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• Mij wordt �et volgende garapporteel'd:

• 

1G de vors�periode zullen de bouwvakarbeiders in staking gaan.
Ook zullen:twee fabriekenyverm. in de omgev;tng van Utrecht
stakingsmoeilijkheden krijgen.
De D.u;w. arbeiders zullen opnieuw trachten betere arbeidsvoorwaarden
te verkrij�en.

1 
1 

Daze nota kan worden gebruikt voor verdere actie. 
Evaluatie van de bron is"twijfelachtig". 
Gaarne zal t.z.t. door mij worden vernomen in hoeverre de verstrekte 
gegevens juist geweest zijn. 

25-2-48



if11,ichtinge ndienst 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

� 
VAM POLITIE 

GEHEIM. 

UTRECHT 

. A/1 
- UTRECHT. den 

21 Febr 
Lr Nr 143, 146 1 48 
Bijlagen: 2

Bericht op schrijven No ..... 

van 

Onderwerp: 

') 

f 2 4 FER D48 

� •
1JoolT1 

Hierbij doe ik U over :mededelingen in het 
partijgebouw van de G.P.N. te Utrecht twee rap
porten toekomen, naar de inhoud waarvan ik kort
heidshalve moge verwijzen. 

'\ 
De Hoofdcommissaris van politie, 

� ��J ��' 

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

� 's G r a v e  n h a g e • 

ijk\· 



...,.lichtingendienst 

Utrecht. 

A/1 No.143'48 C.P�N. 

Utrecht. 

ZEER GEI-IE IM. 

R ap p.o r t • 

Gegevens uit het Partijgebouw van de c.P.N. te 

� Op Zondagmorgen 15 Februari 1948, t1n ongeveer 11.00 uur
was BERNARDUS JOHANNES SCHREUDERS, geb. te s Gravenhage 4-2-19, 
won, te Utrecht in het partijgebouw bezig met een bericht, dat, 
nadat hij dit ontcijferd had, atsvolgt luidde: 

"Dinsdag op Woensdag 2 uur" 
"Als de maan schijnt en de sterren schitteren IJsselmeer"

' 
�� Op Dinsdagmorgen 17 Februari 1948, ten ongeveer 10.00

uur, was evengenoemde SCHREUDERS, op dezelfde plaats, wederom 
bezig met de ontcijfering van een bericht, dat hierna in drievoud
op de schrijfmachine werd geschreven en ongeveer alsvolgt luidde:

./ 

"Kan het niet op het Ijsselmeer, dan Haarlemmermeer
"polder en indien dat ook Riet kan, dan boven Rotter
"dam". 
Hierbij werd opgemerkt door Zegsman, dat Rotterdam in

feite Kralingen moet zijn. Het vervoer zou aldaar per schuit 
· plaats vinden. 

�}Eén bericht werd door een onbekende koerier per motor
rijwiel naar de Haarlemmermeer gebracht. Het motorrijwiel was 
niet voor het gebouw geparkeerd, zodat nummer en letter niet kon
worden opgenoimen. 

Omtrent de bezorging van de twee ande�e berichten is 
niets bekend geworden. � 

4)voorts werd vernoimen, dat GERA�US DE WAAL, geb. te 
· Woerden 15-9-1899, won. te Nijmegen een bezoek aan bovengenoemde

SCHREUDERS heeft gebracht en medegedeeld hebben, "dat hij de 
boel 's nachts liet liggen en de volgende morgen tegen zonsop
gang het terrein afzocht en dan vervoerde". 

Bij dit vervoer zou hij gebruik maken van militaire 
voertuigen. Deze werden ook gebruikt om "eten" te halen. De 
Russen zouden lopen in de uniform van den Nederlandse soldaat 
en alzo gekleed in Nederland arriveren.

1!a enige tijd worden ze
voorzien van burgerkleding. De meeilijk1tct,s, zo zou DE WAAL ge
zegd hebben, de mensen onder te brengen, 's nachts lukt dat 
wel, maar op den dag zou het moeilijker zijn. Een van de instruc
tiás zou luiden, dat ze niet ondergebracht mogen worden in hui
zen waar alleen vrouwen wonen. Dit zou de kans op ontdekkinB 
groter maken. (Een pol.foto wan De Waal wordt hierbij gevoegd). 

i 1.1 i> IJ> 316'6\

1/op Woensdag 18 Februari 1948, des mid�gs ong. 2.30 uur,
werd door berichtgever telefonisch aan de I.D. medegedeeld: 

"Op alle drie plaatsen niet ge lukt. \7e 1 bij vVarmond 
"op de plassen, hedennacht om 2.tte>, gedeeltelijk gelukt.
"Er waren verkenningsvliegtuigen in de lucht". 

Utrecht 20 Februari 1948 



�nlichtingendienst 
Ut.recht 

A/1 No. 146'48 

R a p p o .r t • 

In vervolg op rapport I.D. A/1 1o. 143'48 van 
20-2-48, kunnen nog de volgende gegevens uit het partt�gabouw
van de C.P.N. te Utrecht gerapporteerd worden:

tJDoor berichtgever is gezien, dat een bericht op de tafel lag, 
geschreven door iemand, die dat telefonËJh had opgenomen, lui
dende alsvolgt: 

"Half geslaagd. Wat op het land terecht is Bekomen is ge
"borgen, de rest in het water. Vanaf 6.30 tot 7.00 uur ge
"dregd. "Warmond". 
Dit bericht was in de morgen van Woensdag 18 Februari 1948 

vóór des morgens om 10.00 uur aanwezig.(Op dezelfde dag des
middags ten ong. 14.30 uur door I.D.U. naar C.V.D. tel. doorge
gegen. 

l\op Donderdag 19 Februari 1948 werd door berichtgever een 
ges"prek gehoord waarbij BERNARDUS JOHANNES SCHREUDERS, geb. te 
's Gravenhage 4-2-19 tegen HENDRIK DIRK CORNELIS VAN OOSTEN, 
geb. te Delft .10-10-82 zeide; dat de grootste he 1ft van de neer
gegooide boel in het water van de Vliet was terechtgekomen. 
Volgens S. was.de schuit te laat en nog niet aan de kant neer
gelegd, tmen het vliegtuig er reeds was. De mensen op de schuit 
zouden toe�seinen hebben gegeven, waarop een gedeelte van de 
boel op het land en het andere gedeelte in'het water kwam. De 
mensen hadden daarop gedregd van 6 0 10 tot 7.45 uur. Ook zou 
volgens s. een ander vliegtuig 28 mensen hebben afgezet, maar 
van dit laatste was alleen bekend, dat het gebeurd was en ver-

, der niets. 
Op een vraag van Van o. aan s., deelde s. mede, dat de ooel ge
legen is op een plek, te bereiken via de vroegere tol, daarna 
over de brug, door het dorp Warmond, ongeveer 3 km voorbij de 
laatste ht.üze n. 

�Berichtgeyer deelde voorts nog mede, dat er in het partijgebouw 
enige ongerustheid aanwezig was, omtrent het uitblijven van be� 
richten over de 28 personen, hierboven vermeld. 
Naar de mening van berichtgever is Utrecht de plaats waar be
richten als bovengenoemd heè eerst binnenkomen en verzonden 
worden naar de grens. Vanaf de grens zouaen ze verder naar �et 
oosten worden verzonden. In dit verband heeft s. gezegd, dat het 
wel spoedig afgelopen zal zijn en aan andere plaats zal worden 
aangewezen. Voorheen was Amsterdam die plaats. 

� Andere mededelingen uit het partijgebouw: 
· Er wordt aldaar beweerd, dat na de vorstperiode de bouwvakarbei

ders in staking zullen gaan. Ook zouden t�ee fabrieken stakings
moeilijkheden krijgen, welke is niet bekend. De D.U . rl ,-arbeiders
zullen opni�uw bete�e arbeidsvoorwaarden trachten te scheppen . 

Utrecht 21 Februari 1948. 
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agendanummer 
. 
..j,j f fr• 

Notitie nr.24 

release van stuk 30460-7 

Door een als niet geheel betrouw aan te merken berichtgever werd mij 
medegedeelddat er door de CPN een grote campagne op touw zal worden 
gezet over het beleid van de Mederlandse regering in Londen. 
Voornamelijk zal dan aandacht besteed worden aan het zgn. Bngelandspiel 

23-3-48 

C3 



Inlichtingendienst 

HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 

UTRECHT 

LrJ/1 Nr 163 1 48 

Bijlagen: 2 

Bericht op schrijven No ..... 

van .. 

Onderwerp: 

ZEER GEHEIM. 

UTRECHT, den 26 Februari 

Vol no.

1948 

Hierbij doe ik U toekomen een tweetal 
rapporten betreffende mededel:Lngen uit het 
Partijgebouw van de Communistische Partij 
Nederland te Utrecht. 

De Hoofdcommissaris van pol.tie, 

• 

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

• 



Inlichtingendienst 
Utrecht. 

A/ 1 No • 1 6 3 ' 48 

ZEER GEHEIM. 

R a p p o r t • 

Gegevens uit het Partijgebouw van de Communistische 
Partij Nederland te Utrecht. 

Op 25 Februari 1948 werd door berichtgever uit een brievenbakje met 
het opsch�ift "�trikt persoonlijk" en geplaatst in een kast op het 
kantoor, een·. brlef weggenomen en vervolgens gelezen. 
De inhoud, in -machineschrift geschreven, kwam ongeveer op het vol
gende neer: 

uitwatering Bodegraven 

(de tekening was in rode inkt uitgevoerd) 
(Hieronder volgde in machineschrift): 

Utreecht 

"Weg van Utrecht volgen, via Bodegraven, Zwammerdam, Gouwsluis,
"Alphenbrug over naar lage zijde Smol'enaars, in Smolenaars 
"voor de brug blijven, langs water naar Woubrugge, bruggetje 
"over de polder in, de weg rechtuit, krijg je een dwarswegee
"tje loopt naar Hoogmade (of Hogemade), op dat dwarsweggetje 
"een boerderij. Aan de overzijde een schuur of keet. 

t}Berichtgever vermoed\ dat hier wapens zijn verborgen en dat deze 
ook uit Warmond zijn gekomen, omdat deze per schuit zijn vervoerd. 

�Dat de plaatsen op deze wijze zijn aangeduid, zou gedijan zijn, op
dat de betrokkenen zo weinig mogelijk behoeven te �ragen. 
Hij weet niet of dit water verbinding heeft met Warmond en hij 
weet evenmin waar de schuur staat. Hij vermoed, dat de boerderij 
aan het dwarweggetje ligt en het water er achter zal liggen. 
Hij vermoedtvoorts, dat er wapens zullen worden gehaald, omdat deze 
als ze daar zouden zijn, in geval van nood niet te bereiken zou
den zijn. 

Utrecht 26 Februari 1948. 
Op 26-2-48 mondeling doorgegeven aan c. V .D. 
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Inli�htingendienst 

Utrecht. 

A/1 No. 163'48 verv. 

R a p p o r t • 

ZEER GEHEIM. 

Gegevens uit het Partijgebouw van de Communistische
Partij Nederland te Utrecht, van 23 tot en met 25 Februari 1948. 

')) Volgens berichtgever zou er in het partijgebouw een "hoerastem
ming". zijn, in verband met de communistische overwinning in Tsjecho
Slowakije. 
J. A. STIKKER, administrateur van het dagblad "De Waarheid", wonen
de Noordweg 63 te Zeist (veràere gegevens onbekend) zeide: 
"De Rus is niet zo stom om een offensief te openenj zoals de Mtf, 
"maar hij doet dat stukje voor stukje. Ook Frankrijk en Italie en 
"uiteindelijk Nederland zullen hetzelfde lot ondergaan. Wij moeten 
"trachteh op de een of andere manier in de Regering te komen" • 

l1\BERNARDUS JOHANNES SCHREUDERS, geb. te Den Haag 4-2-19, zeide tege
Jandere functionarissen in het gebouw: 

"Er zijn veel dingen uitgelekt, die nlit bekend gemaakt zijn.(Hij 
"noemde o.a. de staking in Amsterdam). Vele dingen, die alleen de
"leden kunnen weten zijn bij officiële instanties bekend. De com
"munistische partij in België had medegedeeld, dat officiële in
"stanties in België op de- hoogte waren van het verschijnen van 
"vreemde vliegtuigen boven het land". 

Ç\volgens berichtgever wordt er in het gebouw beweerd, dat zich de 
Jlaatste tijd veel personen als lid melden; dit zou uit angst zijn

voor de internationale toestand. 

&)· S;chreuders zeide, dat de verwachting was dat een staking zou uit
breken in de Bouwvakken en bij de D.U.,v., indien de eisen van de 
E.V.C. niet zouden worden ingewilligd. Er zouden dan meer bedrij
ven volgen, zoals in België. 

'l}Schreuders zeide voorts: Er zal door de C,P.N. een grote campa6ne.
worden opgezet over de Regering in Londen, in verband met het in 
handen van de vijand vallen van parachutisten in de bezettingstijd.
Volgens s. wist de regering, dat deze parachutisten niet goed te
rechtkwamen. Ook over Xoos Vorrink zal actie gevoerd worden.
(berichtgever vermoedde, dat dit laatste op een verkiezingsact�é
betrekking had). 

Utrecht 26 Februari 1948. 
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Notitie 25 

Een onvontroleerbare berichtgever deelde mede: 

agenda.nr. §:î#-

In de maand December werd veJ:schillende; malen een l'.'lan eaigrmlcord 
welke op een ruin of meer geheitlzinnige wijze een be�oek bracht aan 
het gebouw va.n de CP:ï� aan de 1rari0plaats te Utrecht. 
Het signalement van deze pGrsoon is als volgt: 
Leeftijd 40 a 50 jaar.lengte 1.70,flink postuur.draagt bril met donker 
garni tuur, donkere baard. Is opvallei1d gekl1:·ed, drf'agt blauwe alpino muta, 
witte kousen waarin va8.k de pijpen van zijn broek zijn gestoken bij 
wijze van�rijbroek. 
Na zijn bezmek begaf hij zich dan mee:sta1 na.ar het Centraal station en 
vertrok met de trein in de richting lii.�ees:t. J.111..vr..e..�vr,

ln het gebouw van de CPN wordt hij door de functionarissen aangesproken 
met de naam SLOWISKI of Prof. G Ul.ifA (beide namen f oneti ach) • 
Hij treeds steeds kort en bruut op.Alle aanwezigen,beha1ve de betrokken 
functionaris moeten zich verwijderen.Over het algemeen is niemand van 
de aanwezigen op zijn komst gesteld. 
Berichtgever vermoed dat SLOWISKI iets met Joden te maken heeft • 
Hij zou thans in Rusland verblijven,doch zal weer terug komen. 

23-3-48 c3
NB Verzoeke eerst contact op te nemen alvorens hierover te corresponder 

C3 



'Inlichtingendienst 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAM POLITIE 
28 

UTRECHI', den 
UTRECHT 

171'48 

Bijlagen: 

Bericht op schrijven No .. 

van ...... 

Onderwerp: Me de delingen C. p. N. 

Hierbij doe ik U een rapport toekomen over 
een onbekend manspersoon, die e.nige malen 
in het Partijgebouw van de Communistische 
tij Nederland te Utrecht werd gezien. 

De Hoofdcommissaris van politie, 

A�de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 
,ravastraat 68, 
_.ê._.Q__r a v e n h a g e •

• 
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Inlichtingendienst 
Utrecht . 

.A/1 No. 171'48 

R a p p o r t • 

GEHEIM. 

!}In de maand� December 1947 werd door personeel van 
de I.D. Utrecht meermalen in het partijgebouw van de Communis
tische Partij Nederland te Utrecht een onbekend manspersoon,e�i.'l1lll.

lurL 1beantwoordénde aan het volgende signalement. 

t
1
üud 40 à 50 jaar, lengte 1,70 m, flink postuur, draagt bril

;met donker garnituur, donkere baard. Hij is zonderling gekleed, 
. draagt blauw� alpinopetje (Zon�er klep), witte kousen, waarin 

vaak de pijpen van eeµ gewone broek, bij wijze van rijbroek, 
zijn gestoken. 
Betrokkene is enige malen gevolgd tot aan het Centraal Station 
en vertrok steeds met de trein in de richting Hilversum. 

�Van oncontroleerbare zijde werd desgevraagd medegedeeld, dat 
deze persoon in het partjjgebouw werd aangesproken met de naam 

/ 11 "Slowiski", of Professor Guna. (Beide namen op gehoor opgenomen)/ Wanneer d�ze persoon ia het partijgebouw komt, moet iedereeb, 
met uitzondering van het personeel, het gebouw verlaten. De 
deuren worden gesloten en hierbij treedt de betrokkene kort en 
bruut op. Over het algemeen is niemand van de aanwezigen op 
z'n komst gesteld en men is blij wanneer hij vertrokken is. 
Opmerkelijk is, dat er nooit over de handelingen van deze p�r
soon in het partijgebouw gesproken wordt. 

4iBerichtgever vermoedt, dat hij iets met joden heeft uit te 
'/ staan. 

�)Thans zou de betrokkene in Rusland zijn. Hij wordt wel terug
verwacht. 

Inderdaad is deze persoon de laatste tijà niet meer in Utrecht 
gezien, door personeel van de I.D •• 

Utrecht 28 Februari 1948. 



Inlichtingendienst 
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Bericht op schrijven No .... 

van 

ZEER GEHEIM 

UTRECHT. de 5 Maart 

/} 
C::::A 

19 48 

-
--

Onderwerp: · 8.MRZ 1948
-

• 

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. 

De Hoofdcommissaris van P litie, 

(R.W.va-n Eij ). 

Aan de Heer Hoofd van de 
centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68, 
�_Q_! a v e  n h a  ge

•



INLICHTIDNGENDIENST 
UTRECHT 

ZEER G�HEIM 

A/1 193'48 

R A P PO R T. 

Gegevens uit het partijgebouw van de 
Communistische Partij Nederland aan de Mariaplaats no.18 
te Utrecht. 

' U Op een vraag van berichtgever aan BERNARDUS JOHANJ.\TES 
,f SCHREUDERS, geboren te 's Gravenhage 4-2-1919, politiek 

secretaris van het district Utrecht der C.P.N., hoe het 
mogelijk was, dat de vliegtuigen hier zo goed de weg we
ten, werd geantwoord, dat deze bemand zijn met Duitse 
piloten onder een Russische gezagvoerder. Deze Duitsers 
waren in de bezettingstijd in ons land gestationneerd en 
hadden zich vrijwillig bij de Russen gemeld en,nu voor 
dit werk gi�ft ingezet. x� 

YscHREUDERS zou tevens gezegd hebben als Amsterdam wist 
hoe hier met de papieren werd omgesprongen, dan zou het 

lrlgehele districtsbestuur worden ontslagen. Alleen VAN 
1,00STEN ��}KRAMER mochten hier kennis van dragen. 

}Berichtgever vermoedt, dat tussen verschillende vreem-
delingen die in ons land werkzaam zijn, personen van Rus
sische nationaliteit verblijven. Hij beweerde, dat tussen 

� de Polen, die bij de N.V. Werkspoor werkzaam zijn, perso
nen zouden schuilen met valse papieren, in die zin dat de 
naamsaànduiding verdraaid is en dat de betreffende perso
nen instructies hebben van de C.P.N .. 

Utrecht, 5 Maart 1948. 



• 

• 

• 

release van stuk 3088S - 3 

l'ioti tie 26 

a.g,nr.�/ f 16, 

Mij fertl medegedeeld oat tussen de verschillende vre�elinger el.ka 
in ona i'and ·c;erblijven,vele personen van Russische na"tionali tei t zou
den schuilen. 
Zoo zouden er onder de Polen,welke bij lN \l!:RJT..SPOOR werken, 
Rusaen zijn op valse �apieren. 
Deze Ru$sen zouden in contact staan met de car.

23-3"48

c3

NB. Verzoeke alvorens over deze aal'€elegenheid te oorreaponderen 
eerst contact op te nemen met C3 



Inlichtingendienst 
• HOOFDCOMMISSARIAAT

VAN POLITIE 

UTRECHT 

LrC/1.Nr 192 1 48 
Bijlagen: 1 

Bericht op schrijven No .. 

van ... 

Onderwerp: 

ZEZR GEHEIM 

UTRECHT, de 5 Maart 

BUREAU B 
J, l , "18

8. MRZ 1948

1 ACD/ J/ÓÓb 1 
Hierbij doe ik U toekomen een 

verslag van een besloten vergadering,gehouden
door de Afd. Utrecht-stad III van de Commu
nistische Partij Nederland op 3 Maart 1948. 

• 

De Hoofdcommissaris van Politie, 

����/ 
(B. W.�ijk). ) 

_/ 

Aan de Heer Hoofd van de 
Centrale Veilieheidsdienst
Javastraat 68, 
�_JL!_.§_�-e n h a g e •
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INLICHTINGENDIENST 
Utrecht. 

ZEER GEHEIM 

c/ 1 - . 1 92'48 

R -APP O R T

. ij Verslag van een besloten ledenvergadering 
van Qe Communistische Partij Nederland, district Utrecht, 
Afdeling Utrecht-stad III, gehouden in het partijgebouw 
van het District-aan de Mariaplaats no. 18 te Utrecht, op 
3 Maart 1948 van 20.00 tot 23.30 uux. 

),J 1 � Aanwezig waren als bestuursleden: GIJSBERT VAN BALKUM,
geboren te Utrecht 29-4-191 9, electro-monteur van de 

� 
Verenigde Blikfabrieken, algemeen secretaris en scholings 

r leider en GERARDUS ANTONIUS FAAY, geboren te Utrecht 
15-5-1918, transportarbeider bij de N.V. Werkspoor,
organisatiesecretaris, beiden van de Afd. Utrecht-stad Ili

• · Y�' . .t · In het geheel waren 29 leden aanwezig, waaronder 2 

JA.-w ·,"""'. 1f �j SPEKKELS, geboren te Utrecht 4-1-1887, lid C.J?.N.,
�� . 

h'{:;,�
;.T

1

vrouwen. Opgemerkt werd o.a. een zoon van HENDRIKUS 

a (J:., tf 1 ·•lj-t . � wonend� . te Jutphaas, Verlengde Hoograven
. 
sewe g 278 ( ver-

;,.,,,., '"' �<)t moedeliJk wordt bedoeld HENDRIK JAN SPEKKELSJ geboren ' te Utrecht 25-12- 1 913, evenee·ns iä C.-P;N., wonende aan 

• •  

'
het.zelfde adresl Bovendien een zekere LOVINK of LOVIK,

_ . f- fruithandelaar, wonende te Utrecht (nadere gegevens 
·\v,.... onbekend). 

� 
� �J Over het algemeen had de vergadering een onordelijk 

verloop en werd niet aan het programma vastgehöuden 
(zie bijlage). Een van de oorzaken was het internationale 
gebeuren. 
'1J Een verslag van de districtsconferentie werd voor

gelezen. Dit handelde over de verkiezingsactie, het 
afdelingswerk en qe colportage met de kranten. Een 
brief werd voorgelezen van de in Utrecht bekend staande 

4 ....... ,voetballer-sigarenwinkelier BEN VAN LEUR, wonende aan 
de Nachtegaalstraat te Utrecht (personalia nog niet 
bekend). Deze beklaagde zich er over, dat zijn krant 
"De waarheid" ondanks zijn uitdrukkelijk verbod, openlijk 
in de winkel werd gegooid. In het vervolg moest de krant 
in een omhulsel worden gestoKen; gebeurde dit niet, dan 

edankte hij voor de krant, maar niet als lid. Ook was 
er een klacht over het bezorgen van "De waarheid" aan 
drie oud-S D.A.P.-ers uit de Rivierenwijk te Utrecht. 
Dezen beklaagden zich er over, dat de krant onregel
matig kwam en vroegen "of het bij de C.P.N. ook zo'�
rotzooi wäs als bij de S.D.A.P." 

,;_}candidaten werden gesteld voor de bestuursverkiezing, 
de uitslag wordt medegedeeld in·het mededelingenblad van 
14 Maart a.s. Er werd medegedeeld, dat deze bladen, nu 
elke afdeling over een eigen stencilmachine beschikt, 
�ègelmatig gaan verschijnen. 
é,_) Bij de ro-ndvraag, die in een "onder-onsje" verviel, 

kon het volgende worden opgevangen: Vorengenoemde 
SPEKKELS Jr., die voorheen bij de Ned. Spoorwegen 

-gewekt-



y 

• 

• 

-2-

;D gewerkt zou hepben, zou zijn ontslag hebben moeten aan
vragen op last van �e C.P.N. en zou thans in dienst zijn 
bij de Lass· avenfabriek van Philips te Utrecht, als sol
deerder. Spekkels beweerde "dat hij geleidelijk vorderde 

· en aandige contacten wist te leggen" (Volgeng bericht-
. gever zouden er reeds enige communisten werkzaam zijn. De

I.D.Utrecht zal dit nader onderzoeken).

zJvanaf de bestuurstafel werd medegedeeld, dat in geval
er onverwachts Russen zich bij een van de leden me en, 
dezen direct moesten worden binnen gelaten, want dat be
tekende, dat deze mensen niet de plaats van bestemming 
hadden kunnen bereiken. De betrokkenen moeten dan voor een 
nacht onderdak worden verleend en het benodigde voedsel 
worden verschaft; de onkosten hieraan verbonden, zouden 
worden vergoed. 

P/Bij de N.V.Werkspoor zou thans iemand verbonden zijn, 
die door de communisten wordt aangeduid als "inspecteur". 
Deze zou hebben bepaald, dat in den vervolge geen commu
nisten, die op de fabriek werkzaam zijn, behulpzaam mogen 
zijn bij het verspreiden van de fabriekskrant (Werkspoor-
nieuws) of colportage met bladen e.d. Dit zal in de toe
komst gebeuren door mensen, die niet werkzaam zijn aldaar. 
De oorzaak hiervan zou zijn dat een superieur van deze z.g. 
inspecteur, die op de vergadering als "baas" (vermoedelijk 
voorman) werd aangeduid, communist zijnde, tijdens het 
schaftuur een"manifest" van de C.P.N. wilde ophangen, doch 
bij die handeling overlopen werd. De z.g. inspecteur zou 
bevreesd zijn, dat deze superieur als communist bekend zou 
komen te staan en wil thans radicaal voor iedere communist 
een verbod voor openlijke activiteit. 

�!In geval door regeringsmaatregelen of omstandigheden 
communisten niet voldoende invloed kunnen verkrijgen,zoals 
dit in Frankrijk het geval zou. zijn, dan komen d� e.ime 
agenten in actie. Deze bepalen, wat voor sabotage er ver-

1:icht moet worden in de verschillende fabrieken en op welke 
wijze het bedrijfsleven stop gezet zal worden. 

/� In Tsjecho-Slowakije wmjdt ieder, die een functie bekleedt, 
gedwongen tot het tekenen van een loyaliteitsverklaring. 
Wordt dit· geweigerd dan ·worden de betrokkenen op staande 
voet ontslagen. Indien het aantal ontslagenen te groot zou 
zijn om gevangen te nemen, dan wordt een groot gedeelte 
dood geschoten, omdat indien moeilijkheden zouden ontstaan 
het te gevaarlijk is om een dergelijk aantal gevangenen 
vast te houden. Tijdens de actie in Tsjecho-Slowakije zouden 
door de communisten grote ontploffingen zijn veroorzaakt. 
Door bove-ngenoemde FAAY werd de opmerking gemaAkt: "dat zij 
raar zouden staan te kijken als het hier zo ver is,� de 
C.P.N. in bezit heeft" •
.!J)Na Finland zou Griekenland aan de beurt komen waarop door 

de sovjet-Unie druk zal worden uitgeoefend; daaEna Italië. 
van laJtstgenoemd land was men.overtuigd, dat dit zou slagen 
wijl het aantal communisten daar de meerderheid zou hebben. 

_;,b,Tijdens de vergadering werd medegedeeld dat de Afdeling
u�recht-stad III de navolgende leden telt: 260 mannen, 185 
vrouwen, alsmede 133 jongens en 266 meisjes in de leeftijl 
van 15 t/m 18 jaar. 

Utrecht, 5 Maart 1948. 



• 

Notitie. ·�/{ 

/Uar.3�y�� 

's-qravenha e, 29 Afril 1948. 

Op te bergen in o.D. 244 (Titrecht-Stad) Behoeft niet meer aan de
Afdeling B gezonden te �orden. 

Door een doorgaans goed ingelichte berichtgever werd mij �ede
gedeeld, dat op 3 raart 1948 in het partijgebouw der e.p.··. te 
ntrecht een ledenvergaderin� erd cehouden vsn de Afdelinp III 
Stad van het District Utrecht van de C.P.N. (Zie bijgaande
convocatie} • 

.Aanwezig waren als bestuursleden: Gijsbert van BAIKU! , eboren
te Utrecht 29-4-1919, electro-monteur van de Vereni de lik
fabri.k'en, algemeen secretaris en scholin�sleider en Gerar-
dus Antonius FAAY, geboren te Utrecht 15-5-1918, transpoxt
arbeider bij de N.V. -:erJ.--spoor, organisatiesecretaris, beiden
van de },fdeling Utrecht-stad III. 
Tn het .geheel waren 29 lecl.en aam,e7ig, waaronder 2 vrouwen.
Opgemerkt werd o.a. een zoon van Hendrikus SPEKKEI.S, geboren
te Utrc->c.ht 4-l-lH87, lid C.P.N., uonende te Jutphaas, Ver
lengde Hoogravenseweg 278 (-vermoeà.=iijk wordt bedoeld fTendrik
Jan ·sPEï{KELS, geboren tH tltreoht 25-12-1913, eveneens lid 
C.P .N. woncmde aun net zelfde adres). Bovendien een zel'ere 
LOVINK of LOVD':, frui thandelaer, wonende te Utrecht ( nadere
gegevens onbekend. 

Over het algemeen had de vergadering een onor elijk verloop 
en werd niet aan het progral!lffia vastP'ehouden (zie bi:lage). 
Een van de oorzaken was het internation le gebeuren. 

Een verslag van de districtsconferentie YJerd voorgelezen. 
Dit handelde over de verkiezingsactie, het afdelingswerk en 
de colportage met de kranten. Ee� brief verd voorgelezen 
van de in Utrecht bekend staande voetballer-si.o;arem.in1�e1ier
ben van LEUR, wonende aan de Pachtegaalstraat te TTtrecht 
{personalia nog niet bekend). Deze bek-laagde z-ich er over, 
dat zijn krant ''De '7aarheid '' ondanks zijn uitdruk el ijk ver
bod, openlijk in de uink"el •erd r.egooid. In het vervolg 
moest de krant in een omhulsel ,·mrden r,;estoken; gebeur"e rit 
niet, dan bedanJrte hij voor de krant, �aar niet als lid. rok 
was er een 1r1acht over het bezorgen van "De "aarhe d" a'n 
drie oud-S.D.l.P.ers uit de Rivierenwijk te trecht. Dezen 
beklaagdsn zich er over, dat de krant onre elmatig en 
vroegen "of het bij de C.P.1. ook zo'n rotzooi was als bi 
de S.D •. -'i.P.". 

Candidaten w6rden gestelö v::>cr de bestuursverkiezing, de uit
slag wordt medegedèeld j_n het mededelingenblad van 14 1 aart 
a.s. EE werd medegedeeld, dat deze bladen, nu elke afdeling 
over een eigen stencilmachine beschikt, regelmat g aan 
verschijnen. 

Tijdens de vergadering werd �edegedeeld, dat de Afdeling -
trecht-stad III de navolgende leden telt: 260 mannen, 185 
vrouwen, alsmede 133 .iongens en 266 meisjes in de leeft· d 
van 15 tot en net 18 jaar. 

29-4-48 C 3. 



release van stuk 30886-9 

'.Moti tie. l/j 

•Tijdens een vergadering van een afdeling van de CPN in een van de grote
steden werd de volgende opmRrking gemrPkt1

• 

In geval door regeringsmPatregelen of andere omstandigheden,de communisten
n:iB:i:x geen overwegende invloed zliü.len kunnen krijgen,gelijk dit. thans in
Frankrijk het geva· geweest zou zijn,dan komen ae geheime agenten in actie.
Deze zullen F•angoven wat voor soort sabotage er verricht noet worden in de
verschillende bedrijven en op welke wijze het bedrijfsleven stopgezet
zal worden.

03 29-4-48 



telease van stuk 30886-8

notitie <1.>/ 

Van C III 

• Aan D IIIa

ag.nr. 

Ees doorgaans goed geinformeerde berichtgever deelde mij het volgende
mede:: 

Bij de NV Werkspoor te Utrecht zou thans iämand verbonden zijn die door
de leden van de CPlf in Utrecht wordt Rangeduid als .de "inspecteur 11 • 

Deze zou hebben bep�ald dA.t er in het vervolg geen communisten,voorzover
zij in Ret bedrijf werkz�am zijn,mogen medewerken aan het verspreiden van
de bedrijfscourant (Werkspoor Nieuws) of andere communistische lectuur.
Dit zou gedaan worden door partijgenoten die niet in het bedrijf werkzaam
z_ijn.Dezè maatregel is genomen uit het oogpunt van beveiliging,opdat de
pgn niet als zodanig openlijk bekend zlillen worden.
Aanleiding tot deze uwatregel is geweest,dat de superieur van deze inepec
teur(verm. een voorman),die ook communist is,terwijl hij bezic& was een
manifest op te hangen,bij die handeling overlopen werd.

29-4-48 
Bemerking: Verzoeke RJ.vorens tot actie over te gaan,contact met c3 op

•
te nemen.

BNV 51 
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release van stuk 30886-7 
NOTITIE� 

Aan C II 
Van C III 

Een doorgaans goed ingelichte berichtgever deelde mij mede dat �ijdena 
e en ledenvergadering van een afdeling der CPN in een van de grote stede 
vanaf de bestuurstafel het volgende werd medegedeeld, 
Wanneer i:HKB ar zich onverw�chts RUSSEN bij ·leden van de partij mochten 
melden,dan moesten deze binnengelaten vorden en wo den verzorgd. 
Deze Russen hadden dan door de een of andere omstandigheid hun pl�ate 
van bestemming niet kunnen �oreiken. 
De onkooten·die hier HD verbonden waren zouden worden vergo ed. 

29-4-48



reliase van 
Notitie �S' 
Aan B !!Ia 
Ve.n C III 

�Een doorgaans goed ingelichte berichtgever deelde mij mede,dat momenteel 
�bij de Philips Lassta.venfabriek te Utrecht werkznam zou zijn 

• 

Hendrik Jan SPEKKELS,geboren te Utrecht 25•12•1913,wonende te Utrecht 
verlengde·Hoogengravenscheweg 278.
Spekkels,die eerst werkzaam was bij de Nederlandse Spoorwegen.zou aldaar 
op last van de CPN ontslag hebben genomen en opdracht hebben gekr gen om 
bij de Lasstavenfabriek een bedrijfscel op te bou,en.Volgens eigen m d -
deling van Spekkels zou hij reeds aardig vorderen en goede contacten 
hebben gelegd. 

Bemerking: Door de ID Utrecht wordt reeds een onderzoek ingesteld naar 
de communisten die bij deze fabriek werkzaam zouden zijn. 
Verzoeke alvorens tot actie over te gaan met C 3 contact op 
te nemen. 

29-4-48



Inlichtingendienst 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 

UTRECHT 

L.á/.l.Nr 206-207 1 48 

Bijlagen: 

Bericht op schrijven No.- - -

van 

Onderwerp: 

UTRECHT, de 10 M t 19 

Hierbij doe ik U toekomen 
een tweetal rappo rten betreffende bericht
geving over vliegtuigen, naar de inhoud 
waarvan ik U kortheidshalve moge verwijzen. 

De Hooft

�

is va 

Aan de Heer Hoofd van, de 
centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
•s Gr a v e n  ha g_§_�

Politie, 



• 

INLICHTINGENDIE�ST 
UTRECHT. 

A/1 no. 206'48 

R A P P O R T. 

ZEER GEHEIM 

Bericht, afkomstig uit het partijgebouw 
van de Communistische Partij Nederland aan de hlariaplaats 
no. 18 te Utrecht. 

� U BERNARDUS JOHANNES SCHREUDERS, ge boren te 's Gravenhage 
4-2-1919, politiek secretaris van het district Utrecht der
C.P.N., was op Maandag, 8 Maart 1948 des morgens bezig
met het overtypen van een bericht, waar hij boven zette:
"BEKLAGENSWAARDIG".

Het handelde over een vliegtuig, dat verleden week 
( 1-6 Maart 1948), nadere datum onbekend, in de middag 
te 15.00 uur achterna was gevlogen. Er kwamen in het 
bericht veel zinnen voor, die niet in de Nederlandse taal 
waren gesteld. 

Over dit bericht werd geen commentaar gegeven en 
volgens berichtgever is men de laatste tijd opmerkelijk 
zwijgzaam; men zou bang zijn, dat de communisten in West
Europa nog wel eens geinterneerd konden worden. 

YBerichtgever deelde voorts mede, dat hij in het ver
volg geen melding van vliegtuigen zal maken, tenzij een 
en ander in de provincie Utrecht zal plaats vinden en. hij 
hiervan tevens de bewijzen zou kunnen leveren 

�Volgens berichtgever wordt in het partijgebouw ge-
sproken over de ontdekte wapensmokkel etc. in Bergen op 
Zoom. Men spreekt over dit geval alsof dit als een nadeel 
voor ·de C.P.N. beschouwd moet worden. Indien zou blijken 
dat hierbij C.P.N.-ers betrokken zijn, zal alsdan ge
tracht worden hierover nadere mededelingen uit te lokken. 

Utrecht, 10 Maart 1948, 



• 

INLICHTINGENDIENST 
UTRECHT 

A/1 no. 207'48 

ZEER GEHEIM 

RAP.PORT. 

?} Door een betrouwbare berichtgever werd
aan de I.D. Utrecht inzage gegeven van een aan hem ge
adresseerde brief, afkomstig van een Belgische vriend. 

Hierin kwam de navolgende passage voor: 

"Op het vliegveld te Melsbroek (Belgiä) is op een tijd
"stip dat er geen enkel Vliegtuig werd verwacht een 
"vreemd vliegtuig geland, waaruit vier met mitraillettes 
"bewapende soldaten stapten, die de toegelopen employé's 
"van het vliegveld daarmede in bedwang hielden. Daarop 
"stapten nog twee heren uit, die in een gereedstaande 
"auto stapten en snel wegreden. Hierop stapten de vier 
"onbekende soldaten weer snel in het vliegtuig en ver
"dwenen weer even snel in de lucht". 

Voorts vermeldde ne brief dat slechts één Belgische 
krant dit bericht vermeld had. Hierop werd van regerings
wege nimmer commentaar gegeven. Briefschrijver vermoedde 
dat het hier Russen betrof. 

Utrecht, 10 Maart 1948, 



• 

• 

lelease van stuk 31067-3 

Notitie 28

Van niet geheel betrouwbAre zijde wArd mij medegecleeld dat de ondekte 
wapenopslagp aats in Bergen op Zoom (moet. zijn Nuland) in verband zou 
staan met de CPN. Positive gegevens waren berichtgever hierover echter 
niet bekend.Getracht Zë1l worden nadere inlichtingen hieromtrent te ver
krijgen" 

23-3-48 

03 



release van stuk 31067-4 

• Notj tie 27

• 

• 

Door een -door tussenpersoon als betrouwbaar aangcduWe-berichtgever,
werd op 10-3-48 medegedeeld,dat 
Op het vliegveld te Lelsbroek (Belgic) op een tijdstip dat er e;eon en
kel vliegtuig verwacht v:erd een vr�emd vriegtuig geland is,w aruit 
vier met mitr�ilettes gewapende soldaten stapten,die de toegelopen 
employes van het vliegveld dr>armede in bedwang h:1.elden.
Daarop st��ten nog twee heren uit,die in een gereedstaande auto stapten
en snel wegreden. Hierop stapten de onbekende soldaten weer in het 
vlieetuig en verdwenen weer even snel in de lucht. 

Dit bericht zou slechts in een Belgische courant vermeld geweest zijn.
Van regeringswege zou hierop nimmer coilll!lentaar gegeven zijn. 
Berichtgever vermoedde dat het hier Russen betrof • 



Inlichtingendienst 
HOOFDCOMMISSARIAA T 

VAN POLITIE 

UTRECHT 

LrA/J .. Nr 226 1 48

Bijlagen: 

Bericht op schrijven No .... 

van ... . 

Onderwerp: 

UTRECHT. de 

ZEER GEHEIM 

16 n(aa:r: t -tr; 48 
f Yolgeo.

I
J9 MRZ.:_94�

ACD/J;tstJ 

Hierbij doe ik U toekomen een 
rapport betreffende gegevens uit het part�j
gebouw van de C.P.N. te Utrecht, naar de 
inho�d waarvan ik U moge verw ijzen. 

De Hoofdcommissaris 
� 

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

• 

's Grav e n  h a  8 e . 

Politie, 



• 

INLICHTINGENDIENST 
UTRECHT 

ZEER GEHEIM 

A/1 no. 226'48 

R 

R A PPO R T. 

