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VERTROUWELIJK 

Verbinding: 19 
A/1 no. 958'49 CPN 
Onderwerp: Diverse mededelingen 

Betrouwbaarheid berichtgever: niet controleerbaar 
Waardering bericht: idem 

Zegsman, van wie men weet dat hij in vooraanstaande com
munistische kringen bekend is, kocht vorige week een boek in 
een winkel in Amsterdam, waar hij wexd geholpen door een 
hem (zegsman) bekend zijnde communist. (De winkel, noch de 
naam van deze communist wilde hij noemen. Verb. 19). Laatst
genoemde communist wist niet beter, of zegsman wist alleen 
zijn schuilnaam waaronder hij in de bezettingstijd leefde. 
Tijdens het gespreK dat hij met zegsman voerde kwam vast te 
staan dat hij medewerker was van het politiek bureau en 
verbonden is geweest aan "De Waarheid" in Groningen. Hij 
vroeg aan zegsman, die jaren in de provincie Groningen had 
gewerkt, hem de namen van verschillende contacten te willen 
noemen in Groningen, in verband met de zaak van "Het Noor
derlicht" (Wat hiermede wordt bedoeld is alhier niet bekend. 
- Verb. 19). Hij wilde van zegsman zoveel mogelijk namen
weten van personen uit de vroegere illegaliteit, onverschil
lig of deze tot de communistische partij behoorden of niet.
Hij vertelde dat hij deze opdracht had gekregen en daar reeds
ruim een jaar mee bezig was. De reden dat hij deze opdracht
had gekregen was, dat hij in Groningen bekend was.

Tot zover dit gesprek. 

Later had zegsman uit een en ander geconcludeerd, dat met 
"Het Noorderlicht" bedoeld werd de "droppings" die ruim een 
jaar geleden in Groningen en Noord Holland?hadden plaats ge
vonden. (Of dit verband houdt met hetgeen dezerzijds is ge
rapporteerd bij rapport A/1 no 85'48 dd 29-1-48 is voorals
nog onbekend. - Verb. 19). 

Hoe zegsman aan de wetenschap van deze "droppings" kwam 
wilde hij niet mededelen. Wel vertelde hij, dat een zekere 

• A: RINGELING, res. officier uit Indië, die thans 2 jaar in
� ons land woont en verblijft ten huize van Dr. Kettner,

Tintorettostraat 10 te Amsterdam, er meer van wist • 
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VERTROU'NELIJK 

Verbinding: 19 {! 
CPN- C/1 no. 977'49 _,,. 

Datum: 26-9-49 

Onderwerp
1
1 ..R. · houdelijke vergadering van de C. P .N.,

gehouden op 20-9-49 in het partijgebouw te 
Utrecht. 

---------------------------- lJP-U:AlIT- -----------------------

Berichtgever betrouwbaar ACD/1,?. 1 
Waardering bericht idem DAT:/.f.$-:,7 
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we lke bij de aanvang der vergadering moest worden ingeleverd. 
Een exemplaar van deze circulaire is niet beschikbaar. 

1 Aanwezig waren 23 personen, w.o. 6 vrouwenyOpgem;verkt
/ werden: / 

5i7b � 1 JEANETTE CAROLINA G�ERTJE STOFKOOPER-DE RIDDER (2-7-1900), 
�� OKX•JOHANNA PAULINA CORJIBLIA ROETERDI , geb. 8-11-26, 

X SUS.ANNA DE RIJK-ROETERDINK, geb.' 2 -6-17, 
.,- een zekere Mevr. Ernst(?) uit Zeis 
.,....Mevr. MEEUWISSEN uit Bilthoven, nader 
,;(1een zekere Van ROSSUM, 
X JAN HENDRIK PIJPER, geb. 10-2-06, 
X. BERNARDUS JOHANNES SCHREUDERS, geb. 4-2-19,
X•JOHANNES GEERT KRAMER, geb. te Utrecht 3-2-2

onbekend, 

De leiding berustte bij Schreuders en J.P.C. eterdink; 
a� s pte1êers traden op: 

PI) ;,tl JOHANNES PETRUS HELLEVOORT, geb. 21-5-96 en · 
k...AA O.\<". x HENDRIK VISSER, geb. te Amsterdam 29-5-91, wonende Boisot-

�-
straat 38 te Utrecht, hoofdbestuurders EVC-Utrecht. 

t-� . ..:a.�°o Ll HELLEVOORT bracht naar voren dat nu aan de eisen van de 
arbeiders kracht moet worden bijgezet, daar vele verslechte
ringen nog te wachten staan. Hij noemde als voorbeeld de 
devaluatie, de huurverhoging en de verhoging van sommige be
lastingen en vervolgde: "Wij worden vaak voor opruiers uit-
geroepen, doch in werkelijkheid hebben wij steeds gelijk 

· gekregen. Reeds 3 maanden tevoren waarschuwden wij dat de
/ militairen naar Indonesië zouden worden uitgezonden, reeds 
! 3 maanden tevoren was gewaarschuwd voor de devaluatie.Thans

gaan "ë°priJzen er levensmiddelen omhoog, de subsidie op
suiker zal vervallen, vlees en kaas komen van de bon, waar
bij de.subsidies ook vervallen. Voorlopig is er nog een
uitstel voor wat betreft het ontslaan van de gehuwde ambte
nares, doch straks worden veel vrouwelijke ambtenaren ont
slagen, of zij gehuwd zijn of niet. Wij moeten voorlopig
beginnen met een eis van/ 2,50 loonsverhoging. Als met
Jaifoari de huren worden ve-:rfiOógU;--irnme-n w±j· weer met nieuwe
looneisen. Binnenkort zal een landelijk pamflet worden
verspreid o.m. in verband met de_devaluatie. Hierin zullen
misschêè,n voor de P.v.d.A. en het N.V.V. minder prettige
dingen voorkomen. Daarom moeten wij zorgen dat ze niet
eerder in verkeerde handen komen, dan nadat de verspreiding
een aanvang heeft genomen."

-2-
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VISSER sprak vervolgens over de "vredescomité's" in de 
bedrijven/en betoogde dat hiervoor zoveel mogelijk mensen 
moeten worden aangezocht die niet in de communistische ge
lederen thuis horen. De bekende werkers moeten zich dus 
nu op de achtergrond houden opdat de mensen niet gaan denken 
dat het van de communisten uitgaat. 

Hierna was het einde van de vergadering. 

(Mededeling uit het partijgebouw). 
1 Volgens PIETER GNIRREP �ouden er stakingcomité's worden 
gevormd. (Gnirrep heeft dit onderwerp al eerder aangeroerd; 
zie ook rapport C/1-93�'49 dd 13-9-49.- Verb.19). Verschil-

ÏÎ lende personen uit Duitsland, Frankrijk en Italië zouden 
,.JJ,- aan deze comité's inlichtingen geven, hme de practijk in 

�f0 hun land was geweest. Zo zou hier een Pool of Duitser komen; 
31 c?ól aan deze was een visllm geweigerd, hi · zou nu echter door 

,<!GERARDUS DE J'lAAL (geb. 15-9-99, wonende e ijmegen, Eland-
P.O straat 2) in ons la_J].d wprgen g�br�nt. Uit hetgeen àese 

1 1 f4 zegsman omtrent deze persoon mededeelde viel op te maken, 
X fdat dit de bekende communist Gerhard Eisler zoll zijn, die 

'�f_() .
4
,�ndertijd llit Amerika was uitge)Veken en in Londen was vast-

t , �, r ehollden • 
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No. : 

Aan : 
Van 

70500 

B IX 
B III 

Onderwerp : Gerardu.s de Vlaal (15-9-1899) 

Volgens een dezerzijds van de I.D. 
Utrecht ontvangen,oncontroleerbare mededeling (bericht 
u.it het partijgebou.w der C.P.N.) zou.den hier te lande 
stakingscomite's worden gevormd,welke over de practi�� 
sche organisatie van het stakingswerk door verschillen 
de vreemdelingen zou.den worden ingelicht. 

Aan een dier vreemdèlingen,een Pool of 
DLli tser, zou. een visu.m voor een reis naar Nederland ge
weigerd zijn. Hij zot1 nll echter door Gerardt1s de 1Taal 
(15-9-1899) in ons land worden gebracht. 

Uit een beschrijving,welke van deze vreem
deling werd gegeven,conclt1deerde de I.D. Utrecht,dat 
het hier mogelijk betreft de bekende Du.itse commu.nist 
Ger hard EISLER. 

B III, 8-10-1949. 
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Aan B III 

Van B IX. 
ruEBOEKT] 
i 

Van bijgaand verzoek nota genomen. 
De zaak is reeds in behandeling .·'lilt U van u.w 
zijde bij de Rijksvreemdelingendienst informe
ren aan welke Polen en Duitsers gedurende de 
laatste tijd een visu.m voor een reis naar Ne
derland is geweigerd.Van het ant�oord z-1 ik, 
in verband met het onderzoek,gaarne kennià ne
men. 

10-10-1949.



BE R '70500 JIJf /h 3 

Geweigerde visa. 

27 ()ctober 49 

n .ó.. v notitie R J: e-e.n H III 

DIENSTGEHEIM 

In verband met een dezerzijds naar een bepaalde zaak in 
te stellen onderzoek moge ik U verzoeken mij een opgave te 
willen doen verstrekken van de personen van Duitse en Poolse 
nationaliateit, aan wie sinds 1 Augustus 1949 een visum voor 
een reis naar Nederland is geweigerd. 

Bij voorbaat dank ik U voor Uw medowerkkng in deze: 

De Hee.r Hoofd van de 
Rijksvreemdelingendienst en 
Raamweg 4'7

te 's-GRA VE:t\1BA,GE. 

Visadienst 

Het Hoofdlvan de Dienst f namens deze: 

0. 73�-
J. G. Crabbendam.



COMMISSARIAAT VAN POLITIE TE BREDA 
r 

; 1 fJCT. 1949 

1 AAN de Heer Ë_'+3l1'l, J 
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

L 

UW BRIEF: 

ONDERWERP: 

(,-0 

's-G R A V E N H A GE.-
TE .. ._ ................................................... ....... . 

BREDA, 7 October 1949. 
No. 9058. 

In antwoord op Uw schrijven d.d. 29 Augustus 1949, 

No.67765, moge ik U hierbij doen toekomen een lijst van per 

sonen, die in de nacht van 20 op 21 Juli 1949 in een h8tel 

te Breda hebben overnacht. 

Tevens gelieve U hierbij aan te treffen een lijst van per

·sonen, die op 21 Juli 1949 vanuit Breda met een nummer uit

Utrecht of Zeist hebben getelefoneerd.

DE COMMISSARIS VAN POLITIE, 
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13865 
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14936 
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11048 
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22261 
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15198 
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16561 

13413 

11020 

16425 

oproep
bericht 
16945 

21871 

28229 

15871 

16565 

16416 

28124 
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A.Peemen van Oyen, Tet. dijk no.22 •

Alg.Zang en muziekschool, Min. Nelisse
straat 45.
Fa. Dikhof, Haagdijk no.43.

W. Verbist, Speelhuislaan 39.

Fa. Wermenbol, Haagweg no.302. 

P.T.T. Breugelmans, Overakkerstraat 

H. van Iersel, Ginnekenweg 92.

N.Y. Handelmij t1Breda",Baronielaan 18. 
- --..

I.G.B., Willemstraat 26.

P.van de Dries, Burg. Kerstenslaan 18.

H.J. Poo1en, Grote Markt no.17.

K. Holthuis, WilhelminaParkro.64.

Molenschot, Teteringsedijk. 

Vroon, Tennisstraat 35. 

N .s. station. 

Teolin, Poolseweg no.65. 

Engbersen,, Haagdijk no.7. 

P. Emaná, Wilhelminastraat 17.

J.van de Heuvel, Wilhelminasingel 13.

A.P.s., Catharinastraat 13.

L.A.J. Baelen, Hyacinthplein no.13.

G. Bezembinder, Sportstraat 17.

G. Bezembinder, Sportstraat 17.

De Jong, Baronielaan 227, 
Wittevrouwesingel 68 bis. 
Princenhage-Kapelle, Haagweg no.158. 

tl Il tl 

P. Boots, Baronielaan 287.

Freijsen, Zandbergweg 97.
" Il " 

B, Meenhorst, Oranjesingel 6. 

" 

Utrechtse Asphaltfabriek,Academieeingel. 

J. Pay ens , Kasteelplein 6.

Th. Faes, Pr. Alexanderlaan no.7. 

J. Moes, Min. Nelissenstraat 16.

Van de Berg en Co, N.Ginnekenstraat 43. 

R. Staal, Ginnekenweg 269.
tl " Il 

P. Klavers, Min. Kanstraat no.7.



datum tijd van nummer nummer plaats-aanvrage aanvrager opgeroepe- naam 
ne 

21 Juli 11.36 8912 10384 Utrecht P. Klavers, llin. Kanetraat no.7. Il 

13.03 9441 10213 Il 

H.K.I. Markkade 50.Il 
11.20 9441 15951 " H.K.I. Markkade .50.tl 10.19 9879 14354 " F. Robbe, Paul Windhausenweg 18.tl 

11.22 9881 11857 " Smits, Willemstraat 1.Il 

14.43 9913 22547 " K.A.B.,Dr.van .Mierlostraat 37.Il 

12.53 9968 20737 " Casino, Reigerstraat 24.

•

• 



Lijst van personen, die in de nacht van 20 op 21 Juli 1949 in een h8tel te Breda hebben 

verbleven. 

Naam voornaam geboorte- geboorte- woon- natio-
datum plaats plaats naliteit. 

"DU COMMERCE" 
De Jong, Gerry 16-10-1927 Nieuwkoop Nieuwkoop Ned. 

Blomberg Daniel 1-10-1909 Stockholm Mal.ml, Zweed. 

Blomberg Marianne 13-5-1911 Gotenburg Malmij Zweed 

Meerman L.L.N. 24-9-1921 Alnsterdam Amsterdam Ned. 

Stross •• 2-7-1907 . . Bionne Zwitser 

Blaser Clara 12-1-1904 Neuchatel Dublet Zwitser 

Blaser Jeremaine 21-3-•• Neuchatel Dublet Zwitser 

Nabseth Arve 8-5-1893 :Aarnof' Zweed 

Nabseth Armie 25-2-1900 Harakei Zweed 

.Fahlskog Thomsten 14-11-1909 Repphutt Zweed 

Fahlskog Lilly 31-3-1907 Vykiping Zweed 

Delakant Anna 26-4-1924 Quigper Guigner Frans 

Delakant Pierre 26-2-1920 Lille Guigner Frans 

De V:ries Douwe 14-5-1915 Termunten Groningen Ned. 

De Vries A.G.A. l0-5-1904 Groningen Groningen Ned. 

Rietveld Pieter 8-8-1913 Den Haag Den.Haag Ned. 

Duland Maria 14-2-1916 Den Haag Den Haag. Ned. 

Wartena Fran9ois 14-7-1909 Goes Den Haag Ned. 

Flipsen S�J .E. 18-1-1909 Zaandam Den Haag Ned. 

Ros en berg Hendrik 16-5-1905 :Amsterdam Panama Ned. 

Ros en berg Henry 10-9-1933 Panama Panama Ned. 

«
senllerg Hans 23-5-1936 Costa Rica Panama Ned. 

nden Paul 18-10-1906 Ryckx Laryath Deen 

Shebsted Christina 3-3-1918 Ryckx Larrath Deen 

Gilles J. 3-9-1890 Antwerpen Antwerpen Belg. 

Engelen M. 19-5-1916 :Antwerpen Engels 

"DE KLOK'' 

Wartenar Petrus 6-1-1918 Leeuwarden Leeuwarden Ned. 

Landtinger Jeantje 24-6-1923 Wolga Leeuwarden Ned. 

Abrahamse Jakob 27-9-1882 Biggekerke Den Haag Ned. 

Oml.oo J .E.M. 15-11-1919 Rijssen Lent Ned. 

Busbach Johan l0-6-1923 Amsterdam Amsterdam Ned. 

Mulles Courthe 17-6-1923 Amsterdam Amsterdam Ned. 

Petersen Jan 28-8-1898 Winschoten Utrecht Ned. 

Swarders Gerard 23-12-1912 Arnhem Bussum Ned. 

Dark 22-10-1896 Sotelge Oswestie Zweed 

Dark 12-4-1898 Stockholm Oswestie Zweed 



Goos Friedrich J. 2-8-1918 &nsterdam Den Haag Ned. 

Rijnsburger Eddy 4-5-1924 Den Haag Den Haag Ned. 

Blom A.L. - - 1905

Keijppens F .J .J • 17-11-1903 Hilvarenbeek Turnhout (B) Ned. 

Doveren E.F. 5-8-1910 Kerkrade Turnhout (B) Ned. 

Louwers Agnes 25-5-1911 Kerkrade Turnhout (B) Ned. 

v.Zeggeren Albertina l-3-1922 Rotterdam Dordrecht Ned. 

v.Zeggeren Hermanus 17-5-1916 Gorinchem Dordrecht Ned. 

Vegschely Emna 18-4-1921 Brussel Brussel Belg. 

Bestuna Gillis 5-9-1906 Brussel Brussel Belg. 

Minner Alex 25-7-1910 Lille Lille Belg. 

Hoskins George 27-4-1910 iAneoma Londen Eng. 

Hoskins Anny 19-7-1929 iA.neona Londen Eng. 

Van Koet H. 31-5-1901 Elburg Epen Ned • 

• v.d.Kemde w. 10-2-1907 Epen Epen Ned. 

"DE LINDEBOOM"

Van Geelen Joh.D. 30-8-1899 Boskoop Den Haag Ned. 

Vermonden B.J. 9-4-1898 Zutphen Den Haag Ned. 

Verbeek W.K. 24-2-1919 Leeuwarden Zwolle Ned. 

De Vries- Jan 8-11-1908 Rotterdam Hengelo Ned. 
Reibinga 
De Vries- Annie 23-8-1912 Winschoten Hengelo Ned. 
Reibinga 

Verkuil Jan M. 27-8-1912 Kerkwijk Barneveld Ned. 

Verkuil Dirkje C • 29-7-1914 Kerkwijk Barneveld Ned. 

Koop Maria A. 18-5-1902 Alkmaar Alkmaar Ned. 

"METROPOOL" 

'endriks H. l-7-1911 Stein Ned. 

Smit Frederik 9-11-1916 Ravenstein Maastricht Ned. 

Van LEEUWEN Hendrik 4-1-1904 Rotterdam Rotterdam Ned. 

Stallaert A.P. 27-8-1924 Lamswaarde Rotterdam Ned. 

Van Leeuwen Hendrik 23-12-1902 Rotterdam Rotterdam Ned. 

Remkes Elisabeth 10-11-1906 Rotterdam Rotterdam Hed. 

"POORT VAN KLEEF"• 

Hantekeet Emile 13-12-1919 .Schaerbeek Bruseel Belg. 

Ciels Maria· 10-1-1918 Heifelingen Brussel Belg. 

Jansen Karla 21-3-1909 Kopenhagen Brussel Deen 

Jansen Hedwig 6-10-1910 Valum Brussel Deen 

Jansen E.J. 18-1-1905 Viera Deen 

Jansen A.E. 15-12-1908 Fraugde Deen 

Kwaks Fran�ois 20-12-1907 Brussel Ned. 



De Plouy Frans 13-4-1902 Antwerpen Antwerpen Belg. 

De Plouy Jeanne 19-6-1909 Antwerpen :Ant wer.pen Belg. 

De Plouy Jan 27-2-1931 !Antwerpen Antwerpen Belg 

De Plouy Henna 14-4-1940 Antwerpen IAnt werpen Belg. 

"HOTEL KOOLS" 

Rietveld Laurens 17-1-1915 Dotdrecht Dadrecht Belg. 

Rietveld Laurens 4-12-1885 Dordrecht Dordrecht Belg. 

Schenven Adriana 28-11-1890 Dordrecht Dordrecht Belg. 

Wurm Christina 25-4-1917 Regenburg Dordrecht Belg. 

Negin Angela 5-1-1901 Vivegano Milaan Ned. 

Oyen P. 20-7-1900 Dordrecht Milaan Ned. 

v.d.Bruggen Jan 1-11-1923 Rotterdam Schiedam Ned. 

Luijt Cornelia 1-3-1926 Rotterdam :Schiedam Ned. 

"omans Johan 2-11-1926 Den Haag Den Haag Ned. 

De Kloe Manus 14-4-1911 Alblasserdam Rotterdam Ned. 

Arnolds Frans 1-11-1913 Barnsingerlo Den Haag Ned. 

De Graaf Jacobus 12-7-1885 Loppersum Hilversum Ned. 

Bogaard Adolf 14-11-1885 Breda rA.msterdam Ned. 

Gawenis Emma 23-10-1900 Utrecht Bussum Ned. 

Boder Cornelis 12-12-1918 Den Bosch Bussum Ned. 

''CENTRAAL" 

Jensen Karl 27-7-1916 Stockholm Tondu Deen 

Jensen Sigfrid 8-6-1915 Thisted Tondu Deen 

Ibsen E. 24-2-1911 Kopenhagen Tondu Deen 

Hoen Irege 1-12-1914 Kopenhagen Tondu Deen 

"
bert Jacob 24-11-1911 Den Haag !Apeldoorn Ned. 

vrmelink Maria 19-3-1911 Hengelo Zuthpen Ned. 

Hermelink Bernardus 28-7-1910 Weerselo Zuthpàen Ned. 

Timmer Johanna 11-2-1899 Neuss Den Haag Ned. 

Sierhout Leo P. 11-3-1885 Den Haag Rotterdam Ned. 

Stadhouder Nico 7-7-1918 Oostburg Oostburg Ned. 

"TIVOLI" 

V/estenburg H.E. 25-1-1922 Liberia Delft Ned. 

v.d.Vlugt R.W. 25-4-1923 Heemstede Delft Ned. 

Schut Piet 19-2-1905 Amsterdam Ned. 

"ROODE HERT" 

Smeet K. 19-3-1896 Bovenkarspel Purmerend Ned. 

Bruin J. 16-10-1888 Beemster Ned. 

Swier J. 6-5-1916 Heerenveen Beeuwarden Ned. 

Posthumus H. 30-12-1916 Selingen Leeuwarden Ned. 

Minko K. 6-3-1903 Sneek Leeuwarden Ned. 
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Van Zoelen Aurelia 25-7-1929 Bloemendaal Bloemendaal Ned. 

Buma Anna 4-3-1904 Bloemendaal Bloemendaal Ned. 

Henningsen v. 25-6-1906 Kopenhagen Kopenhagen Deen. 

Henningsen Willy 27-10-190; Kopenhagen Kopenhagen Deen. 

Gran-Madren Fregerik 22-8-1889 Dee11 

Gran-Madren Ehba 18-8-1903 Deen 

Nentor Dorothe 11-6-1922 Gootjeth Eng. 

"HOTEL MOONEN" 

Larsen Karl Olaf 17-7-1899 Gvasled Kopenhagen Deen 

Larsen Esllia 2-10-1901 Kopenhagen Deen 

Kolen J .J. 5-2-1892 Amsterdam tAmsterdam Deen 

Kolen P.Ch. 19-12-1890 Amsterdam Ainsterdam Deen 

Bok M.A.A.J. 23-10-1908 Rottterdam Rotterdam Deen 
-Bok J. 20-9-1913 Rotterdam Rotterdam Deen 

"TIVOLJE"

De Mildt J.C. 14-12-1880, Nijmegen Zeist Deen 

Tempelaars 16-6-1913 Eindhoven Rotterdam Deen 

Tempelaars A.D. 28-9-1913 Gilze-Rijen Rotterdam Deen 

"NATIONAAL"

Hansen Freda 23-3-1923 Hunschiv Nukoting Deen 

Jacobsen Kurt G. 11-4-1925' Hunschiv Nukoting Deen 

"DE TOURIST"

V.d.Laak H.J .M. 12.:.1-1901 Amsterdam Amsterdam Ned. 

Huizinga Willem 9-5-1912 Groningen Amsterdam Ned. 

Pinkster Jan 28-1-1903 Scheemda Ned. 
-HOTEL VAN HAM''

Vogelzang G.G. 29-10-1882 Assen Ned. 

Johannessen Jog. 26-4-1890 Haelen Kastle Deen 

Johannessen Niels 4-3-1926 Haslerv Kopenhagen Deen 

Madzen Emil 6-5-1908 Kopenhagen Deen 

Madzen Juliene 28-11-1903 Madly Deen 

Rings Eduard 18-9-1914 Velsen Heemstede Ned. 

Rings Cornelia 26-4-1919 Amsterdam Heemstede Ned. 

Ohman Carl 20-2-1909 Sthilm Zweed 

Ohman May 4-3-1923 Sthilm Zweed 

Melchide Andre 15-4-1911 Brussel Brussel Belg 

Schluck Anny 13-3-1910 Brussel Brussel Belg. 

"HOTEL DEN DEIJL" • 

Blankere - Jan 7-8-1884 Den Bosch Alkmaar Ned. 

't Hoort 



Visser Frederik 2-10-1898 Delft Alkmaar Ned. 

Blankere-'t Hugo 24-8-1934 :Arnhem Alkmaar Ned. 
Hooft 
Blankere- •t Maria 27-5-1942 
Hooft 

:Alkmaar Alkmaar Ned. 

Kooymans Pieter 3-8-1923 Rotterdam Rotterdam Ned. 

Kooymans W .J .A. 18-10-1923 Rotterdam Rotterdam Ned. 

Groeneveld Catharina 6-6-1892 Amsterdam Den Haag Ned. 

Schipper Herman 7-3-1889 Alphen a .R. Den Haag Ned. 

Holeboer Coletha 23-12-1911 Deventer Utrecht Ned. 

Hesselink Albert 4-1-1905 Angerlo Utrecht Ned. 

"WNE" 

Jansen Johan 6-7-1903 Breda Eindhoven Ned. 

Mork Agnes 21-1-1907 Genst ofte Gellerup Zweed. 

eMork Knut 26-3-1905 Norge Gellerup Zweed 

Jorgne Hahne 1;1.-6--1933 Norge G.ellertip Zwe9d. 

Rot teveel Johan 25-12-1908 Eindhoven iAmsterdam Ned. 

Fritzen Hendrik 7-9-1907 :Amsterdam Alnsterdam Ned, 

Fritzen Christina 9-5-1915 iAmsterdam iAlnst erdam Ned. 

Rob c, 28-7-1',10 Koog a.d.z. Amsterdam Ned. 

Rob-Fritzen J. 13-9-1907 Beemster Amsterdam Ned. 

Brown Ostin 24-6-1893 Sunderland Sunderland Eng. 

Brown 4-7-1929 Sunderland Sunderland Eng. 

"DE DRUIF". 

Brunk-J ansen J .M.F • 55 jaar Amsterdam Rotterdam Ned. 

Brunk E. 55 jaar Gouda Rotterdam Ned. 

Brokerhof'-'l{er- J. 20 jaar Rotterdam Rotterdam Ned. 

ttrk 
Rokerhof J.H. 27 jaar Rotterdam Rotterdam Ned. 

v.Huizen-Meen- A.E. 49 jaar Haarlem Rotterdam Ned. 

horst 
V.!iuizen B.M. 51 jaar Haarlem Rotterdam Ned. 

Bamink-de Groot H. 26 jaar De Wilp Zujtlen Ned. 

Bamink H.G. 31 jaar Laren Zutphen Ned. 

"DE BROUWEltS". 

Balkanende N.E. 29-8-1',25 Sassenheim Sassenheim Ned. 

"DE SCHUUR". 

La Guen Leon P. 14-10-1915 Amsterdam Amsterdam Belg. 

Van Aubel Emille 27-8-1891 A.mst erdam Maastricht Ned. 

"DE GROT". 

Berkhout Johannes 17-3-1924 Noordwijkerhout A'dam Ned. 

"BOSCHHEK" • 

Walter c. 3-11-1887 Haarlem :Amsterdam Ned. 

Walter-Brucken- H. 12-2-1896 Keulen :Amsterdam hoff. Ned. 



,"MASTBOS" 

Van Erp Dr. L.F.E. Arnhem Ned. 

Holtgrei'e Arnhem Zweed. 

Jonker w. 14-6-1907 Naarden Ned. 

Kliek C 19-5-1879 Bussum Ned. 

Blein Bog H.F • 29-7-1886 Bussum Ned. 

De Groot G. 9-1-1895 Den Haag Ned. 

Boudewijns P.J • S-4-1905 Bloemendaal Ned. 

Hofkens 20-11-1896 Antwerpen Ned. 

Hofkens 6-2-1902 Antwerpen Ned. 

Schulden G.J • 25-3-1892 Dordrecht Ned. 

Batavia Jac. !Antwerpen Ned. 

"DENNENOORD11 
• 

De Bruckel F. 21-11-1893 Brussel Brussel Belg. 

ee Bruckel R. 28-6-1933 Brussel Brussel Belg. 

Verhaegen iA. 18-6-1900 Brussel Brussel Belg. 

Greup G.M. 28-11-1898 Den Helder Amsterdam Ned. 

Greup-Ni colai J .H. 26-1-1896 Schoonhoven Amsterdam Ned. 

Greup M.A. 19-8-1930 Amsterdam Amsterdam Ned. 

Flipsen M. 9-3-1902 Groningen Den Haag Ned. 

Haeck E. 21-9-1893 Amsterdam Rotterdam Ned. 

Stoffels F. 2-6-1909 Rotterdam Rotterdam Ned. 

Van de Bijl A. 6-1-1898 Oude Wetering o.wetering Ned. 

Van de Bijl F. 29-12-1899 Oude Wetering o.wetering Ned. 

De Beijer L. 7-3-1922 Rheden Amsterdam Ned. 

De Beijer w. 29-5-1919 oterbeek Amsterdam Ned. 

�Asperen-Verven-C.J. 17-3-1894 Goes Goes Ned. 

V.Asperen-Verven- L. 3-9-1896 Goes Goes Ned. 
ne 
Kuiters c. 21-4-1903 Dordrecht Brussel Ned. 

Kuiters IA. 6-S-1927 Gimberg Brussel Ned. 

van Loo L. 1-1-1909 Antwerpen Antwerpen Belg. 

Van Loo L. 28-1-1876 Antwerpen Antwerpen Belg. 

"WAFEN VAN NASSAU" 

Bo.eman H. 12-12-1904 Brummen Amsterdam Ned. 

Dainton John 24-3-1908 Cardiff Bristol Eng. 

Dainton Doreen 29-9-1909 Bristol Bristol Eng. 

Blauw J. 24-2-1925 Vlagtwedde Middelburg Ned. 

Neitgen Jean P. 11-11-1921 Luxemburg Luxemburg Luxemburg. 

Neitgen-Dietrich Gerty 1-8-1927 Luxemburg Luxemburg Luxemburg 

Mathiessen r. 13-10-1921 Ballum Ballum Deen 

Svendsen Else 28-8-1921 Skarbak Zivekind Deen. 
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Petersen S.E. 7-7-1907 K'Blft Rodone Deen. 

"ORANJE HOTEL" 

Van Mill Maria Ch. 26-11-1920 atergraafs- Groningen Ned. 
meer 

Bagnay Anton 9-6-1889 Amsterdam Heemstede Ned. 

Van Trier Petronella 12-9-1894 Breda Heemstede Ned. 

Stoppelman L. 28-9-1898 Almelo Amsterdam Ned. 

:Stoppelman J. 10-7-1904 Wildervank Amsterdam Ned. 

Croin J. 9-11-1889 Middelburg Amsterdam Ned. 

Crusser Feike 9-3-1916 Den Helder Rotterdam Ned. 

v.Hasselt Benjamin 25-5-1911 Appingendam Groningen Ned. 

v.d.Werf Klaas 8-2-1913 Groningen Rotterdam Ned. 

van Duinen Johannes 27-11-1885 Groningen Groningen Ned. 

Trusch Josepha H. 31-8-1891 Beek Valkenburg Ned. 

eGras Johannes 19-1-1905 Zaandam Utrecht Ned. 

May Dina 26-1-1915 Zaandam Utrecht Ned. 

Hinlopen Frans 5-7-1903 Amsterdam Haarlem Ned. 

Braat Cornelis 13-6-1881 Maarssen Amsterdam Ned./ 

Vermink Marie 31-5-1915 Amsterdam Amsterdam Ned. 

Bootsma Abel 28-16-1878 Zonnega Enschede Ned. 

Visser Geertruida W. 13-1-1905 Urk Enscfiede Ned •. 

Bootsma Klaas 2,-2-1912 Enschede Oldenzaal Ned. 

De Jaeck Margaretha ll-6-1900 Temsche iAntwerpen Belg. 

de Blasse Christianus 23-12-1904 Deventer Den Haag Ned. 

Slichtenbree Christiaan 15-3-1904 Deventer Amsterdam Ned. 

Claesson Elsa M. 26-8-1920 Helsingborg Malnfó Zweed. 

Claesson C.L. 7-10-1915 N-Fr'Blanda Malnfó Zweed. 

9noek Adrainus 26-9-1921 Nieuwendijk Ned. 

Rijsburger Eddy 4-5-1924 Den Haag Den Haag Ned. 

Goos Fred Johan 2-8-1918 Amsterdam Den Haag Ned. 

Waartman J .c.H. 2.5'-11-1914 Rotterdam Leeuwarden Ned. 

Waartman P.G. 6-6-1912 Rotterdam Leeuwarden Ned. 

Messlach Klaas 16-12-1910 Uithuisermei-Uithuisermeide Ned. 
de 

Messlach Gerarda 17-9-1917 " Il Ned. 

Tucats Remein 23-7-1902 Zelzaete Belg. 
0

Boute w. 13-3-1914 Zelzaete Belg 

Billet André 9-10-1900 Zelzaete Belg. 

De Smet Henri 10-4-1898 :Antwerpen Antwerpen Belg. 

Petersen M.L. 23-2-1910 !Aabo Veijle Deen. 

Markussen Else 8-3-1928 Veijle Veijle Deen. 

Chriatenaen K.M. 30-1-1904 Saromme Viriding Deen. 
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Christensen A. 7-12-1880 Veijle Veijle Deen 

Petersen s.Chr 12-2-1902 Hellerup Veijle Deen 

Oo at ergaard H. 11-4-1931 Veijle Veijle Deen 

Christensen G. 4-2-1910 Sjosler Veijle Deen. 

Christoffer- A.M. 25-2-1922 
sen 

Veijle Kopenhagen Deen. 

Drewes Gerda Karin 4-2-1910 Kopenhagen Frederiksberg Deen. 

Kihlsdahl Karel M 10-7-1900 Vordengboy Veijle Deen 

Mortewezen H.Chr. 23-11-1900 Veijle Veijle Deen 

Ostergaard K.K. 16-4-1895 Ostersnede Veijle Deen 

Nielsen S.A.J • 4-6-1908 Struer Veijle Deen 

Agner Enemy 17-12-1915 Randers Veijle Deen 

Petersen J .A. 20-11-1914 Mando Rodore Deen 

�rensen Hans 6-11-1901 Veijle Veijle Deen 

e 
Nielsen Edith 15-2-1940 Veijle Veijle Deen 

�rensen Olga 27-8-1910 Selso Veijle Deen 

Hansen E.M. 29-7-1915 Veijle Veijle Deen 

Markussen Eli 29-8-1920 Veijle Veijle Deen 

S\Srensen F.A. 16-1-1903 Veijle Skibet Deen 

Blijham w. 2-9-1913 Maastricht Bloemendaal Ned. 

Wetselaar M. 19-9-1898 Magelang Bloemendaal Ned. 

Sohroeder L. 10-5-1922 Maastricht Heerlen Ned. 

Kootwijk F. 21-10-1920 Utrecht Utrecht Ned. 

Barth E. 26-4-1925 Amsterdam Junsterdam Ned. 

Janssens M. 12-2-1930 Utrecht Venlo Ned. 

Paters Gerard 10-2-1903 Antwerpen !Antwerpen Belg. 

Stoops J .A.L. ll-6-1923 Antwerpen !Antwerpen Belg.-
17

e 
Eitingen Fr.J • 29-11-1914 Bierum Noa.dbroek Ned. 

Eitingen--Len-M.�. 7-10-1918 Veendam Noordbroek Ned. 

ting 
Dekker P. l0-8-1891 Hilversum Hilversum Ned. 

Broekhof M. 27-9-1916 Maarssen Hilversum Ned� 

"DE KROON"• 

Van Halm P. 14-7-1899 Zaandam Koog aan de z. Ned. 

Keijzer J. l-8-1895 Ainsterdam Amsterdam Ned. 

Thomasson G.P. 5-6-1905 Londen Manchester Eng. 

van Werven H.P. 29-11-1898 Sas van Gent Brussel Eng. 

Rijn F. 27-6-1903 iAinst erdam Amsterdam Ned. 

Graag P. 14-5-1878 Den Haag .Amsterdam Ned • 

Moesberg E.G. 13-3-1903 Sta:kholm Stockholm Zweed. 

Moesberg J. 12-3-1906 Stockholm .Stockholm Zweed • 

Noatsen J. 6-2-191; Groningen Groningen Ned. 
Petterson H. 5-U-1916 iAarhuis Kopenhagen Deen 



Jacobsen A. 4-3-1918 iAarhuis Koepnhagen Deen 

Hees B. 9-10-1906 Stockholm Stockholm Zweed. 

van Ingen Jan 14-4-1921 Amsterdam Zwolle Ned. 

Pastore F. 28-11-1907 Manchester Manchester Eng. 

R.ahston "$.H. 30-9-1911 Johannesburg Kenya Colony Eng. 

Eijsman N. 2-11-1912 u.s.A. New-York Eng. 

Elemane J.M. 3-6-1885 Utrecht Bussum Ned. 

Le Tourneur J. luit.Belg.leger Brussel Belg. 

Le Gole A luit.kol.Belg.leger Brussel Belg. 

Shard K. 25-1-1913 Handsworth Brussel Eng. 
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No.: B71302 III<:;/h 2 's-Gravenhage, l '7 October 1949 

. f UITGEBOEKT J 
GEREI • 

n.a.v schr. van h•f!'C'a ?l�o?

Co. ö? ?Oo 

Ten vervolge op m ijn schrijven no. 6'7705 dd. 29.8.1949 
doe ik�U hierbij toekomen een lijst met namen van personen 
van Belgische nationalitèit, die in de nacht van 21.7.1949 
te Breda gelogeerd hebben. 

De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat ��n dezer 
namen voor Spil een aanwijz ing inhoudt ten dienste van het 
onderzoek naar de persoon d ie �eb.ruik m aakt van het adres 
WODTERS, Lange Doornikstraat 24 te Antwerpen en die op 
21 Juli 1949 te Breda vermoedelijk een samenkomst met Neder• 
landers hee� gehad. 

Het Hoofd van de
t

ienst 
namens de ze : 

�, 

J .G. Crabbendam. 

De Beer B Wijlhuizen 
Piet Avontuurst�aat 24 
te 

<; BREDA 
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Ne. .

G L ES 

VEGSCHELY 

in:NNER' 

HANTEKEET 

CIELS 

DE PLOUY 

DE PLOUY 

RIETVELD 

RIETVELD 

· SCHENVEN

� lUFt'

Mf,LCHJ;DE

SCHLUCK

LA GUEN

DE BRUCKEL

DE BRUCKEL

VERHAEGEN

VAN LOO 

DE JAECK 

TUCATS 

BOUTE 

BILLEI' 

DE Sl.ET 

PATERS 

. ' 

STOOPS 

LE TO'l'JRNEUR 

LE GOLE 

I 

Voornaam: 
• 

Emma 

Alex 

. Emile 

Maria 

Frans 

Jeanne 

Laurens 

Laurens 

Adriana 

Christina 

Andre 

anny 

Leon P. 

F. 

R. 

A. 

l,. 

L. 

Margaretha 

Remein 

'v" •• 

Andre 

Henri 

Gerard 

J, .A.L. 

J. 

A. 

geboorte- woonplaats. 
plaats. 
Antwerpen n werpen 

18.4.H�21 Brussel Brussel 

25.7.1910 Lille L ille 

13.12.1919 Schaerbeek Brussel 

10.1.1918 Heifelingen Brussel 

13.4.1902 Antwerpen Antwerpen 

19.6.1909 Antwerpen Antwerpen 

17.1.1915 Dordrecht Dordrecht 

4.12.1885 Dordrecht Dordrecht 

28.11.1890 Dordrecht Dordrecht 

25.4.1917 Regen burg Dordrecht 

15.4.1911 Brussel Brussel 

13.3.1910 Brussel Brussel 

14.10.1915 Amsterdam Amsterdam 

21.11.1893 Brussel Brussel 

28.6.1933 Brussel Brussel 

18.6.1900 Brussel Brussel 

, 7�7.1909 imtwerpen Antwerpen 

28.1.1876 Antwerpen Antwerpen. 

11.6.1900 Temsche Antwerpen 

23.7.1902 Zelzaete 

13 .3.H314 Zel:me.et e 

9.10.1900 Zelzaete 

10.4.1898 Antwerpen Antwerpen 

10.2.1903 Antwerpen A?tv�rpen 

11.6.1903 Antwerpen Antwerpen 

luit. Belg. leger Brussel 

luit.kol. Belg.leger. Brussel 



Auto R-8624. 

/."11'1,..�. H.verbruggen. 
---- ?-/s�r 

.Aangevraagd bij het adres: Statenwe-g-nr. 106-d, Rotteräam.

Betrokkene komt uit u.s.

Li ttle Chute. 
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VERTROUWELIJK 

Verbinding: 19 
A/1 no 1070'49 CPN 

Datum: 14-10-4'9 /(-;JJJ 

Onderwerp: diverse mededelingen 
---------------------------------------------------------

Berichtgever betrouwbaar 
Waardering bericht: idem-

-----

In de avond van 12-10-49 werd in de trein van Utrecht 
naar Amsterdam een extra editie van "De Werker", orgaan 
van "De Metaal", verspreid. ( zie bijlage). Het zou voorts 
de bedoeling zijn, deze krant op 13 Oct. bij de bedrijven 
te verspreiden. 

HERMAN SCHEIDT, geb. 18-11-12, deelde mede, dat de 
mensen van het ziekenfonds "Ziekenzorg" te Utrecht allen 
georganiseerd zijn in het NVV, omdat het grootste ge-
deelte van het personeel en het bestuur van "Ziekenzorg" 
nauw verwant is aan de P.v.d.A. 

J ...• l,i. · 
p.'1:) )Z , De communist JELLE RIJPMA, geb. 6-11-94 is administra-

. �
--

Jl "f-0
teur van het ziekenfonds "Ziekenzorg". 

' Van de arrestaties die plaats vonden in de nacht van
30 op 31-8-49 (zie rapport A/1-899'49 dd 3-9-49, betr. 

X de "garnizoensdag" te Utrecht) wordt door PIETER GNI REP 
;< de schuld gegeven aan Faay en dergelijke personen, die

niet oppassen tegen wie zij over deze dingen spreken en 
er niet op letten welke pe�sonen in de buurt zijn. De 

olitie was extra gecommandeerd, dus was deze op de hoogte. 
)( GERRIT VAN LOVEREN, geb. te Utrecht 6-8-20, was ter 

verantwoording geroepen, waarom hij enkele malen niet 
op vergaderingen was verschenen. Het bleek dat hij veel 
overwerk moest verrichten bij Philips' Lasstavenfabriek. 
Het werd hem kwalijk genomen dat hij hiervan geen mede
_de 1 ing had gedaan. 

�Ó 
4J 

LOUIS VAN DER PAL, geb. 9-5-12, is thans bevorderd 
� ·1< ;:P tot calculator bij Werkspoor-Zuilen, waardoor lîI"'j- meer 

""'1.ti...::::::: te weteïllëän komen op het kantoor aldaar. · 
�°"""' Bij een actie tot verspreiding van pamfletten onder 

'Werkspoorders-EVC-ers, nam deel een zekere BLANKENSTEYN, 
die tot Jehova's Getuigen behoort. 

Bijlage: 1 
-
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OP KAART i 
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13 OctobGr 19!.�9. 

V 
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-

f 1'96_[ 
e.an het ga0talde in Uw schrij n 

van ; Ootober 19Ll.9 Mo el ik U mdo, dat no. een nauw
ge&et onderzoek geen e ten bslro:nd ge,,ordon zijn, die tlo een 
"bsvastiging; ve.n U'Mll :melding vnn 4 Janucari 1949 zouden kunnon 
worden opgeve.t. Dit voor&ov©r he·t da Stnatnmijnen betreftJ hat 
onderzoek op de partiou.li0re mijnen is nog lopandG en het resul
taa.t hi@rvml zal t.z.t. ·!;e Uwer konnia gab1:.�aoht worden. 

Te Uwer oriëntatie kan ik U nwdedelen. dat bij d® Staatemij:aen 
�en ontst0kers met noe:1JWnrilwaardig,s vertraging gebrui�.; worden. 
Ook wordt geen gvibrulk mao:e �maal..� vnn sehie-Gkoordp terwijl ve. 
deze "verouderd9" middGlon ook �en voorî'aad m0r ia. Alla sprlD.g
stotfen word0n mido�ls elactrisohe appar�l;9n tot ontploffing�
bracht. Msn zal dus de n1�.dd®len in voorkomen.do gevallen van 
"bui tsnaf'11 moeten mesool'Jl9n. Zulks is ech�r niet aondor govae.z· 
aangezien de arbeidero,voordat zij de kooi di� hen naar da 
ondergronds@ werk0n brengt bsträden, Wl!)lvuldig Q doch op ong,a·· 
r@ gelda tijden· - door ons llll.Il dt> kleding worden c.nderzocht en 
deze controle werkt in hoge mQte pr�v0ntiof. Bovendian wordt 
het personeel, dat op enigerlei wi.j&f> met apri:ags'i.of'fon in o.an
rald.ng kan komen, j!Sl.a?l\jka op hun anteeodtm.tan o:iiderr.oeht. 

Uwe melding blijft onze voll0 aQndaoh'c houden" tervri.jl wij 
van eventuael'naqer0 bijzonderheden gQW'ue op d.0 hoogte zu11�n 
worden �'8houden. 

No. 79. 

Alleen naar B.V.D. 
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Onderwerp: Bespreking

te Utrecht
-----
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Beriichtgever betrouwbaar
Waardering bericht : idem
------------------------------------------------------------

Op Maandag, 17-10-49 ten 10 uur, werd een bespreking ge
houden in het partijgebouw der C.P.N. te Utrecht. De daar 
aanwezigen waren opgeroepen per brief, luidende: 
C.P.N. SECRETARIAAT. Utrecht, 14 Oct. 1949. 
W .K., 

Wij nodigen je uit voor een bespreking met pgt. P.
Gnirrep op Maandag, 17 Oct. a.s. 's morgens om 10 uur. 
Deze bespreking wordt gehouden in het partijgebouw. 

�/ Aanwezig waren: 

Met kam. groeten, 
P. Gnirrep, 

p/o R.v.d. Velde. 

@(jlALBERTUS DE RIJK, geb. te Utrecht 18-3-22, 
lÜ<'CHRISTIAAN ULTZEN, geb. te Utrecht 13-6-1900,

)(fPIETER GNIRREP, geb.te Amsterdam 14-5-18, en 
�een zekere HEEN, nadere gegevens onbekend. 
�- Door Gnirrep werd medegedeeld, dat de werkloosheid in de

nabije toekomst spoedig zal toenemen, vooral onder de com
munisten en EVC-ers. Nu is reeds te constateren dat naar 
verhouding de ontslagen het meest onder hen vallen. Hier
tegenover moeten wij maatregelen stellen. Wij moeten de 
vacante plaatsen zien aan te vullen. Het beste is, jongere
krachten hiervoor aan te trekken. Reeds is een aanvang ge
maakt met de scholing, maar hiermee moeten wij voorzichtig
zijn. Het beste is om b.v. mensen, werkzaam bij de N.A.M. 
(Aluminium Wals-en Persbedrijven) op verschillende avoóden 
cursus te geven, zodat personen uit eenzelfde bedrijf elkaar
niet zien en spreken en van elkaar niets weten. Dit zal niet
altijd zijn te voorkomen, vooral niet in grote bedrijven, 
maar dan moet toch het aantal dat elkaar als EVC-er kent, 
zo gering mo,gelijk zijn. 

Volgens Gnirrep zijn er onder de partijgenoten of EVC-ers
personen, die alles voor geld aan de directie verraden, 
waardoor deze weet, wie communist of EVC-er zijn. Om dit 
tegen te gaan kregen de aanwezigen de namen en adressen op 
van personen, die van verraad worden verdacht/Eén der aan
wezigen kreeg de volgende namen op: 

� 'i\--J HENDRIKUS CORNELIS JOHANNES VAN DER STRATEN, geb. te Utrecht
10-4-09, wonende Groenestraat 9 te Utrecht; 

r�.,.-ICHARLES VAN DER STRATEN, geb.te Utrecht 5-2-20, wonende

Korte Rozendaal 21 te Utrecht; 
b� TEUNIS FLENTERIE, geb.te Utrecht 22-10-06, handelaar in

oud metaal, wonende Zonstraat 34 te Utrecht. 
De opzet is, na te gaan met welke personen deze mensen con

� 
tact hebben en li:n welke omgeving zij verkeren. 

