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BUREAU NiTIONALE VEILIGHEID. 
9 Augustus 1945. 

RA :P PORT. 

Mij werd gemeld dat een zekere REE s, werkzaam bij de 
P.O.D. · te den Haag, contactpunt is voor het dagblad "De 
Waarheid 11• 

Hij zou een artikel, wat later in de Waarheid is ver
s�henen, gecensureerd �n doorgezonden hebben. 

� Hr. Krabbendam. 

Hoofd Bureau c.

De Res. le. Lui.tena.n_t, 

H.W. v1 ier inga. 
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INLICHT�GENDIÉNST 

�O:.D. 
UTR,é.,CHT. 0. 

van D.2.2.�.Q�(!!_J .. :.2!ltwe.s ft_!.!. 

Zeist, 27 Juni 1945 

Com1 unistiaoh propag.lt1d.ist: vielk:e ziaGr ga.urne leeft 
op ko"tNl van de geneen�ohap

0 
zijn vrijP.n ... ijd. benuttend 

voor bovenvermelde ,)l'O:iJagm1da. 

1v1or�else • .9.!:r�.��tv1�g 9� .. 
Joo.·-1.:mi�t. �.la.rikt vo._,1• z:i.Jn !Jl)ginsel ve�l propaganda. 
Drt.:it•gt er zorg voor, dat het blad "De t''&.rheid" wordt 
ver�lJraid. Ia· .n:oi:: aan o.e lfontrale keu�on in z,lllt,
al;. a&r ock .tl.et zaad. û.01• ;Jr0.;_.1..�ganà.a wordt ui te,ostrcoi d. 

J&Q,k, Oude .!osti;ioa..25!• 
Ongunstig' en· gevaarlijk typeo Kan heftig oonrnunistisch 
op1iradeni> b.eAft.groote fantasie!) waardoor hij meer 
var.:tal ·t, a.an hij .tan ve:rantwoorden •. Heèft opruiend kara.1t
ter. ies lia. va.11 da l�.s.Bo, waarin hij- niet thuis h oort. 

� �u� He�f1,{fova gele op het Slot" waar hij in hechtenis 
- · ,- / 17' is geweest. 

Pont 

• 

OAUKV0NK,Co,ZE1Sl 

;later 
�rog aert do com,T!Wlistie,ohe gedachte" In hnt clagelijKsch 
lc n is hij ae11 rustig burger

11 
'..�aarop niets valt aen te 

rkan. 
Natèrlot1we 25� ,,, 

·commuuiet. Ovo1� ·nadere i,eg.:,vens wo:rdt niet be schikt.
liaeft gedur�nde den oorlog joden verborgen en deze
go.?d behandeld"

/ 

Hoofd Inlichtinëond1enat 
.Diatriot Utr#toht Oost ,!G 
{ R. Hametra .,. 11 Olivior" ) 
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RJ,PPO. T. 

Tian.x Lrnleidi�g van een mondeling x:27...m:n:t verzoek van den heer J. er
doruc be:ricllt ik, U het volgende: 
.Je� ju.1.st overzicht ve.n de poli tie:ijc verhoudingen 011tbreekt thans ·;;e 
rlc1lgclo(6. ). Getracht zal word ... n dv precie e gc:,.evens zo spoedig moge-
1.i jl:: t · ve!'zam .... len. Het· volgende kan ec:ater vermeld worden: 

'1) dit; ontb:iilding dor .J. • .u. �-. is zonder incidenten v-:rlop • Oorspron
l olijk wil.a een kleine eroep ge�n a:t.:ta:nd doen 7S:.:. e wap�n n, 
ooch c1eze knesti e ·verd 1n. c er minne t..eregeld. :let b tro · h.i.er e�
:>:coht: � gericlrte �roe3> jeugdige psrs,onen 

2} V'an c1un onders:i:o" cls-oyt:red n van "e voormalige 1{. ,j. $. zijn. e,lllier
nog geen tekc ... en waargenomen

3) de ·\f'oo:rmalige oomi::.u.nistische partij was in de H.B�s. - f:.G. opgc-
11omcn. ilet · etro:f hier en sabott'ug · . ·roep VOL f.s 2. 10 mm. �arnon

en deri3l. zij::. nog niet bekend. � Yersohijnt bie:..� een coml?lunistisch 
agblc.d ttD"' .a�rheiè f·. Redactie: .Politiek Hoofdreds.c··eur Paul 

s. � GROOT, chef van de redactie Joh. �lilJ! ..... :.N .. , ·recteur 
A.van VL1..8T. Ho :fdred.aotie i · veat.:.ed -tè schede, Gronau . .oche:...-1,r 
2:,. H t :.antcl abo1mee 's ,rord·i, nog o. gegeven zodra dit va tstaat. 
ever h t algemeen kan gezegd vorden., dat de com.�.1nL"ten hier eün 
zeer gering �·:.ntal aanhangers hebben. Ve:rmoe1 elijk 2% van de be
volldng. Ook ciit wordt nagegaan" Bij de bevrijding en dd 1 .�ei 
194 5 zijn hier 15 comrr.llll.isti :;chc vlaggen gc�·i&,.1e.lcerd. 

4) de bevalkin ·· lijkt mij hier afkerig vm1 revolution.rwirc denkbeel
den. Sl menton, die !'let .KoninkJ.ijlc Hu.is vijandig gezind zijn, zijn
vermoedelijk n.ie"': a :nwezig.

Het volge:1de rapport zal ik 19 hei a.s. J rzenden. 

Hengelo ( · ,, ) , 11 ei 1945 

aan: w.g. onleesbaar

01.e rs"tv Z..lijzin.;:;. 



S T O O T T R O E P E N 

NE!DERLANDSCIIB BHrnENL.àN.DSGHE STRLJDKRACHTEN. 
Sectie III C.I. 29_5_1945•

Cor j}.1,'.l,,.m O ?UID,., = = ::::: = = _-: = 
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Dist.i•ict N!·.: •••• · •••••••• 
Rayon lfr. : .•.... ., . · ..... Q • 

Pa� t t1 il r . : . _. . ·. . . . . . . . . . o 

.1{,�otteur 1Jr.: •••••••••• 

Het bl�d 1iDe: îNaarheid 11 • 

R 1 -;.PPORT V 1'J" ONDERZOEK 
1�treffend�: C.P.N. 
�i e-r. blad "De ,i aarheid n.

Adre�; •••••••••••••••••• 
·Gebodatum en plaa·ts: •.• ••

• • • • • 0 . . . . . . . . .. . . . . . . . .  . 

Beroep: •.•••••••••••••••

. L1 Groninge�-:t waai"' het aantal leden der C.-P.N. (thans
wac.rlleidsgroep) is v.armeertferu met eeh percehtage 
niet mindttr û.2-1.1 307�, .ueeit t!lel.L beslag kunnen legge:n 
op enorûle voorraden paptere M.en gebruikt deze voor
raad om thari"s, nu_ de ind:cu.t.lcen v ... ,1 dit pas bevrijde 
gal..ied �1.og �;.-:er ontvn.:nmeliJk zij1.L, dt;�P- provincie 
,lsmedc Frj eslaua. te overetroll.J.Efü .net een enorme op
late, nl. Cr0.000 per dag. In Utrecht heeft men 
be�lc.g galegd op ue pGrsen vën het '.kt. Dagblad en
verschijnen ::!.aar datelijks ruim 15"ouo ex. Alleen 
rueüs in Twent·e verschiji11::n in dit industriecentruw. 
45. 000 ex. per -week. �r· ve'rschijnen .hhn" drie af
z.ch:rli ih.1:: bladan van 'Te Waarheid n, en wel te Alme
lo (10000) Enschede (25.000) en Rengelo (10.000)
Voorts verschijnt het blad uog verder in Overijssel
met een oplage va.a uijna -:SC.000 ex.
Dit zijn s:r.n.�ekendf:' cijfers!
In Nd. en z.-Hollancl is a . .;,: toe.stand nog dusáanig
chaotisch, de papierschaarschte zo nijpend, de mid
delen ontbreken er nog :l.'1 zulke mate (ook de elec
trici teit is er nagenoeg niet) dat men daar nog geen
conclusies mag maken.



Er werden in Nd.-Ilolland (nl. te Amsterd&m) echter 
t'.:>ch reeds 175.000 bladen dagelijks gedrnkt; 
L1 Z-Holland verschenen er 7 5. QOO hlad en per dag, 
waarhij kond, dat dit' blad 9.ls he ... ,-,are bestormd 
wordt en in minder dan geen tijd uitverkocht is. 
3en teken dat daar de vrang wel zeer groot is. 
Momenteel staan d.e zaken zoo, da.t de nwaarheid. 11 over 

.. al boven· de· lfoerilijk. het· �1e·,��t· gelezi::in <[a,�blad met 
d� t{X-oot.ste opla� il.-l !
Ik· acilt comme11 taar hier overbodig. Uel werd ver
w&cht; üt11i ète ·0.P.N. z1.ca 1.il Ele ir. prb·vi.hcies uit
gbbreid zou. ht=bben, 11eer aah· ih ae· z. prbvï.ncies

. �vegens· de Katholieke meerderheïa.· mogeliJk. was, 
l'.!H!tÓ.' deze rnachtî:sontplooiin�f ïs· �-:.i-el · bn't�ettend. 
Vercelijkt"bch· àa ci"jï'crs z.oo�ls hierboven genoemd 
slecnt·s inet au) va.n o,4c\t:ir da Moerdijk. Hierver
schi1j11t ó.e "Waa.rheid 11 .i.Ü'3t als -dê:igblad, doch.-slec.llts 
alu wBekbldacîje. De totalv oplage in de gezamenlijke 
drie zuidt:tl.L Jke provincie:;1 h'edraagt hiervan nog 
gaen 20.000 ex. per week. 

i..ltlu':! n 1.ar waarheid opgemaakt 
te .'lre,'ig,, den �9-5-45. 

Ho of'd v eilig:.:.eiêu.:idi enst 
Dis'tI·ict BreJa, 
Lt" l!'. a. e Bri;.in, 

•
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AFSCHRIFT. 

S T O O T T R O È P E N. 

N.EDE ?.LANDSOHE BI NNËNLA S CHE STRI JDXRAÇH TEN. 
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Opdrachtgever: .......... o •••••••••••• _.: ·• ·,. ,· ••••••• • ••• � .. ............... . . 
. RAPPORT VAN O!DBRZOEX: 

District Nro:o••••••••••••••••••• betretfende:, •• C.i.W ••••••••••••••••• 
R yon Nr. , • ; ••• " • • • • • • • • • • • • • • • • • Na : • ••••••••••••••••••••••••••••• , 
Plaats Nr. s •· •••••••••• ; f/ ••••••••• • Adres : , •••••••••••••••••••••••••••••• 

Rapporteur Nr.: •••••••••••••••••• Geb,datum en pléats: ••••••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Beroep, ••••••••••••••••••• , ••••• , •••• 

Op vevzoek van het wndt Hoofd der ctr. kwam ik in contact met de · 
leidende figuren van de C.P.N. te·Den llaag, n.l. e Heren Gerarrl·Geelhoed 
en Piet Jletoher, momen.teel resp. redacteur en directeur van ''De 'Waarheid 1

Van hen ver�am ik het volgende:·Hoewel in het Zuiden des lands de C.P.N. 
reede was opse�iöht, is deze na een tegenorder uit het Westen wederom 
geliquideerd. Er wordt nu�gestreefd naar een nieuwe politieke partij, 
die alle links-georienteerde krachten en groeperiü gen zou1')lbehelzen. 
Alle communisten en gel1jkgezi�den wenst men nu samen te vetten, niet 
in de C.l?.N,., maar onder de ieiding van een "landelijk bestuur der 
Waarheidsgroepen" ter verkrijsing van de beoogde nieuwe eenheidsarbei
derspartij. Hieruit blijkt dus, dat der}!. Heer W.v.Exter, leider in het 
eerder bevri�de gebied in dit opzicht door zi:ón oprichting van de O.P.N. 
een andere t ctiek volgde of ziens ijze had dan de leiding in bet V'esten 
de zetel van de C.P.N. 
Deze uiteenlopende meningen kunnen vermoedelijk hierdoor verklaard wor
de , doordat de kern van de vroegere leiding der C,P,N.- tijdens de 
Duitsche bezetting vermoord ia, zoodat de nieuwf'opkomdnde leiding nog 
onzeker is en gebrek aan routine heeft. Deze nieuwe kern beetar.t uit de 
volgende personen: 
Paul de Groot, Deze was voor Mei,1940 secretaris van de Communistische 
partij in Nederland en hoofdredacteur ven het "Volksdee.,blad". Ns de be
zetting van het land door de Du.i�echers, werd hij belast met de leiding 
van.h€t illegale partijbestuur, waarin naast l:em Louis Jansen, Jan Die
ters, en Jen Jansen zitting hadden. Toen in Novfüuber 1940 de 11waerheid 11 

werd opgericht trad hij op ele Hoofdredacteur. Hij had deze functie tot 
begin 194!. Op dit tijdstip werden tengevofilge van de arrestaties van 
V'e:r.scheidene leidende kemeraden e"' t�e scherpere achtervolging door de 
Gestapp, de werkzaamhede. van het Partijbestuur aan een nieuwe illegale 
leid�ng overgedrage�, 
Jeco� Brandenbur5· Zich tijdens de bezettingsj ren noemende Tom van Damm
W"'D voor tel l94 lid van het Politiek Bureau der Communü,tische Partij 
Neàerla"d. i.!P.akte diréct na de bezetting deel uit van de illegale .Amster� 
darnache p rtijleiding, �elke ola. leiding gaf ann de grote Februerista
ki�g, tot aan Ma rt 1941 e� moest door vervolgingen der Gestapo eenige 
maanden het werk st en. Van Augustus 1941 tot Maart 1943 was hij poli
tiek instructeur van de illegale W arheiàegroepen in Rotterdam en omge-



ving. Da�rna lid van het illegale landelijke partijbestuur, tot aan de 
b vrijding van o�e land. L1d yan 1e Read der Illegaliteit sinds zijn
oprichting. · · 
J. , .Reutér. zich noe!{lende Frits Vfatervoort of Nteman, geboren 19-2-1912
gemeenteambtenaar van·.Amsterdam6·Bij het uitbréken·va�·de oorlog in
ei 1940 functionaris van de partij! Jn Juni in de toen gevormde illegale 

Ameteraamsche leiding opgenomer · 1relke o. • dé Februari staking leidde. 
de etaking illeg 1 en direct lei�end functionaris in het land. In 

November 1943 teruggekerd in Amsterd men in Dec. 1S43 opgenomen in de 
illegale werkende pért1jleiding • 

. , .F-.PUIBU:ER, · {Vi-.Rtchter· J
1Prans t• ,). ·Bij· h.at· uitbreken van deJ.1 oorlog seorat -

ri v n ae-partijgroep van kantoorbedienden. Tet begin 1943 werk�aam bij 
de Amst•rdamso!le. W� rheid-rorgan1aa·l;i.��. JIJ. �j.�v.. çie�l. ut:b;lv.kend van de 
illegale partijleiding, �aarbij in het bijzonder belast met de �itgifte 

. van t1De, Woarheid!'-. · · · · · · · · · · · · · · 
Gerbse� W�Aesasr�. (;� de.����galiteiy.Yit��t.!Q.�� 9f Fr��k. Waseenaar) 

· ·geboren �7�§-1§. Vbor den oorlog functionaris van de partij. M akte in
Fe�rl!-. � .. ; ��11. çieel uit. v-e.n a.e etakine;+�id+:t;i.S. r: n )w1ï. ()v�rh�i.dspersoneel
en kwam in Mart 1941 �n de Amaterdamsche leiding. Begän nudden 1941 en

. -1942-a· \>otagegroepen in·Amaterdam· te organisere.n. In Februari 194,2 onder

. �edol;t�n �n. �e .�! ç! ,ili Jaire.. Centrale opgebou, d en d a.r onafgebroken dee.J.. 
v u�tgem it. In Juni 1�43 medeoprichter v n de n.v.v. en de sabotag�� 
seleid. Vanaf Sept. 1944 commandant R�v.v. totdat deze in da � 
N.B •• werd opgelost. Vanaf oprichting (Sept. 1944) van Delta C.(leiding
N.B.S.) d€el ui tgem �t, totdat deze in $.p1•i.l 1945 erd opgeheven. In
N.B.s. landelijk wapenofficier tot �nd Febr. 1945 en de Viapens verzorgd.
In landelijke leiding gekomen in Sept. 1944. Onafgebroken deel nitgemaakt

' ·vàn de illegale raad. 
A.J.Koejemans. Voor den oorlog redacteur van het Volksdagblad; daerna 
versonillende partij-opdrachten vervuld; ne de arrestatie van Kan Postma 
in November 1943 noofdredacteur van de illegale ''Waarheid"; sedert Sept. 
lid v n het illegale partijbestuur. 
L.Gilluren. Zich noemende Bob Martel, 1940 functionaris van illegale groep.
Van Maar�1941 tot en met Juni 1941 lid van de .Amaterdameobe illegale

.l�iding. Daar�a in de leiding van het solidariteitsfonds. Van Oct. 1944
lid v � het illegale partijbestuur. 
F.Baru.oh. Ec.drs. Was tot aan het� uitbreken van.den oorlog redacteur van
net irVoiksdagbled '' • Hij heeft gevangen geze·ben van Juni 194, tot Januari 19U
Hij heeft oind�dten illegaal geleefd en verrichtte �etenschappelijk �erk
voor <le partij. llij werd begin 194-4 mede erker en redacteur van "De Waa-id' 
en ia einde 1944 opgenomen in het partijbestuur. 

Betreffencle hft stand:pu_Tlt,üat de C.P. r. anneemt in verband met de oorlog 
op de Stille Oce?an, zo streven zij evenal vroeger nog steeds n�ar een 
onafhankelijk o.-Indie, zodat de leuze 11Indie vrij van Holland 1• dus nog 
steeds van kracht i • Ze houden zich echter an het v,oord van II. • de 
Koningin, vaarin Zij verzekerd zou.hebben, dat Indie onafhankelijk zou 
worde . In verband hiermede spreken zij zich uit voor een snelle bevrij
ding� n Indie. Tegen vtrplichte uitzending zullen zij zich zeker met 
daad en woord te weer stellen. Indien zulke echter niet in het voornemen 
ligt, e men verzekert de onafhankelijkheid van Ir1die na haar bevrfejding,
dan o erreegt de C.P.N. zel:fè de vrijwil1ige an1?1elding voor Indiev�ropa
geren, hetgeen hun mening als resultaat zou hebben, .dat oo� de rbeidera
m ssa hun wantrouwen zou verliezen er 2ich aan bloc aanmelde:n .•
Ten dele is deze mening ok heel waerschijnlijk, ge ien het.feit, dat de
1
• 1a rheid" zo,.,el in Den Haag ( het meeat selezen da"blad m t een oplage

van 30.000 ex) als in .Amstérdam als d gblad v rccnijut. etvordt zoo gele•
2en, , at men el met alle andere bladen eiet colporteren, m er tle wrEarheid"
is onmiddellijk uitverkocht.
De chef der Sicherheitodie� t, enaamd MtJ T, zou olcen de heren Geelhoed
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en » toher nog te Den 1.,aag vrij ro--idlopen en hen n ar het leven staan. 
�oo el te Den Reg als in .�sterd sprak men de weneoh uit met alle 
endere groepen en bladen samen te werken. De waarde vah dez toezegging 
kan ik niet beoordeelen, aangezien mijn contact daarvoor van te korten 
duur 1 ... 0.

Opgemaakt te Breda, 
den 29-5-1945, 

'"loofd c.s.III C.I. 
Lt. F. ,1e Bruin. 
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Veel aansluiting te vinden met verzetswerk de Gh,tJ-G-ro,p, Nea.orl. 

st1.1denten. 