Gegevens, afkomstig uit het Partijgebouw van 
de Communistische Partij Nederland aan de Mariaplaats te 
Utrecht. 
!) Door berichtgever werd gehoord dat er gesproken is 

over zeer slecht vergaderingbezoek. In de week van 7 tot 
14 Maart j .1. moest een ledenvergadering in de wijk "Ondiep" 
worden afgelast, daar slechts zes leden waren verschenen. 
In diezelfde periode moest ook.een vergadering worden af
gelast in de wijk "Transvaal", waar tien personen waren 
opgekomen. Van verschillende zijden was aangedrongen om 
's Zondagsmorge'ns te vergaderen, doch het overgrote ge-
deel te verklaarde zich hiertegen • 

)(' 
.YBERNARDUS JOHANNES SCHREUDERS, geboren te Den Haag,

4-2-1919, wonende te Utrecht, politiek secretaris van het
district Utrecht der C.P.N., deelde aan een onbekend ge
bleven persoon mede, dat de regering beter deed geen 
maatregelen te nemen tegen de communisten, "aangezien 
Rusland het daar in ieder geval niet mee eens zou zijn 

-, 

�, 

en dit wel eens diplomatieke gevolgen kon hebbem. Het was 
toch zeker niet de schuld van de Nederlandse communisten 
dat de Italiaanse communisten een agent hebben gehad bij 
het vaticaan en dat de namen van de agenten die het 
vaticaan hebben ingelicht, bekend zijn geworden". 

yDezelfde onbekend gebleven persoon beweerde, dat er 
mededelingen in de pers hadden gestaan, waaruit hem ge
bleken was dat de regering van feiten en omstandigheden 
in de C.P.N. op de hoogte is, die aan vele leden onbekend 
zijn. Hij was tot de conclusie gekomen, dat er bij de 
C.P.N. ook mensen zijn die de regering inlichtingen geven,
net zo goed als de communisten inlichtingen hadden verkregen 
uit het vaticaan. 

( 
�Een van de schaakspelers, waarschijnlijk RESHE.VSKY, zou, 

zo ving berichtgever op, in verbinding staan door middel 
van een koerier met CHRISTIAAN SMIT, geboren te Amsterdam 
11-9-07, wonende te Amsterdam.

iv.serichtgever deelt mede dat alle administratie van de
partij uit het gebouw verwijderd is. Alleen die van het 
dagblad "De Waarheid" is nog aanwezig. 

Utrecht, 16 Maart 1948. 



' 

• 
• 

release van stuk 31658-4 

:;oti tie 31 

Op 16 '8art 1946 werd mij icera11. ortcerd det een van de schar kapel r 
welke momenteel in den m,�g a;:.in het achfl' ktournooi d eln . en 
door middel Vl'ln een koerier i, verbinding zou st[l;,n met Chris .Jl.l�' 
lid van het Politiek BureMu der CPU. 
Vermoed werd dat de bedoél:)de scluiakspeler li.t;;Jllli,VSh.'Y. 

/• 

De betruuwbaarheid vr,,n berichtgever kan niet hooe ,orden aangeslaeen. 
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release van stuk 31658-5

i.rotitie 30 

• Op 16 llaart 194& werd mij medegedeeld dat eile administratie van de

CPN Dis tri et Utrenht uit het partijgebouw aan de I,a.rta-··1 ats 
verwijderd ia.Alleen de administratie van het dagbl;:id de WAARHEID
zou nog aanwezig z5jn.

• 

,. 

23-3-48

c3

IIB. Verzoeke alvorens over deze aangelegenheid te corresponderen
eerst contact met c3 op te nemen • 



• 

• 

• 

reäèaae van stuk 31658-1 ag.nr • ..dh7f t:,
Notitie 29 

Op 16 Ma.art 1948 werd mij medegedeeld dat het vergaderingbezoek 
in het District Utrecht momenteel zeer slecht is. 
In de week van 7 tot 14 Maart moest een ledeuvere;ade:ring in de 
wijl: ONDU� worden afgelast,dflRr slechts 6 leden waren verschehen. 
In dezelfde periode moest een vergadering worden é\fgelnst in de 
wijk TR.l.\.1'JS'VAAL,waa.r slechts 10 personen waren opgekomen. 
Van verschillende à jde was er in het D1strct Utra:ht op aangedron
gen om op Zondagmorgen te ver09deren,dooh het overgrote gedeelte 
van de leden heeft zich hier tegen verklr,ard. 

23-3-4b

c3

NB Verzoeke over deze aangelegenheid niet te corresponderen 
met de ID Utrecht. 03 



) 

Inlichtingendienst 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAM POLITIE 

UTRECHT 

ZE�R GEHEIM 

UTRECHT, de 19 4ll3. 
- LrAj.1.Nr 241 '48
� 

22 M sv:;�
.,0• 

i _2 5. MRZ.1948 
Bijlagen: 

Bericht op schrijven No.-

van ... 

Onderwerp: 

JAC /Jioo i

Hierbij doe ik U een rapport 
betreffende gegevens uit het partij
gebouw der C.P:N. te Utrecht toekomen, 
naar de inhoud van welk rapport ik 
moge verwijzen. 

De Hoofdcommissaris 
\\,-. 

AM de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's G r a v e n h a g_!;_. 



• 

] 

• 

• 

INLICHTINGENDIENST 
UTRECHT 

ZEER GEHEIM 

A/1 no. 241 1 48 

R .APPO R T. 

Gegevens uit het partijgebouw va.n de 
Communistische Partij Nederland aan de hlariaplaats te 
Utrecht. 

t }onderstaand gesprek, dat gevoerd werd tussen BERNARDUS 
;<., JOHANNES SCHREUDERS, geboren te 's Gravenhage 4-2-1919,·

politiek secretaris der C.P.N. van het district Utrecht, 
wonende Paramaribostraat 54 bis a te Utrecht, en een on

_f� bekende (indien goed verstaan zou deze man ROELOFS genaamd
zijn). Het gesprek was min of meer moeilijk te volgen 
daar er druk gesproken werd; het is danook niet volledig. 

\\ 

J)"Als veiligheidsmaatregel zouden verschillende Russen, 
"die op clandestiene wijze in ons land waren gekomen en 
"opdracht hadden sabotagegroepen te leiden en te vormen, 
"vertrekken, waarschijnlijk met (een) watervliegtuig(en). 
"Deze maatregel zou genomen zijn omdat men bang was dat 
"vanuit Tsjecho-Slowakije berichten naar het Westen zou.den 
"doordringen over de methode in Tsjecho-Slqwakije toege-
"past, daar deze m�thode gelijk is aan die in Nederland. 
"De Russen worden echter teru.gverwacht als de storm wat 
"ge lu.wd is". 
2,}De onbekende bracht naar_voren dat de oorlog die nu 

gevoerd zal worden, een geheel ander karakter zal hebben 
dan die in het verleden. Deze oorlog zal geen oorlog zijn 
tegen het fascisme maar tegen het communisme. IN Amerika 
zullen de stakingen een steeds grotere omvang aan gaPn 
nemen naarmate de druk van Amerika op Europa groter wordt. 
Er zijn genoeg communisten in Amerika en veel zal van de 
verkiezingen daar afhangen. Zo lang de lonen en de arbeids
voorwaarden niet stukken omhoog gaan, zullen de communis
ten zorg dragen, dat er geen oorlog gevoerd kan worden . 
Als de Russen in beweging zou.den komen zijn de Amerikanen 
zo uit Europa verdwenen. Bij de gevechten die hier en 
daar nog geleverd zullen worden

7
zullen de communisten 

wel voor de verrassingen zorgen. 
k/)Volgens deze onbekende zijn Finland en Italië voor de 

reactie verloren. Als wij 3 maanden verder zijn, zullen 
Romme en B�el ae pr8atjes niet meer hebben die zij op het 
ogenblik hebben. Nu reeds ziet de Partij van de Arbeid 
aankomen, dat ze een verloren spel speelt. De Katholieken 
willen straks na de ver�iezingen samengaan met de groep 

Oud. Dan is de P.v.d.A. niet meer nodig. Velen in de 
P.v.d.A. zijn nu al overtuigd�dat zij de strijd zullen 

verliezen·en dat de communisten belangrijke winst zullen
halen. 

Tot zover dit gesprek.· 

-Alle-



• 

• 
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Alle belangrijke mededelingen van het hoofdbestuur 
mogen niet meer door Schreuders persoonlijk behandeld 
worden, maar in tegenwoordigheid van de leden van het 
districtsbestuur moeten deze brieven geopend en behan
deld worden. 

Omdat er gebrek aan geld is en het geld, dat er nog 
is, gebruikt moet worden voor de verkiezingsactie, zijn 
er 14 Maart �een mededelingenbladen verschenen. 

Utrecht, 22 Maart 1948 . 



release van stuk 32002-2 

Notitie �J 

ag.nr. 3 'IY3 f 

• 

• 

Voor c3 

Een niet geheel betrouwbare beric'-:.tgever deelde mij mede dat 
als veiligheidsma<tregel de verschillende Ruasen,die op clandestiene 
wijze in Nederland verblijven en opdracht hadden sabotagegroepen te vo 
vormen en op te leiden zouden vertrekken. 
Deze wint regel stond in verband met het feit dat de methodes die 
bij de omwenteling in Tsjecho Slowakije gebruikt zijn dezelfde zijn 
als die hier in Nederland toegepast zullen worden. 
De Ru·ssen worden echter terugverwaoht wanneer de storl}l vrat gelu dis. 

. c3 29-4-48
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Inlichtingendienst 

HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 

UTRECHT 

Lr C/1-Jr 2 59 1 48 
Bijlagen: 

Bericht op schrijven No.- .. 

fJBn, 

Onderwerp: 

UTRECHT. de 

ZEER GEHEIM 

30 Maa.rt 

JL '-1 o / 
BUREAU B 

J,'f•'ll' 
Hierbij doe ik U toekomen het verslag 

van een op 23-3-48 gehouden besloten ver
gadering van de CommQnistische Partij 
Nederland, naar de inhoQd waarvan ik moge 
verwijzen. 

Aan 

De Hoofdcommissaris 
\1,., 

\� 

----

de Heer Hoofd van de

Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's G r a v e n h a ge. 



INLICHTINGENDIENST 
UTRECHT 

C/1 no. 259'48 

'ZEER GEHEIM 

RA P POR T. 

/ Verslag van een besloten �ereadering op 
Dinsdag, 23 Maart 1948 van de Communistische Partij Neder

X 11and, Afdeling III, gehouden ten huize van V/ILLEM 'iAAY, 
geboren 22-12-1888 te Utrecht, wonende Nieuwe Keizers
gracht 28 bis te Utrecht. 

• 

_-1 � Aanwezig waren 23 mensen, waaronder HENDRIK JAN SNELLEN
--. BERG, geboren te Utrecht, 29-4-18, grondwerker, wonende 

Krommerijnstraat 82 te Utrecht, 
X:i SIMON DE ROO, geboren te Krommenie 9-10-1901, ovenist, 

wonende Spoorstraat 2 bis te Utrecht, 
X.1 JOHANNES CLAZINUS VAN LOVEREN, geboren te Utrecht 1-7-15, 

sjouwer, wonende Krijtstraat 10 te Utrecht, 
)( 1 JOHANNA MARIA GEERTRUIDA DIELESSEN-DE BRUIN, gebaren 

�4-3-13, wonende Roerstreat 13?te Utrecht, 
�IALBERTUS JOHANN3S VAN BREUKELEN, geboren 28-8-09 te 

Maarssen, wonende Leeuwerikstraat 4 te Utrecht, 
'f-.1 CLARA CORNELIA VAN BREUKELEN-VAN BOMMEL, geboren 26-10-13 

te Osterfeld, wonende Leeuwerikstraat 4 te Utrecht 
XlABRAHAM VAN DER TOGT, geboren 10-4-1897, wonende .f.v.d. 

Doemstraat 19 bis A te Utrecht; 
KIHENDRIK JACOB ROETERDINK, geboren te Amsterdam 20-11-20, 

wonende Mariaplaats 18 te Utrecht, 
XtALBERTUS DE RIJK, geboren 18-3-22-te Utrecht, wonende 

Appelstraat 2 te Utrecht, 
)(IBERNARDUS-JOHANNES SCHREUDERS, geboren te Den Haag 4-2-19 

wonende Páramaribostraat 54 bis A te Utrecht, 
)(fJEANETTE QAROLINA GEERTJE STOFKOOPER-DE RIDilER, wonende

Spoorstraat 2 bis te Utrecht. 
jJ Achter de tafel waren gezeten en tevens met de leiding 

l belast, Schreuders, v. Loveren, Roeterdink en Dielessen
De Bruin. 

�) Schreuders begon met op de staking.van morgen (24 Maart 
1948) te Amsterdam te wijzen. Hij beweerde, dat de Regering 
reeds sinds maanden wist, dat, wanneer de eisen niet inee
willigd werden betreffende de lonen, enz., een staking zou 
uitbreken. (Voleens zegsman had Schreide�er in het geheel 
niet over gesproken dat deze staking uit protest werd ee
houden.). 
jJ Vervolgens had Schreuders gezegd, dat Finland en Hont;3:i.je 
met nog enkele anderen, zich bij Rusland aansloten. De 
landen die geen nauwe betrekkingen met Rusland mnder�uden· 
zullen door een binnenlandse oorlog geteisterd worden; 
in Frankrijk is hiervan een begin geweest. De stakings
opstand in Frankrijk is niet verloren, maar door de rechtse 
partijen afgedwongen, doordat deze zouden hebben ingegrepen. 
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·
(

Thans zou een scheuring in het Franse regeringsblok z1.Jn 
ontstaan waardoor samenwerking met de communisten weer mo
gelijk wordt. Ook gebeurt dit in België en Nederland; al 
deze landen staan onder Amerika en worden door Amerika ge
regeerd. Op het ogenblik wordt het de strijd om Duitsland; 
de Amerikanen brengen daar versterkingen naar toe, zo ook 
�ar Nederland. 
#/Hierop werd Schreuders in de rede gevallen door een zekere 

..-l\t'rouw GOEDHART, nadere gegevens onbekend, die ean Schreuders 
vroeg of hij dat nu wel bewijzen kon. Zij had dit een tijd 
geleden ook gehoord, maar nog niets van de Amerikanen gezien. 
Van Loveren beweerde dat Schreuders dit gemakkelijk kon 
bewijzen. Goedhart nam hier geen genoegen mee en zei, dat 
praatjes niet moesten worden rondgestrooid als de bewijzen 
niet voorhanden·waren; de communisten hebben bot�r genoeg 
op hun hoofd. 

� 

Schreuders vervolgde dat er onder-handelingen zouden zijn 
eweest tussen de P.v.d.A. en de C.P.N. De P.v.d.A. zag mee 
n dat zij aan invloed zou gaan verliezen nu de K.15.P. met 

. e groep Oud samen wil gaan werken. Van Heuven Goedhart zou 
ezegd hebben op een besloten vergadering, dat wanneer zij 

te veel met de K.V.P. zouden samenwerken, dit wel eens tot 
gevolg zou kunnen hebben, dat, nadat de bekende vinger een-
maal was gegeven, zij na verloop van tijd geheel zouden vast
zitten aan de K.V.P. Dit was volg�ns Van Heuven Goedhart 

. een groot gevaar. 
_hO,��À;j[ 6/Met de 1 M�i-betog��gen en tijdens de verkiezineen wo���n
-�' ctoor de C.P.N. moeil1.Jkheden verwacht met de K.V.P.; "kon.; 

êrn-1 �i- • ,))g_t ,wel eens tot relletjes komen tussen de verschillende· 
,, "1ev-1-.,.j'V"8 aanhangers". Het bestuur van de C.P.l. rekent er op dat zij 

net zo sterk uit de stembus komt als de laatste keer. Er 
mag geen geld gespaarä worden voor de verkiezingen. 

_g.J Enkele hoge leden (wie is onbekend) zijn uit de partij
getreden; 4 van deze mensen zouden op een congres 6eweest 
zijn in het Oosten van Europa. Deze uittreding zou op last 
van de Kominform �ijn geschied en bedoelde 4 zouden thans 
zitting hebben in de top van de internationale inlichtingen
dienst. (Als zegsman goed verstaan h �ft zou dit o.a. 1 men 
uit Rotterdam en 1 m�n uit Zaandam zijn, in totaal 4 mensen 
uit Nederland). Buiten deze personen mag niets gedaan worden. 
Zij krijgen hun instructies uit Belgrado en moeten alles 
berichten aan Belgrado. Van de communisten in ons land zijn 
er 60% legaal en 40% illegaal; de laatsten kunnen ook voor 
illegale acties worden ingezet. 

Utrecht, 30 Maart 1948. 



release van stuk 32401-9 

NOJliitie )'l 

ag.nr. 

• 

Behoeft niet meer nrar A:fd. B. 

Door een niet geheel betrouwbare beric·tgever werd mij medegedeeld: 
Enkele vooraanstaande leden van de CPN zouden op last n de partij 
officieel als lid bedankt hebben. 4 van deze menaen zouden op een oongrea 
geweest zijn ergens in het ooeten van Europa.Zij zouden thans zitting 
hebben in de leiding van de internationaJ.e inlichtingendienst van de 
Kominform.Wie het zijn was zegsman niet bekend. 
Van de communisten in ons land zijn er 60 5; legaal ( openlijk) en 40 % 
illegaal (geheim). 

29-4-48
c3
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release van stuk 

Notitie 'l:>� 

1

�Voor OD 1000.Behoeft niet meer aan afd. B gezonden te worden.

Een doorgaRns goed ingelichte berichtgever deelde mij mede dat er door de
CPN met L Mei, en met de verkiezingen moeilijkheden verwacht worden met 
de KVP.De mogelijkheid dat het tot relletjes zou komen moet niet uitge
sloten geacht worden. 
Het bestuur van de CPN rei:ent er op dat zij net zo sterk uit de bus zulle
komen als de lartste keer. Ondlf.lks de slechte financiele positie van de
partij mag er toch geen geld gespRard worden om deze verkiezingen te doen
slPgen • 

•• • 
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tv
�OOFDCOMM ISSARIAAT 
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UTRECHT 

LrA/1 .. Nr 300' 48

Bijlagen: 

' 

Bericht op schrijven No. 

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

Onderwerp: 

C 

ZEER GEHEH 

UTRECHT, den 1 6 \)'(i��o. 19 48

OP KAART 

ACD/ _ 1 7. APR.1948 
-

AC JJS1f ,l

1 FOTO 1 

NJ�:fJ. 
V"' V'" 

1 

Hierbij doe ik U een rapport toekomen, 
bevattende ge geve� uit het partijgebouw der 
C.P.N. te Utrecht, n2ar de inhoud van welk
rapport ik U moge verwijzen.

De Hoofdcommissaris van Politie, 
Voor deze: 

De Inspecteur van Politie, 

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

Maat). 



.-JLICHTINGENDIENST ZEER GEHEIM
• "', UTRECHT 

µ, 

A/1 no. 300'48

• 

RAPPORT.

Gegevens uit het Partijgebouw der Communis
tische Partij Nederland te Utrecht van 11 t/m 15 April '48.

-

Het onderstaande werd door LUCRIS DEKEMA EBBO JOHAN 
IKRAME R, geboren te Vreeswijk 27-4-1889, wonende Hobbema

straat 1a te Utrecht, aan verschillende leden in een on
derling gesprek medegedeeld: 
"Het gaat de verkeerde kant uit nu er zo veel mensen zijn 
die bedanken". Kramer verklaarde.dit nader door te zeggen,
dat in Utrecht in de afgelopen week 17 leden hadden be
dankt, o.w. 2 agenten van politie, die reeds jaren lid 
waren geweest en tot de oude garde gerekend konden worden,
1 jonge agent van politie, waar niet over te treuren was, 
2 mensen van de Waterleiding Mij., 5 mensen van de Ned. 
Spoorwegen en 7 losse arbeiders. Kramer maakte hierbij de

'
opmerking dat het eigenaardig was, dat juist dié mensen 
bedankten die in min of meer ambtelijk verband werkten, 
In Amsterdam zou dit getal 165 leden zijn, van wie ver
schillende bij de politie werkzaam zijn. In Groningen 
zou dit aantal tegen de 200 lopen. 

Ook zouden veel mensen b�danken voor Radio Werkend 
Nederland. 

Volgens een verklaring van een onbekende, was er geen
andere reden om te bedanken, dan angst, hetzij voor 
arrestatie, hetzij voor kun baantje. Naar aanleiding van
deze opmerking zei Kramer dat, wanneer er arrestatie
plannen bestonden, de leden vroeg genoeg gewaarschuwd 
werden en dan konden maatregelen worden getroffen. 

Verder hield Kramer, die schijnbaar niet in een opti
mistische bui was, een gesprek over de interr.ationale 
tóestand. In de eerste plaats dienen de verkiezingen in
Italië te worden afgewacht, daarna zal Rusland wel re
ageren. Rusland zal door zijn inwendige toestand gedwon
gen worden tot een oorlog. Rusland staat er inwendig niet
zo voor als naar buiten bekend wordt. Als Rusland geen 
oorlog voert of het vuur warm houdt, breekt daar een 
revolutie uit. 

Ook in ons land moet, vooral nu het filershall-plan in 
werking treedt, _een rdvolutie komen. Het Marshall-pla� 
voorziet in eten, zodat onze tuinders brodeloos worden. 

In België worden thans zeer weinig vergaderingen gehou
den. De5�evensvan de partij worden daar mondeling alleen 
aan de vertrouwden doorgegeven, zodat het partijleven 
schijnbaar dood is. 

Utrecht, 16 April 1948.



ZEER GEHEIM 1frl�tingendienst 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAM POLITIE ' 

UTRECHT 

C/1 3'50' 48 
UTRECHT, den 15 M e -c}c;· 194�. 

Lr .... . . Nr 

Bijlagen: 

Bericht op schrijven No ..... 

van 

Onderwerp: 

Hierbij doe ik U een rapport toekomen, 
houdende mededelingen uit het partijgebouw der 
C.P.N. te Utrechtt, naar de inhoud waarvsn ik U
moge verwijzen.

De 
� 
-

Aan de Heer H.oofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's G r a v e n h ��. 



.. 

INLICHTDTGEN.JIE""îST 

UTRECHT 

ZE:ER G:3HEI1i 

C/1 no. 360'48 

Mededelingen uit het partijgebouw der Com
munistische Partij Nederland te Utrecht. 

yBij de leden van het C.P.N.district Utrecht is de hoop 
ontstaan dat straks met de verkiezingen de Katholieken 
zullen samenwerken met de groep Oud. 
°yVolgens de C.P.N. zou de Partij van de Arbeid grote 
klappen krijgen , mRar dan is het wel zeker dat de socia
listen met de C.P.N. gaan samenwerken • 
�Voor de a.s. verkiezingen zou in het District Utrecht 
/ 1025 zijn opgehaald. 

Op 1 Mei zou er een grote betoging zijn geweest in 
Laren, waar Utrecht 300 man voor geleverd had. Ook Am
sterdam zou een groot aantal geleverd hebben. 

Utrecht, 15 hlei 1948. 

·•



,, 

Notitie 

llan B III 
• Van C III

Een doorgaans goedingelichte berichtgever deelde mij het volgende mede: 

Er wordt in CPN kringen in Utrecht de hoop uitgesproken dat de KVP 
meer de c-0nservative kant zal uitga.an en meer aansluiting zaJ. zoeken 
bij de OH,.AR en VVD-. 
Door deze gang van zaken zal de PvdA grote verliezen te lijden hebben 
en is tenslotte een nauwer samengaan van de PvdA met de CPN te ver
wachten. 

Verder werd medegedeeld dat voor de verkiezingsactie in het District 
Utrecht der CPN fl. 102;.) Werd opgehaald. 

24-5-48 



• 

Notitie 

Aan B III 

Van 11 III 

� .,

Een gewoonlijk goed ingelichte berichtgever deelde het volgende mede: 

Op 1 Mei zou er te Laren (NH) een grote betoging gehouden zijn. 
Hieraan zou door 300 CPN leden uit Utrecht en door een groot aan
tal leden uit .Amsterdam zijn deelgenomen. 

25-5-48

C.B. 2393 - 50.000@ 30543 • '46. 



J�chtingendienst 
11 

�oOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 
UTRECHT 

,. 

• Lr A/1Nr 393 1 48 
Bijlagen: 

Bericht op schrijven No .. 

uan 

Onderwerp: 

ZtiR. GEHEifu
---

M e i 

- 4.JUNI 1948
-

Hierbij heb ik de eer U een verslag te 
doen toekomen, bevattende gegevens uit het partij
gebouw van de Communistische Partij Nederland te 
Utrecht, naar de inhoud van welk verslag ik kort
heidshalve moge verwijzen. 

Aa11 

• 

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



·' «ftrLICHTINGENDIENST
UTRECHT 

A/1 no. 393'48 

• 

• 

R A P P O R T. 

Gegevens uit het partijgebouw der Communis
tische Partij Nederland te Utrecht over de periode 24 t/fil 
28 Mei 1948. 

XI W. VAN WIN�UM, waarschijnlijk wonende te Amsterdam, nadere 
gegevens onbekend, gaat dikwijls naar en komt veel in Duits
land. Hij komt ook in aanraking met Utrechtse C.P.N.-ers. Hij 

X zou zijn opdrachten krijgen van CHRISTIAAN SMIT, geboren te
Amsterdam 11-9-07, wonende te Amsterdam, Noorder Amstellaan 
163, W.van Winsum heeft geen direct contact met Smit en komt 

qi· niet op openbare vergaderingen. Hij zou veel in een kelder 
:fv. ·

� 
onder een viswinkel in de Warmoesstraat of Warmoezènierstraat 

� te Amsterdam komen. 

� VtÎ' Opmerking I.D.Utrecht: In de administratie der LD. Utrecht

4'Î X komt voor: WILLEM VAN WINSm.1, geboren te Kampen 5-11-1893, 
1' \ van beroep sJgarenrnaker, wonende te Amsterdam, Lijnde straat 

32 hs. Hij was in 1932 voorzitter van een afdeling der Com
munistische Partij liolland. 

/ In de middag van Dinsdag, 25 Mei 1948 had een vergadering 
1 plaats van de afdeling Vrouwenbureau der C.P.N. Utrecht in 

het partijgebouw, Mariaplaats 18 te Utrecht. Aanwezig waren 
ongeveer 40 vrouwen, waaronder: 

'/ .AALTJEv°1îOEDEN-KRAMER, geboren te Schoterland (Heerenveen) 
22-6-02, wonende Springweg 63 boven te Utrecht;

n1 ,s.f ., X JOHANNA PAULINA CORNELIA ROETERJJINK, geboren te Utrecht 
v,.'P· 8-11-26, wonende Oude Kerkstraat 13 te Utrecht; 

YtlflJBERTA MARIA VAN GEEL, geboren te Utrecht 3-7-09, echtgenote 
'i van THOMAS VAN LAREN, wonende Krommerijnstraat 43 te Utrecht; 
X HENDRIKA WILHELMINA VAN OOSTEROM, geboren te Utrecht 23-5-13, 
t echtgenote van JAN HENDRIK PIJPER, wonende Koolhovenstraat 30 

te Zuilen. 
Het geheel stond onder leiding van GIJS..BERTA MARIA JOHANNA 

1 X GEERTRUIDE FELIX, geboren te Amersfoort 3-9-96, echtgenote 
iJ/ van G.DE GROOT, wonende v.d. Mondestraat 67 bis te Utrecht. 

p Als secretaresse werd genoemd JOHANNA MARIA GEERTRUIDA DE 
�J BRUYN, geboren te Utrecht 24-3-13, echtgenote van H.�lELESSE� 
X wonende Roerstraat 23 bis te Utrecht.

Verder waren nog aanwezig: 
/.vlMARTHA KOETZE, geboren te Utrecht 27-7-30, wonende Radium
,.. straat 7 te Utrecht; 

JOIIfdfäA GA9'.H:ARIN,.'. W.�;QOJ..i».IO JTO� :.il;ii:i;;w:, é§i1x>Tif te liliiili'1°&iijli 
2=0 16, �eJ.otttnè. merl! ARUOJ5Bt1S G'PRM,HWOB, weReftè:e Sts8iLfiiii:f88'i 
E4 be tfntlreeJi!:'41 � 
een van de dochters van Aaltje Roeden-Kramer voornoemd, n.l. 

J � TIETJE VAN ROEDEN, geboren te Schoterland 26-6-24, echtgenote 
I /van J.H.VAN DER KNAAP, wonende Andreasstraat 17 Utrecht, of

/ / JACOBJE VAN ROEDEN, geboren te Wonseradeel 6-2-29, wonende 
1 Springweg 63 boven te Utrecht. 

Op deze vergadering zou zijn gesproken over de aanstaande 
verkiezingsactie. Op de verkiezingsdag wordt door de vrouwen 
bij de stembureaux dienst gedaan met het verspreiden van 
pamfletten. 

-2-
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Bij de telling der stemmen, die des avonds plaats zal vinden, 
zullen de mannen aanwezig zijn, die notities moeten maken. Het 
werk zou door de vrouwen zoveel mogelijk moeten worden over
genomen, om de mannen aan het werk te laten. Ook voor de ver
kiezingspropagande zullen de vrouwen meer werk moeten verrich
ten, dan vroeger in dergelijke gevallen gebeurde. Binnenkort 
zal een pamflet verschijnen, opgemaakt domr een Rus (de naam 
werd verstaan als SLAWISKO). Deze pamfletten zouden door de 

� vrouwen moeten worden verspreid. De inhoud ervan zal handelen 
over de internatioóale toestand en de verschijning ervan is 
afhankelijk gesteld van de internationele toestand. 

De volgende personen gaan tweemaal per week naar Laren voor 
het volgen van een cursus: 

X ABRAHAM DE KOK, geboren 15-9-19 te Utrecht, wonende Utrechtse
weg 279 te Maartensdijk, 

t ALBERTUS DE RIJK, geboren 8-3-22 te Utrecht, wonende Appel
straat 2 te Utrecht, 

X 
een van de zoons van WILLEM FAAY; waarschijnlijk wordt bedoeld 
GERARDUS ANTHONIUS FAAY, geboren 15-5-18 te Utrecht, wonende

Nwe Keizersgracht 28 bis te Utrecht; 
lY een van de zoons van Spekkels, hetzij FREDERIK SPEKKELS, geb. 

6/ ';(,te Utrecht 15-2-19, of HENDRIK JAN SPEKKELS, geb. te Utrecht 
25-12-13, wonende Verl. Hoogravenseweg 278 te Jutphaas;

)":JOHANNA PAULINA CORNELIA ROETERDINK, gebo±en te Utrecht 9-11-
26, wonende Oude Kerkstraat 13 te Utrecht; 

X JAN HENDRIK PIJPER, geboren 10-2-06 te Utrecht, wonende Kool
hovenstraat 30 te Zuilen; 

f BERNARDUS JOHANNES SCHREUDERS, geboren te Den Haag 4-2-19, 
wonende Paramaribostraat 54 bis a te Utrecht; 

i SONJA, vermoedelijk wordt bedoeld SONJA VAN DER KAPTEYN, 
� geboren 6-1-22 te Utrecht, echtgenote van R.VAN DER STEEN, 
r wonende J.P. Coenstraat 29 te Utrecht. 

l 
De cursussen worden voorlopig stop gezet in verband met de 

verkiezingen. 

In een klapper, die geheel gesloten kan worden in een lederen 
étui en die weinig in het gebouw aanwezig is, werd het volgende 
gezien: een schema van de plaatselijke politiecorpsen o.a. 
Utrecht en Zuilen, de indeling van de verschillende diensten 
en de personeelsbezetting. De kamers van de bureaux, door wie

deze zijn bezet en op welke verdieping deze kamers zijn gele-
gen. De verschillende opdrachtgevers, onder wie de diensten 
ressorteren. Voor de Inlichtingendienst Utrecht stond vermeld: 
belast met de afgifte van passen, gelegen in bovenste verdie
ping. Op hetzelfde blad stond vermeld, dat kamer 17, gelegen 
op dezelfde verdieping als de Inlichtiqgendienst, bezet was 
door personeel, belast met de uitwijzing van vreemdelingen. 
Het geheel was gedateerd April 1946, maar nadien met inkt ge
wijzigd. Ook zouden van verschillende personen korte karakter
beschrijvingen zijn weergegeven, in de zin van, zoals zegsman 
het uitdrukte: "of zij al of niet lef hadden". 

-3-
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Uit een gesprek, dat gevoerd werd tussen BERNAR�US JOHANNES
SCHREUDERS, geboren te Den Haag 4-2-19, wonende Paramaribo

'straat 54 bis a te Utrecht, en een onbekende, werd het vol
gende opgemaakt. Er zouden houtboten zijn, afkomstig uit Rus

lland, die iets vervoeren. De overdracht zou reeds plaats ge
had hebben te Rotterdam en Amsterdam. Einde dezer week of 

\begin volgende week zou een houtboot van Russische nationali
teit uit Rusland vertrekken naar Amsterdam. Een bootje moet 
dan langszij komen en zal dat "iets" in ontvangst nemen. 
Dit bootje mag niet in de avonduren of nacht bij deze boot 
komen, maar gewoon tijdens het lossen. Onder anderen zouden 

\twee leden van de C.P.N. uit Utrecht, van wie één een schipper
is, hierbij betrokken zijn. 

Utrecht, 29 Mei 1948. 



MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

No,A 371;4 

eondo: W.v. WINSUM 

•s-Gravenhage, 10 Juli 1951
.•.l!V. t)AW;..' -ex=--

fl s/1 . ,!_ )i�
VE RTROU ELIJK 

te 
A M S TE R·D A M. 

Hiermede mo5e ik U mijn schrijven �o.37104 
dd. 14 April 1951 in herinnering brengen.

Een spoedige beantwoording zál door mij zeer

op prijs gesteld worden. 

Poli tie, 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
f name

:
s deze:

.:Z 

� L. van Laere 



MINISTERIE'VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

•• No o: B 37104 

�:;:.( . \.7f{f: )_o -�
A�twoord :- ··--/-J../A_9-f 

';Za.�venhage, 16 Augustus 1951 

Ond.: W..-. vo Winsum 

IIIg/h 2 rappel 

L 

i e ns tgehe im , 

Aan'dè er 

Hiermede moge ik U mijn schrijve:..1. no. 37401,
dd. 14 April 1951 nogmaals in herinnering brengen.

Een spoedige beantwoording zal zeer op prijs 
gesteld worden.

EET· HOOFD VAN DE DIE S!J! 

Hqofdcommissa.ris van Gemeentepoli�ie
te 

J'" namens deze: 

• m s t e r ·d a m.

L. van 
""- . 



Inlichtingendienst 
HO FDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 

ZEER GEHEIM 

• UTRECHT 

rrA/'J Nr 43 2 1 48 
Bijlagen: 

Bericht op schrijven No.-. -

van 

Onderwerp: 

UTRECHT, den 1 Ü J U n i 

-·

OP KAART 

ACD/!Y: rb 

DAT:b 1(-� 

PAR: W 
---

Volqrio 

14 JU I ig4 

19 48 

Hierbij doe ik U een rapport toekomen, 
met 9egevens uit h�t Pa..r!i.Jg�bouw van de Commu
nistische P�rtij Nederland te Utrecht, naar de in
houd van welk rapport ik moge verwijzen. 

De Hoofdcommissaris van Po ·tie, 

Aan de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's Gr a v e n h age. 



,�NLICHTINGENDIENST
jll UTRECHT 

A/1 no. 432'48 

R A P P O R T 

ZEER GEHEIM 

Gegevens uit het partijgebouw van de Com
munistische Partij Nederland te Utrecht. 

Op Maandag, 31 Mei 1948, kwam in het gebouw een persoon 
(gegevens onbekend) die een enveloppe bracht. 

Deze enveloppe bevatte verschillende brieven en een 
Duitse krant en zou via Nijmegen vanuit Duitsland ons land 
zijn binnen gekomen. Verschillende brieven gingen na inzage 
direct door naar Amsterdam. Uit een gesprek, dat zich naar 
aanleiding hiervan ontwikkelde tussen 
JAN HENDRIK PIJPER, geboren 10-2-06 te Utrecht, wonende 
Koolhovenstraat 30 te Zuilen en 
BERNARDUS JOHANNES SCHREUDBRS, geboren te Den Haag 4-2-19, 
wonende Paramaribostraat 54 bis a te Utrecht, 
werd opgemaakt, dat deze brieven handelden over een opstand 
die voorbereid zou worden in Duitsland door de Duitsers 
tegen de Amerikanen. Als aanleiding wer&ugenoemd de slechte 
en kleine rantsoenen levensmiddelen, alsmede de slechte 
lonen. 

Hierna spraken Pijper en Schreuders over de plannen van 
de Kominform om een opstand gelijktijdig in alle landen van 
West-Europa te ontketenen. 

Utrecht, 10 Juni 1948. 



Inlichtingendienst 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 

ZEER GEHEIM 

UTRECHT 
UTRECHT. den 17 J U n i 

Lr A/1Nr 452 '48 
,(Bijlagen: Vo'�" -.. 

Bericht op schrijven No.-

Q 21 JUM\ ,948 
van .. 

---·-· 

Onderwerp: 

Hierbij doe ik U een rapport toekomen, 
bevattende gege�ens uit het pa-t._tijgebouw der C.P.N 
te Utrecht, naar de inhoud van welk rapport ik U 
moge ve:cwijzen . 

• 

-------

Aan de Heer !loofd van de 
centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
' s G ·r a v:, e n h a f.L§.. •



IN:LICHTINGENDIENST ZEER GEHEIM 
UTRECHT 

r, 

; A/1 no. 452'48. 

'I 

• 

r 

R A  P P O R T. 

Mededelingen uit het partijgebouw van de Com
munistische Partij Nederland te Utrecht. 

Op Donderdag of Vrijdag, 10 of 11 Juni j.l. werd in het 
partijgebouw verteld, dat de communisten bij N.V. Werks�oor
te Zuilen een QroefstakinÎ van een half uur lmciuen gepr t 
beerd. De aanleiding hier oe was een loongeschil. Deze 
proefstakingen zou men willen uitbreiden tot alle grote 
bedrijven om dan te gelegenertijd deze door te zetten tot 
één massale staking in geheel Nederland. Volgens uitlatingen 
zou deze proefstaking wel zijn gelukt. 

Van de zijde van Werkspoor werd medegedeeld, dat de oor
zaak van het neerleggen van het werk was geweest het grote 
verschil in het uitbetaalde dividend (bonus). Er waren 
kantoormeisjes die meer hadden ontvangen dan verschillende 
vaklieden. 

De I.D.Utrecht is van oordeel, dat verschillende C.P.N.
leden deze zaak wel wat hebben opgeschroefd en het vuurtje 
in het partijgebouw nog wordt aanga'S.kkerd. 

De oude leden van de partij hebben nu een "4" buiten het 
huis hangen. Het ligt in de bedoeling dat de nieuwe leden 
de laatste week v6ór de verkiezing met een "4" te voorschijn 
komen. 

Het districtsbestuur is erg secuur geworden; onverwachts 
worden controles gehouden. Een tiental leden moest bijv. 
van de zolder van het gebouw materialen halen voor de ver
kiezingsactie. Hun werd aangeraden de colbertjasjes uit te 
trekken en beneden te laten. Toen een der leden tussentijds 
naar beneden ging, waren v. Oosten (HENDRIK DIRK CORNELIS 
VAN OOSTEN, geb. 10-10-82 te Delft, wonende Paramaribostr. 
54 bia a te Utrecht) en Schreuders (BERNARDUS JOHANNES 
SCHREUDERS, geb. 4-2-19 te Den Haag, wonende aan hetzelfde 
adres) bezig de jasjes te controleren. De persoon die dit 
zag deelde daarop aan de anderen boven mede:- "Zij vertrouwen 
ons ock al niet, want onze jasjes worden gecontroleerd". 
Het verweer van Van Oosten luidde:"dat dit de beste manier 
was om te zien wat voor mensen in het gebouw werken". 

1. In het gebouw worden de laatste tijd berichten ontvangen 
in een vreemde taal (geen Duits). Steeds brengt iemand van 
het dag�lijks bestuur deze naar amsterdam. Het origineel 
zou in Amsterdam worden vernietigd, terwijl een afschrift 

r in Utrecht komt en wordt opgeb9rgen. 
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I n  de verschillende stadswijken zijn door de C.P.N. 4 leden 
aangewezen die moeten nagaan voor welke percelen verkiezings
materiaal hangt van de P.v.d.A. en de K.V.P. 

Op 14-6-48 ten 20 uur trof berichtgever in het partijgebouw 
in een kamertje een 8-tal kisten aan, die daar tussen 15 en 
20 uur gebracht moesten zijn. Een 5-tal kistjes was plm. 60 cm 
hoog en �2� m. lang, de andere waren wat kleiner. 

Op 16-�4 ten 15 uur werden deze kistjes vliegensvlug ge
laden in een gereedstaande auto, gemerkt D 15102, toebehorend 
aan "De Waar he id", Hoofdstraat 10 te Me ppe Ï. Dit inladen ge
schiedde door drie onbekenden, onder wie éen vrouw, gekleed 
in een uniformjasje van de vrouwelijke leden van de landmacht. 
Op dat moment waren in het gebouw aanwezig: 
B. SCHREUDERS voornoemd,

j- t J .A. STIKKER, wonende Noordweg 63 te Zeist
..J fALBERTUS DE RIJK, geb. 18-3-22 te Utrecht, wonende Appelstr.2
r te Utrecht, en enkele meisjes. 

Tijdens het laden kwamen binnen: 
_)( lJEANETTE CAROLINA GEERTJE STOFKOOPER-DE RIDDER, geb.2-7-1900 

te Groningen, wonende Spmorstraat 2 bis te Utrecht, en 
.,clJAN HENDRIK PIJPER, geb. te Utrecht 10-2-06, wonende Koolhoven

/ straat 30 te Zuilen. 