-2-
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Hierna wees Gnirrep er op, dat in November a.s. de prijzen 
schrikbarend omhoog zullen gaan; vlees b.v. Î 2,60 per pond, 
koffie Î 1,26. Hij adviseerde, de kolen zo spoedig mogelijk 
op te slaan, daar deze eind November 15% duurder worden. 
Moeten de arbeiders dit nemen?, aldus Gnirrep. Wij moeten 
wakker worden, steeds actief zijn en de gelederen gesloten 
houden. Aan de boeren was geadviseerd, geen aardappelen meer 
te leveren, daar de prijzen veel te laag liggen. Een der 
aanwezigen zei, dat de regering dan de aardappelen wel in 
beslag zou nemen, net als in de oorlog. Gnirrep merkte op, 
dat wanneer de aardappelen ingekuild waren, en de vorst 
heerste, de kuilen toch niet opengemaakt konden worden. 



No: 562.- GEHEIM. 

Onderwer;e:"Contact-adres .Q..f.B_. 
te Antwerpen'1• -

28 October 1949. 

Volgno 

. · r-:- ., 
R. 1--;-; 'f!J.tYl1v 

Naar aanleiding van Uw schrijven,No�l3U2-
Geheim.,d.d.17 Uctober 1949, met een als bijlage d arb1j ge
voegde lijst, vermeldende de namen en woonplaatsen van per
sonen, merendeels Belgen, die in de nacht van 21-op 22 Juli 
1949 te Breda hebben gelogeerd, één en ander in verband met 
Uw brief,No:67705-Geheim.,d.d.29 Augustus 1949, eveneens op 
bovenvermeld onderwerp betrekking hebbende, moge ik U het 
volgende berichten: 

"Uw laatst vermeld schrijven van 29.8.1949, werd 
door mij op 6.9.1949 doorgegeven aan "Spil", terwijl ik 
daarvan T zulks ter bespoediging van de behandeling, welke 
door "Labmle" .te Antwerpen moest geschieden,-aan deze een 
afschrift verstrekte op 2.9.1949. 

Uw schrijven No:713U2,d.d.17 uctober 1949, met 
aangehechte lijst, werd door mij op 26 October j.l.doorge
geven aan "Spil". 

Hiervan deed ik diezelfde dag aan "Labile" weder
om een afschrift geworden, eveneens de bespoediging van de 
behandeling ten doel hebbende. 

Bij informatie bij "Spil" werd mij door deze mede
gedeeld, dat omtrent de.onderhavige kwestie, bij hem nog 
geen enkel bericht van "Labile" was binnengekomen. 

Volgens mededeling van "Labile" wordt aan deze 
zaak nog steeds gewerkt, doch het onderzoek met betrekking 
tot het in Uw vorenvermeld schrijven genoemde telegram, 
heeft nog geen enkel resultaat opgeleverd. Ook door tussen
komst van de P.T.T.-ambtenaren konden geen aanwijsbare ge
gevens worden verkregen. 

Op het adres: Lange Doornikstraat 24, te Antwerpen 
is gevestigd een schippers-café. De Lange Doornikstraat 
is een straat, die deel uitmaakt van de beruchte achter
buurten en op zedelijk gebied ongunstig bekend staande wij
ken in het havenkwartier te Antwerpen. 

Bedoeld café wordt gedreven door een vrouw, genaamd 
Y..,o 

1
Wouters, terwij 1 haar man, genaamd PAUWE of DE PAUW, ver-
moedelijk een Nederlander, schipper is op een binnenschip, 
waarmede hij vrij regelmatig op Dordrecht-Rot�erdam en te
rug naar Antwerpen vaart. 

De juiste gegevens betreffende de naam van genoem
de man en vrouw kon "Labile" mij niet verstrekken, omdat de 
met het onderzoek belaste ambtenaar afwezig was. 

Mede aan de hand van de thans van mij ontvangen 
afschrift-lijst, zegde 0Labile" mij toe, met het onderzoek 
de nodige spoed te zullen doen betrachten, doch omtrent de 

voltooiing 
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voltooiing daarvan - noch aangaande het te verwachten re
sultaat,meende hij enige voorspel�ing te kunnen doen • 

. 

Zodra hem nadere gegevens in deze bekend worden, 
zullen die aan miJ worden doorgegeven, waarna voor een on
middelijke te Uwer kennisbrenging, d.z.zal worden zorgge
dragen".-

w.-



MINISTERIE VAN OORLOG
HOOFDKWARTIER VAN DE 
GENERALE STAF. 

1 s-Gravenhage, 24 october 1949.

p�,. 
SECTIE G 2 B. 

No.v-24e3/49 GEHEIM. 

Geheim \ 2 ç 2:1 '949 _

Onderwerp: Rappel. 

AAN: 

Hoofd B.V.D. 
Javastraat 68, 

Î 

NIET O.K. 

ACD/ 4 
\!_J1.2 3/o

DAT: "l, -,SJ 

PAR: � 

In antwoord op Uw brief 
(Rappel) van e-9-1949, 
t ik U dat dezerzijds nog 

geen nadere inlichtingen werden 
verkregen. 

/ 
Bij eventuele ontvangst 

van nader bericht zal dit ten 
spoedigste aan U worden doorge
zonden. 

typ:Dj. 
coll :,1

HET HOOFD SECTIE G 2 B, 
De Luitenant-Kolonel, 

(M.P.Kokje). 

rs - G r a v e n h a g e. 



G EHE IM 

Verbinding: 19 
c/1 no. 1120'49 CPN 
Onderwerp: Vergadering in 

Utrecht op 2�-��..a--
------------------------------------------------------------

Berichtgever betrouwbaar 
waardering bericht idem 

)(j Aanwezig waren 32 personen. De leiding berustte bij PIETER 
GNIRREP, die ook het woord voerde. Verder werden opgemerkt: 0-s· 1 Mevr. MEIJERS-BRUINS (personalia niet bekend),

,N JOHANNES JACOBUS VAN DER STEEN, geb. 12-5-96, en echtgenote:
MARIA VAN DER STEEN-MOLENAAR, geb. 16-12-97, 

O-�JOHANNES DIRK JACOBUS KALK.HOVEN, geb. 13-11-10,
8-W\"X,tWILLY FAAY, geb. 27-1-25,

xWILLEM FAAY, geb. 5-7-19, 
KHENDRIK FAAY, geb.14-3-15, 

NK ,4.AALTJE VAN ROEDEN-KRAMER, geb. 22-6-02, 
;,,;:äRICHARD VAN DER VELDE, geb. 17-1-10, 

r�JOHANNES PETRUS HELLEVOORT, geb. 21-5-96,
NK t!ADRIANUS CHRISTINUS DE VRIES, geb. 25-2-15, . 

,'<,\MARINUS LA.NCEE, geb. 3-1-09. 
GNIRREP wees er in de eerste plaats op, dat het vraagstuk 

van de ontslagkwesties belangrijk wordt. Volgens hem stond 
het vast, dat verschillende leden van de EVC zijn ontslagen. 
Door de reactie worden zowel EVC-ers als NVV-ers en KAB-ers 
ontslagen, maar met dit verschil, dat de NVV-ers en KAB-ers 
na enige tijd worden teruggenomen. Eén van de directeuren 
had gezegd dat de EVC-ers goede werkmensen zijn, maar tovh

niet geschikt waren omdat het opruiers waren. Als dit zo 
doorgaat, gaan al onze mensen naar de werkverschaffing en 
raken zij uit het normale bedrijfsleven met al zijn mogelij� 
heden. In de werkverschaffing is over het algemeen niet veel 
te bereiken. Er worden nu wel boeren gedwongen hogere lonen 
te betalen voor het rooien van aardappelen, maar verschillen:è 
boeren laten nu hun aardappels niet rooien. Het enige be
drijf dat zich in de toekomst uitstekend zal lenen voor 
sabotage zijn de Ned. Spoorwegen, vooral als het nieuwe 
seinstelsel in werking treedt. Met het blokkensysteem is er 
voor de mensen die op dit terrein enigszins op de hoogte zi� 
resultaat te bereiken, zonder dat ooit moedwil aangetoond 
kan worden. 

Daarna werd er nog gesproken over de militairen, onder 
meer over die uit Schoonhoven. Volgens Gnirrep zou er onder 
de militairen grote ontevredenheid heersen, daar noch vriend 
noch vijand meer belang in Indië stelt. Door Gnirrep werden 
de aanwezigen opgewekt de dienstweigeraars te blijven steu
nen met toezending van sigaretten en boeken. Geld moet niet 
naar de dienstweigeraars worden gezonden, maar naar het 
"comité van actie onder de militairen"(?- Verb.19) 

-2-
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Hierna deeldà Gnirrep mede, dat jonge leden niet eerder 
tot ver9aderingen werden toegelaten, dan nadat zij ten 
minste eén jaar lid van de partij waren. De reden was -
zo deelde Gnirrep mede - dat in Amsterdam was gebleken 

1/ dat jongere leden door de �olitieke recherche gemakkelijk 
w�� ��tgevraagd z�nder dat deze jong�ren het in de 

4_ •" aten hadden. 
�)-Y nkele mededelingen van zegsman: 

O BENGVELD, (personalia niet bekend), werkzaam op Werk-

� oor, lid NVV, is thans te werk gesteld in Pernis en 
_J..-' heeft een rapport van bevindingen over de toestanden in 

Pernis ingediend. Stukken hieruit zo�den in een van de 

� 
eerstvolgende uitgaven van de "Werkspoor-Vonk" komen. 

r � In het partijgebouw waren tekeningen (blauwdrukken) 

� l 
aanwezig van de in aanbouw zijnde nieuwe fabriek van 

� "Demka" te Zuilen. 

� 
.,-

�EZIEN: 



. YISADIENST 
..... @·····'··· 194 ..... 9 • 'S-GRA VENHAGE, .. ..2 .. Nov... 

1 
1 � * 

No. -M,..,.V.z •.. .2380 • 
Konlnglnnegracht 2� 
Telefoon 117470 

Verzoeke dringend bij beantwoording det m,Û! AART 
nummer en letters van dit schrijven te vermei EFFENDE: � \ 

ACO/ 
9 ......... . . :IJLAGEN 

D Al: t,-..� .óJ > 

!_::.-&.n 

ifc 
I 

l ["?. 0 ,S-'-f ' 

Naar aanleiding v n Uw ·jv d.d •
./·27 October 1949 No. 70 00, betreffende een 

· /' opgave van geweigerde visa, moge ik U be- 1
� � richten dat een opgave als door U verlan&:t_, 
'WI 11� • slechts zou zijn te verstrekken na langdu-

M�v rige arbeid, aangezien bij mijn dienst geen
lijst wordt aangehouden van de namen van de 
vreemdelingen aan wie een visum wordt ge
weigerd. 

Om aan Uw verzoek te kunnen voldoen, 
zouden dan alle visa-dossiers sedert 1 Au
gustus 1949, en dit aan-t"al beloopt· meer dan 
10.000 dos�rs, �oeten worden gecontroleerd 

� Het Hoofd van de Rijksvreemdelingendie st, 

Aan 

den Heer Hoofd van de Binnenl:ndse 
Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68 

tt 
's-GRAVENHAGE. 



GEHEIM 

Verbinding: 19 
A/1 no. 948'49 CPN 
Onderwerp: M. Willemee. 

Uw schrijven no 69294 dd 14-9-49. 
--------..-.-------------------�---------------

Naar aanleiding van Uw bovenvermeld schrijven kan het vol
gende worden gerapporteerd: 

MARINUS WILLE SE, geboren te Utrecht 24-9-15, wonende Van 
Imhoffstraat 23 te Utrecht, die thans in de gevang ni ver
blijft is. wanneer hij zich op vrije voeten bevindt, meesten
tijds in België of in �et Z�iden van ons land. 

Hij werd op 18-7-49 door de politie van Ginneken overge
bracht naar Utrecht en op 22-7-49 voor de Officier van Jas
titie te Utrecht geleid. Hij werd 27-9-49 door de Arrondisse
mentsrechtbank te Utrecht veroordeeld wegens verduistering, 
meerdere malen gepleegd, tot 1 jaar en 6 maanden gevangenis
straf, onvoorwaardelijk. 

In zijn vonnissenregister staat overigens nog vermeld: 
1) Veroordeling door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht

dd 23-5-1939:
ter zake van verdnistering 6 maanden gevangenisstraf,
voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren;

2) idem door de Politierechter te Utrecht dd 2-2-40:
ter zake van oplichting / 40 boete of 40 dagen hechtenis,
onvoorwaardelijk;

3) idem door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht dd 26-5-42:
ter zake va.n diefstal en ve:rdu1stering 6 maanden gevangenis
straf, onvoorwaardelijk;

4) idem door deselfde rechtbank dd 11-3-47:
ter zake van verduistering 7 maanden gevang niastraf, onv.;

5) idem door dezelfde rechtbank dd 20-1-48:
ter zake van verduistering 6 maanden gevangenisstraf, onv.

Volgens verklaring van enkele rechercheurs van politie 1 
Willemse een "gewiektst" persoon in zijn uitlatingen en zegt
niet meer dan hij strikt nodig moet zeggen. Hun indruk is, 
dat hij wel de communistische richting is toegedaan en tot 
alles in staat is. Hij heeft de bijnamen: "grasnek" en "dissel, 

Door het verblijf van Willeme.e 1n de gevangenis is niet na 
te gaan of hij tot de CPN behoort. Wel werd in het partijge
bouw der CPN te Utrecht gesproken over een illemse die than 
gevangenisstraf ondergaat, maar of met deze aitlating voor
noemde Willemse werd bedoeld, is ni,t bekend. 

Betreffende de in het schrijven van de gemeentepolitie te 
Zeist (datwn 7-9�49. no 170/3/49) genoemde ILHELMINA JOHANHA 
MOL (geb.te IJsselmaiden 5-12-24) is gebleken, dat deze van 
9-5-49 tot 10-8-49 woonde ten huize van d ouders van Willemse,
v. Imhoffstraat 23 te Utrecht. Zij woonde voordien te Kampen
en werkte bij de sigarenwintelier Van der Werdt, Oudestraat
aldaar. In Kampen had illemse reeds relaties met Kol.

Nog zij vermeld, dat Willemse vermoedelijk door de Belgische 
autoriteit n is uitgewezen en overgegeven aan de Kon. arechaus
see, die hem naar de politie te Ginneken zou hebben gebracht. 
Een bevestiging van dit bericht was niet te v rkrijge 

GEZIEH: 
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Verbinding: 19 
A/1 no. 1170' 49
Betreft: diverse 

,..., • Vol n 
}j4jp 5"

y· -- �1 
GE H E I M  -

j 
. 1 NOV. 1949 )l 

J-:
- Datum: 14-11-49

J J. . � mededelingen -- -- -· 
------------------------------------------------------------

.J_ Blijkens een verklaring, afgelegd tegenover een politie
instantie door: 

./ JOHANNA MARIA SUZANNA BULENS, wonende Talmalaan 21 te Soest
dijk, weduwe van G. Betlem, 

,.....is haar stiefzoon, P.L. BETLEM, wonende te Baarn, sinds het 
voorjaar van 1949 tijdelijk naar Rusland vertrokken. 

� , Nogmaals wordt de aandacht gevestigd op: 
;xfJAN WILHELM BRAKKEE, geb. te Rotterdam 26-12-13, wonende

(J t Vlietstraat 7 bis te Utrecht, en 
)/ ')(}JOHANNES JACOBUS VAN GEFFEN, geb. te Utrecht 6-3-13,wonende 

1.áij\·�
s 

�!r�:�
a

�ld
5

6Pi
e 

e�
t

�:�:!�am als bewaarder in de strafgevange
t\i JV'vf 

nis te Utrecht. (zie ook rapport C/1-615 '49 CPN). · 
�M 1b; Van Van Geffeg is aan zegsman bekend, dat hij brieven vant!I'. �\� en voor gede'tlnee:rden uit en in de gevangenis brengt. 

(qualificatie bericht: betrouwbaar). 

��Bij RICHARD VAN DER VELDE, geb. 17-1-10, wonende Oudegracht 
326 te Utrecht, is de laatste tijd een motorrijwiel gesigna

....-1leerd, gekenmerkt. G- 50876. Bij controle bleek genoemd nummer
,.,,,,.. en letter te zijn o�geven aan S.van der Velde, Vrolikstraat

89 bis te Amsterdam. 

4 Het Bureau Bevolking te Utrecht ontving dezer dagen van het
- gemeentebestuur te Groningen een z.g. persoonskaart, t/n: 

........ WALTER GOUDSMIT, geb. te Berlijn 19-2-22, 
ingeschreven te Groningen op 26-10-45, komende uit Berlijn, 
adressen in Groningen: op 26-10-4 5 Praediniussingel 6, 

op 28-8-46 Verl.Oosterstraat 9, 
afgeschreven naar Utrecht, M.H.Trompstr.8 op 8-11-49. 
Deze kaart was gestoken in een cartonnen omslag, waarop een
sluitzegel voorkwam met de slagzin: "Gebruikt Uw gezond 
verstand, géén communisme in ons land!" A.C.actie N.J.V. 
Het geheel was omlijst met de rood-wit-blauwe kleur. 



MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN

's-Gravenhage, 16 December 1949 

No.: 

Ond.: 

B 75805 IIIg/h 3 n.a.v schr. van Utrecht 73805 z.Co

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

"· 

-----

J :-

Hiermede moge ik U verzoeken mij in kennis te willen doen 
stellen met de personalia, politieke antecedenten en verder van 
belang zijnde gegevens betreffende P .L. BBTLJ:!l.f, wonende te Baarn. 

Volgens een verklaring van zijn stiefmoeder Johanna Maria 
SuzannaBULENS, weduwe van G. Betlem, wonende Talmalaan 21 te Soest
dijk, zou betrokkene sinds het voorjaar van 1949 tijdelijk naar 
Rusland zijn vertrokken. 

Ik zal het op prijs stellen indien U mij tevens zoudt kunnen
doen inli chten omtrent het doel enz. van het verblijf van P .L. 
Betlem in Rusland. 

Het Hoofd van de Dienst 

;
namens deze: 

, 

L.L. van Laere.

De Heer Corpschef van Politie
te 
BAARN. 



No.: 

Ond.: 

• 

B7Z805 IIIg/h 3 

J .S. Bul8IlS• 

's-Gravenhage, 15 Deo ber 1949 

n.a.v. schr. van utrecht 73805 z.Co

VERTROU i-W.I.!iTR; 

Hiermede moge ik U berichten, dat Johanna Maria Suzanne. BULENS, 
weduwe van G. Betlem. onende·Talmalaan 21 te Soestdijk heef't ve_r
klaard, dat haar stiefzoon P.L. Betlem, wonende te Baarn, sinds het 
voorjaar van 1949 tijdelijk naar Rusland is vertrokk n. 

Ik moge U verzoeken mij te willen doen berichten of U bekend 
is o:f bij onde_rzoek bekend is :tunnen worden, dat P.L. Betl inder
daad naar Rusland is vertrokken. Indien hij nog in dat land verblijft 
zal ik gaarne vernemen of er tussen de genoemde personen schrifte
lijk contact bestaat. Indien mocht blijken, dat dit inderdaad het 
geval is, zal ik het op prijs stellen daaromtrent nauwkeurig te 
worden in�eliclm. 

Het Hoofd van de Dienst
Înamens deze: 

L.L. van Laere

De Heer Corpschef van Politie 
te 
SOEST. a 



� YINISTERIE VAN 

BINNENLANDSE ZAKEN 
s-Gravenhage, 16 December 1949

No.: 

Ond.: 

B 73805 IIIg/h 3 n.a.v schr. van Utrecht 73805 z.Co
s.v.d. Velde.

V E R T R O U 1 E L IJ K

JT 

Hiermede moge ik U verzoeken mij in kennis te willen doen 
stell�n met de personalia, politieke antecedenten en verder van 
belang zijnde gegevens betreffende s.v.d. VELDE, wonende Vrolik
straat 89 bis te Amsterdam. 

·Betrokkene bezocht per motorrijwiel G.-50876 Richard v.d; 
VELDE, geb. 17.1.1910, wonende te Utrecht, Oudegracht 326, lid 
van het districtsbest uur der C.P .N. Waarschijnlijk bestaat 
tussen be ide personen e en familie-relatie. 

Het Hoofd van de Dienst 

{ 
namens deze 

' 

L.L. van La ere 

De Heer Hoordcommissaris van Politie
te 
AMSTERDAM. 
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VERTROUWELIJK ·· 
W . · 4 NOV. 1949

Verbinding: 19 u_� Dat 
__ _  (_

�
_ 
-11-49

A/1 no 847'49 CPN \jl· . �-lJ' 
Betreft: M.L.P.W. Dieles�en /1/L � 

Uw schrijve,n no.�77ó3 dd 19-8-49 

In antwoord op Uw bovenvermeld schrijven 
bericht ik U, dat tot op heden in Utrecht geen

�paspoort is afgegeven aan of aangevraagd door 
Ma�inus Lambertus Pieter Wouter Dielessen, geb.
22-11-13, wonende Weerdsingel WZ 53 te Utrecht 

�---



VERTROUWELIJK 

Verbinding: 19 
A/1 no 1234'49 CPN 

Datum: 2-12-49 

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

Berichtgever betrouwbaar o

waardering bericht: idem--! m... 7f1J#S-
-------------------------------------�-----L.:.___�----

Op het ogenblik wordt het partijgebouw van binnen opge
knapt en worden er enkele veranderingen aangebracht ter ere 
van de verjaardag van Stalin. 

Enkele Russische personen waren onlangs in het partij
gebouw en spraken daar met een meisje dat de laatste weken 
regelmatig in het gebouw komt en daar wel eens typewerk 
verricht. (Naam en adres van dit meisje zijn nog niet be
kend bij Verb. 19) 

Naar aanleiding van een binnengekomen bericht dat een 
gewezen H-er een wapen in zijn bezit had, werd in het parti.j
gebouw over wapens gesproken. Het gesprek werd gevoerd tussen: 

�1ALBERTUS DE RIJK, geb. 18-3-22, 
)<f HENDRIK DIRK CORl'IBLIS VAN OOSTEN, geb. 10-10-82, 
v PIETER GNIRREP, geb. 14-5-18 en zegsman. 
/' Van Oosten beweerde dat kazernes, vliegvelden en stations 

de voornaamste objecten waren die zij in bezit moesten hebben. 
Zegsman merkte op, of hij dan dacht dat je een kazerne in 
bezit kreeg met één pistool. Van Oosten kwam nu los en zei, 
"dat hij niet zo moest babbelen, maar meer naar de scholig.g 
gaan, dan zou hij niet zo kletsen. Denk jij dat er geen 
mensen in de kazerne zitten, vooral in de werkplaatsen van 
de Kromhoutkazerne! Dat weten ziJ ( de superieuren dáár) 
niet, hoogstens wel van enkelen die zij maar laten lopen! 
Maar wiJ weten dat zij niet bekend zijn met het gros, anders 
sloten zij de fabriek! Juist in verband met deze feiten 

@ ' wordt het bedrijfswerk ter hand genomen!" 
Zegsman begon toen over wapenen die met vliegtuigen waren 

afgeworpen en vroeg waar deze gebleven waren. Van Oosten 
gaf toe dat hiermee fouten waren gemaakt. Deze wapens waren 
in de eerste plaats bestemd voor de Russische ambassade in 
Amsterdam. In de ambassade was iemand die belast was met het 
uitreiken van de wapens onder de Russen in ons land. (Zegs
man merkt hierbij op, dat nu voor het eerst over Russen 

t openlijk gesproken wordt, doch dat de z.g. Polen bedoeld 
worden. Verb. 19) Deze Russen zijn, volgens v. Oosten, niet 
bij honderden, maar in nog veel groter aantal in ons land. 
Deze mensen moeten in de eerste plaats bewapend zijn en 
niet de communisten. De communisten trekken niet met de 
Russen op, maar omgekeerd: de Russen zullen optrekken met 
de Ned. communisten. 

Zij, die een taak in het bedrijfswerk hebben en niet als 
communist of EVC-er bekend staan moeten wekelijks rapport 
uitbrengen aan de partij over de toestanden in de bedrijven 
en hun mening te kennen geven, op welke wijze tot meer ac-

-tiviteit-
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tiviteit is te komen en welke fouten h.i. door de partijge
noten in de bedrijven worden gemaakt. Tevens moeten zij be
richten wat er gebeurt in de vakbond waar zij lid van zijn. 
(In dit verband wordt gewezen op F. BENGVELD, genoemd in 
rapport C/1-1120'49 dd 31-10-49 en een artikel van de hand 
van deze in "De Werkspoor-Vonk", rapport B/3-1168'49 d.d. 
15-11-49.- Verb. 19).

In de vergadering van de Kominform, die pas is gehouden,
danwel nog niet is geëindigd, is Nederland niet officiëel 
vertegenwoordigd. In werkelijkheid is er wel iemand uit Ne
derland naar toe. Deze persoon (van wie geen verdere gegevens 
bekend zijn) heeft wel een geldig paspoort, doch het visum 
en verdere papieren zouden vervalst zijn. 
Zegsman vermoedt dat het iemand uit Alkmaar is, doch hij heeft 
daaromtrent nog geen zekerheid kunnen krijgen. 
Volgens v. Oosten zouden de resultaten van deze vergadering 
gepubliceerd worden, voor zover er aan de buitenwereld bekend
heid aan g,geven mag worden. 
In de Kominform-vergadering zou door een Franse vertegenwoor
diger gezegd zijn, dat de Nederlanders (Ned. communisten) 
lafaards zijn. Wij zullen echter het tegendeel tonen en 
daarom moet alles op het bedrijfsleven gezet worden, want 
daarin ligt onze macht. De omstandigheden werken mee: de 
prijzen der levensmiddelen stijgen en straks wordt de distri
butie weer ingevoerd, doch de prijzen blijven hoog. 

Van Oosten beweerde voorts nog, dat practisch geen enkele 
groep zich zou verzetten wanneer de communisten tot handelen 
over gingen. "Ik spreek", zo zeide hij, "met verschillende 
politiemensen en ook wel met russen (rechercheurs); vele van 
deze mensen voelen er niets voor om hun hachje te wagen. Er 
zal natuurlijk wel een enkele "groene" tussen zitten die zich 
zal verzetten, maar je zult eens zien hoe gauw die mensen 
afzijdig zullen staan, temeer omdat degenen die in de oorlog 
ruggegraat bleken te hebben daar na de oorlog niet naar be
handeld zijn. Kijk naar Frankrijk, daar ligt het bewijs en 
daar hebben de communisten nog niet eens doorgezet!". 

GE�r 
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Communistische invloed in GEHEIM
de Kromhoutke.zerne te Utrecht. 

Hiermede mo�e ik U berichten, dat uit een onlangs tussen enige
c.P.N.-:f'unctionarissen gevoe.rd gesprek o.m. het volgende werd opge
vangen: 

le Persoon: "De voornaamste objecten, welke wij in ons bezit moeten
hebben zijn de stations, kazernes en vliegvelden". 
2e Persoon: "Hoe denk je een kazerne te kunnen krijgen met één pis
tool?". 

.I' 

le Persoon: "Je moet niet zo babbelen. Denk jij dat er geen mensen 
in de kazerne zitten, vooral in de werkplaatsen van de Kromhoutka
zerne? Dat weten zlj(de superieuren) niet, hoogstens van enkelen, die
zij maar laten lcpen, Maar wij weten, dat zij niet bekend zijn met 
het gros, anders sloten zij de fabriek. Juist in verband met deze 
feiten wordt het bedrijfswerk ter hand genomen". 

Dat dit gesprek, althans in deze geest, gevoerd is, kan als
vaststaand worden aangenomen. De waarde van de beweringen van de
eerste persoon, kan dezerzijds echter niet beoordeeld worden. 

Ik moge U verzoeken bij het nemen van een eventuele actie in 
verband met bovenstaande ter bescherming van mijn bron de uiterste
discretie in acht te willen doen nemen. 

Het Hoofd van de Dienst 

( 
namens deze: 

t 
L.L. van Laere

De Heer Hoofd Sectie G 2 b 
Hoofdkwartier Generale Staf
Prinses Julianakazerne 
te 
t s-GRAVENHAG Eî



GEMEE)l'TTEPOLITIE 
BAARi1 

Baarn, 20 December 1949. 

�-
Vètrouweli.ik. 

Hier-0ij heb ik de eer U 

te berichten, �at het/.l'li door mij ontvangen
schrijven dd. 16 December j.l. No.73805, 
betreffende P.L.Betlem / 

. C4 

mt.t:a:��� 
teP afdoening is/� door.-sazonden naar
de Cor:pschef van Politie te Soest 

daar betrokkene 
Baarn woonachtig iA/�

niet te 

,.// 



Verbinding: 19 
A/1 no 1305'49 CPN 
Onderwerp: Mededeling uit het partijgebouw der CPN te

Utrecht. 
----------------------------------------------------------
Berichtgever betrouwbaar 
Waardering bericht: idem 

Hierbij doe ik U een tweetal foto's toekomen van een 

, i dame, wier taak het is, de namen te verzamelen van de per-
�� sonen die bij de afdelingen Vreemdelingen- en inlichtingen-

/ 
dienst der politieinstanties werkzaam zijn. 

'/ CL� , Bij �e foto, aangetroffen in het partijgebouw, behoorde 
�c.Pt?êen liJst met verschillelie plaatsnamen; o.a. werd gezien: 

· Utrecht, Oudegracht v/h Kasteel van Antwerpen, telefoonno(s,
Bunnik, Jutphaas, De Bilt, Zeist en Woerden. Zegsman had 
de indruk dat de vermelde plaatsen over het algemeen in 

� het District Utrecht der CPN gelegen waren. Ook waren namen 
vermeld van personen bij Rijks- en Gemeentepolitie. 

e 
-

Zegsman heeft het vermoeden dat alle personen van de 
vreemdelingen- en inlichtingendiensten moeten worden op
gespoord, waartoe deze dame met vooraanstaande partij
genoten uit diverse plaatsen moet spreken, die zullen 
trachten de naamlijsten compleet te maken. Zegsman brengt 
een en ander in verband met eventuele arrestaties van com
munisten. 

Op een van de bureaux in het partijgebouw lag een papier
tje, waarop het telefoonnummer van Verb. 19. Zegsman, die 
direct op zijn hoede was, hoorde van GNIRREP dat iemand ge
beld had, doch een verkeerd nummer had gekozen. Toen hij 
daarop het woord "politie" hoorde, was deze persoon danig 
in de war geraakt en had gezegd: 11 0, ik dacht dat ik met 
het CPN-gebouw sprak". Gnirrep keurde de handelwijze van 
deze man af; hij had kunnen volstaan met te zeggen "dank U, 
verkeerd aangesloten". 
Opm. 19: Inderdaad is op 21-12-49 Verb. 19 opgebeld, waarbij 
een persoon zich aldus verontschuldigde. 

Volgens PIETER GNIRREP zouden' enkele Russen uit Nederland 
gaan omdat hun de grond te heet onder de voeten werd. Hier
voor zouden enkele anderen uit Rusland naar Nederland worden 
gezonden. 

/ 



.INISTERIE VAN 
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Bijl.: 

Toe zending foto 

een foto. 

's-Gravenha e, 13 Januari 1 50 

n.a.v. schr. van Utrecht 7632

GEHEI 

Hierbij moge ik U doen toekomen een foto van een hier nog o 
kende vrouw. 

Volgens een niet te controleren inlichting uit betrou baar 
geachta bron, zou zij tot taak hebben voor dec • •  N. de namen te 
verzamelen van alle personen. die bij de afdelingen V.reemdelin n
en Inlichtingendienst van de diverse politie-instanties .-e.rkzaam 
zijn. ln verband daarmede zou zij de verschillen do districtsbur 
van de C.P.N. afreizen. 

Ik moge U verzoeken te trachten de identiteit van deze vro 
met behulp van de hierbij gevoegde foto vast te stellen. 

Gaarne zal 1 � te zijner tijd vernemen of \l hier al dan niet 
ih geslaagd is. 

De Heer Hoofdcommissaris van Politie 
te f, II 

ROTTERDAl'. 
J 's -r:.RA. VfilTHA'1E 

I �? . 

HAARL 1iJ.· 

� 
4.R}ïI-ff�V Á,.-v-y�/'. f Yi 2-
EWSCRED'li.: () 1 � 5> 1

C'rRONINGEN
......._ 

f �
.( 

r/l,

· Het P.oofd van de Dienst
namens de ze: 

! 
ÁI\\ 
y 

L .L. van Laere 



etreft:P.L.BETLEM en J.M.S.BULENS.

16 December 1949. 'JtPI 

Jl-\i . L ..;� 

Antwoord op schrijven No.
�

5, d.d.

ACD� rtb 
.,�,i- rrr-

1 
, 7-7-1201 

Met betrekking tot 'Q°\w bovenvermeld schrijven,
deel ik U mede, dat dezerzijds het 'bavolgende van de door U 
bedoelde P.L.BETLEM bekend is, c.q. na een ingesteld onder
zoek bekend is geworden.

t))C
PIETER LAMBERTUS BETLEM, geboren 2 April 1901

te Amsterdam, van beroep fotograaf, van Nederlandse nationa
liteit, werd voor de eerste maal in deze gemeente ingeschreven
op 9.7.1923 komende van de gemeente Utrecht. Op 21.7.1924
vestigde hij zich in de gemeente Veere (Z).

Op 4.4.1940 werd hij wederom in de gemeente
Soest ingeschreven en verbleef alhier tot November 1942, toen
hij als fotograaf naar Duitsland vertrok.

Na de oorlog keerde hij in Nederland terug,
werd op 11.12.1945 in het Bevolkings-register alhier ingeschre
ven en op 22.10.1948 afgeschreven als vertrokken onbekend
waarheen.

Op 9 October 1923 huwde hij te Soest met
GERARDA THEODORA MEFFERT, geboren 4.11.1900 te Doetinchem,
welk huwelijk op 15.2.1943 door echtscheid�ng werd ontbonden.
Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren t.w.
Pieter Goris Gerhard, geboren 8.10.1923 te Soest,
Gerhard Willem Johan, geboren 20.3.1928 te Lisse.

Op 15.4.1943 trad hij te Berlijn in het huwe
lijk met JOH.ANNA MARIA AUGUSTE RÖVJER, geboren 22.6.1901 te
KÖnigswÜsterhausen (Dld), van Duitse nationaliteit.

Met deze vrouw keerde BETLEM na de oorlog in
Neder land terug.

Te hunnen behoeve werd dezerzijds op 10 Sep
tember 1946 een Staat CI opgemaakt en verzonden naar de Com
missie voor huwelijken van vrouwen van vijandige of andere
vreemde nationaliteit te 's-Gravenhage.

Ingevolge schrijven van het Hoofd van de Rijks
vreemdelingendienst d.d.16.5.1949, No.gh 5556, kon aan de
vrouw een verblijfsvergunning worden verleend ingevolge de
bepalingen vervat in de Vreemdelingencirculaire K.

In de zomer van 1947, heeft BETLEM zijn echt
genote verlaten en nadien niets meer van zich laten horen.
De vrouw bleef hier zonder enig middel van bestaan achter.

Op 25.10.1949 is zij naar Berlijn vertrokken
teneinde



zich te vestigen bij haar bejaarde moeder. 
Twee jaar geleden overleed te Soest de vader van 

BETLEM. In verband daarmede heeft de wnd.notaris alhier, de heer 
M.van VEEREN, een erfenis-kwestie van betrokkenen in behandeling.

, , 

Volgens verklaring van een der ambtenaren van ver-
melde notaris, zou P.L.BETLEM in Berlijn twee foto-zaken hebben, 
één in de Westelijke zone en één in de Russische zone. De zaak 

" 

in de Westelijke zone is door oorlogshandelingen verwoest, doch 
de andere zaak bestaat nog, en vermoedelijk zal BETLEM daar dan 
ook veel vertoeven,aangezien hij dikwijls in Duitsland verblijft. 

Zijn laatste bekende adres in Nederland was, p.a. 
A.BOOM, Eerbeeklaan No.23 te 's-Gravenhage. Op dit adres zou hij
ongeveer 3 maanden geleden nog zijn geweest.

Volgens verklaring van zijn stiefmoeder, Johanna 
Maria Suzanna BULENS, weduwe van G.BETLEM, wonende Talmalaan 21 
alhier, heeft zij sinds twee jaar niets meer van haar stiefzoon 
vernomen. Zij heeft hem in die tijd nimmer ontmoet, noch op enig
erlei wijze briefwisseling met hem gehad. Zij heeft wel eens 
gehoord, dat hij veel in de Russische Zone van Duitsland zou 
verblijven, maar in hoeverre dit op �aarheid berustte, kon zij 
niet verklaren, aangezien haar dit niet bekend is. 

Volgens haar, is hij een brute kerel die veel van 
drank en vrouwen houdt. 

Zowel politiek als crimineel, is dezerzijds niets 
ten nadele van P.L.BETLEM bekend. 

/ 
1949. 



Verbinding: 19 
A/1 no. 23'50 CPN

VERTROUWELIJK

Datum:

Onderwerp: �:d;��;��f�n uit het partijgeb�uw d

,

e�.��

-----------��=���:�,�-���-�������=��2 ___ , Q ,111
r� 

Berichtgever betrouwbaar · 9 JAN.1950· ..
Waardering bericht: idem

De laatste tijd werden door zegsman in het partijgebouw 
der CPN te Utrecht personen aangetroffen, die met de volgende
�ûto's, resp. op 9 en 19 Dec. 1949 en de twee laatste op 
3 Jan. 1950 dit gebouw bezochten: t'I ( 1) L - 60970
(2) P - 44636 

;i ( 3 ) H 9 46 3 4 
1 ( 4) M - 7320,0. 

Bij navraag bleken deze nummers te ziJn opgegeven aan:
,...., (1) H. \VESTHINER, wonende in een woonwagen met kenmerk: 

11 Le ide n - 585" ; r--

.-,1 (2) J.J. HEESBEEN, wonende in een wo2nwagen, staande aan de
St. Gerardusweg te Maastricht; 

_/1 (3) D.T. NETTEN, wonende in·een woonwagen in kamp Loosduine� 
/1(4) J. SCHOUTEN, Doorwerthsestraat 25 te Heelsum. 

Uit het'vorenstáande blijkt, dat van de vier auto's er drie
toebehoten aan woonwagenbewoners. 

Door zegsman - die niet bekend is met het feit dat dit 
woonwagenbewoners zijn,àoewel hij het vermoedde van (3) -
werd opgemerkt, dat deze mensen met geheimzinnigheid behan
deld werden. De personen werden allen afzonderlijk door 

�PJETER �NIRREP ontvangen; ev. andere aanwezigen moesten dan

ver wîJner·-� 
(2) werd diezelfde dag nog gezien in de omgeving van de

Laan van N1euw Guinea te Utrecht, terwijl een van de vier
inzittenden met enkele personen sprak, die in deze buurt 
woonachtig zijn. 
Opm. Verb. 19:

,,/f (4) is tevens houder van no. M-73201. 
Bij de controle van de nummers bleek, dat aan A. WESTHINER

/'leen nummerbewijs L-42067 was afgegeven. Van deze-zijn de 
personalia wel bekend en luiden: 

0 / ANTONIO WESTHINER, geboren te San José (Amerika) 14-7-04. D·�· A. Westhiner staat sinds 1941 ingeschreven in het Centraal 
Bevolkingsregister en woont eveneens in een woonwagen; deze:r:
zijds is niets van hem bekend. 



N'OTIT!E 

Aan: B IX 

Van: B III 

• 

B 77411 IIIg/h 3 n.a.v. schr. van Utrecht ??411 z. Co.

Verzoeke onderzoek te doen instell en ·naar de personalia en t 
woordige standplaats n van de hierna te noemen woom. enbewonars. 
Eventuele byzonderheden, voornamelijk betreffende lrun politie c n
tecedenten zullen gaarne . rden vernomen. et is voor 1 v n bel ng 
te weten of zich onäer hen mensen van el�leurd r s b vin n. 

le. H. ·· .c.STiil nm, ·wonende in ·oonwagen, kenr.1erk ul€iden 585 11 • Is in
bezit van nunnne.rbewijs -"· otor- en Rij deh et L-609'70. 

2e. J.J. HEESBEEN, ,ononde inwoonwae;en, sta nde a n  de v• 
weg te ii1aa.strioht. Is in bezit van nummerbe\' i ·s . otor
wet P-;-44636. 

3e" D.T. Nl!;TTEU, wonende in woonwagen, staané!e in k p te Loosduinen. 
Is in bezit _van nuI11l!lerbewijs �otor- en Rij ,ieluet H- 4634. 

4e. Antonio .'ESTIIINER, geb. 14.7.1904 te San Josê. Is in bezit v n 
nU?pI9erbewijs �otor- en Rijwielw et L-42067. 

De autonumners ,vorden door hen op personenauto's eebruilrt • 

B I!I 
18 Januari 1950. 
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MINISTERIE V 
BifflffiNLANI>SE ZAKEN 

No. t B 77411. ' ravenhage, 23 Jan r1 1950. 

Onderwerp:Auto 73200 

IIIg/TV ). 

J.Schouten te Heelsum.
GEREI • 

------

lliermede moge ik U berichten,dat door de b r 
van een personenauto, gekenmerkt 73200, op 3-1-1950 en 
bezoek werd gebi·acht e.an het districtsbureau c.P.N.
te Utrecht. 

Bedoeld kenmerk blijkt te zijn uitg g v n 
J.SCHOUTEN1 Doorwerthsestraat 25 te Heelsum.

Ik moge Uv rzoeken mij in kennis t ill do 
stellen et de personalia en de politieke a.nt cedenten 
van d.e betrokken bestuur er. 
Indien nadere bijzonderheden omtrent het doel van h 
zoek bekend mochten wor n p dan zal ik het 01> prijs 
deze te vernemen. 

U zoudt mij zeer verplichten, indien dit onderzoek 
op uiterst discrete ijze ordt behandeld. 

HET HOOFD VAN DE DIE ST. 
Namens deze, 

De Heer Commiaaarie van Politie 

te 

RFJ.lKU • 



ACD/ t.;r 
DAT: :116 ·?

,YERTR UWELIJK 

1 X {, /ft//r/ 
n1yPL.HIET�O.K. 

1�: ' erbinding: 19 i Jjj;, Datum: 5-1-50
A/1 no. 18'50 CPN v�Jt-- _ 

f. 
./ 

Onderwerp: diverse mededelingen 

Berichtgever betrouwbaar 
Waardering bericht: idem 

Toeristenverkeer. 

JAN.1950 

·-----------

Door de Russische ambassade zouden voorbereidingen wor
den getroffen om ons land en België in het toeristenver
keer te betrekken. �eze toeristen zouden afkomstig zijn 
uit Rusland en de satellietstaten. Officiële aanvragen 
zouden binnenkort te verwachten zijn. Deze toeristen zijn 
echter personen, die niet in de eerste plaats voor hun 
plezier komen, maar die allen een communistische opleiding 
hebben genoten en met bepaalde opdrachten hier komen. 

HENDRIK DIRK CORNELIS VAN OOSTEN, 
geb. 10-10-82 reist tegenwoordig voor partijaangelegenheden 
voor de CPN en komt daardoor vee.l in aanraking met Polen. 
Hij zou in Den Haag een verbindingsman hebben, die bij de 
melkcentrale "De Sierkan" werkzaam is. Deze vreemdeling 
zou een baas of voorman zijn en het verdere contact onder
houden met personen uit Polen-. 

De Russische personen, die in Nederland z1Jn geweest ter 
gelegenheid van het Vredescongres in Amsterdam, hadden 
medegedeeld, dat zij in Amsterdam door een auto regelmatig 
werden gevolgd. 

Waarheid-werfcampagne 
In de afgelopen week waren 4 man voor colportage naar Cu
lemborg geweest. Resultaat: 6 kranten verkocht en 2 exem
plaren van "Voorwaarts". Dit kon de treinkosten niet dekken. 



No·�l59-l/50 

Uw brie�. 

G E H E I M. 

13.1.50 (met bijlage) ; d, U>3 

! 2 5 JAN. 1950 1
� 1' ACD/fe?61°i.\ 

24 Januari 1950. 

In antwoord op Uw bovenaangehaald schrijven kan wor
den bericht, dat de afgebeelde vrouw op Uw bijlage 
niet identiek is aan Nor,a van BERGEN-DIAMANT (13,4.12) 

De toegezonden foto leent zich niet meer voor repro
ductie.Het weinig scherpe beeld zou nog meer afzwakken.

Daar deze zaak uiteraard de aandacht houdt, wordt 
verzocht nog een viertal van dergelijke foto's naar
hier op te zenden. 
=====================-===-�-=-======================== 

No. 13. 1 F3. 



'INISTERIE VAN 

BINNENLANDSE ZAKEN 
's-Gravenhage, 13 �anuari 1950 

No.: 

Ond.: 

Bijl.: 

,., 

-·

B 76327 IIIg/h 3 

Toezending foto 

l foto. 

..... 

n.a.v. schr. van utrecht 76027 z.Co

GEHEIM 

Hierbij moge ik U doen toekomen een foto van een hier nog onbe
kende vrouw. 

Volgens een niet te controleren inlichting uit betrouwbaar ge
achte bron, zou zij tot taak hebben voor de c.P.N. de namen te ver
zamelen van alle personen, die bij de afdelingen Vreemdelingen - en 
Inlichtingendienst van de diverse politie-instanties werkzaam zijn. 
In verband daarmede zou zij de verschillende dlstrictsbureaux van 
de C.P .N. afreizen. 

Ik moge ti verzoeken te trachten de identiteit van deze vrouw 
met behulp van de hierbij gevoegde foto vast te stellen. Hierbij 
wordt dezerzijds o.m. gedacht aan de bekende Nora van BERGEN-DIAMANT 
(13.4.1912). 

Gaarn�·zal ik te zijner tijd vernemen of U hier al dan niet 
ingeslaa gd is • 

Het Hoofd van de Dienst 

( 
namens deze:

L.L.van Laere 

De Heer Hoofdcormnissaris van Politie 
te 
AMSTERDAM. 

(). 



MINISTE. IE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

•s-Gravenhage, 10 Februari 1950

No.: 

Ond .. : 

• 

B 78656 IIIg/h 2 n.a.v. schr. van A'dam ?8656 Co ?632?

Toezending foto's •. V E R T R O U 11 E L iIJ K 

z tl;;;:� 
..,

> .. 1� ..... :.r;_��, 
v,r•: ,,.;..,..� ... -� 

··-�
Ten vervolge op mijn schrijvon 76327 dd. 3.1.1950,mede in ant

woord op Uw brief no. 159 � 1/50 van 24.1.1950 more ik U hierbij 
doen toekomen de gevraagde foto's der onbekende vrouw. 

Nadere byzon derheden o mt rent dezebelangrijke zaak zijn tot dus
ver nog niet binnen gekomen. 

Beer Hoofdcommissaris van Politie 

Het Hoofd van de Dienst 

Î-
namens deze: 

1 
J. C.. Crabbendam

te 
AMSTERDAJ". 
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VERTROUWELIJK 

Onderwerp: Mededelingen uit het 
te Utrecht. 

der CPN 

J J 
Bericht�ever �etro:wb:a: 

- - - �L �;t,.: ---------t'.1--..:Ö--

!/f;}J/ 
Waardering bericht: idem - - - -� . 

)Ji /"' ,( 
-

PIETER

-

GNIRREP
-

bezoekt
-

vergade:��gen
-

va:
-

:e-:�:.��
-

::u(; � J de Poolse taal goed kunnen verstaan.
u<J Een familielid van Richard van der Velde gaat regelmatig 

1,-. r-. naar Duitsland en zou in verbinding staan met Duitse com-1/ m11nisten. 
Ook zo11den personen 11it de provincie Groningen door 

do11aneambtenaren gesignaleerd zijn, die geen behoorlijke 
verklaring konden geven, waarom zij de grens gepasseerd 
waren. 

� 
Volgens Gnirrep zouden de voorbereidingen in Duitsland 

verder zijn dan men dacht; hij achtte het gewenst dat wij 
met de ontwikkeling in Duitsland gelijke tred houden. Over 
het algemeen zijn de Duitsers goed bE;,!ap�en dit wordt 
nog steeds beter. 

CL�� 
Ook vertelde Gnirrep dat 11it een bericht uit Amsterdam 

�•gebleken wàs, dat een gesprek dat onder 6 personen gevoerd 
was, verraden is. "Als ik (Gnirrep) wist, wie hem dat 
flikte, schoot ik hem kapot". 

Ook ging het gerucht in Amsterdam, dat communisten ge
arresteerd zo11den worden om in kampen te worden opgeborgen. 
"Laat men het niet proberen, want dan zullen zij daar gauw 
op ter11g komen. Er z11llen dan n.l. op hetzelfde tijdstip 
heel wat dingen de l11cht in vliegen, waardoor zij wel wat 
anders te doen hebben". Een Belg had volgens Gnirrep ver
teld, dat de ondergrondse tunnel (Scheldetunnel ?-Verb.19)
bij hen de lucht in zou gaan en wanneer de poli tie rnte lastig 
werd, zo11 het politieb11rea11 volgen. 

