hter ndlets be

zwarends bij zich. De voorwerpen die zij bij zich hadden 
waren in het bezit van Boekhoven'�· �- collega, die niet is 
gearresteerd. Deze collega is een oud Spanje strijder. 
Bekend is,dat beiden in één week tijd bij niet bekende com-

munisten 30 vreemdelingen hebben ondergebracht. 

'LJ In Duitschland worden bu_nkers ge_o_o_uwd; dit zou tegen de 
Russen zijn. De Amerikanen denken dat de Duitschers mêt hRn 

zijn, maar 50 % is voor de Russen. De Amerikanen konden er 
zelf wel eens in gezet worden. 

�Het sein tot sabq.i!!gé handelingen is gegeven, omder voor
behoud dat het" Kerstoongres" het hiermede eens moet zdljn. 

Op het" Kerstoongres" zal tevens over revolutie handelingen 
w9rden gesproken. 

4) 11 Er wordt wel door de reactie gezegd, de N.S.B.ers er 
uit en wij er in, maar zij zullen het weten; eerstdaags kun
nen jullie je hart ophalen en zullen er heel wat zijn die het 
loodje zullen leggen. Beel en .Maarsseveen zullen leren wat 
democratie is." 

LJ Momenteel gaat er geen dag voorbij of er worden verga
deringen gehouden door de bedrijfskernen. 

Werkspoor bij iemand van Werkspoor, politie bij politÈ, 
Gébru bij iemand van de Gebru enz •• Alleen de grondwerkers 
en de bouwvakarbeiders zijn moeilijk bij elkaar onder te 
brengen. Utrecht wordt te klein geacht om het zelfde systeem 
in toepassing te br,engen als in Amsterdam. In Amsterdam woldt 
de eene week vergaderd in Oost, dan Zuid en zo vervolgens. 
Utrecht kan dit niet doen omdat er niet voldoende vergader
ruimte is, terwijl de vergaderruimte die er is, geheel in
de binnenstad ligt. 

l.Jne opdracht aan de stakingsleiders gegeven om te begin
nen met de voorbereidende maatregelen in afwachting van het 

" Kerstcongres", geldt zowel voor Frankrijk, België, Viest 
Duitschland als voor N1ferland; ook zou in Engeland de terug. 

slag in het bedrijfsleven merkbaar zijn. 
Een en ander zou op last van de Russen geschieden. 

De Gebru zou het ·eerst staken en in het donker zullen dan de 
eerste maatregelen worden genomen. 
Momenteel zijn geen andere a ens beschikbaar dan Stenguns en 
revolvers, maar als het zover is, zal er voor andere wapens 

zorg gedragen worden. 



• 

' 

<? Verschillende communisten worden uitgewisseld b.v. Amsterdammers 
naar Utrecht en Utrechtenaren naar Amsterdam. 
Onverwachts kan een Utrechtenaar of iemand ander. o�dracht. 
krijgen om zich bij een bepa8lde patroon te·melden, waar hij dan 
aangenomen wordt. De bedoeling is dan, dat de communist het werk
volk peilt en rapport uitbrengt. 

Ook �orden deze mensen gebruikt op de straat om met verschillen 
de mensen te spreken; zij ontvangen hier voor een salaris van 
F 40- of F50- per week. 

�) De communisten dragen op het oogenblik zorg, dat er wapenen 
�erd worden naar Frankrijk. Deze .transporten gescnieden

met diens aû'.'to 's em -zoûde n uit Dui tschland afkomstig zijn. 

�j Er komen veel vreemdelingen in het gebouw. Gistermorgervwaren 
er 3 man gekomen met een taxi. Deze vreemdelingen waren voor 
allen onverstaanbaar. Er moest eersi iemand ( een onbekende) 
van de Biltstraat gehaald worden. Deze hoorde het relaas aan 
en ging achter de schrijfmachine zitten. Nadat hij getikt had, 
werden de bescheiden in couvert gesloten en met 3 verschillende 
stempels verzegeld. Het relaas gimg hoo�zakelijk over de voor
bereidende maatregelen voor d�takingen in het buitenland en 
de maatregelen die hier genomen moesten� Een en ander 
was moeilijk te volgen) 
Ook zouden de vreemdelingen in·ons land gebruikt worden om de 

-. politie bureau's te bezetten,. Zij zollden dan gewapend z1Jrrmet 
stenguns. 

\\ Op het Partijcongres ( Kerstcongres) zouden de verschillende 
maatregelen Norden besproken. In geval dat te veel leden tegen 
de stakingen zijn, omdat zij de tijd nog niet rijp achten en 
daar dan geen succes van verwachten, zullen alle maatregelen 
wel opgeschor�t worden. 

\'-) Het ledenaantal van de Partij zou de laatste tijd weer toe
nemen, in egens'telling met enkele maanden geleden. Dit wordt 
geweten aan de verschillende maatregelen die door de Regeering 
de laatste tijd worden genomen, o.a. de Indië kwestie, voedsel-
voorziening e.d. 

Utrecht, 29 December 1947" 



POLITIE 'S-HERTOGENBOS�t-t-vo_!'-"0-· � .... _r,_
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31 /Ji.. � 'S-HERTOGENBOSCH, 31

Nol42/ 43-1947 .GEHEIM. 

Bericht op schrijven van: Aan de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst 22 Dec.1947. 

No. 22726. 
-,.lagen: 

• 

Javastraat no.68 
1 s-GRAVENHAGE.

� 
In antwoord op Uw i.m. Vepmel�hrij

ven heb ik de eer UHoogEdelGestrenge om
trent de door U daarin genoemde RUINBOUW 
te berichten,dat deze naam in de bevol
kingsregisters dezer gemeente niet voop
komt. 

Hij is in de gemeente 1 s-Hertogenbosch 
in het geheel nie t  bekend.Hij staat ook 
niet bij mijn I.D.geregistreerd. 

Zodra iets over hem bekend mocht worden, 
zal U nader bericht ge7,onden worden. 
I. D.

De Commissaris van Poli tie, 

L=? 
(L. A. BROUWERS.) 
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V 

HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 

UTRECHT 

Lr.A/lNr 1Î-1 48

Bijlagen: 

Bericht op schrijven No ...

van ................................................... . 

Onderwerp: C • p • N • 

UTRECHT. den 

--� 
v.:,]°). i 

5 J -uaa - 19 4d 
�.��-,)&-___ , 
i��Lflf!:d 

BUR�-6,U f 

;f � /.•&./(p

Hierbij doe iknU een rapport toekom.ml 
betreffende gegevens afkomstig uit het Pa.r:.tij
gebouw van de C.P.N. aan de Mariaplaats te 
Utrecht,naar de inhoud waarvan ik U moge ver
wij z:en • 

• 
De 
\'-.... 

Aan de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's-G RAVEN HA GE. 



Inlichtingendfuenst 
Utrecht. ZEBR GEHEIM 

A/1- 11-'48 

•• 

Lcement 

J 

R A P P O R T 

Gegevens uit het gebouw van de C.P.N. te Utrecht. 
9 In verband met het feit, dat omderstaande personen hoog geplaat

ste autoriteiten zijn, is lang getwijfeld alvorens gegevens be
treffende hen doot te geven. Alvorens enige conclusie te trek
ken is het noodzakelijk om een en ander wel terdege te onder
zoeken evenwel met de grootste voorzichtigheid, daar bedoelde 
gegevens slechts bij enkele personen bekend zijn. Ook moet re-
kening worden gehouden met een e.v. val, opengezet voor diegenen, 

die deze gegevens kunnen weten. 
Ongeveer 5 weken geleden ( eind November 1947) werd uit een_ge
sprek, door rapporteur opgemaakt, dat Generaal Spoor _e_n de_ Kapi

-te.in Adams communist zouden zijn en reiljaties hadden met de com
munistische partij. Medegedeeld werd toen dat �e Generaal Spoor 
niet zou deel nemen aan de a.s. Conferentie(;) 

yDeze week ( eind December'47 begin Januari �48) werd in het 

1 
bijzijn van 2 vreemdelingen ( buitenlanders, vermoedelijk Rus

KV sen) door Abraham van der Togt, geboren te Gouda 10-4-'97, 
penningmeester R.W.N. afdeeling Utrecht, wonende J.v.d. Doemstr. 
19bisa te Utrecht, en Hendrik, Dirk, Cornelis van Uosten, ge
boren 10-10-'82 te Delft, districtsbestuurder C.P.N. Utrecht, 
naar voren gebracht, dat de rede door Generaa�oor uitge
sproken ( vermoedelijk ter gelegenheid van de jaarswisseling 
of met de Kerstdagen)eem domme fout was en zij ( Spoor en
Adams) dit niet hadden moeten doen, --� 

'rn deze rede kwamen passage's voor, volgens de bewering van die 
vreemdelingen, die alleen voor communisten die ingewijd waren 

k�V verstaanbaar wijn�( rapporteur vermoedt, dat de Kapitein Adams 
1 secretaris van de Géner�al Spoor is en waarschf"jniiJk-deze 

rede heeft gemaakt voor de Generaal) 
Tevens werd medegedeeld, dat thans in Indië de organisatie 
ter hand is genomen van de communistische partij en dat de se
lectie zeer scherp is. 