Volgens Schreuders en Van Oosten nemen de internationale 
spanningen hard toe en worden de Russen dit jaar verwacht(?) 
De Russen zouden alles op oorl&gssterkte hebben. Het sein tot 
staking zal komen uit Barcelona, hetgeen tevens het sein tot 
een wereldstaking zou z:_jn. J

"' Utrecht, 17 J u n i  1948 



Inlichtingendienst 
...., OFDCOMMfSSARIAAT 

VAN POLITIE 

Z E.1;.· R. GEHEIM 

UTRECHT 

Lr'.C/1 Nr 4 73 1 48 
UTRECHT, den 25 J ll n . i.. · ,-J9:'48 

" -" 

• Bijlagen: 

Bericht op schrijven No.---

van 

Onderwerp: 

OP KAART 
ACO/ 

_ DAT; 't· 'f. '>'"1 
PAR: p� 

'2 8 JUMI 1941· 
--- -�·· 

• A(OJ J, '.J ,_
- - J. 

Hierbij doe ik U een rapport toekomen, 
bevattende mededelingen t1it het partijgebot1w van 
de C.P.N. te Utrecht, naar de inhot1d van welk 
rapport ik moge verwijzen. 

De 

• 

Aan de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's Gr a v e n  h a  fL!L_, 

• 

Politie, 
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INLICHTINGENDIENST 
UTRECHT 

ZEER GEHEIM 

c/ 1 no. 4 73 '48 

R A P P O R T. 

Mededelingen uit het partijgebouw van de 
Communistische Partij Nederland te Utrecht op 22-6-1948. 

Uit een binnengekomen brief, afkomstig van de afdeling 
Politie der C.P.N., en waarvan de ondertekening onleesbaar 
was, werd het volgende onthouden: 

Op een besloten vergadering te Utrecht van politie-mensen, 
lid van de C.P.N., is het naar voren gebracht, dat vrouwen 
van collega's plotseling belangstelling tonen voor hûn 
vrouwen. Uit de verschillende gesprekken die deze vrouwen 
voerden bleek, dat het er om begonnen was, te weten te 
komen wie er onder de politie communist zijn. Deze vrouwen, 
die nooit naar onze vrouwen hebben omgekeken, worden er nu 
op uitgestuurd. 

�. Commentaar van BERNARDUS JOHANNES SCHREUDERS, geboren te 

,,.,. 1 's Gravenhage 4-2-19 en HENDRIK DIRK CORNELIS VAN OOSTEN,
-� geboren 10-10-1982 te Delft, beiden wonende Paramaribo-

straat 54 bis a te Utrecht: 
Op het ogenblik was een aanvrage binnen gekomen van twee 

politiemensen om toe te treden als lid van de C.P.N. Naar 
aanleiding van genoemde brief wordt geen enkele politieman 
tot de C.P.N. toegelaten omdat men bang is dat deze mensen 
als spion zullen optreden. Schreuders en Van Oosten zijn 
van mening dat deze actie uitgaat van de leiding van de 
politie. Aanvankelijk wilde Schreuders een en ander publi
ceren; Van Oosten was hier echter tegen, want volgens hem 
zou dan de aandacht te veel op de politiemensen worden ge
vestigd, met de daaraan verbonden moeilijkheden voor de be
trokkenen. (Een en ander zal wel verrband hollden met· een 
actie van oud-illegalen onder de Politie te Utrecht. - I/D 
Utrecht). 

Volgens Schreuders zou PAUL DE GROOT op een besloten ver
gadering hebben gezegd, dat straks de mensen niet behoeven 
te komen met tranen in de ogen om genade te smeken, want 
die nu tegen ons zijn zullen het dan ondervinden. De politie
mensen in Amsterdam zllllen vertellen wie hlln de gegevens 
hebben verstrekt, al zullen zij (de politie) daarvoor ook 
op de vullrstapel moeten worden gegooid. Vooral over de 
politiemensen uit Den Haag was De Groot slecht te spreken • 

.,,.,... 
,,... �-�--

Zaterdag j.l. was bericht binnen gekomen, dat niemand 
meer in Rusland werd toegelaten. Hier zou niet onder ver
staan worden de bezette gebieden. 

In de Oekraine en Stalingrad zouden op grote schaal on
lusten zijn uitgebr<Qken-. 

-2-
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In Stalingrad zouden vele arrestaties hebben plaats gehad. 
De vreemdelingen die daar wonen moeten blijven waar zij zijn
ook al zijn het communisten. Twee communisten uit Nederland 
zouden naar Rusland gaan maar zijn toch maar hier gebleven.

Schreuders vertelde naar aanleiding hiervan, dat Rusland 
binnen 3 maanden zou oprukken naar Berlijn en het Westen. 
Speciaal zou Frankrijk voor de eerste klap rijp zijn en 
zouden België en Nederland automatisch volgen. En alleen 
wanneer hun hulp gEvraagd wordt zullen zij Nederland binnen
rukken. 

Momenteel is Frankrijk het hoofddoel. Volgens zegsman 
zou dit land in de eerste plaats bezet moeten worden, daar
dan de macht in Europa is gebroken. België en Nederland 
volgen van zelf, materialen zijn er genoeg, indien nodig 
krijgen de communisten hulp, maar het wordt niet verwacht. 

Rusland zou hiertoe gedwongen worden, beweerde Schreuders, 
omdat alle txoepen in Rusland zijn gemobiliseerd. Velen zijn
reeds jaren onder de wapenen en willen naar huis, gezien de 
toestanden in de Oekraine en Stalingrad. Een en ander zou 
dit jaar gebeuren, te meer daar de tegenstand in Europa 
nergens sterk zal zijn, omdat nergens goede legers klaar 
staan. 

Thans worden er voorbereidingen getroffen om in elk land

\ 
na te gaan hoeveel communisten er zijn en hoeveel met de 
communisten sympathiseren om te kunnen berekenen of de 
tegenstander hier tegen op kan. 

De Instructies van Belgrado zijn voor de Westerse landen
gelijk. Wanneer bijv. de opdracht zou komen de zaken klaar 
te hebben, moeten zowel Frankrijk als België en Nederland 
aan die instructies op tijd hebben voldaan. 

De stakingen die thans in het buitenland plaats vinden 
zijn tegen de zin van Belgrado. Ook al krijgen de arbeiders
10 cent minder per uur moeten zij doorwerken. Alleen op 
bevel van Belgrado zal gestaakt worden en dan geldt het 
parool alles tegelijk en zal dit samenvallen met troepen
acties van de Russen. 

(RECTIFICATIE I.D.Utrecht.- In verslag I.D.Utr. dd 17-6-48
A/1 no 452'48 laatste alinea staat abusievelijk Barcelona; 
dit moet zijn Belgrado.) 

De communisten in de Zaanstreek hebben opdracht wanneer 
het sein daartoe komt, zorg te dragen dat de kuststreek is
beveiligd en dat niemand vertrekt naar de overkant. In 
IJmuiden zouden maatregelen voorbereid zijn dat op dat mo
ment geen schip kan vertrekken. 

Dit geldt niet alleen voor ons land maar ook voor België
en Frankrijk. 

\ 
/In Duitsland zou geen tegenstand verwacht worden van de 

\ Amerikanen en kunnen de Duitsers het zelf wel af, waardoor
de Russen zich direct met Frankrijk kunnen bemoeien. 

i 

Utrecht, 25 Ju n i  1948.



Inlichtingendienst 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAM POLITIE 

UTRECHT 

Lr}.,/J Nr 438 t 48 
Bijlagen: 

(. 

UTRECHT, den 

-- eo 
Bericht op schrijven No .. 3.0886- \ 

van 1Q JllJl,Î, J94t3 
�,; 

GEHEIM 

3 J Ll 1 i 

1 
1 Volgno.

r�-;J_..-, ..... 19-4�-· 
/ASl::"...,,e,,,- -. . .:... ---------

Onderwerp: �� i_1 �-··:;JttH 

19 48 

In antwoord op Uw nevenvermeld 
schrijven doe ik U hierbij een desbetreffend 
rapport toekomen, naar de inhoud waarvan ik moge 
verwijzen. 

De 
� 

Wnd.Hoofdcommissaris van Politie, 

��� 
/Y "'� 

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

·�

( A . W , Brandt ) • 



INLICHTINGENDIENST 
UTRECHT 

A/1 no. 438'48 

RA P POR T. 

Naar aanleiding van een schrijven van de 
Centrale Veiligheidsdienst te 's Gravenhage d.d. 10 Juni 
1948 no. 30886 kan het volgende worden gerapporteerd. 

De in het schrijven van de I.D. Utrecht d.d. 5-3-48 
7-'no. C/1 192'48 (vermoedelijk) genoemde HENDRIK JAN SPE�LS 
� geboren 25-12-13 te Utrecht, moet inderdaad zijn FREDERIK 

SPEKKELS, geboren 15-2-19 te Utrecht. Het vermoeden dat 
Hendrik Jan en Frederik tweelingbroers zouden zijn is 
niet juist. 

Tevens kan worden medegedeeld dat H.J. Spakkels momenteel 
vrijwillig als militair in Indië vertoeft. Deze heeft, 
blijkens gegevens van het Gemeentehuis te Jutphaas, zijn 
vader gemachtigd om voor hem te stemmen. 

Ten overvloede wordt nog vermeld, dat de vader, HENDRIKUS 
SPEKKELS, geboren 4-1-87 te Utrecht, blijkens een circulaire 
van de Landelijke Bedrijfsgroep van Spoor- Tram- en Ato
personeel, waarin wordt opgewekt om een tweetal spoorweg
arbeiders uit Nederland aan te wijzen om onder auspiciën 
van de E.V.C. naar Tsjecho-Slowakije te gaan om zich daat 
te gaan overtuigen van de situatie, secretaris is van het 
plaatselijk bestuur van deze bedrijfsgroep. 

3 J u 1 i 1948. 



INLICHTINGENDIENST 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 

ZEER GEHEIM 

-,,r
1 

UTRECHT 

� 
•lrA/1.Nr 517 1 48

1Bijlagen: 

Bericht op schrijven No ..... . 

van 

Onderwerp: 

UTRECHT, den 17 J u.  1 i 19 48 

Hierbij doe ik U een rapport toekomen, 
bevattende- gegevens u.it het partijgebou.w van de 
C.P.N. te Utrecht, naar de inhou.d van welk rap
port ik moge verwijzen.

De Hoofdcommissaris van Politie, 
Namens deze: 

• •  
De Inspecteu.r van Politie, 

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

• 

's G r a v e n  h a  g_�� 

(H.C. Maat) 
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INLICHTINGENDIENST 
UTRECHT 

A/1 no. 517'48 

ZEER GEHEIM 

R A P  P_O R T. 

Mededelingen llit het partijgebollw van de 
Commllnistische Partij Nederland te Utrecht. 

De afgevaardigden van Frankrijk, Italië, Joego-Slavië 
gaan niet naar het congres te Belgrado maar naar België om 
het congres aldaar bij te wonen; ook Nederland zal daar ver
tegenwoordigd zijn. 

Vooraf zal een vergadering te Amsterdam worden gehollden, 
waar 16 afgevaardigden uit verschillende plaatsen in ons 
land zullen komen. Onder anderen zullen de volgende plaatsen 
twee personen als afgevaardigde zenden: Utrecht (te weten 

\J.-J LUCRIS DEKEMA EB:i30 JOHAN KRAMER, geb. 27-4-89 -te Vreeswijk, 
... ,wonende Hobbemastraat 1 a te Utrecht en VAN LAAR, stlldent,

nadere gegevens onbekend), Groningen, Zaandam, Alkmaar, 
Den Haag, Rotterdam. Onder deze afgevaardigden bevinden 

f\ zich vier vrollwen, waaronder het kamerlid Mevr. WIJBR�CHT 

.«'\
V.D. MUYSENBERG-WILLEMSE en JEANETTE CAROLINA GEERTJE STOF
KOOPER-DE RIDDER, geb. 2-7-1900 te Groningen, wonende Spoor-
straat 2 bis te Utrecht.

Het congres in België zal twee dagen dllren; de leden mogen 
niet langer dan één nacht in België verblijven. De datllm 
van het congres is nog niet vastgesteld, maar het zal waar
schijnlij� op een Zaterdagmiddag beginnen en Zondagavond 
geëindigd zijn. 

Des Maandags is er dan een vergadering in Amsterdam en 
des Dinsdags besloten vergaderingen in de plaatsen als boven 
ee noemd. 

Als onderwerp zal op het congres o.a. behandeld worden, 
dat men niet steeds op bevelen van Belgrado zal wachten en 
dat het Westelijk Blok in het vervolg zelf zal handelen; 
bijv. de staking in de kolenmijnen, die nog hangende zoll 
zijn zal, in geval deze doorgezet wordt, tot gevolg hebben 
dat België ook staakt. Ook zoll de spionnage-organisafie be
sproken worden. Van elk land Zllllen mensen worden aangewezen; 
dit zijn de mensen voor het buitenland. Buitenlandse agenten 
zollden dan niet meer met binnenlandse agenten in aanraking 
mogen komen. 

Ook zoll getracht worden een overzicht te maken van de 
ambtenaren die van belang zijn voor de partij, o.a. ambte
naren, werkzaam bij gemeenten, electrische centrales, gas
fabrieken, politie, enz. Dit geldt voor het gehele Westen 
met inbegrip van West-Duitsland. In West-Duitsland Zllllen 
de Dllitsers zoveel mogelijk de taken, benodigd voor de 
spionnagedienst moeten overnemen van de bllitenlanders. Zelfs 
zou getracht worden de bijzondere opdrachten weer geheel in 
Dllitse handen te leggen. 

De toestand in Italië kon ons wel eens voor verrassingen 
stellen. 
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KRAMER bovengenoemd deelde in de morgen van 14 Juli 1948 
mede, in een gesprek, dat Rusland gedwongen zal worden tot 
het voeren van een oorlog. Dit zou zijn te wijten aan de 
bmnnenlandse toestand in Rusland. Volgens hem zou in Rusland 
grote ontevredenheid heersen in verband met het feit dat er 
hard en lang gewerkt moet worden en de economische omstandig
heden niet zo rooskleurig zijn. 

De massa weet dat zij werkt voor een nieuwe oorlog en die
zelfde massa wordt verteld dat na deze oorlog de buitenlanders 
voor het Russische volk zullen werken en zij dan de rust 
krijgen die ze nodig hebben. Hoewel de massa van het leger 
naar huis werd gezonden is er een groot deel dat nog steeds 
in militaire dienst is en niet weet of vrouw en kinderen nog 
leven en wat er van hun bezittingen terecht is gekomen. 
Thans worden de reserves klaar gemaakt om in dienst te kunnen 
treden. 

De Duitsers die in het eerst naar Siberië waren gevoerd, 
werken nu in de fabrieken. Na hun werktijd worden zij onder 
politiebewaking naar een barakkenkamp vervoerd, krijgen te 
eten en gaan slapen. Wanneer deze Duitsers trachten aan het 
geproduceerde iets niet goed te doen, worden zij op staande 
voet dood geschoten. 

Als het Russische lege.r optrekt zullen dezelfde Duitsers 
voorop moeten trekken en als ze een voet verkeerd zetten 
zullen zij worden dood geschoten. 

Rusland wordt door al deze omstandigheden gedwongen tot de 
oorlog en de massa zal blij zijn te kunnen beginnen. Van dit 
gezichtspunt uit moeten wij de internationale toestand blijven 
zien. Berlijn is een kruitvat, de Russen zullen niet beginnen 
te vechten, maar wachten tot de Amerikanen beginnen, waardoor 
het schuldvraagstuk niet op hun hoofden terecht komt. Rusland 
wint deze oorlog altijd. 

De Russen zouden iets hebben uitgevonden waardoor het voor 
Amerika geen nut heeft de straalvliegtuigen te gebruiken • 

KRAMER zeide voorts, dat het nu mis ging, de bedankjes 
stroomden binnen, zowel voor het lidmaatschap van de Partij 
als voor abbonnementen op "De Waarheid". 

Utrecht, 17 J u  1 i 1948. 
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INLICHTINGENTIIENST 
UTRECl'IT 

A/1 no. 533'48 

ZEER GEHEIM 

!L:LLLO R___! 

Mededelingen uit het partijgebouw van de 
Commubistische Partij Nederland te Utrecht op 20-7-48. 

Volgens bewering van de daar aanwezige communisten 
zou�en_de N.S.B.-er� en landwachters die veroordeeld zijn
tot 1 3 Jaar en aan wie de bevoegdheid is ontzegd te dienen
bij de gewapende macht, een aanschrijving hebben gekregen 
van de Minister van Oorlog, dat zij te allen tijde in 
militaire dienst kunnen worden geroepen wanneer het land 
in gevaar is. Dit is volgens deze communisten in strijd 
met de grondwettelijke bepalingen. Bij onderzoek door de 
C.P.N. zou zijn gebleken dat meerdere N.S.B.-ers bedoelde
aanschrijving hebben gehad.

Over drie maanden zou de internationale toestand totaal 
veranderd zijn; dit zou in ons land ook zijn uitwerking 
hebben(??). De strekking begrijpt zegsman niet, doch 
een en ander zou in verband staan met de binnenlandse 
toestand in Rusland, waardoor oorlog onvermijdelijk wordt, 

Utrecht, 23 J u  1 i 194$. 

Mededelingen uit het partijgebouw van de 
Communistische Partij Nederland te Utrecht op 23-7-48. 

Er werd over gesproken dat in het buitenland sabotage
groepen worden gevormd; in Frankrijk zouden deze reeds 
practisch werkzaam zijn. Het is echter niet bekend wat 
precies gedaan wordt. In Nederland zouden ook wel derge
lijke ploegen zijn gevormd, maar nog niets gedaan hebben. 
De instructies voor deze ploegen komen uit Amsterdam. 

Ingekomen een brief van het Partijbestuur te Amsterdam. 
Hieruit kon het volgende worden onthouden: 
De Amerikanen en Engelsen hebben overleg met de Russen 
gevraagd. Als de Russen ertoe over gaan met de Engelsen 
en Amerikanen te praten zal een van hun voorstellen zijn 
dat de maatregelen, in België en Nederland genomen ten 
opzichte van de communisten in die landen, ongedaan moeten 
worden gemaakt. Dit betreft dan o.m. de maatregelen ten 
opzichte van communistische gemeenteraadsleden, enz; 

Tevens werd een opgaaf gevraagd van de communisten die 
te vertrouwen zijn. Van elke plaats verwacht men een 
opgaaf; dit geldt zowel voor illelgië als voor Nederland, 
De opgaaf moet gespecificeerd bevatten de mannen, het 
aantal vrouwen en meisjes, 

-2-
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Het zou in de bedoeling liggen om te ziJner tijd alle 
mannelijke communisten samen te trekken op één plaats in 
ons land. In die plaats worden wapens verstrek� �n zullen 
zij het stedelijk bestuur overnemen. Een van de redenen 
zou zijn, dat door aldus alle krachten samen te trekken, 
het meeste kan worden bereikt. 

Genoemd werd de naam KEES VAN BEUNINGEN, een Hagenaar (?); 
hij zou thans in militaire dienst zijn als onderofficier en 
binnenkort worden overgeplaatst naar Indië met een speciale 
opdracht. Bij aankomst in Indië zou hij adjudant worden. 
In de bezettingstijd zou deze Van Beuningen gewerkt hebben 
aan het ver�alsen van papieren. 

Er moet zoveel mogelijk op aan gedrongen worden commu
nistische jongeren naar Indië te krijgen. Leden van de 
Stormbrigade moeten de jongeren die naar Indië gaan bezoeken. 

Het aantal comr.1unisten onder de militairen wordt op 9% 
geschat. 

In dit verband werd door JEAUETTE CAROLINA GEERTJE STOF
KOOPER- DE RIDDER, geb. 2-7-1900 te Gronineen, wonende-
Spoorstraat 2 Bisr te Utrecht, opgemerkt, dat kapitein ADAMS 
door een van de hoogste autoriteiten was voorgedragen voor 
bevordering tot Majoor. ( Omtrent kapite!in ADAMS werd reeds 
bericht in de rapporten A/1 no.11 1 48 dd 5-1-48, A/1 no 16'48 
dd 10-1-48). 

Utrecht, 24 J u  1 i 1948. 
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R A __ P _P O R T 

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

t Er is deze week (26-31 Juli '48) een order uit Amster
dam gekomen, inhoudende dat alle administratie betreffende 
leden uit de partijgebouwen moet verdwijnen. De reden zou 
zijn dat arrestatieb�velen op naam g2steld aan verschillende 
plaatselijke hoofden van politie zouden zijn verstrekt. 
De ledenkaarten zijn gebundeld in kleine pakjes weggebracht. 
Er mag niets worden gevonden dan oud papier met gefingeerde 
namen. 

lMolotov zou thans �eizen maken in België en binnenkort 
in Nederland verwacht worden. Hij reist niet onder zijn 
eieen naam. Hij zou een onderhoud hebben met communistische 
leden van de Staten-Generaal. 
� De eerste nederlaag is door de Gealliëerden in Duitsland 
geleden, de tweede komt binnenkort en zal verdere gevolgen 
hebben. De communisten in Duitsland beginnen zich al aardig 
te roeren. De Russen hebben maling aan de sluiting van de 
Dardanellen en varen toch. Een vooraanstaande Franse Com
munist, waarschijnlijk Thorez, zou in Belgrado zijn. 0k 
zou daar een Nederlander zijn, alsmede de secretaris van 
Molotov. 

)( \ l/ HENDRIK DIRK CORNELIS VAN OOSTEN, geb. 10-10-82 te Delft, 
1 Oi wonende Paramaribostraat 54 bis a te Utrecht, vertelde dat 

-� in Ru.sland thans de touwtjes strak worden getrokken. De
opstandelineen in de Oekraine zouden een lager hebben van 
280000 man. In Rusland zo�den de toestanden slecht zijn, 
o.a. voedselgebrek; wanneer geen oorlog uitbreekt zou er
revolutie komen, die overslaat tot een wereldrevolutie. 
� Ter sprake werd gebracht dat te zijner tijd sabotage

A zou kunner worden verwacht bij Demka en Werkspoor te Zuilen
� en bij de Utrechtse Machinefabriek o.d. Frans Smulders. 

Oneelukken zouden hierbij niet uitgesloten zijn. 

Utrecht, 2 Augustus 1948. 



Inlichtingendienst 

tÛ!!( 
ZEER GEHEIM

HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE o/: UTRECHT 

Lr ·A/1Nr 590' 48
UTREC&f, de'! 23

r
48 

Volç!'lo. 

Bericht op schrijven No .. 

tt· 
·2 4· AUG. 1948

l ACD/ ��•;•van 

6 Onderwerp: 

Hierbij doe ik U een rapport toekomen, 
bevattende mededelingen uit het partijgebouw 
te Utrecht van de Communistische Partij Neder
land, naar de inhoud van welk rapport ik moge 

• 

verwijzen. 

De 
v..,-

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

• 

's Gr a v e n h age . 



INLICHTINGENDIENST 
-UTRECHT

A/1 no 590'48 C.P.N. 

\ 

R.1t_.fPOR T. 

Gegevens uit het partijgebouw van de 
Partij Nederland te Utrecht. 

f ALEXANDER WILLEJ.VLFRA..liê. MOLENSKY, geboren te Batavia, 
17-1-10, van beroep io§B�tt'f7uwonende te Loa Koeloe
(Borneo - N.O.I._l, thans met verlof te Utrecht aan het

cadres Hyacinthstraat 22 Bis, gehuwd met Johanna Marga-
,lretha Jansen, geboren te Heerlen 18-12-14, staat in ver

binding-ine""t""de volgende communisten: 
4"fJOHAN FERDINAND CHRISTOBFEL GRUNDELER, geb. te Utrecht, 

31-3-19, wonende te Utrecht, Fabriekstraat 27,
�JGERRIT WILHELMUS MORTIER, geb. te Gorinchem 26-1-1896, 

wonende Beringstraat 77 te Utrecht, en 
+JAN HENDRIK PIJPER, geb. 10-2-06 te Utrecht, wonende

Koolhovenstraat 30 te Zuilen. ·
Genoemde Molensky liet zich uit, dat z.i. een oorlog tussen 
het Indonesische volk en de Nederlanders onvermijdelijk is. 
De Indiërs zouden tot het besef kom�n dat zij van de Neder-
landers niets te verwachten hebben.--1 .

-

Vernomen werd dat twee personen uit Amsterdam zullen komen 
om de organisatie in Utrecht mee te helpen opbouwen. Zij 
zouden hier tijdelij� in het bestuur worden opgenomen. Ook 
zou de leiding van de scholingscursussen alhier in hun han
den worden gelegd. 

{i GERARDUS DE WAAL, geb. te Woerden 15-9-99, wonende Eland
straat 2 te Nijmegen, was op Dinsdag, 17-8-48 in het partij
gebouw te Utrecht en had een brief bij zich welke zonder 
geopend te zijn direct naar Amsterdam werd gebracht door: 

,+HENDRIK JACOB ROETERDINK, geb. te Amsterdam 20-11-20, 
wonende Mariaplaats 18 te Utrecht. De Waal zag er zonderling 
uit (alpino mutsje, donkere bril, lange ·kousen en een soort 
rijbroek) en werd door de kameraden aanvankelijk niet her
kend. JEANETTE CAROLINA GEERTJE STOFKOOPER-DE RIDDER, geb
te Groningen 2-7-1900, wonende Spoorstraat 2bis te Utrecht, 
vroeg aan De Waal hoe het in Nijmegen beviel, waarop deze 
zeide dat hij liever in Utrecht was en dat hij zich in Nij
megen niet kon ontplooien zoals hij gedacht had. Hierop 
zeide Stofkooper: "In Nijmegen zullen ze wel inlichtli:ngen lgevraagd hebben en spoedig weten wat ze aan je hebben".
De Waal zei nog dat hij wekelijks contact had met de Duitse 
jongens in de Zoelestraat (?). Hierop verliet hij het ge
bouw met medeneming van twee brie�en. 

--

Volgens geruchten zou de E.V,C. een staking in de bouw-
vakken bewerkstelligen. '1)e arbeiders op Walcheren voelen er 
echter niet veel voor omdat zij elke week boven hun loon 
/ 5,- toeslag van de aannemers krijgen. 

Utrecht, 23 Augustus 1948. 
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t Ce.J ? GEHEIM 
---

A/1 no. 620'48 

RAPPORT. 

j 

Mededelingen uit het partijgebouw van de 
Communistische Partij Nederland te Utrecht, van Zater
dag 4 September 1948. 

Betreffende toestand in Indië. 
Het volgende werd-uit gevoerde gesprekken opgevangen: 

Indië zou het begin zijn van de grote derde wereldoorlog; 
Amerika en andere grote mogendheden zullen er bij te pas 
komen Het communisme is niet alleen in Djokja, maar over 
geheel Indië verbreid; het Nederlandse leger is goed ge-
infiltreerd. '1--<\,.�\f .. -- ''Il � 0r � Z1-'f':.

Een officier, die boven\ADAMS staat (!Zie rapporten van 
I.ll. Utrecht A/1 no. 1�'�8 en A/1 no 1/6'48),, zou inlich
tingen hebben verstrekt'föver de zwakke plaatsen in het
Nederlandse leger, en Jelke groepen wel en niet communis-
tisch geïnfiltreerd zijn. " 

Q
egsman was van mening dat vele Nederlanders hun leven 

uden verliezen door het verraad in het leger zelf. 
ie ook rapport I.D. Utrecht C/1 no. 612'48 dd 3-9-48). 

W �L1_Jl- _e_,- � 
-------

.. � 

Van het Hoofdbestuur te Amsterdam was bericht binnen 
gekomen, dat op Maandag, 6 September 1948, geen communis
ten naar Amsterdam mochten gaan; gingen zij wel, dan 
mochten zij in elk géval ·niet in het partijgebouw komen. 
Ingeval bij relletjes leden zouden worden gearresteerd, 

\zouden deze onmiddellijk worden geschorst. 
Het commentaar hierop in het partijgebouw was, dat, 

als er wat gebeurt, ook al hebben de leden geen schuld, 
de communisten toch wel de schuld krijgen. 

Utrecht, 7 September 1948. 
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Origineel in· . PD 6537 .... . Naam ...... T.Holian.
Volg nr ................ Ag, nr .... 47634 .. Aard van het stuk ..... rapport ..... .

Afz. . ........ ..Utr.e.cht. 

RAPPORT 

Datum ..... 14"10. .. 46. ..........

Naar aanleiding van het verzoek,vervat in Uw schrijven 
No.J:1409 dd.28.5.48 en ten vervolge op het daarop verzonden bericht 

E/8 no.562,48,betr.: 
PAUL JOHAN LONCO DE JONG,geboren te Rotterdam 10.1.24 student,gehuwd met 

• DUSJA TSCHMIL,geboren te Odessa 18.8.24,schoo:nheidsspecialiste,
beiden wonende Koningslaan 56 bis te Utrecht,

• 

wordt alsnog als volgt gerapporteerd:

Loncq de JONG zou tijdens de bezetting enige tijd in Duitsland zijn tewerk
gesteld,in welke tijd hij zijn vrouw leerde kennen. Hij is socialistisch
georienteerd,doch van hem is communistische activiteit bekend.
Zijn vrouw,Dusja TSCHMIL,zou in Rusland medicijnen gestudeerd hebben 1doch
kon in Nederland niet tot dé universiteit worden toegelaten.Zij zou nu
Russische letteren stud.eren.Zij is een fel communiste,die vol lof uitweidt
over Rusland en de daar gevestigde· insteliingen,zoals de G.P.U.Uit liefde
voor Loncq de Jong zou zij niet naar Rusland zijn teruggekeerd.
Beknd is dat zij contact heetf met ALBERT JOHAN BOERMAN,geboren te Utrecht
18.1.23,student,wonende Schroeder v.d.Kolkstraat 19 bis te Utrecht�met wie
zij een lezing hee� gehouden voor een Utrechtse Studentenvereninging.BOERMAN,
over wie reeds eerder weed gerapporteerd,is een actief CPN-er en tevens bestuursl
lid van de 11fd.Utrecht van de Ver. 11Nederland-USSR11 

,. 

Uitgetrokken door. ................... GH. .................................. . Afd./Sectie açq�4 ...... ......... Datum .l?.,J:I,!!.M:L ..... .

A.L. 17249-'47 
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Hierbij doe ik U een rapport toekomen, 

bev2ttende eni3e mededelingen over een in de 
nacht van 11 op 12-10-48 te Utr�cht eehouden 
�slot� C.P.N. vergadering.
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OndE:_rw�..12: Besloten vergadering in het C.P.N.geb u.w te Utrecht, 
(1, � 1 ge1i.oJ.aen in de nacht van 11 o 12 c ober 1 8. 

� ·1 �· Aanvang ten _ u.u.r, einde ten 2.50 u.r. 
p� 

1 
Op deze vergadering waren o.a. 3 bestu.Lusle n van de E.V.C. 

� / tegenwoordig, enkele leden van het Districtsb stu.u.r Utrecht 
� der C.P.N., eni e u.itenlanders en VAN DEH ZA D u.it Amsterdam 
�, (nadere gegevens onbekend . 

v f Tijdens een later gesprek over deze vergadering in het eebou.w 
?�

�

� werden de volgende namen genoemd: 

• .,.. A.JRIP.NUS CHRlSTIHUS .JE VRIES: geb. te .JelÏt 25-2-15, wonende
n;.,,-0, Zu.ilenstr1:rnt 25 te Utrecht, r, • (!?, • • 
� � ALBSRTUS JOHANN:SS V.A.N BREUKELEN," geb. 28-8-09, wonende Leeu.we-

_.h,l .r J.,#' rikstraat 4 te Utrecht, rf:{Jf'. \
�

�WILLEM FAAY� geb. te Utrecht 5-7-19, wonende Nwe Keizersgracht
� 

6 
28 bis te Utrec�t, 
LSENDERT CHRIST, geb. te Utrecht 17-7-13, wonende Kwartel-

� 
. straat 23 pis te Utrecht, J 

� 

JEANNETTE CAROLINA GESRTJE STOFKOOPSR-:i:JE RIDDER, t:;eb. te Groninge 
2-7-1900, wonende Spoorstraat 2 �is te Utrecht,

�,J. .Jl. HENDRIK- DIRK CORNELIS V .1\N OOSTEÜ, geb. te .ûe 1ft 10-1 0-82, � �gi wonende .Paramaribostraat 54 bis a te Utrecht. 1' ' . · , Volgens dit gesprek, dat plaats vond tu.ssen v�Oosten, 
, Dr. ' Stofkoope r en B:BRNP.RDUS JOHANNES SCHREUDBRS, geb. te Den Hagg 
P'-" � , 4-2-19, wonende Pa1amal' i bostraat 54 bis a te Utrecht, ging

. 1 U 
het over de staking in Frankrijk. ·Binnenkort zal ·dsat een nog 

?_'\)�� grotere staking u.itbreken en het was de bedoeling dat het dan
---:-:-""'3 � . gelijktijdig in Be.lgië en Nederland zou. worden geprobeerd.
P / Ruslarid zou. zi"n onderPronctse activiteit in Frankri"k o enli�k 

•-�� ,UN"'. hebben toe[segeven, hetgeen erop wiJs a Rusland deze toestand 

�· 
niet lang zal laten voortdu.ren, aldu.s van Oosten. 

� overigens zou. in'hoofdzaa�zijn gesproken over de fabrieks-
pl��1bj, en/ger.ieentekern@ Van der Z�nd zou. de leiding van de fabrieks-

. ke·nen in Amsterdam hebben. 
•en van de besproken problemen betrof de verbinding tu.ssen

kernen en tu.ssen de fabrieks- en sabotagekernen.
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Hierbij doe ik U een rapport tY.1:�l 
bevattende mededelingen uit het partijgebouw 
van de C.P.N. te Utrecht (week 15-23 Oct.'48) . 

.., 

Utrecht, 25 October 1948. 

/ 
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Mededelingen uit het partijgebouw van de 
\c.P.N. te Utrecht. Week van 18-23 October 1948. 

Molotqy gaat naar Parijs, zo genaamd om te spreken in een 
commissie van de Veiligheidsraad; hij zou te gelijker tijd 
instructies meenemen voor de stakers in Frankrijk. Twee leden 
van de communistische partij uit Nederland en Belgiä zullen 
een onderhoud met hem hebben. 

Volgens JEANNETTE CAROLINA GEERTJE STOFKOOPER-DE RIDDER, 
geb. te Groningen 2-7-190n, wonende SpoorstrRat 2 bis te 
Utrecht, zal Rusland op enkele punten iets toegeven, maar 
verwacht dan van Amerika, dat het de atoombommen zal v�r
nietieen. Volgens Stofkooper zal Rusland, wanneer dat een
maal gelukt, direct tot oorlog overgaan. De geallieerden 

ebben wel een grote mond, maar straks is het al een jaar 
·eleden dat zij zeiden: de kanonnen zullen beslissen.

Scholingsavonden worden op 3 plaatsen in Utrecht gegeven,
t.w.:
in partijgebouw Mariaplaats onder leidine van GERARDUS
ANTONIUS 'iAAY, geb. te Utrecht 15-5-18, wonende Nwe Keizers-
gracht 28 bis te Utrecht, 
1ERNDERT CHTIIST, geb. te Utrecht 17-7-13, wonende Kwartel
straat 2) bis voor de wijk Ondiep, 

l POSTMA (nadere gegevens niet bekànd) voor de Rivierenwijk. 
De opkomst is echter zo gering, dat Faay voornoemd zijn 

vrije avonden er niet langer voor wil beschikbaar stellen 
en zal voorstellen de scholingsavonden op een centraal punt 
te houden . 

Vergaderingen werden deze week niet gehouden, daar zich 
geen sprekers hadden aangemeld. 

Uit betrouwbare bron werd medegedeeld, dat communistische 
leden wordt aangeraden lid te wordenvan het ziekenfonds 
"Ziekenzorg" te Utrecht en als dokter te nemen: Dr. WI1LEJ\1 
GROENJ<JWEG, geb. te Gouda 24-3-93, wonende Kanaalstraat 124 
te Utrecht. 

�VWvP-b. ûir4· 25 October 1948 
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i ;J;ïïq,J. I 
Hierbij doe ik U een rapport toekomen, 

bevattende mededelingen �it het partijgebouw 
van de C.P.N. te Utrecht. 

� 
Utrecht, B November 1943.
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Mededelingen uit het partijgebouw van 
de C.P.N. te Utrecht, van 1 - 6 November 

Op Dinsdag, 2 November 1948, werd een gesprek gevoerd 
tussen ALBERTUS JOHANN.ES VAN BREUKELEN, geb. te Illfünasen 
28-8-09, wonende Leeuwerikstraat 4 te Utrecht, JE.ANNETTE
CAROLINA GEEfü'JE STOFKüOPER-DE RlDDER, geb. te Groningen
2-7-1900, officiëel wonende Spoorstraat 2 bis, in werke
lijkheid echter Mariaplaats 18 (partijgebouw) te Utrecht,

• 
en een onbekend persoon.

'u-.• P...v. Uit (cffi) gesprek werd het volgende opgevan.3en: 
� In de nacht van 1 op 2-11-48 zouden o.m. de volgende 

AJ'UV"'IJ.'l)�/1'1"'..0.,,_,.,,li">.,1,personen in het partijgebouw zijn geweest: 
0 J) een zekere Z':IB3RS, ook we 1 aangeduid als SWF,ERS of als 

t.;,�, t .l'J' KOUV/JlNHOVEN :-(De ze namen werden we 1 eens ve rwisse 1 d. voor 
ezelfde persoon. Hij zou uit Amsterdam (overkant IJ) 

q6b � komen) 
een 

( lo-pk.Mt-

tofkooper�De Ridder voornoemd, 
Ter Haer, J'. Pijper, Kramer, Jansen, een zoon van Van Dijk, 
v.d. Velde en iemand va de uolitie.

In de a ministratie van de I.il. alhier komen de volgende
namen voor, die waarschijnlijk bedoeld worden): 

IBO;\J'H'ACIUS VAN DER HAirn, geb. te Den Haag 17-11-15,wonende 
Koningslaan 63 Utrecht; 

fJAN HENDRIK PIJPER, geb. te Utrecht 10-12-06, wonende Kool
havenstraat �O Zuileni 

ILUCIUS DEt::EMA EBBO JOHAN KRAMER,{geb. te Vreeswijk 27-4-89, 
wonende Hobbemastraat 1 B, Utrecht: 

l1nCHAliD VAN DER VELDE, t,eb. te Amsterdam 17-1-10, wonende 
Judegracht 126 te Utrecht\· 
JAN-SEN en VAN DIJK konden niet nader vorden 3eïdentificeerd. 
Genoemde Fransman was met Zweers uit Amsterdam meegekomen. 

:De inhoud van het gesprek was dat �de Pransman �d_:i;acht had.._
om iJJ, Ne . .d..e...r.lao.d o.ve...r. de st.akinge-D,_Qe...ê.J2ïeKingen te_IJ.guden. 
Deze staki�gen zouden in Nederland plaats moeten hebben, 
waarbij de in Frankrijk gemaakte fouten hier een lering 
dimde n te z ij n . 

{ 

Ook werd ees�roken over lndiä, waarbij de naam werd ge
noemd van Luitenant JANSEN uit Utrecht, die in dienst zou 
zijn bij een legerafdel�g- in·-·Bandoeng. De communisten in 
die legerafdeliing zouden sabotage moeten verrichten. De naam 
van VêlLJ\lo..Qk werd ge nae md, 'a"Tsof deze niet lang in Neder land 
verblijf zou houden. Het communistenleeer, dat op de vlucht 
zou zijn tijdens de relletjes in Indië, zou uit zee zijn be
schoten door een boot van de Llarine. Onderzocht zou worden, 
waarom die boot wel op de communisten en niet op de republi
keinen had geschoten. Bij de J,lä.:t:i.ue zouden o.a. de •ommunis-
ten GIJU WALRAVEN en een zekere :r V:E�N dienst doen. 

·-----·---
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Hierna zou het [:esprek z1Jn ge�en o_p een opleidings
kamp in de�bezettingsz6ne van Rusland: waar o.a. verschei
dene Nederl8ntre�s zouden zijn geweest, o.m. ook 3enoemde 
Z''!EERS. In dit kamp '60uden deze Nederlanders kennis hebben 
gemaakt met communisten uit België, Frankrijk en China. 
Deze personen, althans de Nederlanders zouden moeten wor
den onder�ebracht in een afzonderlijke colonne. Verschil
lende van deze personen, die in het openbaar als communist 
bekend staan,· zouden in "De Waerheid" als geroyeerd zijnde 
moeten worden vermeld. Uo� zouden deze colonne's moeten 
worden geoefend. 

Hierna zou een discussie zijn ontstaan tussen Pijper en 
de Fransman, waarbij Pijper had gezegd dat bij de stakingen 
in Frankrijk wel was gebleken dat de communisten het daar 
weer met de blote handen moesten doen. Stofkooper zou hier
op hebben geantwoord, �dit in Ne._de:i:land niet nodig was, 
want hier 'Naren wa2ens gen�eg. 

1 � Door een zekere SPnrn bode E.V...Q. (verdere gegevens 
onbekend) werd opgeme.rk{, dat bij de mijnen d�kistjes 
springstof met draden klaar waren en datae-be re°Kêrnng 

---was cfat dè ze fia ur_eJ.L.p.as. .:t.o-.t r>.nt..-plofiing zquden wörde n 
�rschlllende personen vonden dit. toch �;,,/èi te 

kras daar er dan voorlopig ook geen kolen meer zouden 
komen. Spies antwoordde dat wij door het Marshallplan tot 
op het gebeente worden uitgekleed en dat eerst dé regering 
weg moest zijn en da1rmede de woeker van �arshall. 

8 November 1948.



M!,NISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN 
•s-Gravenhage, 28 Deèember 1948.