Groningen \t!l • Vonkaotivi·t;ei t. 
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AJ_gemeen_Overzicht • 

2u A1':r:bl, 194 5
l1/J.ei 

�n3chede, 1v Mei 1945

1 Aprii 1945 ! Dit was de datum van de bevrijding van Bnschede. 
De S,G,jongens kwamen in actie en vochten met een idealiJme, 
dat elk-e beschrijving te boven gaat. darm leefde de bevolking 
mee en het regende pluimpjes aan het adres van deze jongens. 
De arrestaties werden met een bijzondere vlotheid en zonder 
veel drulrte uitgevoerd. Zeker, er was geen pardon. Kon men ech
ter anders1 verwachten ? 1.Varen er niet veel jongens in het S.G., 

� die vrienden, vaders en rriäoeders hadden verloren ? Waren zij 
zelf·vaak niet tot het �iterste vervolgd ? 
Toen kwamen er echter andere dagen; 2,3,4,5, April tot heden. 
Heel zachtjes werd de ondergrondsche het roer uit handen 
geslagen. Het z.g. 1\ •• G. · begon te werken. Hoe vaak gaven deze 
mensen geen blijk, dat zij geen snars begrip hadden van hetgeen 
Hederland had doorleefd en wat of de bevolking verwacht::tg. 
Corruptie ontstond, door deze voor hm1 taak niet bereknde 
mensnert. Waarom werden niet de voormannen van de Ondergrondse 
op deze plaatsen gezet, met daaraó.n toegevoe�d iemand van het
i.1. G. i'Tu is het juist andç::rsom en wordt de S, '. toegevoegd aan
het 1.1.G. i:n wat zien wij nu ... ? Probeer een vriendje te krijgen 
in het fü,G, ... en het komt in orde. B.v. Iemand uit Enschede 
heeft duizenden en duizenden verdiend in de handel op·Duitslahd. 
Geraffineerd als deze mensen zijn, viel het de S.G. niet mee 
om die heren te vangen. Intussen reden deze lieve Hollanders in 
in grote auto's voor ... het Ivi, G , ! Hrm lieve bortt vol oranje, 
de vlag uit hrm huizen, een glimlach op hun vetteä klandestiene 
gezicht, een sigaar van f. 2v. - tussen hun tanden. Goed. De s. G. 
probeert die heren te vangen. IDp een gevenen ogenblik vinden 
ze drie prachtige nieuwe auto's. Beslag volgt. Gauw naar het 
1\1.G.(daa);' ktm je immers wel terecht als je maer fijn weet te k 
kJ_etsen). Op hurj. beurt leggen deze heren weer beslag op de 
auto's en ...• de Ondergrondse heeft het nakijken. Zij mogen 
dit immers nie�. het �.G.is de baas. Enfin, die collaborateur 
zal wel lachen, want nu zal hij die auto's ook nog wel betaé:ld 
krijgen. (Deze bevm3te persoÄnen rijden nog voor de een of 
andere instelling van het M.G., want de Ondergrondse kan nog 
niet voldoende bewijzen tegen hun krijgen!) 
Dit was een klein voorbeeldje. Het zou goed zijn om ook nog 
eens met ierrmnd te spreken, die daarover wel eeI).,boek kan 
schrijven. '-'o iemand zal op verzoek gaarne door een van onder
getekenden aangewezen worden. 
Voor enkele dagen was de toestand zo, dat de ondergrandse kerel� 
tegen elkaar zeiden: 11Het duurt niet ltang meer, of wij staan als 
communisten tegen de muur�1 U :.Lacht ? Pardon, misschien hadden 
deze jongens het rpis.. Maar wel is het eigenaardig dat over het 
algemeen de mindere N.S.B.-er blijft vastzitten, terwijl finan
cieel "hoge 11 of rrhoogstaande 11 mensen vrij rondlopen of weer vri 
komen. 
Dit zegt voldoende. De S,,G. -er balt zijn vuisten, klemt zijn 
geweer vaster en vaster. ]:/loeten zij verdwijneni Zijn zij te las 
tig? Goe , heren, kom maar op. Wij verdwijnenx in stoot
troepen en dergl, maar ons geweer houden wij vas�. Onze rekenin 
is de rekening van het Nederlandse volk en zij zal worden gepre 
senteerd. Een gevaar voor de RegBring ? NBJEl.T en nogmaals neen! 

AJ_leen dan zal het een gevaar worden, wanneer niet op korten 
termijn de hele rommel weer nae.r. Engelnad 9estuurd wordt of 
ncar de Sahara. Voor een :stelletJe sla·,pelingen en mensen 

2 
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•11van voor 194u 11 heeft de Ondergrondse haar offers niet gebracht. 
Is de Ondergrondse d.an communistisch ? l�een, maar nogmaals zij 
zal het worden, wanneer ons Staatsbestumr niet met krachtige maai 
regelen in do lijn van het 11nieuwe'' zal komen. 
A.1.. het bovenstE.ande is geen aanklacht. De voorbeelden zijn sleéhi
genoemB.h, om de verhoudingen van thans te spmegelen. Door deze
regels heen leest men, dat het stelsel van voor 194v bezig is
om weer om hun oude p.Laatsen te dingen, hetgeen op vele plaat
sen ge.Lukt. De bevo.Lking met aan het hoofd de Ondergrdmdse heeft
nog ged�ld, mopyert wat, maar .... ook aan dit geduld komt een 
einde. Laten wij, daaraan denken. 

8TEri:1:MINGEN _ui t_het_ dagelijkse __ le�en. 

LONEN. (P.I11 .. � Al deze gegevens komen vanaf he-1; vliegveld Twente 
waar ondergetekenden beide werkzaam zijn.Discretie gewe 
wenst.) 

-Wanneer wij de lonen onder de loupe nemen, dan constateren Rij
een verhoging van 25� boven Mei 194v. Voor het vliegveld is dit
een verlaging, vergeleken bij de 5 oorlogsjaren. Onder de '.Duitse
werd er meer verdiend. De arbeiders begrijpen, dat hieraan paal
en perk wordt gesteld en vinden dit goed. lhaar zijn nu de huidig
lonen voldoende? De grondwerker heeft thans 57 et. Per week we
werkt hij johans 4ö uur. Hij ontvangt dus f.27,36. Daar gaat af 3
3v et per dag voor eventueel bugels-of distributie-et'en, 170
ziektegeld, 2% iiekenfondsgeld en de belasting.
Gemidèield gaat dus een arbeider met f."24.- naar huis l Een tim
merman, metselaar, en ·strateruilaker verdient iets meer. Timmerman
7u et., metselaar idem, stratenmaker 08 et. Deze mensen komen
dus op f.26. -/f. 28. - per week. In de normale tijd zou het net g
gaan.. E'n in deze tijd ? Het 1'11. G. redeneert zo: "Wel, ze kunnen t
toch niets kopen, dus ze behoeven niet met f.40.- à f.5u.-

na2.r huis te gaan 11• 

Het 1v1. G. zouden wij echter toe willen voegen: 11:tvlijne heren, verg
geet niet, dat deze arbeider vecht voor de Na-oorlog. Het geld
interesseert hen nu nog niet, maar� .. dat komt. Uw redenering is
dus alleen maar goed om ...• tevredenheid te kweken. De arbeiders
in Holland hebben geleerd,�at Holland rijk was en dat het stom
me aanpassen een gril was, uitgedacht door mensen die geweten
loos waren en mede schu.Ldig aan deze oorlog.
Communistisch ? Neen. De arbeider is echter wakker en dus •.... ,1 
kweek dan ook geen communisten. De werk6evers in het.algemeen/
doen echter dapper mee ! (Er is reeds weer een staking geweest 
in .i:!i'nschede, omdat een fabrikant tot .... loonsverlaging overging) 

PO�ITIBKE VBRHOUDINGEN 

Over het algemeen kunnen WlJ zeggen, dat de arbeider van goede 
wil is ! Op het veld werd hard gewerkt, zonder veel mopperen, 
ondanks dat het eten slecht was. Het ging voor hen om de be
vrij ding van N dereland en zij handelden erna2.r. 
Vast staat echter, dat de arbeider zich klaar maald om zijn ei
sen te stellen. Liomenteel wordt er gemompeld, omdat zij de on
macht van het land zien. Laten de heren werkgevers daar echter 
geen stokpaardje van maken. �e arbeidersbevolking van Enscheae 
was meest Soc.Democratisch (rest R.K.) 
Nu staan zij in afwachting. Van goede wil voorzien in afwaxhti 
wat de Regering zal doen. Grijpt de Regering echter niet in zo-

) 
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Oldenzaal 10 Mei 1945

Algemene toestand in Oldenzaal zeer :rustig. 'Bevolking is kig met de bevrijding en wacht op de dingen die komen zullen. Men jer zich van bewust, dat de komende tijd wel ernst::ig zel zj_jn en da1met de bevrijding nog lang geen geregelde toestand weder�eert. Ten opzichte van H.M. Koningin Wilhelmina en het ge,hele ]1uis van :enOranje Nassau is de bevolking zeer warm gestema .• Met de getroffen maatregelen ten opzichte van de N.s.B.•ers is men tevreden. De algemene gedachtengang is dat ze wel wat al te zacht èbehandeJ.d worden. Van communistische inv·loeden is in onze gemeente 2zeer weinig te bespeuren. De vroegere partijleden van <le S.D •. A.P. sJ.aan in het algemeen over naar de burgerlijke ke.nt, dus neigen eernaar rechts dan naa.r links. Voor een blijvende rust is het noodzakel:Ljk, dat de bevolking aan hewerk komt. Hoe dit hier het beste dient te geschileden, hoop ik eenvolgende kee:t· mede te kunnen delen. 

J.J.Bunkers Sparstraat 50 
Oldenzaal 
Tel. 500. 

De looo•burgemeester
w,g, J.J.Bunkers 
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� als het hoort, dan zal een grote verschuiving naar uiterst links 
plaats vinden uit •..•. vVIIaak! De arbeiders wensen de juiste men
sen op de juiste plaatsen. Hun sociale eisen en looneisen inge
willigd. Bestraffing van asociale elementen, zonder aanziens des 
persoons. 
Hegelt de Regering dit allemaal, dan zal de Democratie in Bnschede 
weer hoogtij vieren. En anders? Hamer en 1 sikkel zullen regeren. 

w.g" G.Aalbersberg 
A.J.Liemburg 

Een en ander opgesteld door A.J.Liemburg, §.g�man Sectie 54 
Centrum z., Varviksweg 1�, en G.Aalbersberg, Preangerstraat 76, 
Enschede. 
Beroepen: Boekhouder en uitvoerder Bouwwerken. 
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.A.fde<�?lilig POLITIEZAKEN. 
Kanton _i;;indhoven. GEHEIM" 

• 

Rapport over het vroegere bes�uur der C. P. N. 

Is de invloed van de C.P.N. in het geheele land in beduidende mate 
toegenomen ook wat betreft het aantal leden en sympathiseerenden, een 
aanzienlijk naàeel is echter voor hen, dat zo goed aln de totale vroegere 
leiding is vermoord. 

De leider van de C • .P.N� Louis de Visser is tegelijK niet honderd 
en vijftig andere gelijkgez<1>.nden eu zes duizP-nd voor andere redenen ge
arresteerden uit het beruchte concentr�tiekamp Neuegamme, bij Ham.burg 
overgebracht naar het schip "Cap . Arko na n, alwaar dit geb�mbandeerd werd 
door geallieerde vliegers en zonk, waarbij allen verdronken. 

Opg,emaakt en gesloten. 

Breda, den 20 sten Mei 1945 • 

Hoofd Veiligheidsdienst. 
District Breda. 

w.g. 2de Lt. F. de Bruijno
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GEHEIM. 
Afschrift. 15 ei 1945. 

Onderg teekend , C o l'î R A. ·n M E l: J ER, en· v Po1i 
te Deventer heeft de eer U MeiGêsirenge l'Îéf voïgend 1:e rapportee 

"Op Woensdag 9 Mei 1945 werd door d N.B.S. 1i D venter n 
feeatda:g g organieeerd, wasraa.n verbonden &Gn optocht door de stad De
venter. 

Aan deze vereaniging namen verae11111ende vereenigingen deel. 
waaronder ook <le oominunistisohe beweginG te Deventer. 

. D ze gro p communisten bestond in totaal. uit 76 pereon n.
waaronder veel jeugdige personen. 

De m ste v d zo personen behoorden �ot da lagere klass 
�an bevolking ait Deventer. 

lle voorsittor der vereeniging is H • •  de Hesae, wonend 
Deventer aa.Yl de Dapperstraat no, 21. 

De tweede voorzitter is een zekere Vsn Delft, logement-hou-
der te: Deventer. 

De. redactrioe van de oouran't 1'l)e Waarheicln ia_ OlaRA oomm,
verder adres nog onbekend. 

De Directeur van de oouran·t is :Jan HEIIDB.IK.S, wonende -t; 
DGventer aan de Sp·i jkerp,9.d .no, 34. 

Fien zekere DRENDS ia proaagandiat van het blad "De aarheid11 
•

fü.id.et"E gegevens omtrent deze per.son.en ontbreken "1llij nog, ... 
dooh het onderzoek nat door mij worden·voortgezet. 

Op Woensdag 9 Mei 1945, z:tjn door mij 24 uitgestoken vlag" 
gen van de communiatiaehe beweging geteld. 

Gezien d� kleine groep van personen.�die aan deze optooht 
deel namen en de stemming welke ik van het publiek hoorde, ge1oof ik, 
dat deze vereeniging niet veel opgang in Deventer zal vinden. 

In de vereanigins zi. t nog eeen goede samenwerking en vers�ani
houding, en tevens hebben zij oneenigheid met andere vereenigingen ter 
plaatse, 

And rzijds deel ik tr m�de, dat de oommunistische beweging ve

Devenver vergunning hee�t gekregen voor het houden van een·au.�o en een 
motorrijwiel en. dat zij hiervoor ook ben0ine. toegewaz hebben gekr gen. 

�vena he'bben zij vergwDling voor he-t drukken van hun eigen 
cou.ra.nt•ae \'laarhaid" on hebben daarvoor ook papiertoewijzing gekreg n. 

I.nmidde1s .zi.jn zij ov�rgegaan tot het aa.nso-ha:ffen van een 
ni.enw vereeni8ingsgebouw ll en wel op de BRINK 'te Deventer" tegenover het 
gebouw de Waag" 

Daar het mij erg ontbreekt aan den tijd kan ik U tot mijn 
spijt nog geen verdere med.edeelingen doen, doch zal voortgaan i.n deze 
richting. n zal het een n ander U per rapport laten blijken. 

Deventer, 15 Mei 1945. 
De Agen-t van Poli 1J1 11 

w.g"Bo1..



OPllN BRIEF AAN KAPEL.Alili V.AN LI�SHüUT. 

DE WAABHEID ZAL U BEVBIJDEN. Zo luiden de opschriften van een reeks ar
tikelen, die van de <,hand van Kap.v.Lieshout geregeld· een grote ruimte in 
het Helmondsche dagblad innemen. Wij hebben van deze artikelen nooit een 
enkel·woord gezegd, en wij zouden daaraan ook geen aandacht hebben besteed, 

- ware het niet dat deze kapelaan, in het artikel, dat op 30 Dec,.j.l. in. het
H.D.is verschenen, op een zeer laakbare wijze de communisten aanvalt. Wij
communisten hebben er voor gewaakt, dat wij noch door de·pers, noch door enig
ander geschrift, de godsdienst of de kerk en één harer bedienaren op één
of andere wijze aanvielen.

Wij denken er ook niet aan dit te doen, doch evenmin- kunnen wij toe
laten· dat Kap.v.L. ons met modder begooit. Reeds in een der eerste artikelen 
van dezen schrijver troffen wij·het·woord, 1Jaarheidswolven aan. Wie deze 
"Waarheidswolven r-t waren stond er echter niet bij, en daarom hebben wij er ons 
niett van aan getrokken. Uit zijn laatste artikelen zouden wij echter de con
clusïê��irekken, dat hij uitsluitend met zijn.schrijven is begonnen, om ter 
zijner tijd een aanval op de· communisten te kunnen doen. Met deze aanval hee�1 
hij dan· ook zelf het offensief ingezet, en kan ons dus niet als aanvallers 
beschuldigen. in het bewuste artikel stelt Kap.v.L. het voor, alsof hij een 
antwoord wil geven op een artikel voorkomend in de Waarheid van 9 Dec. j.l. 

� hetgeen is getiteld:Is het Communisme een gevaar? Hij· begint met te zeggen, 
� dat· de communisten, die uit hun schuilhoek zijn gekomen thans·luid van de 

daken schreeuwen, dat ook zij de eenheid wensen. Hoe denken zij die eenheid 
te bereiken, vraagt hij. Om aan te tonen, dat de communisten de eenheid niet 
willen, begint hij z.g.uit·latingen van Karl Max te citeren. Voor hij echter 
hiertc:e overgaat, zegt hij:Maxx was een rasecht Duitscher, die zijn landaard 
niet verlochent. Hij gaat dan vèrdeT, en laat Dr.Iwan Kologriwof en Loenas
jarski verte'llen,·hoe het ér in de goddeloze Sowjet-Unie uit moet zien. 
Hij besluit met de woorden:Zullen de communisten Marx verlochenen? 

Kap.v.L.,wij hebben Uw bedoelingen doorzien! Door over Duitsers te spre
ken weet gij, dat gij de haatgevoelens bij velen kunt aanwakkeren. Om dit ook 
t�o.v.Marx te bereiken, stelt gij hem als Duitser$ voor. Gij zoudt hetzelfde 
van Goethe Schiller Beethoven en ook van Prins Bernard kunnen zeggen, 
als het U tenminste van pas kwam. 

Gij weet echter zeer goed, dat niet het Duitse volk in zijn geheel,doch 
alleen het Hi tler-Facisme deze haatgevoelens heeft gekweekt,. Door de zaak 
voor te stellen, zoals gij het doet., wekt gij niet hartstochten tegen het 
Fac·isme, danch tegen alle Duitsèrs op. Wij weten, dat deze voorstelling juist 
in Uw kraam te pas komt, doch Uw houding zal toch bij ieder weldenkend mens 

• afschuw verwekken. Als Priester moest gij trw schamen zoiets te· doen.
Karl Marx was inderdaad een Duitser$, en wel één der Grootsten, die 

Duitsohland· ooit heeft.voortgebracht. Hij schreef het Communistisch Mani-
fest, en was derhalve de man, die de Communistische leer in theorie heeft 
vastgelegd .• Het zijn niet de Communisten, die het dogma uitvonden, en daarom 
voelen zij zich niet gebonden door d� theorie, die Marx bijna een eeuw gele
den verkondigde. Met andere woorden, de communisten beschouwen het Marxisme 
niet als een dogma, doch als een waardevolle leiddraad in de strijd voor 

· een werkelijke communistische maatschappij. Zij houden dan ook terdege reke
ning met de gewijzigde omstand$igheden en weten dat zij in 1945 leven.

Over Dr.Iwan Kologriwof kunnen wij heel kort zijn. Door datgene, wat
deze mijnheer over de Sowjet-Unie zegt, is reeds bewezen, wie of hij is,n.l.
een vijand van de communistische staat zonder meer, De woorden van den Rus
sische vrijdenker Loenarscharski interesseren ons in zoverre, dat wij door
het uitspreken van deze woorden kunnen constateren, dat de democratie in de
Sowjet-Unie volledig tot haar recht komt. Irr geen enkel democratisch land
isde vrijheid ooit zover kunnen gaan, zonder dat haar de mond werd gesnoerd.



De Waarheid zal U bevrijden! Inderdaad Kap.v.L., zo zal het zijn. 
Het zal echter in geen geval de Waarheid zijn" die door U als de Waarheid 
wordt .voorgesteld. Een .groot deer van ä.é lezers ván Uw ärtTkelen heeft Uw. 
bedce l ing dan_ 5)plc ree_ds .do�rzien. W:�et f-:i_j, _da� ve�e · kpper!3_ ·van' het blad. 
de Waarheid de vraag stellen ;Het is · toch niet de Waarheid van Kap. v .L.? 
Weet, gij1. dat ingezpnde� s_t_u�!Cen� die_ b� j h_et . Helmçms DagbJ_a_'?- t�geii U in;_ 

gebracht worden, gewoon worden doodgezwegen? Weet gij 1 dat de meeste lezers 
bij' het lezen v:an Uw spr.o'okjes� zoals:de- vrouw op de divan, hun · schoud.ers 
o-phalen •. Missch1e.n-.weet g-ij het niet�·· maar wij wetên het de.s te be.ter.- llij
weten echter·· ook,

. dat gij Uw lezers een doelbewuste verkeërëîe� voorstelling
van de öow jet-Unie .geef.t, door een vijand van· heli ·ëommunistîsche land de 
d'ingën anders te laten voorstel

°
le n', 'dan zij '"in werkelijkheid ziJn. Gij hebt 

h'ierdoor. ree·as get·oona. wie gi'f "zijt ,11.r. een beschermer' van de'" bezi ttei·s die 
deze Sow'jet-Staat-.. vervloeken t C doch e:en vîjand van .de arbeidÈfrs-�: Maar" Öok de 
arbeiders doorzien Uw );)r

ä
.kt.1jken·. :i::a·j zljri door den oorl og-wakkêr geworden 

·en" kennen"thans hun v-rîen·a.'en beter d-an ooit·-.- Zi'j weten� dat Engelana· en Ame
rika. een bo.n.o.genoo·tschap sloten en dlt H-�.M:ko"ïüng1n Wilhelinin."a- nog kort gele-

. de"n een gelukstelegram aan den communist Ralinin heeft gestuurd". Zij' wèten, . "d"iit'.zij h"un bë"vri;jdirig voor een groot dëel aan.de s'owjet:..unie hebbe.n"te dan
ken.- Z-ij w13ten' o'ok, dat z-ijJ;llop de Sowjet ... Unie- kunnen bouwen en- d·aarom altijd 

· · · zYjn. vporg!3l.9gen.· !(apel�an. gij kunt a._90:r uw" v,erhál�.p. -�e: ��!lhè� .9- yan }i;i.1e
.arbeider_�,· die, reeds in wo_�di_ng_ i_s..:_ en_ -�ie oo).<_� de -�Ofil!IlUil-is_'.!ïen wep.sen,.� �ie ,

mèer ·verhinderen. Gij moest weten, hoeveel exemplaren van De Waarheid, het 
blad' wa·arln de communisten" spreken, door· Ka:thóiieken word-en gekocht-_ De 
Kà.tholi.ekè arbelder.s beginnen- in te- zien, dát huri be"-i-angen pre·c1e s dezelfde 
.... · - - • _ ... _ .. · '- - - - . .  ....... .. -· - - ... . . -- ... . •. t �--

zijn als die der .eommuni-stische arbeiders. De communisten prediken niet 
kl"assenstrÎ-jd:, ma'ar' as.nv-aarden deze,- omdat z'i J:. we

0

ten, dat zonder. klass"estrij< 
- µe �àpJ�a1-1:s..:.ti-scJie" .s_têisëi' niê_t_· kan v_e :i-ni_etJ._g{ �orden., 'be" C9JOillUPi?te�- �ensen 
geen. S§l.IJ+enw�e;r.�Jng m�t d� :_kapi t �li_st_�Jl in __ die; zin_, dat,_ de_- arb.�Jd_�:rs .... we�rloos 
a_an __ .de?� __ maa:t_schappel i:jke_ p�st wo�dep._ overgelev�.rd. . _ .• _ . . . 