)JNa de K�rstdagen zijn bij het bestaande leger van de Russen 
in de omgeving van Berlijn 1.000.qoo manschappen toegevoegd. 
Wij zouden geen cement uit Duitschland kunnan krijgen omdat 
de gehele DuitseLindustrie thans det cement moet 

1
veren voor

bunke�ouw ten behoeve van de Amerikanen. In on and zijn 
Amerikanen op verschillende vliegvelden aanwezig. 

UJ Het aantal Russen zou in ons land steeds toenemen, hoewel er 
ook velen worden afgevoerd naar Frankrijk. Zolang de Russen 
hier zijn worden zij regelmatig verplaatst en verhuizen veel
vuldig. zij komen alleen bij niet bekende communisten, of bij 
niet communisten, 

�JNaar aanleiding van de rapporten van de I.D. Utrecht dd. 18 
December 1947, genummerd respectievelijk

t 

A/1-1143 en A/1
i

l44/ 
/'47, betreffende Boekhoven en z'n collega, kan nog gera or

fteerd worden, dat de collega van Boekhoven an Poolse na io-
. , .,,.ii/, Je 

/ J I s-oy. - ,t,,o, #<JÓ µIJ ;J . 



• 

• 

l naliteit is.Voor Boekhoven is in de pl�ats gekomen G��it Brui
kN� nisse,wonende te Amsterdam,? minuten lopen van het Centraal 

1 
Station,in de omgeving van de Warmoesstraat.Bruinisse moet
echter een taxi nemen en heeft dan een koffer met valse pas
poorten in zijn bezit. 
�n het huis waar Boekhoven was(onbekend waa�) is onder de keu
ken een opening.Met een laddertje,dat van buiten meegenomen 
moet worden,kan men in een kelder komen.In deze kelder staan 
2 ijzeren kisten met stenBuns en munitie. 

Het voormalige Joodse wee��uis aan de Nieuwe Gracht no.92 te 
Utrecht wordt thans gebruikt als verblijfplaats van verschillen
de Polen.Er zouden 7 a 8 communisten onder deze Polen zijn. 

Utrecht,5 Januari 1948 • 



d.d. 

No. 

GEMEENTE-POLITIE TILBURG __ ��-�"::..., 
2 . l v�:,no. QPG&.t.G� 

1 TILBURG, 8 J\;�i 124"8. 
met bijlage. 

1 • .,JAN l�.,. 
I' � '2, 'J.,60 ° ., � i=---. . 

'"''" ., m, .. ,... ·..J. •J/,1'1 1�(�� 
22 December 1947. /" � 1 .<:. /. 5' .. 
22726 Geh. 

;;;,. ...v""'"� -0:C:� 
/t1-/�·,/1' 

Naar aanleiding � Uw n evenvermeld 
schrijven heb ik de eer U te doen toekomen een 

KtN I aan mij uitgeb:racht :rappo rt betreffende KIMMENHOF

en Teunis VAN ELTEREN. 
De Commissaris van Politie, 

Aan de Heer 
Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 

Javastraat 68 

-! __ ' s_G_RA_v_E_NHA __ G_E_. __



• 
GEMEENT:8 - POLITIE 

T I L B U R G. 

No. 2. 

Onderwerp: inlichtingen Kimmenhof en van Elteren. 

• 

• 

RA P P O R T. 

Naar aanleiding van een schrijven van het bureau Centrale 

Veiligheidsdienst te •s-Gravenhage d.d •. 22 December 1947, no. 

22726, inhoudende een verzoek om inlichtingen der hierna te noe

men personen, heb ik  rapporteur no. 3 na hiertoe bekomen opdracht 
een onderzoek ingesteld en UEdelgestrenge hieromtrent het navol

gende te rapporteren; 
De in bedoeld schrijven genoemde Kimmenhof is alhier onbe

kend. Bij een ingesteld onderzoek in de bevolkingsregisters al

hier is gebleken dat die of soortgelijke naam Kimmenhof hierin 

niet voorkomt. 

Wel komt in het bevolkingsregister voor een van Elteren, deze 
lis genaamd Teunis van Elteren, geboren te Jutphaas 30 April 1891

van beroep wolma.ler en wonende te Tilburg Textielstraat 72. Bij 

een door mij, rapporteur, ingesteld onderzoek bleRk echter dat ge-

noemde van Elteren een zeer godsdienstig persoon is en iemand is 
die zich niet met politiek bezig houdt. Hij is in zich zelve ge

keerd en spreekt zelden met andere personen. Hij heeft een zoon 

gehad die tijdens de bezetting door een granaatscherf werd getrof
fen en gedood. 06k op de fabriek van Th. de Beer aan het Wilhelmi� 

napark alhier, waar hij werkzaam is, staat hij bekend als een eer
lijk en tevreden persoon wien nooit iets te veel is aangaande het 

werk dat hem wordt opgedragen. Daar er anders geen personen met de 

naam van El teren in de bevolkingsregisters alhier voorkome.n kan 
men uit vorenstaande afleiden dat beide in het schrijven genoemde 

personen niet uit Tilburg afkomstig zijn. 

Waarvan door mij is opgemaakt dit rapport. 

Tilburg,_ 5 Januari 1948 

Aan de Heer 
Conmissaris van Politie 

te 

De Rapporteur, 

No. 3. 

T I L B U R G. 



• 

B 27185 

III IIIc 3 

C.P • •  , 

18 Februari 8. 

n.a.v. rapport
no 22726.

. ·vol . ns een 1n· Ootober 1947 ontvangen mededelin� zou een 
in die ma.and te .Amsterdam g�houden vergadering van cot:m1issies uit 
de c.�.I., de E.v.c. en �et n.v.v. zijn b�jgewDond o.a. door ze
ltere RUINBOUW uit �s�Hertogenbosch en KU'.iMENRO.F .en All ELTERlill 
uit Tilburg •. 

Bij het bericht ercrechter de reserve. emaakt, dat omtrent 
de ju.istheid·�an de w�onplaats�n geen volkomen zekerheid bestaat. 

:Bij een in deze plaatsen ingesteld· onderzoek.' ia gebleken, 
dat de enoemde personen niet in de bevoll1n sre�isters voor
kwaoen. De mogeli°jkheid bestaat, dat· zij in de o geving vE>.n die 

, gemeènten wonen •. Ik verzoek: U, bij ·�ventuele bezoeken aan de 
verbindingen in Bra.çant naá.r· he.'t voo;t"komen van deze namen in 
extrem.istisch ·ve;r.qand te informeren en mij - indien U iets naders 

. o�trent hen iµocht .. blijkenr do.arov:er te ..:beric1?-ten. 
.. ..... . . . . . .. 

', 

Het Hoofd.van de 
CENTRALJi:.VEILI'GHEIDSDIENST 
. , namens deze: 
�'?· .. 

•• ,· 

' .( ' . 

" ,J 

'.,. � ""' 
J.G" C:cabbendam.

.. 



24 Januari 8. 

.. ITic,2 
Á/1-1024147 . ' . 
30 Octabér 194:7 · ··
c�·:P.N. 

i1 , 

•,'' 1 

n;a.v. ratport v�ri trt�echt 
'22726''. 