/ Gnirrep sprak over de stakingen en zei, dat wanneer er 
� geen veranderingen plaats vonden in de DUW, de landelijke 

organisatie van landarbeiders (EVC) besloten had, in dat 
geval het werk eveneens neer te leggen. Dit zou betekenen 
dat de landbo11wproductie in het voorjaar zou spaak lopen. �fi.. ( ANTHONIUS BONTROP, geb. 15-5�09, vermoedelijk werk
�,, 

zaam op een DUW-object, werd Zondag, 22-1-50, opge-
. /L/1

1

f ,,, roepen voor een conferentie te Amsterdam. 
l;v l ,...- In Amsterdam werd in beginsel besloten om na de vorst

periode het werk in de DUW'-wer ke b neer te leggen, be
halve in de provincie :Zeeland, daar in Zeeland boven 
het maximum betaald wordt. 

'--

Wanneer de staking enig succes heeft zal daarop direct 
door de arbeiders van de landarbeidersorganisarie het 
werk eveneens worden neergelegd. 
Bontrop zo11 in de omgeving waar hij werkzaam is 37 
abonné's op "De Waarheid" en 18 nie11we partijleden 
hebben gewonnen.) 

-2-
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Gnirrep besloot met te zeggen, dat het behandelen van 
deze en soortgelijke onderwerpen de juiste wijze van theorie 
geven was. Hij had in Amsterdam regelmatig scholingen ge
geven, maar dat ging dan anders dan hier in Utrecht gebrui
kelijk is, waar men te veel theoretische, niet ter zake 
dienende onderwerpen bespreekt. 

Volgens zegsman zou de zendinstallatie (zie rapport A/1-
17'50 dd 5-1-50) vanuit de Kinkerstraat te Amsterdam uit
eindelijk bestemd zijn voor Hoek van Holland. 
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Volgens inli�htingen van dé D>-Utreoht zouden door 
de Russische Ambassade voorbereidingen worden getroffen 
om Nederland en Belgie in het toeristenverkeer te be
trekken. Binnenkort zgaden officiele aanvragen te ver
wachten zijn voor toeristen afkomstig ait Rusland en Sa
tellietstaten. Deze "toeristen" zouden echter met epaal
de opdrachten hier komen. 

Hoewel bovenstaand bericht mi: vrij ongeloofwaardig 
voorkomt, verzoek ik KB - zo mogelijk - te trachten info

dienaangaande in te winnen. 

16/1-1950 
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MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

{ 

·•s-Gravenhage, 25 Januari 1950

Noo: 77591. 
Bijlo: Gene. 

VERTROUWELIJK. 
Betr.: H.D.c. van OOSTEN.

� . ,, 

. 1 

Uit betrouwbare, niet nader te controleren 
bron werd vernomen, dat de organisatie-secretaris van de 
C.P.U., Afd. Utrecht, .Hendrik Dirk Cornelis van OOSTEN,
geboren 10 oc·tober 1882, wonende te Utrecht, Paramaribo
straat 54 bis A, een verbindingsman zou hebben, die bij
de melkcentrale "De Sierkan11 te Den Haag werkzaam zou
zijn. Deze verbindingsman, een vreemdeling, zou een baas
of voorman zijn en het verdere contact met personen uit
Polen onderhouden.

Ik moge U verzoeken te doen nagaan, wie 
met deze verbindingsman wordt bedoeld en mij tevens in 
te lichten omtrent zijn politieke oriijnteringo 

HET HOOFD VAN DE DIENST, 
Namens deze, 

Jhr Mr W.J.Tho Serrariso 

Aan de Heer Hoofdcommissaris van Politie 
te 
• s-GRAVENHAGE.



J 
e 

/� 
/ t 1(/ 

VERTROUWELIJK 

J(, 1.r1

o!. ,( 

Verbinding: 19 

, fi-ht \ 
1 

Datum: 6-2-50 

� 
C/1 no. 120'50 CPN Ht:� 
Onderwerp: Mededelingen uit het partijgebouw der CPN, 

te Utrecht. f 

In de afgelopen week hebben onbekenden zich toegang ver

.l Il schaft tot het partijgebouw aan de Mariaplaats 18. HENDRIK
'f-! JACOB ROETERDINK, geb. 20-11-20, die in hetzelfde perceel 

woont, ontdekte dit doordat hij hoorde, dat een binnendeur 
een knerpend geluid maakte. Toen hij daarop het licht aan-
draaide, maakten de onbekenden dat zij op straat kwamen, 
voordat zij door Roeterdink konden worden herkend. Volgens 
Roeterdink is de voordeur met een loper geopend. Thans is 
op de tussendeur beneden een Lips-slot aangebracht en moet 
men ook overdag kloppen om binnen te komen. 

Jll'�'-16> 

C 

In �gJ.,,t A/.,.1,�_n.P.•.,9.\�?0 laatste alinea, g..d. 25-1-50,. 
is vermeld� aat een zenain::1tallatie te z·ijnet tijd zou 

. worden geplaatst in Hoek van Holland; dit zou moeten zijn 
IJmuiden. 

'/1 Volgens mededelingen van PIETER GNIRREP zijn er thans
opnieuw troepen gemobiliseerd in Rusland en zouden ook de 
vrouwen worden opgeroepen voor dienst bij het Rode Kruis. l�olgens de uitleg van Gnirrep zou de opvoiger van Stalin 

{ 
er op aanst��en zo spoedig mogelijk een gxensoverschrijding 
te forceren en een einde te maken aan het onder de wapenen 
houden van zoveel mensen, waardoor de welvaart wordt be-

' lemmerd. Een en ander zou moeten wachten tot Stalin dood is. 
Er zouden 6 personen uit Utrecht naar de a.s. partij

conferentie te Rotterdam worden afgevaardigd. 



G e h e i m 
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DAT: io-'iil�-., 
PAR: �. 

Cl./, t,/, I . � ,1/;, , J .. 

6 Februari/�: .1950 _, 

*" ,_ 7!}·'73 1

In antwoord op Uw schrijven No�dd. 23 
Januari 1950, bericht ik u, dat JAN SCHOUTEN, 
geboren 18 Augustus 1902 te Overschie, landbouwer, 
wonende Doorwerthsestraat 25 te Heelsum, gemeente 
Renkum, gehuwd is en twee kinderen heeft, n.l. 
een jongen van 17 en een meisje van 19 jaar. Hij 
belijdt de N.H. godsdienst en is lid van de Chr. 
Hist. Unie, voor welke partij hij in ie jaren 
1945-46 in de "nood gemeenteraad" der gemeente Ren-· 
kum zitting heeft gehad. Hij is penningmeester 
van de plaatselijke landbouwvereniging "Heelsum
Renkum-Doorwerth". Hij heeft veel omgang met een 
gedurende de bezettingsjaren bij hem ondergedoken 
jood, genaamd Abj'.J3bam_ Katz, handelaar in vee en • 
vlees, wonende---xmsterdamseweg 9 te Arnhem. Katz 
brengt dikwijls een weekend bij Schouten door. 
Door de Comm.issaris der Koning:ln in de Provihcie 
Gelderland zijn aan Schouten twee nummerbewijzen 
uitgereikt, n.l. M-73200 en M-73201. Het nummer
bord M-73200 voert hij op een door hem gebruikte 
jeep, het andere op een door hem gebezigde land
bouw-tractor. Buiten deze jeep en deze tractor is 
Schouten eigenaar van een personenauto, merk 
"Nash", welke hij, naar ter ore is gekomen, sinds 
drie maanden verhuurd heeft aan een kennis van hem 
in Arnhem. Zeer vermoedelijk is dit Katz voornoemd. 
Voordat Schouten zijn personenauto verhuurde,voer
de hij op dat motorrijtuig het kenteken M-73200. 
De huurder zou echter zijn eigen nummerbewijs ge
bruiken. In politiek opzicht en ook in overige op
zichten staat Schouten gunstig bekend. Van enige 
omgang met leden van de C.P.N. is nimmer iets ge
bleken. Omtrent de politieke gezindheid van Katz i 
hier niets bekend. Katz is een opvallend dik per
soon en klein van postuur.-Gelet op het voren

staande en mede, doordat Schouten zijn personen
auto heeft verhuurd, lijkt het onwaarschijnlijk, 
dat hij op 3 Januari 1950 een bezoek heeft gebrach 
aan het Districtsbureau van de C.P.N. te Utrecht. 
Vermoedelijk is dit Katz of een an�er persoon ge
weest, die met medeweten van Katz de personenauto, 
voorzien van kenteken M-73200, bestuurde.
Ei n d e . 



Hl ISTERIE VAN 

BIN"TENLANDSE ZAKEN 

B '79573 

Auto ?!.-'73200 

III12;/h 2 

's-G�avenhage, 27 Juni 1950 

DIENSTGEHEIM 

RAPP-n;L 

Hiermede moge ik U m1Jn schrijven no. ?95?3 dd. 23.2. 
1950 e n  30.3.1950 in herinnering brengen. 

'Bon spoedige beantwoording zal door mij zeer op prijs 
gesteld worden. 

IET BCOrD VA :r D'!: 
namens deze: 

DIF:HST 

De Heer Hoofdco:rnm.issaris van Politie JJZ/ f 
L: � van laere 

te 
�o 

1). 



I'.INISTERIE VAN 

BINNENLANDSE ZAKEN 

No.: B 79573 

Onderw.: Katz._ 

IIIg/c 3 

's-Gravenhage, 25 Februari 

� nav schr. van Renkum no��i_\ \ 79573 in co 77411
' 

\ 
\)\' ,� V E R T R O U 'V E L IJ K.

./' -

Hiermede moge ik U verzoeken mij in kennis te willen 
doen stellen Eet de personalia, politieke antecedenten en 
verder van belang zijnde gegevens betreffende .Abraham Katz, 
handelear in vee, wonende limsterdamse1\'6G 9 te ..Ariiiiem. 

Katz zou een personenauto, merk "Nash" hebben gehuurd, 
die het kenteken droeg r� '73200, doch Katz zou thans zijn 
eigen nummerbewijs gebruiken. 

De auto r.� 73200 werd in Januari 1950 eesigne.leerd voor
het perceel te Utrecht, w aarin het districtsbestPur van de 
C.P.P. zetelt.

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te 
�-

------

HET HOCFD VN DE DIENST 
namens deze: 

,, 
m &. Crobhendrim 



lFINISTERIE VAN 
BI:Nl'IE11IT,f\ �sw Z6J{'E:N 

's-Gravenhage, 30 Maart 1950 

No.: B 795'73 III g/h 2

Ond.: Auto 1�-'73200 
n.a.v. schr. van Renkum 79573 Co 77411

11EHEI .. ' • 

• 

• 

Ten vervolge op mijn schrijven no. '79573 v an 23.2.19�0, 
mede naar aanleiding van Uw brief no. BV/G 335-50 dd. 15.3. 
1950,·moge ik U berichten, dat het besoek van de bestuurder 
van auto ?lf-73200 aan het C .P .N. -gebouw te Utrecht heeft 
plaats �avonden op 3.1.1950. 

Het heeft de aandacht getrokken, dat bedoelde bestuur
der een geheim gesprek heeft gevoerd met de districtsleider 
van de c.P.N. te Utrecht, genaamd Pieter GNIRREP, geb. 14.5. 
1918 te Amsterdam, terwijl op diezelfde dag en enige dagen 
daarvó6r door Gnirrep met enkele woon��genbewoners op ee�§ere
wijze was P,econfereerd. ,Be y lcc.. 

Omtrent de aard van de besprekingen is tot dusver niets 
bekend �eworden • 

Het Hoofd van de 
namens deze: 

l 

Dienst 

De Heer F.oofdcommissaris van Politie 
te 
ARNHEl!.. 
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.............. ...u Verbinding: 19 
;_ A/1 no. 127 '50 CPN 

n, v - i, )(7
Datum: 7-2-50 

\. 

. ' . ---· ·-----· -i

Onderwerp: Vertrouwelijke mededeling van rartijfunctio-; 
nar is sen der CPN te Utrecht. 

1 
-· ----

- j-------------------------------------------- , 1 se------
Berichtgever betrouwbaar 
waardering bericht: idem f-r�ëD/7fy/s------------------------------------------------ -----------

' 
1 

' Opm.: Het navolgende is tussen 2 à 3 personen besproken. 
· J, Naar0 aanleiding van het feit, dat BERNARDUS JOHANNES

� 'X SCHREUDERS (4-2-19) u_iet is herkozen als Districtsbestuur-
�',, der, deelde Pieter Gnirrep (14-5-18) mede, dat iemand die 

op een vergadering durft te vragen "waarom ze niet eerder 
hebben kunnen ingrijpen om zo Tito te ontmaskereli", niet 
als bestuurder gehandhaafd kan blijven. Deze vraag heeft 
danook veel opschudding verwekt Cftl.der het kader, volgens 
Gnirre p. Om de5::e reden en ook om zijn politieke te kort
kominge n en zijn activiteit, die betreurenswaardig genoemd 
moest worden, is Schreuders niet meer opgenomen in het 
districtsbestuur. De Dagelijkse Leiding is van oordeel 
dat het handhaven van een persoon als B. Schreuders niet 
langer verantwoord is, aldus Gnirrep. 

X I Ook RICHARD VAN DER VELDE (17-1-10) toonde zich het 
laatste half jaar een persoon die de actie van de partij 
vertraagt en er zelf niets meer voor deed. (Dit wordt 
dezerzijds betwijfeld.- Verb. 19). Dit is als propaganda
leider voor het district Utrecht een verzuim dat niet 
langer geduld mag worden. 

De juiste samenstelling van het nieuwe Districtsbestuur 
(District Utrecht der CPN) zal nog nader worden opgegeven. 

\ Volgens CORNELIS NAGTEGAAL (15-2-12) zou er binnenkort 
een bezoldigd EVC-bestuurder in Utrecht worden geplaatst, 

--f- lgenaamd JAAP WILSCHUT. 

'1t � � S� Nader kan worden bericht, dat met "Jaap", genoemd in 

X 

0 ·rv rapport C/3 no 90'50 dd 24-1-50, wordt bedoeld: 
C. J/t,. 01. 

IJACOBUS VLUG, geb. te Rotterdam 27-6-28. Hij was voorheen

\b/�
'' � 1p' in dienst van Werkspoor en stond bekend als een opruier. 

-� 11 Wegens diefstal werd hij bij Werk·spoor ontslagen. Thans 
is hij werkzaam in dienst van-Heemaf, welke firma de elec
trische installatie uitvoert van de treinen die bij Werk
spoor-Utrecht in aanbouw zijn. Vlug wordt door verschil
lende van zijn collega's ervan verdacht, de kabels in 
deze treinen los te trekken. 

GE 
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VERBINDING: 52 

G E H E I M. 

No.: BV 70J.50. 

. ". 

De Binnnenlandse Veiligheidsdienst 
' lr--'-'......,.� 

te 
:�:Q_:_�-�-�-�-�-�-�-:� 

In antwoord op Uw schrijven dd. 

13 Jarru.ari 1950, No.�betreffende foto 
van een onbekende v�ouw, bericht ik U dat 
het mij tot op heden niet gelukt is deze· 

vrouw te identificeren. 

" MocJ::it te zijner tijd bij mijn 

dienst iets omtrent de door' U gezochte be

kend worden, dan zal dit ten spoedigste aan 

U worden doorgegeven. 

dd. 11.2.1950.

•. 
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No. 8324-'49 
�, z;»;-

9 Februari \".)�Il -
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Uw brief No.73805 dd 16-1 2-'49 1950 

Onderwerp: s.v.d.VELDE 

VERTROUi:ELIJK 

Ter beantwoording van het verzoek, vervat in het hier

boven aangehaalde schrijven, wordt het volgende bericht. 

De personalia van S.v.d.VELDE zijn: 

(Y\ Siegfried van der VELDE, geboren te Amsterdam, 3 Februari
1808, van beroep radiohandelaar, Nederlandse nationaliteit, 

·geen kerkgenootschap, gehuwd met: Wilhelmina Emma Elfriede

BE.NNEWITT, geboren te OsnabrÜck, 6 Januari 1910.
Betrokkene heeft gewoond op het adres Vrolikstraat 89, te
Amsterdam. Zijn tegenwoordig adres is: Linnaeusparkweg

50-1, te Amsterdam. Hij is een broer van de, in boven ge

noemd schrijven bedoelde, Richard van der VELDE, geboren
te Amsterdam,�17 Januari 1910. Laatstgenoemde heeft te
Amste:rdam gewoond adres: Minervalaan 7 4-41, doch is op

'· 

3 Juni 1948 vertrokken naar Utrecht, Oudegracht 326.
·: .

Het gezin S.v.d.VELDE bestaat uit man,vrouw en drie kinde

ren. In de omgeving van het aangegeven adres 0;rnrdt gunstig 
over dit gezin geoordeeld. Uit niets is kunnen blijken 
ciat de leden van dit gezin zich met_de politiek bemoeien . 
Betrokkene is, zoals vermeld, radiohandelaar. Zijn hoofö
kantoor is gevestigd Herengracht 228, te Amsterdam. Hij 
geeft zich ten volle aan zijn bedrijf. 
Siegfried is houder· van het num['.lerbewijs G.-50876, ui tge
reikt in April 1927. Gezien de inlichtingen, verkregen 
van hemJmoet worden aangenomen dat het bezoek aan zijn
broer te Utrecht geen politieke strekking heeft doch zui
ver als een familiebezoek moet worden aangemerkt. 

Blijkens de Politic-admir:J:istratie te Amsterdam is hij 
in 1933, door de Politie te Huizen, geverbaliseerd terzake 
verdacht van oplichting vWJ. goeä.er,en

1 
in vereniging 0e

pleegd. Geen veroordeling bekend. Op politiek gebied komt 
hij niet voo:c..
--- .............. . 

t�,��r·································· 
B3 



MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

No. :B 79415 

�etr.: J.Wildsohut 
V A.V 3 

Naar aanleiding van Uw schrijven van 7-2-1950 A/1 No. 127•50 
C.P.N., waarin werd gemeld, dat zekere Jaa:p Wilschut, bezoldigd

E"V"C.-bestuurder,zou worden gepiaatst te Utrecht, moge ik U be
richten, dat in mijn administratie voorkomt Jacob Wildschut, geb.
17-4-1924 te Amsterdam, wonende Dapperstraat 26 II aldaar, in 1949
lid van de dagelijkse leiding van de E.V .C.-jeugdraad. Kort geleden
werd hij op de metaalfabriek "De Cirkel" te Amsterdam, waar hij
werkzaam was, ontslagen.

Ik moge U verzoeken mij te willen doen berichten ot de E.V.C. 
functionaris te Utrecht intussen is benoemd en of hij wellicht 
identiek is aan bovengenoemde J. Wildschut. 

Aan de Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 

te UTRECHT. 

1BET HOOFD VAN DE DIEtRT. 
!f' _ Namens deze,

1!Y 
/ 
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VERTROUWELIJK ACO/JY i; 

DAT: 1.2>/s--s-oÓ)) �- Datum: 13-�-50
._P_AR_
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Verbinding: 19 
A/1 no 141'50 CPN 
Onderwerp: Mededelingen uit het partijgebouwlder 

te Utrecht 
I 

C:PN 

--------------------------------------------·-------
Berichtgever betrouwbaar 
Waardering bericht: idem 

(\r "\ 

Uit een gesprek ving zegsman op, dat PIETER GNIRREP 
(14-5-18) van mening was, dat men in België en Nederland, 
in tegenstelling tot Frankrijk, te lauw was om plaatselijk 
iets te bereiken, indien het op staken aankomt. Gnirrep 
vervolgde: "Op het ogenblik komen er flink wat nieuwe 
partijleden bij, waarvan velen tot dusver waren georgani
seerd in het lifVV, het C!fV en de KAB. In dit geval is het 
onzin om deze mensen over te nemen; als er staking komt 
kost het àns centen, terwijl deze mensen al de jaren door 
contributie bij die bonden hebben betaald". Volgens Gnirrep 
komen er ook veel mensen "met geld" bij de partij. Dit 
zijn allemaal personen die bang worden en het gevaar zien 
naderen. 

GERARDUS DE WAAL (15-9-99), wonende Elandstraat 2 te 
Nijmegen zal binnenkort worden ver�angen door een jongere 
kracht. Deze is in het bezit van een grenspas en door hem 
worden in het vervolg de papieren meegenomen. Iemand be
weerde in dit verband, dat mensen met een grenspas zo maar 
de grens niet over konden. Hierop verzekerde Gnirrep dat 
deze mensen precies weten wanneer er controle is. 

'. .. \ GEZ\ 



VERTROUWELIJK 

Verbinding: 19 
A/1 no 149'50 CPN / 

���==�==��-�::::�e 
_mededelingen 

)l _=-1-i_l_f:y_4_c:;,-; ___ r:JJ O 0.J 3

( 
/ vf' Berichtgever bet:rollwbaar 

frt> f,1
1

1 Waardering bericht:_idem ________________________ ��-----

�, nON��
A.

Voo:raanstaande acties van de CPN-Ut:rech�: 
vt.., IJl' het verzamelen van adressen, waa:r kinderen van haven-

tL...I I a:rbeide:rs, van wie verwacht wordt dat deze straks Zlll� 
lA.,., v..:r len staken, kunnen worden ondergebracht; 

.D 

B. De activiteit in de bedrijven moet worden opgevoerd; 
vooral de leden die lid zijn van de Uniebonden zullen 
op het beslissende moment tot activiteit moeten over
gaan omdat van de overige Uniebondsleden niets verwacht
wordt; 

C. De vorming van anti-huurverhogingscomité's
Opm. zegsman: 
De voorzitter van de Fabrieks:raad van de NV Kon. Lood

en Zinkpletterijen v/h A.D. Hamburger is lid van het NVV,
maar brengt alles aan de CPN over, speciaal wat betreft 
de stemming in het beärijf en de gelegenheid om ev. tot 
meer activiteit over te gaan. 

Ook is iemand ingezet bij de N.V. Cog (machinefabriek)
met dezelfde bedoeling als bij Hamburger. 

J Hetzelfde geldt voo:r de spoorwegen. Volgens JACOB 
V'°' 1 LANGEDIJK (geb.te Groningen 3-2-93) werken 9 personen in

de goederenloodsen waarop kan worden gerekend. 

u �. 
In verband met de verkiezing van de dagelijkse leiding 

'J�P.D r� van het districtsbestuur (district Utrecht der CEN; zie 

-

/\ 1 J(Jrapport c/1-145'50 dd 13-2-50) is nog te vermelden, dat 
(:frr W°UI

J
eÎ....t" PIETER GNUREP ( 14-5-18) en JAAP WILDSCHUT door het hoofd-

. be s"fuu:r met een controlerende taa � aver>d.e part ij te ....---. 

� 
Utrecht zijn belast. 

1
1i ,.{ Hetzelfde geldt voor DAVID MOSCOU ten opzichte van de 

\7" EVC; Moscou gaat veel op :reis, maar zijn taak en verant
woordelijkheid ligt in Utrecht. 

Volgens Moscou wordt volgende week het pand Vredenburg 10
te Utrecht, waar de EVC nog is gevestigd, ontruimd. Momen

/ 
teel is er een huurschuld van/ 800,-. Eigenaar van het 

f pand is FREDERIK JOHANNES WILLEMS, geb. 28-11-97 te Utrech�
hotelhouder, wonende Vredenburg 10, die volgens Moscou zich
wel rustig zal houden omdat mahybang is dat men iets gaat 
publiceren over hem. Willems is politiek delinquent en 
volgens Moscou erg bang voor publicatie. Degene die het 
pand nu betrekt zal gratis een nieuwe parketvloer in het 
nieuwe EVC gebouw leggen ol)"voorwaarde dat de EVC volgende
week het oude gebouw ontruimd heeft, omdat de nieuwe huur
der het pand wil klaar hebben v6ór de a.s. voorjaarsbeurs. 
Aanvan kelijk hadden de EVC-ers genoegen genomen met een 
cementen vloer doch thans zullen zij deze kans op een par
ketvloer niet laten gli ppen. Het gebouw in de Lange Smee
straat 17 biedt ruimte voor een vergaderlokaal voor 50 
personen; tevens zijn er 2 kamers disponibel, waarvan één
als kantoor wordt ingericht vaat "De Metaal" en één voor 
"De Bouw". 

\o l 
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Verbinding: 19 
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--- Datum: 27-2-50

Onderwerp: Mededelingen betreffende de C.P.N. 
E.V.C. te Utrecht.

---------------------------------------------
Berichtgever betrouwbaar 
Waardering bericht: idem ------------------------------------·�

Door "De Metaal", afdeling Utrecht, werd op 23-2-50 in 
café "De Beurs", Vredenburg 65, een vergadering belegd voor 
EVC-leden, werkzaam bij WeJk�12.9or, in verband met de thans 
actuele kwestre:--ae-ve-rJ§nging van de werkweek. Wegens de 
slechte opkomst ging deze vergadering niet door; er waren 
slechts 4 personen aanwezig, waaronder: 

X HERMAN SCHEIDT (18-11-12) en DIENKO BALKEfuA (21-10-1�).

4-- Van de afdelingen Utrecht-stad der C.P.N. zijn de vol-
• , JI� gende personen penningmeester: 

tl. �"'4,r,.flf JOHANWES CLAZINUS VAN LOVEREN, geb. 1-7-15, afd. IV, 
r' 11 � ,{, ,xJ HENDRIKA WILHELMINA :PIJPER-v. OOSTEROM, geb. 1 o.:..2-06,

e 

p afdelingen III en Werkspoor, � 
J/ �-1'.·X WOUTER VAN DER VORST, geb. 31-8-15, afd. II,
Il (),,I_, X f DERK GRAMBERG, geb. 9-7-25, afd. I. 

À l Volgens Leendert Christ (17-7-13) woont in de F.C.Donders
straat te Utrecht een Russisch ingenieur, die een uitnodi
ging heeft ontvangen voor de film "In Naam van het Leven", 
welke film op 5 Maart a.s. wordt gedraaid op een bijeenkomst 
van "Nederland-USSR''· (Verb. 19.- Hiermede wordt bedoeld: X(. VALETIN KRZE UNSI(Y, geb. te Kovrov (Rusland) 10-7-90, zonder
nationaliteit, van beroep ingenieur, gehuwd met Antje van 

/.\Wel, geb. te Haarlem 20-10-84, wonende F.C. Dondersstraat 
43 bis. Hij woont sedert 1926 in Nederland en bemoeit zich 
niet met politiek, terwijl ook overigens niets ten nadele 
van hem bekend is). Ook is een uitnodiging gezonden aan 

XI Dr. WILLEM GROE:NEWEG (24-3-93); verschillende intellectuelen 
zijn uitgenodigd. 

XI Door L.Christ vo-ornoemd is GEORGE TIIVUv RMANS- (geboren te 
I) p BaaI'n 29-6-21, wonende Kwartelstraat 34 te Utrecht) inge

·t. schreven als lid CPN. Timmexmans is werkzaam in de .:plaat-
werkerij van Werkspoor. 

C/..�
�- J/ Zegsman deelde mede dat er de laatste tijd meerderen als 

lid zijn ingeschreven. Het was hem opgevallen dat deze leden 
ongev er een maand in hQn doen en laten worden gecontroleerd 
en geen toegang hebben tot besloten vergaderingen. Het is 
zegsman niet bekend welke personen belast zijn met deze con-b� ,�� 

�� 
t:-cole. 

DIENKO BALKEMA is belast met de instructie in de afdeling 
Gieterij van Werkspoor; 

X I MARHWS VAH :DER STEEN 

AyL ,:, 
(26-1-21) in de afd. 

/�Q a 
y. B. ;
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)(IJAN HENDRIK TER H.AAR, geb. 29-9-07, in de afd. schilders
werkplaats, terwijl 

�"""-
LEENDERT CHRIST belast is met de instructie voor het gehele

/0·�. bedrijf en tevens de dagelijkse leiding heeft. 

t 

IGERARDUS ANTONIUS FAAY (15-5-18) is belast met de instructie 
op de "JJemka" . 

.>çlHierbij merkte zegsman op, dat volgens Pieter Gnirrep 
(14-5-18) iedere communist zich zelf moet beveiligen en 
zorg moet dragen dat zijn partijgenoot door hem beveiligd 
wordt. Er mogen geen handelingen door pBrtijgenoten wordàn 
verricht waaruit communistische activiteit zou kunnen blij
ken; dus geen lectuurverkoop, geen geldinzameling voor Sol
lijsten, enz. Wanneer in gesprekken met arbeiders blijkt 
dat zij sympathie hebben voor de CPN of EVC, moeten de namen 
van deze personen doorgegeven worden aan afd. I, welke af
deling zorgt en verantwoordelijk is voor huisbezoek. Boven

dien moet aan deze personen "De Waarheid" worden toegezon
den. Het blijkt steeds weer dat we met deze maatregel op de 
goede weg zijn. 

)(1 Volgens Herman Scheidt zal LAURENS BERGVELD (29-4-23) 
weer op Werkspoor tewerkgesteld worden. Bergveld was ont
slagen, doch door bemiddeling van de Fabrieksraad van 
Werkspoor is de zaak weer in ©.n:'de gekomen. 

/ f Een zekere Carels (verm. JOHANNES, KAREL, geb,te Utrecht 
13-7-12, bankwerker, wonende Mereveldseweg 15 te Bunnik.
Verb.19), werkzaam bij "Demka", lid NVV, zal als vertrou
wensman voor de EVC optreden.

f Een broer van vorengenoemde (verm. JAN WILLE� KAREL,
geboren te Utrecht 10-5-22, arbeider NS, wonende Boorstraa�
63 te Utrecht.- Verb.19-) is werkzaam op de centrale werk-

! 

plaats der �.S.; hij was aanvankelijk EVC-lid, doch is

1 

thans NVV-lid en is op advies van het EVC-bestuur in het
�.K. NVV gegaan; hij treedt nu op als vertrouwensman van de EVC

, in het NVV. 
-- Gnirrep. wees erop dat d�t gedeelte van het NVV bewerkt 

moet worden dat in oppositie is. Op Werkspoor is een zekere 
X f CASTON (?) werkzaam die nogal invloed heeft in NVV-kringen. 

>-

(Mogelijk is dit dezelfde als Caston, vermeld in rapport 
Verb.19 no. c/1-763'49 dd 21-7-49). Met deze man moet op 
voorzichtige wijze in contact worden getreden zonder dat 
hij merkt dat hij voor het EVC-karretje wordt gespannen. 
Lukt dit, dan krijgt de EVC houvast in het iWV. Zegsman 
wijst erop, dat Caston een eerlijke kerel is, wel in de 
oppositie is, maar zich niet door de communisten z�l laten 
gebruiken. Ten tijde van de burgeroorlog in.Spanje maakte 
hij zich druk met geldinzamelingen voor "rood" Spanje. 

Op 20-2-50 vond een bespreking plaats ten huize van 
HERMAN SCHEIDT. Hier werd de copie voor de Werkspoor-bulleti 
besproken. Van deze bulletins werden op 23-2-50 bij de in
gang van Werkspoor 2000 à 2500 exemplaren verspreid (zie 
bijgaand exemplaar) 
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Bij deze bespreking waren tegenwoordig: 
J(fHARRY MEYERS, hoofdbestuurder EVC, Amsterdam, 
)(.. CORNELIS NAGTEGAAL ( 15-2-12) se er. "De Metaal", Utrecht,

MARINUS VAN JIBR STEEN (26-1-21), 
GERARDUS ANTONIUS FAAY, 

.x..l JAN HENDRIK DE ROOY (18-12-89) en enkele onbekenden. 

+---7 Bijgaande circulaire "Aan alle Vredesvrienden" werd zowel 
door de CPN als de EVC aan haar leden verzonden. 

)(... ( JOHAN FERDINAND CHRISTmFFEL GR1[NDELER (31-3-19) is thans 
lid van de fabrieksraad van de Kopergieterij te iaarssen. 

Door Gnirrep werd nog opgemerkt dat hij aan L. Christ en 
Van der Steen maar een W.S.-bulletin over de post had ge
zonden. Deze bulletins zijn weliswaar bij het aangaan van 
de fabriek verspreid, maar Christ en v.d. Steen komen ge
regeld te laat. Zij moeten hiervoor plm. f 6,- per maand 
boete betalen en riskeren ontslag. 

Bijlagen: w.s. bulletin 
pamflet. 

-
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Wa,-i:.rde Yrit:ind. (ü1). 
De $tl'ijd, die de havena1·beid,)rs moeten voeren om de wapen-invoe:: 
in on s land. te ve:rhi,nderen 1 kont n u  in zijn b<;.elissende E::tadiurn •. �. 
Naar verluid, zijn de eerste wapentransporten reeds verzonden.-

Vrienden, !1f,t ü: nodig d;:it de ha-,.13narbeidt:irs alle steun 
ontvangen in hun strijd. =De La1:d'elijke Vredes:raad heeft een nieu··:. 
Vredeskrant uitgegeven diö voor h�t grootste deel staat in het t, 
ken van de strijd van dl:i havena:::-beiderGo·� 

·;QEË_E_K�J.A!'J:T_F,'!QE! �OQR_r}JiK�. IN,WO!E)g YA"p]_ �TBE_QH'.J'_ J[O�D§N_G]�Z!N�.
Het 'hedes,-,co;:nité UtreóhL roept U ë:aarom op tot ·een massaJ 

colportagetocht op: 
Maandag 27 ]'ebruar i a .s, vanuit een aantal verschillende 
adre ssan in Utrecht om 7,:, 30 uur n.m ,.-
Vrienden, het welslagen van deze strijd hangt niet alleen 

van de ha\re.,:1,vtm" transport arbeide:r;:; af .... Ds daadwerkelijke en 
mor ele steun van d� gehele med0levende bevolking is nodig.-

Colporteert daarom met d9 Vr.edeskrant ! ! l ! l ! ! 
Vraagt steunlij uten a2m bij het bt: stuur ·van Uw organisati" 1 1 

MELDT U MAA:NDAG A, S. 0.M HALF A0HT OP EEN VAN DE ONDERSTAANDE 
ADRESSEN.-

.Y van Hoornekade 16 
Café , 1'0lymp:î.a 11 

� �Anthoniedijk :J 
/ Paramaribost:ra.at 54 bis a 
)<.. • Voorstraa t 17 bis� 

./" I Nw ..,Ke:Lze:rngrQcht 28 biso 
/ G-:riftstraa.t 4 .bisa 
/ Koolhove21ç1traat 30. 

/ Hoe:rstra3.t 23 b is.-

Eet Utrechtse Vred�scomité 
Plaatselijke Centrale H�V.C. 
DiDtrictebo8tuuT A�N.J.Vff 

· afd�Utrac�t N.V�B •
afd�Utreoht O.P.S�J�
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A/1 no 201'50 CPN 
Onderwerp: Berichten uit het partijgebouw v.;.a.i:i-'1.e-J.r.!l���

te Utrecht. 

Berichtgever betrouwbaar 
Berichten: betrouwbaar 

Datum ontvangst bericht: 1 - -
Door zegsman werd opgevangen dat een van de zoons van een 

zekere DE JONG, wonende in de omgeving van de Van Humboldt
straat te Utrecht en HENDRIK FAAY, geb. 14-3-15, binnenkort 
naar_Duitsland zouden gaan. Faay zou toch binnenkort zonder 
werk komen en De Jong "moest maar proberen in de ziektewet 
te lopen; lukte dit niet dan zouden zij wel weer zien". 

�� In de week van 6 t/m 11 Februari 1950 zijn op een nacht 
.!""',' 5 Y1��E!���Q van Russische nationaliteit boven ons land 

;v geweest. De activiteit bepaalde zich tot het vliegen over 

(,_{r verschillende posten, waarbij zowel vanaf de grond als van-

� 1r luit het vliegtuig lichtsignalen zouden zijn gegeven.

Datum ontvangst bericht: 23-2-50. 
Er was nogal "deining" in het gebouw omdat Yerschillende 

Polen plotseling in Hengelo gaan werken. Onder hen bevindt 
zic'Ftéén Pool, die zonder de daartoe vereiste toestemming 

• van de partij gaat.\ $. JAN WILLEN VAN VEEN, geb. te Utrecht 12-10-91, wonende
Catharijnesingel-13 boven te Utrecht, 1 K_ RICHARD VAN DER VELDE, geb. 17-1-10, en 0/Ï...r· 

\Y(, -� ALBERTUS MULDER, geb. 14-6-96, 
,j-�1 � zijn �aandag, 20-2-50 naar_Duitsland_geweest en Dinsdag,

j<' 21-2-50 teruggekomen, en zouden daar gesproken hebben met
V 

een Duitse communist, genaamd Clauser./ 1'_ JAN HENDRIK PIJPERj geb •. 10-2-06, gaat veel naar de ge
annexeerde gebieden yan Duitsland, waar hij dan met commu
nisten spxeekt. �b o3,

Momenteel is een van de zoons van WILLEDI KLEIN (5-9-81) 
in Duitsland; hij zou daar zijn om zakenrelaties te bezoeken. 
(Opm. Verb.19.- In verband met het feit dat Duitsland ge-
noemd wordt is de mogelijkheid niet uitgesloten dat deze 
bezoeken de geannexeerde gebieden betreffen, daar genoemde 
personen niet allen een geldig paspoort hebben volgens het 
bureau Bevolking te Utrecht. Van der Velde heeft dit wel, 
terwijl het van Pijper, die in de gemeente Zuilen woont, 
niet bekend is). Of

�
II, 

-J t 
t 

Op Dinsdag, 28-2-50 zouden tla r België gaan genoemde 
· fj�.,'.& Van der Velde, ALBERTUS DE RIJ ,\J geb. 18-3-92 en BERNARD 

fM.r· WILHELM LINDEMANN'( geb. 17-3-83. Aldaar zouden zij de Franse 
stakingsleider ontmoeten. jl?'t_· 

p(_ � Behalve PIETER GNIRREP ( 14-5-18) en JAAP WILDSCHUT (waar-
\:)'schijnlijk dezelfde als genoemd in maandoverzicht BVD no. 

11/1948 blz. 24) zullen in Utrecht nog twee bestuursleden 
uit Amsterdam aan de organisatie worden toegevoegd. Wie 
dit zijn is nog niet bekend. 
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Er zijn plannen om de EVC-jeQgd te organiseren in 
voetbal-, korfbal-, wandelsport-, kampeerclQbs, enz. 

De zendinstallatie in IJmQiden (zie rapport Verb.19 
C/1-120'50 dd 6-2-50) wordt verplaatst, maar blijft in 
de kQststreek. Ook in Utrecht zou een dergelijk apparaat 
worden geplaatst, voorlopig in de kelder van het partij
geboQw. Het apparaat ZOQ slechts nQ en dan, op ongeregelde 
tijden, in gebrQik zijn. Als bijzondeiheid wordt vermeld, 
dat het apparaat een tik-gelQid zoQ maken. 



.l 

RAFFORT van D. 
0 

AC 11,SI--\:>. 

Betreft: Dr. J.F. van Oss. DAT ,8f�.'iu . ,

rapport 
terwijl 

ten aan 

.,o
<t-

Door een betrouwbare relatie werd mi· b·je· nw§d.. I 
betreffende Dr. J.F.van Oss ter hand steld, J 
or mijn verzoek de rayporten betreffehd;S 

A.Ringeling
Dr. A.Salomon en
N.V. } .• e taalwarenfabriek Elv�BA, werden bijgevoegd.
In verband met CO �0198 worden bijgaande rarfor-

U toegezonden. 

D.VIII, 6 Februari 1950.
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N.V. N'.etaal· arenfabrie k Emba XMS':'�RDAM. 

G. van Aemstelstraat

� �e n.v. •erd o�gericht op 7-6-38 en nam als doel aan de fatricage 
Yan en handel in metaalv·aren. Het maa tschapp el i ik kapitaal i- erd bepaald 
:op li'l. 50. noo.-,vmarvan gepL,atst en gestort Fl. 15.000.-
Directeur �aren Julius Theophile Veige,Gerard D ulaan 46a,Bussum en 

, Herma us Hendrikus Josephus Vroom,Oosteinde 45 te Voor' urg.Presi.dent
'commi ssari s r·as Jaco · Frederik van Oss ,M c hel Angel� straat 47, ·_mstcr
dam, e echter in Mei 1940 als zodanig �ittrad.De n.v. �·am ti èens 
de bezetting onder 1eheer en thans is aan opgemeld adres ge·estied 
èe metaal· arenfa briek De Amstel, :aarv an eigenaar zi.in Marten K1P� n
'berg, Karel ru Jarr.instraat 37,Amsterdam en Karel Suister,Renr.Ronner
ple in 28 Amst,.. rdam. Ko ppenbcrg was vroeger bij de Em1 a ·erkzaam. Het 
is gee1 grote zaak,maar de resultaten zijn niet onbevredtgend. 
'li'irmanten staan gu stig bekend.Bankier Incasso Bank �J.V.Betalingen 
gaan op tijd. 
inf. van April 194� 
Dat van Oss nog bij de zaak geinteresseerd is blijkt niet. 



lU!USTERIE VAN 
TIIlf.rIBNL/t.1 .iTE :!.AKErf 

Ho.: 81053. 
Bijl.: Gene. 

netr. r Polen. 

•s-Gravenhage, 21 .aa=t 1950.

VERTROU'. ELIJKo 

Uit eèn niet r.iader te controlere_1 bron ue:rd bericht 
ontvangen, dat een aantal te Utrecht verblijvende Po:en mo
menteel te Hengelo te werk gesteld ia. 

�et v�rmoeden besta�t, dat d ze Polen co unia�isch 
geori�ntGerd zijn. 

_Ic moge U verzofü..: n rJij te uillen doen berichten in 
hoeverre het bovengenoemde bericht juist· genoemd lcan worden 
en infien dit bericht juist mocht bli jken ·Ge zijn, :i..:.j in 
kennis te doen '"""stellen met de namen van oetro :ken ,n. 

Heor co.raui.::sarts van Poli tie 

{J, I j " 

HET HOOFD V -i DE Di.i.:, 1ST, 
Hamen!l "e, 



Dr. A.Salomon 
chemicus 

den Haag. ldf 9j� 
Nieuwe Parklaan 28 

Arnold Salomon ,ge b.4-5-04 Landb erg. Sedert 8-8-34 gehuwd met lv.argareta 
.Anna Fiedler,geb. Frankfurt 23-2-09.Hij VJoont sedert Ovtober 1947 te 
den Haag en woonde daarvoor te Oss aan de Heemseweg 82 en Burg. van El
zenlaan 6.Betrokkene is doctot in de chemie en heeft te den Haag een 
chemisch laboratorium.Dit geniet in wetenschq!1:Blijke kringen een uit
stekende naam en is speciaal goed georientterd op het gebied van re
search werkzaamheden. Herhaalde.li j,e wordt door de Nederlandse Uni versi-
t ei ten op dit lab. een beroep gedaan.In het verleden is hij �edurende een 
tiental jaren als chemicus op een der laboratoria van de N.V. Organon 
te Oss werkzaam geweest.Ook daar stond hij uitstekend bekend.De man,die 
nogal bevriend schijDt te zijn met Prof Julius van de Utrechtse Universi
teit geniet een gunstige beoordeling.In de olngang is hij wat stug,doch 
overigens heeft hij een goed karakter.Hij-bezit enig vermogen en het nale
ven van verplcihtingen gaatnop tijd. 
13-5-49 Twentse Bank N.V. Ijmuiden
30-li-49 N.V.Chem.Fabriek Noord Holland,Beverwijk.



/ 3j (1.(P
J 

A.Ringeling &MSTERDAM. 
Tintorettostraat 10. 

Anton Ringeling,geb. Amsterdam 7-7-02,sedert 8-4-36 gehuvro met Alwin 
Kettner,geb.Amsterdam 7-10-86.Geen kerkgenootschap.Geen kinderen! 
Een van zijn zusters A.H.Ringeling genaamd,is gehuwd met Dr.A.Kettner 
en bij deze familie woont Ringeling in. 
Ringeling is in 1924 naar Indonesie vertrokken en was administrateur 
c • .a. 1tGoenoeng _ inggit" Klakah (Firma Tiedema en van Kerchem,An:sterdam) 
Rij is als reserve offieier krijgsgevangene geweest bij de Japanners. 
Ultimo 1947 ontslag gevraagd bij de firma Tiedema en van Kerchem,daar 
hij niet meer naar Indonesie terug wenste te gaan. 
In 1935 deed hij koffiestudée in Brazilie.In de Java node van 8-6-36,9 
en 10 Juni d.a.v. heeft hij artikelen geschreven over koffie.Ook staan 
er van zijn annd a�tikelen over koffie in Economische Voorlichting van 
Januari,Juni,Juli en November 1948 
Van 12-17 Juni volgde hij op 11Beukenstein" Driebergen een cursus van 
het Ned. Instituut voor Personeelsleiding.In Juli 1948 is hij met Dr. 
van Oss naar Londen geweest om een Engels concern te adviseren. 
In Mei van dit Jaar bepaalden zijn werkzaamheden zich tot de voorberei
ding voor het oprichten van een nieuwe fabriek op chemisch geb1ed,zulks 
tezamen met Dr van Oss en Dr Salomon.Zijn funvtie in die fabriek zou die 
van bedrijfsleider worden.De man staat als betrouwbaar bekend is algemeen 
ontwikkeld en beschikt over een ruime handelservaring.Zijn financiele 
positie is van dien aard dat hij zijn verpl�dhtingen �IDCC op een correcte 
wijze kan nakomen. 
13-5-49 Twentse Ba nk N.V. te Ijmuiden.



Dr. J. F. van Oss AMSTERDAM. 
Rubensstraat 8 

geweest 
Jacob Frederik van Os,geb. 22-12-75 te V/erkendam,gehuwd en vader van 
2 kinderen,te weten een ca. 25 jarige zoon,die studeert en vorig,�aar 
voor een door hem afgelegd examen zakte,alsmede een dochter,die een of 
twee jaar jonger is en als verpleegster dienst doet.De man,vreduwnaar, 
heeft een huishoudster in dienst 
Betrokkene is doctor in de ZUOfiXiIOC econo.-1ie en ook bevoegd or., als leeraar 
in de wiskunde op te treden.Als zodanig moet hij vroeger te Groningen 
hebben gedoceerd.Geruime tijd is �ij als bezuinigingsambtenaar bij de 
Gemeente Amsterdam in dienst gfflJeest en heeft uit dien hoofde pensioen. 
Voorts is hij opgetreden als president van de raad van commissarissen 
der N!V. Metaalwarenfabriek Emba te Amsterdam,welke functie hij begin 
1940 neerlegde.Alhoewel hij al betrekkelijk oud is ,legt hij n,.,.,g wel ac ti
vi tet aan den dag en hij levert bijdragen aan dagbladen o.a. aan rtDe 
V�arheid".Ook zijn er enige boeken van zijn hand verschenen.Een ervan 
he"et "i'7ärenkennis 11 .De man kan zich 1'inancieel behoorlijk bewegen en 
betalingen gaan op tijd.Betrokkene stamt uit een goed en degelijk millieu 
en staat alleszins guneti.g bekend.Zijn kennis op het gebied van economie 
en wiskunde is zeer groot.Medio 1949 ve1·leende hij zijn medewerking aan 
de voorbereidende maatregelen,welke getroffen werden in verband met het 
oprichten van een nieuwe fabriek op chemischf gebied.Hierbij nareh ook 
betrokken Dr. Arnhold Salomon�geb. 4-5-04 Landberg,Parklaan 28 Den Haag 
en A.Ringeling te Amsterdam.Eerstgenoemde is in dienst geweest van de 
Organon in Oss en staat zijdelings nog steeds net deze onderneming in 
contact.Thans heeft hij zelf een chemisch laboratorium. 
13-5-49 Twentse Bank N.V. lliJ11JIDEN
7-9-48 N.V.Deventer Algemene Industriele Mij D.A.I.M. ,Deventer
28-12-49 N.V.Chemische Fabriek N0ord_Holl�nd,Beverwij; . . .

/J • 

71-�-' � �é��_&-.;-� �� � r.#U� � ',
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Verbinding: 19 
A/1 no 230'50 CPN 

VERTROUWELIJ 

Onderwerp: Berichten uit het partijgebouw van de CPN-
te Utrecht • 

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

Berichtgever betrouwbaar 
Waardering bericht: idem 
-------------------------------------------------------------

Jv Op 7-3-50 waren de volgendà personen in het partijgebouw: 
� LUCRIS DEKEMA EBBO JOHAN KRAMER (27-4-89), 

)< � I HENDRIK VAN DIJK (3-4-1900) of HENDRIKUS SPEKKELS ( 4-1-87), 
X.. 1 HENDRIK DIRK CORNELIS VAN OOSTEN ( 10-10-82), 
.� •coRNELIS ROETERDINK (29-3-86), 
A t PIETER GNIRREP ( 14-5-18), 

""- JAN HENDRIK PIJPER ( 10-2-06), 
-'� een zekere KROON, wonende te Alphen aan de Rijn, 

(Y" ./-9"; l " " SCHIKKEL, " " Woerden, 
• · )f. lt" " " v .RENEN, " " Woerden, 

9 ..---, " " POLMAN " " Maarssen �J{� 10� een machinist of ;agenbestuurder NS,_ �onende te Zuilen, u; en een onbekende die een jas droeg� van binnen met bont ge-
voerd. 