.. . . - -- ' ·=· .. - - -- . .; ... ..· . - - -: ... . -,. . ... "" { - -� . � 
�.�i_j doe_p. d.an ook .�e,Il; �bero� . .P �o� al�_e� _o.9k _de, katho;l.i�ke arbei,de;rs., � 

, . . . 

om' in onze gelederen t·e treden :·Wij vr�gen nief naar ,god_�di�psf pf' g§l_;J.Oofs-

( 9ver'"tu_igi�g., iócb \vif \i�age� à�l��n:: __ . ___ , _ 

. ZIJT G�J" "B'EREID Ó"ÎiI ME'r ·á,1s0 BAiv1EI.1r DE( 's·rRIJU ·1u\Ii T:
K 
EINDEl'r vouR' �BELIJKH.EID 
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t 

_, 
. 
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. 

( 
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KONI LIJKE IvI.ARECHAUSSEE 
A:fdeeling EPE 
Commandant. ..:i!pe, 15 föei 1945. 

Door een toeval was ik in de gelegenheid kennis te nemen 
van een brief door BUITEi\JHlJIS gericht aan de Directie van 
"De Waarheid" waarin hij zijn diensten blijkbaar aanbiedt. 
Ik zag bovendien kans afschrift van dit schrijven te nemen 
en doe ik U hierbij toekomen. 

Aantekening Overste Klijzing: 

Materman • 

De Adjudant, 
Afdeelingscom�andant, 
w.g. B.Materman. 

goed ontwi �1celd man, heeft contacten in Zwolle, waar veel 
communisten zitten, waar Centrale zit.· 
Beweegt zich in gegoede kringen. 
Leeft met 1,evr. Andre de la Porte • 



AFSCHRIFT 

Kameraden, 

Epe , 1 O Mei 19 4 5 

"Den Dries" B 360I 

Directie "De Waarheid" 
Apeldoorn. 

Door bijzondere omstandigheden ontving ik "De Waarheid" van 7 Mei 
eerst heden (Donderdag). Uw oproep voor sollicitanten voor instructelll's 
trok mijn aandacht. 't Wil mij voorkomen dat ik in deze werkkring iets 
tot de verspreiding van "De Waarheid 11 zal kunnen bijdragen. 't Uitgevi 
vak is mij niet vreemd, bovendien heb ik wel idee op wà ke wijze een b: 
zijn lezerskring kan uitbreiden. Mijn leeftijd is 49 jaar en ik heb 'e1 
H.B.;:;i. opleiding genoten doch mijn algemene ontwikkeling "stelselmatig
gebreid. Ik ben bij de uitgevers Mij. I' Amsterdam" (in 1936 doo:t het ove;
lijden der eigenaresse geliquideerd) verscheidene jaren belast gewees
met de _afd ling acquisitie en advertentie werving.
In 1936 vertrok ik naar Boekarest alwaar ik kantoorwerkzaamheden ver�
richtte bij de 11Astra Romana 11

• Toen Engeland Duitsland de oorlo& ver
klaarde, vertrok ik uit Boekarest en bleef de loop der dingen te Fontai•
·nebleau afwachten. '.Coen in Mei 1940 Duitsland ons land binnenviel zijn.
we na veel wederwaardigheden medio Jan. 1941 in Hollru14 aangekomen en
westigden ons te Putten (Veluwe). Aan-vankelijk hebben we daar rustig,
gewoond en gezien onze slechte voedselpositie bestond mijn voornaamste
bezigheid uit net pogen at kleding en voedlBÜ. in de kast te krijgen. ,
Van tijd tot tijd ging ik op rei� en .J�Q..ch!.fi�,P.��.?,c_l ��.Jl:i.l:ver,?;tll1l, met
oude_,Ra,:rtijgenoten (O.P.N,) en vond daar partijgenoot· K.RONSELA.ÄR01 wel-

,re-mij -nadien' regelmatig van de toen nog verschijnened'ë�ûnè n voor
zag. In Putten trachtte ik omzichtig aansluiting te vinden doch als vre··
vreemdeling in Putten is het leven niet gemakkelijk en vreemde eenden
in den bijt worden stekk becritiseerd tenzij men tot de Geref. Kerk
behoort. Na 3 maanden werden wij 1 s nachts verrast door den N.S.B. bur·
gemeester vergezeld van 4 agenten, die ons huis van boven naar bened1
doorzochten doch zonder resultaat. Dit heeft zich nmg twee maal herhaá
waarna wij in 1942 naar Epe verhuisden. Bij de crematie van WIJNKOOP
ontmoette ik KRONSELAAR weer op het station te Haarlem en besprak met
hem e�entuel� mogelijkheden. We gingen uit elkaar met de afspraak, da1
ik onze krant in mijn buurt zou verspreiden en geld zou inzamelen. L1iJ
verbinding met de� L.O. en de verzoring van enkele Joden namen miîl
daarna volkomen in beslag. Korte tijd daarna bezweek kameraad KRONSELA
aan een hartverlamming en speet het mij bij zijn crematie geen mij be
de partijgenoten aan te treffen. Alles ging voor mij op rolletjes tot
in begin Oot. 1943 mijn telefoon rinkelde en de boodschap doorkwam:
"Onmiddellijk weg, je wordt gehaald'1

• Inderdaad geen kwartiel;' later stop
ten twee Duitse wagens bij mijn huis en 6 man S.D. uit Arnhem stapten m11
huis binnen en vorderden mij. Ik lag een paar honderd meter verder onder
een spar. 1:ijn vrouw en kinderen werden gehoord, het huis doorzocht doch
niets gevonden. Men moest en zou mij echter hebben en mijn vrouw hield
3 man s.D. gedurende 5 dagen en 5 nachten als wacht in huis. Ieder die
mij kwam bezoeken werd vastgehouden en ondervraagd, wat zij met'rdien Oom

. .!m,W,;i.S� en .1Vi.0skou agent ha_dden .. uit. te �:1ïaen". Vanaf dien datum dateert
mijn onfférfü:i.1.1êilig·�···'J1é S:1t:· nêëft·mf;jn 'vroÛw meegenomen naar Arnhem en 
gedurende drie maanden in het RvB opgesloten gehoud n, doch zonder succe
De eerste ma&nd werd intensief naar mij gezocht, mijn distributiekaart
geblokkeert, 't nummer van mijn persoons bewijs vermeld in de telefoonf
gids der S.D. Na enkele m�anden verflauwde het onderzoek en dorst ik mi�
v.ee:r van tijd tot tijd, aanvankelijk te Laag Suthem, later te :aatturn te
vertom n. In Hattum maclcte ik contact met VAN 1 .. ,.Q.; .. en werkte v;oor "De "'/[,
Waarheid", zamelde geld in ( ong'o f. 400. -) , îiiáiif"te de verschijning van o�
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Kameraden, 

Epe, 10 Mei 

"Den Dries" B 3601 

Directie "De 1laarheidu 

. Apeldoorn. 

Door bijzondere om.standig.heàen .Jntving ik "De "fuarheid" van 7 .,ei 
eerst heden (vondcrdag). Uw oproep voor sollicitanten vo0r instructeurs 
trok .mijn aandacht, 't 'il mij vo')rkomen dat ik in deze werkkring iets 
tot de verspreiding van "De ;";aarneid" zal kunnen bijdragen. 't uitgevers 
vak is mij niet vree d t bovend.icn l1eb ik wel idee op welke wijze een blad 
Zijn lezerskring kan uitbreiden. Llijn leeftijd is 49 jaar en ik heb a�n 
H.B.s. opleiding ge��ten. doch mijn algemeene ontwikkeling stelselmatig ui 
gebreid. Ik ben bij de uitgeversmaatschappij ",.,.msterdam"(in 1936 door het 
bverlijden der eigenliresse geli'i.Uideerd) varscbe id ene jaren belast ge
weest met de afd. ling acquisitie en advertentie werving. ·· 
In 1936 vertrok ik naar boe.t.:arest alwaar ik kantoorwerkzaamheden ver
richtte bij de "Astra J;{o ana 1

• 'I'oen .... ngeland Duitschland de oorlog ver
klaarde, vertrok ik uit Boekarest en ölee� de loop der dingen te Fontai
nableau a.fwach'l;en. 'l'oen in 1940 Duitschlonè. ,)ns land binnenviel zijn 
we na ve·e1 wederwaardigheden medio Jan. 1'9L�l 1Ii Holland aangekomen en 
vestigden ons t� )?utten (Veluwe). Aan-vo.nkelijk hebben we daár rustig
gewoond en gszien onze slechte voedselpositie bestond mijn voornaamste 
bezigheid uit het pogen wat kleding en voedsel in de kast te krijgen. 
Van tijd tot tijd ging ik op reis en zocht contact in Hilversum met 
oude partijgenoten (C • .f.1�.) en vond daar partij6enoot K.Ronselaar, nel
ke mij nadien regelmatig van de teen nog verschijnende "Tribune vovr
zag. In Putten trachtte ik omzichtig aansluiting te vinden doch als 
vreemdeling in Putten is het leven niet gemakkelijk en vreemde eenini:den 
in den bijt worden sterk beoritiseerd tenzij men tot de eref. Kerk 
behoort • .1. a. 3 .maanden vierden wij 's n&chts verrast door den ll.,;,.B. bur
gemeester vergezeld van 4 agenten, die ons huis van boven naar beneden 
doorzochten doch zonder resultaat. )it heeft'Zi.ch nog tweemaal herhaald 
waarna wij in 1942 naar .wpe verhuisden, Bij de crematie van �.IJN.K.OOP 
ontmoette ik :iti�G1u�L1VU.{ weer op het station te Ilaarlem en besprak met 
hem eventuele m'""lgelijkheden. - e gingen uit elkaar met de afspraak, dat 
ik onze krant in mijn buurt zou verspreiden en geld zou inzamelen. lJ.ijn 
verbinding met de L.o. en de verscrging van enkele J'.1den namen mij 
daarna volkomen in beslag. Korte tijd daarna bezweek kameraad fil 0--i' LA.AH 
aan een hartverlamming en speet !let mij bij zijn crematie een mij beken
de partijgenoten aan te treffen. Alles ging voor mij op rolletjes tot 
in begin vet. 1943 mijn telefoon rinkelde en de boodsch�p doorkwam: 
uonmiddellijk weg, je wordt gehaald ... Inderdaad geen lrnartier later stop
ten twee Duitse waeens oij mijn huis en 6 man B.D. uit Arnhem stapten mij 
huis binnen en vorderden mij. Ik lae een paar honderd .cieter verder onder 
een spnr. i jn vrouv, en kinderen vierden gehoord� het huis doorzocht doch 
niets gevonden. 1-.,en moest en zou mij echter hebben en mijn vrouw hield
3 man S.ll. t.;,edurena.e 5 dagen on 5 nachten als wacht in huis. Ieder die 
mij kwam bezoeken werd vastgeh uden en ondervraagd, wat zij met "dien Com 
munist en woskou agent hadden uit te staan". Vanaf dien datum da.teert 
mijn onderduiking. De .JJ. heeft.mijn vrou.1 meegenomi:Jn naar Arnhem en 
gedurende drie maanden in het uvB opgesloten gehouden, doch zonder succes 
De eerste maand werd intensief naar mij gezocht, mijn distributiekaart 
geblokkeerd, 't nu1ruaer van mijn persoons bewijs vermeld in de telefoon-
4ids der s.D. �a enkele maanden vorflauwde het onderzoek en dorst ik mij
l.eer van tijd tot tijd, aanvs.nlrnlijk te Laati; outhem, later te Hattum te 
vertonen. In Rattum .mbokte ik contact met VAN LIV..C en werkte voor 'De 
Jaarheid" • zamelde geld in (ong. f.1rn0.-} 

1 
maakte de verschijning van 

onze krant mogelijk door het op de kop tikken van 20.000 vel 
papier en deed verder wat onder de gegeven omst ndigheden gedaan 
kon worden. 



Ik hoop U hiermede van voldoende inlichtingen te hebben voorzien 
en hoop spoedig antwoord te. ontvangen. Tenslotte zij nog opge

merkt dat ik geen godsdiunst heb en tijdens de bezetting geen 
werkzaam.heden :verrichtte. Ik ben gehuwd en heb drie kinderen. 
Aangezien ik zelf te bed lig en ongesteld ben heb ik mijn vrouw 
deze brief gedicteerd. Tot 20 Mei a.s. is mijn correspondentie
adres: p.a. !V.ievr.v.d • .Jin.de Snethlage, Deldenscheweg t:e iA UM. 

Adriaan Jacobus BUIT� HUIS 

eb.� 21 uotober 1895 

Met kameraadschappelijke groeten 

w.g. A.J. Buitenhuis
' . ' 

Aantekening bij "evr.v.d. ·nde .Jne·thlac:5e van vverste Klijzing: 

Ges·loten natuur� 1- �5 • .ulilll ·gearresteerd voor ·�pionnage, naar
D., in .iiamburg ovÖrledeli

.,_ onbexende inkomsten. e 
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AFSCHRIFT. 

; \ ZEER GEHEIM • 

. /. f. 
' 1 

C.P. I.nvloed. fn/Heerlen best�an ongeveer e�n 100 georganiseerde com-
mllnisten. Led�·ntfl van de Illegale c,.P. niet vast te stellen·. Lezers tal
van de Waarh�'1.d 11te Heerlen on�eveer 1·2 � 1300. �s vergelijking. hiertegen
over, Moed. e/i Vertrouwen (semi C.J?.) 15, Het Parool 1600, Je Maintiendrai 
2000, Paraaf ( sbc .• dem.) 600, Cellenbouw in zgn. Eenheidsvakbeweging groot. 

. l . 

• .,-il \ 

Illegale C�:P. pi taten uit vergaderingen. 
"Wij zul+1fn een revolutie ontketenen om aan de macht te komen, waren wij 
noorspro�elijk van meening dat deze niet voor het najaar 1945, of het 
"voorja�r 1946 zou kunnen plaatsvinden, thans ziet het er naar uit dat dit 
••reeds -feel vrdeger zou kllnnen plaats vinden. Verzameld en verbergt
wapens/en mu,nitie. Brigades worden reeds opgericht en afgericht. Onmid
"dellij�è taak;dezér b�igades, bez�tting van Politiebureaux, Postkantoren, 
"Gemeentehu.ize,1.n en andere vitale gebouwen· en bedrijven. __ . 
''Onze t,,gens t�.hde,rs; O. D.: , . Bewaki.ngs troepen. Stoottroepen, H ulppoli tie, 
"Opspor-1,-ngsdiênsten, Politieke Recherche zullen ons niet kunnen hinderen, 
"velen onzer.(,'zijn in deze groep.eeringen opgenomen, en vormen reeds een 
"niet' te ondérschatten gewapende m,acht, door. de groeiende ontevredenheid 
"o-ver de gang van :zaken in het reeds bev.rijde gebied. ve.rwachten wij' op 
1thet moment der ·be·slissing een groote aanhang van BY!llpathi.seerenden. Onze 
"partij zal binnenkort' heeten de RADICAAL SOCIALISTISCHE PARTIJ NEDERLAND. 
"De voormalige SDAP heef'.t. gee·n bestaansmogelijkheid meer, zij z-al in onze 
"partij worde.,p. opgenomen en ·ondergaan. Wij tel.len i.ri he·t bevrijde Limburg 
"reed.s meer dàn 1°5.000 leden. Ons contact met oud-illegalen is groot 
"maar onze .invloed is grooter. 
"Een oprichting van een pO"li:t:l.:eapparaat .ter beveiligi,ng van de partij en 
"haar leden zal binnenkort aanvangen (Nov.44). Na de rev:olutie zal dat 
"cdrps overgaan als Staatspolitie onder de ·4aam van "N�derlandscbe
"creminalen." Zij zullen waarschijnlijk voor eenige maanden ..,.,orden inge
"deeld bij de R1rnsia-0he Staatspoli tie., en aldaar hun onderricht ont
"vangen. De Engelschen en Amerikanen zu1-len zich niet met deze binnen
flandsche gebeurténîssen bemoeien, al was het ·maar uit angst voor het 
"machtige Rusland. · 

Verschillende wapendepats i� Schaesberg, Brunssum en Heerlen zijn ons 
bekend, zij worden vciornamelijk aangevoerd vanuit Luik. 

In Heerlen bestaat een Communistiscne Jèugdstorm, welke bedoeld is om 
gewapend ·aan de strijd deel te nemen, leidster is een zekere Mej.Sanders 
uit Heerlen (Eikenderveld.) 

In de Bewarings en verblijfkampen voor Politieke gevangenen te Limburg 
zitten verschillende C.P.elementen in de bewakingstroepen. Er wordt een 
ronselapparaat in de kampen georganiseerd, verschillende gevangenen 
verstrekken inlichtingen ten behoeve van·perscampagne's voor de vaarheid 
(zie artikelen Politie). Ook het werven van leden·geschiedt,het ver
moeden bestaat dat een aantal•van de ontsnappingen moeten worden gezien 
als resultaten dezer ronselpogingen, waarbij van wegv0ering sprake is. 
Ontvlucht is een zeer belangwekkend figuur, een zekere de Jong. half jood 
afkomstig van Rotterdam, laatst gewoond hebbende te Hilversum, die in
Duitschland werkte bij de constructie voor de V r. 
PUCK. Bij het Stafkwartier Stoottroepen Brabant is een jongedame af
komstig uit Den Haag, zij is een.goede vriendin van Majoor de Groot, 
heeft met hem samen in Den Haag illegaal gewerkt, beeft groote invloed 
op hem. "as voormalig lid der CPN Den Haag, werkte in de terreurgroep 
van nr.Kastein uit Leiden, die voor zijn dood gold als de toekomstige 
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leider van de nieuwe CP. Deze groep werkte later o.l.v. een zekere Pam 
Pooters uit· .Amsterdam, (Partijrenegaat) en Hans Katan, fel communist. 
Beiden zijn in 1943 gefusillee;rd .• PUCK is lang ongeveer '.l...65 .meter lot 
1.70 meter,· donkerblond, baar,'bruine oogen, gezet figuur, geen opvallend 
gezicht. Genoemde Puck zou reJatiep pnderhouden met een zekere van 
Exter, voorzitter der pieuwe· C.P. via Eindhove�, vepmoedelijk door tusschen
komst van de aldaar wonende redacteur van de raarheid. Eenige maanden 
terug werd in de Stoottroepen. ontdekt een groote groep communisten die 
in stoo�troep verband werkten, vermoedelijk in de buurt van Breda, na
ontdek�ing_i� de groep verspreid over allerlei plaatsen,· dit zou door 
Puck tot stand zijn gebracht, .dank zij ha?-r invloed op Majoor de Groot. 
Puck wend voor geen Comm,. te ·z'Ljn, maar_ werd beschreven als een fig1mr 

- die gTotei invloed heeft ook in de C.P.
l' .