� J_j 

• 
li: •. ' 

no 

Hiermede- !,i.eb ik :a.e �er U ·· tç ,btriqhten, dat naar �anlei
ding, van ·w in margine · enoemd· schrijven een onderzoek is inge-

. ste�d 'n.aer:·de ·daarin �·gerioemde', personen, .' wáarbij is gebleken, dat 
KllW.EliHOF: ·en VAM EX,TEREN'.te Groningen noch te Tilburg in de be-
vo'lkingsadmim:stratie voörkomen. ·we.l kOJn· tp Tilburg een zekere,
Teunis V.AN EL'TEREN voor" geb. 30.4.1891 <te Jutphaas-, 10nende te 
Tii·burg, doch dez� 'man is zeer godsdiensj;ig en staat in alle op.. 
zicht.en zeer. f.UllS'tig bekend\ ' '. ', ,,, 

.. 
• • .,.. ,. ... ... 

• 
' 'f 

� 

.... o'ok de in uw·�schrijven génoemd'e :au:nmouw komt in de be-
volkin sregïst�rs. �e •s7Hertoge.n:!)·oscn nie:t voor en is, aldaar ge-

. heel'- onbekend. -. · · · ·· · ·. ' · , ,_-:--. .' · ·,
·�. 

1 ' �' •. " : � . ·�-l J.' • _" '/.. l • : •. ··:, ,, :. 
•
. • '. • � 'i: 

,Ter beoord�J.'.ing van·. de .waarde v� ·:uw· informant' meen. ik 
het vorenstaande in kennis to,moeten stellen.·

' 
-r." 

• 

�, Het Hoofd van de 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

)�-e�1 d�ze:, 

.J.G. Crabbe�dam.; 

., 
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1. 

-Onderzoek met batrekkip.g �qt aar;itsi��plng voor
B-IIIb in o.o. 27413. (gegevens uit 1'artijbuèc,
reau c.P.N-. Utrecht}. 

Ook thans wordt bij de R.I.D. nog aantekening 
gehouden van verplaatsingen van woonwagens. De 
plaatselijke Poltie is verplicht de aankomst en 
het vertrek van woonwagens aan de R'.I .D. te mel
den. 
Bij informatie a�n de R.I.D. blijkt,è@."t; van de Po
litie te Loenen /d Yecht en te .Aalsmeer geen 
aankomst-of ve�trekmutatie van een woonwagen (be
woner de Bruin) te zijn binnengekomen. a 
Bij informatie bij de Politie te Loenen /d Vecht 
werd vernomen, dat bij de Politie een wobnwagenbe
woner genaamd de Bruin onbekend is. Dit jaar, dus 
in 1948,hebben in die gemeente de volgende woonwa
gens standplaats genomen of gehad: 

L. 1556, vergunninghouder Hm:TSSEN, Cornelis,

•• 
geboren te Breukelen 30-4�1924; 

2. G. 5342, vergunninghouder MANDEM..AKER, ·Albertus,
geboren te Amsterdam 2-6-191?; 

3. Bunschoten 264, vergunninghouder MANDEMAKER, Mari
nus Albertus, geboren te A'dam 28-2-1920; 

4. L. 151?, vergunninghouder HUUSSEN, Adrianus Jacobus;

5. L. 1306, vergunninghouder PFEIFER, Johannes,
geboren te Utr�cht 26-·2-1921. 

Thans hebben in die gemeente nog standplaats de 
wagens onder l. en 4. vermeld. 

Bij informatie bij de Pqlitie te Aalsmeer �erd ver
nomen, dat in de afgelopen maanden geen woonwagens 
in de gemeente Aalsmeer standplaats hebben genomen 
of gehad, terwijl een woonwagenbewoner genaamd de 

ilt:'uin, bij die Politie onbekend is. "' 
-.:B . :zzz- 1' !VJ_' 1t J> .. ' A • 

'l-4 --d-L� .t.:,t u... c4 �-- � fra� 
' d.ol.�S->·1

//7- t).:ZJ.,3").t- � .M ·.



• Inlichtingendienst.
HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 

UTRECHT 

.A/1 -
Lr. .......... Nr 16 , 20 , 2 5 1 48 
Bijlagen: 3 

Bericht op schrijven No ... 

van ............................ . 

Onderwerp: C • P • ilJ" • 

GEHEIM. 

1 0 Jan u.ar i OPG�
19 

48 
UTRECHT. den 

1 0, 11>.t. 

I D 3 1/\, 1948 
� . 

� I \CD/2. Y/ !.;

BUf,ëALJ ö 
/b-J-·� 

Hierbij doe ik U toekomen een drie
tal rapporten over de Commu.nistische Partij 
Nederland, naar de �nhou.d waBrvan ik U moge 
verwijzen. 

Aan de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's Gr a v e n  h a �-�� 
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Inlichtingendienst 

Utrecht • 

A/1 No. 25'43 

ZEER . GEHEIM. 

Gegevens uit het Utrechtse partijgebouw van de 
Communistische partij Nederland: 

�Een tweetal leden zijn, na overleg met het districtsbestuur, 
op 3 Januari 1948 op bezoek geweest bij een woonwagenbewone--r 
genaamd DE BRUIN in Loenen aan de Vecht. Het doel was voor zegs
man onbekend, doch er wordt gedacht aan wapensmokkel, waartoe 
de wagen zich goed zou lenen, daar aan de onderkant grote bakken 
zijn bevestigd. �_....,. 1"t{ n,,,.,., � �/ 
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a s  e oo· van e n ic ingen iens van e c . . .  , wonende 

• 
Amstellaan Yo. 163 te Amsterdam, ontvangt geen bezoekers thuis,1 
omdat zijn woning geobserveerd zou worden. Smit ontvangt thans
zijn bezoekers in een kelder aan de Keizersgracht te Amsterdam.
Deze mensen mQgen niet in het partijgebouw komen.

Deze week zijn 3 personen door hem in die kelder ontvangen.
Zij hebben een joods uiterlijk en spraken een buitenlandse taal,
geen Duits. Zij zouden stukken hebben gebracht uit Barcelona en
deze waren geschreven in een onbekende taal, hierin kwamen voor
de woorden : Griekenland, Spanje, Roemenië, Italië.

De stukken zijn overgenomen met de schrijfmachine, daarna 
· wederom verzegeld en aan d� onbekenden teruggegeven. Het overge

nomen stuk werd in een z.g. "Departementstas" gesloten en wegge
bracht.

�De laatste tijd worden stukken van belang niet in de gebouw�n 
van de C.P.N; bewaard. 

�JDe C.P.N. zou bezig ZlJn een voorraad wapenen aan te leggen. 
Aan de leden die hiermede belast zijn, wordt gezegd dat er wape
nen moetenzijn "daar inlichtingen zijn binnengekomen dat de fas
cisten zrch klaar zouden maken om de macht over te nemen". 

Utrecht 10 Januari 1948. 

�)Naar heden we� vernomen is DE BRU IN met ziJn woonwagen 
zaterdag 10 Januari 1948 van Loenen aan de Vecht,via Mijdrecht 
en.Uithoorn naar Aalsmeer vertrokken,om in .laatstbedoelde plaats 
iets af te. geven(vermoedelijk wap_enen?) .Kentekenen van de woon-;
wagen zijn niet bekend. 

· Utrecht,12 Januari 1943



Inlichtingendienst 

Utrecht. 

A/1 No. 16'48 

R A P PORT . 

ZEER GEHEIM. 

j 
• J

.r '/ ' I !_, 
? 

:...1° 
rY · bJNaar aanleiding van een rapport van de L D. 

No_ A/1 No. 11'48, d.d. 5-1-'49, betreffende gegevens over 
GENERAAL SPOOR en de KAPITEIN ADAMS, Jan gerapporteerd worden, 
dat deze alleen betrekking hebben op KAPITEIN ADAMS en niet op
GENERAAL SPOOR. �-

KAPITEIN ADAMS geeft inlichtingen over de handelingen en plan-
nen van GENERAAL SPOOR. 