No. B49356 
IIIa IIIh 3 N.a.v.schr.No.49356 Utrecht 

Onde·rw: Z\îEERSz alias: KOUWENHOVEN" 

GE 

Mede in verbaüd �et Uw antwoord schrijven 6217-48, 
dl.. d. 16 December 1948, heb ik de eer U te berichten, dat 
\1·olge-ns ee.n alhier ontvangen bericht, in de nacht van , ·
1- op 2 Jleu-ember 1948 buiten A.m�te:rdam een bijeenkomst van
c ... p.N.-functiona.rissen is gehouden, waar aanwezig was een
u.:i t .l\llisterdam-Noord afkomstige man, die afwissele11d werd
aangeduid als ZWE:;Rs en al.s KOW'ENHOVER. De bijeenkomst
diende ·ter· btispreking van het"C.P.F.-bedrijfswerku • .Het is
�iet.bekend geworden of deze persoon al dan ni?,t identiek is
aan.de in mijn brief B 47998.d.d. 5-11�1948 genoemde ttvan der 
Z.ANDtt. ,. 

" Ik �oge U verzoeken ook· naar de �içienti teit va:., voornoemde 
ZWE�RS, a:.�l..á.S KOUWENHOVEN, wel een, onderzoek te willen do·en 
instellen�· ij vaststelling waarvan ik over hem en zijn werk
zaa.i:r1hé:den in en voor de C�P.N. gaarne zal worden ingelicht.' 

" ' 

Aan .::!e Heer 
Ho 1) .fd • Comu1iasaris van Poli tie 
te 
Am, '.f E.r.:DP ... d .• 

· ··-----

a 

' $ • 'I:. z 

Het �ofd van de nienst 
"la. voo:- d�ze:
IIY 

· 
' 

/1" 
. ' � 

J. G.Crabl1nndam 
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28 December 

N.a.v.schr.No.49356 
Utrecht. 

G.Bll:E 

Te Uwer informatie heb ik de eer '!l te berichten, dat
m1J uit de inhoud van een gesprek tussen twee districts
func·tionarissen der c.p.N., dat plaats vond in de nacht
van 1 op 2 November 1948, het volgende werd gemeld: 

. '. 
'In een legerafde1ing te Bandoeng zijn enige communisten 

belast met het verrichten van aabotagedaden. Een lui
tenant t.T ANSEN uit u·t:recht �ou bij die legerafdeling 
dienst doen.

. Mede met het oog op de wenselijkheid, de betrouwbaar
heid van zowel het bericht als de berichtgever te, leren 
kennen. zal ik gaarne in k:enn.is worden· gesteld van hetgeen 
omtrent de juistheid.van het bericht-zou mogen blijken • . , � . 

' . .' ' 

Aan de. Heor 

! •. 

,, 

\. ·{ .. 

,·� 
·•

Boofd Sectie III B 
· van de Generale Staf' "
Juliana kazerne·Olingendaal 
te 
t s-Gfü :VV.NHAG-E. 

1 
• 

ti. 
1·z JE�·. ·· 

-�· . .. 
. 

. . . 
. \'" 

� 

, · � Het Hoo�d van de · · 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

rna.m
_
e�s dezes 

. , J .G.Crabbendam
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DIE:îSTGEHEr;. 

: 

c.r. ,r .-activiteit
in de mijnen

-

H.Ler:wde moge ik U r . .üjn schrijven no 049356 dd"4 Jan-
uari 1949 in herinnerilg brengen. 

!.let een spoedi,-,·e be;-:'nt··;o )rdinr; zult tJ mij zeer ver -
plichten. 

HET HOOFD VAH m; Dii!:luT 

t t-Ta .ic in deze: 

. gJ, 
J .G-oCrabbendfl lo

De
r

Heer Co· i3·aris van Politie 
bij de Sta. ts ijnen J .Thoiilerkus 
'<:ilramstr2a.t 2'7 te SITTARD. 
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DIENSTGEHEIM 
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Hiermede moge ik U mijn schrijven no. 49356 dd. 28.12.'48 
in herinnering brengen. 

Met een spoedige beantwoording zult U mij zeer verplich
ten. 

., 

De Heer Hoofd Sectie G 2 b(nieuw) 
Ibofdkwarier v.d. Generale Staf 

Prins es Jul ianakaz erne 
11
.r / IJ 110te 's -11ru1. v-n;11r' I\.GB 1-. ; .. w� 

Het Hoofd van de Dienst 
namens deze t

(îl 
y 

J.G.Crabbendam. 
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O.P.No-activiteit 
in de mijnen. 

Noaovoschr.Noo49356 Utrecht 

GEHE·I • 

1 
\, 

.\ 

!1ede te Uwer informatie, heb ik de eer U te berichten,
dat ik van doorgaans wel ingelichte zijde de volgende tot · 
nu toe nog onbevestigde en ongecontrole�rde.mededeling ont
ving: 

Op een besloten lqdenvargadering aer c.r.� . in een der 
grote steden dGs lands, werden door deze par-tij-leden te� 
-.amen met een aanwezige communist uit Frankrijk, de staki.ugs
kansen en mogelijkheden in Nederland besproken9 Hierbij i:verd 
door eon der leden, die tot nu toe bij mijn dien�t onbekend 
was an van.vden evenmin bekend is of hij enige functie in de 
.C.PoN. bekleedt of ook daarin e ,n vooraansta$llde plaats in
neemt, opgemerkt dat iu de Nederlandse mi;Jnerl, kistjes met 
springstof en bijb?horende ontstekingsdraden gereed stonden, 
die. in geval van e1'l.ige stakings- of sabotage-actie konden · 
worden gebruikt. 'D�ze springstoffen konden zodanig worden 
oediend, dat na inwerkingtreden der ontsteking de on:tplof
fing eerst na enige uren zou plaats vinden. 

Ofschoon mij tot op heden dergelijke drastische sabö
tagemaatregelen der C.PoN. onbekend �îjn en mij dus nog niet 
duidelijk is• welke waarde aan bovenstaand bericht moet worden 
toegekend, meen ik er goed aan te doen U hiermede toch in ken-

nis te stellen. 
Ik zal het op prijs ste.],len t-e mogen vernemen� of U 

feiten bekend zijn geworden, die op enigerlei wij ze als be_; '
vestiging van bovenstaande mededeling, �nen worden opge
vat. Uiteraard zal ik ook in de toekomst met zodanige aan-
wijzingen ga'1,rne aanstonds in kennis worden gesteld.

. -- Het Hoofd van dè 
pENTRA.LE VEILIGHEIDSDIENST 

é'Namens deze: 

Aan de Heer 
Hoofdinspecteur van Politie 
bij de lltaatsmijnen J .Th. Merkus 

·Walramstraat 27
t·e
SITTARD.

J.G.Crabbendam 

I• 
' 

/ 
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Noaov.echr.No.49356 Utrecht 

I 
/ 

1 Mede te Uwer informatie, hob ik. de eer U te berichten, 
dat ik van ö.oorgaans wel ingelichte zijà.e de volgende tot 
nu toe noff, onb�vestigde en ongeccntrclecrde mcëeèeling ont-· 
ving: - · 

Op e"-'n besloten. ledenvergadering der c.:e.N. in een der 
grote steden dee lands, werd�n door deze p�rtij-ledcn te-

. sain.en net eon a�nw&:üge cc,1!..ïiil.nist ai l F:r,rn.kri;!.!'.: de statt::.n�
kansen en ·mogelijkheden in llederland basproken9 Hierbij werd 
door een. u.er lso.en, a.ie. tot nu 'to� bij .ID.l.Jn ci.i<;;;U.Jt onbskend 
waa en van wifln eviz:r�in pcl::-end. ia of hlj iSräge f.nne-tie in d? . 
C.J?'.N. bekleedt o:f ook da�rin een vooraanstaande pla:.ts. in
neemt, o:pgeir1erkt ,dat in do Nederlandse mijnen, kistjes met 
springstof en bijbehor�de ontstekingsdraden gereed stonden. 
die . .in govaJ. vHn eni5e stakings- ot sabot'ngA-Rni,j.ff konden 
worden gebraikt. Deze springstoffen konden zodanig worden 
bedit:ncl., cl�·, lia inwerkingtreden der ontstelcing de ontplof
fing eerst na enige uren zou plaats vinden. 

otscho�n Mij tot op heden dergélijke drastigche sabo
tagemaatrege1en der O.P.N. onbekend zijn en m1.j d�q nog niet. 
duidelijk is,·welke waarde aan bovenstaand bericht moet worden 
toegekend, meen ik e� goed aan te doen U bie1'm�de toch in ken
r..ie to ctoll(.in. 

Ik zal hot op prijs stellen te mogen vernemen, of U 
feiten bekend zijn geworden, die op enigèrlei wijze als be
vestiging van bovenstaande mededeling, kunnen worden opga
vat. Uiteraard zal ik ook il1 de toekomst met zodanige aan
�ijz.1ne�n gn�rne aanstonds in k�nnis worden gesteld. 

Het Hoofd van de 
CENTRA.LTu VEILIGHEIDSDIE.NS! 

� .Namens deze: 

Aan de Heer 
Hoofdin.speoteur van Folitie 
bij de staatsmijnen J.Th. Merkus 
Walrametraat 27, J • G.Crabbendam te 
SITTARD. 
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Verbinding: 19 
A/1 no 971'48 C PN Dat urn: · . .;l.4_-12-4,_._ __ 

( Onderwerp: Mededelingen uit het partijgebouw 
der C.P.N. te Utrecht. -----------------------------------------------

Waardering bericht: betrouwbaar 
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan: -r 

1 

---------------------- -------- -----------�---------------------
Op 25 November 1948 kwam in het partijgebouw van de C.P.N. 

te Utrecht een man, vermoede ijk een Chinees1 die later TORIE
� VING werd genoemd. Deze Ving sprak goed Nederlands, doch met 

-een buitenlands accent. Hij sprak met: 
JEANNETTE CAROLINA GEERTJE STOFKOOPER-DE RIDDER, geboren te 
Groningen 2-7-1900, 
BERNARDUS JOHANNES SCHREUDERS, geb. te Den Haag 4-2-1919, en

MARINUS LAMBERTUS PIETER WOUTER DTELESSEN, geb. te Utrecht 
22-11-13, wonende Weerdeingel WZ 53 te Utrecht. 

Dit onderhoud zou, te oordelen naar de gezichten, nogal be
langrijk zijn geweest. Ving maakte een tekening, welke door 
Stofkooper in ontvangst werd genomen en zorgvuldig werd opge
borgen. Uit het gesprek tussen Ving en de drie genoemden werd
opgevangen, dat China geheel in Russische handen zou komen en
dat deze bezetting binnenkort met grotere snelheid zou worden 
voltooid. 

Hij had het vervolgens over een vergadering welke in Utrecht 
was gehouden en waarbij naar voren was gekomen�dat verschillende
Chinezen geld verlangden voor hun arbeid. Dit verzoek zou nu 
worden beijandeld door het Districtsbestuur. 

Stofkooper zei, dat Vin� niet te vaak moest komen, daar hij 
Jg1ders wel eens de kans liep uit het land te worden gezet. -

Nadat Ving was vertrokken zei Schreuders: "Wij hadden deze 
kerel eerder moeten hebben". 

Uit wat later nog gesproken werd door de drie genoemden be
greep zegsman, dat door Chinezen op bepaalde plaatsen de gehele
dag of zo lang het nodig is wordt gepost en dat de handel die 
zij bij zich hebben maar camouflage is. Voor dit posten zou dan
een bedrag betaald worden, hetwelk schijnbaar naar het oordeel 
van de Chinezen te laag is. 

Genoemde Ving was zeer netjes gekleed; hij droeg een lichte 
jas, met bont gevoerd. Toen een van de aanwezigen de opmerking
maakte dat "die kerel" (Ving) zeker wel centen had, zei Stof
kooper, dat hij handelde in opium en dat Chinezen over het al
gemeen niet werken maar toch van alles hebben en er goed van 
eten. 

/ J. In het gebouw zou 

//
uit Indië, die hier 

een aparte lijst zijn van verlofgangers
tijdelijk contributie betalen. 

--------
·ff.Êz IEN: � 
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C/1 no. 1013'48 CPN Datum: 21-1g-1948. 
Onderwerp: Besloten vergadering C.P.N. 
----------------------------------------------------------------

Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht: " 
Tevens bericht gezonden aan: --

, �, Vergadering van de C.P.N. te Utrecht in het gebouw der partij 
1 aan de Mariaplaats te Utrecht, gehouden op 16-12-48 ten 20 uur 

V: ( 

l. #,. 1 

.f). 

'I 

P�f;:J_J' 

,(einde 22.30 uur), onder leiding van: 
� BERNARDUS JOHANNNES "'sCHREU:OERS, ge S:. te Den Haag 4-2-19. 

Aanwezig waren 27 mannen en 4 vrouwen/o.a.: 
;d.ALBERTUS JOHANNES VAN BREUKELEN, geb. te Maarssen 28-8-09, 

KLARA CORNELIÄ VAN BREUKELEN-VAN BOMMEL, geb. te Osterfeld 
26-10-13,
GERARDUS ANTONIUS FAAY, geb. te Utrecht 15-5-18,

xHENDRIK FAAY, geb. te Utrecht 14-2-15, 
xKARL ENGELBERT KORVER, geb. te Hilden (Dld) 30-6-12, 

FRANCISCA HENDRIKA KORVER- VAN DEN BIJLAARD, geb. te Utrecht 
30-5-03,

-i?'J:HOMAS VAN LAAREN, geb. te Utrecht 23-1-09, 
/GERRIT WILHELMUS MORTIER, geb. te Gorinchem 26-1-96, 
0HERMAN VAN OPSTAL, geb. te Utrecht 10-8-98, 

HENDRIK JAN PIJPER, geb. te Utrecht 10-2-06, 
�CORNELIS ROETERDINK, geb. te Arnhem 29-3-86, 
xJOHANNA PAULINA CORNELIA ROETERDINK, geb. te Utrecht 8-11-26, 
1... ALBERTUS DB RIJK, geb. te Utrecht 18-3-22, 
;c,HENDRIK JAN' SNELLEN,BERG, geb. te Utrecht 29-4-18, 
xJOHANNES JACOBUS VAN DER STEEN, geb. te Den Haag 12-5-96, 
XGIJSBERTUS VERWEY, geb. te Utrecht 31-3-14, 
...-EVERTS (onbekend), 1 1"'
)( NAGEL ( onbekend), V""' .tl(, • 

, UITENBOOGAARD (onbekend), 
VAN LIEROP ( o n be kei nd ) , 

� ·----c� AN DIJK (onbekend) . 

.?p Als spreker trad op een zekere s"TAALMAN (onbekend). Hij begon,
met de aanwezigen er op te wijz�n, dat, w�nneer zij jongens had
den, die onder dienst moesten of vrijwillig wilden, zij in deze 
zoveel mogelijk moesten medewerken. 

t 
Het beste was dat deze jongens dienst. namen bij hetzij de Marine 
of de Luchtmacht, hetzij Telefoon- of Seinwezen. Inlichtingen 
om bij dergelijke wapens te komen konden worden verstrekt voor 
jongens die uit communistische gezinnen voort kwamen. 
Een van de aanwezigen merkte op, wie de inkomsten van deze jon
gens zou vergoeden. Staalm�n antwoordde: "··· dat de jongens 
behoorlijk gevoed en gekleed werden en bovendien nog een zak
geld hadden, variärend naar gelang van het dienstvak"4Spreker 
vervolgde, dat dit n�e-t-Re-t-v-0-eftlaams��-wa�, maa7-u-at--d-i-t een 
"opgedragen taak was" en zonder bedenkingen moest worden uit
gevoerd omdat een dergelijke taak de communistische zaak zou 
bevorderen. Hoe meer communisten er in dié legeronderdelen ko
men, des te vlugger zou het communisme aan zijn einddoel komen. 

/ De jongeren moeten natt-rnrlijk niet laten blijken dat zij com
munist zijn; die instructie wordt hun te zijner tijd wel ver-

-2-
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strekt. Wel moeten zij kankeren op alle mbgelijke dingen in 
het leger, het eten, de ligging, de verhouding tot meerderen 
enz. Bij de zeemacht is het zo, dat bijv. aan boord van een 
�arinevaartuig 30 communisten zijn op een bemanning van 300 
koppen. Deze 30 mensen moeten in de loop van de tijd te weten 
komen, wie de felste tegenstanders zijn en wie op het kritieke 
moment wel medewerking zullen verlenen. Onder deze 30 mensen 
is er één met de leiding belast en deze moet onvoorwaardelijk 
worden gehoorzaamd. Bij voorkeur zal dit een officier moeten 
zijn, maar dit zal wel niet veel voor�omen/ Is een dergelijke 
officier bij de communisten bekend, dan zullen zij op moeten 
passen hier ooit iets van te laten merken, ook niet wanneer 
dàze officier terecht of ten onrechte deze jongens straft. 
Komt het uit, dan is de bemanning van zo'n schip verloren; 
immers, op elk schip zijn mensen die door de regering zijn aan-
gezocht om de communisten aan te brengeri./Een groot gedeelte 
van deze 30 mensen mmet dienst doen in de ma.cllinekam�r van het 
schip. Het moet zó zijn, dat de communisten "er boven op" zitten 
en wanneer de order komt om te handelen moeten zij met doods
verachting hun taak volbrengen en hun leider volgen zoals Door
man gevolgd is geworden. 

Bij de Luchtmacht is het zo, dat wanneer de order komt op 
het kritieke moment, de jongens zorgen dat de vliegtuigen, 
waarmee hun tegenstanders moeten opstijgen, onklaar zijn en 
er voor deze uren nodig zijn om van de grond te komen. De vlieg
tuigen, waarmee onze jongens opstijgen, moeten zoveel mogelijk 
met onze "eigen" jongens worden bemand, tegenstanders moeten 
worden geweerd of onschadelijk gemaakt worden. 

Bij het Telefoonwezen, wat ook een voornaam onderdeel is, 
moeten de jongens berichten, die bestemd zijn voor bepaalde 
afdelingen om tegen ons op te treden, zo verdra.aie.n, dat het 
niet begrepen wordt en het werkelijke bericht �oorgeven aan 
diegenen, tegen wie moet worden opgetreden; er zijn ordonnansen 
genoeg die dit kunnen en willen doen. Bijv., grotere onderdelen, 
bij voorbeeld uit Apeldoorn, krijgen bevel om op te treden tegen 
Amsterdam; deze troependelen moeten dan worden misleid en zij 
moeten bericht krijgen, dat zij bijv. tegen Rotterdam moeten 

�en. 

• �: J Een van de aanwezigenL een zoon van HENDRIKUS SPEKKE�S,
(geb. te Utrecht 4-1-87) of van F..ENDRIK VAN DIJK (geb. te Zwolle 

i 5-4-1900), \werkzaam bij de Ned. Spoorwegen zei, dat hij er in 
het geheel niet mee eens was. Wij zijn toch, aldus deze spreker, 
geen communist geworden om een bloedbad aan te richten maar om 
de arbeiders te helpen en betere arbeidsvoorwaarden af te dwin-
gen, het kapitaal te vernietigen en te zorgen dat onze vrouwen 
het nodige kunnen kopen. Wij hebben toch niets met het commu
nisme in het buitenland te maken, in zoverre dat wij deze prac-

1, tijken niet nodig hebben. Dit werd door vele aanwezigen ten
teken van instemming met handgeklap begroet . 

.lJ..11��{ 
Bij de rondvraag vroeg een van de aanwezigen of de berichten

�P.I'� over de stemming �n Berlijn juist waren. Hierop hield Schreuders 

/, � 

� 
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een betoog, dét volgens zegsman, niet direct als� zoete koek 
werd gewlikt, Schreuders beweerde dat onder de sociaal
democraten een groot aantal communisten waren die opdracht 
hadden gekregen op de 6ociaal-democraten te stemmen, omdat 
de autotiteiten in Oost-Berlijn in de mening verkeerden, dat 
wanneer dè communisten de meerderheid zouden halen, Amerika 
in West Berlijn toch een andere regering had ingesteld/en 
de communisten zó zou hebben "gepest", dat deze àf We,st Berlijn 
zouden moeten verlaten àf weggevoerd zouden zijn. Om deze reden 
hadden zij gezorgd, dat de sociaal-democraten de meerderheid 
hadden gehaald.irn werkel-ijkheid was echter een groot aantal 

1 zetelà in handen van de communisten/ Het beste bewijs hiervoor 
was, volgens Schreuders, dat al heel gauw was gebleken, dat 
in het bloc van de sociaal-democraten verschillende meningen 
waren. De autoriteiten in Oost Berlijn hadden daarop direct 
gezegd: jullie zitten in het schuitje, vaar mee tot de tijd 
rijp is . 

'CIBZIEN: 

;J 
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Ten aanzien van de sa:ienvatting van de door zekere;:�:..:_;J � gehou<].en tóespraak op d.e, hierboven vermelde vergade
ring Tui schrijven C/1 No. 1013'48), mo�e ik het volgende te
Uwer kennis brengen. . . 

Het is mij bekend op welke wijze de berichten van deze 
aard door U worden verkregen en ook, dat de zegsman hiervan 
door U als betrouwbaar v;ordt bev'ordeeld. Ook voor het hier be-
doelde verslag rdt de kwalificatie '1 betrouwbaar" in a.e kop 
van het bericht ve-rmeld. Op grond däarvan neem ik dus �ede 
aan, dat het weereegevene inderdaad on::;eveer in deze vorm op 
di-e bi Jeenkomst werd gezegd. . 

Het dien avond besproken ond-erwerp is van die ,aard, 
dat dit zich ten enenmale niet leept voor behandeling in een 
gezelochaJï van een omvang, zoals toen ter 1-1laatse aanwezig 
was. ·Kort samengevat is die avond gesprpken over de meest 
radicale vorm van sabotage in leger, vloot en luchtmacht. 
Ik tneen· te mogen veronderstell�n, dat zelfs de ·o.P.N .... leiding 
zien er van bewust is" dat niet alleen de uitvoering daarvan, 
maar ook de bespreldng te' allen tijde en onder alle omstandig
heden, dient beperkt te blijven tot een zo klein mogelijke 
kring, zo mogelijk tot een persoonlijk gesprek • .Indien men 
voorheen dit besef niet mocht hebben gehad, zou uen dit, ook 
in oo:m:;1Unistische kringen, in het verzetswerk ti,1dens de be
zetting stellig hebJ>en verkregen. Bovendien beeft de behande
ling van dit onderwerp door een spreker op een vergadering met 
31 bezoekers geen enkele zin en is daarvan ook geen enkel nut 
te verwachten. Deze bez.oekers hebben met een dergeli,jke actie 
niets uitstaande. ITet enige motief, zo er hier v&.n een beweeg
reden sprake zou kunnen zl ,jn, zou wezen, dat e� onder de aan
wezigen ouders zijn p_:e;1eest van jongens die binnen ·ort voor 
de militaire cHenst zouden worden opgeroepen of zich daarvoor 
vrijwillig wilden �elden. 

!ïet alleen heeft het geen nut dit onderwerp o een
vergadering te behandelen t maar de spreker had tevoren ,..,innen 
verwachten, dat uit de r!enwez'l .en bezweren zouden rijzen te en 
zijn woorden, zoals ook inderdaad het �aval is e.reest. 
T'e.rtijleden, !'.l.lt zieh op WBrkelijl� poli:cieko en sociale gro,1c1en 
·bij de C .P. J. hewben aanp;esloten, �ouden zich na eon dergeli ,jke
vergadering om begrijpelijke redenen van cle partij lflunnen af
wenden, terwi'jl dan de niogeli,jkheid bleef, dat 2 j de redenen
daartoe openbaar zouden maken, een risico, dat de C.P.I .
leiding stellig niet gaarne zou wille;11 dr·a en.

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van :Politie
te
11....! li _LQ..IL.!:. 

. . 

' ('f'J J.. / 
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Basumerend, is het mij niet duidelijk, met ,elk doel·dezè

toespraak is gehoudèn.

I1: mo e U daarom verzoelcen om zegsman over a.ez.e ceh'9le

vergadering nader uitvoerig te doen ondervragen. Ik zal het op

rijs stellen 1 incUeu in het dàartoe te voeren onderhoud ook het

bovenstaande met' em onder ogen zou kunnen worden gezien. 

Voorts zal ik gaarne vernemen of wellicht bekend is h'1lllnen

worden of deze toespraak is .gehouden met toestemming, opdracht 

of voorkennis van het partij- oi' districtsbestuur; of STl\AU!JIN

vooraf�aand aan zij� ·toespraak heeft roed.egedeeld, dat al hetgeen

�ien avond door hem zou worden ezegd, als streng vertrouwelijlc 

en niet bestemd voo'r buitenstaanders of 'bespr;,,king diende te wor

den beac 1ouwc1, .welke mededeling toch stellig had mogen worden 

verwacht en ten slotte of deze toespraak mo�eliJk opzettelijk

ehouden werd net de bedoeling bij de Utrechtse partijleden de

indruk te vestigen, dat de partij toch vooral op alle punten 

actief is en steeds· do kortste weg volgt ter bereildng van het·

communistische a.oel. 

Ik moge U nog mededelen, da'!;, :mij nog uit geen enkele an

dere �emeente e'en var slag word gezonden van een vergadering, 

waarin dit onde1�werp werd bes·pro1�6n, al betekent zulks ui ter

aard niet. 'dat het ook niet elders behandeld kan zijn. 

I 

Eet Hoofd �an de Dienst
namens deze: 

j 
J.G. Crabbendam
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Verbinding: 19 
A/1 no. 1014'48 CPN 
Qnder�.E_:. Mededelingen 

Datum; 21-1 2--46 -
,
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Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
waardering bericht: n 

Tevens bericht gezonden aan --

1 2 3 DEÇ� 1948 
, ____ __,..,.""'·-
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Datu! Ó�tvangst bér1icht: 18-12-48. 
�Door berichtgever werd medegedeeld, dat. hij de indruk had 

gekregen,dat in de a gelopen 14 dagen de activiteit der leden
groter was geworden; er zou meer ondergronds worden gewroet. 

De grote steden zouden met elkaar in verbinding staan. 
Zegsman noemde Utrecht, Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Dordrecht,
's Hertogenbosch en enkele kleinere plaatsen. 

Het was onmogelijk hier tussen te komen, daar alles volgens 
een wisselend combinatiesysteem werkte. Als de combinatie of 
het wachtwoord niet bekend was, werd je niet toegelaten. Deze
mensen bezochten geen vergaderingen en ontvingen hun instrQc
ties van het hoofdbestuur. Ook zouden op deze wijze verschil
lende Belgen met Nederlanders in contact komen en andersom ook.
De activiteit tussen deze twee landen zou volgens de mening 
van zegsman, sterk toenernen/Berichtge�er was te weten gekomen

idat JAN HENDRIK PIJPER, geb. te Utrecht 10-2-06, wonende te 
Zuilen, Koolhovenstraat 30, in het vervolg geen vergaderingen
meer zou bezoeken en alleen derge+ijke werkzaamheden zou ver
richten. Ook de vergaderingen zouden niet in het partijgebouw
worden gehol.lden. 

f. Mededeling, betreffende CORNELIS VAN DEN BOVENKAMP, geb. 
28-12-05 te Harmelen, van beroep analyst bij de N.S., wonende
W.A. Vultostraat 96 te Jutphaas (zie ook rapport C/1-907'48 
d.d. 1-12-48). 

/ 
Volgens een berichtuit het partijge,bou.w zol.l - aldus deelde 

� 1 
zegsman mede - üett genoemde Van den Bovenkamp een tip hebben 
gehad van iemand bij de N,S., dat hij van het laboratorium 
der N.S. zou worden verwijderd omdat hij communist was. Dit 
zou. voor Van den Bovenkamp aanleidin� zi'n eweest te beda �n
as id van rac ie in de Gemeenteraad te 

och lid van is hij gebleven. 
--- __. __. � ..... ___. 

,j) 

GEZIEN: 

/ 
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G�HEir 

c.·v. den Bovenkamp 

Volgens een ontvangen bericht zou,Cornelis van den 
BOV1'.!l1KA? .. P

"' 
geboren 28-12-1905 te Harmelen, wa:ende w.A.

Vultost,;-aat 96 te Uwent, van bevriende zijde gewaarschuwd
zijn 

I 
dat de leiding van het bedrijf, waarin hij we1·kzaam 

is (Nederlandse Spoorwegen), zijn politiek� overtuiging 
een bezwaar zou achten voox het blijven verrichten van·de 
werkzaamheden in de afdeling waarin hij geplaatst was {la-
boratorium). 

· · 

Dit zou, al�us berichtgever, voor hem aanleiding zijn 
geweest, te bedanken als lid van de C.P.N.-fractie in de 
gemeenteraad te Jutphaas. Hij zou echter wel lid van de 
C.P.n. zijn gebleven. Het wil mij voorkomen, dat alleen het
bedanken voor het raadslid?:'laatschap onvoldoende is, om
de bezwaren tegen deze man, gezien in verband met zijn werk-
zaamhed�n, geheel weg te.nemen.

Ik noge U derhalve verzoeken mij zo mogelijk te doen 
inlichten over de resultaten van een uiterst bedekt in te 
stellen onderzoek naar de jui�theid van het bovenstaande. 
Ook zou ik �et ten zeerste op prijs stellen te mogen ver
nemen, "1elk motief hij aanvoerde voor zijn bedanken als 
gemeenteraadslid. 

Aan de Heer 
Cprpscher van Politie 
te 
J1JTIBJ\AS. 

Het Hoofd van de 
CEN'i'RALE VEILIGHEIDSDIENST 

namens deze: 

J.G. Crabbendam 
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Hiermede bericht ik U, dat UITENBOOGAARD, 
genoemd in rapport C/1-1013'48 d.d. 21-12-48, 
nader is geïdentificeerd als: 

,à( GERRIT UITTENBOSCH, geb. te Utrecht 8-12-01, 
bloemenventer, gehuwd met Geertje v,n Veenen

Á(daal, 6eb.te Utrecht 5-11-05, beiden wonende 
• Krommerijnstraat 37 te Utrecht. 

-----
�EN,

•
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!� D�EJ-C.-19-48 ___ ,
Verb:hnding: 19 
A/1 no. 1047'48 CPN Dat u.m: 28 f . .:. 18J)'1.rJt:,.
Onderw§_fJ2.:. Mededelingen, betreffende de activitti van de 

Commu.nistische Partij Nederland te Utrecht in 
het tijdvak van 18 t/m 24 December 1948. 

Datu.m ontvangst bericht: 24-12-48 . 
.l Betrou.wbaarheid berichtgever: betrou.wbaar 

Waardering bericht: idem 
Tevens bericht gezonden aan: -
Ondernomen �ctie: --

Dadelijk na het'bekend worden van de hervatting van de actie 
der Nederlandse troepen in Indonesië, werden dezerzijds de ge
dragingen van de C.P.N. te Utrecht van moment tot moment beke-
ken. 

In de avond van Zateidag, 18-12-48 ten omstreeks 21.oo uur, 
kwam het bericht in het.C.P.N.-gebouw alhier binnen, via de 
telefoon uit Amsterdam, dat Nederland tot gewelddadige actie 
in Indonesië was overgegaan. 

Dit bericht kwam onverwacht en verwekte onder de aanwezigen, 
die in vergadering bijeen waren, nogal consternatie. 

wat op deze vergadering is besproken is onbekend gebleven; 
de vergadering werd afgelast toen het bovenbedoelde bericht 
binnen kwam. 

In de nacht van Zaterdag op Zondag (18/19 Dec. 1.1.) ten 
ongeveer 2. 30 uu.r werden bestuursleden uit Utrecht per taxi 
naar het C.P.N,-gebouw gebracht. In totaal waren plm. 20 per
sonen in het gebouw. In deze bijeenkomst zou door JEANETTE 
CAROLINA GEERTJE STOFKOOP-ER-DE RIDDER (geb.te Groningen ·2-7-
1900) zijn voorgesteld om op Zondagmiddag 19-12-48 in de stad 
een demonstratie te houden. Door HENDRIK DIRK CORNELIS VAN 
OOSTEN (geb. te Delft 10-10-82) zou dit van de hand zijn ge
wezen met de opmerking, dat het geen zin had een stelletje 
partijgenoten in de straten van Utrecht te laten lopen,zolang 
er niet enige zekerheid bestond, dat h�t publiek ook aan de 
demonstratie zou deelnemen. "Als wij dit zouden gaan doen, 
lopen wij hetzelfde risico als jullie, n.l. door de politie 
te worden opgebracht. Dan zitten wij een hele dag vast, kunnen 
niets doen en maken ons belachelijk". Van Oosten doelde hier 
op een optocht van de Nederlandse Vxouwen Beweging (zie C/2 
no. 897'48 dd 26-11-48). Wel was van Oosten vóór een algemene 
staking. 

Volgens zegsman was er ie mand in de ze bijeenkomst, die no gal 
"hoopvol" gestemd was over de uitàlag van de actie in Indonesië. 
Deze man zou op een bord ee� schets hebben gemaakt van Java. 
De toegangsweg tot Djokj� zou door een oerwoud lopen. De Neder
landse troepen, die de twee wegen in dit oerwoud moeten gebrui
ke� om tot hun doel te geraken zouden daar vastlopen. In het 
afgelopen jaar zouden n.l. door de Republikeinen in dit oerwoud 
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ondergrondse stellingen ziJn gemaakt met het doel, de Ned. 
troepen, wanneer deze waren opgerukt, in de rug aan te 
vallen en te vernietigen. 

De verdediging van Indië is, volgens deze zegsman, niet 
alleen aan de Indonesiërs7overgelaten, maar verschillende 
nationaliteiten zijn in het Republikeinse leger opgenomen, 
zoals dit het geval is met de volkslegers in China. 

(Klaarblijkelijk was deze uiteenzetting nodig om de moed 
bij de leden er in te brengen, want deze was vrijwel zoek, 
aldus zegsman. - Verbinding no. 19). 

Besloten werd om Zondag, 19-12-48, in de verschillende 
afdelingen bijeenkomsten te houden, met het doel de mensen 
bij elkaar te houden om in geval van een opdracht uit 
Amsterdam iets te kunnen doen. Voorts werd besloten dat 5 
,personen des morgens vroeg naar Amsterdam zouden gaan. 

(Inderdaad werd geconstateerd dat zowel de mannelijke 
als vroüwelijk? leden de gehele dag "op stap" waren en veel 
bij elkaar werden gezien. - Verbinding no.19). 

In de nacht van 19 op 20 December '48 werden er pamflet
ten gestencild om deze de volgende dag te verspreiden. In 
de morgen van Maandag, 20-12-48, werden door enkele personen 
pamfletten uitgegeven bij de ingang van de Machinefabriek 
"Jaffa 11 v/h L. Smulders & Co. Eén exemplaar hiervan werd 
bij schrijve�.A/1-1012'48 dd 20-12-48 aan U toegezonden. 
In de loop van dezelfde dag werden deze pamfletten, voor 
zover bekend nog verspreid op de navolgende fabrieken: 
N.V. Werkspoor te Zuilen, . 
Ned. Staalfabrieken v/h J.M. de Muinck Keizer te Zuilen, en 
N.V. Utrechtse Machinefabriek onder directie Frans Smulders
te Utrecht.

Tevens werd op Werkspoor verspreid het pamflet "Steun 
Wettig Gezag" (S�W.G. ), toegezonden op 21-12-48(A/1-1016'48) 

In de avond van Dinsdag, 21-12-48, werd een vergadering 
belegd door de E.V.C. afd. "De Metaal", in het café "De 
Beurs" te Utrecht. Een aankondiging van deze vergadering 
gaat hierbij. Zaalcapaciteit bedroeg 50 personen; aanwezig 
waren 5 (vijf!) personen, waaronder PIETER CORNELIS DE 
VROOME, geb. te Den Helder 14-6-11, wonende te Amsterdam, 
hoofdbestuurslid groep Metaalnijverheid E.V.C. Ti'jdens het 
wachten of nog meer belangstellenden zich zouden melden, 
werd er om 'de kachel een genoegelijk praatje gehouden. 
De Vroome zei o.a.: "Alle adressen van gesneuvelde militairen 
in Indië moeten worden opgespoord. Deze gezinnen moeten dan 
worden bezocht door léden die met tact deze zaken kunnen 
aanpakken. Het adresmateriaal en hetgeen in die gezinnen is 
gesproken en tot uiting is gekomen, moet dan worden gebezigd 
als waardevol propaganda materiaal." De vergadering ging 
vervolgens wegens gebrek aan belangstelling uiteen. 

�
neen gesprek, dat gevoerd werd tussen communisten die 
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jaren lang lid zijn, kwam het volgende naar voren, waaruit 
de stemming enigszins kan blijken. 

Een van deze personen voerde aan dat nu toch wel de con
clusie kon worden getrokken dat de C.P.N. toch feitelijk 
niets was. De massa in de pattij is in naam communist, 
maar zij hebben er niets voor over en willen er alleen maar 
beter van worden. De kern die overblijft is het oude groep
je, dat geen verstand van organiseren heeft, hetgeen in 
deze tijd nodig is; het zijn diegenen, die geen broek aan 
hun ....• hebben en geen schoenen aan hun poten� 

In een besloten clubje, w2arbij o.a. aanwezig waren 
HENDRIK DE RIDDER, geb. te Utrecht 27-6-09, wonende Van

oornekade 16 te Utrecht en 
�,J_fJ RIETJE VAN KOTEN-VAN DER WOUDE, geb.te Koedijk 27-2-01,· 

wonende Van Hoornekade 7 bis te Utrecht, . 
zeide De Ridder dat de chaos het enige was waarbij het 
communisme kan groeien; hoe armer ons land wordt, hoe meer 
kans dat wij aan de macht komen. 

De Ridder reist veel en spreekt in de treinen met de ar
beiders en bezoekt veel de arbeiders op plaatsen waar bekend 
is dat zij ontevreden zijn, b.v. de arbeiders in de D.U.�. 
in de veenderijen enz. 

De Ridder vroeg vervolgens aan Grietje van der Woude
hoe het nu zat met de telefoon. Dat N.N.(welke naam hier
werd genoemd is niet bekend) wel de deur had open·gekregen,
.maa� dat er niemand thuis was en dat door hem naar de tele-
foon was gezocht, maar niet gevonden. Hierop zeide Grietje,
dat hij dan maar eens in het dressoir had moeten kijken,
dan was het direct klaar geweest.

Zegsman (geen communist) zei, dat hij vermoedde dat dit
geen gewone telefoon was. WILLEM VAN KOTEN, geb.te Dordrecht

C 

14-2-01, echig3noot van Grietje van der Woude, is chef- .
S monteur bij het PTT-bedrijf te Utrecht en heeft uit dien

hoofde een die nst"-fe1e-foon, waarvan door communisten uit de
omgeving druk gebruik wordt gemaakt. Deze diensttelefoon
staat echter niet in het dressoir, dit wist zegsman wel.
Het vermoeden van zegsman is, dat Van Koten op een of andere
wijze een geheime rechtstreekse verbinding heeft in het
belang van de C.P.N.

t Op 21-12-48 werd een vergadering van de C.P.N. belegd 

�up 
iten huize van JOHANNES ARENDS, geb. te Groningen 26-9-06, 

� �. wonende Mgr. v.d. We teringstraat 90 bis te Utrecht. 
Aanwezig waren 28 personen, waaronder: 

tJ.J KAREL DONK, géb. te Utrecht 9-4-99 en zijn zoon, beiden 
wonende Lauwerecht 79, 
GERRIT. WILHELMUS MORTIER, geb. te Gorinchem 26-1-96, 
wonende Seringstraat 77,
HENDRIK JAN SNELLENBERG, geb. te Utrecht 29-4-18, wonende 
Kromme Rijnstraat 82, 
ALBERTUS DE RIJK, geb. te Utrecht 18-3-22, 
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SUSANNA DE RIJK-ROETERDINK, geb. te Utrecht 29-6-17, 
HENDRIK JACOB ROETERDHTK, geb'. te Amsterdam 10-11-20, 
JOHMilTA PAULINA CORNELIA ROETERDINK, geb. te Utrecht 8-11-26,
BERNARDUS JOHANNES SCHREUDERS, geb. te Den Raag 11-2-19, 
GIJSBERTUS VER1VEY, geb. te Utrecht· 31-3-14, 
HENDRIK JAN SPEKKELS, geb. te Utrecht 25-12-13, 
TEUNIS KORVER, geb. te Utrecht 4-12-12, 

b,i:_� �ARL ENGELBRECHT KORVER, geb. te Rilden (Dld) 30-6-12,
HENDRIK DIELESSEN, geb. te Utrecht 10-11-09, 

�"�� 
f.\<., 

�.?-uM.tW� 
l���. 
l 

' 

/ 
\ 
\ 
1 

/. 

De leiding van de ver,gadering berust-te bij Arends, terwijl
·:lls spreker optrad zekere RAAMSDONK, vermCJedelijk uit Hil
versum. 

Deze sprak ongeveer aldus: 
"In de oorlog 1940-45 zijn vele van onze kameraden voor het 
"Vaderland gevallen� Doordat wij inzagen, dat wij als Neder
"landers onder de knoet kwamen van een zo verpestend regiem, 
"hebben wij in samenwerking met andere mensen, met andere 
"partijen, gevochten op leven en dood. 
"Na de bevrijding hebben wij een Regering gekregen, die eerst
"Amerika heeft gebeden om de bevrijding, maar die net zo 
ftfascistisch is als de regering die wij' hier hadden. -De 
"P.v.d.A., in samenwerking met de K.V.P., hebben besloten
"ons te vernietigen, omdat zij weten dat wij nooit zullen
"rusten voordat wij ons ideaal he bbe 1k bereikt. Het is be-
11 gonnen met ons uit de Gemeenteraden. te gooien. Thans worden
11kameraden uit de bedrijven gegooid. Immers de led�n in·de 
11bedrijven worden genoteerd en bij het minste worden zij op 
"straat gezet. 
"In een schrijven hierover aan de Russische autoriteiten, 
11berichtten deze ons, dat wij goed fuoesten noteren, wie de
"oorzaak van derselijke handelingen zijn opdat deze later 
"hun straf niet zullen ontgaan. 