Van Extet, Oud.lid van de C.P.N., in 1941· gedetacheerd naar Zuid Limburg 
ter.opbouw van de Waarhei� groepeeringen, zou later een opdracht hebben
ontvangen ter uitbouw van· de Cornmunistische'll'.Legale groepeeringen in 
DUitschl?nd, deze opdracht op alle· mogelijke manieren hebben omzeild en4t
ni:. ter r��abil:t�·ati� pog:n om ,groo�e invloed. te. krijgen ih _de :C.l?. 
ZiJn ta1t1elc _versch1l-t niets van die dan voor 1940, cellenbouw, op-_
rp.iing ,ietc.· Hij is tevens leider van de Illegale· C.P., maar werkt 
vermoeqëlijk onder toezioh t van de Belgische C.P., ofwe-1 heeft hèt
or·ganisat·ie .cèptrum naar �elgie verlegd, het grensstation dat 111·egaal
t·e pass·eere.n is is· Smeermaas· en Tongeren. Bij deze grenspasséer.ing
beeft ee·n belangrijke invloed e'en zekere Bergervoet, thans agent van
politie te Maastricht, vroeger gedetacheerd te Smeermaas,. was lid
·van de Staatspoli ti�· onde:r: het Korps P :o .-B., moest voor dit .1 idmaatschap
althans ·sympa�hiseeren met Nieuwe Orde. · 
Grenapasseering heeft vnl. plaats met èen Am.erikaansche wage� gen. 
00420 A. GB" i.n een·Amerikaansche·wagen is gesignareerd van Exter in de 

_ buurt van Eindhoven. 
- ·· 

Cellen. Er bestaan zgn. cellen van de Illegäle C.P. Zij bestaan ver
mo delijk· uit 6 man elk, vrouwen spelen een groote rol. Zeer actief· 
als verbindingsman tusschen e verschillende cellen en de topleiding 
is de ·jood CESAR HORN uit Heerlen, die gedurende de bezetting .er -
ernstig van V'1rdao;ht ·werd GeE:itapo-a5ent -te zij.ri; Er zijn apparte • 
cellen bestaande uit Polen, Tsjechen en Slowaken en Yougoslaven. Of 
hier een internatio4ale verbinding bestaat is nog niet vastgesteld. Ook 
Hongaren spelen een·rol, hoewel,in mindere mate dan de rest. 

Inlichtingendienst Neg.Re�eering. In Limburg is chef van deze afdeeling 
een ·zekere LAK, uit Maastricht. LAK werkte ondergrondsch, en was in 1944 
verspreider van Het Parool. Na de bevrijding poogde hij een samensmelting 
tusschen Het Parool en de Waarheid tot stand te brenóen, welke pogi.ng 
mislukte. Is lid van de C.P.N., werkt vermoedelijk ook in de illegale 
�.P. Heeft groote invloed op de aanstelling van functionarissen bij de 
Staf Militair Gezag vroeger te Brussel, is dóor zijn fubtie goed 
geinformeerd, geeft voor dat hij voor zijn dienst practisch geen werk 
�eeft, vermoedelijk met het oogmèrk om hier politieke munt uit te slaan. 

Zou in' opdracht va.r;i Lak (Maastr4.cht) en in overleg met geallieerde 
militaire autoriteiten als spion naar Duitschla.n.d gaan. Nordt be-
schouwd als spion in Duitsche dienst, is vliegenier, cineast, auto 
en motorrijder, goed teekenaar, kent morseseinen, is gevlucht met 
lotgenoot, vrouw, kind en vriendin in gespoten legerw3gen; merk Simka 
(Italie) laag 4 deurs model, stalen kap, ingebouwde k0ffer, groot 

. 

-

. 
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olieverbruik, lijkt-als type op Fiat, spoor leidt naar Antwerpen en 
Verviers; vermoedelijk grens gepasseerd via Smeermaas, hulp van buiten 
af gehad. Persoonsbeschrijving: 

Robuste kerel 1.74 tot 1.80 m lang, donkerblond kortgeknipt haar, 
draagt het onk wel achterovergekamd met scheiding in het midden, 
donkerbruine oogen, rond gelaat, vale huidskleur, algemeen gezicht, 
spreekt vloeiend Duitsch, Fransch en Engelsch. beheerscht Hongaarsch, 
Spaansch en Italiaansch. 

Het was ons door verraad uit C.P. rijen bekend geworden dat in de 
dagen voorafgaande op 1 ei in de Be�1arings en Verblijfskampen rel
letjes zouden ontstaan, overplaatsing van alle gewantrouwde elementen 
naar Vught zijn het gevolg geweest. 

De C.P. in de bezettingstijd. 

Pleegden landverraad do�r publicatie in Politiek en Cultuur. Juni 
oproep 1940 tot alle mogelijke steun aan Duitschland. 

Stichten Jeugdcontact, nationalistische studie en discussiegroepen, 
gebruikten dit als Ronsel-organisatie voor V/aari,,eid en terreur cellen. 
Beheerschten de terreurgroep, Kastein later Po0ters (aanslagen 
Seyffardt, R eydon P0sthuma en vele anderen). 
Belangrijkste centra: Noord Holland, Zuid Holland, Twente, Groningsche 
platteland. 
Pooters werkte voor en in overleg met directie Stork te Hengelo, welke 
hem financieerde, vermoedelijk uit angst vo0r een Communistisch gevaar. 
Verklaringen Stork en eenige Textiel-grootheden in illegale va�be� 
wegingsconferentie. (Kupers, de Bruyn e.a.): Ilfijne Heeren, met dit 
program breng·t U ons aan de afgrnd van het communisme, U moet 1000 x 
radicaler zijn in Uw eischen wilt ge de arbeiders van een �evolutie 
afhouden. 
Brandpunten zijn: 

Den Haag, .Amsterdam, Haarlem, Zaanstreek, Rotterdam en Gooi in 
mindere mate. Leiden beter, Almelo, Hengelo, Oldenzaal, Deventer, 
Arnhem en ':Jageningen, Utrecht relatief onbelangrijk • 
Veel aansluiting te vinden met verzetswerk de Geus-groep. (Nederl. 
Studenten). Groningen vnl. Vonkactiviteit. 
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BUREAU 

BIJZONDERE OPDRACHTEN. 

AFSCHRIFT. 

C.l? .N. 

De waarheid verschijnt in onderstaande plaatsen 

als dagblad: (12-5-'45). 

EDE 3500 ex. 

ZUTPHEl.l" 3500 ff 

ALMELO 8500 Il 

AFELDOORN 8500 " 

ENSCHEDE 35.000 ,, 

GRONINGEN 50 .ooo tt 



AFSCHRIFT. 

EiTJtELÈ HEDÉDE•LINGÈN 
betreffende de Communistische P rtij� 

V n verschillende zijde wordt ons gevraasd hoe bet taat met·de organis tie 
-van de Co:m:tml.nierUsche partij in Bevrijd Nederlands Gebied en ·of de 
mogelijkheid tot opname ala lid besta t. 
Inde conferentie, welke gedure de de kerstdagen w rd gehoudeü ia, zooals 
be.kend, een bestuur voor de Communistische partij in Bevrijd Gebied 
gevormd;' het d gelijke@ bestuur bestaat ui ti 

w� v n Exter, Akerstraat 99 te Brusaum (voorzitter), 
F. Hermans, Stationsstraat 4 te Vals (seeretari ),
A" Hopruah., Beemdstra t 25 te M.jmagen (penningmeester).

Besloten werd de aanmelding tot lid ven de Vommunistisone Psrtij open te 
stellen,. V0,o.1 s · erden tot opname zijn,: 

1. Ne1deti'lan.de»achap; . . . 2. Ge;du.:r:-ende de be�etting zich n1et schuld.ig te hebben gemaakt aan
een on-Nederl ndse houding; 

3. Het onderschrijven v de opnarne.�ormule wel1e als volgt luidt:
4t "Lid v 1 de C.P.1-r. kan \'VOräen äkeen, die h r ma.atsch :Rpelijke inzichten
'� onderschrijft en deel wenst te nemen aan de strijd voor·de ve.rvqezenlijking 

daarv '• 
4. Ondersteuning van het verzoek tot opname doör twee leden van de

C.P.N.; 
5. Het l8e levensjaar bereikt moet zijn.
Over de opname in de partij adviseert een door dè afdelingen. in te

stellen balotage-commissie, v elke in ledenvergaderingen 1.tordt verkozen. 
:oe contributie is vastgesteld op 15 cent per week, voor man en vrouw uit 
é::;;n gezin bedraagt deze 25 cent per �veek. 
De Communistische Partij in Bevrijd Gebied zal vier gewesten omv tten, te 
weten de provincie ·woord-Brabant, de provincie Ze€land, het gebied rond 
Mijmegen, daaronder ook het 1rodàelijk deel van de provincie Limburg en 
het gebied Zuid-Limburg. 
Binnenkort zullen gewestelijke conferenties van de afdelings. fgevaerdig
den v.orden georganiseerd, teneinde een Gewestelijke leiding te verkiezen. 
Het manifest aan het Nederlandse Volk, alalll.ede het Urgentieprogram, waarin 
de Communistische Partij haar inzichten bloot legt ten anzien van de 

• 
verdere oorlogvoering, het herstel van de

. 
volkskracht en de politieke en 

staatkundig� inrichting va� one land, z 1 spoedig in druk verschijnen, 
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Geheim. 

l MEI-lvlEETING DER O .P.N .KERKRADE. 
Terrein hoek Bleyerheidasbraa -Xipstraat. 
___________________________ ... _____ ,. __ _.....,..._..._._..__...

Zondagnddd , 29 April,. V:&\ 17-19 a.ur werd op een weide eo.n de Kipstraat 
alhier, de plaatselijke 1 Mei-vi ring gehoud n" Het ter,rein was voor het 
pabli,k toeganlc:.alijk voor t>.0.15. Een drietal sprekers(van Exter1 redac
t ur van de "Waerheid",wonende te Brl.Ulssw:n, Stevens, commissaris r OP onende te Kerkrade en,H.Hermans, o�d- ethouder v n Vaals) hiélde rede
voering voor aen pu.blie'ff van ca. 500 man •. ( volgens sch tti.ng van van Exiier 
7 800). 
Op de vergadering te Heerlen zouden volgens hem 800, te Brunssum 1500 r
sonen aa..�wezig zij� geweest. De opkomst was minder groot dan verwacht 
werd;het weer werkte echter niet mee.Fien kort verslag der red voeringen 
volgt hieronder,
Na een korte welkomagro t van den Voorzitter der O.P.N.Kerkrade, den heer 
Koehof werd den spreker het woord gegeven. 
De eerste spreker, de Heer Van Exter, die populair, fel en sarcastisch 
sprak. Het lJeleid der Nederlandsche regeering ter zake van onze oorlogs
inspanning werd gehekeld, volgeas spreker werd door da regeering vrijwel 
niets ondernomen om tot een spoedige bevrijding van het Noorden te komen, 
de Nederlandseh'e troepen werden hoofdzakelijk gebruikt als bezettingsle
ger, nadat de gealll.e'erden de kastanjes uit het vuur hadden gehaald. 
Hij drong er op aan., om tot een zoo spoedig mogelijke bevrijding van het 
Noorden te komen. Dê regeering werd incompetent geacht,hetgeen ook zou 
blijken uit de gemeenteraadsverldezingen.Spreker wees er op, dat indien 
d burgemeester, de heer Habets, een commissie van 3 man zou aEnwijzen. 
dit weer - gedachtig rum het "sóort zoekt soort", 3 kleine Habetsen zou.-.. 
den zijn; deze 3 Habeteen zouden dan weer een aantal kiesmanllen - Ba.bats.-.. 
jes in den dop - aanwijzen,zoodat als resultaat werd bereikt een groote 
Habeto en 3 wetho�ders 9 ook Habetsen, d�s 4 Habetsen 1n plaats van één. 
Dit nu noemt de regeering democratie, aldus spreker. De commissaris der 
Koningin voor Limburg, de Heer Van Sonsbeek, werd als voorvechter der 
Winterhulp krachtig aangevallen, ook de Heer Beel, Minister vanBinnen
landsohe Zaken, moest het ontgeiden.(Men zie overigens het artikel van 
Van Exter in"De Waarheid' van 28 April). Van d n burgemeester,Habets, 
werd beweerd, dat hij eerder thuisbehoorde in ee.a van de • 11:dze.nkanpen", 
daar meénige, thsns in de kampen verblijvende NSB-er minder op zijn 
kerfstok had,aJ.e de burgemeester van Kerkrade.(luide bijval). De zuive
ring werd zoo ·terloops mede gekraakt • 
Hierna. moest Minister Wijffels het ontgelden, hetgeen over het jaagsys
teem gezegd werd, is ongeveer gelijkluidend met hetgeen in bovenaange
haald artikel in de Waarheid hierover staat vermeld. Minis·ter Wijffals 
zou een gedane belofte, omtrent publicatie der voorloopige pensioenrege
ling, niet zijn na.gekomen. 
Vervolgens wees spre�er op het belang der Conferentie van San Fransisoo, 
hier nu zou het fiindament der komende wereldvrede-organisatie gelegd wor
den en daarom konden de deelnemers de�er oonferentie dan ook niet genoeg 
aangespoord worden hun krachten tot het uiterste in te spannen. Moderne 
oorlogen zijn ware wereldrampen en geen enkele arbeider had er belang 
bij, integendeel 11itsluitend ellende van, als zoo•n ramp zich m>u herha
len. Toch waren er en zijn er nu nog altijd elementen van wie aoo•n mas
samoord een winstgevend zaakje ia en zulke elementen zouden al hun pogin
gen in het werk stellen om de conferentie te doen mislukken.Ook in de 
regoering waren dergelijke elementen; de heer Kleffens, Minister van 
Buitenlandsche Zaken der tegenwoordige regeering was naar San Franeieco 
gegaan om de conferentie te doen mislukken en de splijtzwam aan te kweken. 

-Deze-
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Deze m:ln:l.ster heeft voorgesteld',dat-·e1ke staat afzonderlijk zot; beslu.1-
t n om al dan niet ·tot �essie over te gaan, om -zoodoende . elke samen
werkif\'! te torpe<l�ere'n.Jf'oei ger·oep) :- .De arliaidë�s w.erde·n aan esp-oord 
een hecht so<ii lie.tiHch .. b..l.o'lt. .t� ·vorïn�ti. roë:t .. d� __ .$_.::Q,.:A·._p_,. Van Exter b -
sloot zijn vurig betoog met een oproep tot eenheid, n zijn spijt ken
bas:r· te hebb·e·n: gémaakt!/d:at niet een :a,,.D.•A.-P:.:..er-náas'.t,-h�- he:>ti::wo�rd_ge
voerd ha1t.:· Daárna -kr:.:'faêg _"-kamer�� -St-e_ven.Ef 1:i.e't: vróo:rci •.. Hij. 1}'è�él-e1de -- · .·u.itvoerig. he:t· rèeds -d-óóP- -Van =Ext-er '9.Bingèhaál.de, "Pênsi·oënvrrurga-tuk. en hetj

_ j.aagsys·;te�m� -�t'4�'f;�� Sijff'e1s: moest -\'l�er· n:�·1- -v1at"' v·er:en l"äte:f:.r1 9 -van hem 
, - werd- - gé'�ègd ,. dat,· fü.:;J �lS ln:tjn.i�g�.riieg�_riè.ed_s� !;fen mis1ukk.ing :_was · èn nu 
. als -M.plomaat � en- :t-1.asèé) •. -apréke.r, verwèet- :de-n--mni�iïér-- mi�bru-i)t ·�e. makm 

van de noodtoestand in Holland, door dit als exou�a te g�bruiken om de
... : mijnw.er.ker.spelis.ieerrr:eg L1.ng ·wèe:e. ·uit ,t'e -:s:t."èl:lèn._� � • ·! ·,. - .. : : :: : · . · V.e-r.vol�ans, tradr:de'-0erdè· spreker- óp_� &3· ·hêr-ba.alde-liJ-k ::verzekë:rde,d t
: h -�e:c -.gras_ ·.v.ó-o!! ·-de ·.:v:oeten was-: we�el'Mtá.id ,"' v��der .- d'.e· -m�-ü�l:aar-: uithing

( spreker had een ti;Jcl· in een Dui tach· conèentratie�p: �d-ëforgèbr,áéht-) en - hgt p.titd:iek .op. :zo::ociälttge' wi:.j zê·"on-derhi-eld:"' ,-dat ·eer- -&te"'êd"e -�oo1i&rè gro -
pe.n dena,ftooht bli:ez®. .en, .d� -�ij:�.nknnw-t 1-:ongzaam :-önd'er- ·d·è �mot--règen uit-

- , 1::rti.oerf als� ·het, ·.'b'el{enµe_ .m1·oht-kaéa je' •. ·: : · :- : :-· , : A - • • :: :. • ·� ' 
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RA P PORT. 

Ten Velde 7 - 4 - '45 

rel M. P. 0105003 

De volgende personen z1Jn leden der O.P.N., van deze 
personen is dit bewezen, enk n alsnog be ezen worden. 

A.Gerritsen onende Heisteeg 
c.snoeren " Vloedweg 
A.Jensen " Hoogetraat 
L.de Groot " Lieve Vrouwe van Oisterw"jkstr t 

• Rozen " Spoorlaan 
E. IO.ein II Adres onbekend (voormalig beheerder 

L.de Visser
RoaymS:1kers

tt 

OPMERK! 

Yacantieoord "�orgenrood.") 
IO.ompven 
Moergeatelscheweg (thans gedetineerd 
Kamp Vu.gh t) 

G Ê N. 

Den Heer Gerri tsen sta ,.,t bij,Îdeze Heren bekend els kri gleider, 
Hij bewoont een vill , en kan zich rekenen onder élite van 
Oisterwijk )is tevens bekend als toneelspeler). Hij st at zeer 
ncu� in verbi�dins met de Heer A.Jans��, en de Heer Rozen. 

JJe Heer A. Jansen heeft 12 jaar 8evangenisetraJ echter 
de rug, weeens messentrekkerij etc, Hij gaat bij de O.p • •  aihuil 
onder den naam Koopman. 

De Heer M. Rozen, is secretaris der C.P.N. Oisterwijk. 
De Heer R, ymakers schfijnt zeer fel te zijn �n komt 

eerstd aes terug uit •t Kamp Vught. 
De Zon ag voor Pa�schen is er een vergadrr.in gehouden 

bij Gerritsen. Ik zat des morgens omstreeks 11.30 uur, den Heer 
Jansen, alsmede de Here Gerritsenen Rozen, in druk cesprek. Even 
daerna stopten twee au.to•s, wa rin i der ongev.er vijf per onen zaten. 
Een dezer Heren droeg openlijk ae rode ster. liet hele stel verdween 
bij Gerritaen in huis. 

noem ik twee leden der C,P.N., welke niet in 
Oister,•ijk wonen, doch er wel mee in verbinding st an. (evenee'l"J. is 
van he� bewezen, dat ze lid zijn der O,P.N. De hamen va� äeze twee 
Heren zijn: 

l.Schuitenmaker en Van Houten. neze ztjn in Pension
bij Versteinen, wonende i� het dorpje Haren, A 154 en Ä 156. 

nezetwee Heren sjouwen haast elke d g met pakken 
naar Verstrate"l, �onende Burgemeester Vogell an A 120 Oisterwijk. 
Verstraten is van zJijn beroep ch uffeu.r, omtrent zijn politieke 
gezindheid is niets bekend. 

Aldus naar �aarheid dit r �port opgemaakt, geteekend 
en gesloten, 

Ten Velde, 7 April 1945 

o. 0105003
Karel, 3toottroepen M.P. 



• 

), 

--: .. s. III C/ili. 
/1 

.schrift. 
/', 
d, ,, 

iapport�van onderzoek. 

8-3-'4511 
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4 April 1945 

Betreffende:Communistische vergadering.