In verband met boveristaande kan tevens gerapporteerd worden 
dat in Indië een communistische actie gevoerd woxdt onder de mi
litairen; er zou een gebouw zijn waar de militairen elkaar regel
matig ontmoeten. De jongens die met de eerstvolgende boot naar. 
Indië vertrekken zijn in het bezit van een wachtwoord, waarmede 
de militairen elkander kunnen herkennen. Dit wachtwoorà zou in 
Indië qok reeds bekend zijn. 

· 
. 

Onder de�militairen in Indië z±jracàfficieel 700 communisten, 
van deze 700 zijn enkelen reeds gesneuveld. 

Uit het ges�rek dat afgeluisterd werd, is opgemaakt, dat deze 
militairen nog wel tot enige actie zullen overgaan en dat een ac
coord tussen Nederland en Indië, door hen zal worden tegengewerkt. 
Hoe deze actie zal worden. gevoerd kon niet worden verstaan. 

�\Nadere gegevens uit het gebouw van de C.P.N. te Utrecht: 
Vop het Vliegveld Soesterberg zouden 200Q...Am�rikanen komen, 

met de bedoeling steunpunten in orde te maken tegen Rusland. 
In Duitsland zullen de Amerikanen en Engelsen nog heel wat 

meemaken. Er worden grote hoeveelheden wapens naar Duitsland ge
transporteerd. Rusland heeft thans aan de Oostgrenzen van Europa 
12 000 000 manschappen staan en dit kon worden opgevoerd tot 
16 000 ööö. In Rusland is de organisatie zo gemaakt, dat de 
vrouwen en invaliden het werk kunnen doen, zowel op het land als 
in de fabrieken, In verband met het feit dat Stalin ziek is, 
werden de volgende opmerkingen gemaakt. Zolang hij leeft, zal er 
geen oorlog komen, daar hij momenteel tegen oorlog is, Molotof 
zou echter een voorstander zijn. De verwachting is, dat iemand 
(onbekend wie) het bewind in handen krijgt, die bij de bevolking 
zeer gehaat is. Molotof zou trachten dan het bewind in handen te 
krijgen. Als een oorlog lang uitblijft, kon er wel eens een re-
volutie in Rusland uitbreken. 

De Franse�, Belgen en Nederlanders, die nog in Rusland z1Jn, 
zouden"vrijwillig#getekend hebben voor dienstneming in het Rode 
leger. 

i\In het Utrechtse partijgebouw van de C.P.N. is reeds lang er 
op iewezen, dat getracht moet worden te weten te komen, waar de 

diverse schakelkasten van het Gemeentelijk RlectriciteitsbedriDf 
in de stad zijn gevestigd en vöorwelke straten deze dienst doen. 

Volgens bewering van zegsman, zouden reeds verschillende stra
ten in het donker geweest zijn en er zou dan gerapporteerd zijn, 
waar de kasten stonden en welke straten en huizenblokken zonder 
licht waren. De personen, die de storing veroorzaakten, zouden 
in het bezit van sleutels voor deze kasten zijn. (Alle kasten 
kunnen met een zelfde sleutel �orden geopend). De bedoeling van 
een en ander xi::i,:E is, om de leden te waarschu.en "dat het zover 
is" en om in het donker chaos te scheppen en het parool uit te 
geven, dat het personeel van het Lichtbedrijf staakt. 

(Bij infbrmatie bij het Electriciteitsbedrijf werd medegedeeld



/doen 

• 

-2-

dat enkele maanden geleden op verschillende punten in de stad 
op diverse avonden het licht uitgeschakeld was, Bij onderzoek 
blee , 'äat de zilverdraden in de schakelkasten (zekeringen) waren 
weggenomen, Er\is toen aangenomen, dat iemand deze zilverdraden 
wegnam om ze te verk�pen. Als $egenmaatregel is door de directie 
gelast, da� niemand de sleutels van de schakelkasten mee naar 
huis mag nemen. De betrokken ambtenaar was niet op de hoogte of 
deze feiten zich in de laatste tijd hebben herhaald) . 

. Utrecht 9 Januari 1948. 

Nagekomen berichten uit het partijgebouw der C. P .N. Utrecht: 

� Er zijn enkele leden gekozen, die ofiderzoe� moeten/naar de ge
gr.ondheid der redenen van absentie van sommige leerlingen van 
de scholingscursus. 

�Het partijbestuur schijnt e�n ''zuiveringscommissie" in het leven 
te hebben geroepen, die de royementen uitspreekt. Uit Utrecht 
schijnen 2 leden zitting hebben, wa�rvan de namen vooralsnog 
niet bekend zijn. 

Utrecht 9 Januari 1948. 



.. Inlichtingendienst GEHEIM . 

.) ,,,. Utrecht. 

• 

A/1-No. 20'49 

R A P P O R T . . 

I ( 1 � 
1
- 0 ,E,. ) 

�· l ., -::_; 
1A,

-;r Naar aanleiding van een rapport van de I.D. Utrecht 
A/1 No. 1091'47, d.d. �5 November 1947, kan nog het navolgende 
gerapporteerd worden: " ,

c:::::.-, J. () 1, ,...,. , ,el' 

t.l/GERARDUS DE WAAL, geb. te Woerden 15-9-1899, wonende thans te
NÎ.jmegen, Elandstraat 2 (zie rapport I.D. Utrecht A/1 No. 1144'47} 
heeft verleden week afscheid genomen v�n de Utrechtse leden van 
de C.P.N .. De Waal zou thans in Nijmegen speciale contacten heb
ben en verzorgen met Duitse communisten. 
\S;In de plaats van De Waal, die als hoofd van de Utrechtse afde

ling van de Inlichtingendienst van de C.P.N. werd beschouwd, is 
thans aangewezen: JAF HENDRIK PIJPER, geb. te Utrecht 10-2-1906, 
windende te Zuilen, Koolhovenstraat 30. Deze zou in dienst zijn 
bij de c.c.D. 
\V In deze inlichtin0endienst werken verder nog: JOHANNES HENDRI

Ktls SMITS, geb. te Aalten 22-6-1919, gehuwd met LIDIA MIKILIWNA 
TAilfBOWSKA, geb, te Sch;titomi21 (Rusl.) 1-5-1919, wonende Oudegracht 
No. 297 te Utrecht en ALBERTUS MULDER, geb. te Utrecht 14-6-1896, 
eigenaar van een autorijschool (Lid v.d. Intern. Ver. Bellamy), 
Nachtegaalstraat 52bis te Utrecht 

\�) De diverse werkzaamheden zijn alsv-olgt gereg�d: 
De Waal gr-eeg de gegevens van diverse bedrijven, bestaande 

wat de fabriek produceert, hoeveel mensen er werken, hoeveel� 
daarvan betrouwbaar is, of de fabriek voor oorlogsdoeleinden 
werkt of kan werken, plattegrond van de fabriek enz. Hij bezorgde 
deze bescheiden bij bovengeneemde Smits, die een en amder uitwerkt.e. 
Vaak waren de bescheiden in vuile toestand of waren de platte
gronden niet ov3rzichtfelijk genoeg. Smits geeft de papieren door 
aan Mulder. Wat deze er mee doet is onbekend . 

.;1 Smits geeft zich uit als naai-.en schrijfmachinereparateur, 
do�h men beweert dat hij nooit die werkzaamheden verricht en er 
ook geen verstang van heeft. Mulder en Smits gaan nogal eens naar 
Amsterdam. 

\� De vrouw van Smits bemoeit zich niet veel meer mei dit werk, 
zij zou zich te veel bloot h«bben gegeven. 

\Ï.J Zowel Smits als Mulder staan te Utrecht niet bekend als commll
nist. Zij worden ook nimmer op vergaderingen aangetroffen. De 
mogelijkheid zou bestaan, dat Smits te Amsterdam als lid van de
ID.P.N. staat ingeschreven. 

\f; Voorts werd gemeld, dat-Mulder vaak met vrouwe� in de auto 
rijdt. Deze hebben tassen. mét bescheiden bij zich, die �nderweg 
worden afgegeven. 

UTRECHT? 9 Januari 1948. 



Speciale instructies aan A CD. (Slechts bij definitieve opberging in 
te vullen). 

0 N A F G E D A A N. 

Afd./Sect: Dat.: Par.: 

Aanwijzing voor A CD 1. (Slechts door ACD in te vullen). 
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nlichtingendienst 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE .

UTRECHT 

rrA/1...Nr38'48 
1 

15 
UTRECHT, den 

Bijlagen: 

Bericht op schrijven No ... 

van ................................. . 

Onderwerp: 

Hierbij doe ik U toekomen een rapport 
over de Communistische P�rtij Nederland, 
naar de inhoud waarvan ik U mo·ge verwijzen. 

� Hoofdcommissaris van po 

(R. W.yart
,.--

Eij ) • 

�/ 

de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
' s G r a v e n h a_&_� 



Inlichtingendienst 

Utrecht. 

A/1 No. 33'48 

-

R a p p o r t 

Gegevens uit het Partijgebouw van het C-P .1. ge-
bouw te Utrecht. 

/ GERERDUS DE WAAL, geboren te Woerden 15-9-1�99, thans wonende
te Nijmegen, Elandstraat 2, zou hoofd geworden zijn van de grens
dienst voor de inlichtingendienst van de C.P.N. 

Hij zou enkele communisten ter beschikking hebben, die goed
bekend zijn in het grensgebied. Deze mensen maken de reis naar 
Duitsland lags de grenspadenn �n terug door de douaneposten. 

De Waal zou berichten ontvangen van CHRISTIAAN SMIT, geboren
te Amsterdam t1-9-1907, wonende te Amsterdam, alhier genoemd als 
het hoofd van de Inlichtingendienst van de C.P.N., door midàel van
JOHANNES HENDRIKUS SMITS, geb. te Aalten 22-1-1919, wonende Oude 
gracht 297. (Zie rapport I.D.Utr. A/1-20'�8) • .,,,2"f'/13 

' 
Spoedberichtea gaan via SMITS naar ALBERT MULDER, geb. te 

Utrecht 14-6-1896, ;'lonende Nachtegaalstraat 52bis te Utrecht, die 
deze berichten dan met een auto wegbrengt. (Op zijn naam zijn de 
navolgende kentekens afgegeven: L 21178, L 8183 en L 1847). 

In deze week zijn blauwe tekeQ_in_g�n met witte lijnen (Blauw
drukken) naar Smits ge·gaän en zouden door ge zonden worden naar 
Duitslaad. Aldaar worden de stukken afgegeEen aan communisten,
die zorgdragen voor transport naar de Russische zone. 

� In-Duitsland worden voorbereidende maatregelen genomen vpor 
een grootscheepse staking. "In dat geval zou Rusland oprukken en 
trachten de Engelsen en de Amerikanen uit het land te verdrijven". 

'7 Blijkens eer, rapport dat ingekomen was van de E'.v.c., zou 
getracht worden Maandag a.s. een staking te doen uitbreKen aan de 
Hembrug. Tevens zou dan tegelijkertijd een meelfabriek in staking 
gaan. Er zou een verzoek om steun gedaan zijn aan het Nereldvakver-
bond. - - ------

'J



nl icht i ngend ie nst 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 
UTRECHT 

Lr A.:::'..1 .. Nr 3 g"T 48 

Bericht op schrijven No ... 

van .......................... .. 

UTRECHT, den 

P-

16 Ja nuar i 

i.'�:��:
;;=,· --™+-

: " � h" 1 ' 194/J , 
Onderwerp: '._,..,.., ...• �, 

_T_er _a_t_t_e_n_t_i _e_v _a _n _ d_e_H _e_e_r_D _e_M_e ... w_r ___ • 
1
-;·\(Df2 p7,� I

Aan 

' 

BUREAU 8 
.JJ-J-·'IP 

H ierbij doe ik U toekomen ien lijst 
van rappo rten van de I.D. Utrecht, handelende 
over de C.P.N. en toegezo nden aan de C.V.D. 

De Hoofdc omm is s aris va politie, 

de Heer Hoofd va n de 
Centrale Vei l igh ei ds d ienst, 
J avastraat 68, 
's Gra v e nhage • 



Inlichtingendienst 
Utrecht .• 

A/1 No. 39 

GEHEIM. 

.Q.:QEave van ingezonden rapporten over de Communistische Partij Neder
lsnd. 

/ 
No. 498'47, d.d.�19- 5-47$-'!y/){Wc/1 

No. 517'47, d.d.�22- 5-47P1i'-c;1 

No. 607'47, d.dJ. 15--6-47�� A/1 

No. 610'47, d.d.,)(16.:.. 6-47.Z-t; A/1 

No. 647'47, d.d.K27- 6-47t&a A/1

No. 652'47, d.d.)(29- 6-47.tt'Y A/1

No. 591'47, d.d.X 9- 6-47f.vr' +A/1 

No. 620'47, d.d.X18- 6-47.z..l!i A/1 

No. 634'47, d.d. 23- 6-47-, A/1

No. 665'47, d.d� 4- 7-47s-10 A/1 

No. 684'47,··�.d.)(10- 7-471'1'/ 
All No. 647'47, d.d;�19- 7-472&0 

No. 1122' 47 ,)(d.d. 8-12-47*2, ;,7/0/r:!:i 
No. 1123,;7, d.d.10-12-47 :i ... :1 1r15h-i!; 
No.1144'47,l)(d.d.18-12-47X 7'1,, 
No. 114337,>(d.d.18-12-4'7l( i,.:.-Î��' 
No.1150'47,J<d.d.19-12-47�(; rc;�
No. 1158' 4 7 ,Xd. d. 29-12-4 7x.'14M?121

/, 
No. 11'48,) d.d. 5- 1-48X..."/ol:'1'''1/, 
No. 16'48,�d.d. 9- 1-4B(,.9'"Y.'J i 

No. 20'48�d.d. 9- 1-48Ji<..Z "1l1!�t 
ro. 25'48Ad.d.10- 1-48x::1"1 .... 
IJt.i � I ll cl &(.c,l )')- - f- '-t J' ). 7 ir{,S 

No. 720'47, d.d.�1- 7-47/� 
No. 720'47, d.d.�22- 7-477� 
No. 720'47, d.d.)(23- 7-4721/1/ 
No. 7-42'47, d.d.)S.26- 7-47Ji-. 
No. 755'47, d.d;K 2- 8-470DG.....- . � 1 Cl� No. 766 '4 7, d.d . .)( 7- 8-4 7.2,.,"( • J L No. 782' 47, d. dJ( 9- 8-47�J..tt-.., lo 

No. 795'47, d.d.� 14- 8-47J.v'/ 
No. 818'47, d.d� 20- 8-47 t.i-141 
No. 846 ' 4 7, d. d X 28- 8-4 7 .2 •N 
No. 848' 4 7, d. d ;( 1- 9-4 7 &ub.

No. 858' 4 7, d.d.)( 3- 9-4 7 2•1<1
No. 892'47, d.d.X18- 9-47 1'?9

·

c. 
12ll

No. 904'47, d.d.)(22- 9-47 -
No. 916'47, d.d,'%25- 9-47 -
No • 9 4 5 ' 4 7 , d . d • � 2-1 0-4 7 -
No. 956'47, d,1J( 8-10-47P·.r.a,o 
No. 925'47, d.d��27- 9-47U'/ 
No. 962'47, d.d.)(11-10-47/#y 
No. 993'47, d.d,X20-10-47 -
No.1006'47, d.d.)(25-10-47.!"i</ 
No.1(l)05'47, d.d�-25-10-47- 2.(13>

/ No.1019'47, d.d. 27-10-47- ,.,:f:> 2. 2. 
No.1024'47, d.d. 30-10-47 - , 
No.1039'47, d.d.X 6-11-47;ivt/ 'D 13/ No.1045'47, d.d. 10-11-47 - � I
No.1008'47, d.dX15-11-47 P.J-.iC/o 
No.1061'47, d.d.){ 15-11-47 - 2?/11 C 
No.1005'47, d.d.)(19-11-47 P:!IJ- A1 /,0j. 
No.1072'47, d.d.X19-11-47 - ' 
No·.1085'47, d.dX24-11-47, sf, c._____.. (;.;�fy':>) 
No.1111'47, d-d.�29-11-4� 
No.1112'47, d.d. 1-12-47 - 'l/1?.. t$
No.1119'47, d.d,X 4-12-47 � 2."2..ft C. 
NO • 10 8 5 1 4 7 ' d • d • X 5-1 2-4 7 - '} 



Speciale instructies aan A CD, (Slechts bij definitieve opberging in 
te vullen). 