,a wij thans meemaken gaat alle perken te buiten, is zelfs
"bij Hitler niet gebeurd, n.l. dat nu een land wordt aange-
11vallen dat geheel weerloos is! Maar er zijn vele van onze 
"kameraden daar die zullen weten hun plicht te doen. 
"Ook wij hebben onze plicht te 'do.en, en dat ·is staken en 

f 
"nog eens staken, ook al moet het op een manier gebeuren, 
"dat het mensenlevens kost. Zoals onze kameraden in Indo
"nesiä hun plicht weten te doen, zo �oeten wij dat ook doen.
"Het hoofdbestuur van de E.V.C. is er nu nog niet direct 
11 v66r om te staken en wel om twee redenen: 
11 1. de gratificatie in verband met Kerst en Nieuwjaar,
"2. het vorstverlet van de bouwvakarbeiders. 
"Zouden wij, aldus redeneert de E.V.C., thans staken dan 
"zullen de arbeiders hun kerstgratificatie mis],.open. Deze 
"gratificatie zal in vele bedrijven pas tegen Nieuwjaar 
"worden uitbetaald en de g�zinnen kunnen dit extra-�je goed
"gebruiken. 
"Bij de Bouwvakken wordt niet meer gewerkt tot half Januari 
"en de vorstverlet-bonnen .zijn thans inwisselbaar. Gaat men 
11 in de bouwvakken, die toi&h practisch stil liggen, staken, 
"dan verlopen deze bonnen voor de stakers met alle schade van
"dien. 
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"Als er gestaakt wordt, dan niet een bepaalde groep, 
"maar alle arbeiders. De staking gaat daarom wel door, 
"maar wij moeten nog even wachten. 
"Wij hebben ons te hou.den aan hetgeen Dimitrov (Ru.ssi-? 
"sche namen worden door zegsman meestal verkeerGver: 
"staan. - Verbinding no.19) te Oslo gezegd heeft". 

Dimitrov zou. dan volgens Raamsdonk gezegd hebben: 
"Ik richt mij tot de gehele arbeiderswereld. Wij zien, 
tthoe het kapitalisme zich verenigt om het communisme te 
"vernietigen. Wij hebben niets anders te doen dan ons 
"achter kameraad Stalin te plaatsen. Wij roepen alle 
"communisten op hu.n plicht te doen, desnoods met geweld. 
"Rusland wordt van alle zijden aangevallen, maar wij 

1zu.llen niet terugdeinzen, voor gsen enkel stelsel; wij 
're.kenen op ju.llie, op allen die aan de cornmu.nistische
'partijen zijn verbonden." 

Vervolgens had spreker het over de oorlog in China. 
China komt geheel in Russische handeq. Is China eenmaal 
gevallen, dan zu.llen andere landen volgen. Amerika du::rft 
niet in te grijpen ondanks zijn grote mond. Een en ander 
zal een slag zijn in het gezicht van de Verenigde Naties. 
Een oorlog is onvermijdelijk. 

Zoals ju.llie weten is thans voor West Berlijn het bestu.u.r 
in handen van de drie Lge)westelijke generaals. Deze hebben 
een order u.itgevaardigä, dat wanneer de Ru.ssen de grens
streep passeren deze doodgeschoten kQnnen worden. De 
Russische generaal heeft qaarop advies gevraagd aan zijn 
regering om, wanneer dit gebeurt, de bedrijvers hiervan 
te volgen en eveneens neer te leggen. De communisten 
in de S.�. hebben voldoende wapens en zu.llen bij een 
conflict direct de vliàgvelden en de kwartieren v�n de 
Engelse en Amerikaanse soldaten bezetten. 

De Ru.ssen rekenen erop dat in Nederland heel wat tegen
stand zal worden geboden, wat wel enige maanden kan 
du.ren, vooral als de waterlinie in werking komt. Het 
leger van 1940 was een kwajongensbende; dat kan van de 
volgende oorlog niet gezegd worden, want Amerika zal 
van Nederland gevechtsterrein maken met alle gevolgen 

. van dien. 
IA>�GEZIEN: 

Bijlage: 1 _p· 
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D AAN de_L�D�N_bij N!V! WERKSPOOR - UTRECHT 

K RAC H T  

De ontevredenheid onder de Werkspoor - arbeiders neemt iede
re dag meer toe. 

De gulden loonbijslag heeft algemene ontstemming gegeven, 
niet alleen onder onze leden,maar ook bij de arbeiders in de 
Unie - organisaties,die op een vergadering van de A.N.IvI.B.-ver
trouwenslieden een duurtetoeslag van FL.3.- eisten. 

Nu is het weer het uitblijven van een Kerstgratificatie,die 
de komende feestdagen tot sobere dagen zullen maken. 

Ondanks dat,mede door ons manifast,deze zaak zeer sterk 
onder de arbeiders leeft. 

Maar dat kan nog anders en daarover zullen we praten op 
onze ledenvergadering. 

Hierover zal onze Hoofdbestuurder kam. P.de Vroome het woord 
voeren en tevens een uiteenzetting geven van de strijd der 
Werkspoor - arbeiders te Amsterdam. 

Bezoekt daarom allen deze belangrijke vergadering,welke 
plaats vindt op 

D I N S D A G 

C A F E "- D E 

21 DECEMBER in 

B E U R S tt , V R E E J;3 U R G om 

8 U U R ' s A V O N D S. 

HET BESTUUR. 



MINISTERIE VAN AI,GEMENE .Z.A!KGNo 

......... _ ..... ...--,, ____ .,. 

No. Bo52556.
Onderwerp; Raamsdonk.

•a- Gravenhage� 9 Februari 19490

GEREI M. 
III TVo3o .. --......... -------------

Hiermede !!loge ik U verzoeken mij in k-eri...nis te
willen doen stellen met de personalia en verder van 
belang zijnde gegevens betreffende zekere Raamsdonk,
vermoed�lijk wonende te Hilversum. 

- . 

Volgens zijn uitlatingen zou hij een vooraan-
staand communist _zijn. · , · 

HET HOOFD VJ.Jr D::., :'lENSTo 

. (
Namens deze,

De Heer Commissaris van Poli t:ie 

te 
LoL.van Laere. 

RILVERSUlY!. 
----------



Aan: ir: 

Van: B. 

• 5?1'18.

Onderwerp: W. 1'811 K O 'r E B. 

GEBEIJI. l un�®�T} 

11'. 
/1 X CO 52556.

1 x OD Pl'I'-pers. 
1 XC 5. 

Uit niet nader te controleren bron 'bereikte mij 
het volgende bericht: 

Willem van K O 'I! E N., geboren te Dordrecht, 14-2-

1901, gehuwd met Grietje van der W O U D E, geboren te Koedijk, 
291-2-1901 en woont te Utrecht, van Hoorneksde 7 bis.

a>vengenoèmde is chef-monteur bij de P.T.1'. te 
trtrecht en heeft uit dien hoofde een dienstteletooa, 1l8ll1'flJl 
door comrrnmisten uit de omgeYing druk gebruik wordt gemaakt. 

Het vei,noaien werd geuit, dat wn K O 'l' EB een 
geheime rechtstreekse verbiming zou onderhouden in het belang 
'V8D. de C.P.N. 

Ik 'f'e1'ZOek U het bovenstaande bericht wel met de 
nodige ruerve te willen beschouwen. 

1-4-1949. 
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j Z E E R G"R!;LE IM · Volgn-o.

Verbinding: 19 @ 
A/1 no. 10'49 C,P,l:T

." . ·.S 
_ t• /'. Datum: 4-1-49

l.Qnderwer,2: Mededelingen 'uit:�het partijgebouw ,van de C.iP.N.· te Utrecht op 30-12-1948 - ·· -

Betrouwbaarheid berichtgev&r: betrouwbaar 
Waardering bericht: idem 

l Aanwezig wa:r:en 18 personen, waaronder· 6 vrollwen. 
De leiding berllstte bij: 

X -\JOHANNES ARENDS, geb. te Groningen 26-9-05 
Als spreker trad op: 
VILHSLMUS JANSE�, geb. te Utrecht 8-11-93, wone"nde 
Abstederdijk 111 te Utrecht. 
Voorts wa�eh nog achter de bestL1L1rstafel gezeten: 
JEANETTE CAROLINA GEERTJE STOFKOOPER-DE RIDDER, geboren 
te Groningen 2-7-19001 
BERNARDUS JOHANNES SCHREUDERS, geb. te den Haag 4-2-19, 
terwijl zich onder de verdere aanwezigen nog bevonden: 
JAN HENDRIK PIJPER, geb. te Utrecht 10-2-06, 
HERMAN VAN OPSTAL, geb. te Utrecht 10-8-98, 
TEUIHS KORVER, geb. te Utrecht 4-12-12, 
GERRIT WILHELMUS MORTIER, geb.te Gorinchem 26-1-96, 

J ALBERTUS DE RIJK, ,geb. te Utrecht 18-3-22, 
HENDRIK JAYOB ROETERDINK, ·0eb. te Amsterdam 20-11-20, 
GIJSBERTUS VERWEIJ,. geb. te Utrecht 31-3...;14,. 

j. GRIETJE VER IBIJ-GERMANS, geb. te Utrecht 4-3-17,
beiden wonende Seringstraat 79 bis a _ te Utre_cht,

Ic 
HENDRIKA HLIIBLMINA PIJPER-VAN OOSTEROM, geb. te Utrecht

�"� 23-5-13.
V

"' f[J,. X"'t l Jansen1 sprak over de a.s. _scholi.Q_gsavonden. Over het
� -1- _;,, , algemeen was spreker hier geen ·voorstander van, dsaI' de 

rr. · 1 1.� pr(3-ctijk bewezen had- dat deze avonden ;:Weggegooid�1QaI'e.r::i . .L 
� �eestal waren eI' niet meer dan 3 ·à 4 personen.)(}Iij /drong 

er op aan -om vooral-on-der de jongeren meer ac'tie te voeren 
en deze in de fabriekskeI'nen op te nemen. 

•. l�l-

. ;�-18 
�De mensen die thans nog in de werkverschaffing zijn moeten 

zich zoveel mogelijk bij de fabrieken melden. 1/lforden deze 
mensen aaneenomen dan moeten zij zich direct melden bij de 
leiding in het desbetreffende gebollw; deze zal dan veI'tellen 
wat �ij moet"aoen. Bij de Spoorwegen lilkt dit de .laatste -

/'(") tijd wondeI'wel; pas hebben wij nog weer 2 mensen geplaatst 
,,_>- bij het Centraal station� 

Hierna sprak Schrellders over de J?uitenlandse politiek en 
"beweerde ,dat Trllman gezegd zou hebben,èfat er in 1füs and ook 
'· nog mensen ,waren die vóór de VI'ede en vóór onderhandeling 

waren. Dit is door Rusland ontkend. 
Over de politiek in Indonesiä sprekende, beweerde Schreu

ders, dat Nederland er nog 6Tet ·was. ''India en Pakistan 
nemen geen eenoegen met de gang van zaken; ziJ eisen on-

. voorwaardelijke terugtocht van· de Nederlanders tot hun 
uitgangspunt. 
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De Indische volkeren zullen een vergadering beleggen 
om te bespreken wat hun in deze te doen staat; ook Rus
land zou gevraagd zijn om ev. hulp te verlenen. De Re
publikeinen zijn en zullen op de hoogte worden gesteld
van deze vergadering. Volgens Schreuders zou Rusland 
hulp verlenen daar dit zijn eigen belang is en hij via
China gemakkelijk troepen in India kan krijgen, temeer
nu China vredesonderhandelingen wil aanknopen. De re
gering van China zal er eeuwig spijt van hebben dat zij
in onderhandeling is getreden� 

[. Hatta zou de gehel!=_b..JlfL! a.aA fo.Q.,.erland hebben verraden
en .de Republiek aan de Nederlanders hebben bl:i.tgeYeverä. 
Nederland is zonder enige waarschuwing de Republiek 
binnen gevallen, net als Hitler in Nederland.f Maar in 

1 
India zal een leger worden gevormd, zodat het de Neder-
landers zal opbreken. 

"Ook in het Westen zitten 11wij" niet stil. De commg,n.i.s
ten _iJl_de S

!
D.P • ..,_di� __ met toestemming van d� KommLJ.nis

tische Partei peutschlana aaàrin zijn gègaan, verrichten
nun'Nê'rkzaámheden goed en klinhen straks veel·bereiken.
De-11.me-r îRanën aerilëe n-me t 100',h-soc iaal-democraten te doen
te hebben� maar in werkelijkheid is di,t heel anders en 
weten wij precies wat ,de tegenpartij wil en wat voor 
maatregelen zij neemt� 

GERARDUS DE WAAL, geb. te Woerden 15-9-99, wonende 
-�Elandstraat 2 te Nijmegen zou reeds verschillende malen

. in Duitsland vergaderingen belegd hebben. 
Op de Veluwe zou�ett een partijtje wapens in beslag zijn

genomen, bestaande uit revolvers en enkele stenguns. 
Deze wapens zouden bestemd zijn geweëst-voör: ëïé-C-.P.N. 
De mensen hebben een pro·ces verbaä.l gekregeT1. en z1ên er 
van afgemaakt door te zeggen, dat deze_wapen_g nog afkomstig
waren uit de bezett.ingst iJd. 

1..._, 

:;;a.] ZIEN: l 
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Uitgetrokken door ... 

Op aanwijzing van . . 

· � 5074 - '48 

JZ 'l 45' 
! F 

.----r 

UITTREKSEL 

Naam ................................ ..... . 

............................. Naam ........... :13-.�Y.�!JJgJ.0.g . .  :t:J .. �ê� 

. Aard van het stuk 3.�P.P.Q:J:'.t. . P.<;l.S..P:r..e.;l;çi,n.g,. J.7.:'.".'R.".".".49 .. . .  

. ... Afz...... .. .D .•.. IV ................................ ·-----Datum ............................. .. 

Th 

D.IV

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

Aan N.S. medegedeeld, dat van 
partijzijde steun werd verleend bij tewerk
stelling aan het Centraal Station te Utrecht 
voor C.P.N.leden uit de werkverschaff ing. 
Medegedeeld werd, dat dit th3.ns niet meer 
mogelijk is, omdat de gedecentraliseerde 
aanname van personeel is stop gezet. Indien 
het mogelijk zou zijn nadere gegevens te 
verstrekken over degenen, die voor deze 
tewerkstelling van C.P.N.leden zorgden,· 
zal men daarvan gaarne nota nemen • 

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

.............. Afd./Sectie . .  D •Ic Datum . ?. � :? . .':'.'.�.� ..
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! 2 8 JAN. 1949
Da t1::1.-m • �..:. 1� 49 

fa I A:J/ fl,j .u

OnderwerE: Uw sch�ijven no. 520é1 dd 17=ï-'21'.9 

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

r In antwoord op Uw bovenvermeld schrijven kan met be-
trekking tot het de��rzijds toegezonden rapport C/1 no. 
1013'48 (toespráak ván zekere STAALMAN) het volgende 
worddn bericht. 

Bericht ever wordt dezerzi'ds betrouwbaar eacht, zo 
ook e ericht v enoemd. 

Berichtgever is te weinig ontwikkel om een behoorlijk 
verslag van een vergadering te geven. Alleen door voort
durend ondervragen kan een logisch verslag.worden àarnen
gesteld • ..[ij kan niet in staat worden geacht een verhaal 
als het onderhavige te-fantaseren • 

Ter zake nader ondervraagd, deelde hij mede, dat deze 
vergadering als zeer belangrijk was aangekondigd en dat 
alleen betrouwbare mensen hierbij waren uitgenodigd. 
Zelf was hij verwonderd, dat - niet uitgenodigd zijnde -
tegen zijn aanwezigheid in deze bijeenkomst geen bezwaar 
werd gemaakt. 

Zijn indruk was, dat wanneer de leiding had kunnen ver
moeden, dat op de woorden van Staalman een reactie zou 
volgen als weergegeven in rapport C/1 no 1013'48 dd 21-12-
1948 voorlaatste alinea, deze personen zeker niet zouden 
zijn uitgenodigd. 

GEZIEN: 

»
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IIIf /IIIi2 

26 Februari 9. 

co 52081 

5432t v. Utrecht 
GEHEIM 

Connn. ac,tie in de 
Ned�rl. Strijdmacht. 

HierrJ.ede '1eb ik de eer U te berichtsn, dat Ia.J.J 
ven betrouwbacr gea.chte zijde het volgende werd :mede-
c;ed eeld. � 

In December 1948 z:l.jn in een comr11.mi::3tische bij
;;:;enkomst, tot de bijworLlng wnarvan ongeveer 30 personen 
t\raren u:i. tir.;enocligä, de al:.nwèzigen d.oor een s .'.')rel.eer er op 
,e·:cz'vll• dat -dienstplichtigen or jongens die vrijwillig in 

dienst �·Tilden en afkor.mtig waron uit comrnu..."listische ge
zinnen, r'loesten trachten in,q;ecleeld te wor.de_zt bij de 
!'arine, de Luchtmacht of bij het ':'elefoon- af Seinwezen. 
Zij moest er.. dit als een opged.ragen taak 1)esohouwen om het 
communisme vlugger aan z:tjrt. ej_ncldoel te brengen" De jongens 
�eesten niet laten blijken, dat zij communist zijn. 
doch ,,,el scherpe critiek leveren op allE/ mo::�olijke toe-· 
standen in de dienst •. 

Bij_de Zeemacht zouden �n dat geval op ee!} schip 
met een bemanning van b"v. 30C kopp.0::1, 30 communisten 
zijn, die voor het grootste gedeelte moeten trachten dienst 
te doen tn de machinekamer. Op kritieke ogenblil:.ken moeten 
zij hu� leider in alles volgen/ en met d,oodsverachting 
hun taak vervullen. Zo mogelijk moet hun leider een 
officier zijn, doch -zo werd gezegd• dat zal wel niet 
veel voorkomen. 

�ij de Luehtmaont moetén de communistische mili
tairen zorgen, dat op kritieke momenten de vliegtuigen, 
die bemand zullen worden met niet- eor:'lillunisten, onklaar 
zijn en dat de overige toestellen uorden bemand met 
communisten. Niet•eoI!llllunisten moeten· daarbij worden ge
weerd of onschadelijk w orden gemaakt. 

Bij het Telefoonwezen moeten "onze jongens" berich
ten, waarin aan anáer� legerafdelingen wordt opgedragen 
tegenllons!lop te treden zó verdraaien, dat zij niet 
woraen begrepen, terwijl het juiste bericht moet worden 
doorgegeven aan de afdeling waartegen zal wórden opge-
treden. \ 

Aan d.e Heer

Hoofd Sectie 'III B 
van de Generale Staf 
Julianakazerne, Clingendanl 
te 
'�-GR� .. VEN"tlAGE.
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, Aan het slot van vorenstaande uiteenzetting hl.eek een 
groot gedeelte van de aanwezigen het niet eens te zijn 
met de voorgestelde practijken. 

Hoewel dezerzijds sterk warf1t. getwijfeld aan het 
nut en de doelmatigheid van een dorgelijke uiteenzet
ting, vooral)f als -deze, zoals i� het onderhavige geval, 
wordt gegeven in een bijeenkomst van weliswaar oommu
ni.sten, d.och overigens personen, die rersoo::llijk met 
een dergeli.jke '3.ctie niets uitstaande hohben. neen ik 
U ·toch van het vorenstaande o_p de hoogte te n1oeten stel
len. De Bpreker ��elf in niet geïdentificeerd lrunnen 
worden. Van een opdraéht om een dergeli,1J�o toespraak te 
houden, is niet lrunnen blijken. 

Ik m.oce hieraan noe toevoegen, dai� r1ij van geen· 
enkele andere zijde berichten van een dergelijke strek-
king oe:reikten. 

Het Hoofd van de 
CEHTRALE VEILIGFIBIDSDIENST 

l namens deze: 

f 

L.L. va.n Laere

•
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( ·3 · JAN. 1949
Verbinding: 19 

r t2. 
Da:t.um--:_28-1-49 
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A/ 1 no. 86 '49 CPN ,j �.·-..vj öy '-'! g I i 
Onderwerp: Bericht uit het partijgebouw' .j 

van de C.P.N. te Utrecht ' ' -· 

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

Datum ontvangst bericht: 27-1-49 
Betrouwba�rheid berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht: idem 
Tevens bericht gezonden aan: --

Berichtgever deelde mede, dat op Dinsdag, 18-1-49, 
verschillende communisten onverwachts van hun werk thuis 
b,ramen, zij het op verschillende uren. Zijn indruk was 
dat deze mensen waren gewaarschuwd. De namen van de vol-
gende pe:sonen werden genoemd: 

X HERMAN SCHEIDT, geb. te Zwolle 18-11-12, wonende Celebes
straat 35 , die om 10.30 uur Werkspoor verliet, 

.><IWILLEM VAN ETTIKOVENy geb. te Zeist 24-3-23, wonende 
Bataviastraat 31 te Utrecht, 

)< EVERT GERARDUS LEVERING, geb. te Utrecht 8-4-05, wonende 
Minahassastraat 54 te Utrecht, 
FREDERIK BAAUW, geb. te Geldermalsen 16-6-14, wonende 
Groeneweg 11 bis te Utrecht. 

Bij informatie werd bekend dat de zeer betrouwbare leden, 
over het algemeen functionarissen van de diverse afdelingen, 
in de namiddag van 18-1-49 in Amsterdam moesten verschijnen. 
Degenen die de boodschap aan de fabrieken brachten moesten 
tevens meedelen, dat de partij eve,ntuele schade zou vergoeden. 
Op sommige plaatsen is dit echter niet meegedeeld�zodat 
sommige leden, menende dat de schade voor hun rekening was, 
niet zijn gegaan. 

Op deze bijeenkomst zou zijn gesproken over een eventuele 
staking en hoe deze te organiseren. Deze staking zou wCfrden 
ondernomen omdat verschillende directies plannen hadden 
binnen korte tijd, zo genaamd wegens reorganisatie, veel 
volk te ontslaan. Dit o�tslag zou slechts camouflage zijn. 
De opzet is om degenen die als communist bekend staan te 
ontslaan en opdat dit niet te zeer zal opvallen moeten op 
de meeste bedrijven een 100-tal mensen worden ontslagen. 
De zich daaronder bevindende communisten behoeven dan nimmer 
terug te komin. De communisten waren hierover ingelicht door 
betrouwbare, bij de directies werkzame personen. De bedoeling 
is nu dit te voorkomen. Als er mensen worden ontslagen, 
moéten de fabrieken worden stop gelegd. De E.V.C.-leden 
zullen in ieder geval het werk neerleggen en vele katholieken 
zouden hebben beloofd mee te doen. Er zullen natuurlijk 
mensen zijn, die blijven doorwerken. 

Tussen de Chinezen zou momenteel een ruzie gaande zijn, 
omdat zij voor hun spionnagediensten niet geregeld en be
hoorlijk betaald werden; de betalingen zouden gedaan worden 
door de Kominform. Zie ook rapport A/1-971'48 dd 14-12-48. 

/ 
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Thans zou een nieuwe code door de radio worden gebruikt. 

Een zangeres in Duitsland van Russische nationaliteit, die 
liederen voor de radio zingt, zou deze liederen op een be
paalde wijze zingen. Woorden, die normaal bijv. 10 tellen 

� duren, zouden door haar korter of langer worden aangehouden. 
�(!.Door de volgorde waarin deze woorden zijn geplaatst in een 

I regel zouden zinnen kunnen worden gevormd. Dit systeem zou 
�sQ�� niet alleen in Duitsland, maar in haast alle landen toe

passing vinden. Juist doordat het in verschillende landen 
gebeurt en liederen in ieder land op andere wijze worden 
weergegeven, zou �r geen kans bestaan dat dit systeem in 
de gaten loopt. In Rusland zou hiermede ongeveer 2 m·1anden 
geleden zijn begonnen. Ieder land heeft een vertegenwoordiger 
in Rusland en voor ieder land zou er een afzonderlijk radio 
toèstel zijn, dat steeds op dat land is afgestemd. 

Bekend is, dat de laatste tijd haast iedere avond verga
deringen worden gehouden bij de leden thuis, welke alleen 
door zeer betrouwbare� worden bezocht. Dit bericht is 
van verschillende zijden bevestigd. 
t. In de avond van ·27-1-49 werd een vergadering gehouden ·

X,ten huize van ANTOON ALBERTUS SIKKEN, geb. te Utrecht 
10-5-12, wonende Blois v.Treslongstraat 63 te Utrecht.
Ongeveer 10 personen bezochten deze vergadering, waarvan

./12 personen kwamen met een auto, genummerd�G X 420.
Zondagmorgen, 23-1-49, werd vergaderd ten huize van 

JOHAN FERDINAND CHRISTOOFEL GRUNDELER, geb. te Utrecht 
31-3-19, wonende Fabriekstraat 27 te Utrecht.

In de week van 17 tot 22-1-49 werd tweemaal vergaderd
.x ten huize. van FREDERIK BAAUW, geb. te Geldermalsen 16-6-14, 

wonende Groeneweg 11 bis te Utrecht. 

Er zou een stakingscommissie gevormd zijn, waarvan de 
>tlvoorzitter is GERARDUS ANTONIUS FAAY, geb. te Utrecht 

. Lo<. 15-5-13. Faay, die bij Werkspoor werkzaam is, is daar de
G......- r I laatste tijd erg gesloten� zijn werkzaamheden zijn thans 
f'�-� \ van die aard, dat hij weinig kans heeft veel met andere 

0 arbeid�rs te praten. 

In de avond van 27-1-49 werd in een stadsgedeelte van 
Utrecht te koop aangeboden het drukwèrkje "Kiezen of delen", 
uitgave C.P.N., handelend over Indonesië; prijs 5 et. 

Opm. Verb.19: Dezerzijds is de indruk verkregen dat de 
c. p .N. poo-gt een actie op touw te zetten, wat vermoedelijk
in de bedrijven tot uiting zal komen.

GEZIEN: 
7:d 

�� 
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Verbinding: 19 
A/1 no. 139'49 CPN 

Datum: 15-2-49 

Onde_!_!er2:/Mededelinge1n u:i:;!J het partijgebouw 
der C . P . N • te Ut re c h t . J =-

. 
""\ ,l:: •,"'. 

. 

Datum ontvaïgst bericht:[10-2-49 / (-:
» .. ...,.,,.,.

Waardering berichtgever: betrouwbaar . 16 FEB.1949 
Waardering bericht: idem -------------------------------------;·, ·,:f)/-o;:.fi.J-------

Be treft: Gesprek tussen 
HENDRIK DIRK CORNELIS VAN OOSTEN, geb. te Delft 10-10-82 
BERNARDUS JOHANNES SCHREUDERS, geb.te Den Haag 4-2-19. 

Van Oosten had het over Kardinaal Mindszenty, terwijl 
Schrell.ders sprak over de stakingen in Amsterdam. 

�ne.�an Oosten beweerde, dat het proces tegen Kardinaal 
Mindszenty een klap zoll. worden voor de partij, daar de 
Katholieke leden die nog een beetje aan hun geloof deden 
nll. toch wel kopschll.w zoll.den worden. Hern was reeds bekend, 
dat er Ull. al leden waren die om deze reden bedankt hadden. 

Schrell.ders zeide dat het staken nu maar eens afgelopen 
moest zijn. Men moest alleen staken op last van het hoofd
bestll.Ll.r der E.V.C. De stakingen in Amsterdam waren alle 
in ons nadeel. De E.V.C. bezit geen geld om ook nog de 
stakers te betalen die lid zijn van de Uniebonden. Er 
zijn te Amsterdam al genoeg arbeiders die genoeg hebben van 
het staken en zich afvragen waarvoor zij gestaakt hebben. 
In het vervolg moet men dus alleen ·staken, hetzij gezamen-

, liJk met een van de Uniebonden of op last van het hoofd-
, estll.ur er E.V.C. Het moet-niet meer zo gaan, e 
arbeiders doodleu.k het EVC-bu.reau opbellen met de mede
deling: "Wij staken", maar eerst dient het hoofdbestuu.r 
met de directie van het bedrijf te praten. Al krijgen wij 

\\maar de helft van hetgeen wij vragen, dan is dat alvast
�verdie d. 

Wij moeten ook op andere dingen letten en niet 
kracht verspillen. In ons land zijn belangrijker 
aan de orde, Indonesië loopt zo niet af, in onze 
(1e en 2e Kamer) begint het al te kraken. 

GEZIEN: 

onze 
dingen 
Kamers 



UITTREI(SEL 

Voor ......... . . . OD. ... 905 . ................................... ........................ Naam .. .......... �.l! .. f. ... ?J)-:� . .. . 

Origineel in OD 340 ... ....................................... .... ........ Naam .Maandrap.po.rten Friesland 

Volgnr ............................ .... Ag.nr. 56851 ..................... Aard van het stuk rapport over Februari 1949 ... 

················· · ················· ······································ Afz. ···· Rp. Heerenveen ························· ···· . ··················· Datum

Rp. Heerenveen deelt o.m. mede: 

dat, vol�enà een volkomen betrouwbaar contactman 
op 1 • 2 .1949 een zekere VAN RIIIJN, oud onP'eveer 23 jaar , met 
zijn echtRenote en een kind van ongeveer 1 jaar oud, op bezoek 
was bij zijn vader, de bekende communist J.C. VAN RHIJN te 
Donkerbroek. 
Tijdens een gevoerd gesprek was bedoelde contactman gebleken, 
dat deze zoon een betrekking had bij de Oorlogsdocumentatie
dienst te 's-Gravenhage en dat hij aldaar woonde. 
Thans was hij voor dienstzaken op doorreis naar het Internerings
kamp Westerbork. Blijkbaar werd deze zoon geprotégeerd door de 
bekende professor Jan ROMEIN. Volgens de contactman, was in de 
loop van het gesprek duidelijk gebleken, dat ook van Rhijn Jr. 
de communistische idee�n was toegedaan. 
Overigens valt ten opzichte van de communist J.C. Vnn Rhijn nog 
op te merken, dat deze sinds korte tijd een ziekenauto "exploi
tRert". 
Dit is een verschijnsel, dat wel deaaendacht behoort te hebben. 
Het staat zonder meer vast, dnt deze exploitatie onmoaelijk 
lonend kan zijn. 
Er is namelijk te Donkerbroek en ook te Oosterwolde een zieken
auto aanwezig, die door de betrokl�cn ondernemers ook nog voor 
andere doeleinden wordt gebruikt, on<lat het anders niet rendabel 
is. 
Het is derhalve niet uit�esloten, dat deze auto door Van Rhijn 
of andere partijgenoten, ook voor andere doeleinden zal worden 
gebruikt. 
Deze omstandi�heid heeft echter de volle aandacht en de politie 
ter plaatse is in dit opzicht op haar hoede. 
Het signalement van de auto luidt: merk Chevrolet, gekentekend 
B-32517, kleur grijs, spartborden bruin, bovenzijde van de kap
wit. Volri:ens verkrep:�n inlichtingen betreft het hi"!r een door
de G.G.D. te Amsterdam af,g;esch::ifte wap;en.

Uitgetrokken door .. JL :i:::[T:ç 

Op aanwijzing van .. ..B . .  III.a. 

...... Afd./Sectie ...... . · · · ··············· · ··Datum······· · ·22.·4.1949 

® 5030 - '48 
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• 8 MR. 19-49

Onderwerp: RAAMSDONK, 

Met betrekKing tot Uw bovenvermeld schrijven, bericht 
de Inlichtingendienst te hilversum, dat de in Uw schrijven 
0 enoemde RAAMSDONK vermoedelijk identiek is aan de te 11ilver
sum aan de Larens eweg 281 wonende Hendrik Johan RAAMS.IX)NK, 
geboren te Jimahi (Indonesi"ê), 21 November 1916, van beroep 
norrnalisator. 

Genoemde persovn werd op 17 December 1947 in het be
volkingsregister te Hilversum ingeschreven, komende van BQs-
SQffi, 

Sinds 12 April 1937 is hij als tekenaar-normalisator 
werkzaam op de Nederlandse Seintoestel1.enfabriek te 11ilver
su.m en bij zijn SQperieQren staat hij goed aangeschreve n. 

In de desbetreffende registers alhier, komt zijn naam 
niet VO:J r• 

Tot op heden is niet gebleken, dat deze persovn zich 
hier met politieke aangelegenheden bemoeit. In elk geval is 
hij geen vovraanstaand commQnist • 
-------------------------------------------------------------

Hilversum, 5 Maart 1949· 

1 
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5. 
Cornelis vah den ::êOVE1'11<:AMJ?, 

-
geboren 28-12-1905 te Harmelen, @ 

op: No 2096._ 
wonen

�
-
�

Vu
�

ostraat 96 te Jutphaas

1 
De van betrouwbare zijde bekomen inlichting nf .omtrent de reden 

van bedanken van betrokkene als lid van de rr::l?";N fractie-in de 
gemeenteraad van Jutphaas,zijn geheel in overeenstemming met de 
door hem afgelegde verklaring in de raadsvergadering van Nov.' 48. 
Hij vindt n.l geen bevrediging in de ontwikkeling der politieke 
toestand in Oost Europa,waarbij.hij speciaal Tsjecho-Slowakije 
bedoelde.Van deze zijde werd het bovendien als hoogstwaarschijn
lijk geacht

1
dat het behoud van zijn betrekking een der voornaam

ste redenen vormde tot het wijzigen van zijn politie-richting. 
Bij zijn bedanken als gemeenteraadslid stelde hij zijn zetel niet 
beschikbaar daar hij bang was dat deze aan de K.V.P ten goede 
zou komen,waarom hij bleef als "0nafhankelijk11 .:Betrokkene heeft 
zich nadien niet anders uitgelaten als zou hij tevens bedankt 
hebben als lid der c .. P.N en zou hij voornemens zijn zic.b bij de 
oude s.D.A.P aan te sluiten.Naar verluidYizou ook zijn echtgenote 
er op hebben aanged�9ngen dat hij als_lia der e.p.� zo1:1- bedanken. 
Zekerheid omtrent z1Jn bedanken als lid der C.P.N is niet verkre-

\
gen • .Nadere inlichtingen omtrent de door hem van bevriende zijde 
ontvangen waarschuwing,als in aangehaald schrijven bedmeld,zijn 
niet bekend geworden. 



van C 5. 

Eelgische en Amsterdamse 
communisten. 

Mr. Goossen deelt mede: 

Tijdens een bespreking met de Belgische politie over opium
affaires kwam ook de politiek ter sprake. Men berichtte mij, 
dat de communisten in Antwerpen na drie opeenvolgende bespre
kingen tot de volgende p hasen waren gekomen: 

a. plan om onderduik-adressen voor bepaalde leden te verzorgen;
b. phase a uitgevoerd en plaatsen aangewezen om partij-administra

tie op veilige plaatsen onder te brengen;
c. phase b uitgevoerd en tot niet bekende verdere conclusies

gekomen te zijn.

De Belgische Politie heeft aanwijzingen dat de C.P.N. te Amster
dam gelijke maatregelen getroffen heeft. 
Goossen zal ons eventuele nadere bijzonderheden onverwijld melden. 

3-8-1948.

C 5. 



UITTREKSEL 

Voor .. o •. D.905" ... . . . ...... Naam 
-

---

Origineel in P.D.656J •................................ ............. Naam . 

Volgnr ................................. Ag.nr. �!?.?�• .................. Aard van het stuk 

...... .... .. ................................................. ......... Afz .. DIS 2. . . ... .................................................................. ...... Datum

Notitie bestemd voor CV van DIS 

Betrefrende: s.T.Schr�der (�.D.65b3) Chef Luchtverkeersbeveiliging 
op het vliegveld Eelcte (bij Groningen). 

• 

• 

werkzaamhecten: 
i.. Schrl!aer is in staat alle peilingen (plaatsbelangen) te verrich

ten met betrekking tot nationale en internationale vliegtuigen, 
voornamelijk vliegende op de Noord Europese routes. 

2. Tevens kan hij van tál.nijke vliegtuigen Q.A.D.(startplaats) een
Q.A.B.(plaats van bestemming) opnemen. 

3. Hij houdt zich vaak bezig met de nieuwste geografische gegevens
betreffende het vliegveld en bewindt zich daartoe vaak op het
bouwbureau van de Prov.Waterstaat nabij het vliegveld gevestigd; 
alle tekeningen betreffende het vliegveld (nieuw aanleg, bedem
gesteldhei<1 etc.) hebben zijn aandacht, hoewel een en ander niet

direct tot zijn taak behoort.

Uitlatingen: 
1. "Ik ben rijksambtenaar <lus mag ik niet alles zeggen wat ik denk,

anders trappen �e me eruit, maar ik ben bewonderaar van het
Oostelijke systeem. Toen vergelijking gemaakt werd met de s.u. 
waar uitlatingen tegen de regering gericht, vaak bestraft v.or
den met cteportatie of nekschot reageerde s. met "dat is alle -
maal propaganda"• 

2. Circa 1
1/2 jaar geleden haaide hij bij een boer (bij het vlieg

veld woonachtig) eieren en melk. Bij die gelegenheid maakte hij
propagancta vocm. "De Waarheid".

Gedragingen: 
1. Heeft vliegen geleerd bij de instructeur van de N.L.S. op Eelde.

Hoe hij het geld daarvoor bij elkaar gekregen heeft, was voor 
ons contact een raadsel.

2. S. is zeer vakbekwaam, zeer ijverig, toont veel interesse op
elk gebied de vliegwereld betreffende. Bij vrijwel elke landing
in hij aanwezig (ook buiten zijn diensttijd) en maakt dan bij
voorkeur eèn praatje met ae bestuurder of leden van de bemanning

Uitgetrokken door .. 

Op aanwijzing van .... . 

. . ........ Afd./Sectie B.ITI· ............. ....... Datum .... .. . 

@ 5030 - '48 -2-



UITTREKSEL 

Voor ............... ............................ ...... ... . ................................................ '. ... Naam .. 

Origineel in . ............ .... . . .... .............. . .  . ..... .... ................. ...... Naam 

Volgnr ............................ . .. Ag.nr .......... . ... .................................. . Aard van het stuk 

.................................. ...... . .. . .......... Afz. ................................. ............. Datum 

Bovenstaande gegevens komen uit.deskunaige en betrouwbare bron: 
Havenmeester vliegveld Eelde. Ons contact wenst 9eheim te blijven; 
wenst echter herhaling van situatie gelijk aan die in 1940 voorkomen. 

•• 

Uitgetrokken door .. 

Op aanwijzing van .. 

@ 5030 · '48 

DIS 2 • 

. . . .. ................................. ............... Afd./Sectie .... . 



No. 621 '7.A - 48. 
c.u 

ON No. 49356 -d. d. 28.12.1948. 

Onderwerp: Zw<3ers, alias: Kouwenhoven. 

-GEHEIM.

In antwoord op UN vorengenoemd schrijven m oet wor-
, 

den medegedeeld, dat te Amsterdam niet is kunnen blijken 

wie met de ui t Amsterdam-Noord afkomstige man, aangeduid 
,, 

als Zweers en, als Kouwenhoven, wordt bedoeld. 
' 

' t ïJ .
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ZEER GETIEI?' 
-------

t\ . ,l 

U ITTREKSE'l 

Uit : .... .:llL.3.!.P.-12-

Àg .no. : ... $ff.#.(J.J: ...... 1 
Voor : ... a.ZLlf .. Q..C ... 1 

Compilatie van gegevens voorkononc1e in OD 905 
betreffende: 

{ gegevens en l•trecht) 

!!L]�
1
Gere,rd.u3 e,:eb0ren te �loerden 15-9-1899 gewoond 
hebbende te Utrecht,?aranaribostraat 56 bis A· 'rhans woner!de. te Eijmegen ?landstraat 2 •
Propaganda leider C.P.N. (vrijgestelde)

N00T: Er bestaat een PD 3108 ton Lame van G.�e W�AL. 

1. 

2. 

Dit PD bevat echter niets anders dan een lijst van oude stul:ken 
waarin de · 1.AJiL genoemd wordt. 
Uit deze stuk en blij�t dat de WAAL reeds een oude rot is in de 
C.P.P.
Hij tr�d op als agitator en propagandist.
Het laatst zou hij de tunet.ie van propaganda-en stakingsleider
in hot Distriot Utrecht gehad hebben •

Het eerste ds,1kt de naam v"d.V!AJ\L OP in een antwoord wat de 
I.D. Utrecht ons zendt op een verzoek om inliohtingen omtrent
de zgn" Bloedraad ven de C.P.r!.(etuk :e.1s211.d.d. 16-8-1947)
De I.T'. Utreoht antwoord hier als volgt op:

"De naam nBloedraad'' is bij de C .P.r. te Utreoht onbek"end. 
"Er is echter wel een inlichtingendienst te Utrecht,waarvan als 
"hoofd genoemd wordt:Gerardus de W.AAL,geb.15-9-1899 te raoerden, 
nwonende Para-mE.tribostraat f,6 bis A te Utrecht,pro· agandaleider 
�der o.P.N.
"Als zijn directe :nedewerkers woraen genoemd :"/illem FAAY ,geb. 
"22-12-l'"IA8,te Utrecht.wonencle Bloe:matraat 32 te Utrecht,penning 
"meester afdeling Utrecht-Oost der c .P.N. en RUB van der STEEr·, 
"(alias JASP'lï.:H8),geb.te Scheveningen 26-1-1921,·wonende ic. Ruie 
"'haverstraat M te Utrecht,:rropacandaleider der c. n .n .
I.D. te Ptrecht vervolgt dan met een nog vage omschrijving van
de taak en werh�vijze van de C.P.w.
In het kort omt het hierop neer dat er inlichtingen op allerlei
4\eb ed (politie,leger·, r"s.n. bedrijven,openbar-e werken,polieke .
stemming etc.) verzameld worden door versehillende partijleden.
r-Taast öeze ":l nlichtinrendiebst", van officieel als zodanig bev-end
staande part:t, il.Cnsen,zou er ook nog een srionnagedienst zijn
van 1eheime agente.
Deze beide diensten zouden nauw met elkaar samenwerken.
De berichten van de inlichtine.;en dienst zoudon naar <1e spionnage
dienst gaan,waar deze ber.ichten nader bekeken en uitgewerkt
worden.
I u zou "de ,MAL" v1el het hoofd zijn van do "inlichtingen dienst"
dooh niet van de spionnagedienst11 

(Rapport· !.Do Utrecht no.Al/811'47 d"d. 17-9-'47-ACD 21306 in
afschrift in OD 905)

.\ 
. 