Op heden den 6.a'.en Maart ging ik, Frank de Bruyn, verbonden aan C,S.III O.I.
Srotie Breda, na overleg met den heer Albada Jelgersma, chef van C.S.III C.I.
te Breda, naar een besloten vergadering der C.P.N., na er van te voren voor 
gezorgd te hebben een schriftelijke uitnodiging te ontvangen. Zoals bleek,
waren voor deze vergadering, die gehouden werd in de Karnemelkstraat te 
Breda, gebouw 1'oll.s huis" , ongeveer 112 invitaties verzonden, aan leden of
verm.o�delijk-s;vm]athiserenden van de C.P.N. Er kwamen daarvan 38 personen 
op, terwijl er was gerekend op plm. 60 man, zodat het resultaat dus teleur
stellend was. De neer van PELT(waarvan de nadere gegevens alsno� opgezocht
worden) leidde ! de vergadering in; het was de eerste vergadering na de be
vrijding van Breda. De heer de VOS voerde het woord ( ook deze wordt nader
ona.erzocht). Hij ?-chtte Engeland en Amerika, alsmede het kapitalisme in het
olgemeen mede schüdig aan deze oorlog. Ook kapitalisten van zekere andere 
landen hadden gell gestoken in de bewapenings industrie van Dui tslruid, dit
zou na de oorlog >lijken • .Evenzeer was onze Nederlandse regering hieraan 
schuldig, dmor haa- slappe houding(politiek). De s.D.V. (Sociaal Democratisaht 
Vereniging) werd �oor spreker aa_ngevallen, terwijl I.V. I. werd geprezen als 
de wereldorganisatl.e. Deze I.v. v . is een Internationale Vakvereniging, een
lichaam, reeds be�aande te Franrijk, Engeland en Amerika, welke ook hier
i.n het leven zoµ. vt>rden gero0:pen. Voorts werd het Militair Gezag aangevallen
als een dictatori�l machtsapparaat, in het leven geroepen met het doel om 
straks pal te staai tegen het Communisme, als Holland vrij werd. Ook werd 
stèlling genomen �gen d� eenheidsgedachte van Professor de Kwaay en �ndere, 
die op burgelijke {eest geschoeid zou zijn, gebaseerd op Christelijke be
ginselen. Geen ama eurisme in het Socialisme !-
De vergadering dro g het karakter van en was ook een communistische verga
dering. Zulks werd ij door den heer de Vos ook meegedeeld; echter uit ca
mouflage-overwegi:. n betreffende de door hem gelaaltte terreur van �;1.G. had 
men de bepalingen zeild door op de invitaties te zetten da·t;cde vergadering 
bestemd was voor v·enden van 11De Waarheid 11

, het communistisch ·orgaan van de 
c.P.N. Naar aEJ1lei·ng hiervan deelde de heer van Pelt mij mede, dat het in 
de bedoeling ligt t blad in de naaste toekomst uit te breiàen tot een dag
blad. Hiervoor is eds een 11J?erszorg 11 in voorbereiding. "Zond-er Rusland 
ware onze regerin nog emigrant u besloot de Vos ongeveer zijn rede. Enkele 
aanwezi�en voerden ok nog het woord, te noemen de heren, genaamd DAM.EN 
SAMSON (Jood) en G RS (monteur). In het kort kwam alles hierop neer: 
kritiek op het bel'd ven onze regering van vóór 10 Mei 1940, op de Katho
lieken .Actieven thrn, op basis van Katholieke Vakvereniging, M.G., de Zui
vering, het wedorom erschijnen van allerlei organen en instellingen van voor 
de oorlog, die volg s de sprekers heden reeds a�gedaan hadden; verder ver
heerlijking van Rus lii en het Communistisch Ideaal. 
"Als Holland bevrij is zullen zij ons gereed vinden; klaar om· toe te slaan. 

Want kameraden, zij ijn bang van ons, ze vrezen ons! Mà.t en wij ons gereedt JI 

De vergadering bood lege1Lh.eid zich als lid van de C.P.N. in te laten sch 
schrijven, waarvan g ruik werd gemaakt. De bijeenkomst sloot rustig. 

Opgemaakt en gesleten te Breda. 
den 6den Maart '1945 

Wog.F.de Bruin 



S T O O T T R O E P E N 

NEDERLAJ:TDSCJµi; BINM.ENL ft IDS CHE STRIJDKRACHTEN" 
S�ctie III C.I. 

COMt11ANDO 1,UID 
- = = = :;; ::. : · 

Opdra.c!1tgever.: ................................... ,. ••••• 

District Nr.: ••• �········ 
Ra�n Nr.: •••••••••.••••• 
Pl•ts tlr.: ............. .. 

Rapporteu.r Nr.: •••••••••• 

RAPPORT VAN ONDERZOEK 

betre�fende: ••••••••••••.• 
Naam: •••••••••••••.••••••• 
Adres: •••••••••••••••••••• 
Geb.datum en plaats: •••••• 
e • •  4 "  0 "  0 e • e e • • • e e • e e • • .e • • • 

Beroep: ••.•••.•.•..••..•• o 

_________________ , __________ _ 

D8 Ih:er Verllagen vrnd. heeft ondergeteekende medege
deeld dat men wapeaen ergens verborgên had, het is 
mogelijlt dat deze bij Dr. v. Hilten liëgsn, ju.h.•t om-:
dat de�e door niew.and verdacht wordt. Ook de zoon 
van Dr. v. Ilil ten, genaamd Di�k van tt.il ten, �eb. 
2;-3-28 te Breéb.::t 1 is ûoor de moeder van Soeterboek 
n.an o.nde:ct,€:te�kendt:l (1ènoemcl als te behooren bij die
bende. Ver48.gen heeft om1cr0eteekendt:; medegede�ld,
à.ei.t 111en eeretdaags zal begi:r:aen met de ui tgeve van. het
tweede blad. Plaa.ta van uitgave alsmede een exemplaar
Vè:',ll a,i t blad z&.l d0n door on.dergeteekende worden
medegede�ld"
• Opgemaê:!lC t te- 11:red. ·� • 

l�-3-45, 
De ra.pporteu.:c, 

w.g. F. de Bruin.



S T O O T T R O E P E N 
NEDEHL1UIDSCHE BI:NNENLANDSCHE STRIJDKRACHTEllf � 

Sectie III C.I. 
COMM4NDO- ZUID 
= = = = = = =

Opdraohtgever: ................... t•••••••••••••••••�• 
. . .. . 

' 

.District Nr.: ... ·• ••••• 
Rayon Nr.: ••••••••••• 
Plaats· Nr .. : •••••••••• 

_R-orteur Nr.: •••••• 

RAPPORT VAN ON.D�OEK 
betreffende:\litgav11.ill.igtit,al .... 

blad. 
Naam: zaak De Hoogh, Johannes 

. Martinus Marie. 
�dre�: GaÎfelstraat 46 Breda • 

. Ge·b.datum en plaats; 
7-11-'14 t _e Oosterhout, 
Beroep: •••••••••••••••••••••• 

I-nzake het geval De Hoogh, onderzocht ondergeteekende, 
Frank de Bruin" verbonden aan c"s. III. C .I. te Breda, 
·in opdracht van zijn chef, den Heer Lt� .!\.lbada Jel
gersma, de herkomst van het illegale blad dat door de
bend�. vf:l n de Hoog.Il werd ui tgegev:en, zooals in een
vorig rappor·t betreffende dit geval door ond�rg_eteeke1
d� is medegedeeld. Een exemplaar van dit bla�d kr�eg
Orld-ergat-eeke-nde in handen en gaat hierbij. Het ule1:,k
dnt él.i t blad werd gedrukt bij den H.eer Tiggelman,
Antonius �dria.nu.s, geboren 26-7-18fj2 te Breda; geh.
1-8-19 te Berkel met Mej-. Bran-d, Mathilde Mari.a, van
beroep lichtdruklcer, wonende A.ca.demiesint!el 2 te
Bad.ai dit deed hij in opdracht van den Heer van.
B!!li!rsscnoten" An-touius Johan.nes, geboren 26-11-1895
t� Dongen (NB), v�n beroep winkelier, wonende .Bosch
stra.at 4-, alhj_er, die in een vorig rapp,or.t .d.oor onder
geteakende ·reeds voornoemd, en te wiens huize een
hoofdkwartier van. d.eze illegale actie was gevestigd.
De ·opdracht was 1 Maart gegeven en.2 .Maart.werden er
ongeveer 300 stuks ·dezer bladen t:tfgeleverd. Daar dit
mij me-dagedeeld was door ee:r1 ander lid van de bende,
te\'leten öoeteitl)oek, Antonius Louis, geboren 8-1-27
te Breda, thans nog als afgeschreven verm.elu staande
op 2-6-'44 naar Duitschli,1,nd,



beroep banketbtd.kKer, en '\'10n�nde Speelhu.isla.an 25 te 
• Bre<1a, ging men ondergeteekende wantrouwen toen er

de dag daarop" den Jden Maart., door onbekende poli tie
mannen een inval werd· gedttai). te!1 .huize van Tiggelman.
Dit bedierf zijn onderzoek grondig, zonder zijn voor
kennis waB dese inVtll g�schied, slechts na grote moei
te, na zich in verbinding te hebben gesteld met de
Field Security, dè' Eng�lse en Poolse�·en R.A.F.-Polic
te Breda., Tilburg, Deu Boson, �n Roosendaal, gelukte
h�t ondM�geteekend� te weten te komen.dat deze inval
was gedaan door twea leden der Nederlandsche militair
politie uit ��rgen op Zoem, met.medeweten van den
heer Migo, chef de recherche te. Breda •. Met genoer!Jà..e
heer Migo, zal ond6rget�kende !0ich op <iiens ai •.1 

verzoGk ih verbj.nding steJ.len t wien is meó.egelaeld dat
zijn inmenging zonder de voorkennis van ondergete�ken
fl.e !'.leza gehe�(l� �a!3�. p.eeft belenwit',rd op ä.ezelfde Wijz
als de arrestatie van De Hoogh zelf op deze zaak be
lemmerend werkte. Ook'bij va.n·J3oessc.hoten bovenge-·
noefild werd door d€.Z elfde mili tc:2.ire poli tie .huiszioe-

. king verricht, evena;J.s bij Soeterboek. v.oornoe111d. 
Migo zal door· ondergete€il:ende verzo-0ht worden derg13-
lijke sta:pp�n. niet meer te ondernemen zonder onze 
voorke.nnis.·Inmiddels is het eerste wan.trouweµ jegens 
ondargeteekende wederom bijna verdw.anen, en worden 
hem wee'!- 1!lede�J.ingen geclaä11 bet;re.ffende de bende. 
Zoo deelde, de î.Ieer Verhagan, Antonius P.J .M. geberen 
18-5-23 te Bred�, wonende Tilburgscheweg 83, Breda,
i·n een: vorig rapport reeds genoemd. en medelid dezer
bend·e� o:r..dergeteeke:n.de mede:, dat den llden .Ma.ar�. 1945, 
des middags een vergadering werd. gehouden. 
Voorts is mij bekend dat SoeterÎ}Qek voornoemd .li4.. 
i':: geweest ttjdena da Dui.. tsche bezetting van de 9,lgd
storm. Vanaf 15:-3-44 tot eind �ug. 1�44 was hij fid 
van d e  N�S.K.K. en heeft tot de laatste dag voor 4e 
bevrijding een Dui tsche urüforfil gedra5en. n·1 t schijnt 

·hij echter voor de illegaliteit te hebben gedaan,
·hiervoor kan o.a. getuigen de Heer Dr. v.  Hiltén, Dirk
Maarten Cornelia, geboren 18 Oct. 1888 te Charlois
·(Rotterdam), wonende Vijverpark 1 te Breda, ·die <i.ols
yüaa.tsverva..'1.ger vail De Hoogh wordt beschouwd en te
wiem:1 huize ook een Hoo-f'dkwartier der b�nde is geves-
tigd, en van wien .nog g�en enkele instantie \7eet dat
.hi'j erbij is betrokken.
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Sll'OO�TROF;PEN 
Nederlandeche B:Lnne� lendtJohe Strijd "raohten 

Sectie II! C.I. 
.......... _ .. .,.. 12-3-45 

Opdrtaohtgever:. • ••••• , •••••••••• • ............ • ....... . 
Rapport van onderzoek 

District "ir.: • • . •••• • b � tr. :ui tgeve ill. blad De H. 

R yon Nr. s•. • ... , ••..•• traam I v. TI r..G'.ÊT.JfAN Ant. .A. 
ts Nr.: ............ .Adres: Acade:m1esin,gel 2,Bred: 

Ir., ... • .... Geb.d t.e"lpl.: 26i-7-1882 
Ureda 

Beroep: drukkerij. 

Op Maandag 12 Maart 45 is door miJ, �.v.ze,ánen 
verbonde� a .n C.S.III O.I. te Breda, verhoord: 
den heer A.A.v.Tifgelmcn, geb. 26-7-1862 te Breda• 
onende Acedemieainëel 2,elhier, omt�ent de uit�a

ve v n ee.n illegaal blad; het Geu�envendèl 1t-. 

Genoemd heeft inderdaad dit blad gedrukt 1n op
dr cht van den heer v�l"l Boesschoten li\, '1ilonende 
Bosdhatr t 4, Breda. Op Donderdag 1 \taart hèef't 
v .Boesachot�n F. opdrecht gegeven; op 2 1 af?rt zijn 
300 ex. fgeleverd; op 3 Mn�r·t zijn ze in beslag 
;enornen d()ór 2 11.1>.manne!l, Hollanders, die beweerden 

in geallieerd n dienst te t:;ijn. Zijhebben 'bij 
e Tiggelm :n ni�ts in basleg genomen om reden, dat 
eii,.es was opgeL1iirr�. V�n T1ëgelrnen beweert, zich 

' niet bewuot te zijn ieta verkeerds te hebben gedaan. 
Tijdens do bezetting heb ik meerdere keren opdre-chten 
voor v. Boesschoten uitgevoerd en wist zoo niet dat 
dit ntet goed �es. 
Volgene mij, rapporteur echter, wiet v. 'l?i.ggelra 
heel soed wat het doel waa van de Heren 1e Hoogh 
en van :aoeseehoten. 

de rapporteur, 
w.e;. !h.v.zane-n" 



Beroep: : ............................. � ..................................................... . 

..... J..��.�lf.� ........ P. .... � .... g.� .... �i_{:pe oo h., ...... 9..��.�l'.�.9..Çh.t ..... 9.�.�.�tg�.:t..�-
ende" frank dii Bruin, 

- den aa._'1 O.S.III C.l. te 
, Br·eda-

ï ····i·?I··-opdr·aeh-t····Vta.n····Zi·j·ll:····Oh�f·,·····d-en····h:eflr·····Ll·.-····Albad 
J lg rsma, d berkomst van het ill gala Qlad dat doord ·······ben"dè····vat'f··oä·--Hoogbweï•d'···u1 tgeg···vexr�·-····zoa11,r·ttr···t!·on:···· 

a.r.i.g .... r.ap:p.o.r.t ... b.e.tr. f.fend ..... di:t .... s.�.va.L .. do.or ..... o.nde:r.ge.t.e.k.en 
d is medegsd$eld. En xamplaar van di� blad k.r@eg 
o-n:derg-et�kende····tn···-h den···èn····ga.-a.t· ·hbarb

�
· • .-···B-e·t····bl·aek 

io-�re!-�·AiÎ�ü!;4g·:b·��-�!!·1!Iiäi·E3.i·lliit a! 8���8�19. 
if-�;�!k::·;;�:j·.�···Br��:r�:::-t!:=t�2r·t:•·a;:��8��:P
d ····ea----n1·J····in:-···o·_;;,::lrä"cht·····v············o·etï···h··:·er····van··---a,,- 1�·rnföo-t·en1·····.&n

to.nius .... J.ohannas ........ _g. b .•.... 2.6�11.�18.9.5 .... t.e.... .. ... .en.(. .B.J.; .... van:
beroep wink lier; wo en� Boschetr at 4, alhier, di 
i n····ee�·· ·vor-ig···ra-ppor·t ·· <io-or····o fü�r·getek nd ·· r·e·ed;�····v.o.&"�·

oemd ·en te wiens huize een hoofdkwartier van deze 
illeg�t·······a.otie 

.... wa1f·gev-··s·tigd·;···oe····opdraoh,t· ·was·--r·äaart 
g�g.,,,v. n .... en. ... 2 .... ��.t .... w&:r-den .... gr. . .. ongevssr ... ..3-0.0 .... =.tuk.s ... d&zer 
bl den a!gel verd. Daar dit mtj medeg daeld -s door 

e11···ander· ··11 d--·v-.g.n--··de-·· b. m1êï ..... t·ê····we·t ·n···s..2�s.'t;e..bJg ek,·····An-
to.tü.:u, ...... L .o�i. ...•.... geb .•.... a.�.i.�21 ..... :t.e ... !\r.ed.a, ..... 1in:i.-n. .... nog .... l.s. ... a:t-
geachr even verm ld st d op 2-S-•44 na.ar Duiteland 
beropp···bai,.-ltetbakker·,·····en- ··-wo!!-end·.e···Sp·e·e·lhuis.l � ·n····25···t'a 
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ondetgi telc nd wa.ntrou ea- toe er
d dag n�a.rop, den 3den Maar�. door o b te de polit1 
m . en inval werd ge 't huize van figgelman.
Dii l:> dittrf aij o derzo k gro dig, zonder stj voor-
·iu1. ni · was d .z 1 v l geschied. sl.eohta grote moei
, , na zich in Vê bi di g te h bben ges t 1.d met � · 
Field s curi\7, d Engels en Poo1ee, n R.A.F.-Pol1c
t Br da, Tilburg, Den o oh en Roo daal I g luk ie 

· h t ond rgetek nd t wet ia t kom · dat deze i val 
eg doo± tw el der Nederlandse militaire

poli �; � � B rgen op Zoom, met med�weten van d 
heer Mi , eb f d rech.erche 1i Breda.. M t genoemde 
heer J go .za.l · dergetekend zich tbp die s i g n •r
zQek 1n ·v rbi ding st 11 n, 'Vf\ n J.s medeged · 14 <IR 
aij iI1menging zo d r d . voo:rke is -lra)J. ondergeieke d
deze g h �e z k ll f't belemm rd op d�.z lfde wij ze al 
de arr st tie v De Roogh z lf op deze z k b lemmer-
nd werkt. Ook bij vanBoees.choten bov ngenoemd werd 

door d z lfd mLU taire pol1·�1 hui,11zoektng verricht, 
vana.l-e bij Soetlbt.oek voornoemd. 1�1go 2 .l door onder

get kende erzocht worden dergelijke etapp n niet Q
meer;.;t . onde:tri�e' '.'..'Zonder .. onz.: .voar,kennie.� ··Inmiddeig 
ie net eerei,-t · w nt�o.u.wa. ,Jegens oî\darg t k. nde. wceder
om·��.if � .... �:mdwe!t{'!' • ..iea. 'fq:'�. n� ,..: ..... ll3Jl4•�!..l1,�g_ft�� 
gèä.atvçet� ffe+ide · 4e· �m,d ,.. Zo· �e�d d - .heetr: î rha.-

. , t.onius .. P'.J ;M-. g•b. 18·5-2-3' te B!'eda, wo�n e-
.. · u-rgecheweg·-.B3·, : Breda, · in een: vor-i;g r-a.pport- r:e,eds

genoe_md n m <iel-id. dezer \Jende. oM�g t kend ,;�mede.,. 
dat d n llden .. äarl -1945, de.e m.!1dagfè een ve�gad��ng
wer.ci' .geh'Oüden,. t .'.., . ,. , '- · . �..;.,:c(" • .,. .. ,�;: .. ·i .�' 

· Voo.r-t is mij bekend -dat Soe.tebtoe-k· vsornoèmd Ud
1� gew Pt 't:1.jd n · cis ·Duit · .b �- $.'tintf v n d$ Je·-
. etor.m. Vanaf 15-3-44 ioi eind :.Aug. 1944 ·w2.s hij - cl 
v.d. 1i • .S..JLK. en heeft tot d laatste dag voor dé be
wijding e· n dui-t ·unifoxm ged�agen. ,01t schijnt hij 
echt r voord 11r11 :llll· illeg&li� •· te h boen ge4 
da.an. hiervoor ï:a.::1 'o.a. ·'getuigen d• he r dr. v ilt n ·
Dirk äa&rten Oo�nelie, geb. 18 Oci.1888 te 
(Rotierda.m), wo11-�nd.e Vij,v rpark 1, te Breda., die
plaatsvervangea� van De Hoogh wordt beeohouwd n
wiens huiz ook ee boofdkwrµ,iier der b d is g
tigd, en van .. wten. og gee n1' 1 instantie weet
hij r'tiij 1� betrokk n. 
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STOOTTROEPEN ""-� 

N edërlandsche Binne!nÎandsche ·Strijdkra'Chten·· , 
,, 
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SECTJE 111 C.l. 

" COMMANDO ZUfD- ___ ..,. . 
!. ....... 

0.pd_ràchtgever : ........ :.'.': .... '. ... , .. : ........ � .......... : .. .'�············::·'.: ..... .............. ......................... . 
., 

.. V Rgpport van onderzoek 
bet�eff e�de : ... : ............................................. .' ....... ........... ...... . 