0 N A F G E D A A N . 

• 

Afd./Sect: Dat.: Par.: 

Aanwijzing voor ACD 1. (Slechts door ACD in te vullen). 
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Inlichtingendienst 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 

ZEER GEHEIM. 

UTRECHT 

Lr .A/1 Nr 85°T 48 C. P. N. 
UTRECHT, den 29 Januari

Bericht op schrijven No .. 

van .... 

Onderwerp: 

3 1. JAN. 1948 

1 ACD/UL/l/

Hierbij dme ik U toekomen een rapport 
over gegevens, afkomstig uit het Partijgebouw v 
de Communistische Partij Nederland te Utrecht. 

• 

De inhoud hiervan werd reeds per telefoon 
medegedeeld 

De Hoofdoo 

Aan de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's Gr a v e nh age • 

• 



• 

Inlichtinggndienst 

Utrecht. 

A/1 No. 85'48 c.P.�. 

ZEER GEHEIM. 

R a p p o r t 

Van oncon�oleerbare zijde werd het navolgende 
medegedeeld: 

{J Op 28 Januari 1948 kwam in het Partij9ebouw van de Commu
nistische Partij Nederland aan de Mariaplaats No. 18 te Utrecht 
het navolgende bericht binnen: 

N.W. 3 groen 
Ten oosten 20 
Luvht 5 K.M. 

Vannacht 2 uur 7 rood=veilig 
G.d.W.

�)Dit bericht werd volgens zegsman gecodeerd. Er werd gewerkt 
met een blad papier waarop ruiten getrokken waren. Het coderen 
geschiedde door: HENDRIK CORNELIS VAN OOSTEN, geb. te Delft, 
10-10-1882 en BERNARDUS JOHANNES SCHREUDERS, geb. te Den Haag
4-2-1919, beiden wonende te Utrecht en functionarissen der C.P.N.

Het gecodeerde bericht werd medegegeven aan een onbekend 
gebleven manspersoon. Later bleek, dat deze op een moterrijwiel, 
dat geparkeerd stond op het Vredenburg te Utrecht, met onbekende 
bestemming was vertrokken. 

Op 29 Januari 1948 kwam telefonisch omstreeks 10.00 uur 
van dezelfde zegsman bij de I.D. Utrecht het navolgende bericht 
binnen: 

• -� "Het is gelukt, Oostwolde".
Dit bericht was doorgegeven door ABRAHAM DE KOK, geb. te 

Utrecht 15-9-1919, wonende te Maartensdijk, Utrechtseweg 279,
functionaris van de C.P.N., aan het Partijgebouw. 

Het is mogelijk dat nadere gegevens zullen volgen. 

Utrecht, 29 Januari 1948. 



• 

• 

NOTITIE 

Aan B III 
Van C III 

Betz.ief.fen.d0: Gegevens Pa1"t:tjgebouv1 C.P.N. Utrecht 

Verzoeke aan I.D. ;tracht het volgende to willon vragen: 
18) Om alle rap:901•ten afkomstif vo.n do i:nf'o:r."1;-:,ant in het Par·!;ij

gebouw te Utrecht te i."Jillen r.01�ken bij de onder\7erpsaanduidil,g
met; n Gegevens Partijgebouw C .P.:;�. ütrech-i:;"

2e) De rapporten als volgt te willen inrichten: 
a) Uit hot Parti,j gebouw der CPrJ ·te Utrecht ,,-erd ons de da.to

hot volgende gerapporteerd:

fr,>e door ae man ve:r:s·t;rekte inlichtingen v1ordr:m dan zov0el
:mogelijk :1:n cliens eige:1 uoorde.i:1 tli.h3ri,,e geven. 

ö) Opy;terking van de zijde van de ï.D. 'Utrecht omtrent het 
ge1•a.ppo1"·ceerde. 

c) .Aam1ull:l.ngo:r1 op hot gerappm;-tee1�de uit eigen i.lei:ienscmp
van é'e I.D. Ut:.."ec._t.

21-2-48



• 

N O 'l I 'l' _!_!. 

Aan: C VI 
'Van: 0 lII 

�er confirznatl van de bespreking naar �enleiding v�n de tt� 
gavens uit h t )?a,:-tijgebouw llêl' C.I•.N. te Ut1•echt'1 lll.O' e ik U verzoe.i. 
ken het navolgen e maft Hoofd B te -willen bespr ken. 
1. Oat door Hoofd B can de z.u. UTLHfüHT "f'er.zocht wo:-dt 1 dat zij alle

bArtohten o.fkoma·tig va.n t'!.A2e bt�ri chtgeve!' o-p een bepaalde vri j:6e
merken.

2. Oat deze bc:riöi.ten al& Hit<,:enten»borichten bes�ihouv.-d worden en dat
iemand wordt a.G,nge':,ezev, dit i:eze ;l'e:.p:porteD ele 1tonere.tio:n..ri1 11':El
tertal •• benan.del t.

5. Dat vtsn. dezé bo:r•:tchten uH;treksels gemo. •. kt worden ,q,cot" verdere
beha.ndeltn.g, doch û.t .b ieds:xte actie n&a:t' buiten geschiedt in o.var-
leg met de -perscon aub !·



Speciale instructies aan A CD, (Slechts bij definitieve opberging in 
te vullen). 

0 N A F G E D A A N. 

Afd./Sect: Dat.: Par.: 

Aanwijzing voor A CD 1. (Slechts door ACD in te vullen). 

ACD 4. Dat.: Par.: 

Aantekeningen: 

co 



HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 

UTRECHT 

LrA/1 Nr 68 t 48 
Bijlagen: 

Bericht op schrijven No.- - -

van 

Onderwerp: 

&. tlf)bfl,
� 

26 Januari 
UTRECHT, den 19 48 

- . - Van oncontroleerbare· ·zijde werd nogmaals
dringend de aandacht gevestigd op de C.P.N.-er 
GERARDUS. DE WAAL, geb. te Woerden 15-9-99, 
thans wonende te Nijmegen, Elandstraat 2. 

Verschillende tekeningen hebben hem, via de 

1 
reeds eerder gerapporteerden (zie rapport I.D.UJ
A/1 No. 38'48, d.d •. 15-1-48) bereikt, o.a. van 
de staalfabrieken De Muinck Keizer, de Draad
en Kabelfabriek en de Sluiswerken te Jutphaas 
en van de Aluminiumfabriek met o geving. 

De 
"'?-

Hoofdcommissaris van 

�. 

Aan de Heer Hoofd van de_ 
Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68, 
's G r a v e n h age

politie, 
/ 
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Speciale instructies aan A CD, (Slechts bij definitieve opberging in 
· te vullen). 

0 N A F G E D A A N. 

Afd./Sect: Dat.: Par.: 

Aanwijzing voor A CD 1. (Slechts door AC D in te .vullen) . 

ACD 4. Dat.: Par.: 

Aantekeningen: 
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Inlichtinge�dienst 

1 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 

Bijlagen: 

Bericht op schrijven No.- .

van .. 

Onderwerp: 

UTRECHT, den 

ZEER GEHEIM. 

Vc.lrno 
. -,....._.. 

1 1. FEB.1948 
-· 

�
j
t t-51 

Hierbij doe ik U toekomen een rapport 
over gegevens uit het partijgebouw van de 
C.P.N. te Utrecht, naar de inhoud waarvan ik
U moge verwijzen •

• 

A de Heer Hoofd van de
�Centrale Veiligheidsdienst, 

Javastraat 68, 
's G r a  .Y___! n h a  ge 

·�



1 

' 

• 

• 

Inlichtingendienst 

Utrecht. 

A/1 No. 106'48 C.P.1. 

R a p p o r t 

ZEER GEREI� 

Het telefonisch bericht van 4 Februari 1948 aan de
qentrale Veiligheidsdienst opgegeven, luidt alsvolgt: 

, ,4.28.6 .• 31 ••• 1 
3,, ,34, 12, ,31-18T 
ligging normaal 
Maastricht 1 LL. 