Op 30-10-'47, uoi-dt doo:r I .• D.Utrocht gerapporteerd aat G.de r.AAL, 
aanwezig is geweest, op een vergadtH:ing welke op 26-10-'47 in 
Amsterdam gehouden is. 
Deze vergadering vond plaats tussen een drietal commissies van 
c.P.1'\, de E.v.c. en het rr.v.v.
Vermoedeli,il{ waren dit staking commissies. 
In dit rapport ·vordt de ·. n.AL betiteld als zijnde hoogstwaarsoh 
li ik "hoofdstakingsle dt.::r der C .P eN." 
Op.deze vergadering waren aanwezig YI1rIB�TtOF,van ELTE EN,R :n-:-

BOUW (verdere personalia onbekend) ;Gerben 'AGENJ\AR 



• 

•• 

drie vettegenwoordigers uit het buitenland (Frankrijk,Belgie en no g 
een lana);een secre�aria van de Russische Ambassade. 
Op de vergadering werd gesprolcen over de steking�n in Internatio
naal verbond. 
(I.D. Utr.echt A 1/1024'47 dd 30-10-'47-ACD 22726 -on 905) 

3. Verder wer·d e1· 1erapporteerd,dat op 27 Ootober '47 van 19.30 tot
s'naohts 2.00 een vergadering was gehouden in het C.P.N.-gebouw
Jtariaplaats tE; Utr�oht.

5. 

6. 

De aanwezige waren partljlf:lden buiten ttzeoht en verder onbekend,
aam ezig was rle W�\AL.
Er waren.bijzondere maatrégelen genomen om deze vergadering,zo
besloten mogelijk te houden,andere vergaderingen waren hiervoor
af�elast. .
(I.D. �tracht Al/1024'47 ,id 30-10-'47-ACD 22726-0D 905)

Op Dinsdag· 4· . ..'"overo.ber 1947 te plm. 20.10 kwl'lm de stakings commissie
van de C • .J?.N. bijeen.Naast van OOSTEN,DOl'JSEJ.....�.AR en G.A.FAAY was
ook G.de 11rAAL hierbij aanwezig.
Gesproken werd over de steunui tkerine; ::ian v.erkelozen grond\';Ar --ers •.
{I .D" iTtrecht Cl/1039'47 dd 6-11-'47 ... .ACD 22964 OD 905) 

n de nacht van Donderdag 20 op Vrijdag 21 rovember van 2.00 tot 4. 
werd er ten hui ze -van A.J .P. 'FnOt-':·-�1,T ,Gruttersdijk 42 bis een verga
dering gehouden waar alleen .iussisohe perso.,en en •el hoofdza eli �lr 

vrouwen aanwezig waren.Ook zou G.de "'.J\.1'\L (nier betiteld als stakings 
en prope�a�da leider) hierbi� tegenwoordie geweest zijn. 
(I.D. Utrecht Al/1085'47 dd 21-ll-'47-ACD252ö?-0LJ905) 

In een ra�port waarin gemeld wordt det Chris SMIT hoofd van de In
lichtingendienst de:r C.P.N. is,wordt o.a. 'het vol:rende gerap órteerd 
''Als hoofd van de Utrechtse afdeling ( v�n de Inlichtingendienst) 
nwordt genoemd G:ert11·flus de · i'\JL,lii.1 worê.t door zijn onaergesohikten 
"als ch0f en com -�w1ant bet5. teld. 
"Onder de \ 'AAL s·toan J .H.PIJPRR ·terwijl ook noe; een zekere Kfi.AlrER 
"genoemd wordt. 
"(Zie echter pt.l waar FAAY en v.d.ST�EN als medewerkers genoemd 
"worden). 
Verêer zegt he·t rapport nog: 
nop 13-11-1947 weed gerapporteerd ,aat in elke plaats d ergeli,;1 e 
"diensten zouden zijn. 

· ''De berichten word n op centrale puntPn verzameld en dan geJ1aald
�door 6 A 8 perso�en.
••Deze personen komen rr,éestal gelijktijdi.,. ons land binnen van uit
"Duitsland.
"Na de grensoverschrijding splitsen zij zich en gaan in groepen
"van 2 of !3 mo.n near het Hoorden en 3uiden van ons land en komen
"daar.na in Amsterdam bijeen.
"Daarna wordt op de zelfde vdjze weer naar Duitsland gereisd.
"In Duitsland komen zë Jan bijeen in een �ebouw met anderen.
"T-îier vmrd n ae be1·ichtan onderling uitgewisseld en gaan de :r,reder
"landse berichten naar ae Russische zone.
(I.D.Utrecllt Al/1091 9 4'7 dd 25-11- 9 47-ACD 25433-0D 905)

7. In een ra"'port van 8 Dec. '47 komt omtrent G.de "!AAL de V::->lgcnde
or.mer1"in,r; voor: ''Ge1•0.1 'us dr; .. ,li \1 r·.001�-l L'lichtineenàienst Afd.
"8edrijven bemonit zi.ch de 1ar.tste tijd VE,el met de E. V .C'!
( I. n. Utrecht Cl/1122 dd 8-lB-' •!1?-i!CD25790-0D 905}
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• In e�n ros !ek wat 2 onbe�ende met B.J.SC\BTIDERJ, secretaris
c.r .r .a.:tst,r:i.ct Utrecht had.:"on,v:ierd ,;ezer.d dat Gerardus de

10. 

·AAI de volgende week( 1-' -20 Deo. )moest zorgen c en nacht
bereikb�ar te 'zijn.
T1et P:88"c'l'ek wat .deze twoe onbo rende net SCHl,D J1. EHS he.de en
ging iri hc.:::rtizaak over e:m. vroU\-' <lie nodig was voor inlich
tingen werJ<. in nui t":i.and.
De beide onbe rende zouden vwrl\°en voor Ab · OEY..3'.0'' EU e een
zekere NidKILLA i.n Jtraatsburg.
{I.P.Utrecht lil/1143 d.d. 18-12-'4'7 l1CD2û593-0D 905).

Op 11 -12•'4? wordt nog het volgende gera_ppo:i:·teerd: 
ttGera1·dus '/AAL is b�:.jkens de bevolkings registers der 
"Gemeente Utreoht sinds 22 Ootobe1· 194'7 verhuisd naar Nijmegen 
"Elandstroa.t 2. 
"De bewoonster van Elr,mdl:rt:.raat 2, een zekere weduwe I OELOFSEN 
"is naai· de voormalige \,oning van G.de '"liAL,Faromaribostraat 
"56 bis A verhuisd. 
"Hoewel rr.v.OOJf"i'..'1'.if (voorz.c.P.U.distr.Utreoht) en· B.J.SC TRlro
"D"EES beide wonende T'aranaribostraat 54 bis .A ,de naaste buren 
"van G.ac '.'/AAL waren en zij aagelijks in t1et _partiji;,;ebouw 
zijn,is en wordt da.ar nir:mer over gesproken dat G.de 'lAAL

"verhuisd zou zijn. 
"Wanneer kameraden naar G"de '.1AAL vragen om hem te- spreken 
"wordt dit aangetekend en krijgen zij bericht wanneer hij in 
'·het gebouw vo1'vaoht worclt. 
•tDe eerste afsoraak is dat hij op 18 ""eo .194? weer in het ge-
"bouw zal zijn.
"Vermoed wordt da""i de '\.Ai. zlch met Bussen :!.nlaat en hen ea.11
'adrcsGen helpt en c1aarnaaat ook zich met wapenen bemoeit.
(I.D.t1trocht Î\1/1144'47 d.d 18-12-'47 ACD 2ö594-0D 905}.

1"'"od1.1r wordt nog ht:lt volgende p.erapportcerd: 
"Gcrarc us de ' 'f..AL, -:i;oboren to -7oerden 15-9-1899, wonende thann 
'•te r:tjme _,en,Elan strnat 2 { zie rapport I .D.Utrccht P./1 !To. 
"1144 '47} heeft ver lee en woel: af se.heid genomen ven de Utrccht
ftse leden va.n de C 0 P • .N •• DE ''!Al\L zou thans in !!ijmecen speciale 
contncten hebben en ver�orgen met Duitse cor:lilluniston • 
''In de plaats van ;::,:: :·r.A.l\L,die als hoofd van de Utreehtee afde
"ling van de Inlichtingendienst van de c.r.::. werd beschou11d, 
'tis thans aancewezen :J.AN HENDRIK PIJF":I:,goboren te Utrecht 
"10-2-1906,uonende te Zullen, '"o'öl.hoyenstraat 30.Doze zou in 
"dienst zijn bij de c.c.D.

I 
0 In de j_nllcht'ingendienst werken verder nog:JOH.A ... mEs HENDRIKUS 
"St5IT3,·,.eboren te .Aalten 22-6-1919,gehuwd met LIDIA im:ILI':VNA 
aT.A"'DO- '3?:."1 ,geb. te SCFITO:'.IITR ( usl.) 1-5-lg19,wonende Oude-
" graoht 29? te Utrecht en ALBEF.TUS r:.i1.r.LD:�1 , .,eboren te Utrecht 
"14-6-1896,eigonnar van autorijsohool (Lid v.d.Intern.Ver. 
wBellamy) ,m:ichtegnalstrnat 52 bis te Ut.recht. 
"De dive�·ac werkza&mheden zijn al.s volgt geregeld: 
"DE ·:"AL !::reef de gegevens van diverse bedrijven,bestaande uit: 
"wat de :t'e.b:rlok r·rocl:J.c.eer't,hooveel mensen er ,,orken;.;,.110eveel 
" % daorvim b'-'ltrouwbaf:l.r 1a,of ae fabriek voor oorlogs<loel�in
"den werkt ot an werl;en,plattegrond van de fabriek cnz.Hij 
•>bezorgde deze bflsoheiden bij bovenpénoemde S1!IT.3, die een en
"ander uitwer!�te.
"Vao.k waren dG bescheiden in vuile toestanö. of waren ae platte
"gronden niet ovcrzichteli.�k genoegoS 'ITTS geeft de papieren
"<foor aan VULD lî o '!at a.eze er mee iioet is onbekend.
(I.D. Al/ 20!948 cld 9-1-'48 -../\CD 27413 OD 905)

11. 
Op 15 Januari wordt bericht: 
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nGerardus D� '!AAL,geboren te 'loer "on 15-9-1899, thans wonende 
" te !U jnegen, ·c:1andstrnat 2, zou hoofd gewoxden zijn van de 
''grensdienst voor cle inlichtingen<lienst van de C .P • •  
"Uij zou �nkeJ.e com�1.mioteYJ. ter be .. -ohi1·Jctng '10bben,die goed 
r•bekend zij.n i.n het cren.1gebied"Deze mensen .maken öe reis 
"noar Duit•ü•md lnna� clv g:t'nnep&c'len en -corug door de aouane
:iposten. 
"D:S '!AAL zou ber chten o 1'�vaneen van CFmISTI-1' �n ;.:,.!fIT,geboren 
"'Le Amsterdam. 11-9-1-0?, wonende te Amete:r,1an,alhiei· enoemd 
"als het hoofd van de Inlichtingendienst van de C.P 0N. ,door 
"middel van .T .r . 3i'"IT.:;,gebo::en te /1alten 2:::-1-1919,wonende 
., ou=>egr'cht 29'?.( 'ie ropp.I.t;i:tr.li/1-�0''8 ACD 27413 OD905) 
"Spoec yerichten ""a, n vla JHIT3 naar ALBERT ·mLD::R,geb. te 
"Utrecht 14-e-1n95, ·1onende U chtegaalstraat 52 bis te Utrecht 
., Ha c'ieze �>e1··ci·1t .n dan 11et een a11to . ..,e,c-brongt. {fin zijn naam 
''zi. .. de navol.c:ren,1 0 konto1 ens a;egegovcn:I. 211'7?,: !'.-11�3 en L18{'7 
"Tn deze week ziJr, blH\Me teb"eningèn et· ütte lljnen(Blr:uw-
" drukken) naa!· ... 1mits gegl;lan en zoaden doorgezonden worden 
"i1ear Duitsland. Hdaar ,Jorden c1e stuk'ren af'p;egeven aan co:rrmiunis 
"ten, ,ue zorgdragen voor trans:;iort naar <le -:usslsc· e z.!>ne. 
(I.D .... Tt;r,Al/38•:'.8 dd 15-1-'48-JiCD 27Sö8-0D905) 

12. Op 23 Januari 1948 T.ç.,ar1 in 1,et -artijgeuouw aan de rariarJlaets

13 • 

het n volgende bericht binnen:

N.W. 3 groen" 
ten Oosten 20 
Lucht, 5 k.m. 

V'nnnacht 2 uu:t· 'i roo� �- vei lig. 
C. d. Tl/ • • 

f'it ber:lcht,t,at betreltking heeft op de drofpings (zie afz. 
rapport) ,is 1czier.i. de initialen op de" luatstls regel v�n dit 
bericht, vermoedelijk van G." E ··fl.A';., oflrnnstig. 
(I .n. Utx. 1\1/85' 48 d.d 29-1-' 4.8 ACD 284810D 905) 

Op 26 ;r cmuuri 194 bericht rtreoll t one: 
''Van oncontrcleer_ra:re zijde werd nogn.1(.üs <lr:.ngend de aandacht 
"gevestigd op de C.P.N.-er ,... .nE. !A,/\L,geb. to Teerden 15-9-'9'J, 
"thans 1 onenae te Pijmegen, .....,landstra,1t 2 .., 

11\Terschill'-ende tel:eninge 1 het ben hem� via de roods eerder .gera_ -
"pori:;eerden (;de ra:.port I.D 9Ftrec 11t A/1 o.38'48,d,d,15-1-'48) 
''ber0ikt ,o.('. v n de staalfabrieken ,e ::mro�,. KEIZ.....R ,de Draad-
nen Kabelfab1,leh'm en de :Jlui:Hcrken te Jutphaas en van de 
'Alumini1r'Jfabriek ·et omgeving. 
) I •.• Al/6 ' 6 dd 26-1-' 48 N'.:!D 28503-0D 905) ._ 

14. Op 10-2-'48 w,)rdt geI·nprorteer::1 dat inplaets. van G.ae '"AAL
een ners.'..>0-11 aaneewezen is als hoofd van de Inlichtingendienstin
ïtrecht,c'ie vol-ens )CiTl�""'.UI'��-u ''goed bij zou zljn!I .
Deze pers':>On wea:rvan de riarcre gegevens tot op heden onbe -end
zijn, zou ,.,onén in d(, :,.oaine:slaem te 1Jtrecht.
(t.D.�1/116'�8 d.d. 10-2-'48 ACD 29299 OD 905)

·15. In verband met de droppings wordt oritrent de "AL het volr,ende
gerapporteerd.
Bij een bezoek wat hij ebroc t heeft aan oCrlliEUDERS,zou hij
medegedeeld hebben,"dat hij de boel s'nachts liet ligeen en
de volP,ende morgen tegen zonsopc·a�ne; het terrein afzocht en
dan vervoerde'!
Bij dit vervoer zou hij g ,bruik maken van militaire voertui .en
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Peze vierden oir g Jhrut l:t om neten" te .helen. 
Omtrent (ie e<ho.rtc Huasen zou de WAAL gezeed hebben,dat het 
zo moo.D ijl� :ts on ê!eze �en. en onder te brengen. 
s 'rachts lukt :1e t wal ,rwr::ir on de dag 7,ou het ·ocili jker zijn. 
Een van àe i.nst ·uct1 es �ou zljn,�ot ze i:i,:,;t or;.der gebracht 
r.ogen rvord n in huizen wear :illecn vrouwen wonen. 
{I .D. Utreoht Al/ J.43' 48 dd 2·:l-2-' 48 P.CD 30068-0d 905) • 
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r , .. 
ACD/� 
DAT// t ·5b 

V 1 PAR: . _:,;,�� 

V Datum,! 3ö13i.�'9 1949

Onderwerp: Mededelingen berichtgever 1 AC&JJj"".90/z.... 
-----------------------------------------------------------
Berichtgever: betrouwbaar 
Waardering bericht: ad I: vooralsnog oncontroleerbaar 

ad II: betrouwbaar 
, ------- .---------------------.----------------------------

I. 

Betr.: Contact tussen-communisten en personen van Poolse 
nationaliteit. 

(J--J J�ar berichtgever mededeelt, zouden bij Adriaan v.d. 

� 
. ·ll.

./ 
���;, geb. 31-10-05, wonende Bremstraat 20 te Utrecht, 

� Polen zijn, die zich als zodanig uitgeven, doch in wer-� 
kelijkheid van Russische nationaliteit zijn; uit hun pa
pieren zou zulks uiteraard niet blijken. 

Ook zou LIDIA MIKILIWNA SMITS-TAMBOWSKA, geb. te Schi
tomir (Oekraine) 1-5-19, wonende Oudegracht 297 te Utrecht, 
omtrent wie reeds eerder is gerapporteerd, een bezoek aan 
dit adres gebracht hebben. 

Deze Polen zouden trachten te worden geplaatst op Wèrk
spoor of. de staalfabrie.k Demka te Zuilen ... 

Dezerzijds is bekend dat' dezer dagen aan dit adres zijn 
intrek heeft genomen BBONISLAW HERKA, geb. te Rusynov 
(Polen) 14-6-13, R.K.godsdienst, automonteur bij Werkspoor, 
afkomstig uit een gealliëerd kamp te Burtsbach (Dld), om-
trent wie tot dusver niets nadeligs bekend is geworden. 

Volgens-zegsman zouden de laatste tijd meerdere buiten
landers in ons land komen, die hoewel zij zich voor-Pool 
uitgeven, de Russische nationaliteit bezitten. De�e mensen 
zouden opdracht hebben zich met communisten in verbinding 
te stellen en, wanneer het sein daartoe wordt gegeven, de 
communistische le_iders behulpzaam te zijn. Zegsman had de 
indruk dat dit sein niet eerder komt, dan voor alle West
Europese landen tegelijk. 

Ook de districtsbestuurder der C.P.N., RICHARD VAN DER 
VELDE, geb. te Amsterdam 17-1-10, wonende Oudegracht 326 
te Utrecht, had zich uitgelaten dat deze Polen in het be
zit zijn van vals�-��pjeren. 

1 . Tevens zeide hij, dat verschillende Nederlandse· co�u
\ nisten - z.g.n. naar Rusland gegaan om daat de werkwiJze 

te bestuderen -, in werkelijkheid daar een opleiding ont-
. vingen. 

In dit verband zeide JEANNETTE CAROLINA GEERTJE STOF
KOOPER-DE RIDDER, geb. te Groningen 2-7-1900 : "Als wij 
goede ondergrondse werkers willen hebben, moet het ntet 
zo zijn als in de jaren 1940-45; deze mensen moeten poli
tiek goed geschoold worden en zoveel geestkracht hebben, 
dat zij zich desnoods doodvechten, doch nooit zich over
geven". Van Loveren was het hier niet geheel mee eens en 
zeide dat de ondetgrondse wel wat waard was geweest. Stof
kooper gaf dit wel toe, doch volgens haar hadden deze 
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lieden nooit uit de handen van de politie kunnen blijven, 
wat in het buitenland wel het geval was. 

In het partijgebouw van de C.P.N. te Utrecht zou een 
Pool regelmatig stukken komen brengen en halen. Deze Pool 
zou internationale verbindingeh hebben en �erken bij 
"Inventum" te Bilthoven. 

II. 

' Met betrekking tot de laatste alinea van rapport Verb. 
19, A/1 -253'49 dd 12-3-49, kan thans worden bericht, dat 
het Hoofdbestuur te Amsterdam heeft voorgeschreven dat 
over de districtsconferenties geen mededelingenbladen 
mogen verschijnen. Er mogen geen namen worden genoemd, 
vooral niet van nieuw benoemde functionarissen die buiten 
de steden wonen, daar deze meestal in hun omgeving niet 
bekend zijn. Ook werd het afgekeurd dat namen in "De 
Waarheid" waren gepubliceerd (zie voorlaatste alinea van 
bovengenoemd rapport). 

In verband met het feit dat in het Distri�tsbestuur 
waren gekozen: 
LEENDERT C}{RIST, geb. te Utrecht 17-7-13; wonende Kwartel
straat 23 bis te Utrecht, en 
GERARDUS ANTONIUS FAAY, geb. te Utrecht 15-5-18, wonende 
Nwe Keizersgracht 28 bis te Utrecht, _ . 
moesten hiervoor anderen in het afdelingsbestuur der CPN 
Utrecht worden gekozen. Tot dusver konden, naar het schijnt, 
hiervoor nog geen candidaten worden gevonden en een aan
gekondigde vergadering vond geen doorgang. 

Zegsmaq had de indruk, dat de jongeren worden verzameld 
om tot een of andere actie over te gaan en daarvoor worden 
georganiseerd en geinstrueerd in afzohderlijke voor hen te 
houden vergaderingen. De actie zou pas beginnen al.à. de 
E.V.C. kans ziet een staking van gr.ote omvang door te voeren.
De actie zou zo'n grote omvang moeten hebben dat het zowel
voor de cGmrnunisten als voor de regering het "er op of er
onder" zou betekenen. In verband hiermee was het zegsman
opgevallen, dat .verschillende personen die lid van ·het NVV
zijn, contributie aan de C.P.N. blijven betalen.

Elk land zou enkele afgevaardigden hebben die met afge
vaardigden uit andere landen regelmatig besprekingen houden 
over het in de betrokken landen te voeren beleid. Deze per
sonen, die in hun omgeving niet als communist bekend staan, 
komen een of iveemaal per jaar samen met contacten uit Rus
land. In het buitenland zouden deze mensen, volgens Stof
kooper, te veel in de gaten worden gehemden. Een en ander 
betitelde zij als: "Q�heime Raad". 



Vragen van C, n.a.v. C:\._zz<.2.JL 

1. Op welke gronden wordt vermoed <lat de Polen bij van der Vlist
in werkelij�ussen zijn?

2. Is het mogelijk de namen te geven zoals dêze op hun papieren
vo:emeld staan?

3. ,vanen bij van der Vlist nog andere Polen dan HERi..A?

4. Zou I-illfü,.A in werkelijkheid ook Rus zijn?

5. Het is bekend dat via D,P.-kampen in Duitsland Polen naar
Nederland komen. Op �elke gronden wordt aangenomen dat dit
Russen zijn?

6. Op welke gronden wordt aangenomen dat deze n:s.usGc,n" opdrachten
in NedPrland te vervullen zouden hebben.
Van ',ie ontvan.o·en zij die opdracht?
Tot ·7ie moeten zij zich ,·,enc"ien?

7. Is het mogelijk namen te geven van personen die van Tederland
naar Rusland zijn gegPan om de 11erlmijze te bestuderen?

8. Op "Telke gronden wordt aangenomen, dat de l?ool die bij Inventum
werkt internationale verbindin,q;en heeft?

.s::. Hoe heet hij?

Hoev1el dit stuk mogelijk waarheden bevat, komt er in I t rgeheel
niets voor dat eniee zekerheid geeft. Elke alinea bevat een a2ntal
vaa.rrheden, 1:1aarmee niet te wer�:en valt.
Mededelingen als Polen met valse papieren zijn totaal oncontro
leerbaar, pezj_en het isrote aantal Polen in Neder:i..and.

Van elke Pool in Nederland kan pezegd "'Orden, dat hij interna
tionale verbindinpen heeft.

Opmerkingen B III 

Naar de mening van C zijn de hier verstrekte gegevens, en over 
het alITemeen ook, te vaag. 
Kunnen in de toekomst geen concretere inlichtinp:en t'Torden ver-
strekt? 

Tijdens het dispuut daarover rees de vraag, of deze a,qent ·1el 
op de juiste wijze wordt gerund. De indruk is verkrefl'en, dat het 
initiatief aan de a,qent �ordt relaten. 
Resultaat: berichten over het�een cim het gebouw wordt gehoord en 
dat vele vaagheden ·:,orden doorgeq;even. 

Vol ens C zou deze man öp deze manier 5 jaar kunnen rapporteren, 
ter�ijl �ij dan nog geen vaststaande gegevens hebben. 

(l.edacht werd aan de mogelijkheid om de informa';ie op een andere 
wijze te verkrijgen. 
Is het mogelijk om het initiatief te doen uitgaan van ID Utrecht 
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door deze man bepaalde opdrachten te geven, o.m. door het stellen 
van concrete vra�en waarop alleen oen concreet ant1oord mo�elijk 
is, bijv. een beschrijving van het districtsbureau, met platte
gronden, bezetting personeel, welke bezoekers er komen en voor 
wie. 
Kunnen hem vragen gesteld \'lorden over bepaalde werkzaamheden van 
districts-functionarissen en(daarbij stukken van deze mensen 
tijdelijk in bezit krijgen ter inzage voor Id. 

Mo�elijk dat Id Utrecht reeds op deze wijze met hem v1erkt, 
d� zulks is nog niet gebleken • 
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UITTREIZSEL 

Uit : OD 1078 Naam: CPN - INLICHTINGENDIENST 

Naam: GEGÉVENS CPN - UTRECHT. 

Afz. : ID Utrecht 

Voor : OD 905 

Ag.nr: 60908 datum: 2j -4-49

Aard van het stuk: mededelingen uit Partijgebouw CPN te Utrecht. 

Uit een gesprek betreffende d� z.g. "Spiomiagediensten" werd het volgende 
opgevangen.: 

Uitgetr. door: 

Datum: 

�besta.an: plaatselijke inlichtingendiensten, 
binnenland.se in1ich tingenliensten 
een inlichtingendienst va.n De "Kominform" 

De plaatselijke inlichtingend.iäi.sten staan onder iemand van het Districts
bestuur der CPN. Deze geeft zijn gegegevens - zo nodig - door naar Amster
dam aan de binnenland.se inlichtingendienst. Inlichtingen op verzoek van de 
binnenlandse dienst aan de plaatselijke diensten worden zoveel mogelijk 
persoonlijk behandeld en persoonlijk doorgegeven. Over o.a. de Utrechtse 
inlichtingendienst waren klachten binnengekomen, dat deze niet goed func
tioneerde. 
De binnenlandse dienst geeft berichten. door aan personen die aan de buiten 
landse dienst van de Kominform werkzaam zijn. Ook doet de buitenlandse 
dienst verzoekm aan de binnenlandse inlichtingendienst om bepaalde in
lichtingen. 

Bij de besprèc ing over h.g. spionnagedienst werden· ook de namèll van 
V.AN GRONINGEN EN MEEUWSEN genoemi. Enige weken geleden werden deze nan en 
ook genoemd in verband met TAMBOWSKA (Lidia Mikiliwna Smits-'rambowska, 
geb. te Sjitomir, Oekraïne 1-5-19, wonende Oudeg:re.cht 297 te Utrecht). 
Meeuwsen en van Groningen zouden werkzaam zijn aan het Ministerie van 
Buitenland.se Zaken; het is echter nog niet bekend of deze namen juist 
zijn, of dat. het hier schuillµwen betreft. Sprekende over Tambowska -
van wie van CPN zijde wordt vermoed, dat zij wordt nagegaan - zeide STOF
KOOPER (Jeannette Carolina Geertje Stofkooper-de Ridder, geb o 2-7-1900 te 
Groningen, wonende Partijgebouw Mariaplaats 18 Utrecht) a"Dan moet zij niet 
meer in aanraking komen met die twee van Buitenland.se Zaken" 
Op dit moment werd zegsman weggestuurd. Toen hij terugkwam werden de na.men 
Meeuwsen en van Groningen genoemd, waarbij vod.Velde (Richard van der Veld 
geb. te Amsterdam 17-1-10, wonende Oudegre.cht 326 Utrecht) opmerkte a 
"Dan is het beter deze zaken op een ander over te schakelen". 

Gr 

16-10-50

Op aanwijzing van:· B III 



1TI'.TJ:STERIE VAN ALGÈHENE ZJ\fflî 

No.: B5901'7 
· III:t:!/IJii 3

Ond.: uw, brief A/1 No.335'49 
dd •. 30-3-'49. 
Russische actie in Nederland. 

•s-Grnvenhage, 10 �ei 1949.
n.�.v. 59017 v.Utrehct z.CO 

G .E HEIM 

Naar aanleiding van Uw terzijde vermeld schrijven 
en ter bevestiging van het mondeling onderhoud met het 
Hoofd van Uw I.D., moge ik U verzoeken mij met betrekking 
tot enige· ter zake gerezen vragen nader te ,;rillen doen 

'inlichten. 

In Uw rapport wordt f,;emeld, dat de bij v.d. YLIST 
zijnde Polen in werkelijkheid Russen zijn. Daar dit niet 11 
uit hun ryapieren blijkt,. is het van belang te weten 
op welke gronden dit wordt vermoed en hoe de namen 
en de verdere gegevens luiden, die op hun papieren 
zijn v0rmeld. De vraag rijst, of er bij v.d. VLIST ook 
andere rolen in huis zijn, behalve de in bedoeld rap-
port genoemde B. H�KA (14-6-1915) en of ten aanzien 
van laatstgenoemde v"ëïlicht ook vermoed wordt, dat 
hij in feite een Rus is. 

\ 

. "fat betreft de r11elding in Uw rapport, dat meerdere 
zich als Polen uitgevende buitenlanders in ons land 
komen, kan worden medegedeeld,-dat het bekend is, dat 
via D.P.-kampen in Duitsland inderdaad �olen naar 
Nederland komen. Gaarne zou ik echter verner1en op 
welke gronden zou moeten worden aangenomen, dat dit 
Russen zi�n en dat zij h.t.l. opdrachten zou·1 en moeten 
vervullen. Zou het mogelijk zijn vast te stellen van 
wi.e zij dr?.ze o!'dracllten ontvangen en tot wie zij 
zich r1oeten v:enden en hoe èLie opdrachten luiden? 

Voorts zal ik gaarne'nadere inlichtingen ontvangen 
betreffende de 1Tederlandse communisten, die naar 
Rusland zouden zijn gegaan z.g. om dê werlcwijze te 
hestud.eren. Fiet zal op prijs ·;orden festeld indien 
in dit verband enige namen zouden kunnen �orden ge-
noemd. 

Aan de Heer 
Iloofdco:mmissaris van îolitie 
te 
!L_! RECHT. &��1

i..
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Tevens zal ik het op prijs stellen te worden inga-

.licht omtrent de naam van de Pool, die bij Inventum te. 

Bilthoven werkt, benevens de gronden, ·waarop zou moeten

worden aangenomen, dat hij internationale verbindingen ·

onderhoudt. · L J ÎrvV q ": � 1

Ik moge U verzoeken Uw medewerking te willen ver'- p,� v 
lenen teneinde gehele of gedeeltelijke· beantwoording "' �· 

van het vorenstaande mogelijk te maken. 

Het Hoofd van de Dienst
\namens deze: 

f 



·1

''Il\lJSTR\IE VAN 
Bm��îENLANDSE ZAKEN 

\��t.,.,A; ... ,,,,-S! Gravenhage, 12 October 1949

B 59017 RanPel

Onè.: Russische actie in Nederland
· brief' A /1 No. 335'49 

, O.Jä. 30 Maart 1949. 

Hierm�de mo�e ik U in he.rinne.ring brengen mijn schrijven 
no. 59017 van 10 Hei 1�49, waarin ik U ·nadere inlichtineen ver
zocht betreft'ende een aantal te Uwent verblijvende Polen, die in
werkelijkheid Russen zouden zijn. 

l!et de naam van· de te Bilthoven bi,j Inventum werke.nde Pool 
werd ik intussen bij Uwerzijds schrijven E /8 no. 921/49 dd. 8.9.
1949 in kennis gesteld� 

,�et een spoedige beantwoording zult U mij z�er verplichten.

Hoofdcommissaris van Politie

w·8 �1� 

Het Hoofd van de Dienst
:y-I].amens deze: 

- \ 
ft 

J.G� Crabbendam.



l�INJ.ST"ERIE VAN 
BTh t\fi,]IILANDSE ZAICEN 

's-Gravenhage, lö Januari 1950 

No.: 

Ond.: 

RAPPEL. 

B59017 IIIf /h 3 XXOCXXXX�EXXXXXOCK 

D I E N ST G E H E I M 

Russische actie in Nederland. 

\ UIT_GEBOtl\1 

Hiermede moge ik U mijn schrijven no. 59017 dd. 10 Mei 1949 
in herinnering brengen. 

Een spoedige beantwoording zal door mij zeer op prijs �esteld 
worden. 

! Het Hoofd van de Dienst 

/ 
namens deze: 

1 
L.L. van La.ere

Heer Hoofdcommissaris van Politie 
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Verbinding: 19 
A/1 no. 360'49 CPN 
Onderwerp: Mededelingen uit het 

de C.P.N. te Utrecht 

Volgr-0. 

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

Berichtgever betrouwbaar 
Waardering bericht: idem. 

Op Maandag, 4-4-49, zijn de volgende personen op bezoek 
geweest bij LUCRIS DEKEMA EBBO JOHAN KRAMER, geb. te 
Vreeswijk 27-4-89, wonende Hobbemastraat 1a te Utrecht: 

..__VAL�OY en YEFKQV, beiden van de Russische ambassade, en 
DIETEMAN uit België. 

Dieteman en Verkov zijn bovendien op 30-3-49 op bezoek
geweest bij: 

�,BONIFACIUS VAN DER HAER, geb. te Den Haag 17-11-15, wonende
Koningslaan 63 te Utrecht. 

Voor dit bezoek mocht geen gebruik worden gemaakt van de 
particuliere auto. Deze werd in de stad geparkeerd en beiden
zijn met een autobQS van een der stadslijnen naar het adres 
van Van der Haer gegaan. Volgens BERNARDUS JOHANNES SCHREU

lnERS (geb. te Den Haag 4-2-19) moest dit, omdat het anders 
te veel opviel. 

Voorts zijn in de Jaarbeursweek verschillende vreemde
lingen aan het adres van genoemde Kramer geweest. 

Op Woensdag, 30-3-49, stopte een auto op de Mariaplaats 
tegenover het C.P.N. gebouw. Een dame stapte uit deze auto
en vertoefde ongeveer 7 minuten in het partijgebouw. 

/ Bedoelde auto was voorzien van letter en nummer R 8624
en tevens van een wit bord met·de letter�-

1 1t,, �-� J BQB SMIT uit Zuileq ( nadexe personalia niet bekend), 
" y / 

... Ï' diewas benoemd tot voorzitter van een nieuw te vormen 
• 1;.V {Jtf.f'� jeugdgroep uit de E.V.C. en het A.N.J.V. (zie rapport 

:J. A/1 no 310'49 dd 22-3-49), is uit deze functie ontheven, 
rr daar gebleken is dat hij de inhoud van in het partijgebouw 

gevoerde gesprekken aan andexen heeft medegedeeld. 

' > 

Op een bijeenkomst van vertrouwde communisten, waarbij 
zegsman echter niet tegenwoordig was, zou p.g. SCHREUDERS
hebben gezegd dat de huidige toestand het gevolg was van 
het ophitsen van de Westelijke landen van Europa door 
Amerika tot oorlog tegen Rusland; hij sprak zelfs van een
critieke toestand. wat in Frankrijk door de communisten 
is toegezegd, n.l. solidariteit met Rusland in geval van
een conflict, zal ook hier aan de leden gevraagd worden, 
hoewel dit eigenlijk overbodig is, daar wij toch reeds 
achter de Russen staan. Ten overvloede zou echter aan alle

\ leden vanaf 19 jaar de vraag zijn gesteld of zij in geval 
van oorlog volledig achter de Russen staan. 

'-
-2-

Ine auto van de Russische ambassads r V.A.Valkov, genummerd C D  142 
is meermalen te Utrecht gezien, o.a. bij het Poolse Tehuis aan ae 
Nieuwegracht. 



-2-

Verder had SCHREUDERS beloofd - in verband met de toename 
van leden door de wereld-werkloosheid - dat de oudere leden 
der partij anders behandeld zullen worden (een voorkeurs
behandeling) dan de nieuwere leden, die nu de gelederen 
versterken. 



No.: 59587 

Voor H.A.I.D. 
van B III 

:w_11�• s-Gra.venhaç,e, 9 �ei 1 '.)49.

n.a.v. schr. va.n Utrech:t 
no 59587. 

Ver�óeke. te. will.en doen nacraan v11e de houder is van 
het autonummer R-8624. 



\ UlTGEBOfJl-

�o:NIGTEP.TE VAN LGEIU�NE ZAKEN" 

No.: B59587 

Ond.: H. Ver.bruggen. 
IIIf /IIIi 3 

's�Gravonhage, 2 Juni 1949 

n.a.v. 59587 v. Ytrecht z.Co 

Bij qeze moge ik U berichten, dat op 30 irae.rt 1949
voor het înrtijgebouw van de c.P.N. te Utr.eoht een auto �etd 
gesignaleerd, voorzien van letter en nummer R 8524. 
·De inzittende was een onbekende vrouw, die gedurende
zeer kol:te tijd in het gebouw vertoefde.

Het kentel<en R 8024 is afgegeven aan R. VERBHUGGEN, 
vionende te Little Chute, u.s.A. Deze man zou vertoe-
ven op het 1::tdros Statenwee. 106-d te Uwent.

Ik moge U verzoeken mij te willen doen inlichten 
omtrent do personalia en politieke activiteit van 
VERBRUGGfilT voornoemd. Gelijke P.:e�ev·ens zal ik gearne 
vernemen omtrent degene, die op 30 li'."aart j.l. van 
zijn auto �ebruik rriaakte en de 1 nersonen, bij wie hij 
zijn intrek hee�t of had genomen. 

Aan de Heer 
Ilooraco�.misaaris van Folitie 
te 
ROTTERDA],'. 

Ret Tioofd van de Dïenst 

:r;

ns deze: 

1.1. van Laere 

/ 



ZEER GERE IIVI 

Verbinding: 19 
A/1 no. 479'49 CPN 
Onderwerp: Mededelingen uit het partijgebouw der C.P.N •. 

te Utrecht over de week van 1 tot 7-5-49 
----------------------------------------------------------

,-r�,;, Berichtgever betrouwbaar

��Il(.� 
Waardering

_
bericht,_

idem _________________________________ _

��!]�� Op Woensdagmorgen, 4-5-49, waren RICHARD VAN DER VELDE 
� f''�tl iJ". \ (geb. 17-1-10), BERNARDUS JOHANNES SCHREUDERS (geb.4-2-19)J,r"�JP/ en een zekere Bob (verdere gegevens niet bekend) bezig met · 

C 
een kistje, waarip.. 15 à 20 revolvers zaten. Uit de beschrij
ving van zegsman werd opgemaakt, dat dit oude militaire 
dienstrevolvers zijn. Deze waren niet voorzien van patronen, 
daar de gaten in de cilinders leeg waren. De kist werd, 

� 
direct na binnenkomst van zegsman, door Schreuders gesloten 

.., en naar een kamertje gebracht. Berichtgever had de indruk 

r 1 r' 
1 t> .b '. 

EV � � 
��I.... 

dat de wapens werden schoongemaakt. Het is niet bekend of 
de kist al dan niet uit het gebouw is verdwenen. 

( Door het hoofdbestuur te Amsterdam is een rapport ge-f vraagd over de ongevallen die in de loop van dit jaar hebben
plaats gehad bij de staalfabriek "Demka", v/h J .M. de Muinck 
Keizer te Zuilen. 

Het rapport betreffende het onlangs aldaar plaats gehad 
hebbende ongeval, waarbij twee personen het leven verloren, 

� kwam overeen met het rapport van de politie te Zuilen, 
L hetwelk rapporteur was medegedeeld • 

.In Utrecht woonachtige Polen hebben vorige week tweemaal 
vergaderd, n.l. eenmaal bij GERARD DEGENKAMP, geb. 18-5-04 
te Utrecht, wonende Keukenstraat 28 bis te Utrecht, en 
eenmaal bij een bewoner van het perceel A.B.C.straat 32 
boven te Utrecht (zal nog worden onderzocht.- Verb. 19) 
Beiden zijn communist, doch bezoeken nooit vergaderingen. 

Van der Velde deelde mede, - toen over de opheffing van 
de blokkade in Berlijn werd gesproken - dat het de opzet 
van Rusland was om de troepen zowel van Amerika als van 
Engeland en Rusland uit Duitsland weg te nemen. De Russen 
hadden voor een zodanige infiltratie zorg gedragen, dat 
zij dan practisch het bewind in handen kregen, niet alleen 
wat Oost-Duitsland, doch ook wat West-Duitsland betreft. 
In de socialistische partijen waren genoeg communisten 
die op het sein wachten zich als zodanig te openbaren. 
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jz�E� GEHEIM 

Verbinding: 19 
A/1 no. 672'49 CPN 

Datt1m: 

Onderwerp: Mededelingen llit het partijgebollw der C.P.N. 
naar aanleiding van de gehouden gemeenteraads
verkiezing. 