J • 

· :� N aalil : ........ � ...... � ... 'f: .•. \ ..... : ...... ��---····· ... : ..... : ......... :� ... • . .................. ;,.�' 

� ' j :.... '" .. -i.•� ;,!'' ....................... , ................................. ·._ ................. -W.-........ -............ :/:.:-

• · • ,; ": .  ? . _g: :;-/, , · ·.� .. "� ' 13'e�oep: ........ ;:...:-... i.�., ... '.·.� ........ :�··.:·: ..... : ..... ; ... �<-.. :: .. ,. ..... ;i·::. ;_·'
."': � '";;ï .• � -

,/ .. .... •• • • • • . ' 
' 

• ·'-

D.. . .. :he � .... V.erh9-.g.en . .. ff.Dd ..... he.ef t .. . ond�r.g-ele!t .n.d .... m�9,eg8'"l'' .. 
., d�ld, 4. t-m n wapepen eri ns' verbal"gen had, hei i, .. ·,
n.�:g 'l;i'Jk·'liat··j·d�·z ··· i:j······dr·�·v·�·Hi·lt;en ·,11'gg·enl····1uHft····p· ·� 
dait ... d���., .. �q�.1."' .. >ll.t.Jn.'-'�4-.. Y ... r.4�9h.t ... �.�4..·t .•. . .  QQ.�., 4. e..>ZcOQQ.'':j ,· 
v.a.�- v,. !Ulten·, genàaád.l)ick v.lli1te , ·geb. ,25 .... 3 ... , 

-s l.ag,.:èt ···Br&da·j·····iS··'··d<H>il!!···'de···me · · · ···" · · . ··el'iao k···· · , _
0 &.er.get ken� g• o-ewd als te o-ehoren bij. die b-e-.de, 
VèYhagen····1reett···t)aderg·ei;ek··iïn· .. ··:1i1edeg"e.deerd···fü1i"···m:ea:· ··. 
e.e.r.daa.g!l ..... z.e..l .... be.gi sn. ... m.e:t.:�.de .. ui.t.gav. .... van ... het.: ... ,we.ed 

'bl d. Plaats van uitgave algm d� een ex mpla��van 
d: • ···blad·····zal·· ·dan···do·cr···,o.nd rget,e·k:e de-···-war�&B';;,>nred -·'· -
a elè.. . , . . 
0 ................................................................................................................... ....................... ........................................ . 

�-

···································· .............. ..... ... , .. ..... , ..................... ,Opgemaak� ... t .... sr.8da
1·· ··········· .

. 12-3�5�
···················:,:····························;·;· ···· ·············,···············de .. ·"täppori· ··ur·�·,······· ······································

w.g. F. d.e Bruin •.
.................. ;.. . ... ························t ... ··············-····················· �················-; " .......• " . ... ··············-················-
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STOOTTROEPEN 

Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten 
SECTIE 111 C.I. 12-:3--451 

COMMANDO ZUID ' c:;.ii•II!!". 
Opdrachtgever : ....... ................................................ ..................................................................................... . 
District Nr: .... · .. _L 

Rapport van onderzoek

betreffende !J...i.t.g.a.V.9 ..... Ll..J: .... b.la.d .... D..e ... H. 
Naam : .. Y..�.TJ,.gg.�.Jm.i.n ... An..t ......... A ......... ..... . 

Adres A.o.a.d.em.i.� . .s.i.;q.ge.1 .... 2., ..... B.r.e.da ... . 
Geb. datum en plaats : ...... Z.6.�.7.""'l.8.8.2 ...... . 
........................................................ Br .. e.d..a ................................. . 
Beroep: ................. d.r.ul!;.k .. e.:r. .. i.j .. k ••••••••••••••••••••••••••••••• 

0 dl" lry � . t Ll..- • . d . . Th Z .... p.. ... rn.e,an. ag.... .w... .aar .. ...... �.0 ..... 1..s.... a.or. .ml.J .. � .... _i •. .. .v... an.en., ... . 
verbonden aan C.S.III C"I.. te Breda, verhoord: ········d·en,:···h·e·er····,r;··A:�-v-�·····T·i-gg·e-1-:n-a.rr,·g "b-�······86.;;.;·7".;;.;"1S-8·2··· ·t-e····B:r--eda,.... W.9..I.l.�1:1 .. éJ:.� .... A.9.�.�.e..rµ.t..�.êlP.gl:l.:l,. .... ?. .... �J.h.t .. ei.:r-� ..... .9.1A.:t.!.�.T.1.t: .. 4..� ..... ll..t .. :t.g�
ve van een illegaal blacd : ''het Geuzenvendel 11 • ....... Qe.n-e-et'!H.1€.l····-h-G·Pf.t .. .. 1--nd.9r.d.;1.a_0: ... <'l:i·:t···blad·· ·ë�H1ruk·t····i·B-····O·!)drach t van den heer van Boee-�choten F. wonende ···:a·1s-:tf:ï�··tra····t·····4;····Br·e·d;i·;--·up-- o nd:ër-a!g·'·· ·"··Mattï't····rïe·�tt···

.... v.._ ..... Bo..e.E.s.cho.t.en .. o.pdr..ac.h.t ..... g':\.g�.v.e n; ... . o.p .. Z .... i'i.a�.:t. ..... Z.i.jJL 3eo ex. afgelPverd; op 3 Maf'l.rt zijn ze in beela.g . ···-rorn·en···-d-oo-r···,·2···M··�··P·-;.mannen,····-Ho·l la-nde-r·s·,·····di·e:�···be-we-er -
····v;ii·· lî·;:�!ttit·�·:J�·t� ··-ï!·�{}!!i-!-:· ··:i·it;"e�\tl:t�!}··�-! i····0;l·l·e·�-: . .  , .,.,.. ····�er-ui:tn·d-, ..... va;i-:i .... T-i.g.;.e.1[�1è.n .... o.ill.1 • .e.ert., ..... ..-..i.c.h ... ni·et bewu� t te zijn iets V"'rkeerd_ te �1?bben e;c.,d&ar. 
::::�:;!·�:��:�;::�.::�·t;;:�.::�.�:�:f:!��-��:�·t.��·;.:�.:�:.��:�:�:.·::.��.��:1.�·;..��� .. �I:t:�

h

-c". ..... t {)it ni·_-:_j _3.J�·i ,,:i..�� 
... :��.�:;i?��.! 

.
. d .. :·.;:11· .. ·.·�::.;.'.�.�.�:;·.r:

i
�.::�.:��·:·;�·K.;·v.;·t;:;.·;.;··�.:�·�·�.:·��

t
� "_: 

Va.Il B<ii9SCho4'è:a!1. 

de rapporteur, 
w.g. Th.v.za.nen.
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.. '· . . ·�·- . 
Nederlandsche Binnenlandsche .S.!rijdkra,�hten_,.· 

·SECTIE.IV C.L . . ..) ·. . .. 
� ... --. 

" ... 
., 

' 
COMMANDO ·zu+o 

) � 

·Opdrachtgever : ....... 

• J '� 

.· ........................ '. .. :�.-� .... 11: ...... � .... . 

District- Nr.:' ..... 

. llappor.t van. ó:ó.der�o·e� 

hetr�ffend�; G.)\ïf. , (li:.' t) 
R

·
n-�i:.: •

P s Nr.: ... .. . 

.... . .,. .. ·.·. . .:c..... � 
.û 

Naam: ... 
Adres: ... 

. . 
.. .. ,,,, .i . •  ·. 

I , • '.. \ f 

Rapporteur Nr.: Geh. datum en plaats: 

Beroep: 
..J. 

. .. ;. ) � . ,.; .. 1r.aa1� .. as".n}e-;!-dinc,, .. y.B:q .... 1!'.:,LJ.:t1. .... r8spp.o:ç.t ... over ... e.en 

- ) 

,.,. '

:kche versaderin0,:::ijn n ij over de in cli t ravport ce-
1�ó��dé····(�i:s·one�···iie···.·�ayo1gépd�····�éF�é�:�···pëte_v�üs·�-j-�::e11ê
S,:..lfü:, On 

f?'t'.S,pp ..
. ge},) •. J.U'!2. . .,,1..Ö9!.;-. .  lm.,.,t.EU . .d l.� • OD..GUQ.0 .l:/;:l,l.S, -

s1raat T< ,Jreda.Gor 0ers,von.,.ricolnr-.s Goumors,c.e·-.. 
21"2 "1885··· 'i'eTheiJ aen(:::,f)··�hoorder me.c1î"in.êt!'ai.f'r'ie1;: ;·.,·10 � 
YJ,E3Tl.c1EJ :.ijyEJ]'.'l1E3:icli:isiP.,[El} 1$Et�YaJ'.l De ·,ro�. EJ11. Van Pelt
1:onden t9t dusver no[, Geen verdoro cecevens ach·l-;er� 
LB.ald .. . vrorden.De ... auc.ter .... i_.�tellectualisvan .. do .c. P.�,. t(

�9. o(/����.J���
1

}as =��;&�&��� �.��.���.���r �.���.���.��7b��t.:. 
B�.;.Van ... huis .... ui.t ... R"K.,:vader .... Prote.sta.n.t,moede.r ... R.K. 
Heeft 1e ccmmunie gedaan,doch·werd spoedig athe!st. 
Universitaire····opleiding-his t orisch· materialist;··· 
::i.�r.iJ.4�r.i.4 .... ç�ll:llA�.� .... �n. .... Y'�I.'�B .. P.�YJ:.�4fJ.1'?:�:1'.' .... :v-a.:i::i ... ��11.J:tn 
en zijn opportunisme.Sedert enkele jaren te Breda 
woonachtig. Ook zijn tweede .vrouw# C,.9!'P el 1 e 7I Pb,anna� v. 
de Hoef,is de ccmmunistische levensbeschouwing toe
geêfaa.n:i)e'···c�P�N�heèf t···het···p1an···opgeva:t····oruiiidde111Jk 
na ... .de .. oorlog .. een .... b.oek. uit . .  t.e ... geven .. da.t .... dient ... al.s ... 
richtlijn van de zienswijze der c.P.N.op de gebeurt 
nissen···der···laatste···-v±jf···jarenïzowel···nationaal····als··· 
internationaal.Dit boek houdt 1n een. documentatie 
rïaïir caïimüii:tstische beg:i.riSeieri;vaï

i 

aiie Sebeurteiiis
sen .. voor .. en. tijdens ··deze oo:rl-og.D1t·11jvi·g boek;-dat 
K 855 



een 80��lz.zal tellen is tot ep heden bijgehouden en 
gesc� door gen.Crebas.Dit nog onuitgegeven boek
werk,dat getypt is en uit twee delen bestaat,bevindt 
zich tijdelijk in mijn bezit.Mij is als auteur ver
zocht. door de c.F.N.crn mijn zienswijze betreffende 
dit werk.Het is m.1.van belang an zich van de inhoud 
van dit boek,geti·teld"De laatste Waanzin" ,op de hoog
te te stellen,aangezien men hierin de opvatting van 
de c.P.N.vertolkt vindt op alle tegenwoordige vraag
stukken,kwesties,alsmede hun houding ten opzichte van 
bepaalde lichamen en instanties;hun opinie wie schuld 
zijn aan de huidi�e oorlog en de voorgenanen plannen 
na de beeindigilig vàn het wapengeweld.Het boekwerk 
staat ter beschikking der C.I. Voorts wordt geweriät 
aan een lijst van personen die lid ar sympathise�d 
lid zijn van de c.P.N.

...____.;.._ 
. . . 

t. 

Aldus naar waarheid opgemaakt,
den 21.2-45 te �eda. 
de· :rechercheur der c.S.III · c. I. r· 

w-. g .• F.rank . dè- Bruin •. 

,,· 

(.· -

, • < 
- . 

-

t . 

'l . 

-�--.----

J. f 

)"" ,. • . •. • [ .. v ... V • � .J .I �� -' 



. . STOOTTROEPE�· :/;, � 
N ederla;ndsche Binnenlandsche Strijdkr�chten 

SECTIE III C. 1. 
2Z-.3-45 

COMMANDO ZUID 

Opdrachtgever 
Rapport van onderz.oek 

District Nr.: ........ , ......................... . betreffende : ········.-·······:.O .•. P..�JJ. ....... (.m:2.)-........ . 
Rln Nr .

. 
: .................................. .

PI ts Nr. . ···········-·············-··--··
Naam:· ........................................................................................ . 
Adres : ....................................... : ................ .' ......................... .,. .. . 

Rapporteur Nr.: .................... . Geb. datum �n plaats: ............................................... . 
'· 

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

Beroep i ..................................................................................... . 

�Jî.a..?:+.+.'. ..... �.ê.J;;;,.'.?..i...tJ.J;q.� ... .v..an .... m.Jj .. n .... ;:i:.'.f.l.l:JPO.r. .. t ..... ov..e.:r ..... �.:�.n ..... c.0111:1:u.� ..... 
nisti'sol1e ·vërgaè.e:ring, zijn mij ;_;ver d'3 in di i; T1:\p
·p-ort·:··:J8Tiu··';;:;r�:e·:··1ri:.Y-,·1;ro1re1c·"de·--·navër'.tgeii1'.iï:f···ve·:.-··;_::_·i:ü·ff···;;ïJ�;-e:..

v.e..n.s. ..... Y.� .. � .. l$. . .C�.G, .. � .... iJiP19 y p , S qJ�§ q 11.,a.. .... g.e.b..� .... l.8.�fl.'.'::.J...c..;;:_!t ..... (� .. "!l.i;-.:1 .. e.r.d.arJ. 
woz1e11d.e-l'ê-.i.üi1:'PGJ: •. 18 Breda. GOIDü'l.Crs, verL:. �.ico2.aa.s 
G'?'r:.1-::H:.·r-:s·;-·····3·'·:w·.·····8·1· ... ·,:j-1·8-85-·-'f T-h-e·i··;7·e;·eti·····(·.rî-3-}-ï······ö··1o·x·,·;·::"�···:-:;a
oh i W1Ltbr ie� womende lHjverheidseing_el 18a.. Ve.n Le 

, Vos·····en····\h1,1··'p·êrt· ··k0nd.en····to·t a:usvei- nog gee�;;�· ·�ie:·ue:r·e
g.:;;.::/�.11..0.!.l!r: ..... w.:\?lî.t.;;:.:c..�1.:_.,.,;,+d .... :wo.r.de.n .•.. i .. 7:>e .... lpAtr. .... i,n.tàl.J..-®G-tu�.i s. 
van de o.r.,,. t<:-; s�.·�d.a. is don hee.r: Orebas, Johannes
sen1i:rr;··· ·E:;ï2Jb·�······1·'±;;;;·:;;;.-:;,s-c)o····t·e·····A1'Ti'rrërri·:·····P.:ë.f5üï'·ac·ëïlr·�·····woï'ïe:Ud 
:B..iilliP.-.i.:�J?:�1:J. .... ?..7.Q .......... � .... .Bî. .. �:�1�., ..... .V..cW ..... b..u.i� .... u.i.t .... R •. K ........... :v.ad:e.r. 
pflll!!III' -"St:,.nt, ,,,._;';ld'3:r R.,\.. I!'eeft le conu1un:i. e gedaa..'1, d:e·e·�- ·····,·1-e:1.·-tl····s·;,:xe··:-1c-x.-t:····ij!;·u·:-.-lts-t··.-·unTve:r:sl·taii7"i3°···,i9Teiüing::.
h1 s to�.t..�.o.) ___ :ri.a.t.fq:J,.L . .l.L� .. t . .;. ..... � .. t.r.i.j .. d.end ... :c.o1" !:.J.Ullis:.t .... en .... v.ur.i g bewonderaar van -:-:t '1.li n en zij11 O r)po:otuni sme. Sedert 
enk-e-le-·:··j·a;rer1····t�···-B·-r··edo;····wo·e;m ·c-11··�i- ·éS·;···-·&v·-.::····:1ri·J1r··:·twe-e:è:.-er······· 
vrou,u Cornelia Johe.11na v.d. Hvef' is de ,fo.n.11.1u.ni·st··�··fë'5·�·,--1evens'bë"s·chouwi·ng···toegedaa��-·-·fe .. ··"ë·�·P·�·iy�·····Ï:Ïe··�ft
h.e.t .... p.l.an .... o.p._g.e.v.a.t. .... o.nmudde.l.l,.i.j·&·· .. r;.a,p:de········OO-:r-log-··-e·e·n···:bo· .• k
u1t te gev·en: ciat dient als ricfutlijn va;n de zte.nswij
z-e· .. "dex·'···0-�·..: ··�·i{·�·-···op-· ··,.::·e····-gebe1i.rtë11î·ëïs1fü····crer····Iaatiftë···:·v1Jf
j 2<7.-'..�A.: ..... �.9..W..?.J .... na.t.l .. o.na.a.l .... .al.s .... in.t.e..:cna.ti.anaal .•..... Di.:t ..... b.oek 
houdt in ·S8:l docu;11enta:tie naar communistische begin-
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_,:�� .�
aelen, an le ge'beurteniesen voof en itJd•na 
oorlog. Dit lijvig boek, dai een aoo blz. za.1 

is ,o,· op heden bijgehouden �n ge-schreven door gen. 
Orebas. D1� nog onuitgegeven bo�kweTk

1 dat getypt 1s 
en uit i1$e del�n bes·taa'i·, bevind; zich tijdelijk 1· 

mijD. oe.12,t" .t.tij is aJ.s au)eul' veraooht ·ao.Qr de O.P.N · 
om m1j.n Zi•ens-wijlle bèt;oefiend.e dit werk. Het 1·e m.i. 
van belang om zich van de inhoud V&m di� boék, getit 
eld 1

,
1De laatste Wa6.nzi:e.11 , op de hdogte te ·stellen, 

gezien men hierin de opvatting van de O.P • .N. vet-tolkt 
vind� op alle tegenwoor'dige vre,agstukken t k:WeGties. 

alsmede lnu1 hquding ten opzichte �an bepaalde l1oha
n;en ea instanties; hun opinie wie schul:d zijn aa-.e 
: �uidige oo:r_log en de voorgenoinen plannen na de •
. e1,ndlgigg van het wapengeweld. H�� boekwerk staat te 

beseh1&kiag der C.I. Voorts wordt ge�rk) a&n een 
liJ st van pe·r�onen die lid of �syrnpa.thi s.erend lid zij·.
van èe 01.P. N • 

·· 

.Aldus na.ar waal"heid opgemaakt, 
è_en 21-2-45 te Breda. '· 

--.·��·· '<ie re�!Jercheur der 0-.S.ltl'îi' O;l, 

./ 

' ·, 

w, g. r:r ank 9ie Bruin.-

• V
• 

/ 
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STOOTTROEPEN 
- ' 

N ederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten 
SECTIE III C. I. 

29-5-1945.

COMMANDO ZUID 
( 

' 

_5:)pdrach
�

geve;, ······;·································· ··················:··'····;·········:·····: .................... '. .................................... .

� .. ' n � . '.� pport va� onderzoek
. ' \ 

Dilct r. , .. g.\.······;a,l'OF/ betreffende , ...... Ulm.IJ ..... C .• l'.,.11., ......... . 

:laat:::·,' :·.-�], = ll<!�:����De���:�:·· 
Rapporteur Nr. : · ........ : ...... � ... : Geb. datum en plaats: .................... ,.. .................... : .. . 

Beroep : ......... '. ..................................... '. ................. � ........ � ....... . . 