Kramer voerdà het woord. Voor zover het gesprek kon worden 

.. J gevolgd, werd het volgende opgevangen: )�.P .tl'· Kramer sprak over instructies, welke uit Amsterdam gekomen f"'� hr. waren en waarin werd te kennen gegeven dat een geheel nieuw 
�i.P hoofdbestuur op papier was gezet. Hetzelfde geldtvoor de 

f�ol'�·.,M'rY districts- en afdelingsbesturen. Kramer verwachtte dat de
�,y· bestaande besturen zouden worden gearresteerd; dit kon bin-

11� r· nenkort gebeuren, maar het kon ook nóg wel een vier maanden 

IY_\
.I'

(� 
aanlopen. De documenten waarin dit vermeld stond waren zowel 

/)".,
g

in Amsterdam als in Groningen, Utrecht, en nog andere plaat-

îf 
sen opgeborgen. Als het zover zou komen, zal het nieuwe be
stuur nimmer voor het voetlicht mogen treden maar op dezelfde 
manier moeten werken als in de Duitse tijd; dit bestuur mag 
ook niet bekend worden bij de leden. 

• Kramer klaagde erover, dat in "den Haag" dingen bekend zijn

.-

x. 

waaruit blijkt dat de partij zelf ook geïnfiltreerd is. Ver
schillende personen die bestemd waren om als lid van het
schaduw-bestuur op te treden, bleken bekend te zijn. Men \
(bedoeld zal worden de regering) weet meer dan wij denken.

,ook over het verschijnen van Russische vliegtuigen boven 
INederland is daar een en ander bekend. 

Op een tafel lag een schrijven, luidende: "Gelieve zo 
spoedig mogelijk zorg te dragen dat SJAAN BROUWER gewaar
schuwd wordt. Zij moet •••.. en ••••• zijn. 

get. �. de Waal. 
11 

Pijper werd er mee belast dit schrijven direct weg te brengen; 
Pijper ging met de autobus naar Breukelen. 



• 

• 

-2-

Tussen 6 en 9 Maart 1950 stond een auto, voorzien van het 
.- 1 nummer 603142 en het internationaal kenteken van België, in 

de Smeestraat te Utrecht. Deze auto stond te wachten en na 
x( enige tijd stapte JOHANNES HENDRIKUS SMITS (22-6-19), in. 
� (Smits is gehuwd met Lidia Mikiliwna Tambowska, geb.1-5-19).

Voor de huisdeur van genoemde Smits stond een auto, ge
-- lkenmerkt R 4027 en voorzien van een bordje waarop de rode 

letters CC. In deze auto stapte een vrouw, komende uit de 
---lwoning van BASTIAAN VAN DER BIE (26-6-01). 

- f Een au to, voor zien van het nUJIJirU,r
,}

6'!,226 en het internatio
naal kenteken van F,.!'..6okri�� stond de Mariaplaats. Drie 
personen uit deze auto kwam�n in �À partijgebouw. Bij hun
binnenkomst moest zegsman he

"
geb

/ 
w verlaten . 

VJ}�· 7Ez 
µ ffe1 



o t i t i e

A n: B Star 
Van: .•• n. 

B B1566 IIIg/h 3 n.a.v. schr. van Utrecht 81566 z. Co.

Volgens ontvangen mededeling zou het hoofdbestuur 
van de C.P.N. ar toa zijn overgegaan z.g. schadu -besturen 
te benoemen� zowel voor het hoofdbestuur zolf, als voer 
do ·oesturen de.r districten on a.fde lingen. 

Deze schaduw-besturen zouden illegaal moeten werken 
aJ.s de bestaande bestuursleden mochten worden gearresteerd. 

Gaarne ·zal worden verno�en wat bekend is of bekend 
l ... an worden betref Lende de bedoelde scha du .-besturen. 

( III). H.B. 
13 pril 1950 

m y 

27} JV.



i t i 8 

Aan: Iffi.RA 
Van: H.B. 

No.: 
B 81566 

• 

IIIg/h 4 n.a.v. schr. van Utrecht 81566 z. Co.

Gaarne zullen inlichtingen worden ontvangen omtrent
de personalia, politieke antecedenten enz. van de eige
naar van do Delg�sche auto, numner 60 ..... 142. 

In bedoelde auto� die daartoe stond 
op een tijdstip tussen 6 en 9 }/aart 1950 
aldaar wonende bekende oorumunist in, die 
een Russische vrouw. 

te wachten stapte 
in Utrecht een 

ohuwd is met 

Voorts bezochten 3 personen. komende met een aut6, 
welke voorzien was van het nummer 26�225 en àie het intern. 
kentel'"en van rankrijk (',evoerd zou hebben, het partijgebou · 
van de C.P. :i. te Utrecht, vermoedelijk eveneens tussen ó 
en 9 aart 1950. 

Inlichtingen over de ei enaar van deze auto en, zo mo
gelijk, de daarmee vervoerde personen zullen eveneens op 
prijs worden gesteld. 

(III). H.D. 
13 April 1950.

� 

Cj. rff YI� ·



B31556 

Kroon. 

ó'l)qoS' 
(,, 13 April 50 

n.a.v. sch.r. van Ut.recht 81566 z. Co.

V E R T R O U 11 E L IJ K 

'· 

Hiermede moge ik U verzoeken mij in kennis te willen 
doen stellen met de personalia, politieke antecedenten en 
der van belang zijnde gegevens betreffende KROON, wonende 
te Alphen aan de Rijn. 

Betrokkene nam begin Maart 1950 deel aan een bespre
king te Utrecht van vooraanstaande communisten. 

Het. Hoofd van de 
namens deze: 

l 

Dienst 

De Heer Corpschef van Politie 
te 
ALPHEN AAN DE RIJN. 



Aan B. IX 
Van B. ,III 

n.a.v.schr. Utrecht, no. 81566.

No.: 81566. 

IIIg/IIIo 3x 

• 
Tussen 6 en 9 ?!aart 1950 bevond zich in Utrecht een 

auto met het ken.merk R-4-027 en voorzien vnn een bordje. waar
o.p in rode letters cc.

Hot NeàerL·ndse nummer R-4027 blijkt omstreC'_rn pril 
1930 te zijn afgegeven aa:1 Ir. Dc1üng nu.ra. Jacob Cornelis, 
geb. teUairobi. 

Gaarne n:::ide.:e identificPtie van betrokkene, alsmede na
dere hij�ondcrheden over hem. 

B III 19 April 1950. 

tJVt 



MINISTERIE VAN 
BINNEI{LANDSE ZAKEN 

0� 'n-Gravenhage. 13 pril 1950 

No.: B 81568 IIIg/h 3 n.a.v. schr. van Utrevht 81566 z. Co.

Ond. ! 

• 

Polman en 
Sjaan Brouwer. 

VER T R O ll 1 EL IJK 

.., 

Hiermede moge ik� verzoeken mij in kennis te willen 
doen stellen met de personalia, politieke antecedenten en 
verder van belang zijnde gegevens betreffende zekere POL� 
MA!i, wonende te Maarss en • 

Betrokkene nam begin Maa rt 1�50 deel aan een conferen
tie te Ut.recht van vooraanstaande communisten. 

Dezelfde gegevens zal ik ook _Baarne ontvangen betref
fende zekere Sjaan BROUV1ER, wonende te Breukelen of in 
een plaats, ligp-enae aan de buslijn tussen die plaats en 
Utrecht. 

Zij staat in verbinding �et bekende communisten te 
Utrecht. 

Het F..oofd van de Dienst 
namens deze: 

,, � • !: van Laera 

De Heer Districtsconn.nandant 
der Rijkspolitie 
'Utrechtseweg 139 
De BILT. 

() 



13 April 50 

B81566 IIIg/h 3 n.a.v. schr. van Utrecht 81566 z. Co.

V E R T R O U TV E L IJ K 

Schikkel en Vo Renen. 

Hiermede moge ik U verzoeken mij in kennis te wil
len doen stellen met de personalia, politieke antecedenten 
en verder van belang zijnde geg evens betreffende de per
aronen scHIKKEL en van RENEN, b�iden wonende te Woerden. 

Betrokkenen nam.en befin Maart 1950 deel aan een be
spreking te Utrecht van vooraanstaande communisten. 

Het Hoofd van de Dienst 
namens deze: 

i. J,: van Laere

De Heer Corpschef van Politie 
te 
WOERDEN. 



Notitie 

Aan: 
'""""Van: 

No.: 

B Staf 
H.B. 

B 81566 

JIIp /h 2 !{appel. 

Hiermede moge ik U mijn schri,iven no. 81566 dd. 
- 13.4.1950 in herinner ins brengen.

Een spoedige beantwoording zal zeer op prijs ge
steld worden. 

( III). H.B. 
27 Juli 1950 



• 

• 

N O T A  bij CO 81566 

Aan: H.C. 
Van: C I 

Betr.: Autonummer R-4027 11 0.C. 11 

In een rapport d.d. 14 Maart 1950, afkomstig van 
de Poli tj e Utrecht, betreffende "Partij-Gebouw Utrecht,11• .. wordt 
gemeld, dat voor het huis van het (beruchte) echtpaar SMITS
TAMBOWSKA een automobiel werd gesignaleerd, gekentekend R-4027 
met een bordje "C.C. 11 

Volgens informatie werd dit nummer omstreeks April 
1930 uitgegeven aan Ir Jacob Connelis DEKING DURA, geboren te 
Zwolle, 11 Januari 1877. Deze mijnheer is echter in 1943 op 
zijn farm in Nairobi overleden. 

Het is dus niet uitgesloten, dat vandit nummer mis
bruik wordt gemaakt. 

De moeilijkheid doet zich echter voor,dat wanneer 
wij djt nummer via "Rijksidentificatied·enst" laten signaleren 
in het Opsporingsblad, tevens de.kans bestaat (wanneer dit wer
kelijk een "spionnage-geval" zou zijn) deze zaak te verknoeien. 

Gaarne Uw zienswijze. 



. �-/��·�,'Jt:- t?Û...;� /_&> �-,::., �...-::-.. <:-�.,,.� �,,,:,,. �t._
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,------.: B 815 6 ö 

III.cs/h 2 

'' Kroon. 

RAFPT<.:L 

2? Juni 50 

DIENSTGEFEitr, 

Fiermede mop.e ik r mijn schrijven no. 81566 àd. 
1� 4pril 1950 in herinnerin� bren�en, v�arin ik P ver
zocht mij in kennis te willen doen stellen met de per
SO!Ui.lia, politieke antecedenten en verder van belang 
zijnde gegevens betreffende YROON, wonende te Alphen 
aan de Rijn. Betrokkene nam begin }liaa.rt 1950 deel a.2n een 
bespreking te Ut.recht van vooraanstaande communisten. 

Een spoedige beantwoording zal door mi-j zeer op 
prijs �esteld worden. 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
'namens deze_: 

De Heer Korpschef van Politie 
te !f[ f } L L van Lae,e

ALPHEN a/d RIJN. 



B81565 

IIIg/h 2 

Kroon 

27 Juli 

n.a.v. sch r. van Utrecht 81566 z.Co. 

V E R T R O l1 W E L IJ K 

In antwoord op Uw schrijven van 12.7.1950, moge ik 
U berichten dat mijn brief no. 81566 van 7.7.1950 inder
daad bedoeld is als het U telefonisch toegezegde nadere 
bericht. 

50 

De Heer Korpschef van Politie 
te 

_;,--.r ALPHEN a/d RIJN. 

Het Hoofd van de dienst f namens deze
�

11
}- . G Cral:>1:::enè:::::t.. 



7 Juli 50 

81566 n.a.v. schr. van �trecht 81566 z.Co

D IENSTGEHEIM 

Kroon. 

III�/h 2 

In antwoord op Uw ongenummerd schrijven van 9.5. 
1950 moge ik U berichten, dat bet signalement van de 
in mijn brief no. 81566 van 13.4.1950 genoemde Kroon 
dezerzijds niet bekend is. 

�De Heer Korpscher van Politie
" te 

ALPFEN a/d RIJN. 

FET HOOFD VAIJ DE DIENST

namens deze: 

� J. G. Crcwbe:d:.mi 



T'. 

K O T .f 

Ann: D 3

Vo.n: C 1 .-

No.: 81615 

Van een berichtgever� Jaarvan de betrou,1b rheid 
ezerzijo.s niet bekend is, werd het volgende (nogal vace) 

bericht ont;van[ en, d.,.t r1ord doorcegeven voer ,J t het ·1L .... rd 
is. 

· ·Iem· nd uit Ileneelo or Hel-ond zou te Utrecht zijn
''geweest om. werkkrachten aan te trekken. Dit zou voor een fo.
"briek zijn, die regeringso11drachten uitvoert. Op 10 ·a rt 
"1950 zouden 12 Polen proef moéten v1erken •. In de 1' briek zou
", en reeds 30 co!D.L'ïu_qisten werkzaa.ID zijn". 

/' 

i�et een eventueel re sult at van de behandelin van 
<Ut; bericht zou C g .arne op de hoogte gesteld worden. 



• NO� 

Van: KA.-RA 

Op 25.9.1950 is bij Sardine gerappeleerd aan br:ef CEH/50/150• 
onder nr. CEH/50/355.(Zie aantekening C 5 op schutblad 81615). 

2s .•. 1.so,,r/ 



• 

;, (,r 
NO'.IA 
Ven, KA.RA 

Op 27.4.1950 iw aan Sardine om inl. betreffende J.P.KRAMER gevraagd 
in brief CEH/501150 (zie Nota van C l aan KA.RA. dd. 22.4 0 50). 



• NOTA 

Voor: C/I 
Van: D/IV 

In antwoord op nota No. 81615 d.d. 22-4-50 kan ik mededelen dat dit bericht 
betrekking heeft op de N.V. Roll. Fabr. voor SignBal App. te Hengelo. 
Het is bekend dat deze fabriek campagne's houdt om werkkrachten aan te 
werven. Daarbij is echter steeds de chef bewaking aanwezig, die voor het 
aannemen in overleg met de politie ter plaatse een onderzoek naar de solli
citant instelt. 
Ter algemene iaformatie diene dat genoemde fabriek ook een af�onderlijke 
afdeling voor burgerproductie heeft. 

D

r 

4 Mei 1950 



.. 
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Verbinding: 19 
A/1 no. 215'50 CPN 

VERT:gOUWELIJK 
� 

Onderwerp: Mededelingen uit het 
te Utrecht. 

Datum: 6-3-50 

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

Berichtgever betrouwbaar t ' R 1950
Waardering bericht: idem - -·----,-

i r ------------------------------------------- --r��� t--------

Momenteel zou in de Paulus Potterstraat te 's Gravenhage 
� een afdeling van de spionnagedienst gevestigd zijn. Daar
,� !komen zowel buitenlanders als CHRISTIAAN SMIT, geb. te 
/ !Amsterdam 11-9-07, en LUCRIS DEKEMA EBBO JOHAN KRAMER, 

� geb. te Vreeswijk 27-4-89. 

f I De zoon van Kramer voornoemd, JOHANNES PETER KRAMER, geb.
te Utrecht 24-8-25, die thans nog in militaire dienst zou 
zijn als luitenant-sportinstructeur, waarschijnlijk te Steen
wijk, ZOQ binnenkort worden ontslagen uit de militaire dienst. 
Kramer zou met Weijers en een zekere Van Dalen naar een con
gres in Duitsland gaan. Dit congres zou worden gehouden in een 
villa in Dusseldorf. De bewoner staat niet als communist be
kend, maar zou dit wel zijn. Zowel personen uit Frankrijk als 
uit België en Engeland komen daar tesamen. Van een Engelse 
deelnemer aan dit congres werd gezegd dat hij zaken deed in 
Nederland en dat het consulaat wel zorg zou dragen voor een 
visum naar Duitsland. 

t Zegsman wijst erop, dat NAGEL, caféhouder te Zwammerdam 
(gem. Alphen aan de Rijn), nog steeds contacten onderhoudt met 
actieve communisten (zie ook rapport A/1-1144'47 dd 18-12-47). 

ç,,. Onder anderen zouden daar ook geweest zijn Kramer Sr. en 
�!ADRIANUS VAN ALPHEN, geb. te Utrecht 9-1-03. De hier genoemde 
I' personen zouden elkaar ontmoeten Breestraat 56 te Leiden. Ook 

zou er verbinding bestaan tussen Breestraat 56 te Leiden en 
Paulus Po�terstraat,den Haag • 

Tijdens de jaarbeurs komt te Utrecht een delegatie uit Oost
Europa. Deze delegatie wordt genoemd "de Delegatie van de 
Handel''· Zij bestaat echter uit meer personen dan voor de 
werkzaamheden van de delegatie noodzakelijk zijn. Twee van 
deze personen zoudàn de hier te lande Russische personen be
zoeken, o.a. te Utrecht, Alkmaar, Amsterdam en Zaandam; twee 
anderen zouden deze personen bezoeken in Rotterdam en Den Haag; 
de overigen blijven op de Jaarbeurs. De opzet zou zijn om de 
hier woonachtige Russen de juiste toestand in Rusland mede te 
delen, omdat verschillende van deze personen te kennen zouden 
hebben gegeven weer naar Rusland terug te willen. Voorheen 
was het contact beter daar de Russen bij elkaar waren onder
gebracht maar nu in verschillende kosthuizen zijn opgenomen. 
Wel komen zij bijeen in schaakclubs e.d. maar dit contact 
schijnt niet vertrouwelijk genoeg te zijn. 

Iemand uit Helmond of Hengelo zou te Utrecht zijn geweest 
om werkkrachten aan te trekken. Dit zou voor een fabriek zijn 
die regeringsopdrachten uitvoert. Op 10-3-50 zouden 12 Polen 
proef moeten werken. Reeds zoudàn in die fabriek 30 co

,

nis
ten werkzaam zijn. 

GEZIEN: 



-

MINISTER!� VÄN 
BDIN.ErLANDSE ZAKEN 's-Gr v enh ge, 25 April 195? 

No. tf!. 81615 �A . 
Bi jl.: eene 

,- -

Betr.: Co�umunistische ontmoetingsul ts. VERTROUFELIJK 

Hierr ede moge ik U berichten, dat li.ij door een beric·.t
gever, w arvan Llij àe be�rouwb arheid niet bekend is, het o lgen
de · ericht verd gegeven. 

Het adres Breestr�a t 56 te Uwent zou een ontmoetiné:S
plaats zijn van enige co!ll!IJ.unisten. Te,ens zou er verband best n 
tussen dit adres en een adres van de "00111!1.unist ische spionn ge
dienst" in de Pau lus Fotterstra t te 's-Gr venhuge. 

Bezoekers van het eerstvermelde adres zouden o.a. zijn: 
de bekende communisten: 

Adrianus v n ALPHEN, geboren te Utrecht op 9 J nua.ri 
1903 

en Lucris Deke Ebbo Johan KRihl.ER, geboren te Vrees, ijk 
op 27 April 1889. 

Indien mogelijk zou ik gaarne op de hoogte worden ge
ateld me); hetgeen er in dit perceel omgaat. 

HET HOOFD VAf1 DE DIENST, 
N mens deze, 

Jhr. �r. J.W.Th. Serraris. 

A.::i.n d e  Heer Co.tr.inissaris van Po li tie 
te 
Lei en. 



-

UITTREKSEL 

Voor ........ . .......... Naam 

Origineel in .. OD 866 .... Naam J:l�.v:e.il.iging Ho.lla.ndse ..... Signaal 

Volgnr. .. ...... ....... Ag.nr. . ......... .. ............ . ....... . Aard van het stuk . .  .ver.slag .. b.es..pr.Ek.ing ......... . 

• 

• 

Uitgetrokken door ...... . 

Op aanwijzing van . 

i!, 5074 - '48 

... Afz. .......... ..�D.,IV. ........................... . 

. . . . . . . 

.... Datum ..... J�.:::-.�.::: .' .. 50 

Volgens ACD 8l615 zouden bij Hollandse 
Signaal ook Polen op proef zijn aangesteld. 
Dit bleek bij navraag onjuist  te zijn. Relatie 
verklaarde, dat hij nimmer ertoe was overgegaan 
om buitenlands e arbeiders voo r de fabriek te 
werven • 

. . . . . . . 

C.I, zie oo k mijn nota d.d. 4/5'50. 
D.IV 

T h ..................... Afd./Sectie ... . .P.�.:I:1::> ........... Datum ... l?..:::l0.'.".' .. '.5Q 

. .............................. P. .. !.:r:v ... . 



� 

NOTA 

Aa.h: KAJA 
Van: C 1 

Betr.: l 

Van een zijde p wa•rv n d� betrouwbaa_heia mij niet 
bekend is, �erd het volgende vernomen: 

Een zekere Johannes Peter KRN'.ER, geboren te Utrec ht 
o 24 Auoustus 1925 zou binnenkort een con�res in D sseldorf
(DlQ) gaan bijwonen. KRA.LIER vnd. is communistisc h georië�teerd.
Dit congres zal worden gehouden in een vill in Düsseldorf, - r
van de bewoner niet als com.cmnist bekend staat, ma r dit in feite
,1e1 ia. Dit cone:res zou tevens bezocht worden door :personen uit
Franl<rijk, België en. Engela.nd..

Well icht zijn Uw relaties gefnteresseero.· in dit bericht, 
terv1ijl idj het op prijs zoudep. ste llen. indien de warde v n 
deze rJ.elding bepaald zou kunnen wo:"den. 

22�_.50 

�l. 

; 



No.6851-'49 ' 

,_ 
13 Maart 1950 

Uw brief: No.70198,d.d. 15 October 1949 

Onderwerp:!• RINGEbING 

··--tt 
I' �i i' la

VERTROUWELIJK. 
- ------------

•

• 

Ter voldoening aan het gestelde in Uw bovenaangehaald schrij
ven,wordt het volgende medegedeeld.-

In het Bevolkingsregister te Amsterdam staat ingeschreven:

�gton EINGELING,geboren te Arnsterdam,7 Juli 1902,van beroep
administrateur van een cultuuronderneming,kerkgenootschap
Nederlands Hervormd,van Nederlandse nationaliteit,gehuwd met:

©-Johanna Hendrika ROUW.ENHORS!,geboren te Singaradja,10 Mei
923,wonende te Amsterdam,Tintorettestraat no.10 II(bij Kett

ner}.-

Ringeling en zijn vrouw werden op 4-7-'47 in de Gemeente Amst 
dam ingeschreven,komende van Soerabaja.-Zij namen hun intrek 
bij &lwig KETTNER,geboren te .Arnsterdam,7 October 1886,van be
roep onder-directeur van het Amsterdams Lyaeum.-Deze ·is een 
zwager van Eingelin�.-Alhoewel Kettner een zeêr goed betaalàe 

� ositie heeft,oefent zijn vrouw,Alida Helena Ringeling,geboren
� e Arnsterdam,27-10- 1 03 een artsen-praktijk uit.-

De families Kettner en Bingeling zouden een tamelijk vrije 
levensopvatting huldigen.-Dit zou tot uiting komen in de kle
ding,die nogal opvallend zou zijn in die buurt.-
Als men bedoelde mensen ziet lopen,krijgt men de indruk van 
een kunstenaars-type.-
Van enige politieke activiteit is tot op heden niets gemerkt.
Dit geldt zowel voor fiingeling als voor de familie Kettner.
Aan de woning wordt het dagblad "Het Handelsblad" bezorgd.-
Of Bin�ling in contact zou staan met leden van de CPN.wordt 
door betrouwbare informanten zeer in twijfel getrokken.
Dezerzijds is dit feit,tot op heden,evenmin vastgesteld kun
nen worden.-
Bingeling noch de andere bewoners van perceel Tintorettestraat 
no.10 II,komen voor in de administratie van de Politie te 
Amsterdam;politiek komen zij evenmin voor.-
---------------------------------------------------------R.3

�t,\�,' 
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DAT: 30-b'-s:, 
PAR: (L.. t!..? . 'r r ·-11 

VERTROUtELIJK. 

In antwoord op Uw s chr�ven dd. 25 
Februari 1950 No.;-29573, bericht ik U het 
volgende: 

I 

KATZ�Abraham, geboren te Arnhem, 2-8-1896, 
veehandelaar, wonende te Arnhem, Amsterdamse
weg 9. 

Het aan A. Katz afgegeven letter en 
nummer is IVI 6436. Mogelijk is dat hij in Janu
ari enige tijd met het kenteken M 73200 heeft 
gereden, doch vast staat dat in die maand 
de auto met dit kenteken meerdere malen door 
anderen dan Katz is gebruikt. 

Indien mogelijk zou ik gaarne van U 
de juiste datum vernemen, waarop de auto, ge
kenmerkt M 73200 in Utrecht werd gezien, waar
op mijnerzijds getracht zal worden om vast te 
stellen wie toen de auto in gebruik had. 

Van A. Katz is nimmer enige politieke 
activiteit waargenomen. A. Katz is lid van de 
v.v.D.

15-3-1950-
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Verbinding: 19 
A/1 no. 263'50 CPN 
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'?, 2 '.t. '/_ t; .h î
Datum: 21-3-50 

vy 

Onderwerp: Berichten uit het partijgebo der CPN 
te Utrecht. 

Berichtgever betrouwbaar 
Waardering bericht: idem 
Datum ontvangst bericht: 16-3-50 

Uit gesprekken, gevoerd tussen Pieter Gnirrep, Jeannette 
Carolina Geertje Stofkooper-De Ridder (2-7-1900) en enkele 
onbekenden, is het volgende opgevangen. (Op dit gesprek 
werd later teruggekomen. Wat zegsman vertelt is danook 
een gedeeltelijke weergave van verschillende gesprekken). 
Het spionnagenet zal worden uitgebreid in de landen die 
zijn aangesloten bij het Atlantisch Pact. Daarvoor komen 
personen die in Rusland voor dit werk een opleiding heb-
ben gehad . 

. 

f

'"'9)t-tEen zekere VAN BREUKELEN, wonende in de omgeving van de 

.�j)�.� 
Rijk�verzekeringsbank te Amsterdam, en werkzaam op het 

.,.,. 
1 

@,.0 
" · Russische C_9Jl-S1flaat, zou de man achter de schermen zijn. 

ifl� ,� �� �- Christiaan.._S.fil1.:t zou hier nog wel bemoeienis mee hebben, 
J,v- - maar ondergeschikt. zijn aan genoemde Van Breukelen.

p 

� ' 
De bedoeling zou zijn om de personen die "stil lid" zijn
en op belangrijke bedrijven werkzaam zijn, instructies
te geven. Daartoe zouden zij ieder in aanraking gebracht
worden met personen die uit Rusland afkomstig zijn. Deze
instructies zouden gelden in geval van oorlog of andere
?mstandighe den.
Alle leden die voor het bovenstaande in aanmerking komen
en na de oorlog lid zijn geworden, zijn in hun gangen
nagegaan. Thans moeten de leden die lid zijn van het NVV
nagegaan worden; beslist moet worden of zij in Y.V.V.
kringen bekend staan als de communistische richting of
gedachte toegedaan.
Zegsman wijst erop dat er in de laatste tijd een tas in
het gebouw is, die door Stofkooper wel eens gehaald wordt.
Deze tas is gesloten en moet met een sleuteltje geopend
worden. In de tas bevinden zich documenten wel� worden
gelezen en waaruit soms enkele punten worden overgenomen.
Voor zover zegsman begrepen heeft, circuleert deze tas
tussen verschillende partijgebouwen.



• 

VERTROUWELIJK 

Verbinding: 19 
A/1 no. 280'50 CPN 

t% l ACD/ ól2 "5.tP 

DatLJ.m: 24-3-50 

Onderwerp: Berichten LJ.it het partijgebouw der CPN 
te Utrecht. 

Berichtgever betrouwbaar 
Waardering bericht: idem 
Datum ontvangst bericht: 23-3-50 

In de morgen van 23-3-50 was een onbekend persoon in 
het gebouw. Later, toen door Gnirrep (14-5-18) over deze 

-l persoon werd gesproken, werd deze "Assenberg" genoemd.
Naar de spraak van deze Assenberg te oordelen zou dit 

een Belg of Fransman zijn; in ieder geval geen Duitser, 
daar zegsman met dàze taal op de hoogte is • 

Assenberg oefende critiek uit op de wijze van handelen 
n de Nederlandse communisten. Volgens hem moeten sta
ngen en sabotage veelvuldig voorkomen, zodat de ràgering 

geen raad mee weet. Dit gebeurde in zijn land ook. 
j noemde als voorbeeld de "Demka" (N.V. Ned. Staalfa

brieken v/h J.M. De Tuuinck Keizer te Zuilen), waar in de 
nabije toekomst machines geplaatst zullen worden die vele 
arbeiders werkloos zullen maken; dit moet op alle manieren 
wordan tegengegaan. 

Ook was hij een tegenstander van het feit dat de Jaar
beurs altijd maar weer op zo'n vlotte wijze door de ar
beiders wordt opgebouwd, aangezien dit toch een instituut 
is waar voor dergelijke machines bij de kapitalisten re
clame wordt gemaakt. 

Assenberg zou te Amsterdam, Rotterdam en Den Haag com
munisten hebben bezocht. 



NOTA 

Van: KA-R.A. 
�\� 

� 
Op 13-4-50 werd aan SPIL hrief No. 82498/CBS/299(8249�) ge
schreven, wn aan EXPRESSE hrief CFH/50/068(82498), waarbij hun 
de �epevens vervat in de notitie no. 82498 van BB. aan KA-R.A. 
dd. 11-4-50 werden doorgegeven.

17-8-50.�



i t i e 

YARA 

Iî.B. 

IIIf.'/h 4 n.a.v. schr. van UtreGTht R249R z. Co. 

In de loop van de maand Paart 1950 zouden door een zekere 
ASSENBERG, vermoedelijk van Belgische,of Franse nationaliteit 
in diverse "rote steden van ons land besprekinsen zljn gevoerd 
met leidende fi uren uit do c.P.N •• 

Betrokkene zou er it lek hebben uitljebracht op het beleid

der C.P.N. en hebben aangedrongen op het plegen van sabotage 
en het uitr0epen van stakingen. 

. k 
Ik zal het op prJ.JS stellen als Csénonzer buitenlandse ver

bindingen) ons over ,.,.enoemde Assenbe.rg zou� kunnen inlichten.

H.B. 

11 April 1950 



Vl� i'ROU\IBLIJK 
Verbinding: ro.12 
Doss. 6/886 
Onderwerp: H.D.C.VAr. OOSTEN 
Datum ontvangst bericht:--
Betrouv;baarheid berichtgever: betrouwba .... r 
!aardering beric�'lt: betrouwbaar
Tevens bericht gezon, eu aan:--
Ledewerkende instanties:--
Cndernomen actie:---

B.O.b. van 2J Januari 
Lo.77391 L.�.B.� . 

1950 

NIET O.K. 
ACD/ 
DAT: /J·J · ··o

tPAR: 1f: ,. '- \, '-. r • 

• re;. !foar aanleidin6 van nevensvermeld sc:n·i jven v:oi·dt
medegedeeld, dat bij de t.eH:centrale 11 De Sierl:an", kantoor-

• 

• 

houdende Hiev.we Havenstraat te 's-Gravenhage, [,een vreer:1de
lingen werkzaam zijn. Cnder het personeel Vfu genoemde 
melkcentrale bevinden zie� een drietal personen, dia bij de 
di:r:ectie aldaar als communist bekend staan, t.w. : 

@ 11,. :L -- Johanne�B.ST 'EG, geboren te i�ardin�veld 29 Jm uari 
1903, melkbezorger, wonende ·,"festduim,eg 23, 

Jacobu.s tU,IDJR':;IJK, geboren te 's-Grravenhage 3\. :.ei 
1912, melkbezorger, vwnende '.::.roostst1·aat 49 ( bij Uw dienst 
beke"1d) en 

Leenderd V -. DUIN, geboren te I s-1..;ravenhaie 19 ovem-
ber 1914, melkbezorger, w ont:rnde Pluvierstraat 3v4 (bij Uw 
Dienst bekend), allen te 's-�ravenhage. 

Geen van deze p;;:.'sonen is baas of' voorman. 
1 

-

, oorals1{oi

b kan niet blijken v;ie ms::t de ve:!.'oindingsman 

1rdt bedoeld. (einde)



MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

1950 

No.: B 82597 

Ond.: Personeel "De Sier kan". 
n.a.v. schr. van den Haag 82597 

co 7759m 
IIIg/h 2 

• 

DIE :rsTGEH E!M 

. Naar aanleiding van Uw schrijven A/1 no. 18'50 
c.P.N. dd. 5.1.1950, moge ik U ·beriéhten dat geen en
kele vreemdeling bij de Melkcentrale "De Sierkan" te
's-Gravehhage werkzaam is.

Onder het personeel van genoemde l elkcentrale 
bevindt zich een drietal melkbezorgers, dtê bij de 
Directie aldaar als communist bekend staat. Geen van 
deze personen is echter baas of voorman. 

Ook het resultaat von het verdere onderzoek was 
negatief, zodat vooralsnog niet kon blijken wie met 
dé verbindingsman wordt bedoeld. 

HET HOOFD VAN DB DIENST 
namens deze: 

r 

�-; G. Crabben om 

De Heer Hoofdcommissaris van POlitie 
te 
U T R E C H T. 



Gemeentepolitie 1 s-Herto�enbosch. d( %1-1

No.I.
NIET O.K. 

ACD/ l\ \:> 
DAL :so-�-Sà 

=rs MRT 1gso
�--·-

No.I.54/1950. Dienstgeheim. 
Betreffende: C.M.Westhiner-Bernsen.

PAR: Q.. 1 � ço, ó7 2 f s-2 p

-Z.;..e. I\� �� 13<8 2,.
CORNELIA MARTINA BEFNSEN, geboren te 's-Hertogenbosch, 27-4-

�918, thans wonende te I s-Hertogenbosch, Busschietersstraat 6,
is op 27-4-1949 te Haarlem gehuwd met Antonio Westhiner,gebo
ren te San Jose,14-4-1904. 

Uit dit huwelijk is een kind geboren: Hendrikus Jacobus
Joannes Westhiner, geboren te 's-Hertogenbo sch, 2-9-1949. 

Door haar hU1".'elijk bezit zij thans de Guatamci.leense n'3.tion -
li tei L 

De eerste vrouw van A. vresthiner, Maria Colomba, zou in
·te IJsselstein gestorven zijn,doch te 's-Hertogenbosch
ven zijn. Uit dit hu •relijk zijn 5 kindet> n gebot>en,van
6 j ren oud. 

A. '\'Testhiner noemt zich viool bouwer, zijn tegenwoordige echt
gebo�e heeft hem echter nimmer een viool 7ien �a/en,van tijd
tot tijd zag zij hem weleens een vio 1 rep<.1.reren.Hij noemt 
zich ook artis-acrobaat,maar hij deed daar nooit iets 2'3.Il.Zij
noemt zijn beroepen 5efinge 0rd. Volgens haar smijt hij th,ms 
met geld. Zij wilde niet vertellen op welke wij ?.e hij aan ·üj
geld kwam,doch de wij7,e waarop hij aan geld krnm,noemoe zij 
a-·sociaal. 

A.Westhiner zou 6 broers en 1 zuster hebben. Een of meerde
ren van hen zouden veroordeeld zijn voor bep r."' lde delicten, 
die zij niet wenste te noemen. Zij zeide evenwel, dat h':l.ar man

· op dezelfde wijze aan de kost kwam, als de anderen. Volgens 
haar bemoeide hij zich niet met politiek.Hij is een uitgespoc
ken bandeloos en ongebonden type. 

�-, Haa.r man heeft omgang met al zijn broers en 7ijn zuster. In 
\;l? het bi7onder gaat hij om met Hans ( oud plE.30 ja r) en met

-:::'· L.eici (volgens . haar een zigeune�v.., w?.armede vermoedelijk 
� Joffre bedoeld v;ordt). Zij zouden op de 7elfde vreemde ·rij 7,e

aan geld komen als haar man, 
Zij leeft momenteel niet meer met haar man samen en ij 

weet ook niet,waar de familieleden van haar man ·thans allen
verblijven. 

Zij was zeer spaarzaam in haar mededelingen en stelde zich
op het standpunt,dat al leefde zij niet meer met ha�r 
toch ook niet uit "de school." ilde klappen. 

( 

's-Hertoge�b
�

ch,27-3-1950.
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Verbinding: 19 
A/1 no 488'49 CPN 
Onderwerp: Russ:ifChe actie in Nederland. 

Uw schrijven no. 59017 dd 10-5-49 
____________________________ ef -------------------

Hiermede bericht ik U, dat door het wegvallen 
�van de bron, welke de berichten op bovenstaand 

onderwerp betrekking hebbend, destijds verstrekte, 
de beantwoording van de gerezen vragen helaas 
niet meer mogelijk is. 
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Bo 

}}� /1, .. 06 7 /7-.'!. 561!_
3APR. 

--

J AC1..1, 

Uw nota 1 s van i9 Augustus 1949 t/'?��F 
17 October 1949 fl� .{' l. 
11 November 1D49 0 �J�.f'I'. 

j/,.Qorwery : Inlichtingen be.treffende adres� Lange� 
Doornikstraat 9 �4; .t1ntwerpen ·· 

Begtn October 194!'.) werd een onderzoek :Lnge 
steld omtf'eht het'' adr�s Lange l)oo:r:mikstrsát·•1. ���,, 
te Antwerpen, en het telegram waarvan sprRke in 
hóge .. rgenoemde no.ta' s" Hieruit is gebleken fü'lt ho··· 
gergen.oemd adres in een buurt ligt welke geen al 
'te gunstige faam heeft� terwijl op het adres zelve 
een herberg is gevestigd onder de naam "In de 
;�Jelkom" Y een herqerg welke rregelmatig door schip ... 
pers bezocht wordt 0 

Hier zijn woonachtig� 

1) !.6Q.+ER2. J·},::,QcU.S"·Frans � geboren t e '.l.1emsche op
2"ILif380" zoon van Isidoo.r en ROESEN MnthiJ.do..
Belg 9 schipper�

2) zijn e,.Jhtgenote GEERTS Maria, V�lc�;oriai, gebO:!''- n
Temschf� 14" 9 .,I883 f Belg; cnféhoud:3ter"

3) WAUTERS Reinilde, Emilia :> geboren te Temsche o-;:-,
23.7.rnost dochter van 1) en 2) e.:!htgenote vnn
de hieronder vereenzelvigde PAAUTIE Adriannc
WAUTBRS Reinilde, Em:tlia is Belgische van rn��
tionalf.. tei t 

O Zij baa-: bovenbedoelde herberg uit
sedert 18 0 1 "4�1, Voorheen gebeurde dit door haélr
ouders.,

· Haar e.chtgenoot vereenzelvigt .zich z OFJ:ls
volgt� 
gA,\ IB'lE Adriaan� ge boren te weme ldinge ( Nede rl Rnd ·1 
Öp 4" 9 "I901, zÓon van Pie,ter en van ;;t� 'Dale4 
Jaooba, schipper voor eigen rekening 9 van Nede1·
landse na·cionali tei t, ·11erbl.ijvende te _t\ntwerpen� 
Lange DoorriikstrM,t ,. �M" . 

BèlAJhghebbende huwde t e  l\ntwe:1·pen� op 30 "Be 
1�;'52 me·t V:-€\UTERS Reinj_ldn, voornoem:!t en lie� zich 
ompiddelltjk -�:nschri.j'.ren .in deze le tttste stRd op 
zi.in huidij. ::i.dres, komende .wm Wemeldinge; . Wil·� 
he 1'.mi.rins tr ,; nr •. R • 85 " 

...... 
. ' ·\"'' �- . 
='. ,.  

J·�· 

.. ! �� 



'·" 2 '"' 

Op dElt ogenblik yYaS hij :l.n htit bf:zit ,rdn :·ie",:
N•?der1nnàs paspoort n.:;.· c 84 ,�n5 ;, afg"üeverè te 
Middelburg op 27.6.IPBB. en rreldig +o+ ?P � -1-���• • .. . C w 1.., �� ',J C .. ) ., • ,, :. J p: E::'...J Wé;-� eiÉ?enn�-i

r VEtn de sleepboot ;yEga.li1;C:! Vi en
mogeliJks is hij het nog� 

. ît�UTERS. Reinilda � blt3ef Belg doo:r tcq1.::.s"
S) __ ng vRn n.rT. "18 � 2 :pn:r 

0
2 van de WC! t van l ;; • :=ï · 

192.8 û De ze · na tiorn:üi t ei.tB:i.rnuzc wr::.:�::; -1.ng;:, sÖh:.· �:. 
ven te Jmtwei·pen o_p 17 010,F?��i:i c

Op 7,A c H13'.'S, vertro:k P.MiUUFJ !\drü1m1., t·..:::r: 
naar Nederland.� Femeldinge � 'Jj_lhelr:d.naut.i:,-:-, :; . 
nr� I:3 :;115� Op �?.?·o S c I913: kwnn.: hi;j ter,.1.g .ï.:-.é.1.2.?· 
Antwerpen -in het bezit vAn het :n-3der1.t":n,"..s '));=l?,·
poort nr o 63H o 546 (Rijnsch:i.ppe.r'. 8 fg21'3V::?:':.'(1.- �:-·. 

'deze stad op 1P�l2�;1f· ,, cloor de consul G•3i1CJ:.:ni. 
der NederlRnden 9 geldig to t l� DlD 0 104l en v ��· 
lengt door de burgemeester vRn D�m8l�in;e op 
24�12,41� met g eldigheid tot lfl,.l8 0l'.-143. Ei;) 
was ook in het bezit van 8 en verklnring vco.,: 
vreemde schippers mode l A.6I9 9 Afgeleverd te 
Lillo op 13. 5. I94'3 door de Toidienst en ge Jüü; 
tot 20.5.1943, 

Hij is nog steeds ingeschreven op h:.:t bo·, 
gervermeld adres, �ange DoornikstraAt, 24� 
Antwerpen 0

Tot op heden i� n.�.:;:i'. g�!:oJ.eJ·�?'.l. d�t. 1

_rrx1. :::t··l
.Welkom'1 een kommunistisoh .i :::l:.f··.�-- zo 1 

•• ;:l,'.ill of 
dat het. bezocht wordt d oor corn;"nu.nisten, uj_;; f,P·'
sprekken ter plaatse kon opgemaakt worden dat
de bewoners er van wel lin�rn · georienteerd 7 •. ijD ,,
dn t zij als mistevredenen sprekene maar (; :i--:..1.n-�
wel geen F.1.rgu.menten a.nnsnij;ien dj_e door de co:·.-·
rnLmisten over het algemeen geb.ru:i..kt worden) .. •·'-;;
slult noch t�ns nj_et uit dn-s de bedoeld0 he��be:c'F:
wel kan gebruikt worden voor co�tactene vooral
omd[,lt il.et hier door schippers bezoekt wo.rut.�
Reeds meermalen werd de a1=1..nd2tcht gevestigd op
het feit d 8t de schippers een vrije doen:i.ng hn 1� 

ben bij het grensov�rschrijden� zodBt zij di�
wel A.ls a an:)..eiding voor contacten zouden k,::.n · 
.i:ien ben-µtten .,

vestigen wij in dit 'JP.j�àand de anndMht 
op het feit �at Aqriann PAAUWE als schipper 
dikwi;r) .. s µapr N�derland .reist" Z o zou hij o 

0
I,1,

hegi,n October 104� naRr riGrdrecht zijn gev:nren, 
;:i�;ngs ,�en omweg wer1i tens::.otte getracht ü 

lic4tingen 7;e bekomen nqpens p.et ontvn.ngen v.nn 
een t.elegrc;t:n of enig i:�nc"!ere spoedbestell:i..n,f; o:,:;; 

. dit adr,es ï\!l,aar �P geen ,;3nk�l punt kon vn.t ·m'!" ,

k:reg�n wo:riµen om het onj8rzoek verde:r door te 
dr�jve.n,<, 
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1 
YBRBnrnnm wo. 51 . 

No. I.D. 97/50: 

�\IEi O.K. 

ACD/' >

DAl:�r '01 Datum: 7 

Onderwerp: 
: ('.A!!: ,. ' ·---1� 

Inlichtingen betreffende Polen. 
------------------·------------------

Datum ontvangstbericht: 21-3-50. 
·/&o .

In antvJOord op Uw schrijven No. 81 053, betreffende 

d.d. 21 Maart 1950, heb ik de eer U het volgende te berichten.
Uit het dezerzijds ingesteld onderzoey- is niet lmnnen 

blijken dat een aantal Polen, die te Utrecht verblijven of 
althans woonachtig geweest zijn, alhier werkzaam zijn. 

Blijkens bekomen inlichtingen van de Afdeling Vreemde
lingendienst alhier, zijn er alhier geen Polen, afkomstig uit 
Utrecht, werkzaam. 

Sinds October 1949 werden er alhier, blijkens de 

inH,chtingen van de Afdeling Vreemdelingendienst, geen Polen 

ingeschreven. 
Ook zijn er alhier,. blijke.ns bekomen inliGhtingen van 

. ''N ·· ... 

het Gewestelj_ jk Arbei�sbureau t'e Enschede /•·teen werkvergun-

ningen sed2rt Oot-ober 1949 meer verleend aan Polen, die van 

elders naar Hengelo(n) zj_jn gekomen, daar zich na October 
1949, geen Polen meer in Bengelo(O) hebben gevestigd. 

Van een clandestien verblijf van Polen in.deze gemeente 

is tot op heden niets kunnen blijken. 

EINDE . 

Q.Bail April 1950, toegezonden aan het 

H�d van de Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te 's-G �AVE N HA GE . 

I 

/ 



A�n : J�. C • .J. _/__x_� 
van 'J IX 
"o. 774l\�.() .

1 

Hie1�oij doe ik ü in dt1-plo toekomen 
een rapport �)etx·e_;::::-onde de woonwaf;enbewoners : 
J-OIIAHIIBS J.t;C03US HEESI3EE:;.T ,geboren te Laren (r .11.)
"2T1Jovembê�l'"9Zó, 

DIRK T-IEODORUS �-:E�Ttlï ,geboren te I:il1..egersberg 23
rei 1908,

.AHTOHIO :IE =iTIHllliR,6eboren te San-Jos� (Guatamala) 
14 JvTi-I904 

HANS WE3T1r:··1ER,geboren te L1 on of ')alî-:os� (suata
mala) 18 September 1911.

Bestemd voor B III .Ben l'oto van .f, • 'ie sthiner en 
-�ezirï ;gaat ·11ier-JiJ.

21-3-1950.



DIENST 

Ministerie van 

Algemene Zaken. 

Geb: 14-7.L04 

WESTH Ilif�R 
Antonio 

Te: San-José(Guatamala) 

Adr: DEN HAA.G 
Hekkelaan 29-59 
Francois Valentijnstraat 47 
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Betreft: J.J.Heesbeen, D.T.Netten, 
H-Westhiner.

I I 1,8 AP , ,1950. 
Antonio W6!Sthinar en 

/ 1-\·-�/ 

Bij een nader onderzoek·bleken bovengenoemden te 
zijn genaamd: 

/ Johannes Jacobus Heesbeen, geboren 23 November 19ao te 
Ü7,.,. Laren (N.H.), nationaliteit Nederlandse, beroep muzi

kant. Hij is gehuwd met Alida Basili, geboren 2 Mei 
1919 te Londen. Hij werd 29 Januari 1925 te Den Helder 
erkend door het huwelijk van zijn ouders: 

11
1 Hendrikus Heesbeen, geboren 22 Mei 1897 te de Wijk, en 

j �. 1�,-o'-L" Cornelia Maria Swerts, geboren 17 Januari 1900 te
/1,/ ,, 1_ IJ' , Wennekendonk ( Dld.). 

v� . ...:ijJ' t} JII 9)-. Betrokkene bevindt zich in de woonwagen "De Bilt . 

. -l�I . .,..,..' dl' 1,.,,,. 
10" en is in het bezit van een auto, genummerd P 44636 • 

• � iJ,, Il" � l,ilrJ'". 
Tegen hem werden drie processen-verbaal opgemaakt 

JJ �

î1 
_ ...f1 terzake stroperij, t.w.: 

� CV/ Tweemaal in Juni 1946 door de Politie te •s-Hertogen-

�,JJ/' "' ) � 
bosch en eenmaal op 22 Mei 1946 door de Poli tie te 

F t-,. Udenhout. 
�-� ��· 

� 

Op 9 en 19 December 1949 bezocht hij met zijn 
j\'>' 1. � f auto P 44636 het partijgebouw van de c.P.N. te Utrecht. 

� Hij was beide malen waarschijnlijk in gezelsc�ap van 
de woonwagenbewoner Hans Westhiner (zie blz.�/ 
Zij hadden een min of meer geheimzinnig onderh'.'oud met 
een zekere Gnirrep, die in het gebouw werkzaam is. 

Heesbeen had met zijn wagen de volgende stand
plaatsen: 
op 11-12-'47 te Maartensdijk; 

"16-12-'47 te Schiedam; 
11 8- 3-'48 te Nieuwerkerk a/d IJssel;
11 16- 3-'48 te Oudewater;
"29- 3-'48 te Tiel; 
11 7- 4-' 48 te Nijmegen;

• 
11 10-4-'48 te Gennep;
"22- 4-'48 te Roermond;
11 22- 5- 1 48 te Maastricht;
" 2- 8- • 48 te Schaesberg; 
" 2- 9-'48 te Nuth; 
11 18- 9-' 48 te Swalmen;
" 7-10- 1 48 te Sittard; 
11 14-10- 1 48 te Maastricht;
"23- 4-'49 te Tiel; 
11 9-5-'�9 te Houten;
"12- 5-'49 te De Bilt; 
11 19- 6- 1 49 te Tilburg; 
" 9-7-'49 te Eindhoven; 
11 30- 7-'49 te Tilburg;
11 11- 8- 1 49 te Breda;
"25- 8-'49 te Oudenbosch; 
11 6- 9-'49 te Klundert;
11 8- 9-'49 te Dordrecht;
"21- 9-'49 te Rotterdam; 
11 12-10-'49 te Dordrecht;
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·- op 23-10-'49 te Rotterdam;
" 4-11-'49 te Gouda; 
" 16-11-'49 te De Bilt. 