Dit bericht was in de morgen van 4 Februari 1948 in het par
tijgebouw van de Communistische Partij Nederland aan de Maria
plaats te Utrecht. Het was bestemd voor de nacht van Woensdag 4 
op Donderdag 5 Februari 1948, doch ook voor de daarop volgende 
nacht, als het in de eerste nacht niet zou lukken. Lukt het dan 
ook niet, dan moet een volgend bericht worden afgewacht. 

Voorts werd opgevang�n: 
Dit bericht behoeft niet altijd personen te betreffen. Het 

kan ook betrekking hebben op levensmiddelen, munitie of andere 
benodigdheden voor de in ons land verblijvende personen. 

Er werd gezien, dat het bericht werd vergeleken met een soort 
cahier, met licht gele omslag. De cijfers werden vergeleken met 
de overeenkomstigen in het cahier. 

l)Uit een gevoerd gesprek werd vernomen:
In Nederland zmjn ongeveer 1500 Russen. Deze worden, wanneer

zij tot activiteit overgaan in 4 groepen verdeeld. Zij moeten 
zorgdragen met de daarvoor aangewezen communisten om de Regerings
gebouwen, politiebureaux, stations etc. te bezetten. Wanneer dit 
geschied is, gaan ze met de Belgische vreemdelingen naar Frankrijk 
De in België verblijfhoudende vreemdelingen moeten zich ophouden 
nabij de Nederlandse grens op Belgisch grondgebied . 

H. D. C. Van OOSTEN zei, dat dit wel eens de voorbereidingen
kunnen zijn voor de grote slag. "Maar we moeten niet denken, dat 
vadertje Jtalin zo stom is om iets te doen dat risico draagt. Als 
Stalin iets doet, staat slagen vast en jullie moeten er niet zo
veel over ouwehoeren, want het kan nog wel 1% jaar duren; anders 
bestaat de mogelijkheid dat het voor die tijd van de daken wordt 
geroepen. 

Nader werd vernomen: 
In Oosterwolde is in de nacht van 3 op 4 Februari 1948 niets 

gebeurd, omdat er meadere vliegtuigen in de lucht waren, he
(
t_g�en 

anders in het Noorden van ops land niet het geval zou zijn. 1Jit 
zou dus de tweede m�a� zijn) 

Idem, naar aanleiding van bovenstaand bericht:
De komma's voor de 4 betekenen: "Vóór de 4e van deze maand", 

stonden de komma's acbter de 4, dan is de betekenis: "Na de 4e van 
de maand". De overige getallen slaan op het aantal kisten, het 
aantal soorten wat in de kisten is en de hoeveelheid van iedere 
soort. 

Te Maastricht is niets gebeurd, maar wel in de omgeving van 
Alkma�.

� VJ'L�r �-ioy
Utrecht 7 Februari 1948. 



POLITÎE
J

E AMSTERDAM 
Bureau ; H OFDCOMM!SSARIS 
- l�LIC�TINGEND

:L

IENST \ . .,.r'i, 

Nr. I.D. 9416-1.:. '4?. 

v 

Uw brief: B.21?8, d. 18-10- 1 4?. 
ii!ib 

,.,-.-

Onderwerp : knokploegen C.: • P .N. 

Bijlagen: 

GEHEIM. 

Amsterdam, 10 Februari 1948. 

BUREAU B 
/ tf,; ,,,J' 

• 

In verband met bovenbedoeld onderwerp, vermeld in nevenstaand 

schrijven, wordt medegedeeld, dat tot op heden van de oprichting 

. van een cursus tot vorming van de zogenaamde "knokploegen" binnen 

de C .P.N. in deze gemeente niets is gebleken. 

• 

Aan 

Het spreekt vanzelf, dat indien hierbmtrent alsnog iets mocht 

worden vernomen, dezerzijds zal worden gepoogd, bijzonderheden 

te verkrijgen en deze dan zullen worden doorgegeven. 

E-2

Hfd. c.v.D. 

' s-Gra venhage. 

100Q-10-47



Speciale instructies aan A CD, (Slechts bij definitieve opberging in 
te vullen). 

0 N A F G E D A A N. 

Afd./Sect: Dat.: Par.: 

Aanwijzing voor A CD 1. (Slechts door ACD in te vullen). 
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Inlichtin endienst 
HOOF!;>COMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 

UTRECHT 

-J&. L
r
_/1 N�1f5'48 C P.N.

1 
. 

Bijlagen: 

Bericht op schrijven No .... 

van .. 

Onderwerp: 

ZEER GEHEIM. 

10 lï'ebr 
UTRECHT, den 

Hierbij doe ik U toekomen een rapport 
over op5evangen mededelingen in het C.?.�. 
cebouw te Utrecht. 

De Hoofdcommissaris van poli ie, 
' 

• \�m�i./ 
� 

-

Aan de ;{eer Hoofd van de 
Centrale Veili�heidsdiens,, 
Javastraat 68, 
's Gra v e n  ha se • 

• 



• 

Inlichtingendienst

Utrecht.
A/1 No. 115 C.P.N.

ZEER GEHE n.�.

R a p p o r t •

Opgevan�en rrededelingen uit het partijgel1ouw 
van de Cormnunistische Partij I':ederland aan de J/Griqüaats te
Dtrecht. 

/ F. t - 1 , a . • -- , 1 , 
./ vl .:.�us_E:na. zou m10.srwe,.:. ZlJl1 :1. 2.r .!'.e-ter_, · 0 E:,' :, z:..:;,: re 

-1 V.ALSARü::::: (cl- ze : ·1�.n. i.c:: op :tet e;et.ccr cpgExcrne1), journalist. 
Deze zou het hoofd worden van de Spionnagedienst en in d.e loop
van de-volgende week arriveren. 

h:J Thans is in ·de plaats van GERARDUS DE ·::AAL, r.;eb. te Woerden 
15�9-99, ge�oond hebbende te Utrecht, thans te Nijmegen, Eland
straat 2, een persoon aangewezen, die vol�enà bewering van 

Y,. E"SRN�\RDUS JOHJiHNES SC'"'R:SUDERS, geb. te 's Gravenl12.ge 4-2-19, 
"goed bij zou zijn". 
Deze persoon, waarvan nadere gegevens tot op heden onbekend
zijn, zou wonen in de Koningslaan te Utrecht. 

') Op Zaterdag 7 Februari 1948 kwam in het partijgebouw een
persoon, beantwoordende aan het volgende signalement: 
Lengte ong.1,70 m, donker uiterlij _, zwart haar, klein zwart
ln1eveltje, spreekt gebrekkig Hollands en heeft een Italiaans
uiterlijk. 

ry'-\\�r 
I 

\ 
Deze persoon, die eigenaar van de woonnacen is, genoelI'd ir.:.

, \ (l.. 1� een rapport van de I.D. U;t.reçht A/1 No. 2-5'48, ·d.d. 12-1-48, 
-' _ werd aangesproken met de naam-fl"'V�11• 

vl ao5 Van Dijk had op dat moment 2 kistjes springstof in zijn wo.�en
J Op diezelfde avond zou er noc wat gebracht worden. 

SCHREUDBP..S ( bove-genoer::.d) vroeg aan Van Dijk hoe de "z}varte 11 
beviel. Hiermede werd een tweede paard bedoeld, gespannen voor
de wagen. Voordien reed Van Dijk met één paard een zr-;n rr:Bels".
Daar voor één paard de tochten te zwaar zijn,zou een tweede 
paard zijn gekocht, waarbij SCiiRElTDERS zijn bemiddeling heeft
verleend • 

. �� d.d. 7-2-48 kan nog gemeld worden, dat het bewuste bericht le-� 1 'tJ In vervolc.:;e op het rapport val'.1 de l.D. Utrecht J./1 T.o. 1 ,..6 '4E

... l . ., P. • , f:f D' ., 1 n \ · 
t �. tre1dnng zou he"toen op ·Di.r::shorn (...,:;_,p��Hóc ... ":.. . 7, orLgeving 

t, - Alkmaar. 
11 \'I,,' 'l_) Enkele nadere gegevens betreffende dit coél.eberict�t: 

De betekenis van één komma= da{'" in de voornacht voor 24.00 uur.
,,4 =in de nacht van 4 op 5 van de maand. 
28 = 28 man, 28 kisten, 28 ge�eren of 28 za�ken enz. 
(Dit laatste moet aan de hand van het gehele codeberichtKN kl:::p
pen en met de volgorde in het codeboek worden bekeken) • 
•.• betekent 3 lichten. 
kampvuur betekent doorvliegen. 
•.• - betekent, niet I:.1.mnen lossen, dor-rvliegen naar de eerst
volgende plaats. (Dit zou o.a. reeds plaats gehad hebben in 
Oostervrolde - 2e mc:.al, zie rapport I.D. A/1 No. 106'48, d.d.
7-2-48 - waarop het vliegtuig doorvloog naar België en daar 
gelost heeft .• ) . . 