, .He.t .... bà.i.d .... 1.�.De, ... Wa.ar.he.1d11 .... , ................................................................................................... .
In Groningen waar het aantal leden der C.P.N. (tha.ne 
-waar-h·e1:ds·gr·oe-pJ-···1·e····verm-ee-rder"d···me·t····een ···pe-r·oen·tage-:··
J1.�.�.:ti .... rr4.�.4.fJ.+ ...... 4AA ..... 9..0%.i ..... h.,.!.f..t ... ��m .... P.fJ..�.!�g .. .Jcµ.;:i��.I>: ... J.�.gg.cen 
op enorme vo•rraden papier. Men gebruikt deze voor
·r·a.-a.d····Om····th·ane·,·· ··nu···d� ·1·ndl'·Uk·kên····Yan··· di t ... paE .. be.vr.-1-.j de
gebied nog .zeer Qntvank•lijk zijn, dez� previnoie ·a1eriie1ië···F:if1·e·ïi1aïid····,e···ever·,1trimen···ïmf·t····ee1r···ëtï0t·me·····o·p-
_1ag.e.., .... n.1 ....... so .•. ooo .... .ea. •..... pe.r ..... a.ag ... .. In ... u.tr.e.oht .... he..e.f .. t .... me..n

·*;��11!!!.�·�a=�··--�:g��·�·j·:.: .... ;:.m�·�J .•. �;�.· ..•. ��.��t.:!.:� 
�;�g�O 

1:x:"��;e w!:�:0�!j_::;.,.��i�!!n i�Î��t�.�i·�·�·i:�m

.zo-n�er·1·1Jk&····blad.en····Vall- ··--'-'-DE ... waar.het.d.1.1., .... .en .... w.el .... te ... Al
melo, (10.000) Eneched6 (25.000) en HengelG fl0.000)····vö"ar·te·····v·er·sëfä"iJn·t···fürt····blad···no-g····v-e-r·tter····1n-···0ve-r·1·jl!1!e 
.m.e.t .... e.en .... ap.lage ..... Y.an .... bi.jne.. .... 3.0 ... 00.0 . .. ,� •.............. ......................................... 
o•t zijn sprekende cijfers! · · 
·ln····N ·d·;·····en···-Z·.·-Holland· ia····d,e·· ·toee·tand ··nog····due·d&ni-g····· 

-����!
i:��br�: eia�; e�:�h��·=��lc:o m� ��P(��k····�=····=i-:d�

··tl'··iOi··t-ei··t·····i·e····-er···-n-agese·e·g····ni·e-t-)····da·t····-m�Hl····daa.:r .... n0.g .... gee 
.�.�ncl1_1.�.�.� .. � .... �.�S .... �é3.'.��A� . ...................................................................................... ..................... . 
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1 . 
J .• Er werden in Nd;.-Holland (n+. 1_te ·Ametêrdam) echter 

toch reeds 175T000 bladen d4gelijke gedrukt. 
1n Z-Hollà.nd verschenen er 75.boo bladen pe_r dag, 
waarbij komt dat dit plad als ·het ware bestormd 
worclt en in 1niader dan geen·tijd uitverkocht ie. K 
Een , tàken dat daar de vraäg wel zeer grGot ie• 
M.omen teel staan de zaken zo, dat de "Waarheid" ene 
al boven de,Moerdijk het meest elezen öa blad me 
de grootste c,plage 111 I , , 

Ik àcht cemm_emtaar hier, overbc,dig; Wel werd ver
wacht dat de O.P.N. zich in de N. previnciee uit-

'gebreid. z�'Ll hebben, meer dan in de z. provincies 
wegène ·11a:t:t ·dë Katholieke meerderheid· mogelij. was, maar deze machtsantploeiïng ie wel ontze .nd 
Vergelijkt mende cijfere zoale hierboven gl"'noemd 
slechts met die van onder .de moe.rd1-j'k. Hier ver
schijnt de 11 i\'.aarheid 11 niet als dagblad,. doch slechts 
ale weekblaadj.e. De totale oplage· · 1n de gezarne11j� 
drie zuidelijke p:rovincies bedraagt hier•an nog gee 
20.000 ex. per week. · · .. �n 

( ' 

Aldua naar waarheid opge
maa�t te Bred�, den 29-5-45. 

"-��
--

,Hoofd Veili'gheidsdienet 
District Breda, 

i. Lt. r. de Bruin.

l 

. , ..... 
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• 

WED RL.AMDSCHÊ BINNÉNLAND'"'CHÊ STRIJDKRACHTEN 

An Hoofd C.S. III C.I • 

Sind.h oven. 

Bred, 8 aart 1945. 

Ingeslotan doe ik U toekoJ·.en het eerste nummer 

v n het Geuzenvendel, uitl,seg ye· door de medE:merkero v n Jan de 

lloog..1-i. ,e verliezen deze 1 _i niet uit het oog en 1 ten hen voort

durend pooten. 

C.S.III c.r.

Sect:te Breda • 



,z_,., ;, STOOTTROE.PEN ? 
N ederlandsche Binnenlandse.he Strij.dx.rachten 

,il ' 
� � 

SECTIE 111 C.l. 

. COMMANDO ZUID' . . 
S-3-•45

Opdrachtgever : ...... � .. , .... : ... ,, ......... , .. , ....... , . ......................................... ................................................... .

D.ict Nr �� .. · ....................... ..
Rayon Nr.: '. ...... ......... :'. ........ .... .
Plaats Nr.: t ................... : .... , .. .. 
Rapporteur Nr.: ..... iè ....... ... .

Rapport van onderzoek
betreffende : ............. QQ.UU®.J.\.:t.,et.i .... 9À.t ......... .. · ver gader-i g. Naam: . .... .... ..... ...... ... ..... .......... .. ... .... . . ... .... . .
Adres : ....................................................................................... .
Geb. datum en j,Iaats : ............................................... .

Beroep : ............................................................ : .................... , ..
' . ... ·hèd n "d•n· ·Sd n .... 1-,tae.r-,·,· ·gi· ·g .. ·i·k.,· ·Fran·lt· .. ·ds .... Brui' ., .. 

verbonden aa.A C.S.III O.I. Seoti Breèa na over·11äg"met·· .. deii ... 'heei .... llbada··, .. ··lgorï,,iia:-; .... ·cbief .... ;a.ii .... tj'�-s·�·11I
.. o ... z: ..... .-.t ... Br..eda,, ..... ua,r ..... een .... l)ee-lote ... v r-gad·eri·ng ... d-er····· Q.?. • , tevor vo gezorgd".; h ibb e en · chrif1 11-j'k�· .. ·utt odtgi· ·g .... , ...... on1va .... , ......... � .. ·zoar ................ : ..
. P.i. ........ � .... w.�;. .. Jt ... VQQ?. ..... d.e.ze .... var.gad.er.ing., .. , .. di. .. .. gehaud .... . ..:rc1 ·1n d. Kar èm lkátraa'i"l't• Sreda, gebou11 11Cms 1sn ..... onge·v·e·er .... ll·2 .... 1. ·v1·,a,1e-e··v·er:ao de _. .... aa , ... r ·-'·

. ·Er·· .. 1t!!m! .... i;�::v�!-�-�a�ll!l�:J�;� .... �:;·4l ··r�Îj·i-��/'-�;··;
.ger.ekend" o.p .... plm ..... .so ... ma.n, .. ... zoda.t .. -h,et .... r-e.sul-\aat .. due . ..'t leuretflle d was. D he r van P .l.t ( arv d d·er ·--ge-g·eve .. ,· .. ai« ·o·g .... opg11· ' · ...... ·a .... ïï)· leidde· ...
. 4.?. .... Yet.:l.'..g�@;!.'.'.i.. .... g .... t. ..... ; .... b.l'-.\ .... w.a.e ..... d.e .... e.er.at . ..... v..ergad.erlng .... ..
. :!t.�· o!r.i.� .. t.:!�ii!:1 . .  :r!!.�i!: . .! . .  o: ··� .:s tj-���fJ" 

.:�1-1.:: .... h!·t'äi:·e�e:� ... :;t!.!·:iiuÏ-�1:tJ.f ....... !la·!z!��-�J�l!� · 
.( ..... .ka.pi.talis:tm ... v.an .... z. k.or.e ... a.ndere. ... la.nden ... �<id.0n .... 3U'gel� g stok in d bewap9 1 gsi dustri e van Duiis-·laad

-, 
.. --di-'i··-z-ou· .. na··de .... oorl:og .... bltj·ke -�· .. zve ·z .. ·�r .. ·1ra;- ...... . 

.9.�.� ....... -. ..... 4.�J.�4� .. �-.. -�-•g•�t�g .. Jû.t.J'.aU ... a.ohuldi.g .... do.or . . .ha.ar slapp politi k. D S.D.V. (Sooiaal-Democra-
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werd door 

Opg maakt n gesloten te Br da, 
-�• .6d aart 1e4s, 

w.g. t'.cl Bruin.



STOOTTROEPEN � 
Nederlands��e Bin�enlandsch.; Strijdkrachten
t. · 

., : ii S E C T I E IV C.I. 8 "':} .. 1 J.:.:., 

Opdrachtgevèr : ........ . 

D.ict Nr.:
Rayon Nr.:
Plaats Nr.:
Rapporteur Nr.:

COMMANDO ZUID 

Rapport van onderzoek

Naam: ... 
Adres: 
Geb. datum en plaats: 

Beroep: 

. tt�);�?f,}P. .. �09�1 ... 0��(;1"-,.� .. e:.�1��'·!-'���� ... :�t �k:?��t;; ;�i?.� .t-� .. �.,.���: .". l)v.,,C<..,.,�1 a.. 1.• . ..., • .•• 1. t..· c., ., .. ,;. .. c(ii,J.t'J. v:i:eu.�t,!!i.'- ._...,:c.:i.·i. .r ... i_,,!.> 
clon·. ·hoor .. J\J 1:ini!.::,, ... ;1t)lfjo.;1,::.,rr.n. .• cI�oi.' ..... \rr.:.n: ... · l-;:•"""• :t .�.i. .... c •. i ..... �o .. 
!1red'"' ,�1uP.1' ·een hor J.ot;cn V':',l" ;: .. ,._, c;,:Lr!.,G , .or' :., :.r. ,!1.!.C c:""
:.;, èi-i. voM� t;é�ûY."{J .. """ %· .%''/,·:'3tL ijtm ·rmt'l..t"' ., "G°Ef:Îjîrf./ . 
n.:t.tn.Odig:!n{; üe .a.:,.tv1\r:r.gor.:..:..---,tia.Ls b].er.ih. 1\A:U'f..l:�. vo .. �; .... ,;,.(::::-.::. 
VG!'fJ.:' .. clo:r•in0,d:t0 e;oha1(1on. wor-ct. :ui ûo :i'..Bm::.c��0:"..1-�r., :.:r r�t
to· ,·.,...ecla.:,ee':;ionw �� \"VJ 1A:ti� !.t

-_, ona�ver?r ·1H·l invit.-:•tir{s
vot"zoodcn,c"·� ._0l!.0n Qf vc11:1oodolifr.··s#1:·n .i=i.·;,L.iG._::..:•oL ...
?.�� 1�. de ö�P�h�1.�· fuvë.::;��- ï�iirf�-r.·;c ·pê)iii?-i�:i·· IJi)�
·'i10"l"Wijl····ü1"··i-·1Hü···l�('·l'01"4�}·\t1····0D···-nL, .bV···[!c;•.Ti·,ifr9Q.'..,t···.lMt·-·!?O -
z·.;,.1 triu. t c.tt.ln ·i;olOl.J>Stcllonc• �;Je"s.lK:h<.;·O!' ,.�.r;t'1.eï:,;_(\Ja. ::,
;;Jiiii tio i:üië1.ör-ö tot;évc11s· 

t�Isn
c

-c o_)gös ocni. .. ;:_ , .101c:-i. ...
i:.�e ... i:!.e ... vc::?cc.Ci0z:ine, ... in.rhe.t ... vm.n .... üe ... o.ü.I�t.:t.e .... ,.1.ortti.de::L:.1r, 
n.a. do he,.-_ :1.;1<"i:u t vff_� r.:t-"'é!n.l c 1�oe1• do "yc.,�. voe!:-iü l16t;
"''lo·n•r:ct ·(··01·•·" ··-r'r.·r-,.., ··1'•·�:·c,+·····.-·,·,·c·l,.�.,... ..... ,_.,,tç,""7fl>·,·t,.,.h��--.,·····•·;�,-�,·····e··c·•·i-'-·-,··,.... 

; \'< v_ ,• ..il� \...;ü ., t·- t.,·.: .. .J _ .�· .. ·'-..1.J. V4I.\,, .. ;.1..;.·ë:'"t Yv .... -v •- -
t,.: 

.... t,;, LJ'I../ 

.1')}.Go.lg,n,i. ... Qn .... t,mG., .• ,,t�,,�l.$1:�fü·)<3 ... tte1; ... lf:e,,p:lJ;t:it:l.m,•ç ... :4.":l: .. l.�$.� · 
o..lgc:uoon meëto r�ch.uld:tr; Aru:ï. de.zo oorlot:3. OcL kn ·15.te.1 in 
ten···'%'l;l.'l: ·E?i·oker-e··-ar:dE;J}0···1E.n01en···t'.QÖ.Û0r.!:····E::;e-1C-··GOStG!.'':G!l·· 
il1 tte boWR>1enil1ESintlnst1°io VEv1. l)UitDL,m .• �dit ZQ1 HH 
do ·oo:.:;ror;··h1:t}Vi:,n�E;\tifüitöór wns·· t?Ji�c· :ieu0r->1 tütdf.fö··· tö ....
. 5e!'inr, .. hi.c:t!a.mi ... scJ1t'!.l{.�.i-G,-door. .. het>.l ..... B1np.po ... .po.1ii;iok .. 
.. e s.n.v.(foo:1.aci.l .... D-8I!looratiscb.o c:r·eni(,,inr:..;} lfo1�0. dOO.i: 
spY.'eko�·-·nancr:va:t)·or-;terwij 1····' ····Á:i."f.w-el"·tl···gop:ruzen····rle



;:;.i,:! :;:-.J;, l.:ï.r ... wi. (�. 
c.r.t· :, l' :L 1 \)�..,d 

• • .r • .:_. r • Cr, .,. r.t1.l.i:1,. •



• 
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c.s.III c.ID.
� 

.,. 

Afschrift. 

Rapport van onderzoek. 
8-3-'45

4 April 1945 

Betreffende:Comrnunistische vergadering. 

Op heden den 6den Maart ging ik, Frank de Bruyn, verbonden aan C,S.III C.I. 
SEDtie Breda, na\ overleg met den heer Albada Jelgersma, chef van C.S.III C.I 
te Breda, naar een besloten vergadering der C.P.N., na er van te voren voor: �
gezorgd te hebb�n een schriftelijke uitnodiging te ontvangen. Zoals bleek 
waren voor dezelvergadering, die gehouden werd in de Karnemelkstraat te 

'

Breda, gebouw uons huis" , ongeveer 112 invitaties verzonden, aan leden of 
vermoedelijk-sympathiserenden van de C.P.N. Er kwamen daarvan 38 personen 
op, terwijl er was gerekend op plm. 60 man, zodat het resultaat dus teleur
stellend was. De beer van PELT(waarvan de nadere gegevens alsnog opgezocht 
worden) leidde de. vergadering in; het was de eerste vergadering na de be
vrijding van Bre:da. De heer de VOS voerde het woord (ook deze wordt nader 
onderzocht). Hij �chtte Engeland en Amerika, alsmede het kapitalisme in het 
�lgemeen mede schuldig aan deze oorlog. Ook kapitalisten van zekere andere 
landen hadden geld gestoken in de bewapenings industrie van Duitslähd, dit 
zou na de oorlog blijken. Evenzeer was onze Nederlandse regering hieraan 
schuldig, dmor haar slappe houding(politiek). De S.D.V. (Sociaal Democratisah 
Vereniging) werd �oor spreker a&ngevallen, terwijl I.V.Y. werd geprezen als 
de wereldorganisatie. Deze I.v. v. is een Internationale Vakvereniging, een 
lichaam, reeds be�taande te Franrijk, Engeland en Amerika, welke ook hier 
in het leven zo� worden geroepen. Voorts werd het Militair Gezag aangevallen 
als een dictatoriaal machtsapparaat, in het leven geroepen met het doel om 
straks pal te staap tegen het Communisme, als Holland vrij werd. Ook werd 
stelling genomen tlegen de. eenheidsgedachte van Professor de Kwaay en andere, 
die op burgelijke �eest· geschoeid zou zijn, gebaseerd op Christelijke be
ginselen. Geen amatteurisme in het Socialisme !
De vergadering droeg het �arakter van en was ook een communistische verga
dering. Zulks werd mij door den heer de Vos ook meegedeeld; echter uit ca
mouflage-overwegingen betreffende de door hem gelaa.R:te terreur van M.G. had 
men de bepalingen omzeild door op de invitaties ,te zetten datcde vergadering 
bestemd was voor Vl!'ienden van 11 De Waarheid 11 , het communistisch orgaan van de 
C.P.N. Naar aanleiding hiervan deelde de heer van Pelt mij mede, dat het in
de bedoeling ligt dit blad in de naaste toekomst uit te breiden tot een dag
blad. Hiervoor is reeds een 11Perszorg" in voorbereiding. 11 Zonder Rusland
ware onze regering nog emigrant !J besloot de Vos ongeveer zijn rede. Enkele 
aanwezigen voerden ook nog het woord, te noemen de heren, genaamd DAMEN 
SAMSON (Jood) en GOMMERS {monteur). In het kor�,kwam alles hierop neer: 
kritiek op het beleid van onze regering van voor 10 Mei 1940, op de Kê:_tho
lieken Actieven thans, op basis van Katholieke Vakvereniging, M.G., de Zui�
vering, het wederom verschijnen van allerlei organen en instellingen van voor
de oorlog, die volgens de sprekers heden reeds afgedaan hadden; verder ver- ·
heerlijking van Ruslani en het Communistisch Ideaal.
"Als Holland bevrijd is zullen zij ons gereed vinden; klaar orrun toe te slaan.
Want kameraden, zij zijn bang van ons, ze vrezen ons! Mék en.wij ons gereed!"

De vergadering bood gelegenheid zich als lid van de C.P.N. in te laten sch 
schrijven, waarvan gebruik werd gemaakt. De bijeenkomst sloot rustig. 

Opgemaakt en gesloten te Breda. 
den 6den Maart 1945 
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ENKELE MEDEDELINGEN 
betreffende de Communistische Partij. 

( 
Van �ers!hillende zijde wordt ons gevraagd hoe het staat met de organisa-,
tie van de Communistische partij in Bevrijd Nederlands Gebied en of de 
mogelijkheid tot opname als lid bestaat. 
In de conferentie, welke gedurende de kerstdagen werd gehouden, is, zo
alp bekend, een bestuur voor de Communistische partij in Bevrijd Gebied 
gerormd; het dagelijks bestuur bestaat uit: 

�.vav��x,.t.�r, Akerstraat 99 te Br��#� (voorzitter),
t':1î'E1rmans, Stationsstraat 4 të"vaa;t.s (secretaris), 
f\.�.., 

Beemdstraat .?5 te Nijme.ge:Î (penningme�st�r).
Bèloien werd de aanrnelaing tot"�de Communistische Partij open te 
s�llen. Voorwaarden tot opname zijn: 

n. Nederlanderschap; 
2. Gedurende de bezetting zich niet schuldig te hebben gemaakt aan een

oI/-Nederlandse daad, of on-Nederlandse houding; 

13. Het onder�chrijven van de opname-formule welke als volgt luidt: "Li 
vm de C .P .N. krn worden elkeen, die haar maatschappelijke inzichten on-
d rschrijft en deel wenst te nemen aan de strijd voor de verwezenlijking 
d,arvan"; 
14. Ondersteuning van het verzoek tot opname door twee leden van de C .P .N.;
5. Het 18e levensjaar bereikt moet zijn. 
Over de opname in de partij adviseert een door de afdelingen in te stel

lin balotage-comnissie, welke in ledenvergaderingen wordt verkozen. 
Df contributie i, vastgesteld op 15 cent per week, voor man en vrouw uit
�n gezin bedra�t deze 25 cent per week. 
� Communistisch, Partij in Bevrijd Gebied zal vier gewesten omvatten, te
vwten de provinc:e Noord-Brabant, de provincie Zeeland, het gebied rond
Rjmegen, daaron�r ook het Noordelijk deel van de provincie Limburg en
ret gebied Zuid-limburg. 
linnenkort zuller gewestelijke conferenties van de afdelingsafgevaardig
cen worden georgaliseerd, teneinde een Gewestelijke leiding te verkiezen. 
Iet manifest aan iet Nederlandse volk, alsmede het Urgentieprogram, waarin 
1e CommunistischePartij haar inzichten bloot legt ten aanzien van de 
,erdere oorlogvoe-ing, het herstel van de volkskracht en de politieke en
1taatkundige inri:hting van ons land, zal spoedig in druk verschijnen . 

J; 

1 

1 

\ 
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AFSCHRIFT. 3u Mei 1945 
Fv:S/:MlVI 

. \ 
GEHÈIM RAPPORT. 

� r' 

j 
Naar aanleiding van een mondeling ™F!fflXt verzoek van den heer J.Ver
donl{ bericht ik U het volgende: 
Een juist overzicht van de poiitie�e verhoudingen ontbreekt thans te 
Henge.10(6.).' Getracht zal worden de precie:;e gegevens zo spoedig moge
lijk te verzamelen. Het yolge�de kan echter vermeld worden: 

�) de ontbinding der �. n.s. is zonder incidenten verlop:an. Oorspron
keiijk.. wilde een kieine groep geen afstand doen van de wapenen, 
doch deze kwestie werd in der mirm.e geregeid. Het betrot hier een 
rechts gerichte groep jeugdige per.:3onen 

2) van een ondergronds�optredcn van de voormaiige N.S.B. zijn alhier
nog geen te�enen waargenomen

j) de voormalige•-communistische partij was in de Y .B. S. - S.G. opge

nomen. Hei; betrof hier een sabottage groep van ö à 10 man. Namen
en dergi. zijn nog niet bekend. �r verschijnt'hier een corm:n�uiistisc 

dagb.Lad "De Waarheiti 11
• Redactie: Poiitiek Hoofdredacteur Paul

• DE GROO'r, chef van de redactie Joh. ;w;}JJRSJNK, Directeur
A. van VLIET. Hoofdredactie is gevestigd tre hnschede, Gronauschestr
2) . . et ctanta::i. abonnee's wordt nog opgegeven zodra dit vaststaat.
Over het ai.gemeen ·kan gezegd worden, dat de communisten hier een
zeer gering aq,D.tal aanhangers hebben. Vermoede.Lijk 2% van de be
volking. Ool{ dit wordt nagegaan. Bij de bevrijdi ng en dd 1 Mei
1945 zijn hier 15 communistische v.1aggen gesignaleerd.