Betrokkene heeft sedert 18 Febru.ari 1950 met 
wagen standplaats in de gemeente Amersfoort. 

Dirk Theodoru.s Netten, geboren 23 Mei 1908 te 
Hillegersberg, nationaliteit Nederlandse, beroep stoe
lenmatter. 

Hij is de zoon van Rumoldua Netten en Wilhelmina 
Laros en trad op 30 Januari 1929 te 's-Gravenhage in 
het huwelijk met Pieternella Christina van Veen, ge
boren 15 Febru.ari 1909 te Heusden. 

Uit dit huwelijk ia een tiental kinderen geboren. 
Hij bevindt zich met zijn gezin in de woonwagen "den 
Bosch 498" en is in het bezit van een oude· personen
auto, genummerd H 94634. 

Betrokkene, die lezen noch schrijven kan, komt 
nog regelmatig in contact met zijn neef, genaamd: 
Theodorus Netten, geboren te Rotterdam 5 April 1909 . 
Hij is van beroep stoelenmaker en bevindt zich in de 
woonwagen "Woerden 92". 

Betrokkene, die zich na de bevrijding bezig hield 
met de sluikhandel, deed o.m. zaken met zijn zwager 
Marinus Leeman, geboren te Amsterdam 14 Maart 1901, 
nationaliteit Nederlandse, beroep koopman, gehuwd en 
verblijf houdende in de woonwagen "Culemborg 76". 
Deze gebnikt als alias de naam Snijders. 

Sluikhandel werd bedreven o.a. met uit België 
gesmokkelde goederen. 

Ook de volgende personen waren bij deze handel 
betrokken: 
Gerardus Damen, geboren te Geldermalsen 7 Augustus '27, 
Nederlandse nationaliteit, beroep koopman en stoelen
matter. Hij is een woonwagenbewoner, die lezen noch 
schrijven kan. 
Willem Karel Stuiver, geboren te •s-Hertogenbosch op 
15 Maart 1894, Nederlandse nationaliteit, beroep koop
man, gehuwd en verblijf houdende in de woonwagen "Til
burg 130 11

• Hij kan lezen noch schrijven. 
Hendrik Jacobus Berendrecht, geboren te Haarlem 30 Sep
tember 1907, Nederlandse nationaliteit, beroep koopman. 
Hij is weduwnaar en houdt verblijf in de woonwagen 
"Nijmegen 370". 
Thomas Hendricua Werdekker, geboren te Amsterdam op 
22 Juli 1922, Nederlandse nationaliteit, beroep instru
mentenslijper. Hij is gehuwd en bevindt zich in de 
woonwagen "Breda 954 11

• Hij kan zeer slecht lezen en 
schrijven. 

Betrokkene heeft op 3 Januari 1950 het partij-
gebouw van de c.P.N. te Utrecht bezocht en heeft daar 
een min of meer geheimzinnig onderhoud gehad met de 
aldaar werkzame Gnirrep. Hij bracht dit bezoek met 
zijn auto H 94634• 

-Hij had met zijn wagen de volgende standplaatsen:
op 18- 9-'48 te Vianen; 

11 12-10-'48 te Gorinchem;
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op 28-10-'48 te Vianen; 
" 24- 1-'49 te 's-Gravenhage; 
" 11- 7-'49 te Vianen; 
11 9- 8- 1 49 te Vianen;
" 11-10- 1 49 te Culemborg; 
" 21-10-'49 te Culembe�g. 

Betrokkene heeft sedert 14 November 1949 met zijn 
woonwagen standplaats in de gemeente Woerden. 

Dat hij thans nog te Woerden staat, is waarschijn
lijk te wijten aan de omstandigheid, dat één van zijn 
kinderen (1V2 jaar oud) met brandwonden in het zieken
huis ligt. 

Antonio Westhiner, geboren 14 Juli 1904-te San
José (Guatamala), nationaliteit Guatamaleense, beroep 
artist en acrobaat. 

Hij was gehuwd met Maria Colomba. Dit huwelijk 
is door overlijden van zijn echtgenote ontbonden op 
26 Februari 1944. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen 
geboren, t.w.: 
Raoul, geboren 17 Mei 1929 te Antwerpen; 
Hansy, geboren 24 Januari 1938 te 's-Hertogenbosch; 
Romeo, geboren 26 November 1939 te 's-Hertogenboach; 
Antonio, geboren 25 Februari 1942 te Driebergen; 
Dolfien, geboren 26 Februari 1944 te IJselstein. 

Een foto van Antonio en zijn gezin is als bijlage 
bij dit rapport gevoegd (de met x gemerkte persoon is 
An.tonic). 

Antonio trad op 27 April 1946 te Haarlem in het 
huwelijk met Cornelia Martina Bernsen, geboren 27 April 
1918 te 's-Hertogenbosch. Zij is lerares M.O. tekenen. 
Uit dit huwelijk werd in 1949 een kind geboren. Deze 
vrouw, die thans gescheiden lgeft van Antonio, trachtte 
zich door middel van gas van het leven te beroven. Zij 
is thans te 's-Hertogenboach woonachtig en stelt pogin
gen in het werk om zich van haar man te laten scheiden. 

Betrokkene is woonachtig in de woonwagen "Leiden 
585 11 en is in het bezit van een personenauto, genummerd 
L 42067. Hij woont sedert 1921 in Nederland en heeft 
als vaste adressen gehad: 
Hekkelaan 29 en 59 te 's-Gravenhage, en 
François Valentijnstraat 47 te •s-Gravenhage. 

Op verzoek van de Duitse overheid werd hij op 
31 Maart 1942 te Driebergen aangehouden en overgebracht 
naar de gevangenis te Scheveningen. Deze arrestatie 
zou verband hebben gehouden met de nationaliteit van 
betrokkene. Tegelijk met he� werden gearresteerd en 
overgebracht naar Scheveningen: 
Romeo Westhiner, geboren 10 Mei 1909, verblijf houdende 
in de woonwagen "Oss 97"; 
Joan Westhiner, geboren 11 Mei 1891, verblijf houdende 
in de woonwagen "Rotterdam 872"; hij verklaarde in 1941 
dat zijn paspoort bij het Spaanse consulaat berustte; 
José W-esthiner, geboren 30 April 1869, verblijf houden
de in de woonwagen "Zwolle 181"; en 
Raphael Westhiner, geboren 1 Mei 1898 te San-José, 
blijf houdende in een ongeschouwde wagen. 
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Laatstgenoemde Raphael bevond zich op 30 Januari 
1950 in België bij de Nederlandse grens zonder inreis
visum. Hij stelde toen pogingen in het werk om in Ne
derland binnen te komen. Aangenomen mag worden, dat 
hem dit inmiddels is gelukt • 

.Antonio heeft na de bevrijding via het Bureau vo 
Rechtsbijstand A.K.Kraneveld, Zijlweg 21 te Haarlem, 
pogingen in het werk gesteld om de Nederlandse natio
naliteit te verwerven. Hij heeft na enige tijd zijn 
pogingen echter gestaakt en het geld, dat hij daarvoor 
had gestort, weer opgenomen. Hij vroeg de Nederlandse 
nationaliteit aan, daar hij i.v.m. zijn nationaliteit 
tijdens de bezetting zeer veel moeilijkheden had met 
de bezetter. Bij een eventuele nieuwe oorlog verwacht
te hij dezelfde moeilijkheden en dit wilde hij voor
komen. 

Hij had met zijn wagen de volgende standplaatsen: 
op 25- 4-'49 te •s-Gravenhage; 

11 3- 5-'49 te Doetinchem;
11 26- 5-'49 te Geertruidenberg;
11 15- 9-' 49 te Breda;
11 23- 9-'49 te Nijmegen;
11 4-10-'49 te Nijmegen;
11 24-10-'49 te Epe;
11 29-10-'49 te Nijmegen;
" 13-11-'49 te Kampen; 
11 16-11-'49 te Zwolle;
11 4-12-'49 te De Bilt;
" 19-12-'49 te Tilburg; 
" 23-12-'49 te Heemstede (blijkens mededeling van de 

Politie Heemstede, was Antonio niet in 
zijn woonwagen aanwezig); 

11 6- 1- 1 50 vertrok hij uit Heemstede in de richting
Haarlemmermeer, terwijl tot op heden zijn 
verblijfplaats niet bekend is. 

Hans Westhiner, geboren 18 September 1911 
of San-José (Guatamala). Betrokkene heeft geen eigen 
woonwagen. Hij ve·rblijft dikwijls in de woonwagen 
van Joffre Westhiner, geboren 16 Mei 1916 te San-José, 
of in de woonwagen van Josephine J.esthiner, geboren 
7 Juni 1927 te Leiden. Met laatstgenoemde, die door 
een vergissing niet !esthiner, doch yesthiner is ge
naamd, zou hij een verhouding hebben. 

Hans deed 7 Februari 1947 te Etten aangifte van 
de vermissing van het familiepaspoort. Hem werd aan
geraden zich in verbinding te stellen met het Guata
maleense consulaat te Amsterdam, Hakkerstraat 10. 

Hij is in het bezit van een personenauto, genum
merd L 60970. Deze wagen heeft op 9 en 19 December 
1949 geparkeerd gestaan voor het partijbureau van de 
c.P.N. te Utrecht, waar n.w. een onderhoud zou hebben
gehad, dat een min of meer geheimzinnig karakter droeg.
Dit onderhoud zou hebben plaats gehad met de aldaar
werkzame Gnirrep en waarschijnlijk in aanwezigheid
van de hiervoor genoemde J.J.Heesbeen.
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Hij verblij�t sedert 28-2-'50 in de kampeerwagen van 
Josephine in het woonwagenkamp Tietjerksteradeel. 

Josephine Vesthiner, geboren 7 Juni 1927. te 
Leiden, had met haar wagen de volgende standplaatsen: 
op 24-12-'49 te Nijmegen; 

11 29-12-'49 te Arnhem;
" 15- 1-'50 te Ede; 
11 18- 1-'50 vertrok zij met haar wagen in

Scherpenzeel. Sedert 28-2-'50 staat zij te 
steradeel. 

Joffre Westhiner, geboren 16 Mei 1916 te San
José, beroep koopman. 

Tegen hem zijn een tweetal processen-verbaal op
gemaakt, t.w. d.d. 11-9-'40 door de Politie Amsterdam 
terzake oplichting en op dezelfde datum door de Poli
tie Leiden eveneens terzake oplichting. 

Op 4 October '40 werd hij door de rechtbank te 
Amsterdam veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf 
voor oplichting en op 13 Mei '48 werd hij voor de 
Corr. Rechtbank te Luik gedaagd in verband met af
troggela�ij en buiten vervolging gesteld. 

Blijkens een mededeling van de Gerechtelijke 
Identificatiedienst te Brussel d.d. 2 Februari '49 
werd betrokkene op 21 Mei '47 over de Franse grens 
gezet. 

Hij maakt gebruik van de volgende aliassen: 
Joffreiyesthiner, geboren 3 Juli 1914 te Lyon;
Joseph Pasqual, geboren 11 Mei 1911 te Pepignan;en 
Poroao. 

Hij staat in het Opsporingsregister gesignaleerd 
voor een vonnis van het Kantongerecht te 's-Graven
hage d.d. 3 Mei 1949, terzake overtreding M.R.R.: 
f. 96.- boete, subs. 40 dagen hechtenis.

Hij had met zijn woonwagen, genummerd 
volgende standplaatsen: 
op 12-12-'48 te Hengelo (O.); 

11 3- 1-'49 te Doesburg;
" 29- 1-'49 te Culemborg; 
" 2- 2-'49 te 's-Gravenhage;
11 15- 2- 1 49 te Heemstede;

. 
11 22- 3-' 49 te Velsen; 
11 26- 4-'49 te Oegstgeest;
11 20- 5-'49 te Sneek;
11 23- 7-'49 te Zundert;
11 8- 8-'49 te Nieuw Lekkerland;
" 3- 9-'49 te Gilze c.a.; 
11 16- 9-'49 te Breda;
11 27-10-'49 te Dordrecht;
" 12-11-'49 te Lisse; 
11 29-11-'49 te De Bilt;
" 10-12-'49 te Culemborg; 
11 13-12-'49 te Breda;
" 30-12-'49 te Breda; 
11 4- 1-' 50 te Arnhem;
11 8- 1-' 50 te Zutphen;
11 15- 1-'50 te Ede;
11 21- 1-'50 te Muiden;
11 23- 1- 1 50 te Heemstede.
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Op 26 Februari 1950 vertrok hij met zijn woonwagen 
van Wieringen in de richting 's-Gravenhage. Sedert 
3 Maart 1950 staat hij met zijn wagen te Delfzijl. 

De Westhiner's zouden voor de oorlog statenloos 
zijn geweest en op de een of andere wijze hebben zij 
kans gezien de Guatamaleense nationaliteit te ver
krijgen. Zij staan ook thans nog in contact met 
Westhiner's, die in Toledo (Spanje) woonachtig zijn. 
Na de bevrijding zouden zij persoonlijk contact hebbe 
gehad met deze groep, die daarvoor naar de omgeving 
van Parijs was gekomen. Ook is bekend, dat zij na de 
bevrijding pogingen in het werk hebben gesteld om 
Spaanse visa te verkrijgen. 

Begin December '49 schijnt er te De Bilt een 
bijeenkomst te hebben plaats gehad van de Wlesthiner•s. 
Zij stonden buiten de officiele standplàats, daar 
deze geheel vol was. 

Op 11 December '49 vertrokken de volgende per
sonen: 
Antonio Westhiner, geboren 14 Juli 1904. Hij verklaar 
de op 4 December '49, dat hij uit Nijmegen kwam. 
Georg Westhiner, geboren 3 Juli '14 te Sa.n�José. Hij 
arriveerde 4 December '49 volgens zijn beweringen 
komende van Nijmegen. Hij houdt verblijf in de woon
wagen "Apeldoorn 630 11 • 

Joffre Westhiner, geboren 16 Mei 1 16. Hij beweerde 
uit Breda te komen en vertrok 10 December 's morgens 
vroeg. 
Raphael Westhiner, geboren 1 Mei 1898. Hij arriveerde 
29 :Uovember '49 in zijn woonwagen "Roermond 419"· 
Hij verklaarde ·uit Utrecht te komen. 
Romeo Westhiner, geboren 10 Mei 1909. Hij arriveerde 
3 December '49 in zijn woonwagen "Haaksbergen 149" en 
verklaarde van Nijmegen te komen. 

Op 1.1 December '49 zijn ook verschillende Petalo 
uit �e Bilt vertrokken. De Petalo's, die zijdelingse 
famiiiebanden hebben met de Westhiner's, zijn zigeu
ners van een mindere klasse. 

De Westhiner's en de Petalo's stonden te De Bilt 
op slechte voet met de andere woonwagenbewoners. Dit 
is mogelijk te wijten aan het feit, dat zij van een 
ander ras zijn. Hoewel het opvliegende lieden zijn, 
vloeit er in de meeste gevallen geen bloed, daar zij 
alleen dan een vechtpartij beginnen, als zij er zeker 
van zijn, dat iemand ze zal tegenhouden. 

De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat er nog 
nadere bijzonderheden over de Westhiner's kunnen wor
den ingewonnen. Deze inlichtingen zullen dan alsnog 
in een aanvullend rapport worden ingediend. 

's-Gravenhage, 6 Maart 1950. 
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L-Betr.: _ê
.!.

_ge Konig_g.
Enkele maanden geleden werd op een scholingscursus van de

EVC van een onbekende vrouw het volgende opgevangen uit een 
gesprek, hetwelk zij met een andere, eveneens onbekende vrouw, 
voerde. Eerstgenoemde vertelde n.l. dat zij opeen kantoor 
werkzaam was en dat dit speciaal was om te spionneren. 

Deze week werd van geheel andere zijde gemeld, dat 
SIEMENTJE DE KONING, geb. te Utrecht 3-9-23, werkzaam op het 
kantoor van "Demka" O,Ted. Staalfabrieken te Zuilen) ten be
hoeve van de partij moest opgeven wat de laatste tijd door 
Demka aan de Hembrug was geleverd. De Koning beloofde dat 
zij zou nagaan wat het laatste jaar door de fabriek aan de 
Hembrug was geleverd en dat zij deze opdracht met spoed zou 
uitvoeren. 

Thans is gebleken door middel van een foto dat bovenbedoel
de "spionne,!' en Sieme nt je de Koning een en de zelfde is.,;J 

Betr.: :Maandblad "USSR in bouw" 
Door J\iIA.RINUS VAN DER STEEN (26-1-21) en CORNELIS N GTEGAAL 

..r t(15-2-12) werd verteld dat genoemd blad in fuoskou wordt ge
drukt. Het verscheen in verschillende talen doch tot op heden 
nog niet in het Nederlands. Thans wordt er een begeleidende 
tekst in het Nederlands bijgegeven, doch binnenkort wordt h� 
blad voorzien van een Nederlandse tekst. (Opm. Verb. 19 -
Het blad is zeer mooi uitgevoerd met kleurenfoto's en heeft 
het formaat van het vroegere "Signaal", dat door de Duitsers 
werd uitgegeven). 

Betr.: Bericht uit partij�ebouw der CPN te Utrecht 
(ontvangen 30-3-50). 

Twee vertegenwoordigefs uit Tsjecho-Slowakije, die hun 
werkzaamheden op de Jaarbeurs hadden, waren voor de nacnt 

t I ondergebracht in het huis van HENDRIK VISSER (29-5-91). 
Doordat hun passen op de Jaarbeurs gecontrol erd zouden zij� 
durfden zij niet naar Amsterdam, waar zij aanvankelijk naar 
toe wilden, omdat zij in de mening verkeerden dat zij gevolgd 
werden. 

Tijdens de jaarbeurs zijn er 2 vergaderingen van buiten
landers in het partijgebouw gehouden; de ene maal waren 9 
personen, de andere keer 14 personen aanwezig. 

Gedurende enkele nachten heeft een Pool geslapen bij 
.-\ ALBERTUS CORNELIS GILTAY (13-9-01). 

Opm. Veab. 19: Voor zover bekend, waren 
geen Tsjechen 

er op d

�

'aarbeurs 

GEZIEN: 

, 



• 

JJ, / �, ri.l � /r) i.::.rfá:..:..'.;...::._--1,7�y\lt �/ 01�( ·;� 2 MEl·l950·

J "°'11. q RTROUWELIJ� · r A)L LJ �-;,,t. J/ \.. U7 

Verbinding: 19 Dat .-56 
A/1 no 400'50 CPN 

• 

Onderwerp: Berichten uit het partijgebouw van de CPN · · 
te Utrecht. 

---------------------------------------------------------- l_ 
Berichtgever betrouwbaar t,l\�rAR.T 
Waardering bericht: idem !,_t_.CD�/

......,___.
� 

1 I\A: -----------------------------------t�w��·;i±.:t.!:tt.1"----------------

@f�: Datum ontvangst bericht: 20-4-50 ;..&1"'-'"1 

RICHARD VAN DER VELDE (17-1-10), lid dagelijkse leiding 
districtsbestuur Utrecht, behandelde een schrijven uit 
Amsterdam, dat blijkbaar juist door hem was voor�elezen aan 

�'JEANETTE C.AROLINA GEERTJE STOFKOOPER- DE RIDDER (2-7-1900), 
i,!lid dage1. leiding distr.bestuur, PIETER GNIRREP en een 

onbekende uit Amsterdam • 
� Uit het hierop volgende gesprek - dat telkens werd onder-

jj'(f broken als iemand binnen kwam, daar werd gewacht tot deze 

��t""' · 
personen hun boodschap hadden verricht - kwam het volgende 

rJO"--, naar voren: 
rF In het begin van Mei, in elk geval voor 16 Mei a.s. zou 

een geheime bijeenkomst te Den Haag worden gehouden. Deze 
is alleen toegankelijk voor vooraanstaande personenvan de 
partij.. Onder anderen zouden komen <verscnillende personen 
uit Rusland en andere landen van Oost-Europa; ook wordt een 

1.ui enant- eneraai verwacht en een afgevaardigde uit Frank-
ri"k uitsland. AanvankeliJk zou de biJeenkomst 

e Amsterdam gehouden worden, maar er waren ten opzichte van 
Amsterdam te veel bezwaren gerezen daar het geheime karakter 
dan verloren zou gaan. 

dat 

De onbekende uit Amsterdam die op 19-4-50 alle binnenge
komen post controleerde vroeg aan M.ARifUS LAMBERTUS PIETER 

b(l WOUTER DIELESSEN (22-11-13), pol.secr. dagel.leiding distr. 
Ujrecht, of hij de mensen had ingelicht, waarop deze ant
woordde dat hij 13 mensen had ingelicht. De onbekende zei 
daarop dat hij niet begreep wat het hoofdbestuur hiermee 
voor had. 
Opm.: Zegsman vermoedde dat dit gezegde van de onbekende 
uit Amsterdam slaat op het voorgaande bericht, temeer daar 

·onbekende later tegen Dielessen zeide�dat Schalker alles
wist wat in Den Haag binnenkom en steeds o de hoo te is,
maar dat te vee gegevens van de par 1J in Den Haag bekend
zijn, hetgeen veranderd zal worden.

Later werd over de bijeenkomst gesproken 
)(1 van HENDRIK DIRK CORNELIS VAN OOSTEN. Deze 

orden wan at 11h t aar stinkt van de \ 
der eli"ke ver aderin en niet in Den Haa 
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De onbekende vond deze o�merking goed en noteerde dit. 
Volgens de onbekende zouden er ook personen op deze bijeen
komst komert_die op de Jaarbeurs waren geweest.en in ons, 
land bleven om zakenrelaties te bezoeken. 

De actie die op het ogenblik te Zuilen gevoerd wordt 
tegen de reinigingsbelasting (zie bijgevoegd artikel uit 
het "Zuilens Nieuwsblad") is volgens Gnirrep een succes. 
Volgens Gnirrep is het merkwaardig dat een van de raads
leden tijdens de gemeenteraadsvergadering v66r de belasting 
stemde, doch niettemin op de lijst van het comité tekende. 
Dit gemeenteraadslid is de Katholiek Van der Werf • 

Op 30-3-50 werd medegedeeld dat in het partijgebouw was 
/1 gesproken over een zekere KQRVER, die werkzaam zou zijn te 

Amsterdam. De volgende woorden werden opgevangen: 
"Korver werkt bij de atoomsplitsingen en moet trachten in
lichtingen te verzamelen, maar dit gaat erg moeilijk". { (Verb. 19- Bij bedekte informatie blijkt inderdaad een 
zekere Korver werkzaam te zijn bij het Instituut voor Kern
physisch onderzoek te Watergraafsmeer). 

Datum ontvangst bericht: 27-4-50. 
Iemand vroeg, waar Gnirrep, Moscou en Stofkooper bij 

stonden, hoe het kwam dat de communisten in Nederland niet 
meer in tel waren. Hierop gaf niemand antwoord. Alleen 
Gnirrep verkondigde dat het stemmen niet meer zoveel bete
kenis had voor de partij. Hij was overtuigd dat de infil-
trati rote vormen aannam en dat de partiJ via 

e NVV spoediger tot zijn oe zou geraken. Wat Groningen 
betrof had de partij direct schuld aan het stemmenverlies • 
De partij had beloofd er voor te zullen zorgen dat aan de 
arbeiders die in de Oostpolder werkzaam zijn, hun verzuim 
en de kosten van het heen en weer reizen ter gelegenheid 
van het stemmen zouden worden vergoed. De arbeiders kwamen 
echter Dinsdag al naar Groningen. Het gemeentebestuur zou 
aan de CPN hebben laten weten dat zij een dusdanig verzuim 
niet vergoedde. In plaats dat men hier nu mee wachtte tot 
na de verkiezing, deelde men dit de arbeiders vóór de ver
kiezing mede, waardoor deze zich bedrogen voelden. Het is 
jammer dat dit is gebeurd, daar Groningen een van de voor
naamste provincies is voor de partij, aldus Gnirrep. 

Het verbod van Ben W van Utrecht tot het houden van een 
openluchtmeeting met optocht op 1 Mei a.s. is, volgens 
zegsman, bij het bestuur van de CPN eerder met gejuich ont
vangen dan het tegendeel. Volgens Gnirrepxhad de reactie 
hiermee weer een mooie propagandastunt geleverd. Wel gingen 
er stemmen op om door de vredescomité's een optocht te for
meren, maar dit zou eerst worden bekeken door het bestuur. 

-3-
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Datum ontvangst bericht: 27-4-50 
xl Een dezer dagen werd door LEENDERT CHRIST (17-7-13) ge

vraagd of het bericht waarheid bevatte dat onder de Polen 
er meerderen zijn, die geen Pool, doch van Russische na
tionaliteit zijn en hoe het stond met het in een vergade
ring van het districtsbestuur genomen besluit om aan 
enkele Russen en Russinnen een crediet of gratificatie te 
geven om naar Rusland terug te kunnen keren. Uit het dis
trict Utrecht zouden gaan 3 vrouwen in de maand Juni of 
Juli en de Russen (Polen) in de maand Augustus of September. 

Opm. zegsman: 
Boven in het partijgebouw is een kamertje waar volgens 
Stofkooper een bed is geplaatst. Daar slapen wel eens 
vreemdelingen en personen die door de politie worden ge-
zocht. 

De toegang tot het partijgebouw is nu mogelijk door be
diening van een knopje waardoor de deur electrisch open 
gaat. 

De actie van de bakkers, in verband met de maatregel van 
de regering om m eer aardappelmeel in het brood te doen, 
is uitgegaan van een initiatief van de communisten. In de 
meeste plaatsen is de actie echter overgenomen door anders 
denkenden. Wij - aldus Gnirrep - moeten zorg dragen dat 
wij deze actie steunen. De bakkers moeten twee dagen wei
geren te bakken. Houdt de regering de maatregel vol dan 
moeten wij de bakkers zo ver zien te krijgen dat het hard 
tegen hard gaat. Geen brood, geen arbeid, en binnen enkele 
dagen staakt alles. 

Bijlage: knipsel 
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Bijlage bij rapport verb.: 19 A/1 no.400'50 CPN 

%.&a.dc.ti r,l1e,,w>1 Ëia.cL �•- Y- S"O 
,.WEG MET DE REINIGINGS

BELASTING". 

Onder dit motto heeft een damescomité 
in onze gemeente handtekeningen verza
meld voor een petitionnement aan de 
raad. Het petitionnement van de dames 
luidt als volgt: 

"In de voorafgaande weken zijn de 
aanslagbiljetten betreffende de reinigings
rechten in de bus van de Zuilense bur
gerij gedeponeerd. 

Hiermede is uitvoering gegeven aan 
uw raadsbesluit van 16 September 1948. 

De beroering en ontstemming over deze 
belasting is groot. Niet in de laatste 
plaats omdat deze belasting, blijkens. de 
toelichting in verschillende dagbladen, 
niet noodzakelijk is. Immers het voorstel 
van B. en W. aan de Raad· om de be
lasting weer in te trekken is een bewijs, 
·dat het uit financiële overwegingen niet
noodzakelijk meer was.

Ondergetekenden, vormend het Comi
té van Actie tot opheffing .der reinigings
rechten, richten zich thans tot het Colle
ge van B. en W. en de Raad namens de 
gehele Zuilense bevolking om deze be
lasting zo spoedig mogelijk af te schaf... 
fen.

Het comité stelt U 88 getekende Pfti
tionnementslijsten ter hand, waarop prac
tisdh de gehele Zuilense bevolking ge
tekend heeft ,( 1 handtekening per gezin) .

Zoals de tekst van de lijsten reeds uit
drukt is door de wanverhouding tussen 
de lonen en prijzen eeri verdere belasting 
van het inkomen der Zuilense inwoners,
welke inwoners voor het grootste, ge
deelte uit arbeiders bestaat, niet toelaat
baar en niet mogelijk. 

Bij het besluit dat de raad indertijd 
nam, hadden bovengenoemde motieven
alle andere argumënten in kracht moeten
overtreffen. 

Namens de gehele Zuilense bevolking 
verzoekt het Comité aan B. en W. en 
de Raad op korte termijn alle middelen
te beramen en maatregelen te nemen
deze belasting ongedaan te maken. Dat
de gehele Zuilense bévolking · U daarbij 
steunt door de bijgevoegde handtekenin
gen, moge voor U een aansporing zijn
in deze niets onbeproefd te laten.

Uw bericht terzake, na behandeling in
de Raad, zien zij gaarne tegemoet.

Áfschrift van dit schrijven werd ver
zonden aan de Pers, aan Gedeputeerde
Staten van Utrecht en aan de Regering,
die met de Gemeenteraad verantwoorde
lijk zijn voor deze belastingheffing." 

Het Comité, 

w.g. Mevr. Sterenborg-Stadens. 
Mevr. Ferri-Eijgensteijn. 
Mevr. J. Meuleman-Hulsebos. 
Mevr. K.issing-v. d. Linde. 
Mevr. M. Venselaar-Tettelaar. 
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Dit is de verheugende uitslag van'de verkiezingen 1950. Doch niet 
a�leen in de stad. Winst boeckten_óo� de afdeling Zeist, Veenendaal, 
D1iebergen en Tiel. De Bilt handháafde zich terwijl Zuilen, Maar
tensdijk en Jutphaas terug liepen: 09k Culemborg verloor stemmen. 
De conclusie die we vooriopig mogên trekken is dat deze uitslag 
voor ons district bewijst dat llirt 'an}m communisme in wereklijkheid 
minder invloed heeft dan'men aan de hoeveelheid van woorden door 
radio en pers wil doen geloven. Vóor de stad in h�t bijzonder be
tekent het dat we V§n nu'af all��·,oeten doen om,�e winst vast te 
leggen in abonné's op De Waarheid en door het verbeteren van de 
organisatie. De regelmatige colportage met De Waarheid, het optre
den van onze gemeenteraadsfractie i.v.b. met de woningtoesfanden 
in onze stad, het werk �an onze bedrijfsgroepen en buurtafdelingen 
dat is qe verklaring voor deze goede uit$lag. Verhogen wij onze 
activiteit, versterken wij onze acties tegen de oorlog, voor uit
betaling van"de tweede 5%, tegen de huurverhoging, dan zullen wij 
he.t vertrouwen van het tftreèhtse werkende volk ongetwijfeld nog 
sterker doen ·worden dan in deze verkiezingsuitslag tot uitdrukking 
kwam. Een woord van waardering voor de kameraden in dà afdelingen 
die in deze verkiezingen onder vaak moeilijke omstandigheden het 
werk- voor de ver'kiezingen tén uitvoer _lieböen ·gebracht. Hun voorbeeld 
moge een opwekking zijn ·voor hen die ook iri deze campagne de weg 
nog niét vonden om hun actieve ·steun aan he.t par_tijwerk te geven. 
Kameraden, _met nieuw 'élan ën versterkt ve·rtrouwen gaan we de toe-

, kómst tegemoet. De ·konienae dagen staan 'in het tèken van de 1e Mei! 
Zorgen we ervoor dat d·eze ·· 1e Mei een weerspiegeling is van de uit
slag in ons district!!!' 

1� M E  ,I M E E T  I N� 
De door het 1-Mei comité Utrecht aangevraagde demonstratie met 
fakkeloptocht is verbod&n-zonder opgave van redenen. Laat het een 
spoorslag zijn voor onze partij om ondanks dit reactionaire XllJl
Ferbod de rode, 1 Mei tot een succes te maken. WE KOMEN NU BIJ.sEN 
IN DE TUIN VAN HET GEBOUW MARIAPLAATS. VERKOOPT DE DEELNEMERS-

. KAARTEN! SPREKER IS GERARD MAAS UIT ZAANDAM. 
DE MEIKRANT IN TWEEKLEURENDRUK. 
Colporteert Zaterdag met de Waarheid! 
Zaterdag komt de Waarheid uit in tweekleurendruk. Deze krant staat 
in het teken van de eerste Mei. De afdelingen ontvangen een aantal 
extra colportagenummers. 

V.K. G ELD
De verkiezingen zijn geweest. De geldactie wordt echter doorgezet. 
d.w.z. de busjes die nog uitstaan worden geledigd en het geld wat·
daaruit komt is voor het verkiezingsfonds bestemt. Haalt dus de
komende Zaterdag nog de busjes, voorziet ze van een nieuw wikkel
en,laat ze uitstaan voor het PPP fonds. Het blijft dus een permanent
busje voor het Jan Postma Pers en Propagandafonds.

DE NIEUWE BROCHURE VAN MAO. 
E r  is een prachtige brochure uitgekomen van Mao Tse Toeng "Strategi
sche problemen van de revolutionnaire oorlog in China. Nu de be
vrijding van Hàinan, van Formosa en Tibet voor de deur staan en 
reeds begonneri is, is deze brochure bijzonder actueel. De prijs is 
40 ot met vijf landkaartjes, 100 pagina's. Deze week ontvangen de 
afdelingen een aantal. Werkt met deze brochure in en buiten de 
partij. Verkoopt dit leerzame geschrift van de leider der Chinese 
revQlutie vooral op de bedrijven !! 

z.o.z.



JJE STAND TOT NU 

Bilthoven 
Afdeling 4 
Zuilen 

TOE IN DE VEHKIEZINGSACTIE. 

t 155,-- = 206 % 
367, 63 103 
285,-- 125,4 

den Ddlder 
Afdeling 6 
Clllembol'g 

27,-- 58 
100,20 57,3 

37,50 30 
, Groenekan, 
Afdel.ing 1 
Afdeling 3 
Zeist 
Afdeling 2 
Driebergen 
Werkspoor 
District 

11,-- 44 
273,25 43· 
154;47 42,3 

19,50 26 
106,4-1 20,2 

9,42 18 
4,50· 4,5 

91,-
collecte Tivol.i) 

1 • 

. ( inbegrepen 

Totaal 
. . -

1641,88 65,6% 

we-zien aan·dezè ranglijst dat de afdelingen Bilthoveu en Stad 4 
hun ·voorsprong op de anderen hebl;>en vergroot. Zuilen schijnt nog 
wat achter dè hand te hebben, jammer genoeg deze week niet afge
rekend. Doordat Zuid (6) niet afgerekend heeft is den D0lder op 
de·plaats van ZuiQ gekomen. Kom makkers uit Zuid,·jullie zijr. 
toch niet· uitgeteld met de centen voor het verkiezingsfonds't 
Culemborg, afd. 1, Groenekan, Afd. 3 en 2, Zeist en Driebergen 
verbeterden allen hun percentage. Veenendaal heeft nog niet af
gerekend en kunnen we niet op de ranglljst zetten. Ook met Tiel 
is dit he't geval. Ko� makkers, j'ullie uitslagen van de verkie
zingen waren goed, je kunt nog op de ranglijst·�ermeldt worden,
maar rekent dar1 deze week nog· àf. Afgesprdken? ' · 

Dus deze week waar dit nog niet is ,gebeurd, de busjes ledigen en 
van een wikkel voorzien van het ppp·fonds. 
We zijnals distri·ct op weg naar de vervulling van onze taak. 
We kunnen er komen als we willenr 

• I 

. ,.,: . 

• 1;. 

• ! 

. ' 

. ' 

f 
< 



Verbinding: 19 a f s o h r i f t 

DE KOERIU 

MEDEDELINGEtfBLAD CPN DISTRICT UTRECHT MAR APLAATS 18 

D T R B C H T V O O B U I T ! 

No 34· 

Dit is de ve:rhel.lgende t.ütslag van de ve.rkiezingen 1950. Dooh niet 
alleen in de stad. Winst boekten ook de afdeling Zéist, Yeenendaal,
Drieber�en en Tiel. De .Bilt handhE:i.afde zich, terwij.1: Zuilen, aar
tensdijk en Jutphaas terug liepen. Ooit Culembbre verloor stemmen. 
De conclusie die we voorlopig mot,en trekken is dat deze uitslag
voor ons dist:rict be·:1iJst dat .het antdi communisme in werelüij'd1eid 
11inder invloed heeft dan men aan de hoevce.Lhe 1<1 van woorden door 
radio en pers wil doen gelove�1. Voor de stad in het bijzonder be
tekent het dat we v�n nu af alles ;:-10eten doen om de winst vast te 
ieggen in abonné's OF De Wa&�heid en door het verbeteren van de 
organisatie. Do regell!latige colportage met JJe iaarheid, het optre
den van onze gemeeuteraadsfractie i.v.b. met de woninitoestacden 
in onze stad, het 'verk van on:le bedri,jfsg:roepe n en buurtafdelingen 
dat is de vc:rkla:ring voor deze goede t.üt3lag. Ye:r:1oc:,en wiJ onze 
activiteit, versterken wij onze acties tegen de oor:og, voor uit
betaling van de tweeàe 5%, tegen de huurvo:rho{�ing, aan zullen wij 
het vertro..i ':'.m van het Ut:recl1 tse werte nde vc:ï..k ongetwi�feld nog 
st�rker doen worden dan in deze ver !�.:.e zingsui tslag tot ui 'tdruk.::ing 
invam. :Ren ·voord van waordexing voor de lmmerade!1 in da afdelingen 
die in deze verkiezingen onder vaak moeilijke omsthndie;heden het 
werk voor de verkiezingen ten uitvoer hebben �eb:racht. Hu.n voorbeeld 
moge. een opwelur:inr, zijt: voor hen die ook in deze campagne de weg 
nog, niet vot1den om. nu actieve steun aan het -partijwerk te geven. 
Kameraden, met nieuw élan en ve.rr-,te:ckt vertxouwen gaé n we de toe
komst te ge moet. De komende da6en staan in het teken vun de 1e Mei! 
Zorgen we ervoor dat deze îe iei een weerspi.e6el.ia0 is van de uit
slag in ons district!!! 

1- iii :3 I r1 � B ': l N G
De door het 1-.lJe i comité UtTecht aangevraagde demonstratie met
fakkeloptocht ia verboden zo 1de:r OJ)gave van redenen. Laat het een 
spoor.slag zijn voor. onze paxtij om ondanks dit .reactionaire %� 
}IJerbod de rode 1 Méi tot een succes te maken. wr; Kûtf'ëN rru BIJ ,EN 
IN ·DR tUIN VAW EET G·EBOUW MARIAPLAATS" VBRKU->PT 11"' IJ.E.JL1·;EFJERS
KAAR�E!� ! SJ'RE �H I� fl.ERAHD MA. S Ul:l.' ZAArmA:M. 

DE JEIKRAN'T Il, T\iEHKLLUirn�rnr:uK. 
Colporteert Zaterdag met de Waarheid] 

· Zaterdag 1rnmt de Waarheid uit in tweekleurendruk. Deze krant staat
in het teken van de eerste Mei. De afdelingen ontvanz3en een aantal
ext_�a colportagenummers.

V • ;ç_. __ JLE....b D 
De verkiezingen zijn geweest. De geldactie wordt echter doorgezet. 
d.w·�z. de busjes die nog uitstaan worden geleaigd J:!fl het geld wat
daaruit komt is voor het Yer ;Üe?.ingsfoncis bes'te '1t .' Haalt dus de
komende -zat�rdag nog de busjes, voorziet ze van een nieuw wikkel
en laat ze uitstaan voor het PPP fonas. Het blijft dus een permanent
busje voor het Jan Postma Pe:cs en Propaganaai'onds.

i 

n:a 1nEU'·1E BH C H REJ VA.:i MAO • 
Er is ean prachtige broch�re uitgekomen van ao Tse Toeng "Strategi
sche problemen van de :revolutionnaire oorlog in China. Nu de be
vrijding van Hainan, van Formosa en Tibet voor de deur staan en
!'eeds begonnen is, is deze brochure bijzonder actueel. De prijs is 
40 ot met vijf landkaartjes, 100 pagina's. Deze week ontvangen de 
afdelingen een aantal. Werkt met deze brochure in en buiten de 
partij. Verkoopt dit leerzame geschrift van de leidez der Chinese 
revolutie vooral op de be�rijven !! 

z"o.z. 



DE STA:tffi TOT lîU TOE IN DE VERKIEZINGSACTIE. 
:BH.thoven / 155,-- = 206 %
Afdeling 4 367,63 103 
Zuilen 285,-- 125,4 
den Dolder 27,-- 58 
Afdeling 6 100,20 57,3 
Cul�mbQrg 37,50 30 
Groenekan 11,-- 44 
Afdeling 1 273,25 43 
Afdeling 3 154,47 42,3 
Zeist 19,50 26' 
Afdeling 2 . 106,41 20,2 
Driebergen 9,42 18 
w�rk�poor 4,50 4,5 
District 91,--

(inbegrepen collecte Tivoli) 
------�-----------------·-------------

Totaal · "1641,88 65,6% 
We zien.aan. deze ranglijst dat de afdelingen :Bilthoven en Stad 4 
hun voorsprong op de anderen hebben vergroot. Zuilen schijnt nog 
wat achter de hand te hebben, jammer genoeg deze week niet afge
rekend. Doordat .Zuid (6) niet afgerekend heeft is �en Dolder op 
de plaats van Zuid gekomen. Kom makkers uit Zuid, jullie zijn • 
toch -niet uitgeteld met de centen voor het verkiezingsfonds? 
Culemborg, afd. 1, Groenekan, Afd. 3 en 2, Zeist en .ûrieberBen 
verbeterden allen h•1n percentage. Veener1daal heeft nog niet af
garekend en k�nnen we niet op de ranglijst zetten. Ook met Tiel 
is dit het geval. Kom makkers, jullie uitslagen van de verkie

zingen '"!a:r-e� 6oed, je kunt nog op de ranglijst vermeldt worden,
maar rel-;e nt dan detc 1,veek nog af. Afgesproken? 
,Dus deze week waar dit nog niet is gebeurd, de busjes ledigen en
van een wilckel voorzier van het PPP fonds. 
We .zijnals district op-weg naar de vervulling van onze taak. 
\'fe kunnen êl' komen al� we willenl 
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Onderwerp: M ededelingen berichtgever 'î.i ')� ,-: 5 MEI ·195(). 
1

--------------------------- �---------- �----------� 
OP KAART -·-

Ber icht�ever b�trouw"?aar ACD/ ACD/ & '-t.ó> 2. waardering bericht: idem 
-------------------------- . 1 ------- --------------

PAR: ó' 3 6 J Z 
])e partij is op de hoogte va wat

�
or "Demka" te Zuilen 

aan de Hembrug is geleverd en met we ke schepen het materi
aal is vervoerd (zie ook rapport A/ -352'50 dd 17-4-50). 

Inmiddels is SIEMENTJE DE KONING, geb. 3-9-23, volgens 
inlichtingen van partijzijde, bij "Demka" ontslagen; zij 
was daar nog niet vast aangesteld. Door de Arbeidsbeurs te
Utrecht werd echter geen genoegen genomen met dit ontslag. 

GNIRREP heeft erop gewezen dat arbeiders die ervoor in 
de gelegenheid zijn moeten nagaan wat de fabriek waax zij 
werken produceert en voor wie. Hij gaf het advies te lezen 
wat er onder de tekeningen staat en wat op werkbonnen staat
vermeld; dikwijls treft men hierop de naam van de besteller
aan. 

Op 29-4-50 zou aan de fabrieken in Utrecht een 1-Mei
manifest worden uitgegeven (zie bijlage) 

Door het bestuur van de partij wordt er over beraadslaagd
om de vrouwen te laten demonstreren bij fabrieken onder het
motief: · 11tegen oorlogsproductie". 

De arbeiders moeten worden opgeroepen om zich solidait te
verklaren met de havenarbeiders wanneer de eerste wapen
zending komt. 
Een oproep van het Wereldvakverbond moet in de bedrijven

worden opgehangen (zie bijlage). 
De uitgave van "De US SR in bouw" heeft een dusdanig succes

dat de aflevering in gedrang komt. 

Bijlagen: 2
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van het 1 M.ei-Comi t é 

AAN alle HOOFD- en HANDARBEIDERS van UTRECHT en omgeving 

Kameraden, 
.Op initiatief van de 'Eenheidsvakcentrale is dit jaar eem. 1 Mei-Comité 
gevormd,bestaande uit personen van alle progressieve organisaties in 
Utrecht,dat zich met de volgende oproep tot U richt. 

Dit jaar zou op 1 Mei een grote Openlucht�eeting worden gehouden op 
het Paardenveld te Utrecht.Naast de medewerking van zang- en muziek
verenigingen, zou na afloop van de meeting een grote fakkeloptocht 
worden gehouden,teneinde met leuzen de wil van het werkende volk op 
de, feest dag der arbeiders, de 1 st e Iviei, kenbaar te makep.. 

Echter,na verkregen toestemming van de Politie is dit op het laatste 
door B. en w. van Utrecht verboden. 

Ondanks deze tegenwerking kunnen wij U echter mededelen,dat de 1 Mei 
viering t6ch doorgaat,n.l. in de t'uin achter het gebouw van "De 
Waarheid", 

MARIA.PLAATS 18, te Utrecht 

Kameraden, de omstandigheden,waaronder gij dit jaar het Meifeest 
viert, zijn van buitengewoon ernstige aard. �en ni�tawe mensen.slachting 
waartoe het internationale groot-kapitaal, onder 1 ei ding van Amerika, 
de plannen reeds heeft gesmeed, bedrei_gt de volkeren. 

Gij moet U instellen op een periode van verscherpte klassenstrijd 
die veroorzaakt wordt door het waanzinnig drijven van het groot
kapitaal om ten koste van de arbeidersklasse uit de crisis te komen. 

Werkende mannen,vrouwen en jongeren! 

De voornaamste voorwaarde,waaraan zal moeten worden voldaan om m�� 
succes te kunnen strijden tegen dit geväar, tegen de aantasting van 
Uw democratische rechten en vrijheden is: 

DE EENHEID VAN DE-ARBEIDERS�'"LASSE 
Thans is onze eenheid noodzakelijker .dan ooit. 
Verenigt U in de strijd en gij zult overwïnnen! 

� LEVE DE !ERSTE MEI! 
L�V� DE INTERNATIONALE ARBEIDERSSOLIDARITEIT! 
DE!lt10N$TREERT EENDRACHTIG VOOR VR�DE EN BROOD! 
BEZOEKT ALLEN DE GROTF- 1 MEI-BIJEENKOMST OP 

MAANDAG, 1 MEI a.s.,des avonds 8 uur in 
------------------------------------� 

--------------------------�-

---------------�-------

Spreke+: GERARD MAAS Medewerking van het Zangkoor 
11foORG".'NROOD 11 

G�FT DIT MANIFEST DOOR AAN UW COLLEGA'S!!! 
--------------------------------------------

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

Het 1 Mei-Comité. 



Arbeiders en arbeidsters in de Metaal

en Mechanische Industrieën van de 

gehele wereld ! 

de gehele wereld zijn van zeer 

ARBEIDERS EN ARB VAN DE KAPITALISTISCHE 

LA 

moeten smeden tegen Uw klassebroeders in d landen van het socia-

/vlaak van..,..�_..__ dag van 

hten frijdende 

ARBEIDERS E 

DER ONDERSC 

Volgt de � ereldvakverbond
Versterkt de algen,ene strijd van de arbeidersklasse: 

Om alle werkende massa's van de gehele wereld te verenigen; 

Om _het.imperialisme. met-�ijn misdadige-oorlogsplannen te vernietigen; 

Om het gemeenschappelijke verlangen van de werkers van alle landen te verwerkelijken: 

VREDE - VOOR EEN BETER BESTAAN 
; 

Leve de Eerste Mei in de Eenheid van Actie van de internationale 
arbeidersklasse voor V recJ.e, Democratie_. en Vooruitgang! 

DE INTERNATIONALE UNIE VAN VAKBONDEN IN DE METAAL- EN 

MECHANISCHE INDUSTRIE:l!:N (B.A. V /H WERELDV AKVERBOND) 
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Verbinding: 19 
A/3 no 365'50 EVC 

Betreft: Uw schrijven no 79415 dd 17-4-50 

Naar aanleiding van Uw bovenvermeld schrijven kan het 
volgende voorlopig worden gerapporteerd: 

In verband met het organiseren van de EVC-jeugd wordt 
te Utrecht in EVC-kringen nog steeds de naam Jaap Wild
schut genoemd. Van zijn definitieve plaatsing te Utrecht 
is echter tot op heden nog niets bekend. 

Of deze Jaap Wildschut identiek is aan Jacob Wildschut, 
geboren 17-4-24 te Amsterdam, is nog niet met zekerheid 
vastgesteld kunnen worden. Indien U de beschikking heeft 
over een foto van laatstgenoemde, zal ik het op prijs 
stellen ·deze te mogen ontvangen • 

In het EVC gebouw te Utrecht komt thans veel een zekere 
Berghuis uit Zaandam (Verb. 19- vermoedelijk G.C. BERGHUIS 
uit Wormerveer, lid hoofdbestuur van "De Metaal"). Deze 
zal ook de redactie van de circulaire verzorgen die aan de 
leden wordt rondgestuurd in verband met de op 3-5-50 te 
houden algemene ledenvergadering. Berghuis reist veel naar 
Limburg en speciaal werd Vaals in dit verband genoemd 



Antwoord op uw schr�ven: 
No�66 a.a. J3-4-'50 /1 1 ' � 1,-�- ,,_D-�tu.'11: 9 Mei 1950. 