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

Berichtgever betrouwbaar 
waardering bericht: idem 
.-------------------------------------------------------------

In het partijgebollw werd een gesprek gevoerd tussen: 
JEANETTE ClROLINA GEERTJE STOFKOOPER- DE RIDDER, 
geb. te Groningen 2-7-1900; 
HENDRIK DIRK COR�IBLIS VAN OOSTEN, geb.te Delft 10-10-82, 
en een onbekende. 

Toen zegsman binnen kwam sprak Stofkooper over de cellen
bollw en de voorzitter hiervan. Deze voorzitter is in de 
partij onbe�1�à en staat in direct contact met de Russische
ambassEtde; eze beslist welke sabotage in de bedrijven het 
beste is. 

Volgens Stofkooper hadden zij van te voren geweten�dat 
het stemmenaantal der C.P.N. zou teruglopen, omdat ver
schillende leden zich in de eerste plaats moesten indringen 
in de organisaties van de P.v.d.A. en R.K. De opzet hiervan, 
n.l. het verkrijgen van meer inlichtingen uit deze organi
saties, was tot op heden niet zo erg gelukt.

Van Oosten beweerde dat de communisten voor de oorlog meer 
gedaan kregen dan nu; toen werd er wel eens geweld gebruikt, 
tegenwoordig is het maar praten en nog eens praten. Hij 
vervolgde: "Het zal mij benieuwen, wat jij (Stofkooper) 
nu in de Raad klaar zult maken. Nll kun je praten en een 

_grote mond opzetten". 
De onbekende zeide dat er in Utrecht fouten waren gemaakt 

Er waren wel leden overgeschakeld, maar toch ook weer niet 
zà veel. Er moeten veel meer vergaderingen belegd worden. 
Het geval 1indszenty heeft ons een klap gegeven. Iemand 
die nog een beetje geloof heeft, denkt hier over na. De 
partij heeft altijd beweerd dat zij de kerken zou vrij laten; 
nu nemen deze personen aan dat het straks in Nederland net 
zo zal gaan als in Hongarije. 

Stofkooper zei hierop: "Welja, eerst moet de K.V.P. de 
communisten afslachten en als die weg zijn gaat de P.v.d.A. 
er aan en is zij alleen de baas". 

· 1 

De laatste tijd zouden veel personen op de z.g. "zwarte 
lijst" geplaatst worden. De namen die op deze lijst moeten 
worden genoteerd worden alleen opgegeven door speciaal 

_ daartoe aangewezen CPN-ers.

\J"" 
'GEZIEN: 

-----



) ZEER GEHEIM 

Verbinding: 19 
C/1 no 723'49 CPM

l'::.�;
Datum: 12-7-49 JULI 1949 

-

Onderwerp: 
i 1\ i I t �j �'Î 

Vergadering in het partijgebouw van de r 

C.P.N. te Utrecht, gehouden in de morgen
van 8-7-49. 

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

Berichtgever betrouwbaar 
Waardering bericht idem 
---

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

lop deze vergadering waren 8 personen aanwezig,/o.a.: 
GERRIT WILHELMUS MORTIER, geb. 26-1-96, 

fr!�,N JOHAN WILLEM STOKKENTREEF, geb. te Hengelo 1-4-97, N.H. 
, godsdienst, beroep vroeger 2e schrijver bij het Gem. 

D. Electriciteits Bedrijf te Utrecht, thans vertegenwoordiger,
gehuwd met Johanna Theodora Petersen, geb. 26-4-01, wonende 

i·Y\· r'll
1 

Bolksbeekstraat 56 bis te Utrecht, 

.A 
f< V pPS ){.t.JACOBUS VAN WIJK, geb. te Leiden 25-5-05, N.H.godsdienst,

.._ 
, · 1beroep vroeger ambtenaar aan de Gem. Slachtplaats-Utrecht, 

e 

ltMli�l· t.ob�i thans werkzaam bij het Gem. Electr.,Bus- en Radiodistri
�t<,(tl, .. , :.A but ie bedrij:f; ( GEBRU) te Utrecht, wonende Amsterdamse

�' straatweg 386 te Utrecht, 
� t/PAJ U14i BERNARDUS 'JOHANNES SCHREUDERS, geb. 4-2-19, 

JEANNETTE CAROLINA GEERTJE STOFKOOPER-DE RIDDER, geb. 
2-7-1900.

? 

Toen zegsman binnen kwam ging het gesprek over het N.V.V.
Een der hiervoor genoemde personen beweerde, dat vele 
leden (van de CPN) lid zijn van de E.V.C. en hiervoor een 
kleine contributie betalen, doch moeten trachten zo ver 
mogelijk in de bestuursfuncties van het N.V.V. door te 
dringen. De partij stelt hiervoor ontwikkelde leden ter 
beschikking; dit zijn dan personen van wie niet bekend is 
dat zij lid zijn, of andere die officiëel bedanken. 

Wat het doel van een en ander was, werd toegelicht met 
een voorbeeld betreffende het partijwezen in West-Duitslan� 
Zegsman had hier zoveel van begrepen, dat hij dit met 
eigen woorden als volgt weergaf: "In West-Duitsland zijn 
b.v. 40000 communisten, waarvan slechts 15000 opdracht
hebben op de eigen partij te stemmen, terwijl de andere op 
de socialistische partij moesten stemm�n en ook met deze 
laatste partij moesten medewerken. Hierbij moesten zij 
trachten zo ver mogelijk in de socialistis,che partij door 
te dringen, ten einde alle geheimen en maatregelen aan 
de eigen partij door te geven. Zodoende lijkt de commu
nistische partij zwak, maat is in werkelijkheid veel ster
ker en kan zij op een critiek moment de socialistische 
partij dwingen tot maatregelen die z!j nodig acht. Deze 
methode zou thans gevolgd worden in het N.V. V. 11 

In de bijeenkomst werd de hoop uitgesproken dat de 
diamantbewerkersstaking in Amsterdam een unieke gelegen
heid zou zijn, om wanneer het zittende bestuur wordt ge
dwongen af te treden, enkele communistische leden in het 
nieuwe bestuur te laten optreden. 

Voiligens zegsman zouden maatregelen getroffen worden voor 
een zeeliedenstaking. Als reden zou worden opgegeven dat 
de zeelieden in verband met het verschil in de valuta
koersen niet meer met hun geld kunnen uitkomen en er 
daarom/ 300 per half jaar bij willen hebben. 

-2-
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mr zou dan ook getracht worden de havenarbeiders in 
/deze staking mee te krijgen. 

I' Twee personen uit Utrecht of omgeving zouden met een 
opdracht gaan werken in een steen- of pannenfabriek te 
Waalwijk. Een van hen zou daar reeds sinds kort werk-
zaam zijn. 

. o � e.P.!�·��1 ----
iJV'� �-*1-�- , Belangrijke bescheiden, die in het partijgebouw 
� 0 't. · worden gebruikt, worden voor het einde van de werk-

1,,fJ tijd weggehaald en niet meer door vaste medewerkers 1 ee naar huis genomen. De reden voor deze verandering
is niet bekend. 
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B 65957 III f /III h 3 

Tewerkstellimg van 
communisten in steen

. fabrieken. 

22 Juli 
XX.XX. 
n:xx 

n.a.v. schr. van Utrecht 65957 z. do. 

GEHEIM 

!, t·. : · i" r: ;.:.üo ç KT-· \ ' ,..1,-Kl' ._ 

1 ede te Uwer informatie moge ik U berichten, dat 
volgens hier berustende,· niet controleerbare gegevens, on
lanP,s 2 in Utrecht .of ome;eving wonende personen, van wie de 
namen vooralsnog onbekend zijn,door of' vanwege het bestuur 
van de Communistische Partij Nederland opdracht hebben ge
kregen te gaan werken op een steen- of pannenfabriek in Uw 
gemeente, vermoedelijk met het doel ontevredenheid te zaaien 
en propaganda te maken voor de c.P .N .• en (of') de Eenheids 
Vak Centrale '(E.V.C.). · , 

Een van hen zou daar alreeds werkzaam zijn. 
Ik moge U verzoeken mij te willen doen berichten 

of in de laatste tijd inderdaad uit Utrecht·arkomstiee ar
beiders op een dergelijke fabriek te we�k ·zijn gesteld. 

In bevestigend geval zal ik tevens gaarne in .kennis . 
worden gesteld met de personalia, politieke activiteit en 
verder van belang zijnde gegevens van de betrokkenen. 

Ik zal het verder zeer op prijs stellen ·te worden 
ingelicht omtrent àe onder de industrie-arbeiders in Uw ge-. 
meente heersende geest in het algemeen. 

· Het Hoofd van de
C�NTRALE VF.Il.IGHEIDSD!ENST. 

I
namens deze:

J .G. Crabbendam; 

De Heer CorJ?schef van Politie 
te 
AAL'''IJK 
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1
:i·-1 ,vJ�1 Op de eerste plaats zij �sel<Ldai 

in deze gemeente geen steen- of pannanfabriek 
zich bevindt.De meest nabij gelegen steen- en/ 
of pannanfabriek bevindt zich in Tilburg. 

No.65957. f · 

Sinds het laatste half jaar werd in het 
bevolkingsregister van Waalwijk een drietal 
personen,komende van Utrecht of omgeving,in
geschreven.Een hiervan is inmiddels weer ver
huisd naar de gemeente Ammerzoden,doch is hier 
nog werkzaam als ijscoventer.Deze is ech�er 
meer een oplichter dan een communist of iets 
dergelijks.De beide anderen komen echter niet 
in aanmerking voor de aangegeven personen. 

Ik heb nog enkele grote schoenfabrieken 
bezocht om te vernemen of daar mogelijk be
doelde personen werkzaam konden zijn.Aldaar 
waren echter geen personen,komende van Utrecht 
of omgeving,te werk gesteld. 

Het wachten is nuq:> wat nauwkeuriger ge
gevens omtrent bedoelde personen. 

Onder de industriearbeiders in deze ge
meente heerst in 1 t algemeen een goede gezonde 
geest. I.D.
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Utrecht,gehouden op 27-7-'49. 1 

Berichtgever: betrouwbaar 
waardering bericht: idem. 

< Aanwezig waren : 
� NICOLAAS MARINUS HENDRIKUS VAN BENTEM, geb.te Utrecht 11-8-84 
�MARINUS LAMBERTUS PIETER WOU'.1.'ER DIELESSE,geb.te Utrecht 

22-11-1913,
� JOHANNi PAULINA CORNELIA ROETERDINK, geb.te Utrecht 8-11-'26, 
� ALBERTUS DE RIJK, geb.te Utrecht 18-3-1922, 
( MARINUS WAMMES, geb.te Culemborg 11-6-1904. 

De leiding berustte bij van Bentem.Aanvankelijk was de 
vergaderingbelegd om over het massa-omtslag te spreke �an
gezien de opkomst zo slecht was,ging dit niet door,maar kon 
volgens van Bentem wel eens even gepraat worden. 

Eerst deed een lijst de ronde,waarop reeds door de le
den van het A.N.J.V. en ie Nederlandse Vrouwenbeweging was 
getekend.Deze lijst was bestemd om naar Amsterdam te worlden 
gezonden;er werd in gevraagd de onmiddellijke vrijlating 

. Ivan Mol en Langendijk. - .__., 

Van Bentem begon hierna verschillende foto's te laten 
zien van het leven in de fabrieken in Rusland.Hij vertelde 
daarbij over de sociale toestanden,o.a.dat wanneer de mannen 

Ain militaire dienst waren,hun vrouwen niet gesteund werden 
tmaar hun eigen brood moesten verdienen,tenzij op medisch 

advies rust voorgeschreven was.In dat geval kregen de vrou-
wen het volle salaris wat door de mannen was verdiend. 

Daarna kwam het gesprek op de oorlogskansen,waarbij 
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van Bentem vertelde,dat de meeste mensen zich blind staarden 
op Rusland alsof daar het oorlogsgevaar vandaan moest komen. 
Daarbij werd vergeten om naar China,Indonesië en Japan te 
kijken.Indonesië is voor Nederland verloren en welke rege
ring àaar ook gevormd wordt,uiteindelijk wordt het een com-
munistisch regiem. (!) q rl .
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Hierna kwam het gesprek�top Joego-Sla\7Jië,waarbij van 
Bentem opmerkte dat Tito een dJbbelrol speelde;dit behoeft 
niet aan de grote klok gehangen te worden.Tmto tracht met 
Amerika een lenin te sluiten.Deze gelden of oederen di�
nen me e tot hers e van Rusland.Rus an s eun e n.l.tot 
op heden Joego-Slavie in het geheim en alle mededelin err 
over grenss ui ingen oor i o is camou age. us an heeft 
thans veel moeite met de part1Sahert in eige� land.Dit leger 
van 35.000 man neemt steeds in omvang toe en baart Rusland 
zorgen.Zij zijn goed bewapend met wapens van de laatste 
oorlog.Door Rusland zal ger)tacht worden dit partisanen-lege! 
op te ruimen.Op dit moment kwam JEANETTE CAROLINA GEERT�E 

P\ STOFKOOPER - DE RIDJ;JER, geboren te Gron,ingen 2-7-1900 binnen 
Zij zeide dat het niet nodig was dat dergelijke zaken hier 
besproken werden en dat Stalin dat zelf wel zou regelen. 

Van Bentem bleef echter doorpraten en zei,dat dan der
gelijke bErichèèn niet door Rusland vers reid moesten worden 
als daar in besloten kring niet over g prokkn mocht worden. 
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Qnderw�!.Q� Mededelingen, afkomstig uit het partijgebouw 
der C.P.N. te Utrecht (week 1-6 Aug. 19�9) 

Berichtgever: betrouwbaar 
waardering bericht: idem 

l ,, BERNARDUS JOHANNES SCHREUDERS (4-2-19) is uit zijn be
o X stuursfunctie ontdlagen en zal waarschijnlijk weer monteur 

� O.� worden in de verwarmingstechniek. De reden van zijn ont-
� \'b1-� slag is , dat hij geen orde op zaken gesteld en te veel ge
� praat heeft. Hij is voorlopig gehandhaafd als gewoon lid. 

Uit Amsterdam waren berichten binnen gekomen, dat van de 
afd. Utrecht bij de politie zaken bekend waren geworden, 
die niet buiten het partijgebouw mochten komen. Er zouden 
zelfs afschriften van getypte stukken bij de politie zijn 
terecht gekomen. 

"'
[:

' MARINUS LAMBERTUS PIETER WOUTER DIELESSEN (22-11-13), 
P,'b ook wel genaamd "BOB", gaat voor opleiding naar Rusland.

lb, · · Hij was belast met administratieve werkzaamheden voor "De 
S l S"1. Waar he id"� 
� Thans worden de functies van Schreuders en Dielessen · 

waargenomen door: 
�f: · �JEANETTE CAROLINA GEERTJE STOFKOOPER- DE RIDDER (2-7-1900),
� .• '<IMjgestaan door ARIE GIOACHINO DEANA (17-12-13). ?o,t91t9 

. 
� 

LBinnenkort wordt een plaatsvervanger voor Schreuder,s
� �.J� 

I 
aangewezen: het gerucht gaat dat dit ALBERTUS DE RIJK 

� . 
(18-3-22) zal zijn� 

Naar aanleiding van het vertrek van Bob Dielessen voor
noemd werd verteld dat er meerdere personen naar Ruslan 
�- Zegsman had gehoord van personen, waarvan enkelen 
uit Amsterdam. Namen werden niet genoemd. Ook zouden er 

�-a:a: 17 personen uit Indonesië naar Rusland gaan. Van deze 17 
/� waren de meesten Nederlanders ; enkelen van hen waren als

vermis t opgegeven. 
Volgens bewering van Stofkooper zou het streven zijn 

om deze mensen een officiersopleiding te geven om zodoende 
bij ev. gebeurtenissen over behoorlijk kader te kunnen be
schikken. Volgens dezelfde bewering zou door de Russische 
communistische partij een op�oep zijn gericht tot de an
dere communistische partijen om meerdere personen naar 
Rusland te zenden. Ook zouden verschillende van deze per
sonen worden ingezet aan een der fronten (welke werd niet 
genoemd), 
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Volgens Stofkooper zullen, als straks het Nederlandse 
leger is verdwenen, de contracten die opgemaakt worden 
op de Ronde Tafel-conferentie van nul en gener waarde 
blijken te zijn. De communisten zullen dan de zaak op
knappen en beter dan de Nederlanders hebben gedaan. 
Laat de Ned. regering niet trachten weer troepen aan wal 
te zetten, want dan is het spel uit. De communisten krij
gen in Indonesië de zaak in handen en daarmee is Rusland 
de sterkste macht in de wereld. Verder zei zij, dat de 
strijd in China ten einde loopt. Wij zullen dan zien dat 
China samenspant met de Japanners. Stalin zou, volgens 
dezelfde bewering, gezegd hebben dat hij overtuigd was 
dat deze wereld alleen tot rust was te brengen door een 
nieuwe oorlog. Voiligens Stofkooper zal de Rus ook in ons 
land verschijnen en ons bevrijden van het Katholieke 
gevaar. De katholieken zetten de hele wereld in vlam. 
De Russen zullen echter niet baas kunnen blijven in Europa 
daat de communistisEhe partijen hier geheel andere denk
beelden hebben, die niet stroken met de ideologie van het 
Russische communisme. Daardoor zal Rusland gedwongen wor
den zich terug te trekken. Engeland kan worden beschouwd 
als niet meer van betekenis, terwijl Amerika corrupt is. 
Vooral in Amerika zijn verbindingen door geh:Lme agenten 
gelegd met vooraanstaande personen daar. 

� X\ GERRIT WILHELMUS MORTIER (26-1-96) zou thans aan de bellrt
zijn om als lid te worden geschrapt in verband met het feit 

,...it.. A dat hij een blaadje van de N,S, had gegeven aan een buiten-v, • staander. In dit blaadfje zou een oproep geplaatst zijn om 
�o"°' de arbeiders van de N,S, te bewegen zich achter de stakende 
iJ massa te plaatsen als het zover was. 

�bi) uit zijn bestullrsfunctie is ontslagen; als reden werd op-
lrl Alsnog werd bekend dat GERARDUS ANTONIUS FAAY (15-5-18)

r· 1 � gegeven dat hij niet actief genoeg is geweest tijdens de 
S" S"' t:, <> ge mee nteraadsver kie zingen. 

. Voor Schreuders is door het Koofdbestuur iemand uit 
Amsterdam aangesteld; de naam is nog niet bekend. 

"De Werkspoorstemmen", de bedrijfskrant van Werkspoor 
te Amsterdam is thans - in afwachting van een eigen kxant -
voor het eerst te Zuilen verspreid. Een fotocopie hiervan 
wordt bij dit rapport gevoegd. 

\,\.,,.,. GEZIEN: 
Bijlage: 1. p 
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Uitgave voor het personeel van Werkspoor JULI 1949 

erkspoorstemme, 
C.P.N. (De Waarheid) Keizersgracht 323 Amsterdam Tclcf. 40423 
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1••�11·so111•el�11e1•cni;:·in;:· 
d1• st rijclharf' \'akorganisatlt•. In hf't woord tmlldarlfrlt 1111td1•kk1•11 \\'t• nog ht•t woord "S111id1•" dat stt·rl< hPtrkt-nt. Soliduritt•lt lwtruc•htPH, ht•trkrnt clan ook, dat \\'1• ons sfrrk k1mn1•11 maken. 

<.:anrnC' zag ik dil artil<ell jP geplaatst in Uw veel gelezen blad, waarvoor dan ook bij voorbaat mijn hartelijke dank. Van verschillende kanten is het vrangstuk "dC' Pcrsoncf'lsverenîging" reeds bt•scht'l'VCn. en ik zou dan in het bijzonder in willen gaan op het laatste nrlikcltjC', geschreven door een sportb,•odcnaar. Dl' sportbeoefenaar schrijft dan. dat uit zijn oogpunt bezien de cloorslnggcvendc factor is, de smallt.,, b,•u1·zen van de arbeiders enerzijds en 1lt• contributies anderzijds. en dat juist daarom ('Cn personeelsvereniging toe te tien is. en dan zo vrij om daarovèr met van mening te verschillen en ben het 111l'C'r eens met de schrijver van een eerder geplaatst artikel, over hetzelfde onderwerp. waarin hij schreef, dat een prrsoncelsvcreniging één van de middelen is om de arbeiders van de strijd af tr houden. En juist de strijd daar gaat het om!!!! In zijn artikel schrijft "sportbeoefenaar" zelf. dat juist de smalle beurzen een onth•rkomen kunnen vinden in een personeelsvereniging. M.a.w. hij is niet vrij, nan welke club of vereniging hij zijn kral'htcn geeft. Hij wordt gedwongen om aan zijn \'Crlangens te voldoen t. o.z. van de sport, toe te treden tot een persunt·l·lsn•reniging. ls het een wonder. 

Solidariteit 
t.r 1.al in clt• arbdd1•rsw1•r1·ld w1•J g(•t•n lwlungrijkn begrip :,.ijn aan tr wljzt'n tlun datgt•ru•, wat nu•n nmh•r solldari· 11-it n•rstaat. 1-11'1 kapltalistisch1• sfrl· ,1·1 i� in frifr rc•rds faillic•t en tracht 1111-. in haar \'al mee tt• sh•urcn. \Vc zul-1!•11 "r nmr mm•tt•n zorgt•u ons hijtijtls 111111 dt• n•rnit·tigt•nclt' gn•c•p ,·an hc•t kapitalistische• munstu te ontworstelen. Jn-·om,•mh• tijcl 1.ulh•11 d1• klass1•n-ho II daarom stl't•.ds mt•t•r tm·nc•-uwr :,.ui d1· strijd frlh•r worden, alh·r-, ... r .. 1 op twt tt-rr1•in ,·an lwt f'conomi· .. c·lll' lt•\'t•n. :'\og strnls is de• zo brood· nmlli:1· e•t•nht·id ,·an ullc• wnkt•rs organi. ,aturisc·h nll'l tot stand gt•bracht. DP h1·,111n•n d,·r l'nit•bond1•11 hebben nog i.ll't•cli- t!P 1•1•nh1•id ,·an uilt• ,n•rkrrs gc.. uhulP,·rtl 1•11 dut he•f'ft dt• arbt'idt•rs-1,la,-.1, n·e•ds onnoc•m,·lijk ,·rel schade lwrul,l;:c•ml. 1)1' .. 11 1 i cl a r i t 1• 1 t Is 1•chtt-r een mach-11,i.: 111itlth•I nm dt• nog bt•staandl' n11ttt-lo1.1• l'fl kun!'itmotlg In stamt gf'houtll'n n1kbnndi4trgt•nMtf'llingt•n te n,·er· hrni:gn1 t•n dus nwt d1· do.ad toch in frih• 1·t•nlll'id tt- formt•rcn, om· de nood-

dat een directie aan de verlangens van een deel van het personeel op deze manit•r tegemoet komt. om daarmee de ontrvredenhcîd van de sportliefhebbers weg Le nemen? Omclat de ontspanning deel uitmaakt van het levenspeil van de arbeidersklasse, heeft men dit gedc1.,•ltelijk ondervangen, anders zouden cle arbeiders er voor vechten. Mij lijkt het echter beter om de strijd aan te binden om te komen tot een wat bredere beurs, clan zou je ook in staat zijn om de sport te beoefenen in die vereniging die je zelf wenst. Hiermede wil ik niet zeggen, dat wc op sportgebied alleen gedwongen worden te doen, wat ons opgelegd wordt door anderen. Neen, want er zijn veel meer en m.i. belangrijker dingen als sport. Neem nou b.v. roomboter en margarine, waaroni eet je geen roomboter? Omdat je het niet Just? Vast niet. maar wel, omdat je ged\'Vongen wordt margarine te eten. \\·uarop loop je in het goedkoopste C. & A.-tje en moeder de vrouw in de goedkoopste japon en mantel? Schoenen, dito!! Je wordt van alle kanten gedwongen een leven te leven dat je zelf niet wenst. Toch gaat de algemene roep, dat wij zo vrij zijn. en mocht jr soms daar tl'gen op komen. ben je C'en communist! ARBEll>ERS - O:'>TWAAKT! 
zakt•lijkc strijd mogl.'lijk h' makt•n. Dit wordt door df' arlu•ld1•rsklass1• gelukkig sfrc•ds mrt•r bcgrPJH'll Hoc• staat h1•t ml'i ht•n, dit· r1•f'cls lid zijn \'an t-t•n st rijclhar1· \'akorganisatit• rn dit' week in, w1•1•li uit hun cont ributit·gehh•n ,·an hun to(•h ui ,·rt•l tP laag Inkomen moctt!n afknijp1•11'! Geldt dt• solhlarlteit ook ,·oor hen? \\'t> kunnen rustig ,·aststellen. tlat df'7.f' kanwradt•n tot hrt m1•1•st bcwust1• derl dt•r arbPÎIÏ1•rsklassr b1•horl'n 1•11 juist claarnm zulh•n zij in dt• ,•t•rstP plaats begrijpen, dat de cont ributlcgchlt•n a 11 c c n in st1•cds toenf'mende mate 011\'oldoende zijn om de steeds feller wordende strijd te financieren. ZU zullen ook bctf'r dan wie ook begrijpen, dat een strijdbare ,·akorganisatie 1•r n l" t aUrcn is \'oor de aangf"sloten le•thm, doch ,·oor du gehele arbeiders· klasse. Dat iedere arbeider derhah·e lid m'tll't worden ,·an t!cn st rijdbarc \'t\korganlsatie is duidelijk, maar we zullen dit tlof'l ,·pel PPrdt•r kunnen bereiken, indien we a 11 e arlwlders, hoe ook ge· organi!wcrd of ongtiorganlseerd, In hun strijd helpen omlcrstcunen. Daarom gt'ldt de solidariteit ook en misschien zelfs In het bUzonder \'oor de leden \'an 

Daarom ,·rlt•rnlt•n, trkent 01; dt• lijsten, gt-t•ft :,.on•rl gt• kunt misst•n, dan maken w1• ons m1•t e•lkaar sterk 1•11 dragen t•r In ht•t hij1.onder toP hij, ht!t mo· ment ,·oor o n  z ,. lH!\'rljdlng dJchfrrbU te brengen. 
Yarnnlic-lijd 

in de Sovjet-Unie De grondwet kent de staatsburger van de U.S.S.R. niet slechts het recht toe op materiële verzorging in geval van ziekte en kosteloze medische hulp, maar zij garandeert tevens elke Sow jet-werker een betaalde vacantie van 2-·1 of zelfs 8 weken. Staat en vakbewegingen zorgen ervoor dat de arhcidcr Pn zijn gezin de \"acantic gratis of tegen een zeer geringe vergoeding in vacanticoorden. rusthuizen of sanatoria ltan doorbrengen. De lengte van de \'acantic wor<lt bepaald door de aa,tl van het werk. b.v. ,·oor zwaanlPr \\"(·rk wordt langer verblijf in rusthuizen l·n sanatoria gegeven. Thans beschikt haast elk bedrijf over een eigen vacantic- of herstellingsoord. Van jaar tot jaar breidt zich het net van recreatie.centra uit. In tegenstelling b.v. met 19·17 konden verleden jaar 28.000 vacantîcgangcrs meer worden opgenomen. In totaal deden 2 millioen Sow jet-burg-crs nieuw<' krachten op in de meest gezonde en mooiste streken der S.U. Or rivièra van de S.U. is c.lC" ZuiclelijkC' oever van de Krim. tiaar rijpen langs de hellingen van de kust vele soorten zuidvruchten en schi_int haast het gehele jaar de zon. De zon boven de Franse en Italiaanse riviêra beschijnt alleen luxeuze hotels en vermaak-ccntra's, waar alleen plaats is voor mensen die veel geld kunnen uitgeven. Maar de zon die boven de Krim lacht. ziet lange rijen sanatoria, bad- en r<'creatieoorden gebouwd en bestemd voor het gehele Sow jet-volk. Uit ell\e stad stromen in de zomer honderden groepen van twintig tot dertig kimlL•ren oncl<'r leiding van jeugclleiders en ondC'n,·ijzC'rs naar buiten. op trek door hun land. waar zij in bossen en aan lfü.•ren hun kampen op slaan. In de zomer van 1948 zijn nit•t minder dan 6 millioen schoolkîncleren er op uit getrokken te voet, per stoomboot, met auto of trein. Dit jaar zullen de vakbewegingen voor (Zie pag. 4) 



Neem de werkers steeds meer 
g ven, dan heeft de wcrkloZL' n rbeidi'r recht op uitkering. Voor de uitkering, wat wachtgeld brtrcft, moet de ondcrnC"mC"r de kosten dragen, wat de wrrklooshcidsuitkering betreft, de Slaat. �it is het beginsel van de huidige regering. Het kwam ook weer tot uitdrukking bij de behandeling van de wet op de verzekering van de werkgevers bij onv.rijwilligc werkloosheid. De wet zegt, dat de werknemer een aantal dagen per jaar verzekerd zal zi�n tegen onvrijwillige werkloosheid. D1t bct('kcnt dus. dat de arbeider er niets aan zal kunnen doen nis hij zonder werk komt. Ondanks dit feit zal hij toch voor de vcnwkcring moeten betalen. Hoeveel? Er is daarop door de Minister geen 

concreet antwoord gcg-cven, ondanks hC'rhanlll aandringen van de communistische afgevaardigden in de Tweede Kamer. \Ynt staat wel vnst? Voor de wachtgf'ldvcrzckcring, die mininrn.al 48 dagen per jaar zal bedragen, na<lnt dr wcrknPmcr 156 dagen in de voorafgannclc 12 maanden van zijn wrrkloosh('id gewerkt zal hebben, moet de prrmic \'oor de helft door de ,i.·crkgt'vrr en de hclfl door de werknemer brtanld worden. Voo,: de W<'rklooshcidsverzckcring, die> 
-11aal 126 dagen per jaar zal ben. vrrminderd met het aantal dawachtgeld. dat de werkloze !'eeds hc<'ft getrokken, moet een kwart van de pr<'mic door cle werkgever, een kwart 
clo9r de wcrkncmrr en ëJe hrlft door de Staat worden betaald. Men schat de bijdragen voor de werknrmrr voor clc wachtgeld en wcrkloosheiclsvcrzrl<rring, bij normale werkloosheid, dar. is als slechts G'i� wcrkloosh('irl in de bctrêffende industrie-tak hrPrRt. op ruim 2% van het loon. Maar stijgt de werkloosheid b.v. op het dubbrlr dan zul ook de bijdrage verdubbelen. In het gunstigste geval zal dus de werknC'mcr ·yan elke verdiende gulden in de tockonlflt 2 cent, maar het kan ook ·1 of 5 cent voor de werkloosheid en wachtgeld aan premie moeten betalen. En wat krijgt dè arbeider er voor terug? 8 weken 80'"} van zijn loon, nis hij gehuwd is, volgens de wachtgeldregeling. zeggen de voorstanders en dan nog 13 weken 80';� van zijn loon uit de werkloosheidsverzekering. Het klinkt niet gek, maar is het zo? Als een arbeider zonder komt, dan kan hij In de wachtgeldregeling opgenomen worden. Maar hU kan ook naar de werkverschnffing gestuurd worden. Pas als het bestuur van het wachtgeldfonds vrr_. dat werk in de werkverschaf-fin passend werk voor hem is, zal 
hij 8 weken uitbetaald krijgen. Is hij dnn uitg<'trokkcn van de wachtgt>ldrrgclin;;. clan kan hij direct naar de wrrk\'L•rschaffing gestuurd worden, en krijgt hij. ondanks hct feit dat hij pre-11111' h<'tnnld heeft en verzekerd is tegen \\'l'rkloosheld geen cent. Dnnrbij komt dat de wet een aantal bl'pnllngen brvat, die het mogelijk maken de verzekerde niet uit te betalen. Bx. d<' zeell�den gaan staken, daardoor komen de havenarbeiders zonder werk, dnn zullen zij geen wachtgeld en geen werkloosheidsuitkering krijgen. Dil voorbeeld Is natuurlijk op iedere bedrijfstak vun torpnssing. Een arbei-

der is zonder werk en er wordt hem ergens in ons land werk aangeboden. \Veigert hij dit. �dan krijgt hij geen uitkering. Een arbeider komt b.v. zonder werk, niet, omdat er geen werk zou zijn, of dat zijn handen niet zouden deugen. maar omdat zijn maatschappelijke of politieke opvattingen de baas niet aan staan. Dan krijgt hij geen uitkering. En zo zijn er in deze wet tal van bepalingen, die de uitkering aan een werkloze kunnen verhinderen. De enige fractie, die in de Tweede Kamer principieel tegen deze bepalingen 
in de wet is opgetreden, is de communistische fractie. Zij stelde voorop, dat de arbeider recht op arbeid heeft. Kan de maatschappij hem geen arbeid 

Bovendien moet de uitkering net zolangduren als de onvrijwillige WC'rkloosh('id. Arbeiders, die uitkering geniC"tcn krnchtcns de wachtgeld of wcrklooshcirlsv,..rzckcring, mogen niet tegen hun wil nanr de werkverschaffing worden g't"Stuunl. Voor dit standpunt is de Communistische fractie opgetreden. Zij hrt-.ft in ût'zc zin amendt"mcnten-voorslcllen tot wijzigingen up de wet ingediend. D"Z<' werden door alle niet-communisten nfgewezen. Omdat de regering d(' arbriders reeds nu een prrmi, .. ,·oor event111·k werkloosheid wil laten betalen en mC't d('ze wet de rechten van het W<'rkcnch· vo11c nog verder beknot, hebben de communisten in de Tweede Kamer tc•gen deze wet gestemd. 

Politie-optreden 
rondom ,,Het IJzeren Gordijn" 

De laatste wcl<cn zijn er dingen gebeurd. de moeite waard om er even bij stil te staan \Vij moeten daarbij eens teruggaan naar de nog zo kort achtrr ons liggende verkiezingsstrijd. Tot in den trcure werd tegen de communisten in hc>t ,·eld gevoerd, dat wij alleen gPen democraten waren en dat alle overige democraten ,·nn het zuiversh' water zijn En hocvclcn zijn er die daar nog op in\'licgen en om die reden hun stC'lll aan de communisten onthielden. Vooral deze kameraden, in het bijzonclrr als zij zelf tol de arbeiclersklasse brhoren. moeten daarom ,·oornl uit de jongste gebeurtenissen in .Amsterdam hun conclusie trekken. \Vij hebben hier op hC't oog de vertoning van de film ,.Het IJzeren Gordijn". Ten eerste wi1len wij hier ten overvloede verklaren, waarom onze partij tegen deze film haar protest heeft laten horen. Deze film is niet eenvoudig een wanproduct van Amerikaanse film-cultuur, maar heeft de strekking een oorlogsgeest Le kweken en haat tegen het land van het Socialisme te verwekken. Daarnaast de antisemitische strekking, voldoende om de laaghartige opzet van dit alles aan te tonen. Als "Vrije Volk" ep .,Parool" defilm aJs onschuldig voorstellen, niet de moei te waard je er druk om te maken, dan heeft dat slechts de bedoeling om de waakzaamheid van de arbeiders te verstappen en om cl� mensen in slaap te wiegen. Deze film is van Amerikaansfascistische soort, en herinnert ons aan de vroegere fascistische films van Duitse zijde. Daarom is het onze plicht met kracht teg'en zulke films op te Jrnmen. omdat zij het vergif van het fascisme verbreiden en de oorlogs-propaganda dienen. Burgemeester d'Ailly meende, dat de "Westerse democratie" met zich meebrengt, dat zulke films vertoond kunnen worden. Ja, hij maakte daarbij zinspelingen op het onderscheid met de Oostelijke of Oost-Europese democratie. Zeker is dat in Oost-Europa zulke fascistische films niet geduld worden, men heeft daar volledig met het fas-

cisme afgerekend. De arbC'id(•rs hebben nu in Amsterdam na Den Haag en Haai 1cm van hun rC'cht grbrufü �emaakt, om luide hun protest tr-g1.:n hC't schandproduct te laten horen. maar dat is niet naar de zin van de "democraten" in Amsterdam. Sabelhouwen, gummiknuppels en verwensingèn waren hC't eicel van cle strijders tegen de film. Het zijn dez lfde strijders als zij. dil� clestij�s de Fcbruari-stakin; or�anisef'rclen en voor hun anti-fascistische instf'lling in de concentratie-kampen zaten. Talrijke slachtoffers zijn er gemankt, waarbij geen onderscheid g-cmaakt werd tussen map:;cn en vrouwen. Inderdaad een ernstige Je!'; v,;:;:ûr ons allen om over na te denken. Degenen, zoals burgemeester cl'Ailly, clic een masl�er van vriendelijkheid dragen, hebben ch.•zc dagen dit masker afgeworpen en staan daar als openlijke handlangers van hC't grootl<apitaal. \Vnnt 't Amerikaanse in samenwerking met het Nederlandse grootkapitaal bevelen zulke films en de dienaren �ehoorzamen. De bruta1e ranselpartij in de Gemeente1·aad van Amsterdam is  daar ook een treffend voorbeeld van. \Vie zou het zich ooit hebben kunnen voorstellen, communistische vertegenwoordigers van de arbeidersklasse in de Raadzaal geknuppeld door de rechercheurs van d'Ailly. \Vat een hoon en wat een schande. Maar een les te,·ens! De schijn-democraten hebben hun masker afgeworpen. Zij zijn tot brutale fascistische mrthodes overgegaan. Het zal ze heugen. Gods molens malen vaak langzaam. maar toch malen ze. De arbeiders zul
len nu des te sneller hun ware vijanden ontdekken en met ons strijden voor: Geen verdere vertoning van "Hl't IJzt'ren Gordijn". 
\'rijlating ,·an dt> gearr�tccrden. Be�t raffJng ,·an d1• schuldigen aan d1• mishandelingen door d1• pollUt• g,·ph·cgd. d'AUly en Kwisjager morten het ,·cld ruimen. 



Onderne1ners-vakbeweging 
bcwc·ging die los staat \·an .r\1111"rikaan
sc l<apitnlistisclw invlueden, clic los 
staat van in\'locdcn drr :°':l'lh·rlandst> 
ondernC'mers. Dezer dagen hebben de gczamcnlijkC' 

hoofdbesturen van het N.V.V., K.A.B. 
en C.N.V. een verklaring het licht doen 
zien, wnnrin zij de samcnwcrl<ing tuR
sen de vakcentrales opnieuw bevesti
gen. ln landsbelang. 
Moeten wij daaruit vaststellen dat bij 
de \anlstlC'dcn ruzic, het lundsbdnni;:; uit 
hc,t oog ,·crlorcn werd of is dan lanclslJc
lnng toch een bijzonder belang, n.l. 't be
lang van d<' ondernemers. 
De ruzie waarvan de Hr. Vermeulen de 
oorzaak was, had terecht. zoals in de 
verklaring van het H.B. \·an de E.V.C. 
is opgcmC'rlct, met val<v<'renigingsvrij
hcid niets te maken. \Vaar het wel mee 
te maken had, maar wat angstvallig 
werd Vl'l'Zwrgen, was, dat men door 
C'Cll offensief ll'gcn dC' chi istclijlcc vak
vcrcnigings-internationalc, deze wilclc 
dwingen deel te nC'mcn aan de door de 
Amerikanen te stichten, nieuwe vakvcr
enigings-internationalc. 
Deze wordt in het leven geroepen 
in h('t kader van het Marshall

A.. Atlantisch Pact en verdere oor
-·oorbcrdding. Zoals bekend werkt 
Ad Vei meulen hieraan ijverig mede. De 
reisjes ,·nn Vermeulen, secretaris van 
het N.V.V. naar Amerika, zijn dan ook 
niet toevallig, zomin als clc reisjes van 
dit heer in '42 naar Berlijn toevallig wa
ren. 
In dit verband heeft Remme in de 
Volkskrant gesproken van Göbcliaans. 
wat niet verhindert, de eenheid, naar 
buiten althans, opnieuw te bevestigen. 
ln landsbelang. 
Hieruit blijkt, dat de poging van de 
�cclcrlandsc ondernemers om de ruzie 
bij te leggen, voorlopig gelul{t schijnt 
te zijn. 