In dit geval werd BelgH! gewaarschuwd, dat, het vliegtui:; 
op komst was. Dit waarschuwen gebeurt, wanneer de vliegtui[e;en 
in de lucht zijn. "Er wo•rdt dan van een plaats da3,r in de om
gevine getelefoneerd (gesproken wordt in code-zinnen) naar een

andere 



-2-

andere plaats. Vandaar kan men met een zender in verbinding 
komen met het vliegtuif' en met de volgende plaats. De indruk 
werd gevestigd, alsof men op meer dan één pla ts actief is. 

ÇJ Op een vraag asn bovengenoemde Schreuders, of dit spel
letje met die vlie�tuigen nog lan[ zou durén, antwoordde hij, 
dat het in de bedoeling_ligt er voorlopig mee op te houden 
en dat het nu in Marseille (ws.arschijnlijk in de omgeving 
daarvan) zou worden voortgezet. "Maar hier weten wij er niet 
veel van, want dat wordt uitgemaakt door • . . • . • ( hier v:erd 
een functionaris in Rusland ge-oemd, waarvan de naam vergeten
is). 

b)In .Amsterdam, Utrecht en meer e;rote plaatsen z uden wel
eens lichtseinen vanuit de huizen (dakvensters en daken) zijn 
gegeven. 

,Jvoorts werd Opgevangen: 
Onder�ronds zouden maatregelen worden genomen om staking 

voor te bereiden. De maatregelen zouden hoofdzakelijk bij de 
E.v.a. bekend zijn. 

Utrecht 10 Februari 1948 . 

•



Speciale instructies aan A CD. (Slechts bij definitieve opberging in 
te vullen). 

0 N A F G ED A A N. 

Afd./Sect: Dat.: Par.: 

Aanwijzing voor A CD 1. (Slechts door ACD in te vullen). 
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Inlichtingendienst 
�OOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 
,,. , UTRECHT 
,, 

LrA/ 1 Nr 97' 48

8··1 
1 IJ agen: 

Bericht op schrijven No . .

van .. 

Onderwerp: 

ZEER GEHEIM. 

UTRECHT, den 3 

Hierbij doe ik U toekomen een rapport 
over mededelingen,gedaan in het partij�ebouw 
van de C.P.N. te Utrecht • 

• 
De Hoofdcommissaris 

Aan de Heer Hoofd van de 
'Centrale Veiligheidsdienst,

Javastraat 68, 
's G r a� n h a�� 



Inlichtingendien�t 

-"' Utrecht. 

ZEER GEHEIM. 

• 

A/1 No. 97'48 

ê,-0 

R a p p o r t , Uli� 8 1 

Naar aanleiding van

� 

rapport van de 
D.d. 29 Januari 1948, No. A/1 No. 85'48, kan nog het 
gerapporteerd worden: 

I.D. Utrecht,
navolgende

rJrn deze nacht zijn twee transporten geweest, één in Oosterwolde 
o:e'in de omgeving daarvan, en één in België, vlak bij de Nederland
se grens. In totaal zijn 90 mensen op bovengenoemde plaatsen met 
de vliegtuigen gearriveerd. Hoe dit gebeurd is, kon niet worden 
medegedeeld. 

De posten, die uitgezet werden om deze terreinen, zouden zwaar 
bewapend zijn. In Oosterwolde waren onder deze posten �wee mensen 
die samen.ongeveer 15 jaar gevangenisstraf hadden ondergaan. Deze 
mensen zouden, naar werd medegedeeld, "er niet tegen op zien om 
een lijk onder de grond te stoppen". 

De personen, die op de grond gekomen zijn, moeten zich zo spoe
dig mogelijk verwijderen en verspreiden. Ieder heeft een meldings
adres bij zich en is voor zien van een kenteken. Degene, die een 
dergelijk persoon moet opnemen, is daarvan tevoren verwittigd en 
op de hoogte van het kenteken gebracht. 

t)rn totaal zouden in ons land 1500 Russen vertoeven, waarvan een
gedeelte met vliegtuigen is gebracht. De bedmeling hiervan is, 
om, wanneer het sein gaartme gegeven wërdt, het Amerikaanse beaet

��tingsleger in Duitsland in de rug aan te vallen.

Er z�uden om ge:äeel Dditsland dergelijke "Driehoeken" gevormd 
worden. 

Verdere mededelingen uit C.P.N. gebouw te Utrecht. 

,]Het schip "De grote Beer", ''zou nog niet in Indië zijn". 
i. Getracht zou worden Generaal Spoor uit de weg te ruimen in Indië.
Er zouden veel sabatagedaden in Indië door Nederlanders bedre

ven worden. 

�)Er wordt veel gesproken over sabotagehandelingen, waarvan het 
parool voor enkele fabrieken zou zijn uitgegeven. Bij Werkspoor 
te Zuilen zouden eerst onderhandelingen met de regering worden 
afgewacht. Onder de Poolse tewerkgestelden zouden communisten zijn. 

�)rn Duitsland zouden op grote schaal sabotagehandelingen ver
richt worden. 

�)Beweerd wordt, dat wanneer momenteel in een bedrijf ernstige 
stagnatie of ongelukken voorkomen en er a�daar communisten werk
zaam zijn, het voor 100% het werk van de C.P.N. is. 

Utrecht 3 Februari 1948. 



t 

A f s c h r i f t • 

WORDEN MOSKOU' S AGENTEN I LLEGAAL NAAR PALESTINA VERSCHEEPT ? 

"Geheim verbond met Zionisten" bweren de Arabieren. 

De Londense corresppndent ian de New York Times meldt uit "offi
ciële diplomatieke, ministeriële en militaire" Britse wonnen, 
dat de illegale immigratie-schepen Pan York en Pan Crescent, die 
onl!:Q;s uit Oost Europese havens Palestina trachtten te bereiken, 
een aantal communistische agenten onder hun opvatenden telden; 
1000 van de 15000 opvarenden emigranten spraken Russisch en velen
van hen behoorden1;tot militante communistische organisaties. 
Verder meldt deze correspondent, dat de immigranten in de Zwarte·
Zeehavens waren verzameld met medeweten en soms zelf metvmedewer
king van de Sovjet-Unie en haar satellieten, aldus hebben, vol
gens de N�Y. Times, Britse functionarissen verzekerd. 

De delegatie bij de V.N. van het Arabische Hoge Comite beweert, 
naar aanleiding van dit artikel, datvdit bericht slechts een deel 

.. van de werkelijkheid weergeeft. 
Op grond van de meest betrouwbare inlichtingen kunnen wij nadruk
kelijk v,rklaren", aldus het Comité, "dat de Sovjet-Unie voornemen 
is 1 1/� communistische agenten West-Europa en het Nabije Oosten 
te doen infiltreren. 

De delegatie beweert, dat de Zionisten een geheim verbond met de 
Sovjet-Unie hebben gesloten en dat de Sovjet-Unie dáárom in 1946 
haar politiek ill UD ten opzichte van het Zionisme heeft ver
anderd, §o!schoon zij tevoren het Zionisme als een instrument 
van Brits imperialisme beschouwde." 

Door middel van explosieven, geladen op een auto, die men voor 
het gebouw geparkeerd had, is te Jeruzalem het bureau van de 
"Palestina Post", het enige dagblad in de Engelse taal in Palesti
na, opgeblazen. 20 personen wer&en gewond. 

Daar de meeste redacteuren tijdens de ontploffing in een naburig 
café hun lunch gebruikten, zijn er waarschijnlijk geen doèen te

• be t re uren •
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