Betr.: 
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Naar aanleiding van een dezerzijds ingesteld onderzoek 
heb ik de eer U te berichten, dat genoemde SCHIKKEL en VAN RENEN 
in het bevolkingsregister alhier niet voorkO!llen. 

Slechts twee gezinnen, die de naam "VAN REENEN" - de 
naa..'11 "Van Reenen" geschreven met 3 "e's" - voeren, staan alhier 
als ingezetenen dezer gemeente aangegeven. Eén hunner is predi
kant bij de Gereformeerde Kerk, terwijl de andere ambtenaar b� 
de Nederlandse Spoorwegen is. Beiden zijn lid der Anti-Revoluti
onnaire Partij en zij, zowel als hun huisgenoten, staan op poli
tiek en maatschappelijk gebied zeer gunstig bekend. 

Het verdere ingestelde onderzoek met betrekking tot 
de mogelijkheid, dat beide personen leven onder een gefingeerde 
naa"ll of dat zij, deel uitmakende van de gemelde bespreking, al
daar een gefingeerde naa"ll hebben opgegeven, heeft geen resultaat 
opgeleverd. 

Volgens mijn mening komt van de alhier bekend zijnde 
co!Tl."llunisten niemand in aanmerking voor het houden van besprekin
gen met vooraanstaande communisten. 

De mogelijkheid is niet uitgesloten, dat de woonplaats 
verkeerd is opgegeven en de letter "o", voorkomende in de plaats
naa.'11, een 11 1 11 moet zijn. 
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Verbinding: 19 
A/1 no 423'50 CPN 

VERTROUWELIJK 

Datum: 8-5-50 

Onderwerp: Berichten uit het partijgebo�w d�_......., ________ � te Utrecht. 

�=�t��i��ü�:��i��r:�;i:---------------�· =,-��;,-��� -
________________________________________ 11t: --:;' 7 --;;-.T/ 4 -

Eerst werd er op gewezen dat op het ogenbl n n,ke,;J.. 
activiteit moest worden doorgezet. Nu de meeting op 1 Mei 
in Utrecht verboden is, doen "wij" niets ondanks de tele
foontjes van verschillende mensen om toch een of andere 
actie te ondernemen. Dit is niet omdat wij bang zijn voor 
de reactie maar het is een beleidskwestie. 

Vervolgens werd gesproken over de Russische geheime dienst 
die te Utrecht uit 7 pe�sonen zou bestaan en welke personen 
met vooraanstaande mensen in contact staan. Volgens de ge
gevens van deze dienst zijn de regeringspersonen goed op 
de hoogte van de bedoelingen van de partij en zouden er .r" 

\ spionnen zowel in de dagelijkse als in de districtsbesture1fl' 
De inlichtingendienst van de CPN staat verbaasd dat de r e
gering zo veel weet. 

Bij een andere gelegenheid werd over Rusland gesproken 
en werd beweerd dat binnenkort de Russen tot actie zouden 
overgaan. Er zouden verschillende plaatsen achter Berlijn 
zijn die geheel door Russische militairen worden bewoond 
en streng geïsoleerd zijn. Er werd zelfs gesproken van 5 
divisies die geheel paraat zijn. 

Zie ook rapper\ E/8-424' 50 Vreemd. dd 8-5-50 
�:(bericrhten uit Poolse kringen). 
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No. 870 - Geh.�ers. I 

Betreft 

Ant. op 

, 

Polman en Sjaan Brouwer. 

No. �66, dd. 13-4-50. 
- !'_17 �El 1950· j 

ACD/ JJcr�Y 1
Naar Lanleiding van Uw bovenvermeld schrijven, 

heb ik de eer UHoogEdelGestrenge te berichten, dat de 
in dit schrijven genoemde personen niet st&an inge
schreven in de bevolkingsregisters te Maarssen en 
Breukelen. 

Ook een verder ingesteld onderzoek n�ar de woon
of verblijfplaats van deze personen heeft geen resul
taat opgeleverd. 

De tandacht blijft echter op deze personen ge..a

vestigd en bij bekend worden van positieve gegevens 
zal U dit terstond worden bericht.-

De Bilt, 16 Mei 1950. 



VERTROUWELIJ!Ç 

Verbinding: 19 
A/1 no 443'50 CPN 
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, b_ft.. ' \Datum: 13-5-
El l!6l --·---

Onderwerp: �erichten uit het partijgebouw der, G,P J /1�! l in Ut re ch t . l,.;-...:.-�,1-6...-c.--
------------------------------------------------------1 ----

Berichtgever betrou.wbaar 
Waardering bericht idem 
Datum ontvangat bericht: 11-5-50 9r 

Er is besloten om voorlopig geen grote vergaderingen te 
houden in verband met de toestanden in het buitenland. 

1- Schalker zou. gezegd hebben op een vergadering van districts
besturen dat alle bekend staande commu.nisten u.it de staats-

4' bedrijven en grote fabrieken geweerd zu.llen worden en dat 
het niet uitgesloten is dat de gehele partij verboden wordt. 

j Daarom moeten de leden die onbekend zijn onbekend blijven; 

e'nieuwe ? 

deze personen moeten geheel zelfstandig naast de partij 
� komen te staan. De activiteit achter de schermen moet ge-
l reorganisserd worden en betrou.wbare/leden moeten worden in

geschakeld. Vooral de militairen die u.it Indonesië komen 
ku.nnen een belangrijke rol spelen. In Du.itsland wordt de 
druk van de bezettingsautoriteiten steeds groter, vooral 

• 

r,�· .,. 
r 

in de Engelse zone. Om hieronder u.it te komen moeten vooral 
de jongeren zich aansluiten in organisaties, waarin ook 
andersdenkenden zijn georganiseerd, zoals wandelsport-, 
dam- en schaakverenigingen, kaartclu.bs, enz. In dit geval 
moeten en kunnen de jongeren en de onbekende leden door
werken zonder dat zij altijd onder controle staan. Thans 
moeten wij (districtsbestuur) vertrou.wde leden aanwijzen 
die in de gelegenheid zijn na te gaan, hoe sterk de mili
taire kazernes bezet zijn, wat voor troepen en welke warenen
ter beschikking zijn, waar deze wapens zien bevinden, o 
ze compleet zijn of dat de ontbrekende onderdelen ergens 
anders zijn opgeborgen. Voorts, wat wordt er ten beho�ve 
van militaire doeleinden gebouwd? Welke strategische punten 
"worden bezet gehouden of zu.llen direct oezet worden? 
Amerika levert nu wapens, Rusland zal ook wapens gaan leve
ren. 

Een zekere VERMOUTH deelde mede dat de domste fout die 
Amerika gemaakt heeft, het verbieden van de communistische 
partijen is. Dat de communistische partijen in Europa onder 
druk worden geset is ook de schuld van Amerika. Hoe meer de 
partij onder druk wordt gezet, des te harder groeit zij. 
Vooral de jongere generatie die nog niet stemgerechtigd is, 
is 2 x zo groot als de partij. Als de regering verstandig 
was, - maar dat is zij niet - liet zij de communistische 
partij ongemoeid. Wij weten dat het in regeringskringen 
een punt van overweging uitmaakt, de communistische partij 
uit te schakelen. Is het in Amerika beter geworden sinds de 
partij onmogelijk wordt gemaakt? De stakingen en sabotage 
nemen daar hand over hand toe. Stemmen op de CPN hier heeft 
toch geen zin, elk voorstel van de communisten wordt ver
worpen. Enige tijd later dient de P.v.d.A. hetzelfde voorstel 
in en prompt wordt het aangenomen. Wij zijn niet van plan 
de P.v.d.A. de weg gemakkelijk te maken. Er zijn altijd men
sen die zeggen: wat de communisten er niet door kun[\en krij-
gen, kan de P.v.d.A. wel. 

W"'. 

\\ 

�EZIEN: -
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VERTROU?!EI.IJK. 

Betr. Comml.lnistische on

�

ngsplaats. D. 1911 Z

19 El·1950 

,. \ 

p t1r711 
In antwoord op Uv; schrijven No. 81615, • a.

1

'25 '"1tprt 
1950, wordt medegedeeld, dat dezerzijds niet is kunnen blijk�n, 
dat de door U verstrekte gegevens op waarheid berusten. 

Adrianus van ALPHEN, geboren te Utrecht, 9 Januari 1903 
en Lucris Dekema Ebbo Johan KRAMER, geboren te Vreeswijk, 27 
April 1889, zijn. te Leiden onbekend en staan niet ingeschreven 
in de Bevol�ingsregisters te Leiden. Bij de bewoners van 
perceel Breestraat 56 zijn zij eveneens onbekend. 

In genoemd perceel (Breestraat 56) is gevestigd het kan� 
toer van notaris Jan Cornelis van ECK, geboren te Oe�stgeest, 
25 September 1898, wonende te Leiden, Zoeterwoudse Singel 25. 
Als huisbewaarder voor genoemde notaris is in dit perceel 
woonachtig het kinderloze echtpaar Willem van den OEVER, ge
boren te Leiden, 1 December 1911, van beroep timmerm.,6 en 
Clara de HAAS, geboren te Almelo, 22 Februari 1915. Not�ris 
Van ECK treedt op politiek terrein.niet op de voorgrond, doch 
vermoed wordt, dat hij georienteerd zal zi)n op de C.H.U • 
Van hem is niets ten nadele bekend. Zijn naam komt in de 
Politie-administratie en in de administratie van de P.R.A. 
alhier niet voor. De huisbewaarder Van de� OEVER is politiek 
onverdacht. Hoewel hij geen lid is van de P.v.d.A. is hij wel 
op die partij georienteerd. Zijn naam wordt evenmin genoemd 
in de administratie van de Politie en de P.R.A. alhier. Hij 
is behalve huisbewaarder, als timmerman werkzaam bij de kunst
vuurwerkfabriek van A.J. KAT ye Leiden. In verschillende Her
vormde kerken trad hij tevens op als organist bij kerkdiensten 
Sedert het laatste jaar is hij organist bij de Vrijzinnig 
Hervormde gemeente te Leiden, welke Zondags-ochtends gods
dienstoefeningen houdt in het Volkshuis aan de Apothekersdijk 
te Leiden. 

Na informatie werd verzekerd, dat in perceel Breestraat 
56 nimmer ont�oetingen van communisten plaats hebben of hebben 
gehad • 

Leiden, 17 Mei 1950. 
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'RAFroRT van D. r
voor: ACD 8389./
Van: D/VI 

Betreft: Siementje de Konins• 

De Hr. Lina (Marid)bericht het navolgende: 
Geval met Siement.ie de Koning met ID Utrecht ongenomen. Mededeling

ontvangen dat S. de K. inmiddels bij de Dernka vertrokken is in verband be
eindigen van haar prmeftijd op 30 Anril 1950. Op 26 April is v.d. Mijll
Dekker, personeelschef bij Demka met ID Utrecht overeenl".ekomen om s.a.K.

te ontslaan hetgeen dan ook is �eschied. Bi.i verp,issinR vms de proeftijd
van S.d.K. gesteld op dr:te maanden, terwijl de wettelijk vastResrelde ter-

.mijn hoogstens twee maanden bedraugt. Hierover is noa een en ander te doen 
geweest daar S.d.K. hierover bij het G.A.B. haar beklag deed en rr,et alle 

geweld in dienst bij de Demka wilde blijven. Door het maken van een fout
harerzijds, niet meer op kantoor komen, kon het ontslag met een extra 
maand gehandhaafd blijven. 

Zij was een prima kra.cht maar zat op een uiterst belangriike plauts, 
deoiteuren-en crediteureriàdministratie en reserve telefoniste en men vond 
het beter haar zo spoedig mogelijk van haar functie te ontheffen. 

Op 3 Mei 1950 deelde ID Utrecht schriftelijk aan BVD mede, als
vervolg op rapport dd. l? April 1950 betreffende S.d.K., dat zij met inpang 
van 1 Mei 1950 ontslagen was, terwijl op 4 i:ei 1950 naar aanleiding van het 
rapport d.d. 1? April j .1. aan de Hr. Line verzocht werd dit met ID Utr�crt 
op te nemen om t.o.v. Siementje de Koning geen actie te ondernemen • 

D/VI, 19 Mei 1950 

,.. . ' .. 
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G E H E I M 

Verbinding: No.12 

-,.OSS .13/540 16 

Onderwerp: Vaststelling 

20 IJei 1950. 

identiteit van een onbekende vrouw 

B.O.S. van 13 Januari 1950 -·
No.76327 M.v.B.i. A(D/J),9�1 

.. 

Naar aanleiding van Uw terzijde vermeld schrijven 
wordt medegedeeld, dat de identiteit van de vrouw wier 
foto door U was bijgevoegd, tot dusverre niet kon worden 
vastgesteld. 

Voorzover kon worden nagegaan werd zij tot heden niet 
�fin C.P.N.�kringen te 's-Gravenhage opgemerk t. (einde) 

{ 
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Verbinding: 19 
A/1 no 458'50 Vredesbew. 

22-5-50

Onderwerp: Demonstratie voor de Vrede, gehou en te 
Utrecht op 16-5-50. 

---------------------------------------------,----= 

Berichtgever betrouwbaar 
Waardering bericht: idem 
--------------------------------------------

1 
- l-'-7:f'"g-y -

(Bericht uit het partijgebouw der CPN te Utrecht, .:�eko
men 19-5-50). 

Aanvankelijk was besloten, op Woensdag, 17 ei 1950, te 
Utrecht een demonstratieoptocht voor de vrede te houden. 
Aan vertrouwde leden werd gevraagd, de partijgenoten aan te 
sporen aan deze optocht deel te nemen. Hieraan werd voldaan 
en verschillende leden zegden hun medewerking toe. 

DAVID MOSCOU (25-7-99), lid plaats. centrale der EVC, 
gooide echter roet in het eten door op eigen houtje ledàn 
der C:PN op te wekken, zich op .:!.§ Mei '50 op het Vredenburg 
te verzamelen voor een optocht. Het gevolg was, dat vele 
leden niets wisten en de dag daarop pas hoorden dat de op
tocht reeds had plaats gehad. 

Verb. 19: 
De optocht zelve vond plaats op 16-5-50 om 20.45 uur en 

bestond uit plm 60 personen (mannen en vrouwen), die allen 
waren voorzien van spandoeken, waaxbij enkele van 3� m. 
lengte. De stoet werd samengesteld op het Vredenburg en 
via Lange Viestraat, :Potterstraat en Neude ging men tot de 
Voorstraat. Sommige spandoeken, bevestigd aan 2 stokken, 
werden door twee personen gedragen, andere door een persoon. 
Bij de Voorstraat werd de groep door de politie verspreid. 
Hierbij werd aangehouden WILLEM NICOLAAS CROMJONGH, geboren 
te Amsterdam 22-10-10, ijzerwerker, wonende Siemensstraat 8 
te Zuilen, lid C:PN en EVC. Hij was een der dragers van een 
in be slag genomen spandoek met het opschrift: 11 Geen oorlog 
maar Vrede, verbod van de Atoombom" en verklaarde aan de 
politie niet te weten wie de leider was, doch wel dat het 
niet van de cornnrnnisten uitging. Verder zijn geen n.amen op
genomen of spandoeken in beslag genomen. Tijdens de o_ptocht 
passeerde een marinier aan wie door een van de deelnemers 
aan de optocht werd toegevoegd: "Wij hebben geen bl'ê.tgd aan 
onze handen" of woorden van dergelijke strekking. De marinier 
nam dit niet en wilde deze persoon vastgrijpen om hem aan de 
politie over te leveren. Hiervan was een vechtpartij het ge
volg, waaraan mee'l:l.ere personen deelnamen, o.a. een zekere 
HENK CIRKEL. Tegen Cirkel is proces verbaal opgemaakt op 
aangifte van de marinier. 

(Vervolg bericht partijgebouw). 
Volgens zegsman is · t de o tocht het belan ri"kste maar 

de personen d · er zi "de van e s oe 

,re e Jes 1pt" Zodoende krijgt een buitens aander de indruk
aat voorbijgangers de relletjes uitlokken. 

Iemand uit Amsterdam wees erop dat Moscou eerst meer over
leg moest plegen en niet in dergelijke gevallen partijleden 
in moet schakelen. De optocht wordt als mislukt beschouwd. 

-2-
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Wij kunnen voor Pinksteren beter een andere optocht orga
niseren en dan de Ned. Vrouwen Beweging inschakelen. 
Het hoofdbestuur in Amsterdam moet thans zijn toestemming 
geven. Dat het hoofdbestuur wordt ingeschakeld vindt, 
volgens zegsman, zijn oorzaak in het feit dat, ingeval er 
bekeuringen worden gemaakt, deze door de partij worden 
betaald • 
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Onderwerp: Berichten D.it het par
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C-l. lk,IIMÀ ·· 
Het is zegsman opgevallen dat de gesprekken in het 

�:�-.f gebollw meer en meer achterwege blijven. Hij wijt dit aan 
J�A�� het feit, dat de nieuwe politiek secretaris uit Amsterdam .,., ... ,._ ... ( 0 (Verb. 19- Van deze is nog alleen bekend dat hij "Henk" 

/
p

i�( wordt genoemd. PIETER GNIRREP is naar Twente overgeplaatst) 
bv• hier de schuld van is. Aan de andere kant is hij bang, 
/ -� dat er iets is gebeurd waardoor men weet dat er politie

spionnen zijn. Dit laatste brengt hij in verband met het 
feit, dat 

-t._ SMITS-TA�BOWSKA, Lidia Mikiliwna (1-5-19) 
1 VAN DER VELDE, Richard, ( 17-1-10) 
}- ULTZEN, Christiaan, (13-6-1900) 
-t- PIJPER, Hendrik Jan (10-2-06)
,f--VAN DIJK, Hendrik (5-4-1900) en
+ VLUG, Jan ( 4-4-87)

ten koste vanalles moeten trachten de spion in handen te
krijgen.
Ook zijn verschillende meisjes-belast met het volgen van

· leden.
(Betrouwbaar).

De plaatsen, waarop in verschillende bedrijven door 
opzet ongelukken gebeuren, worden steeds zorgvuldig door 
communisten uitgezocht. Zij kiezen nl. de plaatsen zo, 

Q. dat daar een ongeluk aan verschillende oorzaken kan worden
geweten.

// 
( 

,, De munitieschepen die in Ame.rika verongelukt zijn, zou-
�� den aa� sabotage ten offer zijn gevallen. Er zouden meer-

J;i1f/ jdere schepen voiligen en ook wel zouden schepen uit Amerika 
�ertrekken die onderweg verongelukken. 

-----

Op 27-5-50 zouden vredesdemonstraties te Utrecht worden 
gehollden, bestaande uit het verspreiden van de "Vredes- · 
krant". Hiertoe zijn 1000 exemplaren te Utrecht aangekomen. 
Dok zou een optocht worden gehouden. Deze optocht is we
gens gebrek aan medewerkers niet doorgegaan. 

In de aÏgelopen week zouden Russische vliegtlligen boven 
ons land gevlogen hebben om de vlootmanoeuvres van de ge
alliëerden te kunnen gadeslaan. 

De Russische boten kunnen met elkaar in verbinding 
treden door middel van kabels waardoor geen radio of 
seinenstelsel noodzakelijk is. ( ? - Verb. 19), 

-blad 2-
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In de rapporten van Verb. 19: 
A/1 no 17'50 CPN dd 5-1-50,/tt,q,77S3b/�.7r7B-s-· 
A/1 no 91 1 50 CPN dd 25-1-50, C.0?96ytP 

�0 �C/1 no 120'50 CPN dd 6-2-50 en f!.o 7fyy (. " .1.,.. 
A/1 no 201'50 CPN dd 1-3-50 Cö 9/o S'l _ (1 � ,

VI-.
. e.,· . 

werd gesproken over een zendinstallatie. Deze is gebruikt 
in Amsterdam, IJmuiden en Hoek van Holland. In Amsterdam 
zou het mislukt zijn door te grote storingen. Te IJmuiden 
en Hoek van Holland is het geslaagd. De bedoeling is, dat 
in geval van actie, op déze punten plus 2 onbekende punten 
een dergelijke installatie staat, waardoor verbinding met 
de Russen verzekerd is. 
(betrouwbaar). 

Zegsman wi�st er op, dat Russische personen de laatste 
tijd naar Rusland vèrtrakken. Ook Tambowska voornoemd 
wilde naar Rusland, doch op haar aanvrage zou afwijzend 
zijn beschikt. Wel zou �ij worden toegelaten wanneer zij 
komt met haar kind en in het bezit is van echtscheidings
papieren. 

Verschillende Russische personen komen in ons land met 
een opdracht •. Zij komen hier op verschillende manieren 
en gaan na 3 maanden weer terug. Vaak zijn zij voorzien 
van papieren waaruit hun Russische nationaliteit niet 
blijkt. 
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VER T R O U ELI J K. 

Dezerzijds werd bericht ontvangen, dat �ieter 
GNIRREP, geb. 14.5.1918 te Amsterdam, wonende te .Am
sterdam, op de voorgrond tredend communist en laatste
lijk politiekesecretaris van het district Utrecht der 
c.P,N., door hot hoofdbestuur dier partij, naar TWente
zou zijn overgeplaatst.

Ik moke U verzoeken mij te �illen doen inlichten, 
wanneer betrokkene in Twente mocht worden gesignaleerd. 
Het is niet ?aarschijnlijk, dat hij zich zal laten in
schrijven in het bevolkingsregister van een Tllentse 
gemeente. 

Het Hoofd van de Dienst 
namens deze: I.. I.. van Laerè

Ontv, tew: .. � ............... - , r

I / ..................... 
-

Ra pel : ................. .
p ............ -

,A.n\VfOOic1 : ......................... . 
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P. Gnirrep 

IIIg/IIIo 3x VERTROUWELIJK. 

Dezerzijds werd bericht ontvangen, dat Pieter 

GNIRREP, geb. 14.5.1918 te Amsterdam, wonende te Am
sterdam, op de voorgrond tredend .communist en laatste
lijk politiek secretaris van het district Utrecht 
der O.P.N., door het hoofdbestuur der partij naar
TWente zou zijn overgeplaatst. 

Ik moge U verzoeken mij te willen doen inlich
ten; wanneer betrokkene in �ente mocht worden gesig
naleerd. Het is niet waarschijnlijk dat hij zich zal 
laten inschrijven in het bevolkingsregister van een 
Twentse gemeente. 

Het Hoofd van de Dienst 
namens deze: 

Aan de Heer 
Commissaris ven 

te 
Politie { 11], 

, l.. L. van l,.�ern

Ontv. be�---··········-··---

HENGELO. Rappel : ..... !.L .. ,.. .............. -!...1-

Antwoord : ..................................... --
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VERTROUWELIJK. 

Dezerzijds werd bericht ontvangen, dat Pieter 
GNLJIBP, geb" 14.5"1918 te .Amsterdam, ionenda te Am
sterdam, op de voorgrond tredend com unist en laatste
lijk politiekesecretarie van het district Utrecht 
der c.P.N., door het hoofdbestuur der partij naar 
�7ente zou zijn overgeplaatst. 

· Ik moge U verzoelcen mij te willen doen inlich
ten, wanneer betrokkene in �vente mocht worden gesig
naleerd. Het is niet ··,aarsch.ijnlijk dat hij zich zal 
laten inschrijven in het bevolkingsregister van een. 
�ventse gemeente. 

Aan de Heer 
Commissaris 

te 
AI.MELO. 

van .Politie 

• ·

. ';)·, . 

Het Hoofd van de 
namens deze: 

I ffe/ 
Ontv. bew: .......... -......... -

Dienst 

L. L. van Laere

Rappel .................... -.................... 

Antr.:..;uo:J. : ............................................... ---
.--4- .-·\. � .. 

. ... \ . ��" ·.:



AAN: A.C.D./ P.A. 
VAN: B IX No. 395 / 1950 
Bestemd voor: Ho fd B (t b ) o • •  v.B III
No, 

� Bericht op schrijven no. 81566 ; d.d. 
/ 

19 April 1950 

Hierbij heb ik de eer U te doen toe
komen een rapport in duplQ betreffende: 

1\:i2IX�Xpj:� 

JACOB.QORNELIS DEKING - DURA,geboren te Zwolle 11 Janu
ari 187?;wonende te Nairobi {Brits Oost Afrika). 
Een foto van betrokkene gaat hierbij. 

N.B.' MogM:i.jk nog van
interessè :va.or: 

9 Juni , 1� 50 
B IX. 
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Betreft:
l
identificatie van Ir. Jacob Cornelis DekinP-Dura, o."'- ten wiens name, omstreeks April 1930, is af,.,.erre

.. ��. ven het autonummer R.-402?.

�-�� 
��;·/

�9-1· 
/" 

Op 19 iviaart 1930, is door het Departement van 
Waterstaat en Verkeer, het autokenteken 'R..-402? 
af,...e.,,.even at n: 
Jacob Cornelis DekinP-Dura, ,.,.eboren te Zv.rolle 11 
Januari 18??. Nederlander, van beroep civiel inrre
nieur, wonende te Nairobi (Brits Oost t.frika.) 
Betrokkene verbleef als verlof,.,.nnr·er in ons lBnQ. en 
had zijn intrek rrenomen in het pand, stadhouderslaan 
104, te· 's-Gravenhace. 
Het pand Stadhouderslaan 104, werd destijds bewoond 
door: 
Si jtske Dekin,.,.-Dura, P"eboren te Zwolle 14-9-18?8 
Nederlandse nationaliteit niet behorende tot eniry kerk 
{'"enootschap, zonder beroep en on<'"ehuvrd. 
Mej. Sijtske Dekin"' Dura vesti.,,.de zich te 
se o) 3-4-190?, komende van Zwolle. 
Op 31-5-1930 vertrok zij met hacr brder 
Jacob Cornelis Dekin,.,.-Dura (betrokkene) neor Nairobi 
( Br. o. Arr. ) • 
20-10-1931 vesti,r,de zij zich te 's-Gravenhase, Nassau
plein 29 en op 18-1-1932 aan de Benoordenhoutschewe"
96. Zij vertrok 6p 20-10-1934 anderma�l nair Nairobi.
Zij keerde in Pezelschap van haar broer (betrokkene)
teru" op 30-10-193? en woonde te 's-Gravenhase, 'R..J.
Schimm.elpennicklaen 18.
AchtereenvolPens woonde deze dame op de volrrende
adressen:
10- 8-'40 HilversUJP,, Rembrandtla,n 35.
11-10-'43 Hilversum, Witte Kruisstraat 13.
13- 6-'45 Hilversum, 's-Gravenlandschewa" 9?.
31- ?- 1 46 Kortenhoef,Kortenhoeksedijk 158

21-10- 1 49 o. o. W. (vertrokken onbekend waarheen) •

. Betrokkene, Jacob Cornelis Dekin,.,.-Dura heeft in
1930, ,.,.edurende twee maanden in ons land vertoefd. In 
193? keerde hij teru,... in ons land en verbleef hier ca 
drie macnden. In 1943 is hij te Nairqbi overu_�n� 
Hij beweende te Nairobi een f8rm en was ei,,.enaar van 
een koffieplanta,r,e. .1ellicht wordt dus van bedoeld 
nummer ten onrechte r,ebruik "emaakt. 

Bij onderzoek bleek tevens dat aan.: 
Anna Charlotte Dekin,r,-Dura, ,.,.eboren 1-10-191?, te 
De 'Bilt, op 2?-5-1938, vanwef"e het Departement van 
Verkeer en 1.'laterstaatfautokenteken R.-?395 is af,,.e
.o-even. 
Genoemde A.Ch. Dekins-Dura kwam op 20-5-1938 uit Zwit 
serland in on·s land. 
L het

-2-
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Personalia: 

De volledio-e personalia luiden als volr.rt • 
.Anna Charlotte DekinP-Dura, P"eboren ·1-10-1917, te 
de Bilt. Dochter van 1Ïr. Frederik Cornelis Dekin."'
Dura, ueboren 21-7-1883 te Zwolle en Anna Philipine 
sëiiTff, wonende te Arlesheim bij Bazel (zw.). 

Na ha2r komst in ons land vestir-de zij zich te 
's-Gravenhase, R.J. Schimmelpennincklaan 18. 
Thans woont zij te 's-Gravenhase en houdt verblijf 
in het woonschip "Dieuwertje-Dijkema, ,,.ekentekend 
H.-8453, vaste lir-:plaé:i.t s  hebbende aon dG Harin,,.kade. 
Op 19-3-'45 is zij te Zurich (Zw.) ,.,.ehuwd met: 
Arnold Albert GUttinger, ,,.eboren 11-2-'07, te Opfikon 
(Zw.Xwelk huwelijk 13-5- 1 47, te Zurich (Zw.) door 
scheidinP' werd ontbonden. Uit het huv,eli jk is een 
kind oeboren n.l. : 
Viktor Alexander, P"eboren te 's-Gravenhase, 13-5-•46. 

Als huidi.c!' beroep van l\Ievr. A. Oh. Dekino-Dura 
staat aan,,.eP"even, medisch assistente. 
Het destijds aan haar afP'e,,.even autokenteken n.-7395 
is tot op heden niet in,()'etrokken, alhoewel zij P"een 
auto meer bezit. 

Twee foto's van beyrokkene P"aan bij dit rapport. 

's-Gravenhaee, 2 Juni 1950. 
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In antwoorfl, .op Uw nevenvermeld schr !����--�� eer 
Uedelgestrenge te berichten, dat de identi eit van de vrouw, 
waarvan Uwerzijds een foto werd verstrekt, alhier tot op 
heden niet kon worden vastgesteld. 

Ook werd geen aanwijzing verkregen, dat er een vrouw 
moet zijn, die belast is met de in Uw schrijven omschreven 
taak. 

W· 



Betretfende:A.Westhiner. 

No.I.54-2/1950. Dienstgeheim. 0G 
. 1 

OP KAART (b.�)---. 
ACD/ '-i f) 

OAf:30-'8-50 \ l J\lUfl � 
1 

,-

k r ::,., 11- AfD/.r � "' _·j 
� 

A1s vervolg op mijn schrijven ddo. 27-3-1950,�. 54/ 
1950,betrekking hebbend op de familie Westhiner,kan ik 
U thans nadere mededelingen doen,die ik ontving van de 
echtgenote van Antonio Westhiner,geb. te San José,14-7-
1904. 

Westhiner gaat regelmatig allerlei bedrijven at,van g 
te tot kleine, zoals aannemersbedrijven, betonmaatschappi· 

·\ 
en,schoeamakerijen,enzovoort.Hij tracht daar stalen ge

�\. reedsohappen los te krijgen om te harden.Hij handelt on 
de naam F. Sporado en zegt uit Spanj'e afkomstig te zijn. 
De behandelingen,die hij het gereedschap doet onderga 

is de volgende: eerst slijpt hij het op amarilsteen of 
hij legt het in een zoutzuurbad,daarna laat hij het zgn 
inoliën. 
De eigenaars ontvangen de gereedschappen nat van dê o

teI"llg,waarna hij zegt,dat de gereedschappen eerst ge
bI"llikt kunnen worden als de olie e�in getrokken is.De 
prijs,die hij voor de behandelingen vraagt is f.1.25 p 
cm. Als de olie op het gereedschap opgedroogd is,blljkt, 
dat er aan het gereedschap niets verbeterd�is.Westhiner 
deed dit werk speciaal in 1 s-Gravenhage en omgeving,ook 
wel in de provincie Zeeland en in de gemeenten Roasen
daal,Breda en Haarlem.Hij heeft dit zelfs enkele malen 
in B.elgiij gedaan,o. a. in Brussel. en Turnhout.Ongeveer 
4 of 5 keer is hij voor dergelijke pzaactijken naar Bel
gië geweest. 
Hoewel hij van huis uit Rooms-Katholiek is opgevoed, 

doet hij practisch gesp110ken niets meer aan zijn geloo 
Momenteel moet hij samenleven met een vrouw,waarvan de 
voornaam is Bluma,de achternaam. is niet bekend.Deze Blu 
ma is een zuster van de vrouw van zijn broer Goorge. 

George is ongeveer 38 jaar oud.Hij daèt speciaal in 

\ 
violen.Hij reist veel in het Noorden van het land. 

) � �- Westhiner heeft geen uitgesproken poli t�eke mening. 1 Hij sprak weleens een enkele keer over politieke onder
werpen,waarbij vi� te constateren,dat hij we! enige 
voorkeur had voor politiek links-extreme ideeen.Volgens 
zijn vrouw was dit echter zeer sporadisch en wat verwar 
Zijn betoog had doorgaans geen enleele basis. Vol�ens haa_, \1 vaste overtuiging was hij geen communist. Toen hij nog b!J 
haar was,werd een neutraal dagblad gelezen.Door de vele 
verhuizingen hadden zij zeer vaak een��der dagblad. 

's-Hertogenbosch,7°-6-1950. 

� 
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DATi'" . 
� No ........... .. 

Kroon. J>"R: ..._- -e' 
. ,.. 

Schrijven dd. 13-4-50, 
No.81566. 

1 / 
;-
1 
1 1950 
l 1------

l_A �� 1_ t!.6:!: �.

Indien mogelijk, zal ik gaarne een 
lement ontvangen omtrent Kroon genoemd 
aangehaald schrijven. 

r van Poli tie, 

--...� ./ 

r"' 

.....aiïillinenlandse Veiligheidsdienst 
� J avastraat 68 

's-G RAVEN HA GE. 
------------�--------�---�
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ALPHEN AAN DEN RIJN, 30 Juni 1950. 
ALPHEN AAN DEN RIJN TELEFOON K 1720 - 3311 

No. 
.......... ,,.,..,. 
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PAR: 

- _J
rf.:ri /

Onderwerp: KROON./ ;Co 

en 27 Juni 1950 No. 81�66. 

--·· 

Bericht op:brieven van 13 April 1950 
Bijlagen: -

• 

i. 

In antwoord op Uw brieven van 13 April 1950 en 27 Juni 1950 No. 
81566 bericht ik U, dat deze aangelegenheid mijn volle aandacht heeft.

Bij mijn brief van 9 Mei 1950 verzocht ik U mij, indien zulks mo
gelijk was, een signalement te zenden van de in Uw brieven bedoelde 
KROON.-

Ik neem thans aan, dat dit U niet mogelijk is.-
Het aantal personen met de naam KROON in deze gemeente is 

dat dezerzijds een negatief resultaat van het in te stellen onderzoek 
wordt verwacht.-

Zou het hier echter niet kunnen betreffen de bij Uw administratie 
bekende Marinus Theodorus KRAMER, geboren 27 Juli 1919 te Rotterdam?

Ik hoop U spoedig nader in te kunnen lichten. 

DE INSPECTEUR
� KORPSCHEF VAN GEMEENTEPOLI E 

.1 'r!; J 

·V
1 

(N.G.Groothuijse.) 

Aan de Heer HOOFD VAN DE BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST 
Javastraat 68, 

's-G R AVE N H A  GE.-

·\."
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VERTROUWELIJK 1 
Verbinding: 19 Datum: 2 3��Ufti tm /

A/1 no 580'50 CPN .:.-=....ï-))iJ:i' •
Onderwerp: Berichten uit het partijgebouw d �ÇQN te ) 

· U"trecht en uit het EVC-gebou.w te Utrecht.
------------------------------------------------------------
Berichtgevers betrouwbaar 
Waardering berichten idem 
Datum ontvangst: 16-6-50 

Er komen de laatste tijd veel vreemdelingen in beide ge-
• bouwen. Met deze vreemdelingen bedoelt zegsman zewel buiten-

//

'
/ 

lande:rs als personen die hem onbekend zijn. Onder anderen 
werd in het partijgebouw op 14 Juni jl een persoon met één 
arm aan etroffen. IIBNRAR vmoeg aan deze persoon ��E:J�r' J,j, 
weer_ terug g1n[,l1a.�r B,e_lgj..ë. Uit het verdere gespxelë was 
zegsman �êoie en ëla�ez'ë persoon via Tilbu.xg en de Kloos
tergang (?-Verb. 19) terug ging naar België. (Zie in dit 
verband ook Uw schrijven no55834 dd 9-8-49 en ons antwoord 
hierop A/1-818'49 dd 25-1-50). 

I ( Op 12 Juni jl zijn JEANETTE CAROLINA GEERTJE STOFKOOPER
DE RIDDER en WIJBE BAUKE POSTMA 015-9-10) naar Amsterdam 

( ,?> l-o geweest; Stofkooper als vertegenwoordigster van de CPN en 
, Postma als EVC-er. Gebleken is, dat in Amsterdam een ver-

(/� gadering is geweest over de activiteit in de DUW-kampen. 
t,,_Y," �r zou zijn besloten dat de DUW-kampen in het vervolg zouden
� worden bezocht doox iemand uit Amsterdam en één persoon uit 

de omgeving van een dergelijk kamp of iemand uit de omgeving 
waar de betreffende DUW-arbeiders vandaan komen. Bovendien 
gaat iemand mee uit diè bedrijven, waaruit het grootste 
aantal DUW-arbeiders afkomstig i� 

Ook zou besloten zijn, in de grootste plaatsen van ons 
land vredesmee�ingen te houden. Nadat deze vredesmeetingen 

'
j/ geweest zijn, zou. eventueel tot andere acties worden over
� gegaan, n.l. het organiseren van stakingen. Ten aanzien van

Utrecht werd succes verwacht bij de N.S., het Autobusbedrijf 
en de Reiniging. Op de Gasfabriek zou. elke actie nutteloos 
zijn. 

De communistische kern van de gemeenteraad te Amsterdam 
IJadviseert en organiseert zo mogelijk �ommu.nistische raads-

1/_fracties in andere gemeenten. De Amsterdamse kern bestaat l uit 8 leden, waarvan 4 personen de partij en 4 personen de 
EVC vertegenwoordi

-
gen. Klachten van persihnen in dienst van 

gemeenten worden in deze kern bekeken en t.a.v. de behande
ling wordt geadviseerd. Ook moet deze kern zoveel mogelijk f aantonen dat de vredesmeetingen niets hebben uit te staan 
met de C1'N. Ook zou de Ned. Vrouwen Beweging voor dit doel 
in tweeën gesplitst moeten worden, om het communistische 
tintje dat aan de vredesbeweging is, weg te werken. J:-��U'

(' In het EVC-gebouw is iemand uit Rotterdam gekomen. Deze t,i- zou mèmenteel de leiding hebben en boven DAVID MOSCOU ge
steld zijn. Mosóou is belast met de zaken aan de Rechtbank 

k' <9t) /bs:>8 en het Gerechtshihf. In meer eenvoudige arbeidsgeschillen
� � V 'waarin EVC-ers gewikkeld zijn en waarbij de hulp van een 

Ë'lt - �e. ...... �A)
1
,advocaat nog niet is vereist, treedt Moscou als gevolmach

'<:it ��igde van de desbetreffende EVC-er op. 
-2-



-2-

/:
' De handtekeningactie inzake het Vredesreferendum leverde 

tot nu toe te Utrecht 3675 handtekeningen op; er is nog 
slechts een klein deel van de stad bewerkt. 

1'.1 JOHAN FERDINAND CHRISTOFFEL GRUNJJELER (31-3-19) had be
dankt als lid EVC omdat hij het lidmaatschapsgeld niet meer 

�·· kon betalen. Daarop is een regeling getroffen zodat Grunde
er nu/ 0,25 per week moet betalen. Volgens Moscou zal 

�;>'�rundeler als partijgenoot ter verantwoording worden geroe

)� 
pen omdat hij wel een paar nieuwe sportfietsen gekocht heeft. 

"'ê: }T: 
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Ontv- be'Yf' ..... �

1/ll�·""

'Rap-Pel : ... 11r
,,., .. .,. 

.::i f.rlL�-·· .... _.-
,ÄntWOO�U ; ................. , .. . 

. ' 

.. 

noa.v. schr. van Utrecht 88292 z. Co. 

Sinds ongeveer' 2 jaar komen af berichte�bin-
nen, waarin de mededeling is. vervat dat zekere BROUDlï'LETTE 
het contact onderhoudt tussen de Belgisvhe_en Nederlandse . 
oomroun1st1sche partijen. Ook, de namen ,driani en �alt of 
Gewelt-kwrunen 1n 'dit ve�band.ter sprake. Voort� een onbeken
de, die zijn rechterarm mist. Deze�zou midden Juni ons land 
bezooht hebben en weer naar Bèlgië zijn teruggekeerd. 

• 1.' • 

. Bij de R.-I"D. wor_dt, althans we.rd, een oartotheek bij-
. gehouden, wáarin personen met lichaamsgebreken worden gere

gistreerd. Ik ,verzoek U te doen nagaan o:
f 

daarin wellicht 
· een kaart voorkomt van iemand, 1iens naam op Broudelette,
Adriani of na ,-alt lijkt or die or:i andere redenen als bijvoor
beeld signalering van.Belgische zijde, smokkelen of.ver-
blijfsontzegging, in �ann:erking kom�.

(II!),. 

lt • . �

1-I.B • 

20 Juli 1950· 
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Verbinding: 19 
A/1 no 615'50 CPN 

VERTROUWELIJK 

Datum: 3-7-50 

Onderwerp: Berichten uit het partijgebouw der PN te 
Utrecht. ... },,.---, ;

"""'

Á-'--1. 61.1
-------------------------------------------------------------

In de omgeving van Zwolle is een bijeenkomst gJVeest van 
�militairen, die communist zijn. De bijeenkomst werd gehouden 
in äe open lucht op een terrein; als spreker trad iemand uit 
Amsterdam op. 

Aan de militairen die pas in dienst komen zou worden ge-
vraagd of zij communist zijn, of lid van een der mantelorga
nisaties. Diegenen, van wie bekend wordt dat zij communist 
zijn, hetzij uit hun eigen verklaring, hetzij via de politie 
of de burgemeester in hun woonplaats, wordàn op de achter
grond geschoven en zij zullen zeer zeker geen wapens in han
den krijgen wanneer het tot een treffen komt. 

Aan de militairen uit Indonesië die niet als communist be
kend staan wordt aangeraden om bij te tekenen; als communist 
bekend staande militairen moeten werk gaan zoeken. 

Er zijn plannen in voorbereiding om de partij te zuiveren 
van elementen, die: 
1) niet veel op vergaderingen komen zonder daarvoor aanwijs

bare redenen te hebben; 
t 2) bij de discussies blijk geven nog steeds te veel 
t kielzog van het� te varen. 
-

Volgens instructies wordt door de vreemdelingen in de eerste 
plaats gezorgd voor de handelingen die nodig zijn om het re
geringsapparaat buiten werking te stellen. Voor Nederland zijn 
dit de Polen, voor België zowel Polen als Fransen en Neder
landers. 

Zegsman wijst er met ernst op dat door de :r.._olen met wapens_ 
wordt gesjouwd; hij ziet echter geen kans er meer van te weten 
te komen. Door dezelfde Polen wordt volgens zegsman gesleept 
met "busjes" om op zekere plaatsen een dusdanige verwarring tè 
stichten dat daar politie, brandweer en ev. hulporganisaties 
de handen vol hebben, waardoor zij (Polen en partijleden) de 
politie�ureaux, het stadhuis, het postkantoor en het gebouw 
van de radiodistributie kunnen bezetten. (Verb. 19 - Zie ook 
de van een andere berichtgever afkomstige mededelingen in 
rapport Verb. 19 E/8-583 '50 dd 27-6-50). -·-·

Over de buitenlandse toestand werd het volgende bespro�en: 
Op 27-6-50 werd gevraagd of er instructies waren gegeven voor 
het staken en voor sabotage. Het antwoord was dat geen orders 
verstrekt waren. (Zegsman had de indruk dat de orders van het 
RJ;tssische consulaa1-Jnoesten komen). De toestand in Korea is 
d� Russen "te gauw" geweest en ze hadden niet verwacht dat 

. ..,,,.Amerika dlt antwoord geven zou. De Russen zouden momenteel 2 
/ divisies uit Duitsland hebben weggetrokken, 2 divisies bij 

Joego-Slavië en Griekenland en nog 1 divisie; de manschappen 
waren noodzakelijk voor werkzaamheden in eigen land. Het lag 
in de bedoeling van de Russen om wel in Azië iets te ontkete
nen opdat het Westen zijn aandacht en zijn troepen daaraan 
zou besteden, om dan pas het Westen aan te vallen. R 

Deze gesprekken werden gevoerd tussen DAVID MOSCOU, HENRAAY 
en enige onbekenden. 

-2-



-2-

De administratieve bescheiden der CPN ziJn overgebracht 
naar de kelder aan de Nieuwegracht onder de woning van 

1 ADRIANUS CHRISTINUS DE VRIES (25-2-15), wonende Zuilen
straat 25 te Utrecht. 

iGEZIEN: 
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• 

26 Juli 50 

n.a.v. schr. van Utrecht 88618 z.co. 

lll g/h 3 
�1jeenkomst milit�iren 
omgavin Zwolle 

V :- 11 T R O U W E L IJ K 

' 

\l 

Hie.rm de moge ik U berichten $. dat in de om eving van

Zvrolle (mo lijk in het v cantfeoo.rd Buize IJsselstein te 
Oldebroek} eon bijeenko st in de openlucht zou zijn ge
houden door militairen die co!!liliUnfst 2.ijn. Als spreker 
zou z.1 jn opg treèt.en een onbekend persoon uit lunsterda.iu" 
Op deze b1Jeen.."{anst zou _het volgende besloten zijn: 

Aan de militairen die pas in dienst komen,· zou 
worden gevraagd of zij communist z ijn of lid van 
een der mantelorganisaties. 
Diegenen, van wie bekend wordt da t zij communist 
zijn, hetzij via de politie of de burgemeester in 
hun woonplaats, worden op de achter trond geschoven 
on zij zullen zeker geen wapens in handen krijgen, 
wanneer het tot een treffen komt. 
Aan de militairen uit ·1ndonosiä die niet als commu
nist bokend'staan, wordt aangeraden om bij te te
kenen; als communist bekend staande milita1.ran moeten 
werk.gaan zoeken. 

• 
Hoewel·d bron .van-het bericht wel betrouwbaar wordt 

geacht, oat de waarde er van niet ta hoog worden aange-
. slagen. 

ne Heer Hoofd Sectie G 2·b 
'Hoofdl�art ier l'leneraJe ,;.)t ... r
Ji n van ·l assaustrao.t 123 
'a- G R V E N 1 A tl E·. 

HET RCOF'I) V DE DIE?\"S',l' 

rnamons deze:

J. G. Ctahbend::rin 



• 

Bijeen ornst'm111ta1ren 
omgeving Zwolle· 

26 Juli 59 

van Ut.recht 88618 z.co. 

EL !J K 

Hlermed.o oge ik U beri'chten., dat in i!e om eving van 
Zwolle ( o. lijk in het vaoantieoord rroize IJss lstein te
Oldebroek} e n bijeenkomst in .de openlucht zou zijn ge
houden d or militairen die communist zijn. Als spreke.r 
zou zijD opgetreden een onbekend persoon uit Amsterdam. 
Op deze bijeerikamst zou het volgende _besloten zijn:.

Aan d mlitairen die :pas. in dienst komen, zou
worden gevraagd of.zij communist zijn or lid van
een der m. 'ntelorganisaties. . · 
D1Ggenan, van wie bekend wordt dat zij communist 
zijn, hetz1J via de politie or de burgemeester in 
hun onpl.Et.ats, vrorden op de achterf:.rond geschoven 
en zij-zullen zeker geen wapens in handen krijgen, 
wann er het tot een tref�en komt. 
Aan de militairen uit !ndonesiä die niet als commu
nist bekend staan, ordt aangeraden om bij te te
kenen; als communist bekend staande ilitairen moeten 

erk gaan zoeken. 

• 
·noewel .do b,ron van het bericht .el betrouwbaar wordt 

eeacht, moet de·waarde er van niet te hoog worden aange-
slagen.· 

De r Hoofd Sectie G 2·b 
ootdkwartier Oeneralo �t r

Jan v n Ne.ssauatraut 123, 
• ... A R A V E N F A G E-.

NS 

111 
./
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MINISTERIE VAN 

BI� };LANDSE ZAKEN 

@��?:,c "T 
-------

'à-Gravenhage, 26 Juli 1950 

n.,a . v. sch.r. van Utrecht 88618 No.: 

-.,.-, nd. : 

B 88618 

Bijeenkomst militairen 
omgeving van Zwolle. V E" R T R O U W E L IJ K 

IIIP-/h 3 

Uit doorgaans betrauv1bare bron werd v ernonen, dat in  
de om�oving van Zwolle een bijeenkomst in de open lucb+ 
zou zijn gehouden door militairen die comrmnist zijn. t1._S

spreker zou zijn opgetreden een onbekend persoon uit Amster
dam. 

Ik moge U verzoeken mij te willen doen berichten or 
U hieromtrent iets bekend is or na onderzoek bekend is 
kunnen worden. 

HFT PC01?D VAt.r DE DI11!1'T·ST 
Önamens deze:

Commissaris van Folltie 
17' J. G. Crahhelldam 

Ontv. bew: ········�············ 

/ 
Ranpel · i "2.� �,Sb .... ............ .u ········· .... " 

. 