Als de arbeiders niet O}Jpasscn wnrrlcn 
zij daarvan direct de dupe. Juist nu cr Hf't mot•t dan ook nfgC'lopen zijn met 
tal van verslcchkringen voor dl' clcur geheime besprekingen over dil t:onflict, 
staan, huurverhoging, afschaffing Ic- de lrnurtcn moeten op tafel. G,·1·11 capi
vcn8midclelen-subsidies, bijdrage werk- tulatlt� voor dt! ondt>r1wmcrs, maar 
lozenvcrzckering enz. Juist nu moeten strijd voor de helnngen d1•r arhf'idns 
de arbeiders bcschikl{cn over een vali- is d1• t�k ,·an de ,·okhe\\'cging. 

liet E. IT .C;.-con::·r·P� 
Lit dt• Val,bladcn nrn de E.\·.c. is ons 
ht•lu•ml, dat dl•zr vakct.•ntralt! ,·oor dl' 
tw,•t•dc maal gcdurench• haar hl•staan 
zal (•nngr1•ssrrc11. Op :n Augustus a.s. 
1.al dit conrrrt•s In dl' Apollohal fr Am
stt:rtlam nwt een openhar1• zitting wor
drn g1•01H�ntl. In de nu,rbt•rPhling ,·an 
hrt conrrrt·s heeft dt• E.v.c. t'Cll Ont
wt•rp-R,;olntlc aan if•d1•r litl van tlt• bij 
haar aa.ngeslutcn bondt•n ter beoorclc
ling en discm1sl1• ,·oorgt•lcgd. 
Dc•zc rt•suluth• is in n•lc opzichtPn t•cn 
IJl'langwt•kkent.l document. 
On,·1•rhlul'lnl1 wordt hirrin 011 clt• �rotc 
ge,·art•n gc\\"1•zen, tlir de arlJl'idcrsklass� 
\·an ons land bcdr1•igt•n. 
In alle duhlt•lijldH'id wordt de hron, 
waaruit dl' gc\·aren voorh·locien aange
duid naast de \'astsklling, dat de ar
bPicll'rs in· ons luncl zich in het aan�l'
zic-ht ,·un een crnstlgc en langdurige 
economische crisis hc\·indcn. 
Als ,•nigc t.•n ,·uornaamst,• \'oorwaarde 
om dt•zt• '"e\'arcn hc·t hooftl te bit•dcn. 
wordt in ,Ï,• rrsoluth• gezegd, dat Ei•n
lH'id ,·an acti,•, Eenheid ,·an optreden 
\'an alle nrbeh.lcrs noodzakelijk zal zijn. 
\'crdt•r snr<'clit men zich uit voor ,·er
stcrldng · ,·an de internationale solidari
tdt \·an dt• arbeiders in de gehele we
reld 1•11 trouw aan het \Vcrchh-ak\'cr
bond in het belang van tic \' r c d  c en 
s o c i a 1 ,. ,. o o r u i t g a  n g. 
Tl'rwij! mt•i! critisc·h ht•t vakbondswrrl.-: 
,·an dt• afg,•lopen tijcl in alle opcnlijl,
heid aan tic orde stelt en in hd lrnrt 

nog t•rns hPt standpunt \'an 111• t:. V.C'., 
inzal<c de lnclo111'sli,;l'he ,·rijtwidsstrijd 
\\'1•1•rgt•t•ft, zrgt men in dit waardt•\'o'.lc 
gcsrhrift, dat dt• r1·ucti1• t•n haar hanll
Jangt•rs ,·an alh•rlt'i soort, rr nit•t In gt•
slaagtl zijn dt• 1'..:. \'.C. ,.\'an d1• J.:u:.s.rt lt• 
,·<'gen". 
Aan tie inspanningt•n om dit tt• lwn•i
ln�n h1•1•ft hi·t waarlUI< nl1•t untbrol,;1•11. 
Jndlt•n th•sondanks ch•zc ,·akc_•c•nt ralr, die 
,·rt•rluacht hrt•ft lrnmwn n,pbrt•ngrn en 
zich ht>t•ft \\'1•trn fr handha,·1·11, was dit 
sh•chts mogelijk door haar lll•M1• \'oor 
dt> arlll'ldcrsldus�r. clir ook ,·an tl1· ont
w1•rp-rrsulutic uitstraalt. 
\\'ij menen te mot>tcn opmrrk1•11, tlat. 
indl1•11 Ju�t aanstaande congr"s in tic 
gPest ,·an de resoh;Uc d1� pÎ-ohlcnwn 
,·an tic arbeiders op sociaal en econo
misch terrein zal bespreken en di1•n-
0\'1•rpcnkomstig<' bcsluitrn 1.al ncm,•n, 
dit cone-rcs ,·oor de vcrdr•rc strijd \'an 
tic• arbt'iders van onschatbare hct't•kcnis 
is. Onï die reden ,·enllcnt het dan ook 
tic aandacht \'an teder, die mee \\'il Wl'r
kcn, aan de verdediging en n·rbcterlng 
,·an hl't lc\·cns11ei1' der werkers. 

De troepen 
terug! 

Belastingverlnging i.·oor de ondernemers Huurverhogillg voor de arbeiders. 



Stri.idt voor 
VnJtlai;, 15 Juli 19·19. Op de gcrf'SPr
\'t·t·rdl' publieke tribune ,·an de Tweede 
Kamer ziltcn jonge officieren. Buiten 
op het Binnenhof wnndcll veldmaar
Hchalk Mont,.;omcry en Jat alles vanw<'-
1,.;c ht•t Atlantisch Pact. 
Allt· nif•t-communistische fracties Vf'r
klnren zich bij de debatten voor gocd
keurini; ,·an dit Oorlogspact en \Veiler. 
de man van sla er op Jos in Indonesië 
en d1· Katlt. die h1•t er op los !.laan 
g-o,·dkt·urd,•. pleitten beiden, ,·erstcrkl 
door M1•j. Klompé ,·an de K.V.P .. \'Oor 
opname van Fra11co in het bondgenoot
schap van \1vat men belieft te noemen. 
d1• .. \\" 1·st-Europ,•.s1• bcscha\'ing". 
S,·herp klinkt de stem \'an d1• commu
ni!-tische nfgC"\'aardigdc Henk Gortznk. 
D11id1·fijk toont hij aan, hoc dit pact 
,•en d1•rdc wen•ld'lorlog wil bevorderen. 
hoc het een waanzinnige militaire last 

de Vrede 
op ons land zal lcgi;en, die ten koste 
gaat van het gf'luk van ons werkende 
volk en hij bewijst. dat diegenen die hun 
stem aan dit pact geven. zowel ons land 
aan dt.• Amerikaanse overheersing uit
leveren als de ,·i·cde verraden. 
Maar ook spr"\?kt de communistische 
afgt•,•annligdr OVf't' dr successen, dic 
de krachten van de v.rcde in de laatste 
tijd ht•bben behaald. 
Zij wisten te voorkomen, dat er een 
oorlog om Be;lijn zou uitbreken, zij 
sloegen de A merikaansc oorlogsdrijvers 
en hun rcaclionnairc Chinese genl'raals 
in China steeds verder terug. zij ver
enig-den mîllioencn en nog eens millioe
nen mensen in de gehele wereld op de 
grontlslug van dP i::ttrijd voor een duur
zaml' vrede ... Aan deze krachten is de 
torkomst", zo zeide de communistische 
spreker. 

Ut> crisis dwingt Enge

land tot handel met 

Oost-Europa.. 

Als zij. die dt" vrf'<.k Willl•n. lwt w,-.rken
dc volk, die gf'cn bclnng hd>bt·n bij 1·t.·n 
derde· Wt"rf'lcloorlog. zit:h v,·1 clligl·II c•n 
mordig: hun strijd ,·oortzdtcn. dnn zal 
het mogelijk zijn dl' oorlogsdrijv,•rs 1·cn 
halt toc> t,• rOl·pcn. all,· oorlug-spndcn 
ten spijt. 
B�drijfsnrb1·idt•rs. v1 rstaan wij d,·7.•' 

woorden cn .....doen nuk wij all1·s ,,ni d,· 
strijd vuor t.·t.:n duurzumf' \'rt·d,· zu slc·rk 
mogelijk te ma Ken ·: 

Stuc(l(/onrs · Sol it/11 rilPit

10-12 w1•k1·n d1111rt nu r1·t•1ls tl•· staking 
,·an dr stu('adoors it'g1•n ch- door ch· 
1,atr11011s aangt•z1•gcl1• l11ons,·1·rlaging. 

:\"IET ZO:\"IIER Sl"C<'IóS. 

In ,·1·14· 1,laahwn \'an ons land zijn ck 
patroons tloor dt• t•1•nlwid , an us,tr1·d1•n 
dt•r stucadoors g1•thn111g1•11, tl,• loill'n il' 
handhan•n. 
Er zijn 1•1•11 aantal pat rnons dlr rr an
dt•rs on•r dcnk1•11. :Zijj will1•11 lwt tot hl'l 
uitt-rsfr 11it,·t-cht1•n. Zij g1·nfrt1•n duarhij 
dt• st1•1m ,·an d1• 1·11ic-h1•stuurd1•rs, ri·
grrings-ambtcnarc•n 1•n bo11wond1·rn1·-
1m•rs. l>at tie ho11wund1•rn,·m·1•rs clt• stu
ca<loors omh•rst1•un1•n is ni1•t tl' n•rwon
d1·rcn als nwn ,,·1•1•t dat na dr• stuC'a
doors ook de bou,,·,·akarb('ith•rs aan\'al
len op hun loon t1• ,·1·rch1rc•11 zouden krij
gen. 

IIAAROM IS EE:\"HEIU \'A:\" 
ACTIE \'Al\ ALI.E ARBEIIIERS 
11' IIE BOIJW\'AKKE:\" :\"OOD
ZAKELIJK. 

Geen cnh.1�1c stncadoors11atronn mag d•· 
kans krijg,•n loomn·1•rlaging door tl' 
\'oeren, zondl'r mrt alle bom,·\'akarlwi
df'rS te maken tr krijgen. 
D1• orn·crbn-ki•lijke Rnlidaritt-it df'r wl'r
k1•rs zal ook dr laatstr halsstarrigf' 
patroon d0t•n inzien, dat inwilli,i.:in_g ,·:.1n 
de rechtvaardige l'ist•n der stm•adoors 
d1• enigste mogl'lijkhrid is. 
�aast de daadwrrkc•lijkl' ondl'rstt•uning 
\'llll d1• bom,·,·akarlwldrrs is 1•r ook 
grote flnanciëlt• solidariteit uotll_g. 
E1•n 400 stncadoors staan 110,i.: in dt• 
strijd. Hun h11isg,•zinfü•11 mnl'lt•n kun-
111•11 h•\'cn. Hrlpt daarom m1•1• aan cl•· 
finunciël.-. campagm", \\'1·rl,t nwt d1· 
stnml\jsfrn nm h1·t actil'-comlté. 
T1•li1•11t op dt•z1• lijsten. 

GEEFT ZO\'t:EL GE Kl"XT. 
STt;l'XT! 

1>1· strijd der stucadoors is ons allt•r 
strijd. 

t Vervolg pag. l) 
2.550.000 kindrren zorn<'rkampcn org-a
niseren. Hiervan zullen 2 rnilliocn ga:111 
naar de gewone pionicrslrnmpcn rn 
550.000 naar spC'cialc sanatoria's. 
De slaals-vcrz.rk<'ringsfonclscn zullt•n 
hiervoor 436 millioen gulden uitgen"n. 
Niet alh:-cn d1• vakvcrcniging-<'n mn:1 r 
ook de fabrieken laten kampN.·rl<'rrri
nen inrichten. Een �root c!t·cl ,·u11 il,· 
kinderen wordt dan;. v,•rzorgd. zondl·r 
dat ze iets bchoc\'cn te bl•talen. D� 
kosten worden g-<'dckt door het stnats
vcrzekeringsfonds, dat door d,· ,·al<
vcrcnigingen wordt beheerd. 
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•s-Gravenhage, 19 Augustus 1949.\,.,.. ,Jo.: B 6??03 / 
Uw. schr. /1 no 812'49 · ,,,

7"':S)(lfr ·" n.a.v. schr. van Ut., no 67703

dd.: 8.8.1949. fV'' 
Onder-w.: �.L.P. IJ• Dielessen. 
IIIg/c 3 V = R TJL.Q U , .. E L IJ K

In verband met de in Uw inhhoofde dezes ver:r:eld ·1 

schrijv-n vervatte nededeling betref:f'end, het voornerien 
vr1n !�.r .r.w. Dielessen {22.11.1913} · om naar Rusland te 
vertrek�en, moge ik U verzoeken nij met de meeste spoed 
te willen doen berichten, ��nneer hij een paspoort heott 
aangevraagd, c.Q. aanvraagt. 

.Aan de Beer 
Hoofdcommissaris van Politie 
to 
UTRECHT. 
--

Het Hoofd van de Dienst 
namens deze: 

J.G. Crab�endam. 



Verb. 19 
A/1 no 814'49 CPN 

In het partijgebouw der C.P.N. lag een 
briefje van de volgende inhoud: 
" Antwerpen, 
" Je weet, dat ik hier ben. Als ze nog iets 
"hebben, laten ze dan Donderdag in Breda zijn, 
"daar kom ik naar toe. Maar stuur een telegram, 
"anders gaat het door. 

I 
p/a. W o u t e r s, 

�ge Doornikstraat 24, 
Antwerpen. 

Naar aanleiding van dit briefje werd 
getelefoneerd met K 3439/ 223. Onder dit num

�mer is aangesloten: Café J.H. Bakker, Wouden
bergseweg 52 te Austerlitz. De inhoud van dit 
gesprek kon door zegsman niet worden opgenomen. 

\IM,,. 

/(}EZIEN: 

/ 



MINISTERIE V Atr 
ALGID:ENE ZAKEN 

No.·: 67705 
's-Gravenhage, 16 Augustus 1949. 

� E_H E I_� 

Nede ter bevesti�ing van �et heden t lefonisch 
met Uw dienst besprokene, oge ik U verzoelcen, mij 
wel zo spoedig mogelijk telefonisch te willen doen 
inlichten (toestel 41) ontrent de datum v'n de 
Donderdag, genoemd in Uw brief v�n 9.8.1949, A/1 
no. 414 '49. 

Ae.n de Heer 
Haofdcommissaris van Politie 
te 
Q!RECHT. 

Het Hoofd v n de Dienst 
nancns deze:

J .G. Crabbendam. 



?:•nrrsT11:RIE VAN 
BINN'ENLANDS"E ZAKEN 

's-GravenhageJ? Augustus 1949 

ro. ! B 67705 III g / III h 3 GEHEIM 

O�d.: J .H.B�kker n.a.v schr. van ttrecht 67705

ru�aöfRr] 
Mede te Uwer informatie moae ik U beri9hten, dat onlangs, 

in verband met het arrangeren ·van eèn ontmoeting in het Zuiden 
tussen een in Ant erpen verblijvende communist en !�n of meer in 
Nederland wonebde personen, getelefoneerd. rerd met het cafe van 
J.H. BAKKER. Woudenbergseweg 52 te Austerlitz. 

Het is. dezerzijds ,niet bekend of het gesprek werd gevoerd 
met de cafehouder dan wel met een• in dat geval vermoedelijk vaste, 
bezoeker van het cafe. ' · 

Ik moge U verzoeken een discreet onderzoek te willen 
doen instellen na.ar de door J.H.Bakker onderhouden contacten, 
het resultaat waarvan ik gaarne met enige spoed in kennis zal 
den gesteld. 

over 
wor-

Over de personalia Ml de politieke antecedenten'van Bakker 
en die van eventuel,e, zijn cafe freql!lenterende pers_onen zal ik 
eveneens gaarne worden ingelicht. 

Voorts zou ik het op prijs stellep, indien zou kunnen 
worden nagegaan, of het telefoontoestel van.Bakker veel gebruikt 
wordt voor 1.nterlocale gesprekken en zo ja., door wie en met 1elke 
nunnr�rs. 

,• 

' 

I 

Het 

;. 
Hoofd van de Die�st 
namens deze: 

r/-J��l�an1 . 

, Heer Commissaris van Politie 
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l"INISTERIE VAN 
:BI T'.ENI,AND811;. ZAICTi:N 

's,-Gravenhage, 29 Augustus lQ.49 

·No.:
l' 

Ond.:

' 

B 5'7'705 III � / TII h 3 Gw' fTE Ili 

n.a .v ·schr. 1!trecnt 6??05 Co zelfde 

1 Volgens een uit betrouwbare bron ontvangen bericht zou op 
een Dona·erdag,zeer waàrsohijnlijk 21 Juli .1�49, in. Breda een be
spreking hebben plaats gevonden tussen !én.or meer functionaris
sen van de C.P.N. uit andere delen van hetnland en een Fian, die 
enkele da.gen tevoren in Antwerpen verbleef'. Hun idehtiteit is 
onbekend, evenals het doel van de ontmoetinP,. 

In verband met h'et belang dat verbonden/ ·1s aan een zo 
nauwkeurig mogelijke wetenschap omtrent deze bespreking, moge 
ik t: verzoeken, mij een opp.-ave te willen doen toeko ... en van alle 
personen die in de n�ont van 20 op 21 Juli 1949,in een hotel te 
Uwent hebben verbleven. 

Daar -het niet� uitgesloten is, dat gedurende of naar aan
leiding van de ontmoeting vanuit Breda ·is getelefoneerd met een 
nummer .in Utrecht of Zeist, zal ikhet voorts zeer op prijs stellen 
te mogen vernemen, over ··:elke, nummers en zo mo elijk door wie 
te Uwer+- op 81 Juli 1949 met deze plaatsen een telefoonge�prek 
is {'evo rd. 

Hoe\>,el geen enkel f"eeeven er op v·ijst, dat bij het voren
staande de U bekende J. C. de rF.IJF�R zou zijn betro�ken, ware 
(in ve.rb;.i.nd ,11et Uw schrijven van 18 Juni 1949, no. 4482 en mijn 
daaraan voorafgegane brieven) ,aan de mqgelijkheid daarvan 1'.el aan-
dacht te schenken. 

Het Hoofd van de Dienst 
namens deze: 

De Heer Comnissaris van Politie 
te 

BRTDA 

, °'.71 Jot·
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No.: B 67705 III g/ III h 3 GEEEit! 

n.a.v schr. Utrecht 67705-zelfde Co. 

/Û�G � flOEkJ1 
.� Omst·reeks 21 Juli ;i_949· heeft het adres "p/a .Vouters, 

Lange Doornikstraat 24 Antwerpen" gediend als contactadres 
tussen iemand,die zich op en reeds enkele dagen voor die da
tum in Antwerpen bevond· en een vooraanstaand functionaris van 
de C .P .N. in Nederland. Vermoedelijk' heeft de l_aatste omstreeks 
21 Juli 1949 op het �enoemde a..dres een telegram doen bezor
isen. De(l'.een, voor wie dit telégram zou zijn bestemd geweest, 
was voornemens op Donderdag 21 Juli 1949 vermoedelijk van-
uit Antwerpen naar Breda te gaan, om daar enkele personen, 
waarschijnlijk c.F.N.-functionarissen, te ontmoeten. Zo hij 
via het �enoemde adres nog een telegram heeft ontvangen, kan 
de inhoud daarvan wijziging in zijn reisplan gebracht hebben. 

Teneinde de aard en de achter�rond van het contact,-en 
de daarbij betrokken functionarissen te leren kennen, is het 
gewenst ,dat -in België wordt onderzocht ,wie van het �enoemde 
adres gebruik heeft gemaakt.Indien aldaar inderdaad een te
legram is bezorgá, zullen daaromtrent vanzelfsprekend gaarne 
inlichtingen worden ontvangen. Ik verzoek U terzake met 
Spil het nodige te bespreken. · · . . 

Tevens doe ik U hierbij afschrift toekomen van mijn 
briei' aan de Commissaris van Politie te Breda. Indien in 
BelgitJ zou blijken, dat de onbekende, waarvan hiervoren spra
ke is, vermoed�lijk op een andere datum naar Breda zou zijn 

·vertrokken, verzoek ik U, deze datum met spoed aan genoemde 
commissaris van Politie te melden, opdat het onderzoek daar

. aan kan worden aanee�ast. 

Het Hoofd van de Dienst 

( 
namens deze: 

'e Heer E. Pijlhuizen 
iet Avontuurstraa� 23 

3�EDA a 3Jq1. -7 
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Verbinding: 19 Datuqr:

A
-�B-49

A/1 no 814'49 verv. (CPN) 1· �lU/
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Be treft: Uw schrijven no 67705Jdd 16-8-49, 
naar aanleiding van ons rapport 
A/1-814'49 (CPN) dd 9-8-49. 

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

In antwoord op Uw bovenvermeld schrijven 
bericht ik U, dat, afgaande op de datum 
waarop het aan U doorgegeven bericht alhier 
werd ontvangen, de bewuste Donderdag naar 
alle waarschijnlijkheid is geweest: 

Dond�!da&i_ 21 Juli 1949, · 

�EZIEN: 



Volç"<>. 

VERTROUWELIJK 

Verbinding: 19 
A/1 no. 852'49 CPN 

Onderwerp: Mededelingen uit het partijgebouw van de 
CPN te Utrecht 

Berichtgever betrouwbaar 
Waardering bericht: idem 

Volgens zegsman waren er foto's in het partijgebouw 
aanwezig, o.a. van de administratiegebouwen der Ned. 
Spoorwegen, van de straten die van het Centraal Station 
af naar deze gebouwen leiden, het parkeerterrein van 
de diverse autobussen, het spoorwegemplacement, enz. 

{7;�X Al deze foto's waren genummerd en volgens KIEVIT (ver
\ I.\ dere personalia niet bekend), die deze foto's bekeek met 

')( ARIE GIOACHJINO DEANA (17-12-13), gaven zij als ze op de 
juiste volgorde lagen de werkelijke situatie goed weer. 

Ook waren er foto's van verschillende fabrieken en 
fabrieksterreinen; welke kon zegsman niet zeggen, doch 
één herkende hij, n.l. de fabriek van Douwe Egberts te 
Utrecht. r 

Al deze foto's waren bestemd voor Amsterdam. tv,� 



Q/J. 'k_;· I 
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rJ/ VERTROUWE: 

\JU. 1 

Verbinding: 19 
C/1 no. 851'49 

A 0� l 1 25 AUB.1949 

Datul! 
12-8-4�-

CPN 
Onderwerp:

,
Vergadering in het partijgebouw der CPN 
te Utrecht, gehouden op 18-8-49 van 20.10 
uur tot-- 22. 30 uur • 

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

Berichtgever betrouwbaar 
Waardering bericht: idem 

(Aanwezig waren 30 personenJ o.a. 
- XALBERTUS DE RIJK (18-3-22) en echtgenote,

�SUSANNA DE RIJK-ROETERDINK (29-6-17),
x JEANETTE CAROLII\A GEERTJE STOFKOOPER-DE RIDDER (2-7-1900),
XARIE GIOACHINO DEANA (17-12-13),
XCQRNELIS ROETERDINK (29-3-86),
xHBNDRIK JACOB ROETERDINK (20-11-20),
xJOHANWA PAULINA CORNELIA ROETERDINK (8-11-26),
�JOHANNES JACOBUS VAN DER STEEN (20-11-19) en echtg.:
)( WILHELMINA MARIA JOHANNA VAN DER STEEN-VERBON ( 20-3-20)

· i- CORNELIS NAGTEGAAL ( 15-2-12),
x THOMAS VAN LAAREN ( 2 3-1-09) ,

a)( Mevr. DE BOER (personalia niet bekend), 
x: Mevr. DE ROOY ( " 11 n 

,y., NISPEL ( 11 \ 11 n 

-- ,y... GALESLOOT ( 11 j 11 11 

• :i< -LEVI en echt g. ( " · " " 
"f... GERRIT WILHELMUS MORTIER ( 26-1-96), 
X'KARL ENGELBERT KORVER (30-6-12) en echtgenote: 
�FRANCISCA HENDRIKA KORVER-VAN DEN BIJLAARD (30-5-03), 
XGIJSBERTUS VERWEY (31-3-14). 

Deze vergadering was belegd in verband met het a.s. 
Waarheidszomerfeest. De vergadering verliep echter geheel 
an.9,e r s. 
rDoor PIET KIEVIT (waarschijnlijk is dit de nieuwe poli

tieke secretaris, in de plaats van BERNARDUS JOHANNES 
SCHREUDERS, geb. te Den Haag 4-2-19, wiens ontslag werd 
gemeld in rapport A/1-812'49 dd 8-8-49)�rd gesproken 
over e organisatie van de stakingen. (Het staat nog 
niet vast, of Kievit de juiste naam is;. hij werd echter 
aldus verstaan.- Verb.19). Volgens Kievit had het EVC
bestuur opdracht, onder de DUW-arbeiders vragenlijsten 
te laten circuleren, waarin de ·arbeiders moesten mede
delen of zij vóór of tegen een ,ev. staking zi-jn. Door 
het partijbestuur wordt erop gerekend, dat deze arbeiders 
er vóór zijn, vooral als de regering blijft doorgaan met 
alles wat door de arbeiders gevraagd wordt te weigeren. 
Deze regering kweekt geen gewone communisten, maar "haat"
communisten, d.w.z. volgens spreker, dat deze arbeiders 
de beste propagansisten voor de beweging worden en straks 
geen enkel gezag meer zullen erkennen. De regering kan 
niet anders dan weigeren, omdat zij vastzit aan de dollar
poli t_ie k. Uit verschillende gegevens, door het Wereld 
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Vak Verbond verzameld, blijkt dat in de landen die 
Marshallgelden krijgen de arbeiders de dupe worde1 en
dat Amerika alles gebiedend gaat voorschrijven. 

Zegsman had voorts gezien dat Kievit in het partij
gebouw aan lijsten werkte, die volgens hem bestemd 
waren voor het W.V.V. 

In deze lijsten waren verwerkt de aantallen arbeiders, 
die 
a) in de D.U.W. werkzaam zijn,
b) gesteLlJld worden door de "aalmoezenierskamer", zoals

de communisten de Dienst voor Sociale Zaken betit�elen,
c) werkloos zijn en van de diverse vakbonden steun ge

nieten; en voorts
d) de verschillen tussen hetgeen deze arbeiders in de 

bedrijven verdienen en hetgeen zij als steun van de 
vakbonden of de Dienst voor Sociale Zaken ontvangen.

Een arbeider die normaal/ 50 verdient en daarmee niet 
rond kan komen, kan zeker niet rond komen van/ 32. Deze 
arbeiders werken zonder dat zij het weten mede aan het 
communisme. De ontevredenheid wordt door de regerings
politiek versterkt. In Amsterdam zijn veel personen die 
niet co-mmunist zijn, omdat zij door de Kerk gedwongen 
worden mee te huichelen, anders verliezen zij de steun 

\__d.ie de kerk het gezin toestopt. 

� Vervolgens had GERARDUS ANTOJIUS FAAY (15-5-18) het
nog over de fabrieken. Volgens hem was het noodzakelijk 
dat er aparte verbindingen kwamen met de buitenlandse 
arbeiders op de fabrieken en dat de verschillende fa
briekskernen met elkaar in contact stonden. 

Kievit zeide hierop direct, dat "Utrecht" altijd een 
grote mond had, maar dat er nu eerst eens daden gezien 
moesten worderf) 

KIEVIT, die sinds enkele dagen in het partijgebouw 
zetelt, brengt een geheel andere geest mede. Om binnen 
te kunnen treden moet eerst geklopt worden Stofkooper 
weet niet precies voor ou ing ziJ moet aannemen, 
daar uit alles bl�jkt dat Kievit zijn woord wel kan 
doen en de zaak meester is. 



VERTROUWELIJK 

Verbinding: 19 
C/1 no 850'49 CPN 

Onderwerp: Vergadering in 
op 17-8-49 

Deze vergadering, waartoe zegsman geen toegang had, 
werd gehouden van 20 tot 23.45 uur. 

27 personen waren aanwezig, van wie de meesten Polen 
waren. O.a. waren ook aanwezig: 

,X JEANETTE CAROLINA GEERTJE STOFKOOPER-DE RIDDER (2-7-1900), 
li '/...RICHARD.VAN DER VELDE ( 17-1-10), 

_.., y.. LIDIA MIKILIWNA SMITS-TAMBOWSKA, geb. te Schitomir 
(Oekraïne) 1;:..5-19, en echtg'enoot: 

,,/\JOHANNES HENDTII1.'1JS SMITS, geb. te Aalten 22-6-19, beiden 
wonende Oudegracht 297 te Utrecht, 

� HENDRIK DIRK CORNELIS VAN OOSTEN (10-10-82), 
d HENDRIK JACOB ROETERDINK (20-11-20), 
, 'I. JAN HENDRIK PIJPER '( 1 Ö-2-06), 
,<.JOHANNES.JACOBUS VAN DER STEEN (20-11-19). 

Wat op deze vergadering is besproken, is niet bekend 
geworden. 

.. 
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Verbinding: 19 @ ,. a�1Ç�- 2tb,.8-4,�J
A/1 no. 874'49 CPN 
Onderwerp: Mededelingen uit het partijgebouw van de

C.P.N. te Utrecht. 

Berichtgever betrouwbaar
waardering bericht: idem

Naar aanleiding van de arrestatie van "professor" 
� Pootjes (JOHAN WILLEM POOTJES, geb. 27-11-1890) wordt

door een zekere Steenbergen de hQisarts als verrader 
aèngewezen; deze huisarts zal er meer van horen. (Ge-

-1 .... lnoemde STEENBERGEN is dezelfde als PIET KIEVIT, genoemd 
in de rapporten C/1-851'49 en A/1-852'49 CPN dd 23-8-49.
- Verb. 19). 

I 

Volgens JEANETTE CAROLINA GEERTJE STOFKOOPER-DE RIDDER
(geb. 2-7-1900) is Pootjes wel communist, maar in het 
geheim. Ook is Pootjes z.g. geen tegenstander van de 
dienstplicht hier te lande; dit is echter camouflage. 
Pootjes gaat nu in hogei beroep en zal er zich op be
roepen dat hij de jongens tot dmstweigering aanzette: 
1) omdat de regering destijds buiten haar bevoegdheden

ging, daar de grondwet uitzending overzee niet toe
liet; 

2) omdat het een vrijheidsstrijd betrof van een ander 
volk. 

Volgens Stofkooper zou Pootjes, wanneer bekend was, 
dat hij communist was en correspondentie voert met het 
Russische Consulaat, daar-gelden van ontvangt en daar
voor rekening en verantwoordin afle�t aan dit Consulaa
verooraee unnen worden wegens het in verstandhouding
staan met een buitenlandse mogendheid. 
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In antWoQ.rd op fCJ1t schrijven Noa 5958� d.<iii. 24-6-

�� 
\i

/ 

/(1949, w ordt bericht, dat het auto-kenteken R. 8624 op l-6-

, v 
1947 bij aankomst te.Rotter dam door de agent van de Amari-

'can Automobile Asaocátion, Haazer, Antonius Cornelis, geb.
/ 28-l-1908 te Rotter d�m, (Bij Uw dienst bekend, zie ons ant

. __...;woord op UW achrijvien Nos 37484, d.d. 7-8-1948 ), kantoor 
1 ,n8- · .,,,...,.,-- houdende Statenweg 106 d te Ro,tterda.m, werd uitger·eikt aans 
" 1 f Verbruggen, Henry, geb. 13-9-1892 te Dreumel, wonende

/ 709 Grand iB!i!ie Ave te Li ttle Chute (Wis)- U .s.A. 
De auto, waarop dit kenteken werd gemonteerd, was een 

grijze 2-deurs '1 0ldsmobilett, model Sedan 1947, motornummers 
GA. 439178, chassisnummers 76/79335. 

H. Verbruggen, di e slechts korte tijd in Nederland zou
zijn geweest, ging met deze auto naar België en �erkocht di 

/laldaar door bemiddeling van een zekere Lobo, een autohande-
l la.ar en bioseoop-exploitta.nt te Antwerpen, aan c. ten Gate, 

,,. wonende 2e Helmerstraat 40 of' 48 te Ama te-rdam. 

? : Officieel werd deze auto dus vanuit België ingevoerd 
: en werden de invioerr echten daarvoor bi;iJ binnenkomst in Ne
: derland voldaan. 

Het nummerbewijs R. 8624 werd nog in de zomer �an 1947 
aan de agent van de �A.A.A." te Rotterdam terug gezonden, 
die dit thans nog in zijn administratie tlewaart. 

Vermoed wordt, dat bij de verkoop van de auto de "R"
nummerplaten daarop zijn blijven zitten.----
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J Betreft: BAKKER, Jan Huibert, 
wonende Woudenbergseweg 52a 

ACD/ 

Vor'J,...o 
--

' te ZEIST. 
(/ 

8 SEf 1949 1 

Antwoord op N��7705 yan 29 Augustus 1949, 
Iviinis r1e van Binnenlandse Zaken.

OAT: 

f PAR: 
-

� 

���,YY 

o.l1 Jran Huibert BAKKER, geboren 30 October 1912 te Doorn, wonende Wouden
bergseweg 52a te Austerlitz, gemeente Zeist, werd op 18 Maart 1920 al

hier ingeschreven, komende uit Doorn" Op l.2 December 1935 is hij te 

-

, Zeist gehuwd met Catharina Elisabeth WINKELM.AN, geboren 24 November 
v 1914 te Beusichem, uit welk huwelijk drie kinderen zijn geboren. 

Voorheen was hij slager - ook gedurende de bezettingsjaren -, doch de
laatste paar jaren e:xploiteert hij café "Oud London 11 aan de Woudenberg
seweg 52 te Austerlitz, gemeente Zeist, terwijl hij met zijn gezin 
woont in de naast dat café gebouwde nieuwe woning. Bij dit café zijn 
terrassen en eéh speeltuin. Deze zaak is dan ook in hoofdzaak aange
wezen op het zomerseizoen. Het geheel ziet er goed verz0rgd uit. 
Van bepaalde vaste bezoekers van dit cafê is tot heden niets gebleken, 
noch dat door deze Bakker contacten worden onderhouden met dubieu1e
personen op politiek gebied. 
Bij deze familie Bakker is aJ.s inwonende dienstbode werkzaam2 Wilhel

/ mina Johanna MOL2 geb.5-l.2-1924 te IJsselmuiden. Deze werkt in dat 
café en in de huishouding van Bakker. 
Zij heeft in Juni en in Juli 1949 kennis gehad aan de op crimineel ge:.. 

/ bied ongunstig bekend staande Marinus WILLEMSE, geb. 24-9-1915 te 
Utrecht, zonder bepaald beroep, wonende Imhofstraat 23 alda.e.r2 doch
voor zover bekend momenteel gedetineerd in het Huis van Bewaring te
Utrecht. 
Deze Willemse verbleef wel in het Zuiden en heeft op een Zaterdagna
middag, in het begin van Juli 1949, vanuit het Zuiden getelefoneerd
met het café van deze Bakker en gesproken met W.J .Mol, voornoemd. 
Diezelfde Zaterdagnamiddag verscheen hij - na het telefoongesprek -
met een luxe-auto, voorzien van letter N en een onbekend nummer, bij 
dit café en heeft hij even gesproken met deze W.J.Mol, wa.arna hij met 
die auto vertrok. In de eerste dagen daarop heeft nog een onbekend 
persoon met dit caf� getelefoneerd, naar deze W.J.Mol gevraagd en te
lefonisch met haar gesproken. Deze persoon had gezegd, dat hij uit 
Utrecht vandaan belde, doch noemde zijn naam niet aan Bakker. Demo
gelijkheid bestaat dus ook, dat die persoon uit het Zuiden vanàasn 
belde. Blijkbaar kende hij deze Willemse wel, terwijl het ook nog mo
gelijk is dat die persoon Willemse wàs. Enkele dagen later - in de
week van io-iot 17 Juli 1949 - is door de Rijkspolitie, in de omge
ving van Breda, deze Willemse aangehouden en overgebracht naar de Ju
stitie te Breda, verdacht van verduistering van een door hem· te Zeist
gehuurde luxe-auto, welke hij te Nieuw Ginneken had verkocht. Op 22 
Juli 1949 is hij voor de Rechter-Connnissaris te Utrecht geleid en die
zelfde dag overgebracht naar het Huis van Bewaring te Utrecht. 
Deze Wi.llemse is een zeer dubieus persoon en het is zeer wel mogelijk, 
dat hij connnunistisch geori�teerd is. Dat hij in het cafê van deze 
Bakker in contact is geweest met iemand van die politieke richting,
hetzij persoonlijk of wel telefonisch, is tot heden niet gebleken. 
Welke politieke richting voornoemde juffrouw Mol. is toegedaan, is 
niet bekend. Zij is R.K. en heeft momenteel omgang met een R.K. jonge 

man uit Maarn of omgeving, van wie hier niets bekend is. 
Naar mijn overtuiging is deze Bakker niet connnunistisch geori�nteerd. 
Vermoedelijk v. V.D •• Van enige politieke activiteit is bij hem nimmer 
iets gebleken. Hij is bovenal zakenman. Omtrent eventuele, zijn café 
frequenterende personen, is niets gebleken; al thans tot op heden niet.
Het naga.an of het telefoontoestel van Bakker veel gebruikt wordt voor 
interlocale gesprekken kan slechts geschieden met machtiging van de 
Officier van Justitie te Utrecht. 

�:,t , 7 Sep. 1949
' 
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VERTROUWELIJK 
: 15 SEP. 1949 

Verbinding: 19 
C/1 no. 938'49 CPN 

Datu.m: 

Onderwerp: Geheime vergadering der C.P.N.-�cht op 
8-9-49.

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

Berichtgever: betrouwbaar 
waardering bericht: idem 

'
Verzocht wordt, met het oog op het bekend worden van bericht
gever, met voorzichtigheid van de inhoud van dit rapport ge
bruik te maken. 

-------------------------------------------------------------1 
/ Blijkens een mededeling van CPN-zijde, had iemand een 
jlbriefje ontvangen van PIETER GNIRREP (14-5-18 te Amsterdam) 

van de volgende inhoud: 
"Kameraad. - Hiermede wordt je verzocht Donderdagavond 8 
"September 1949 voor een bespreking in het partijgebouw te 
"zijn. Partijboekje medenemen. 

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

11_ 7 l Bij deze bespreking waren aanwàzig de leden��� 
v-JCIA,�- .. missie, gevormd door: 

_;608 X'JAN HENDRIK PIJPER, geb. 10-2-06, 
X•ALBERTUS DE RIJK, geb. 18-3-22, 
)( JOHANNA PAULINA CORNELIA ROETERDINK, geb. 8-11-26, 

��X,een zekere SCH;EUDE, 
� .,..,een zekere RIEDIJK, 

_,Mevr. SNIJDERS (personalia niet bekend), 
,x�Mevr. Raamsdonk (waarschijnlijk ANNA RAAMSDONK-JAGER, geb. 

te Zaandam 30-5-13). l 
Als verbindingsman tussen Amsterdam en deze commissie trad 

op PIETER GNIRREP voornoemd. 
Degene die zijn partijboekje moest inleveren kreeg dit niet 

meer terug. De reden was dat hij in aanmerking kwam om toe te 
treden tot de ondergrondse van de CPN. Zoals uit de-bespreking 
bleek en zoals Gnirrep het uitdrukte,· betekent dit dat hij 
als "stille vennoot" zou gaan werken. Met stille vennoten 
worden oe oeld personen, die zelfs bij de communisten niet 
als communist bekend staan en gewoon lid zijn van b.v. het 
NVV of de KAB� Zij laten zich niet uit over politiek of 
praten alleen met de P.v.d.A., of indien dit beter ligt, met 
de KVP mee. Zulke personen zijn uitstekend geschikt voor 
sabotagewerk in de bedrijven; doordat zij niet als communist 
15eken_d_ staan, valt de aandacht niet op hen en lopen zij min
der kans op ontslag. Hebben zij hulp nodig, dan zal getracht 
worden meerdere mensen in de bedrijven te plaatsen; de stille 
vennoot zal worden ingelicht wie dit zijn, doch de anderen 
blijven er onbekend mede dat de stille vennoot communist is. 
(In communistische krin heeft de kwestie van ontslag en 
aèhteruttste:tiin van communist _in de be riJven ree s langer 

e aan ach rapport C/1-931'49 dd -9-49 bl. 
,., Verb. 19)
1.. -2-
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Volgens een mededeling door een stille vennoot gedaan, 
zouden bij Werkspoor plm 900 personen worden ontslagen, 
waaronder vele communisten; later zouden meerderen weer in 
dienst worden gesteld. Deze stille vennoot zou een bedrijfs
chef zijn van Werkspoor-Utrecht of Werkspoor-Amsterdam. 
(Opm. Verb. 19: Op een bedrijfschef van Werkspoor, naam 
onbekend, werd reeds de aandacht gevestigd in rapport A/1-
164'49 dd 22-2-49, bl. 3 onderaan). 

Er werd op gewezen d�t vele vergaderingen, waar alleen 
leden tegenwoordig zijn, worden verraden aan de politie; 
in sterke mate zou dit in Amsterdam het geval zijn. In het 
vervolg zal op deze vergaderingen niet meer over onderwerpen 
van enig belang worden gesproken. 

Gnirrep legde vooral de nadruk op de voorzichtigheid die 
ten aanzien van déze soort vergaderingen moest worden in 
acht genomen. Regelmatig vergaderen is uit den boze; �el 
moet regelmatig controle worden gehouden of alles wordt uit
gevoerd volgens de instructies. Moet er worden vergaderd, 
dan draagt één persoon zorg dat de anderen er mee in kennis 
worden gesteld, alles echter zo onopvallend mogelijk. Eén 
persoon komt b.v. 7 minuten te laat en er wordt niet eerder 
begonnen dan wanneer ook deze er is. Bij gevaar belt deze 
laatkomer drie keer, b.v. als er politie in de buurt is. 
Alle leden verà,lten dan het perceel en lopen een straatje om 
of gaan in een café; in ieder geval gaan zij niet naar huis, 
voordat de overtuiging is verkregen dat alles veili� is. 

Gnirrep vertelde, dat door congresleden van de EVC, tevens 
lid van het Wereld Vak Verbond, erop gewezen was dat in De:, 
cem�r_ stakingen moeten worden doorgevoerd in bedrijven, die 
's winters niet stil ku.nnen liggen. Door "samenloop van om
standigheden" (hier wees Gnirrep speciaal op) moeten deze 
stakingen over andere bedrijven worden uitgebreid. Ook zouden 
er richtlijnen bestaan om het regeringspersonen onmogelijk te 
maken naar de regeringsgebouwen te gaan, waardoor het staats
apparaat zonder leiding komt. Gn�rrep wees erop dat wel De
cember was genoemd, doch niet in welk jaar. 
(Qualificatie laatste bericht: oncontroleerbaar). 
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