Antv,oord : ................................................. :::·• 



--� --·-- --- 1
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MINISTERIE VAN 

B !NNENLANDSE 7.A.KEN . r )''_!i -- 's-Gravenbage, 26 Juli 1950 

schr. van Utrecht 88618 z. Co. 
No.: 

d.: 

· --

B88618 JJio:/h 3 

Bijeenkomst militairen 
omgeving van Zwolle 

n.a. v.

V E R T R O U 1'! E L IJ K 

Uit doorgaans bet.rouwbare bron werd vernomen, dat in 
de omgeving van Zwoll e een bijeenkomst in de open lucht zou
zijn gehouden d oor milita iren die communist zijn. 

Ik moge U verzoeken mij te willen doen berichten of U 
dienaangaande iets bekend is en of deze bijeenkomst wellicht
in Huize IJsselstein heeft plaats gehad. 

De Heer Districtscommandant
dPr Rijkspolitie 

HET H"OCFD V tN DE DIENST 
'namens der��: 

,L 
Ontv. be; 

ELDOORN. 
R ··---· .. ···----.......... appel :

.. ./..i: .. J, ...
Ant-...v-oord

• ······· 

J. G. Crabbandam 



I.D.No.40

Vertrouwelijk

• Ond.: Toezending foto

• 

29 Juni l 

7 A, 

In antwoord op Uw schrijven no.76327,d.d. 
13 Januari 1950,wordt bericht,dat omtrent de aanwe
zigheid en/of activiteit van de betrokken vrouw te 
Rotterdam niet is kunnen blijken. 

Haar identiteit kon niet worden vastgesteld
De aandacht van beide diensten blijft echter op de
ze kwestie geves�igä7' 

Aan B.V.D. 

/IA, 
/� 



rs> 1 si 6 

GEMEENTE-POLITIE 
TE ALPHEN AAN DEN RIJN, 12 Juli 1950. -

ALPHEN AAN DEN RIJN TELEFOON K 1720 - 33'!4 

No •. 

Onderwerp: 

Bericht op: 

Bijlagen: 

KttOON. 

Schrijven dd.7-7-50��o.81566. 

-. 

e,o 

I 
Op Zaterdag 1 Juli j.l. ontving de brigadier van dienst 

alhier een telefonisch bericht van uw dienst. De berichtgever 
deelde mede, dat het alhier van U ontvangen schrijven betref
fende Kroon, &.ls niet ontvangen diende te wor<ien beschouwd.
Nader bericht hieromtrent zou volgen.-

Over ditzelfde onderwerp werd die dag door mij een ongenum 
merd schrijven verzonden dd. 30 Juni 1950.-

ûnder d�gtekening van 7 Juli j.l. deelt U mij mede dat 
omtrent hE:t signalement van Kroon bij Dw dienst niets bekend 
is.-

Gaarne zal ik vernemen of dit laatste schrijven het nadere 
bericht is, waarover in het telefonisch bericht werd gesproken. 

•. ah de'Heer Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids
dienst 

J avastra&.t 68 
1 s-G R h VEN HA GE.------�--�--------------��-------�------�----�



16. Jt9Y

VERTROUWELIJK Jt. ;-;;-._ o! /7.

Verbinding: 19 i. '°'D J/rJ1( 1 

Datum: 11-7-50 
A/1 no 647.'50 CPN i Q.V� lif/ 
Onderwerp:·•:serichten ui<het partijgebouw der CPN 

___________ ::__��::_:� �� --- ;.D�A:TÏK_!,A T -i----. -------.. -:-_,-
f

'f!';!'-'T"'' ---- _-_-_,_ -Berichtgever betrouwbaar 
Bericht betrouwbaar �-13 JUU 1950· 
Datum ontvangst: 7-7-50 �P.Al.:_.llfolfill-
-------------------------------------------- -At.af-_,,..,.,.,...,. 

J.. Er werd een gesprek gevoerd tussen: 
� 1 HENRAAY, 
N ARIE GIOACHINQ DEANA ( 17-12-13) en 
,c..J MARINUS LAMBERTUS PIETER WOUTER DIELESSEN ( 22-11-13), 

hetwelk ging over de Belgische koningskwestie. Volgens 
Dielessen zou er in de komende week in België nog wel iets 
te beleven zijn. De socialisten spelen daar goed en er is 
van hen alle medewerking te verwachten door hun haat tegen 
koning Leopold. De gebeurtenissen in België passen precies 

?in hetgeen in Frankrijk te verwachten is. ( ? - Verb. 19). 
Verteld werd dat in Korea Russische wapenen worden ge

bruikt en dat reeds Russen in Koreaans uniform aan deze 
strijd zouden deelnemen. Henraay beweerde dat dit spoedig 
bekend zou worden doordat van dergelijke personen bij hun 
gevangenneming de nationaliteit toch bekend werd. Volgens 
Henraay wo?den de Amerikanen met hun eigen wapens bestreden 
die zij vroeger aan Rusland geleverd hebben. De modernste 
wapens houdt Rusland achter daar het in Korea dezelfde tac-

...,.....tiek gebruikt als destijds in Finland. Rusland is niet klaar<""I 1m�ar begint zich te mobiliseren; ook China maakt zich voor 
de strijd klaar in verband met Formosa. Rusland zal in 1951 
opdracht geven aan de Kominformlanden om West Europa aan te 
vallen. De drie genoemde personen zijn er vast van overtuigd 
dat Amerika de strijd op Korea zal verliezen. 

/ 
Er zouden pamfletten worden gestencild om de Nederlandse 

� soldaten te beïnvloeden te weigeren naar Korea gezonden te 
worden. De pamfletten worden niet aan het partijgebouw ge
stencild maar iemand doet dit thuis. Zegsman merkt op dat 
tegenwoordig alle pamfletten bij iemand thuis gestencild 

j) 
worden, o.a. pamfletten,bestemd voor de Ned. Spoorwegen bij 

.c.l HENDRIKUS SPEKKELS (4-1-87) thuis en pamfletten voor de 
- fabrieken ten hu.ize van iemand van "De Metaal". (Verb. 19 -

�/ Dit komt wel overeen met mededelingen van andere zegslieden). 
� In het partijgebouw worden nog wel stencils vervaardigd ten 

behoeve van maandmededeliogen. 

, 
Een5per maand is er y8rgaderï Pil yan .PoJ ep in Amsterdam; 

_., deze vergadering wordt genoemd: 11 de Kleine Kominform". 
Door het districts- en dagelijks bestuur der CPN wordt 
iemand gezocht die ten behoeve van de partij verslagen 
kan maken va

1
_deze vergaderingen. Het betreft hier verga

deringen die in Utrecht worden gehouden. 

;-naar aanleiding daarvan 
( GEZIEN: 



Verbinding: 19 
A/1 no 658'50 CPN 

Dat llill:

.--17·JUU gj(},

4A{f1/ 0 lf 16),

Onderwerp: Berichten uit het CPN- en EVC gebouw te Utrecht. 
�------------------------------------------------------------

Berichtgever betrouwbaar 
Waardering bericht: oncontroleerbaar 
-------------------------------------------------------------

Op 11-7-50 werd een gesprek gevoerd tussen 
FRANS JOOSSE (7-9-02), 
HENRAAY (politiek secretaris), 
DAVID MOSCOU (25-7-99) êJl een onbekeQQe. 
Het gesprekxging over een vergadering welke de vorige dag 
was gehouden en waar - zoals uit het gesprek bleek - o.a. 
bij tegenwoordig geweest waren: 
WILLEM HERIVIANUS HAAK (24-4-23), 
WIJBE BAUKE POSTMA (15-9-10), 
DAVID MOSCOU voornoemd, 
JOOSSE voornoemd, 
HENRAAY voornoemd, 
ADRIANUS CHRISTINUS DE VRIES (25-2-15) en 
JEANETTE CAROLINA GEERTEJ STOFKOOPER-DE RIDDER (2-7-1900), 
benevens verschillende vreemden. Het was zegsman's indruk dat 
het allen kopstukken van de partij waren geweest. 
In dit gesprek werd de�tuatie in Kore.a besproken. Aan Rus
land kan alles voorgesteld worden en het zal elk voorstel 
bestuderen als de zaak maar blijft "draaien". Elk ogenblik 
kunnen de Noord-Koreanen geheel Zuid-Korea binnentrekken en 
kan China de aanval op Formosa beginnen. Ook met het Tito
regiem zal worden afgerekend. Moscou zei dat Amerika altijd 
snoefde dat het alles van Rusland wist, maar dat de pantser
wagens van Rusland toch een verrraas�ng voor de Amerikanen 
waren. Verder werd beweerd dat ingeval de Nocrd-Koreanen toch 
zouden verliezen, Rusland parachutisten achter de Amerikaanse 
linies zou werpen waardoor Amerika in één keer voorlopig uit
geschakeld zou zijn en zijn mensen dan wel ergens anders ge
bruiken kan. Ook werd over versterkingen gesproken in Oost
Duitsland. 
Zegsman deelt mede dat b.g. onbekende OJ?...§.en kamertje in het 
geboJJ.W_ zit. Deze zou bélas"!?zijb met opsporingswerkzaam eden 
en hij heeft 3 personen onder zich, waarvan zegsman vermoedt 
dat het Polen zijn. De onbekende werkt met lijsten waarop 
gebouwen als het stadhuis, postkantoor, politiebureaux enz. 
voorkomen. Voor zover zegsman begrepen heeft, zou het op 
andere plaatsen zijn voorgekomen dat deze gegevens niet klop
ten. Ook moet de onbekende op de hoogte gebracht worden van 
de toegangswegen die over bruggen naar de stad lopen. 

Als er iets gebeur"t- worden de "kopstukken" 24 uur tevoren 
gewaarschuwd en moeten zij hun orders krijgen via de Russische 
ambassade. 

Volgens zegsman zou het de partij heel wat waard zijn 
indien zij het juiste te weten kon komen over de geruchten 
die omtrent Pater De Greeve in omloop zijn. 

GEZIEN: 

y 



C. 

(/ 

N O T A. 

Beh�.bij CO: 89412 

In het oorspronkelijke bericht van de Politie 
Utrecht wordt melding gemaakt van het parkeren van 
een automobiel R 4027 voon het huis van het echtpaar 
SMITS - TAMBOWSKA. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de persoon, 
aan wie het Nr. werd afgegeven reeds in 1943 C's-bui
tenlands) is overleden. 

Het is dus niet denkbeeldig, dat van dit nummer 
misbruik wordt gemaakt. In verband hiermede werd over
wogen dit nummer te signaleren in het "ûpsporingsblad", 
dan wel een verzoek te richten aan de verbindingen 
met Rijks- en Gemeentepolitie, met de bedoeling delf
resp. verkeersbrigades op dit nummer te attenderen. 
In de praktijk zou dit echter practisch gelijkstaan 
met publicatie in de dagbladen. 

Aange:zien hier sprake is van een enkel nummer, 
waarvan het niet geheel zeker is dat het juist is 
opgenomen, terwijl bovendien de berichtgever met enige 
reserve moet worden genom-en, werd na overleg met B III 
besloten niet volgens deze methode te werken. 

Er is n.l. de laatste tijd meerdere malen gecon
strateerd dat "communisten" onbevoegd gebruikt maak
ten van provinciale kentekens. 

Door B III is daarvan een lijst aangelegd, waar
op ook dit geval (met vermelding van stuknumm.er) is 
opgenomen. Er zal een methode gezocht wo5den om deze
gehele lijst eens 0af te werken".C-+.:z:A· .. 

13-3-1951.



B. 
D.A./1-067/W.640

- Uw nota dd. 24-4-50, nr CBS/�0/306.
/ 

1.-tf' 
-

, tl 11 '·'">51). 

'lfj;:<-
- ! 

tfi > •
T 

--, __,,. De eigenaar van de Belgische auto, met 
v-� 1 nummerplaat 603142, vereenzelvigt zich als volgt :

K �ROB Y NS, Maurice, Jozef, Albert, geboren te 
O· ' ' Lier op 22-2-1910, Belg, onderpastoor, wonende te 

Ramsel, Statiestraat 69. 

Belanghebbende wordt aangezien als een zeer 
misnoegd persoon·, welke van de gesprekken dia hij 
uitzonderlijk voert, gebruik maakt om de bestaande 
ordening af te breken, zonder zich nochtans in for-
mele communistische zin tü t te sprekeno 

- 1Er werd vastgesteld dat ROBYNS met zijn auto
1voertuig verschillende malen per week reizen onder

neemt naar Nederland, om vrienden te bezoeken; op te 
merken valt, dat zijn vertrek altijà s'avonds plaat 
heeft en de terugkeer s'anderendaags zeer vroeg in 
de morge n. 

Ter toelichting diene het
. volgende: 
Het dorp RAMSEL is g elegen 
juist op de grens tussen 
de provincies Antwerpen 
en Brabant, circa 25 K.M. 
ten Noorden van Leuven, 
aan de verkeersweg Leuven
Turnhout. 
De naastbijgelegen Neder
landse doorlaatposten aan 
de Belgische Noordgrens 
zijn: Strijbeek, Baarle
Nassau en Reusel. 
De afstand RA.MSEL-MAAS
TRICHT, via Aerschat, 
Diest en Hasselt, bedraagt 
ongeveer 70 K.M. 

14/7-'56 

w.-

De 7 Juli 1950. 



Verbinding: 19 
A/1 no 676'50 CPN 
Onderwerp: Berichten uit het partijgebouw der CPN te 

Utrecht. 
____________________________________________________ ._.

O
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Berichtgever betrouwbaar 
Waardering bericht: idem 

ACD/ J 
DAT:7 
PA· 

----------------------------------------------------�- ---==- -

Op 19 J�li jl. bracht iemand aan het partijgebouw een be
.� zoek met een auto, welke voorzien was van een wit bord met

U/0 ldaarop in rood de cijfers 771569; de auto voerde geen buiten
lands kenteken, doch het was waarschijnlijk een Belgische 
wagen. 

Op 19-7-50 stond op de Mariaplaats ie Utrecht een auto, 

� 
waarvan een der inzittenden om plm 2.30 uur nm het partij-

q
4 gebouw binnen ging; deze auto was voorzien van de letters 
1'. en cijfers L R R 257 C D in zwarte kleu. 

Op 20-7-50 om plm 10.45 uur stond een auto aan de overzijde 
van de gracht ongeveer tegenover de woning van RICHARD VAN 

�DER VELDE (17-1-10), wonende Oudegracht 326 te Utrecht. 
Terwijl de cha�ffeur in de auto achterbleef ging de passagier, 
die gedeeltelijk in militair uniform was gekleed, naar de 

,0 woning van v.d. Velde. Pe auto was voorzien van het kenteken
Jf<..,,,. H 37253. Enige tijd later was deze wagen ep de Mariaplaa.ts, 

waar dezelfde persoon het partijgebouw binnen ging. 
A}fl<I Zegsman wijst er op dat bij CAROLINA VAN CAUTEREN ( 30-5-98)
V regelmatig buitenlanders komen, zowel vrouwen als mannen, 

zowel Duitsers als Polen. 

{YN: 



�! 0 t i t i e

Aar.: KA-RA 
Van: IT. B. 

J\:o • : B 8S740 
Ond. ! elr-:isch 

JIJa/h ';:/ 4 

auto-numm r 

n.a.v. sch_".;,:�echt 89470 z.Co.

771569

(

. / ·:_··. :.,/ Ontv. bew: ............................................... _

. \.'· _ . -
Rappel : ---�.i.1.·.S..O. ................... _

. · .,/ .. / Antwoord : .. .-.... ,/(.) .. ef:.(:__

}lij werd gort6ld, dat op H• Juli j .1. de inzitten
de van Gen onder het Belgisch a•itonumme.r 771569 .rij
d.encle voertuig een bezoek bracht aan hot gebouw van 
de C.P.,-. "\;e Utrecht. 

Ik moge 'C verzoeken "Spil" te vragen ons nadere 
gege�ens te verstrakken betreffende de identiteit 
van de houder van deze auto. 

(III). l�!t l '�Jtf _,us 1950



Not 1 t i e 

Aan: H.A.I.D. 
Van: r.B. 

Jo•: "9 89?40 

Ond.: Autonummer 

-� III.g/h 3 

IT-37253 

Ontv. '."--

Ran-�.i:-l JA .. • q
1-1�- - 1./ 

Antwoo1d :-------

n.a.v. schr. van Utrecht 8S470 z.Co 

Ik moge U verzoeken te doen nagaan aan wie het 
provinciaal kenteken en nUI!lI!l.erbewijs H-37253 werd 
afgegeven. 

( III). H.B. 
4 Aue:ustns 1950 

; JJld 
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MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE ZAKEN 

No.: B89740 

's-Qravenhage, 23 September 19,0 

Ond.: F.A. van Gaalen. 
n.a.v. schr. van Utrecht 89740 z.Co.

IIIf/h 3 

• 

Aan de Heer 

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

: Ontv. b · , ......... . 

Rap: -d ....... . 
. . � .. ;· ... . ·:·· -�--...

An�:woord :_Jfit.30 

Hiermede moge ik U verzoeken miJ �e willen doen 
inlichten omtrent de personalia, politieke .antecedenten 
en huidige activiteit, b6�1evens verder van belan.g zijn
de gegevens betreffende Frederik Adolf van GAALEN, Jan 
Steenstraat 71 te Uwent. Gaarne zal ik tevens verne
men, welk beroep door Van Gaalen wordt uigeoefend. 

Op 20.7.1950 stond.de auto van Van Gaalen, genum
merd H-37253, geparkeerd tegenover de woning van Richard 
van der Velde, geb. 17.1.1910, wonende Oudegracht 326 te. 
Utrecht, lid distr. bestu.ur C.P.N •• Terwijl de chauf
feur in de auto achterbleef, ging een inzittende de 
woning van genoemde v.d. Velde binnen; hij bezocht 
eveneens het partijgebouw van de·C.P.N. op de Maria
plaa�s te Utrecht. 1 ·-c. 

I 'i HET

u 

' 
. . .

HOOFD VAN DE DIENST 
namens deze: 

1f1 y J. G. Crabbèndaru 

Hoofdcommissaris van Politie 
te 
's-Gravenhage. 



.. 

AAN: A.C.D. / P.A. 
VAN: Bu '.No. 1950. 

---...:...,<.--''--.....:;..:;;..._.;;_,. 

Bestemd voor� t b v B III 
....;;;;;..;;..;;;.�r:.=-..l..;;..::..• �· ,;._•:;.....;;;;.......;=;....t.. 

No. 

Bericht op schrijven no. 88292 ; d.d. 20 Juli 1950. 

eJ 

N .B; 

Hierbij heb ik de eer U tè doen toe
komen een rapport in duplo betreffende: 

:broc� 

BROUDELETTE, ADRIANI en GEWALD,naar ae inhoud waar-

van ik U kortheidshalve moge verwijten. 

27 Juli , 19 50. 
B IX. 



Betreft Broudelette, Adriani en Gewald. 

Naar aanleidinc van een bij de R.I.D. inPe
steld onderzoek, werd medeoedeeld, dat bedoelde 
cartotheek, waarin personen met lichaamspebreken 
zouden worden PerePistreerd, reeds Peruime tijd 
oeleden werd vernietiod. 

In de normale cathotheek kwamen twee namen 
in aanmerkinP' i.v.m. de oenoemde drie punten, 
sipnalerinP' van BelPische zijde; smokkelen of 
verblijfsontzegping : 

le. Pieter Nicolaas Adriani, Peboren te 's-Gravenhage 
20 Mei 1917, wonende te Blaricum, EemnesserweP B 6. 
17-4-'48 Pol. Amsterdam, diefstal �uto, Pepleeod te
Laren. p.v. 367 A/1948.
19- 4-'48-Pol. Laren,_p.v. 337, poPing tot helinp.
17- 4-'48 Pol. Amsterdam p.v. 269/CR., diefstal
auto zaak Laren.
P.R.A. Amsterdam, leveranties weermacht.
Stond oesionaleerd 3-1-1 49 (opsporinosreoister)
o.v.J. Amsterdam; betekening vonnis van Rechtbank.
Amsterdam van 29-10-'48, zes maanden oevanoenisstraf
met voorw. proeftijd van drie ·jaar; terzake helinp
(19-3- 1 49 vervallen}.
20-11-1 46 Tribunaal Amsterdam, fiat verleend 18-2-•47.
Internerino van 7-5-'45 tot 20-11-'46.
OntzettinP uit de kiesrechten tot 21-11-'56 met ver
beurdverklarino van vermooen.
20-4-1 48 tot 15-7-1 48 Inoesloten oeweest Huis van Be
waring te Amsterdam, terzake pogino tot helinP.
3 1-3-'50 tot 1-5-'50 Gevangenis Roermond terzake over
tredinP Deviezen-besluit 1945, vonnis Roermond bij
zondere Pó�.Eechter 21-4-'50.

20. Jozefa Gewald, geboren te Mszyiüowky (Polen) 27 Maart
1925, wonende te BelPie.
1942 blz. 878, deel C. No. 3284, vervallen 16-12- 1 43
(Pol. blad}.
1942 blz. 1250, deel C, No. 4036, vervallen 16-12-'43
("Pol. blad).
Econ. Rechter 's-Hertogenbosch 29-6- 1 43 mét ·-onherroe
pelijk 1 maand hechtenis, overtredin� voedselvoorzie
ning besluit.
Pol.Rechter Roermond vonnis 5-3-'43 bij verstek ver
oordeeld 25 pulden boete of 15 daoen hechtenis, ter
z.a.ke verboden vervoer� (vervallen}.
Verbl1Jfsontzeoo1nP in de 500 meter strook tot 11-2-
1944.
OntzepPinP le linie tot 2-5-'44.

De naam Broudelette komt bij de R.I.D. niet voor. 

's-Gravenhase, 24 Juli 1950. 
15.
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89740 H. 37253:Frederik Adolf van GAftLEN.
Ond.: , utonummer u--�72521 Jan Steenstraat 71 Den Ha::ig. 

Ik moge U verzoeken te doen nagaan aan wie het
provinciaal kenteken en numrn.erbewijs H-37253 werd 
afgegeven. 
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Aan: 
Van: 

No.: 
·�

B 

t i e

Y:A-RA 

H.B. 
90113 
Gewald. 

IIIfs/h 3 

n.a.v • .rapport van B I-V:: aan ·,_CD 90115
Co 88292 

In verband met de meldingen van Spil, dat het con
tact tussen de c.P. r. en de Y.P.B. zou wo.rden onderhou
den door zekere GEWALD of GEVlELT, ware zijn aandacht te 
vestieen op J"ozefa. GEFA.LD, geb. 27.3.1925 te Mszyeiowky 
{relen), wonende in Pelgië. 

Genoemde komt enL!e keren voor in het Opsporincs
register' o.a. wegens verblijfsontzegging. 

( III}. 
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Onderwerp: Berichten uit het partijgebouw der CPN te Utr. 
----------------------------------------------�·-------------

Berichtgever : betrouwbaar. 
waardering bericht : idem 
--------------------------------------

( 
Op Maandag 24-7-'50 beTondan zich 7 Polen op de Maria-

plaats.Eén van deze Polen ging het partijgebouw binnen en 
sprak met Marinus Lambertus Pieter Wouter DIELESSEN,geb.te 

-F.-- f Utrecht 22-11-1913.Dielessen verwees deze persoon naar de 

\ 
Biltstraat. 

Hierna gingen bedoelde Polen afzonderlijk naar de 

� 
Biltstraat.Door dezelfde Pool,die het woord in het partij-

�tjl

�

(f.-/ gebouw voerde,werd aangebeld bij Joseph Maria SOKOL,geb.te 
���l Riga 15-3-1900,wonende Biltstraat 134 te Utrecht.Hij belde 

enkele malen en sprak daarna met Sokol.Hierop ging deze 
Pool naar het café Maaswinkel aan de Biltstraat.Druppelsge

� wijze kwamen daarop de andere Polen ook het café binnen. 
Even later kwam Sokol met nog iemand uit zijn woning en 
ging eveneens het café binnen. 

De bespreking in het café duurde ongeveer 15 minuten, 
waarop als eersten uit het café kwamen Sokol en diegene die 
met hem uit zijn woning was gekomen. 
Het was zegsman opgevallen dat op de Biltstraat ook Dieles
sen plotseling verscheen en daar even in de buurt rondliep 
en die,toen hij gezien had dat één van de Polen bij Sokol 
had gebeld,weer verdween.

Zegsman merkte hierbij op,zonder dat hij enig bewijs 
hiervoor had,dat hij vermoedde dat deze Polen pas ons land 
zijn binnengekomen en dat Sokol via Den Haag voor passen 
oet zorgen en voor slaapadressen voor deze personen zorgt. 

Door het scherpe optreden van de Amerikaanse autori
teiten in W.Duitsland,volgens Henraay,is openlijk optreden 
van de communisten practisch onmogelijk.De vergaderingen 
worden practisoh alleen bezocht door lieden die alles over
brengen aan de Amerikanen.Nu zijn verschillende communisten 
over gegaan naar de Soc.Partij,hebben daar vaak een bestuurs 
functie en zulien straks het apparaat van de Sao.Partij 
gebruiken voor communistische doeleinden.Wapens zijn in 
W.Duitsland in zo grote mate aanwezig,dat er genoeg is voor
de eerste maanden.In O.Duitsland wordt de Volkspolitie steeds
meer paraat gemaakt.

/ 
He't- valt zegsman op,dat er tegenwoordig geld genoeg 

schijnt te zijn voor de partij.Verschillende leden hebben 
geen baan meer.Zij werken zogenaamd voor eigen rekening 
maar in werkelijkheid zijn deze personen altijd druk voor 
partijdoeleine)in,o.a. is dit het geval met PIJP.ER.Ook be
weert zegsman dat er vreemdelingen zijn die niets doen , 
alleen maar reizen en trekken en dat er veel vreemdelingen 
zijn,vooral de laatste tijd,die niet officieel bij de 
Vreemdelingendiensten staan ingeschreven. 



fvolgens Dielessen was de_p�1soon met één arm (zie rapport A/1 
no.580'50 C"PN,dd.26-6-'50) een Düitser:op de vraag waar die 
Duitser dan blijft,antwoordde Die essen,dat nmemand dat weet • 

. Dielessen vermoedt dat deze gearresteerd is. 
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Verbinding: 32. 

I 

No.: BV/G 534-50. 

. ' 
.. 

7 ULa50· 

Aan de Binnenlandse 
te 

Veiligheidsdienst

's-G r a v e n  h a  ge. 

DIENSTGEHEIM • 
\ 

ÁCD/ t;� 

, _ �� 
::[AT: l'?.:' L ,
PAR: .Q- . 

In antwoord op Uw brieven No�5i3• dd. 23-2-1950, 30-3-1950 en 27-6-195 en 
vervolge op mijn schrijven No. BV/G 335-50 dd. 
15-3-1950 bericht ik U, dat bij nader onderzoek
is gebleken, dat A. Katz niet op 3-1-1950 in 
Utrecht is geweest. Op die datum heeft hij 
ook zijn auto niet aan een ander afgestaan. 

A. Katz bezit een auto, welke hij om
s treeks Augustus 1949 heeft gekocht van J. 
Schouten uit Heels�m. Hij heeft deze auto 
ongeveer een week op proef gehad en er direct 
zijn eigen kenteken, M 6436 op aangebracht. De
auto is herhaaldelijkui.tgeleend, doch voor 
zover bekend is geworden, heeft men er nim.�er
een ander kenteken op aangebracht. 

Over vorenstaande is nog overleg ge
pleegd met de I.D. in Oosterbeek, gemeente 
Renkum, alwaar men een nader onderzoek heeft
toegezegd, doch waar men tot op heden niet 
over nadere gegevens beschikte. 

19-7-1950.
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Verbinding: 18 
A/3 no 625'50 EVC 

Betreft: Uw schrijven 
J. Wildschut

Naar aanleiding van Uw bovenvermeld schrijven 
kan worden bericht dat door zegsman over de 
definitieve plaatsing van een zekere Jaap 
Wildschut als organisator van de EVC-jeugd in 
Utrecht nog niets naders werd vernomen. 

Ten aanzien van de (door U met Uw bovenver
meld schrijven aan Verb. 19 gezonden) foto 
verklaarde zegsman, niet met zekerheid te 
kunnen zeggen of deze persoon de candidaat is 
voor de te Utrecht in de EVC te vervullen 
functie. 

�- -_-_ ___ , _..,.

OP?J<,O\IU 

ACO/ \ÎJ

M.ff::'l,V-tf-_,
P,J�Jt: �

\"' . 



DIENSTGEHEIM 

Ver binding: 19 � 
9 (: ,,J)at u ·/3-50

A/ 11 no 641 '50 CPN 
�IJ " • 

I 9'/ � z J)
Betreft: Uw schrijven 85711 dd 7-7-50, n.a.v. 

ons rapport A/1-215'50 CPN dd 6-3-50 

Ter verduidel�king van het gestelde in het 
.• bovenvermelde rapport van Verb. 19 kan worden

medegedeeld dat in het partijgebouw te Utrecht 
der CPN, volgens mededeling van zegslieden, 
dikwijls gesproken wordt over "Russen", waarbij
dan dezerzijds blijkt dat het personen betreft 
die als van Poolse nationaliteit beschreven 
staan. Er schijnt te dien aanzien in communisti
sche kringen gevoerde gesprekken geen onder
scheid te worden gemaakt. 



�.J/J,1 

RA.PPORI.' 
Van: KA.RA
Aan: H.B. 
No. :B.175 
ONDERWERP: Auto-nummer 771569 (B.) 

DAT:, 

PAR: 

Spil meldt. ons, dat bovengenoemd auto-nUillm9r 
nr.89740) toebehoort aan: 

t) /'1 
/ 1 MICHIE�Eli, �rtin, Antoon 

() I._ 
adre1;1 Merksem, Ge.sthuishoeve

Het nummer is op 5.4.1950 a.fgegeven. 

:-,� ,ui. îJ50· 

.&.(DjfÏ�J' j 

39. 

B�trokkene komt Jtiet voor in de doownentatie van V.v.d.Staat. 
Er wordt een onderzoek na.ar hem ingesteld. 

14.8.1950 
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'V E R T R O U W 'Il: L IJ K' 

Ontv. bew: .......... -.. -.......... -·�=---......
Rappel ········----·-····ï"·----·--�---------··•
:A,ntwoor -·-··-·······-····· !J-t -.. ·-·---·

l 6.2.1949 werd van de Kon. ·areohaussee bericht 
ontvangen, dat het contact tussen de Nederlandse en Bel
gische communistische partijep 9nderhouden we.rd door een 
onbekend·e Nederlander, die zijn .rechterarm mist •. 

. , . 

Tot. voor kort we.rd deze persoon niet weer gesignaleerd. 
, Thans bereikt mij het be.richt, dat hij in een grote gemeen

te in ons land werd gezien en dat hij voornemens ras via 
Tilburg en "de K.loostergang" naar Bel�ië terug te keren. 

Ik verzoek u in verband hiermede te onderzoeken of 
aan de Belgische greris v1ell icht een route bestaat die 
eebruikt wordt bij illegale·or l�gale grensoverschijdingen.
en wordt aangeduid met de naam '.'Rloost ergang". -· 

Ti ' 
t 

HET
-
�HOOFD V�N DE DIENST

namE:ns -deze: 
T 

J 111 
. G. Crabbend-n, 

7 

•
Aan de Heer 
;a. t'ijlhuizen 
Piet Avontuurstraat 24 
te 
BRR DA. 
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:No: fil.- VERTROUWELIJK.-

Bijlagen : een schets. 

/ 

25 Augustus 1950.-

-.... -.--

ACOj "1JJtPJ 
' 

' la 

. / 
Naar aanleiding van Uw schrijven,No:88222, 

d .d .6 Juli 1950, betreffende bovenverl!leld onderwerp, mÓge ' 
ik U het volgende berichten: 

Bij een te Tilburg en de ten tuiden daarvan gelegen 
gemeente Goirle en daar verder in het grensgebied ingesteld 
onderzoek, is van het bestaan van een route die gebruikt 
wordt bij illegale of legale grensoverschrijdingen en welke 
wordt aangeduid met de naam "Kloostergang", niets gebleken. 

In de nabijheid van de Nederlands-Belgische grens 
onder de gemeente Roosendaal en Nispen, bevindt zich echter 
wel een binnenweg, die genoemd wordt "het Kloosterstraatjeu. 

Op circa 500 meter ten Noorden van de Nederlands
Belgische grens, ter plaatse aan de verkeersweg: Roosendaal
Esschen- Antwerpen, loopt bedoelde binnenweg in Westelijke 
richting en naar het Zuiden ombuigende, aansluiting gevende 
op de in ge Belgische gemeente Esschen gelegen straat, ge
naamd de "Kloosterstraat".-

Aan de hand van bijgaande schets, moge het U duide
lijk zijn, dat men van dit' "Kloosterstraatje 11 bij grens
overschrijding gebruikmakende, elke controle, zowel van 
Nederlandse- als van Belgische zijde, geheel kan ontlopen. 

Tijdens mijn dienstverband bij de Maréchaussee te 
Roosendaal in de periode 1922 - 1929, werd van genoemd 
"Kloosterstraatje" ten behoeve van de ill�gale grensover
schrijding ter plaatse naar- en van Belgie, een druk gebruik 
gemaakt. 

Bij informatie is mij thans gebleken, dat ook tegen
woordig bedoeld "Kloost;erstraatje" nog als zodanig bekend 
staat. 

Vanuit het gebouwtje, waarin de doorlaatpost der 
Maréchaussee is gevestigd,.wordt gedurende de dag regelmatig 
toezicht op hedóeld "KloÖsterstraatje" uitgeoefend, doch 
bij navraag werd mij bevestigd, dat het zeer wel mogelijk 
moet worden geacht, daarlangs bij duisternis ongehinderd te 
passeren, hetgeen ook reeds meermalen werd gevonstateerd. 

Waar ter plaatse als in Uw vorenaangehaald schrij
ven aangeduid, geen enkele grensovergang bestaat, die"Kloo
ptergang"wordt genoemd, meen ik, dat het niet onwaarschijn
lijk moet worden geacht, dat daarmede vorenbedoeld "Kloo
sterstraatj e11 wordt bedoeld. 

In 



- 2.-

In verband hiermede, is deze aangelegenheid bespro
ken met de Brigade-Commandant en de betrokken Grensveilig
heidsonderofficier der Maréchaussee te Roosendaal,die be
reids de aandacht van het ter plaatse aan de doorlaatpost 
te Nispen-grens dienstdoende personeel, daarop heeft geves
tigd".-

w.-
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Verbinding: 19 
A/1 no 794'50 CPN 
Onderwerp: Mededelingen uit het partijgebouw der C 
---------------------------------------------------�--_-_ ...........

Berichtgever betrouwbaar 
waardertng bericht: idem 

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

')< I 
In de avond van 23-8-50 kwamen in het partijgebouw bijeen:

...,1 GERARDUS ANTONIUS FAAY ( 155-18), · 
,,..,.RICHARD VAN DER VELDE (17-1-10), 
1'DAVID MOSCOU (25-7-99), 
_tlMARINUS LAMBERTUS PIETER WOUTER DIELESSEN (22.11-13), 
;4HENRAAY (politiek secretaris), 
j.tde Poolse vreemdeling Mieczyslaw GROSSE (1-1-16), 

een vooralsnog onbekende Pool met een litteken op de 
rechtwrwang, 
en·nog een niet bij name bekende Pool. 

De aanleiding tot deze bijeenkomst was een ruzie welke 
in het EVC gebouw te Utrecht had plaats gehad tussen 
enige Eolen en Nederlandse EVC-ers� De Ned. EVC-ers hadden 
de Polen verweten dat zij als vreemdelingen deel namen 
aan de staking. De Eolen hadden zich verweerd met te zeg
gen dat zij als arbeidskameraden geen onderkruipers konden 
zijn en zich daarna beklaagd bij Grosse voornoemd. Volgens 
zegsman worden dergelijke klachten doorgegeven aan niet 
werkende Eolen die deze zaken onderzoeken. Het gevolg was, 
dat besloten werd om de twee (dezerzijds onbekende) woord
voerders van de Ned. EVC-ers te schorsen. 

Tevens zou op last van Grosse het dodelijk ongeval onder
zocht zijn, dat aan een Poolse arbeider op de "Demka" is 
overkomen. Vast staat dat de kraandrijver hier de schuldige 
is - aldus Grosse - en deze kraandrijver zal "gestraft" 
worden, niet direct, maar met enkele maanden kan hem wel 
eens een ongeluk overkomen. 

Aan de aanwezigheid van de Utrechtse politie wordt ge
weten dat op 18-8-50 de "stormavond" mislukt is (het 
lopen met steunlijsten voor de staking in Amsterdam). Op 
de drie plaatsen van samenkomst stond een politieauto, 
waardoor het lopen met steunlijsten onmogelijk werd. Van 
EVC-zijde wordt beweerd dat men weet wie de politie heeft 
ingelicht. 

In het partijgebouw ligt een naamlijst. De daarop voor
komende personen mogen niet met steunlijsten worden be
zocht. Het zijn allen lezers van "De Waarheid" en zij 
krijgen met de krant een circulaire thuis, houdende het 
verzoek om te storten. 

-2-
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Er is een plattegrond van Utrecht in het partijgebouw, 
waarop o.a. zijn aangegeven de diverse politiebureaux, 
postkantoren, radiocentrale, stadhuis, enz. Tevens is 
hierbij een berekening hoeweel personen nodig zijn om 
elk van die gebouwen te bezetten met vermelding wie en 
wat men in die gebouwen denkt aan te treffen. Ook zijn 
de diverse toegangen tot deze gebouwen aangegeven. 
In onderstaande volgorde zouden deze gebouwen bezet moeten 
worden: 
1) de radio-, telefoon- en postkantoren,
2) de buitenposten van de politie,
3) de politiebureaux Oudegracht en Paardeveld
Er is een naamlijst van personen, met vermelding van hun
ran�, die gerekend kunnen worden tot de vaste kern van
die bureaux te behoren •

Volgens uitlatingen van voornoemde personen (uitgezon
derd de Polen) zou Korea hulp vragen aan China; China 
zal de gevraagde hulp niet verlenen, maar Ruslands hulp 
inroepen. Rusland zal de hulp verschaffen zo gauw vast 
staat dat Franse, Belgische en Nederlandse troepen in 
Korea aankomen. Rusland zou deze hulp kunnen verlenen 
omdat volgens Russisch standpunt het internationaal recht 
met de voeten wordt getreden. Reeds zouden de namen van 
de vrijwilligers voor Korea bij de CPN bekend zijn. 
Volgens dezelfde uitlatingen zou het contact tussen het 
Kremlin en de diverse spionnagediensten nog nooit zo groot 
zijn geweest als thans. Ook zouden alle mogelijke troepen
verpl�atsingen in de diverse landen regelmatig gemeld 
worden. De partijleiding mag niets doen dan op last. 
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I Het valt zegsman op dat er de laatste tijd meer scheiding 

1
in de CPN komt.-Hij noemt o.a. BERNARDUS JOHANNES SCHREU-

J DERS (4-2-19) en JOHANN.ES JACOBUS VAN DER STEEN (20-11-19), 
die zogenaamd geroyeerd zijn. 

I Ook wijst hij er op dat HERMAN SCHEIDT (18-11-12) en 
I ARIE CORNELIS VAN WILLIGEN (12-1023) zich nergens meer 

mee bemoeien. 
/ FREDERIK WOLTERS (1-1-04) heeft zich overal uit terug 

getrokken onder het motief dat er veel gekletst en niets 
gedaan wordt. Het is zegsman bekend dat Wolters echter de 
verantwoording heeft voor alles wat op "Demkan gebeurt • 

.----

Zegsman is er van overtuigd dat de groep van oude commu-
nisten op het ogenblik iets doet dat nog strikt geheim 
moet blijven en dat de nieuwere leden het werk moeten 
opknappen dat tot nog toe door hen gedaan werd.

/ LOUlRENS BERGVELD (2�-4-23) weigerde zonder meer om met 
de vredeslijsten te werken, wordt geroyeerd en verdwijnt 
uit de rijen van hen die door hun activiteit opvallen. 

l Ook is het zegsman opgevallen dat BERNARD WILHELM 
LINDEMANN (17-3-83) veel bij Schreudera komt. 

� J MARINUS VAN DER STEEN (26-1-21) moet zich zoveel mogelijk 
ter beschikking houden voor onverwachte paxtijwerkzaamheden. 
Als hij op zijn werk wordt opgebeld omdat "zijn vrouw ziek
is of een ongeluk heeft gehad" is dit voor hem een teken 
dat hij direct naar het partijgebouw moet komen. 

�I De dagelijkse leiding van de CPN bestaat thans 1uit: o.a. 
JEANETTE CAROLINA GEERTJE STOFKOOPER- DE RIDDER 
FIMKJE BOTTENBERG-WIERSMA (6-5-07), 1 

LEENDERT CHRIST (17-7-13), 
1 ,J MARINUS LAMBERTUS PIETER WOUTER DIELESSEN ( 22-11-13) , 

x I CORNELIS VAN TESSEL ( 2-5-28) , -
(1 CORNELIS VERHEUL (17-9-22). 

/ 
Voor het Bedrijfsbureau der CPN zijn werkzaam:

LEENDERT CHRIST EN CORNELIS VERHEUL voornoemd.

�z 



Verbinding: 19 
A/ 1 no 580' 50 CPN W 6'8 ?Jj "- '---------

�::::::�_:::����-�=:-�����:-------------------
In antwoord op Uw �é�betreffend telefonisch 

verzoek van 19-9-50/en in aansluittng op ons 
.. rapport A/1 �580'5!) dd 26-6-50 kan worden be-

• richt dat het dezerzijds niet mogelijk is een
signalement te verstrekken van de persoon met
één arm, die op 14-6-50 het partijgebouw der
CPN te Utrecht bezocht.

/ 
[OP �RÎ�
ACD/ vl � 

i DAT: U ,tt,1PAR: 1 
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Verbinding: No.12
Onderwerp: F.A.VAN GA.ALEN
Doss.13/744

11 October 1

OP KAART 

ACD/1/f 

'. 3 OCT. �50 

AC '91�ï'".2..
DAT· P_lf $' -

B.o.s. vau 2j September 1950
No.89740 M.v.B.Z. 

/ 

PAR: ft!t 

I' ., ö.1/• In an'twoord op nevenvermeld schrijven wordt hei:, volgen
de medegedeeld: 

• 

Het provinciale kenLeken H-372J3 werd des-ciJds door de 
Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland afge

, geven aan: 
� 1 � Fr-ederik Adolt" VAN GA.ALEN, geboren Le föonster 27 Janua-

ri 1867, descijd1?.wonenp.e Jan Steensvraa't 71 te ;s-G-ravenha
ge (sedert 1�37 overled�n). 

Bedoeld kenve.ken is thans in gebruik biJ de 11 Staten
garage", Van Bevernincks�raat 235· te 's-Gravenhage, welke 
garage geëxploi-ceerd wordt door twee zoons van wijlen H.A.
VAN GA.ALEN • 

. � 
Het provinciaal ken-ceken H-372�3 is thans aangebrach't 

\�r' D op ·een vierwielig motorrijtuig mer.k: 110ldsmobile ", welke mo-
' 

� 
torrijtuig eigendom is van de cheI·-mon-ceur va11 de S-i;aten-

�/ . garage: Pieter D�N HERTOG, wonende Hoge Rijndijk 102 te �ei-
/ 1 den, die reeds 2J jaar in dienst is van de Statengarage. 

Op 20 Juli l�'.)Uwas bedoelde "Oldsmob1le" in reparatie 
@n eerst op 15 Augustus 19J0 werd deze au-i;o, na de reparatie
weer in gebruik gesteld. 

Uit he-i; werkboekje van P.DEN HERTOG bleeK verder, dat
deze op 20 Juli 19JO de centrale verwarming repareerde van
de Statengarage. 

Uit he't voorgaande blijk-i; da't OI wederrechtelijk ge
bruik wordt ·gemaa.J:d van het provinciale kenteken H-372�3 or._Tn verkeerd nummer o� le teer werd opgenomen. (einde) 



B. 
D.A./1-067/W. 709 --, 1 OCT ssc(( 

-� CD/ f trt.flrtSJ
Réf.: sa note du 13-4-50 no 82498/CBS/299 concernan 

ASSENBERG. 

I1-n'a été trouvé aucune trace du nommé 
A S S E N B E R G, dont question dans la note · 
ei têe. 

Toutefois, il est signalé qu'un nommé AJZEN
BERG, Henri, né à Varsovie, le 28-9-1928, de na
tionalité française, coupeur en ttssus, demeurant 
à Pa.ris, rue de Provence, 1, est descendu à l 1 h8tel 
"Monico", le 13-12-49. Rue St. Lazare, à 3t.Josse� 
ten-Noode. 

Il était accompagné du nommé MORIN, Roger, 
né à Ga..i!rds le 19-5-12, de nationa.li té française, 
représentant, demeurant à Paris, rue Greneta, 37. 

Les intéressés ont quitté 1 1 h6tel "Monico" 
le 14-12-49, déclarant se rendre à Pa.ris, d'ou 
ils venaient. 

Aucun renseignement n'a été recueilli au 
sujet de leur activité politique. 

Le 9 octobre 1950. 
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III/h 4 

Tenv�riolge op mijn n9titiè dd. ,11.4.1950 no •. 
82498, bericht ik U dat mijn aandacht ·er gevestigd 
op Henri AJiENBERG, geb. 28.9.l928 te Warschau-, van · 

·· P.ranse -nationaliteit; wonende�:te Pa.rijs·.- ihle de !'rovence 
1.' . . 

· jlenberg· vertoetde van 13-. op 14 December 1949 · in
hotel.

. 
11.:onico"·, Jfu.e st. Lazare te ·st. Joaaeten-Noode, 

bij Brussel (llelgië)� Bij was ?{aar
v

in .gezelschap van 
Roger LIRI, geb. 19.5.1912 te Garda, van Franse natio
naliteit" even&enfil wooIJ.aehtig te Farijs, Rue Greneta 
37. 

Ik verzoek U Expresse te•doen vragen :ia.ar de poli
·tie anteoedénten van Aj,Zen'ti"e.rg ·voornoemd, waarbij ·ik. 
tevens gaarne 'zal vernemer� of 1s lfu.nnen blijken of deze 
ono land heeft bezocht, mogelijk regel.ma tig bezotlit en ' of hij omstreè.ks 20-25 Maart- j .1" wellicht bui tensla.nds
vertoefde. . . · 

. ·.' ··; .. . . . · · 
( . �.. . 

' 1 • 

He.'t ordt dezerzi�ds.niet u.itgésloten geacht,·dat 
�js@nberg identiek is.aan de in hoger. vermelde notitie 

enoemde Aasenberg, die i1+ lrlaar.t· j .1. besprekingen zou.· 
hebben gevoerd met c.· .N � funotio-nai,is�en ·1n Amsterdam, 
Rotterdam, · 's-Gravenbage, en Utrecht, w�arbij hij de 
O.P.N .-leiders verweet, dat hierc· te lande· te weinig 

·etal.1r:1gen. zouden voorkomen en. te�weinig aa�otage zou
· orden geplee.gd. · . , . � . . 

• 'ê . l • •  

Indien bovens ta nd vermoèden juist .mocht blijken te 
zijns zal ik· het op prijs stellen zo uitvoerig mogeliJk 
over �lenoerg te worden ingelicht, onder overlegging van 
foto en paspoortnummer. 

III. 1l�B. 

i· 23 N�vemb&r 1950 

Cl • 11 · fA ifiW/�& aan .�\Á ,.,_ .. n .... '.
0
,, - 11\ll�lllmlllllllUIUJllW.m • ' .. � ...... ·······:···:"·"'J1}Jtw$an �� 

i,tj nf:C1JiJIQJ}f.1�:::;.-<-; :1. �n ·. . D."" . 
t..f _ . IJ�., .......... �.-:l::.L�::';::::.':::::. ll't �

' 
. . 
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...Jtan: 
•m:
No.: 
Ond.; 

KA-RA 

H.B. 
B 94858 

Assenberg 

III/h 2 rappel 

Rappel 

Aatwoord : .. u ................... " ....... ,,,..,,.,.,",u· 

Hiermede moge ik U mijn schrijven no. 94858 
dd. 23 November 1950 in herinnering brengen.

Een spoedige bea1i-twoo:rding zal door mij zeer
op prijs gesteld worden. 

III� H.B. 
5 Mei 1951 

� [ ,. , e' � ME.\ 195{; 

' 
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B. 

D.A./1-067/f. 710.

OP KAART 
- Uw vraag van 10-8-1950 no 89.740/CBS/422. ACD/ t----'---1

DAT: 
PAR: 

De eigenaar van de auto dragende het nummer 
771569 vereenzelvigt zich als volgt. 

�/i MICHIELS EN, Martinu�, .Antonius, geboren te
Zutphen, (Ned.) de 1-1-1932, verbleven hebbende te 
Merksem, Gasthuishoevestraat, no 59 van ambtswege 
geschrapt op 30-9-1948 voor een onbekende bestemming 

Betrokkene sleet te Merksem een bandeloos 
zigeunerleven. Aangezien hij in feite geen vaste 
verblijfplaats had, konden geen concrete gegevens 
verkregen worden betreffende een eventuele politieke 
bedrijvigheid ten voordele Vd.ll de K.P. 

Verondersteld wordt dat hij zich zou bezig
houden met smokkel tussen BelgiS en Nederland. 

Tevens wordt vermoed dat MICHIELSEN in 
/11 betrekking zou staa1. met de houders van de au to met

� f7()�ederlandse nummerplaat N 78778 en de woonwagen 
/ 

· 
met Iifederlandse nummerplaat N 4596; aangezien ze
beiden in zijn omgeving werden opgemerkt.

Het zou mij nuttig zijn de volledige identi
teit te kennen van de houders van deze twee nummer
platen en inlichtingen aangaande hun mogelijke 
politieke activiteit te bekomen. 

De 10 October 1950. 



IIIg/h3 

7 Novembe.r 1950 

vaµ Wijlhuizen 94859 Co 89740 
,· 

DIENSTGEHEIM 

Ontv. bew: ........... u ........................................ . 

Rappel : ........ J: .d":..fL ................ .

Antwoord : + 

• • Ï
J. 

Blijke�s:•ean,van andere zijde·.ontvangen opga.va, 
werd.op 1 Januari 1932 (?) te Zutphen geboren, 
•. rtinus Antonius 1:ICHIELSEN. , 

Ik moge U verzoeken mij de juistheid van deze 
gegeV'ens, n;ieer in he� oyzonder wat betreft het geboor
tej��t, te wîllen bevestigen, terwijl. ik bovendien 
pr�js-stel op mededelingen betre�fende het vertrek 
van genoemde uit Uw gemeente. 

. . 

Met een spoedig antwoord zult U mij zeer,.-verplièh-
·.

� 

Aan de Heer· 
Commissaris van Politie 

Z U T P 



. o.: .. B.94859 

{)n,d.: 

IIIk/h 3 

� de· Heer 
Districtscommandant 
der Rijkspoli ti 
te 
EINDHOVEN. 

13 December 1950 

n.a.v. schr. van W. 94859 Co 89740
,, 

TGEHEI 

h�-:.
-\" , .............. � ........ t ... ·• ...................... .. 

Ra:ppel : ............... ../ Jo S:_ . �., .. '. ..... _
Antwoord : ....... :.� ........ .k.r>:t1../} ,I

Blijkens een ,bij mij binnengekomen a�nwijzing 
zou de houder van e n  onder nr. N .4596 gereatstreerde 
woonwagen, die genaamd is G. van STIPHOUT, wonende 
te Mierlo-Sout F. 149, vermoedelijk ·enige maanden 
geleden in België � gewe�s t en daarbij in contact 
hebben gestaan met oon, ook in politiek opzicht, niet 
g heel betrouwbaar per�oon. 

· Ik moge v verzoek n naar de juistheid van hèt ·
bovenstaande een onderzoek te willen doen instellen, 
mij omtrent het resultaat te info.rm ren en daarbij 
aanvullende gegevens te willen verstrekken betreffen
d de personalia en politieke antecedenten van Stip-
hout voornoemd� 

·HET HOOFD VAN DE DIENST
namens deze: 

.. . 

J. G. Crabbendam 



W.- 94859.-Wo 89740 

.. 0n. l v. ne"\\i }; .... '."""""""'"'"''�•· ..................... .
. ' . . tl./·3 .. Rt;ipvel : ......... -:: .... ,. : .. _ .......... : ..... : .. ·· '. . . . d . Lt,r:JJ '/ 3 .?' 
· Antwoor :,_.__:-_.!'.!. . ...- • 

Naar mij .werd bericht, zou de �igenaar v n da Bel
gische auto 771569, ·die daarme-de op een tijdstip in de 
afgelopen zomer een bezoek bracht aan het districtskan
toor d·ar C.P.N. te U-trecht,· üiveneens in contact staan 

'met de houder van het onder no. ·N 78778 geregistreerde' 
motorrij tu.ig. Bij onderzoek bleek, · .. dat dit nummer is 
afgegeven aan het gemeentebestuur _vaµ ·tillemstad. Hoe
wel hie�door het politieke faqet van eerstbedoeld be-

, richt van zeer twijfelachtige aard wordt, kan het van 
nut zijn nader te worden geinformeer�. 

Ik 1noge U daarom v�rzoeken te willen doen nagaan 
of het genoemde motorrij·tuig eens, of wellicht mee.rmalen·
benut is voor een bezoek aan België, met welk doel een 
dergelijke tociht is geinaak_t, of daarbij mogelijk ambte
lijk contact is opgenomen met een civiel persoon en door
wie de auto �teeds of gewoonlijk wordt-gebruikt. 

. Zou Uwerzijds reeds onmiddellijk kunnen worden 
vastgesteld� dat aan deze zaak geen politieke kanten 
zitten, zodat - een verdergaand onderzoek geen betekenis
heeft, dan zie -ik een desbetreÎfend beri-0ht gaarne 

.. tegemoet. 

·HET HOOF:Q VAN DE DIENST 
Ï n�m��s deze: 

L: r.:'.: van Laere 
Aan de Heer 
Districtsco.mmandant
der Rijkspolitie 
te 
BREDA. 
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• 1 n.a.v.sohr.100135 van RP Den Bosch

Notitie aan KA.RA zie CO 89740 

Van H.B. 

No" 

J!! l'/ AV 3

In antwoord. op het schrijven ;;ra.n "Spil", d.d. 10 
Ootober 1950.onde� no. D.A./1-067/W.710, kan worden 
medegedeeld, dat het provinciaal nwnmerbewijs N-78778 
op 20 October 1947 werd afgegeven aan het Gemaent -
bestuur van Willemstad en tot u.l-timo December 1947 
gebruikt ia geworden. Na deze da.tam is het nie-t meer
gebezigd en b-evindt het zioh onder bèrusting van de 
Burgemeester van Willemstad. 

. Hierdoor staat l:let dus wel vast, dat onreehtmatig 
ge bru.ik wordt o� ia gemaakt -van het be treffende au to
nwnmer. 

Met betrékkäng tot de onder nummer N-4596 ge igna
leerde woonwagen kan wordén medegedeeld• dat dit pro
vinciaal kenteken op 18 Qctober 1948 Wêrd afgegeven aan: 
Petrus van ES!, geb�ren te Horst, 20-2-1896, van beroep 
koopman, gedomicilieerd te Bergen op Zoom. 

·aet is dezerzijds niet beke:=i.d cd Van Eet op eniger
lei wijze poli ti ke aotivi tei t ontwikkelt en evenmin, 
dat hij incidenteel of regelmatig�e1gie be�oekt. 

(B
. 

I1Ik) B.B., a waart 19 51.

' l 

r 

.. 
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No: 462.- DIENSTGEHEIM.-

Onderwerp: "MICHIELSEN, M.•!•"-

Bijlagen: één.-( in duplo).-

AAN: g/RA..
V AN: W.-

t 

N:lH O.K. 

ACDt lil 
DAL,'_ , 

1 �AR: r/h 

13 October 1950.-

'.-,1 OCt 950:,
-

ACD/ tc9tto

eu 

Onder aanbieding van bijgaande - gisteren, 
12 dezer - van "Spil" ontvangen nota,No:B.D.A./1-067/JW.710, 
d.d.10 October 1950, in antwoord op Uw schrijven,No:89740/
CBS/422, d.d.10-8-1950, moge� het volgende onder Uw aandacht
brengen:

Uit de inhoud van bijgaande nota blijkt, dat de 
daarin genoemde MICHIELSEN,Martinus Antonius, is geboren te 
Zutphen, op 1 Januari 1932.-

Indien dit vermelde geboortejaar juist is, volgt 
daaruit, dat betrokkene thans pas 18 jaar oud is en derhalve 
toen hij op 30.9.1948 ambtshalve uit het bevolkingsregister 
der gemeente Merksem geschrapt werd, nog maar de 16-jarige 
leeftijd had bereikt. 

Volgens de desbetreffende bepalingen van de Neder
landse Motor-en Rijwielwet, kunnen personen beneden de leef
tijd van 18 jaar, geen nummer- en rijbewijs voor een motor
rijtuig op meer dan twee wielen, bekomen. 

Het is mij niet bekend of deze leeftijdsgrens voor 
genoemd doel volgens de Belgische voorschriften al-dan niet 
geldend is, doch ook wanneer in-België daaromtrent niets is 
bepaald, dan nog mag betrokkene met zijn auto niet in Neder
land rijden, zolang hij geen 18 jaar oud is. 

Dat van een jongen van 16 jaar kan worden getuigd 
dat hij "een bandeloos zigeunerleven leidt" - zoals in de 
nota van "Spil" vermeld - lijkt mij ook nogal opvallend. 

Op grond van deze overwegingen meen ik te moeten 
aannemen, dat het in bijgaande nota vermelde geboortejaar 
van betrokkene foutief is. 

Wellicht vindt U hierin aanleiding daaromtrent aan 
"Spil" nadere inlichtingen te vragen. 

Tevens zij nog vermeld, dat mij bij contralering 
van de op het Hoofdbureau van Politie alhier berustende lij
sten van afgegeven nummerbewijzen, is gebleken, dat het door 
"Spil" in diens nota vermelde nummer N-7877�, is afgegeven 
aan het Gemeentebestuur van Willemstad. (N.Br.), terwijl 
daarin als houder van het nummer N-4596 is vermeld: 

' 

L/) G. VAN STIPHOUT? ,wonende tè Mierlo-Hout, F.149.
(f /\i "(nabij Helmond;.-" 
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Verbinding: 19 
A/1 no 963'50 CPN 

VERTROUWELIJK 

50 
}' �t:?(f' 

Onderwerp: Belangstelling van CPN-zijde voor ·de plaatsing · 
van personeel in grote bedrijven. 

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

Berichtgever betrouwbaar 
Waardering bericht: idem 
------------------------------------------------------------

De C.P.N. dringt er bij haar leden op aan, dat zij, die 
in kleine bedrijven werkzaam zijn ontslag moeten nemen en 
trachten bij een grootbedrijf te werk gesteld te worden; 

• in Utrecht heeft men o.a. op het oog bedrijven als Werk
spoor en "Demka". Onder anderen is om medewerking gevraagd
aan de volgende personen:
GIJSBERT WILLEM HOUTER (20-6-14),

�, BERNARDUS JOHANNES SCHREUDERS (4-2-19) en 
�f CORNELIS VERHEUL (17-9-22). 

' Dat dit streven invloed heeft op de waardering van de 
partij voor de activiteit van haar leden bleek uit een aan
val welke de partijleiding richtte tegen CORNELIS VERHEUL 
voornoemd. Verheul beriep er zich op dat hij met ABEL JAN 
SMITH (1-12-21) 30 handtekeningen VOp?!' de oproep van Stock
holm had los gekregen op hun werk, waar 50 man pe�soneel 
werkt (IJzer- en Metaalhandel, machinale perserij en sloperij 
J.A. Uppelschoten te Utrecht). De directie van dit bedrijf 
had zelfs toestemming gegeven om een kern te vormen, mits 
de vakorganisaties er buiten bleven. Dit laatste was ook 
juist de bedoeling van Verheul. De partijleiding vond dit 
resultaat niet zo belangrijk, wel echter indien dit su�ces 
ware geboekt bij Werkspoor of Demka. Verheul zeide daarop 
dat hij had geprobeerd bij Werkspoor in dienst te treden, 
doch dit was niet gelukt. 

In dit verband zijn de uitlatingen van HERMAN SCHEIDT 
(18-11-12), zandvormer bij Werkspoor, van belang. 

Volgens Scheidt moet de CPN haar kracht zoeken in het 
bedrijfsleven en voor een succesvolle actie is activiteit 
in het grootbedrijf de belangrijkste schakel. Bij de CPN 
is bekend dat er bij Werkspoor nog plm. 400 geschoolde 
werkkrachten geplaatst moeten worden. Aan de bezetting van 
deze plaatsen moet volgens Scheiàt grote aandacht worden 
geschonken. Men moest z.i. meer denken aan de woorden van 

�, FRANS JOOSSE (7-9-02), die al meer had beti�gd dat er in 
elk groot bedrijf bazen zijn die bang zijn voor de partij
mensen. Dit is ook op Werkspoor het geval en Scheidt haalde 
dit met de volgende voorbeelden aan: 

y._/ DIENKO BALKEM.A (21-10-13) moest in de fabriek gaan sjeu.wen; 
hij beklaagde zich er over en werd prompt weer met zijn oude 
werk belast. 

• X l WILLEM GIJSBEBTUS VAN DER SLUYS ( 28-11-21) is nog een 
�� ongeschoolde kracht. Hij is nu bezig het draaiwerk te leren. 

/JJ:i. Als hij echter straks vakman is en niet meer van andere ar-
/;N, beiders afhan��lijk, kan hij zich weer roeren. 

-2-
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MARTINUS BOEKHOUT (10-4-25) heeft wel bedankt voor de EVC, 
doch dit was volgens hem noodzakelijk om het werk in de 
afd. Wagonbouw van Werkspoor te leren. Zo gauw hij dit 
werk onder de knie heeft, wordt hij weer lid; hij geeft 
echter volgens Scheidt nog wel steeds inlichtingen. 

Dit zijn maar enkele voorbeelden, waaruit - aldus 
Scheidt - wel geleerd kan worden, dat met de partijge
noten op Werkspoor toch rekening wordt gehouden. 

CORNELIS VAN TESSEL (2-5-28) wilde na zijn ontslag op on
eervolle wijze uit de militaire dienst direct in een groot 
bedrijf te werk gesteld worden. Door bemoeiingen dezerzijds 
kon dit worden tegengegaan en kwam hij bij een carrosserie-
bouwer in Hilversum. Thans heeft hij echter daar ontslag 
genomen en is hij aangesteld bij Werkspoor. 

Dezerzijds is bekend geworden dat in totaal bij Werkspoor 
1000 man personeel moet worden aangenomen. Of echter ten 
aanzien van de sollicitanten op grond van politieke gezind

theid een doeltreffende selectie zal worden toegepast wordt, 
gezien de verdeelde meningen die op dit punt bij de leiding 
van dit bedrijf schijnen te bestaan, betwijfeld. 

- 7El:
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Rapport: 
Van: KA-RA 
Aan: Hoofd C (CI) 
No: E/84I 

DAT: 

PAR: 

Onderwerp: J�P. KRáMER. 

. .

-� S NOV. Rx>·

ACD/ tJ!�cf/�., 2.rr.so •

I. N.a.v. Th1v nota d.d. 22-4-50 (CO 8I6I5,) deelt Sardine ons mede, dat
lJl.v bericht zo vaag was, dat het eigenlijk geen waarde had.

2. Geen melding, dat KRAMER in Duitsland zou zijn gevreest is binnenge
komen,



MINISTERIE VAN 
BINNENLANDSE, ZAKEN 's-Gravenhage, 23 Novembe� 1950 

B 96084 

Ontmoetingsplaatsgn voor 
communisten· en werkkrach- VERTR OUWE LIJK 
tenwerving. 

IIIq/h2 

Aan de Heer 

, .

.. 

"n.a.v. not. van KARA 96084 Co 81615 

. ' 

· 'Ten vervolge op mijn schrijven nr. 85711, dd. 7
Juli 1950 (Uw schrijven A/1 215'50 van 6.3.1950) moge 

.ik U berichten, dat niet vastgesteld· ia ku.nnen worden, 
dat Johannes Peter KRAMER, gebo .24.8.1925 te Utrecht 
met Weyers èn eert zekere Van Dalen naar een congres 
in Düsseldorf geweest -.1$g. Evemnin kon de bewoner van 
bedoelde vi�la in Düssel.dorf geidentificeerd worden • 

... 

Het is dezerzijds bekend, dat de N.V. Hollandse 
Fabriek voor Signaalapparaten te H�ngelo, welke re-
geringso.pdrachten uitvoert, werkkráohten aantrekt. 
Alle solltoitanten worden van tevoren aan een anteceden
ten-onderzoek onderworpen. Omtrent Polen, die op 10.3. 
1950 in'bedoelde fabriek proef gewerkt zouden hebben, 
zijn geen byzonderheden bekend ge·worden. 

l. 

� ·  

:--.• . 

·HET HOOFD VAN DE DIENST·
namens deze: 
,. 

fl\ ... ' '-,. . 
/ �t G. Crabbe:nd� 

. . ' 

Hoofdcommissaris van P
0
litie. 

te 
U T R E C H T. 
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Vèrbinding: 19
A/1 no 1017'50 CPN 
Bet:reft: Abonnementen op "De Waar he id" 

Naar Korea vertrokken oorlogsvrijwilligers. 

Berichtgever betrouwbaar �llll l)-1.k (�.� 
Waardering

_
bericht

_
idem 

_________________________ 2°1-�J
Op een vergadering van het dagelijks bestuur van het 

District Utrecht der CPN, gehouden in de week van 30 Oct.-
4 Nov. 1950, bleek, dat het aantal abonné's op "De Waar
heid" voor Utrecht is teruggelopen van 1700 tot 840, 
terwijl het totaal voor de provincie (Verb. 19 - Bedoeld
zal zijn het district) thans 1128 abonné's bedraagt. 

Het is wenselijk, dat wordt nagegaan of onder de namen 
van de uitgezondenen naar Korea voorkomen: 

, 'I' Dirk Baars, vermoedelijk afkomstig uit Amsterdam,
,.. Frans Leuke uit Amsterdam, en 
/ Arie Schonenberg uit Den Haag. 

Volgenw, zegsman zijn bij elk onderdeel van de troepen der
Verenigde Naties mensen die overlopen naar of berichten 
doorgeven aan de vijand. De Noord-Koreanen zouden vol
doende op de hoogte zijn van de plannen van de troepen 
der V.N • 



Verbindil'Jg 54. 
Vertrouwelijk. 

No.Jo/ s-o 

• 

• 
, .. \•, 

-�t/Nft �).

ACD/ 
_JP< 

bïNa.ar aanleiditig van liet-·schrijvel'i van 
Mil'Jisterîe van Binnenlandse Zaken te 
's-Gravenbage, d.d. 13 Januari 1950, 7632T; 
wordt bericht, dat van de bij bet scbriJven 
gevoegde foto deierzijds een bëperkt-·aantal 
reproducties zijn gemaakt en �nder enkele 

l betröuwb�re) politiemannen zijn verspreid.
Bovendien iS door No.54 een zeer nauwkeurig 
onaerzoek ingeste ld-·waarbij door betrouwbare 
contacten medewerking is ver lee no. -· 
Dit alles beéft tot o�·heden geen enkel 
resultaat gehad. De controle op deze vrouw 
is··zo-·intsnsief mogelijk g�weest, zodat-· 
aangenomen wordt, dat zij niet te Groningen 
is geweest • 
Ook in de toekomst blijft de aandacht op 
baar gevestigd-·en mocht omtrent haar iets 
worden vernomën dan zal daarvan terstond 
melding worden gemaakt.-- - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8-11-50.-

,,,,. 
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Onderwerp: Bespreking in het partijgebouw der CPN te 
. Utrecht op 12-11-50 ten 10.30 uur 

Berichtgever betrouwbaar 
Waardering bericht idem 

Aanwezig: THEODORE JOHAN HENRAR (15-10-22), pol.secr. CPN, 
PIETER CORNELIS DE VROOME (14-6-11) lid hoofd
bestuu.r "De Metaal", 

voor het pol. bedrijfsbestuu.r van de Bedrijfsafdeling "Demka" 
.i.-rr der CPN:

1
FREIIE:RIK WOLTERS ( 1-1-04) 

A�K;...� 
NICOLAAS BAL (25-3-17) 

� �---- REINIER WORST (2-5-20);-
voor het bestuu.r van "De Metaal": 

LEENDERT CHRIST (17-7-13) 
ANTOON ALBERTUS SIKKEN (10-5-12) 
MARINUS VAN DER STEEN (26-1-21). 

Henrar, die als inleider oprad zette uiteen hoe men komen 
moet tot een actie voor de prijzenstop. 
De Vroome zette de organisatoriseke weg hiertoe uiteen en 
zeide dat de zaak op "Demka" anders 'diende te worden aange
pakt dan op Werkspoor, dus niet eerst een ledenvergadering 

��eleggen (zie rapport Verb 19 C/3-1060'50 dd 21-11-50) maar 
11 

'lA� 'Yl_ op Demka be innen met elke afdeling apart. 
voqr 0 an der Steen die eerst thans (3 kwartier te laat) 

•• 

1). 
/ 

binnenkwam werd door Henrar begroet met de woorden: 
"Het optreden van kam. v.d.Steen de laatste tijd en 
ook nu weer is geen voorbeeld en ik besluit, met 
goedkeuring van de kam�, v.d.Steen als secr.van "De 
Metaal" niet hier toe te laten, hem nog ter verant
woording te roepen en hem voor royement uit zijn 
functies voor te dragen" (zie ook rapport Verb. 19 
C/3-1062'50 dd 21-11-50). 

Na het vertrek van v.d.Steen ging De Vroome verder en zei: 
het is zaak de besluiten deser vergadering zorgvuldig te gaan 
uitvoeren. Een van onze taken is dat wij bij ons huisbezoek 
alle kameraden goed voorlichten. Hij stelt dan voor om elke 
bestuurder van "Demka" een bestuurder van "De Metaal" mee te 
geven; dit wordt door Henrar en het bestuur v�n "Demka" toe
gejuicht. De Vroome vraagt dan in welke afdeling van Demka 
het eerst kan worden begonnen. Na lang over en weer praten 
en elke afd. onder de loupe te hebben genomen, is men van 
oordeel dat in de walser,!i moet worden begonnen. Hierop 
werd de cartotheek er biJ gehaald om te zien hoeveel EVC
leden er in de walserij werkzaam zijn; het bleken er 16 te 
zijn. Het bestuur zou nog nagaan in welke ploegendiensten 
de leden werkten. Afgesproken werd de leden die in de avond
dienst zijn overdag te doen bezoeken door De Vroome en 
Henrar; de anderen worden •s avonds bezocht. 

Ten slotte werd besloten Zondag over 14 dagen weer een 
vergadering te houden; dit zal plaats hebben in een café. 
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Naar aanleiding van bovengenoemd schrijven heb ik 
de eer U te berichten, dat de daarin genoemde personalia van M.A. 
Michielsen juist zij�. 

Betrokkene werd op 8.2.1946 afgeschreven naar Belgiä. Hij 
werd toen op last van het Hoofd van de Rijksvreemdelingendienst 
uitgeleid. 
EINJJE • 

...
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l!AR: · Onderwerp: Berichten uit het partijgebouw der --------------------------------------------------------- -
Berichtgever betrouwbaar 
Bericht ongecontroleerd , ontvangen 4-12-50 

De laatste tijd wordt in het partijgebouw gesproken over 
een "actie 1•. Aan deze, op verschillende dagen, gehouden 

)(.'gesprekken werd deel genomen door J.C.G. STOFKOOPER 
,<'(2-7-1900) en Dielessen, alsmede een Amsterdamse bestuur

der (onbekend). 
-==== Zegsman berichtte hieromtrent het volgende: 

Het dagelijks bestuur werkt de laatste tijd aan "richt
lijnen". Deze zouden inhouden dat op de grote fabrieken 
comité 1 s moeten worden gevormd, welke nauw zullen moeten 
samenwerken met de 'Polen. Hiervoor worden de Polen nader 
geïnstrueerd en zij zijn van een speciaal legitimatie
bewijs voorzien. De Polen moeten op last over verschillànde 
bedrijven worden verspreid; hiertoe zullen enkelen ontalag 
moeten nemen en trachten in dienstte komen van fabrieken die 
hun worden aangewezen. 

Deze maatregelen gelden zowel voor West-Dmitsland, als 
Frankrijk, België en Nederland; de andere landen kunnen 
zich zelf wel helpen. West-Duitsland zal het sein moeten

geven door het houden van verboden optoc�ten, waarbij dan 
de hulp wordt ingeroepen van Oost-Duitsland, waarna de 
andere landen zullen volgen. 

'-==---�1 Over dit onderwerp wordt wekel!�W.; door het dagelijks
en het districtsbestuur vergaäërêt'; 

In Duitsland zijn op 3 verschillende plaatsen vergade
ringen geweest waar ook Nederlanders bij tegenwoordig 
waren. Onder anderen zijn als sprekers opgetreden G. de 

X'waal (verm. GERARDUS DE WAAL, geb.15-9-99, thans wonende 
te Nijmegen) en iemand uit de Zaanstreek. 

Zo gallvv de communisten worden gearresteerd, worden 
verschiliende gebouwen met springstof bewerkt, welke zal 
worden aangebracht door militairen en oud-militairen. 
Het beginstadium is staking en sabotage en daarna het 
n grijpen naar de macht.". 

{ 

In het gebollw staat men verwonderd wat "Den Haag" weet. 
Volgens Stofkooper is de EVC en zijn zelfs besloten be
stuursvergáuèringen volledig in Den Haag bekend. Zegsman 
vermoedt dat dit bericht is verkregen van een hem onQekende 
verple·egster die omgang heeft met een Russische dame. 

j-k t,.u,/ ,,,,,_ ....t "'""7' ""}!ZIE\�>
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Onderwerp 

Datum van ontvangstbericht 

G.VAN STIPHOUT.

15 December 1950. 

Betrouwbaar. 

Betrouwbaar. 

, l.J/,/ 
Betrouwbaarheid bericht 

Waardering bericht 
r,:. ·2. \�. -: � ·: IL 

-f. î.., 1,c,_°. °'_:_ ... )Tevens bericht gezonden aan 

Medewerkende instanties 

Ondernomen actie 

Gene. 

Gene. 

--

DAT:1P- <� 

PAR: 'Pi.� Bijlage 

IJ· /,- d 1/ JU 

Ter voldoéning aan het gestelde in Uw schrijven d.d. 13 December 1950 
No.94859� onderwerp als in de margine dezes vermeld, moge ik UHoogedel
gestrenge het volgende berichten.-

Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld onderzoek bleek, dat de in 
de gemeente MIERLO geen woonwagenkamp aanwezig is. Wel vertoeven soms 
voor enkele dagen een paar woonwagens onder de gemeente MIERLO, doch 
deze nemen dan als regel standplaats in aan de Geldropseweg of nabij 
Sluis 8.-

Een woonwagen bewoond door een zekere G. VAN STIPHOUT of door iemand met 
een daarop gelijkende naam, heeft - voor zover kon worden achterhaald -
nimmer onder de gemeente MIERLO standplaats gehad.-

Te MIERLO of MIERLO-HOUT ( een kerkdorp van de gemeente MIERLO ) is 
Wijk F .No.149 niet bekend.-

In het bevolkingsregister van de gemeente MJERLO komt wel voor: 

�\I ---------GER ARDUS VA N S T IPH O U T  -----------------

�'i'-, geboren te HELMOND, 21 December 1891, van beroep bro�bakker, wonerrle 
te HELMO}ID, Krormne Steenweg No.22. 

Hij is de zoon vàn JOHAN.NES �AN STIPHOUT , geboren te GEI,ERT, 7 Mei 
1860, overleden te 1!RP op 2 December 1937 en WILHELMINA MANDERS, , gebo
ren te GEMERT, 7 Maart 1863, overleden te MIERLO, 23 September 1932.-

Uit het huwelijk van bovenstaande echtelieden zijn geboren: 
le. �IARINUS VAN STIPHOUT , geboren te GEMERT,19 M3.art 1884. Deze werd in 

Augustus 1915 afgeschreven naar Duitsland; 
2e. THEODCRUS VAN STIPHOUT, geboren te GEMERT, 18 M:i.art 1885. Deze verblyft 

thans in een Tehuis voor oude van dagen te MIERLO-HOUT (Gemeente MIER
LO); 

3e. GlfilARDUS VAN STIPHOUT, voornoenrl; 
4e. ALBERTUS 1'HEODCR VAN STIPHOUT , geboren te HELMOND, 28 Augustus 1897, 

van beroep bakker en wonende te HELMOND, Mierloseweg. 

G.VAN STIPHOUT (3e,) heeft aanvankelijk te HELMOND een café gedreven,
dat op zedelijk gebied geen goede reputatie genoot.-

A.Th.VAN STIPHOUT (4e.) heeft gedurende de bezetting en geruime tijd
daarna als zwarthandelaar in zijn onderhoud voorzien.
Van beiden is omtrent hun politieke instelling niets nadeligs bekend. 
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Wat betreft de geregistreerde woonwagen, voorzien van het provinciale 
kenteken N-4596, zij hetvvolgende gemeld: 

Op 13 September 1948 werd door de gemeente-politie te BERGEN OP ZOOM ee 
woonwagen geschouwd, �elke op dat tijdstip standplaats had ingenomen aa 
de Balsebaan aldaar.-

Op 18 October 1948 werd aan de hoofdbewoner tevens houder van die woon
wagen door de Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Brabant 
een vergunning afgegeven onder N-4596 , schouwnummer "A rnhem 82 11 ten 

, name van : 

E ST -----------------------
__ , 

���---------------PET R US VAN

V geboren te HORST (L.), 20 Februari 1896, van beroep koopman, gedomici
lieerd te BERGEN OP ZOOM. 

In de woonwagen N-4596 mogen volgens de vergunning voorts verblijf hou
den: 
de echtgenote van P. van EST, zijnde HENDRIKA. VAN EN:IBLEN, geboren te 
OOI'MARSUM, 20 April 1895, en 
zijn kinderen: 

1. ANTONIA VAN EST, geboren te ZEVENAAR, 29 Augustus 1929, koopvrouw ,
2. · GEbRTRUIDA CATHARINA VAN EST, geboren te ALMELO, 15 Fe bruaru 1931 ;
3. AARTJE VAN EST, geboren te WAGENINGEN, 21 Augustus 1932;
4. JAN WILLEM VAN EST, geboren te HEEIBTEDE, 4 Maart 1935 ;
5. CAROLINA WILHELMINA VAN EST, geboren te HEEM:>TEDE,28 Februari 1937.-

. Volgens bekomen inlichtingen moest vóór 1 Januari 1949 door de vergun
ninghouder een schot in die woonwagen worden aangebracht.-

Eveneens moest hij zorg dragen, dat door zijn kinderen, voor zover nog 
leerplichtig, onderwijs werd genoten, aangezien hij daar geen aandacht 
aan schonk.-

Meerdere gegevens omtrent P.VAN EST zijn door mij tot heden niet achter 
haald kunnen worden.-

Qntrent de personalia en politieke antecedenten van de in Uw schrijven 
bedoelde personen, kunnen door mij aan de hand van de mij ten dienste 
staande gegevens geen nadere inlichtingen worden verstrekt.-

----------------------- EINDE -----------------------------------
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Onderwerp: Mo tor1:i j tuig Kenteken N-78778. roPKAA,RT 
r.:. '2 lAN. · �t

Bijlagen: -

ACD/ '.fi
\ DAT:JE ,"/,�, 

i p ,R: J� .. ·�- �-� --

Ter volaoenina arn �et verzoek,vorvtt ir Uw schrij
ven dëL. 14 dezer NQ 9485() Vertrou rnlijk betrGff8nd.P bovon
vermela onderweru, mo�e ik U het vol -enfe b0ric11.t0n: 

1) Het kenteken N-787'78 is indera.aac1 oD 20 Oct.1047 e.fc:-e-
ç.;oven ar n 1le t GeT!leo n te l)0 st u,,r v r.n "'i J. ·: 0m st.� cl en ;,,era ·an
(ien datum TOT ultimo December 1.947 çzebezi�cl. voor de trelc
l�or (om q:ebou1rde Dersonenauto) van a.e brand.S'l 1 1

.; t 0ezer 11-e
m eente.

In December 1047 werd dP.ze auto (Pl vmouth) zona er num
merolaat verkocri.t aan een inwoner var 'Tillemster,fl ..; e èl.cze 
nog steeds bezi�t, foch onrer zijn eiryen nu�mer. 

Het nummerbevri 4 s N-78778 bevi nrt zich onder bP.rusti n � 
van de Burgemeester va �illemstad en �ordt sedertdien 
NIET meer gebezigd. 

2) Wanneer �econstateerd is, dat er met een motorrijtuig
onder het kentelrnn N-78778 gereden ··rorë!t ( is) ,zo moet
daaruit geconcludeerd worclen� dat var a•t kente�en een on
rechtmatio- <?;ebruik •rordt gemaakt.

Dit ware OD de �ebruikelijke weg t�r kAnnis van de on
sporingsambtenaren te brengen door bekenrmeking in riet 
OnsnorinfsSblaa. Fet ware alsdan echter r.:e,renst, naa.ere 
bvzonderheaen te vermelden omtrent het si f;;n al ement van 
motorr>ijtui g, raarmedf� onder c1i t knnteken P-oreaen wordt 

De Districtsco�nanfant, 
De Dir.0ffi�ier aer ?i;ks�nlitie �e classe 

- T.J.Canter VisFc er.

AAN 

de Heer HOOFD van a e BI t1 "ENL t-ND�f\ 1lE1 LI· HEID�DI NST
v� 

te 's-G r a -c e n h a g e • 
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NOTA 

Voor: CO 100615 

Betreft: Uittreksel besprekingsverslag met LSK 
op 27 en 30 Maart 1951. 

HEYDELBERG. Kan niet worden thuisge
bracht bij LSK, ook niet op de straaljagervlieg
velden. 
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N O T A 

vo or  CO 100615 
van: DVE 

betreft: Uittreksel ui t versla g bespr eking Fokker d.d. 
22 Ma art 1951 

. . . . . . . . .

HEYDEIBERG (phonet i sch) kan ni et worden thuis
gebracht bij Fokker • 

. . . . . . . . . 

1951 



vdlvl co 100615 CVV/I 

dI.rfI.8��EIUi!: VAN 
BINNENL.AN DS1, ZAKEN 

1 0 MRT 1951
's-Gravenhage, 9 Maart 1951. 
Javaàtraat 68. 

Nr. ; 100615 

Bijl.: gene 

Bet;r.: Vreemdelin01en te Buiksloot. VERTHOU\ ELIJK. 

Uit een bron waarvan de bet�ouwbaarheid dezer
zijds niet beoordeeld kan worden werd de mededelin:; 
ontvan.;en dat te Buiksloot zich een aantal Russen 
of Polen zouden ophouden in een boerderij waarvan de 
eic;onao.r communistisch georiënteerd zou zijn" 

Het werk van deze vreemdelinsen zou bestaan in het 
op kaart bren�en van verschillende �osevens. 

Ik zou het op prijs stellen van U te meson verne
men v1,xt; U omtrent het bovenstaande bekend is, c.q. na 
onderzoe1� bekend mocht 1,mrclen. 

HET HOOFD VAN DE DIENST 
I a:ions deze 

f:1':z Mr W.J.Th. Serraris.

·t;e

do leer Hoofdcommissaris van Poli tic 

A M S T ER DA M.

Ontv, bew:_ _ __ 

Rappd : ........ 1., .. s ... s.1i·········· 
Antwoord :_-_ __ (!_��--

1f""'l1'. 
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In de Paulus Potterstraat te 's Gravenhage zouden zich in 
een perceel 5 Russen en 3 Polen hebben opgehouden. Gedurende 
de tijd dat z�j daar waren, deden zij niets dan reizen en 
waren zij in het bezit van een actetas. 

) r�- Evenzo is zuLks het geval te Buiksloot. Hier is het aantal 
niet bekend. Deze personen zouden zich�n een boerderij be
vinden waarvan de eigenaar communistisch zou zijn. 

Het werk van deze mensen bestaat uit het in kaart brengen 
van verschillende gegevens. Zij blijven nooit lang op één 
plaats, maar tr ekken van plaats tot plaats. 

Zegsman deelde mede te hebben opgevangen dat het adres in 
de Paulus Potterstraat schijnbaar moeilijk te vinden is; 
daar iemand die naar dit adres was gestuurd onverrichter zake 
was teruggekeerd. Deze vertelde dat hij het adres niet had 
kunnen vinden en er niet naar had durven vragen. 

Er zouden twee verenigingen worden opgericht die schijnbaar 
niets met de communistische partij te maken hebben. Om hier
van lid te kunnen wordàn moest men eerst politiek geschoold 
zij�. 

In het voorjaar zal worden begonnen met !abotage. Toen men 
hierover sprak werd de naam Heijdelberg genoemd. Deze persoon 
zou werken aan "straaljagers" en had opdracht ·poeder in de 
benzinetanks te doen. Binnenkort zou er weer een vliegtuig 
verongelukken; dit vliegtuig is�bestemd voor het buitenland. 

In het gebouw worden de laatste tijd veel gesprekken ge
voerd over de internationale toestand. Beweerd wordt dat 
Rusland beslist of er oorlog zal zijn of niet en zolang 
Korea en Formosa niet tot oplossing zijn gebracht, is er ook 
geen vrede. Tegelijkertijd zal de.kwestie Duitsland worden 
aangepakt. In het gebouw is men ervan overtuigd dat van 
Duitsland uit West-Europa in beweging zal worden gebracht. 
In West-Duitsland zijn in de hoogste functies leden van de 
K.P.D. doorgedrongen. Deze leden staan alleen met onbekende 
leden in contact. Ook zullen daar de sabotages een grotere 
omvang aannemen. 

1g1 In de controle c.--om.missie hebben momenteel zitting:

�VHENDRIK DIRK CORNELIS VAN OOSTEN (10-:10-82), 
��ACOBUS VLUG (27-6-28) en 

IYALBERTUS WILLEM VEENENDAAL ( 19-9-11) 
Deze commissie controleert de leden op hun politieke be
trouwbaarheid. Verdacht zijn'S personen, o.a. Faay en een 
katholieke jongema.n. 
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Naar aanleiding van o�mon�d'iing onder
houd, d.d.15 dezer, met betrek1dng tot h t �;t antwoord
schrijven van ''SPIL", No: B.D.A./1-067/W. 10,' d.d.10 October 
1950 vermelde auto-nummer N-78778 en het woonwagen-nummer 
N-4596, moge ik U berichten, dat bij informatie te .Antwerpen,
het volgende is gebleken:

De inhoud van ons aan nsPIL gericht verzoek om in
lichtingen bij schrijven,No:89740/CBS/422,d.d.10.8.1950, 
werd begin September 1950 ter kennisgebracht van de dienst 
van "LABILE" te Antwerpen, nadat te Brussel gebleken was, 
dat het door ons gesignaleerde Belgische auto-nummer:771569, 
was afgegeven aan een zekere M.A.MICHIELSEN, destijds wonen
de te Merksem bij Antwerpen, Gasthuishoevestraat, 59.-

De ambtenaar van de dienst van "LABILE" te Antwerpen, 
die het instellen van een onderzoek werd opgedragen, heeft 
dit zeer minutieus gedaan, waarvan het- resultaat bij een uit
voerig rapport aan "SPIL" werd gemeld. 

Uit bedoeld rapport blijkt o.a., dat de houder van 
het Belgische autonummer 771569, zijnde de verdachte: 

MICHIELSEN, Martinus Antonius, geb.te Zutphen, 1.1. 
1932, verbleven hebbende ten huize zijnè� ouders: Michielsen, 
Johanns en Wendholt, Maria, - met een aantal broers en zus
ters- heeft gewoond:Gasthuishoevestraat 59 te Merksem bij 
Antwerpen. 

Op 30.9.1948 werd deze zoon:Martinus Antonius, uit 
het bevolkingsregister te Merksem, ambtshalve afgeschrèven 
met onbekende bestemming. 

Tevens bleek toen, dat het gezin Michielsen, dus de 
vader, moeder, broers en zusters van betrokkene, zonderB de
ze laatste,waren verhuisd in Mei 1950, van Gasthuishoeve
straat 59 te Merksem, naar een als woning ingerichte oude 
sleepboot de "Campina III", liggende in de .Antwerpse haven, 
aan het z.g."Loobroekdok".-

De familie Michielsen is een niet gunstig bekend 
staande woonwagen-familie. Zij voorziet in haar onderhoud 
met handel in lompen en oude metalen enz., en werd reeds 
meermalen verdacht van het plegen van kleine dieistallen, 
terwijl tevens ernstig wordt vermoed, dat zij bij de - in 
de laatste jaren berucht geworden - door woonwagenbewoners 
geP,leegde smokkelarij van tapijten, kleedjes enz., van Bel
gié naar Nederland

_) 
betrokken is. 

In 
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In de namiddag van Maandag, 18 September 1950, werd 
door bedoelde onderzoekende ambtenaar van de dienst van "LA
BILE" te Antwerpen, geconstateerd, dat in de onmiddellijke 
nabijheid van de ligplaats van de door de familie Michielsen 
bewoonde oude sleepboot "Cimpina III", op de kade aan de 
Schelde, stond geparkeerd een oud-model luxe auto, voorzien 
van het kenteken: N-78778 en een oude woonwagen, waarop was 
aangebracht het nummer: N-4596.-

De beide voertuigen stonden k vlak tegen elkander en 
ofschoon niet kon worden waargenomen, dat zij aan elkaar ge
koppëld waren, werd toch de indruk gevestigd, dat de oude 
luxe auto als trekkracht voor de woonwagen werd gebezigd. 

Omtrent de eigenaar(s)-houder(s) van die auto en 
eventuele bewoners van die woonwagen, werd niets naders ver
nomen, aangezien niemand hunner zich ter plaatse bevond • 

Hoewel zulks niet werd geconstateerd, werd toch ver
ondersteld, dat bedoelde persoon (personen) zich toen bevond 
(bevonden) bij de familie Michielsen,in de sleepboot"Campina 
III".-

De betrokken ambtenaar verklaarde miJ - desgevraagd -
zeker te zijn van de juistheid van het door hem ter plaatse 
genoteerde nummer, hetwelk toen op de luxe a,uto (N-78778) en 
en op de woonwagen (N-4596) was aangebracht. 

De auto, voerende het Belgische nummer: 771569, noch 
de oorspronkelijke eigenaar daarvan, met name, de betrokkene: 
MICHIELSEN, Martinus Antonius, werden oott nabij de ligplaats 
van de "CAMPINA. III", of elders in Belgie aangetroffen. 

De verblijfplaats van deze laatste is dan ook den 
ambtenaren te Antwerpen, tot nu toe onbekend. 

Omtrent enige politieke bedrijvigheid van de gezins
leden der familie Michielsen, is nimmer iets gebleken • 

Uit het vorenstaande moge U blijken, dat beide - door 
11SPIL11 in diens schrijven, B.D.A./1.067/W.710, d.d.10 October 
1950,-vermelde auto-nummer (N-78778) en wob:nwagennummer 
(N-4596), eigenlijk geheel los staan van het door ons gesig
naleerde Belgische auto-nummer: 771569.-

Ten aanzien van het nummer N-78778, kan thans reeds 
J met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden 
9J aangenomen, dat daarvan onbevoegd gebruik wordt gemaakt. 

Ofschoon - naar alle waarschijnlijkheid - in deze 
enige politieke bedrijvigheid uitgesloten kan worden geacht, 
ware het wellicht gewenst - mede ter volledige beantwoording 
van de laatste alinea van vorengenoemd schrijven van "SPIL", 
om, voor zover dit mogelijk blijkt, te doen nagaan, of ook 
van het woonwagennummer N-4596, alT dan niet een onrechtmatig 
gebruik wordt gemaakt. 

Met betrekking tot het door ons gesignaleerde Belgi
sche auto-nummer: 771569, moge ik nog opmerken, dat dit in
middels reeds in andere handen kan zijn overgegaan, terwijl 
daarvan tevens kan worden vermoed, dat dit eveneens door on
bevoegden wordt gebruikt".-
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\ \.\�·r .?.,::\, 1�t zie 00 89740 No. tB 101673 l�it \'� 
-- :DIE STGEHBIM 

Motorrijtll.ig-k�ntaken 
N-78778

Ilik AV 3 
In vervo1g.''op mijn schrijven no. 94859, d.d. 14 cam

ber 1950 en in verband met het daarop van U. ontvangen t
woord onder no. G.PI/486/'50" d.d. 30 December 1950 kan 
worden medegedeeld, dat uit he:t resultaat van een in B 1-
gi� voortgezet onderzoek is gebleken, dat in S ptem.ber 
1950 te Antwerpen werd gesign.al.eerd een oud-moet 1 1u.xe 
auto, voorzien van het ken.tek n N-78778. 

Het is inmiddels ge blek n, dat het gebruik van dit Ne
derlandse nwnmerbord niet in verband kan worden gebracht 
met enigerlei politieke aotivi teit. 

HET BDOFD VAN DE DIENST. 

i 
'} Namens de.ze,

,. 

Aan de Heer Distriotscommandant 
der Rijkspolitie 
te 
BREDA.. 



/,AAN: Plv.H.BVD. 
VAN: HB. 

Betr.:Gebruik auto- -otitie
nummer N-78778. 

---���bèl::3:�anleiding van Uw aantekening bericht 
ik U, dat het volgende wel is gebleken: 

1. Utrecht constateert bezoek aan distr.bureau
van auto 771569;

2. Spil meldt:
le, naam eigenaar 771569 (IITichielsen)
2e.contact van deze eigenaar met Ned.auto

3. N-78778 blijkt afgegeven aan Gemeentebestuur
,Jillemstad; 

" 

4. DC.R.P.B�da meldt: auto N-78778 is;zonder
nummerplaat verkocht. Nummerbewijs berust bij
Gemeentebestuuri

5. IVIogelijkhed en. .. 
a. nummer werd in Belgie fout genoteerd;
b. onbevoegd gebruik;

• 

6. Michielsen is op :politiek gebied in België niet
bekend. Wordt verdacht van smokkelen.
Gebruiker (al of niet bevoegd) van N-78778
mogelijk bij smokkel betrokken? Hierop is niet
nader ingegaan.
Van politieke actie is niet gebleken.

Voor het geval N-78778 onrechtmatig is gebruik·� 
nummer opgenomen bij lijst met andere autonummers 
die mogelijk ook onrechtmatig gebruikt worden,ter 
nadere overweging van te nemen maatregelen. 

(, L2:-;;:::-;;51, - 2 M[ lï'Ï5îî 
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Op grond van de inhoud van bovenbedoelde br even wordt medegedeeld, dat het in
gestelde onderzoek niet heeft kunnen uitwijzen, welke boerderij voor de door 
U bedoelde in aanmerking zou kunnen komen. De eigenaren van de boerderijen te 
Buiksloot en omgeving zijn volgens ter plaatse dagelijks dienstdoende en der
halve goed ingeburgerde ambtenaren allen protestant-christelijk of R.K. van 
geloof. Indien een dezer eigenaren een afwijkende levensbeschouwing zou hebben,dan 
zou,zulks bij de anderen niet onbekend kunnen blijven, doordat de plattelandsbe
volking elkaar onderling practisch altijd goed kent en dan zou een ambtenaar als 
vorenbedoeld, die door zijn dagelijks contact de bevolking van zijn rayon beter 
leert kennen dan in een stad en door velen als een soort "huisvriend" wordt be
schouwd, zeker van een kWestie als de onderhavige op de hoogte worden gesteld. 

Niettemin wonen er te Buiksloot wel een aantal - misschien 6 - Polen, die op 2 
of 3 verschillende adressen in de kost liggen en werkzaam zijn bij de scheepsbouw, 
doch deze• geven, voorzover bekend, geen aanleiding tot speciale observatie. 
De mogelijkheid blijft vànzelfsprekend bestaan, dat het hier gaat om een boerderij 
in een der andere dorpen benoorden het Y1 merendeels behorend tot de gemeente 
Amsterdam; er zal daarom contact met in die dorpen speciaal dienstdoende ambte
naren worden opgenomen en mocht dit tot het gewenste resultaat leiden, dan zal 
een vervolgschrijven worden verzonden. 

�\.\\ �
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, X f· JAN DE V:HIES (16-5-14) had reeds twee· .maal een brief 
w.t' geschreven aan de dagelijkse leiding van de CPN te Utr·echt

en dàarin ge-vraagd spoed te betrachtèÇl inet het bezoeken 

; 

/ 

van personen die volgens hem geschikt waren ûm in de CPN. 
te wotden opgenomen. Da�r deze ·personen nog niets hadden 
gehoord, schreef hij een derde orief en dreigde daarin, 
dat hij zich tot het hoofdbestuur van de partij zou wenden� 

,indien binnen een bepaalde tijd e
_
r nog niets aa

_
n gedaan �as

/ In veri.b�nd met deze brie ven werd, :Ue Vries in het partij
ge bouw ontboden, waar hij scherp· w-erq ondervraagd door 
een lid' vari het hoofd be stuur, tw�e onbekende oomruunist-en 

�, uit Utrecht en Marinus 1ambertus Pieter Wouter Lielessen 
(22-11-13). De Vries wist echter aan te'tonen dat dè 

. / 

� dagelijkse leidin.g te Ut:r:echt nerge·ns interesse voor had 1 
f en de zaken liet versloffen. Ook ,he-t particuliere _leven 

van·Diele..esen·werd·besproken. Dieles�en is thans uit de 
dagelijkse leiding van de partij gezet, terwijl hij op 

'zijn beu�t heeft bedankt voor het diijtr�ctsbestuur. 

,, 

J • 

�' 
Het hodfdb,�st11urslid (niet inet· name bèkend) liet uit 

dat het plan bestond een vij�tal'led�n van de partij uit 
1 Amsterdam naàr Utrecht te sturen om een -eventJJele 2tliverio 

��-' 
t

-ter -hai:.d. -�-&em&a--el'l-de ,partij- �-re-orga-ni-seren,· Verde-r -
liet hij ·blijken dat er wel slachtoffers in Utrecht zouder 
·vallen en dat het 1I.:S. ovex de gang van zaken in Utrecht
zeer ontevreden waa.
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