4) de bevolking lijkt mij hier afkerig van revolutionnaire de�beel
den. Elementen, die het Koninkiijk Huif3 vijandig gezind
v.ermoedelijk niet ac·nvvezie;. · ,

. 

Het voigende rapport zal ik 19 Mei a.s. -e rzenden. 

Hengelo (0.), 11 Mei 1945 

aari: w.g. onleesbaar

O\e rste Klijzing . 



30 J.aei 1945 

' . 

G.U::lEI 'i RAPPORT. 

aar aanleiding van een mondeling� verzoek van den heer J.Ver
donk bericht il U het volgende: 
Een juist overzicht van de })Oli tielj:c ·verhoudingen ontbreekt thanc ··e 
Hengelo(6.). Getracht zal worden de precie"e gegevens zo spoedig moge
lijk te verzamelen. Het volgende ken echter vermeld worden: 

1) de ontbinding der .D.S. i zonder incidentvn verlop • Oorspron
kelijk wilde een kleine groep geen af .:;ta.nd do.:m van de wapenen,
ooch deze kwestie werd in aer minne gereg ld. �Iet betrof hier een
rechts gerichte groep jeugdige per,"'onen

2) va:n een ondergronds-optree n van de voormalige 1;.s.B. zijn all1ier
nog geen tekenen waargenomen

3) de voormalige comc:1mi2tische partij was in de H.Bi '"'• • S.G. opge
nomen. Het betrof hier een sabottage groep van 8 a 10 mm. Ramon

en dergl. zijn nog n:i.et bekend • ..r.!iT verschijnt hier e,,m comBunistisc 
agblad 11De ra . .,..lleiä. 11

• .Redactie: Politiek Hoofdredacteur Paul 
s. DE GROOT, chef van de red.actie Joh. BUUP.<::Ilnt, .Directeur
;,.. van VLI "T. Hoofdredactie L:.1 gevestigd tm Enschede, Gronau.sche -tr
23. het ,.-�antal abonnee I s \Jordt nog opgegeven zodra dit vaststaat.
over het algemeen kan gezet;d wordfü , dat de communi ... ten hier een
zeer gering aantal aanhangers hebben. 'ermoedelijk 2% va.n de be
volking. Ook dit wordt nagegaan. Bij de bevrijdi ng en d.d 1 .l,ei
1945 zijn hier 13 oorrm:unist1sche vlaggell gesignaleerd.

4) e bevolking lijkt mij hier afkerig van revolutionnaire denkbecl•
den. Elçn:ien·ten, die het ·· oninklijk_ Huis vijandig gezind zijn, zijn
vermoeàelijk niet a-.mvezig.

Ret volgende rapport zal il:: 19 uei a.s. V; rze:nden. 

:a:engelo ( o. } , 11 'ei 194 5 

aan: w.g. onleesbaar 

01.e rste Klijzing. 



�'KONII� 1LfffiECHAUSSEE 
AfdeeJ..i -EPE 
Commandant/ Epe, 15 Mei 1945. 

Door een toeval was ik in de gelegenheid kennis te nemen 
van een brief door MTENIBJIS. gericht aan de Directie van
"De Waarheid'' waar? l.Jzf'Sl!. diensten blijkbaar aanbiedt. 
Ik zàg bovendien kans afschrift van dit schrijven te nemen 
en doe ik U dat hierbij toekomen. 

Aanteekmning Overste K1ijzing: 

Materman. 

De Adjudant, 
Afdee1ingscomrn-andant, 
, .. g. B.Materm8n. 

goed ontwilckeld man, heeft contacten in Zwolle, waar veel 
communisten zitten, waar Centrale zit. 
Beweegt zich in gegoede kringen. 
Leeft met Mevr. Andre de 1a Porte. 



S T O O T T R O E P E N 

NEDEP..LANDSèHE BINNENLANDSCH� �T�IJDKR�CHTEN • 

. SECTIE IV C.I. 

QO�/lW.NDO ZUID 

Opdrachtgever: ••••••••••••••••••• 

• 
District Nr., ••••••• 

Rayon Nr.: ••••••.••• 

RäP�ORT VAN ONDERZOEK. 
beti:·effendei cornmunistitrnhe 

. vergaa ering. 
Naam: •••••••••• ; ........ . 

Plaats Nr.: •••.......• "Adres: •. o ....... . ... . . .  , ••• 

Rapporteur Nr.: ••••• Geb.datum en plaat�: ••••• 
. . •-. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . 
Beroep: ••••••••••••••••• 

Op haden den 6den Maart, ging ik, Frank de Bruin, ver 
bonden aan c.s. III C.I., Sectie Breda, na. overleg 
met den Heer Albada Jêlgersma, c.11ef van C.S.II! C.I. 
te Breda, .uaar �en besloten vergadering der C.P.N., 
na er tevoren voor gezorgd te hebb�n eens c.hrifte
lijke uitnodiging te <:>ntvangen. Zoöals bleek, wa.ren 
V.iilir deze vergadering, die gehouden werd in de Karne
mWkstraat te Breda, gebouw "Ons Ruis�,, ongeveer 112 
invitaties verzonden, aan leden of vermoedelijk sym
pathmseerendén ya� de C.P.N. Er kwamen daarvan 38 
persone.a op, terwijl er w"'-s g€-rekend op plm. 60 man, 
zood at het resultaat dus teleurstellend was. De heer 
van Pelt (waarva..r.1. de 11adere gegevens alsnog· opgezocht 
worden) leidde de'verg.a.dering in; het W-äS de eerste 
vergaderi�g na. de bevrijding van Breda. De Heer de Vo 
voerd.,, het woord·. (ook deze wordt nader onderzocht). 
Hij achtte Zngeland en Amerika, alsmede het kapita
lism� in het algemeen mede schuldig aan deze oorlog. 
Ook kapitalisten van .zekere andere landen hadden geld 

gestoken in de bi:;wapeningsindustrie van Duitschl!:f.lld, 



dit :uou na de oorl.o� blijken.,Evenzeer wes.s onze Neder 
lands-ohe regering hieraan schuldig,g.oor haar slappe 
politiek. De S.D.V. (Sociaal-Democratisohe Vereniging) 
werd door spreker aangevallen, terwijl I.Y.V. werd 
geprezen als de wereldorganisatie. Deze I.V. V. is een 
Internationale Vabrereenigi·ng, eeri lichaam, reeds 
besta.ende te Frankrijk, Engela11d en Amerika, w.elke 
ook: hier in het leven zou worden geroepen. Voorts 
werd het :Militair- Gezag aangevallen als een dictato
riaal machtsapparaat., in het leven geroepen om straks
pal te sta�n tege.1.1 ·Jaet ·oommunis:me7··aJ.:s Holland °eè
vrijd werd. Ook weru stelling genomen tegen de ea
heidsgedáchte van profo Kwaay en andere. die op !l!fr
gerlijke leest gesch·oeid zijn zo-q., .g$Q�eerd op Chris 
telijke beginselen. Geen amat�u..risme in het socialiem 
De vergadering·droeg.het.kru.�akte.r van.�4.w�s ook 

· ee.i:1 communistische vergadering. �ulks werd mij door
den Heèr ·ne ·v ös · óölt ·mêdegedeeld; ·echter ·ûit camou.
flage-ovell'w�gingen betreff0nde d�.Q.QQ� hem gelaakte 
terreur.vnn M.G •. had.men.de.b�palingen omzeild door 
op de invitaties te zetten dat de vergadering be
stemd wä.è.vöór·vriéndêl:l·ven de �Waarheid", het coillT 

·- munisti-sch orgaan van de C .P"N. Naar aanleiding hier
van deelàe de Heer van Pelt mij mede, dat het in de 
bedoeling ligt în d�·uaaste:toekoillst dit bl�d uit te 
brèiden tot dagblad. Hiervoor·is reeds·een 11 pers-

/ ·zórg" in voorbereiding. "Zonder Rusland ware onze 
r�gëring.nog emigrant" besloot de Yos ongeveer zijn 
rede. Enkele aanwezigen voerddn ook nog het woord, te 
noemen·de Heeren genáamd Dame, Samson {Jood) en 
Gommers (monteu.r). In h-et kort kwam alles hieropaeer 
critiek op hèt beleid va.n ouze regering van voor"l'O 

Mei 1940, op de. Katholieke Actie van thans, op basis 
y van Katholieke Vakverenigingen, M.G., de zuivering, 

'het wed-erom verschijnen van allerlei organen en in .. -
� ste;J.lingen van voor den oorlog die volgens de spre

kers heden reeds afgedaan hebben: verdex verh&erlij
king van Rusland en het communistisch ideaal. 11 Als 

/Holland bevtijd is zullen ze ons gereed vinden; klaar 
· .9m toe te slaan.. ..1a11t kameraden, ze zijn t,ang van ons 
·',Ze vrezen ons! Maken we ons gereed!" 

'de vergadering bood gelegenheid zich als lid van de 
,,CPN in te laten achrijven, waarvan gebruik werd · _ '

,< maakt. De bijee
.
nkofllst sloot rustig. �de \

9

. 

" Qpgemaakt en gesloten�e. Breda, 6 Ma§.rt :l:94',�e rw.n
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AFSCHRIFT 

C.S.III C.I •

Te Velde, 28 Februari 1945. 

. Op 13 Februari j .1. zond ik U een äl"twoord o, Uw 
brief va.n 2 dezer en verzocht U mij een r:edetailleerd 
plan te willen voorleggen. 

Waar ik tot heden niets van U mc,cht ontvangen 
moge ik U verzoeken alsn:,t:.: a mijn wensch te voldoen 
en mij h€t gevraa_,de zoo spoedig mogelijk t e te zenden. 

den Heer P.A.Padding, 
Ni�uwendijk 48, 
GELD R O :P • 

Hoofd o.s.111 c.r. 

Pi ter va Buueren. 



S T O O T T R O E P E N 

NEDERL�NDSCHE BINNENLANDSCHE STRIJDKRACHTEN. 

Sectie IV C.I. 

COMMANDO-ZUID 
. -=-= ======-:::::: 

· · Opd:l'aohtgever:----------

•. • . RAPPORT VAN ONDERZOEK
District Nr.: ••••••• betreffende: C.P�N. (nr 2)
Rayo11 N�. : ............ • • .Naatn: ................. · ••• ; 

Plaats Nr.: ...... - ..•. Adres: ................... .. 

Rapp·orteur Nr.: ••••• Geb.datum en pla.at:::1: •••• 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 
.S·eroep: .• � •• · ••••. , •••• o • •  

Naar aanleid,ing vwi mijn rapport over een communis
tische vergadering, zijn l.llij over de in dit rapport 
genoemde personen d e  navolgende verdere gegevens 

· bekend; Samson Samson, geboren 18-2-1894 Amsterdam,
wonende �auwstraat ra 13reda. Gommers, verm. Nicolaat5

· Gommers;· geboren ijl-2-l:885 Terneyden (ND); bco:ru.er
macninefain•iek, wonende Nijverheidssingel 18a.
�n de Vos en van Pelt konden tot dusver nog geen
•rde-re gegevens achterhaald wordou. De aucter
int"ellectualis van de' C.P.N. te Breda is den Heer
Crebas, Johannes Herman, geboren 14-1-1906 te Arnhem
assuradeur, wonende Baroniel�an 270 te Breda. Van
huis uit R�K., vader Protestant, moeder R.K. Heeft
le Communie gedaan, doch werd spoedig atheïst. Uni
versitaire opleidng-historiso.i.1 materialist; stri j
dens communi�t en vurig bewondsrnar van Stalin eb
zijn opportunisme. Sedert enkele jaren te Breda
woonachtig. Ook l!.ijn tweede vrouw, Corneliei Johanna
van de Hoe�. is de communistisuhe levensbeschouwing
toegedaan. De C.P.N. heeft het plan opgevat onmiddel
lijk na. de oorlog een boak uit te geven dat dient al
richtlijn van de zienswijze der 

C



C.P.B. op de gt:beurte11iSben der laatste vijf Jaren,
zowel nationaal. ale i:nternationéàal. Dit boek b.oudt 
in een documentatie naar communistische beginselen 
van' alle gebeurtenisl:3en voor en tijdens deze oorlog. 
Dit lijvig boak, dat ��n 800 blz. zal tellen is tot 
op heden bijgehouden en: g'esc.hreven door gan. Crebas. 
Dit nog onuitgegeven boekwerk,. dat getypt is en uit 
twea delen bestaat� bev1nä.t ziëh tijdelijk in mijn 
bezit. Mij is al.:1 à.Uteur verzocht door de C.P.If. 
om. mijn zienswijz� betre:ffende dit werk. Het is mii.
van belang, om zioh van de inhoud van dit boek, ge
titeld "de laatste Waanzin" op di3 hoogte te stei.n, 
aangezien men hierin de opvatting van de C .P .N. Wr 
tolkt vindt -Op.alle tegenwoordige vraagstukken,
kwesties, alsmede hun houding ten op�icbts van 
bepaalde lichamen en· instantiesf hun· opi..nï� wi� 
schuldig zijn i.ian=-de- huidige oorlog en.da voorgenomen 
plannen na de bet!indiging van het wapengeweld. 
Het boekwerk sta�t ter besohiKklng· d�r C.I. Voorts 
word{ gew�;r.k.:t. :-=t.an. �e�: lijst van personen die lid of 
sympathiseerend lid zijn van de C.P.N. 

Aldus n1::1.ar ,qmarheid opgeu1aakt, 
den �l-2-45 te Breda, 
d:'e rechercheur der 0-S. III C.I. 

w.g. J.i,rank de Bruin ••

. . . 
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STOOTTROEPEN NEDEH.L.lUDSCHE 
BIN.l'J� L DSCHE STRIJD.K.RAC.H'rEN 
Sectie III.c.s. 
District Helmond 

ZEBR G.&H.EIM 

Datum 11-2-1945 
Nr. He/1040 

.Bet.reffende; Communistische agitatie t� Helmond. 

' ' 

Op Vrijdagavond 9-2-1945 wèrd ons dooT rapporteur 98 bekend gemaakt 
dat er alhier een algemene staking dreigde op Maandag 12-2-1945. 
De oorzaak zou zijn� de -schijnbaar- onbillijke verdeling der.ko
lenbonnen. àan het kan�oorpersoneel der gemeente en enkel� rabrie
ken was,n.l. op dien dag een kolenbon verstrekt en nu waren de ar
beiders in de verond�rstelling dat zij bij het kantoorpersoneel 
ten achter z0uden zijn gesteld. Hierdoor ontevreden geworden, beslo
ten. zij een algemeene staking te beginnen op Maandag 12-2-1945. 
Ook wist rapporteur_No. 98 te vertellen dat communistische elementen 
hier prettig profijt van trokken en de ontevredenheid poogden te 
versterken. 

No. 78 kreeg.opdracht de waarheid van de verklaring, door 98 
afgelegd te onderzoeken, terwijl 79 naar den Heer van VLISSINGEN, 
lid van de brandstoffencommissie van H�lmond, zou gaan, om een 
verklaring te ontvangen over de plannen dezer commissie met het 
oog op de verdeling der nieuwe kolenbon. 

Bij zijn terugkomst wist 78 -çe melden dat de bovenvermelde ver
klaringen inderdaad met de waa.rhe id in overeenstemming waren. 

79 vond,de Heer van VLISSINGEN niet thuis. Hij was in vergadering 
me-t de commissie voor Maatschappelijke '1ederopbouw. Toen 79 hem 
telefonisch mededeelde, dat hij den heer van VLISSIHG.ll!N wenste te 
spreken over zaken, die van direct militair belang waren, was ge
noemde hee� direct bereid het gevraagde onderhoud toe te staan. 
Hieruit bleek, dat de verklaring over de verdeeling van de kolen
bonnen inderdaad waar bleek te zijn •. Echter bleek tevens het ver
moeden der arbeiders dat zij achter gesteld zouden worden, onjuist. 
Na overleg met den Heer van VLI�S.üiGEN stelde 79 zich met den 
Voorzitter der Brandstoffenoommissie in verbinding. 

De genoemde Voorzitter, dè'Heer J,dë WIT, legde de volgende 
verklaring af: 

Er zijn momenteel voldce ude kolen in .i.lelmond aanwezig om de 
inwoners te voorzien. Deze zullen binnen zeer korte tijd allen 
eeu kolenbon, door officiële bekendmaking in het "Helmondsoh 
Dagbladtt, verkrijgen. Hiermee zou echter een mistoestand ontstaan • 
In de loop der laatste maanden is n.l. door de mensen, die niet . 
werkten. veel hout gekapt, hetgeen de anderen, vanwege hun werk, 
niet konden doen. Dit nu had wrevel opgewekt bij,het w�rkende 
deel der bevolking. OIIL dit gesohil nu uit de weg t� ruimen had 
de Brandstof'fenoommissie van .Helmond besloten een niet-officiële 
kolenbon.uit te reiken aan alle werkende gezinshoofden (eventueel 
kostwinners). Daar hen de desbetreffende lijsten van het gemeente
personeel het snelste ter beschikking stonden, werd dit personeel 
ook het vlugst� van een kolenbon voorzien. Met de uitreiking aan 
de arbeiQers was eohter al een begin gemaakt. 
No. 79 verzocht hierop den Heer de WIT een bekendmaking in de krant 
te plaatsen, dat er nog de volgende dag in zou moeten staan en waar
door de ontstane misvatting en zodrende het argument der agitatie 
tijdig zou worden weggenomen. De Heer de WIT antwoordde echter dat 
hij hiertoe niet het recht had en dat hij liever ee.rst machtiging 
van het centraal kolenbureau uit Tilburg moest ontvangen. 
No.79 wees den Heer de WIT echter op de ernst van de toestand en de 
noodzakelijkheid om snel in te grijpen en zei hem, dat onze distr. 
cmdt. hmn hiertoe een machtiging zou verstrekken en d�armee de ver-



antwoordelijkheid op zich zou nemen. 
Samen met den Heer de Wit werd hierop een artikel voor. de. krant 

opgesteld, dat direct naar de redactie van dit blad werd gebracht. 
De redactie werd van de noodzaak overtuigd om voor dit stuk als

nog plaats te maken en.beloofde� het te zullen opnemen. 
In tussen heeft de Heer de Wit een vergadering bijeengeroepen 

van de Brandstoffencommissie, nog dezelfde avond gehouden, waarbij 
enige leden van het plaatsel-i jke Commi t� voor Maatschappelijke Weder
opQouw aanwezig waren. Deze vergadering duurde tot 2 uur in de nacht 
dGor! Hierbij werd besloten de-redac�ie:.van het �rtikel enigszins te 
wijzigen,. waardoor het .wat duidelijker werd. Eveneens werd besloten 
ook de niet werkende arbeiders van� kolen bonnen te voorzien, daar 
deze and�rs mogelijk· ont�yreçl.en zouden" worden, hetgeen een ongewenste 
invloeq op de rest van,de arbeiders.zou kunnen hebben. 

Vsffi. een m.ogel i jke stakip.g werd sindsdien niets meer vernomen. 

t • • 

-------- - -----s�·· -· -----·- - - --- • ---

t . 

.. 

KOLEN VOOR I�DER�EN 

·-

v ·- -

79 

• 
Zooals beken·d mag worden verondersteld, heeft_ de dist-riot·skolencornmissie, 
teneinde in noodge:irallen te v.oorzien, een ·bon voor de stookwaarde van 
één een·l1eid kolen ter beschikking gesteld. aan ambtenaren, kan toorbedien
den en q.ergelijke pers·onen, die. niet in de gelegenheid waren. zich van 
hout te. voorzien. Eenzel:fde toewi jz:j.ilg van .lcslen is toegew.ezen aan alle 
arbeiders. die om dezelf·dè o.f .andere redenen niet in staat waren zich 
vsn. huisbrand te voorzien. Met d·e· uitreiking der- bonnen; ooh aan bedoel-
de arbeid ers is een aan vang gemaakt •. ·. .. _ ·. -
De praetijk_heeft gele,e·nd, -dat. deze gang van zaken vele moeilijkheden 

, opleverd� en aanleiding gaf tot __ vermoedens: van onbillijke bejegening 
van diverse ca-tegorieën. van personen en indi vidueele. mensche tl-� 
Een en ander he. ft ·.de� k·olencömmissie aanleiding g·egeven te besluiten 
een kolenb.ön-·voor de st9Q�:Wa�rd� ·van één �enhe.id· ter beschikking te 
stellen aan ieder bezitter van een kolenkaart, 
Het afhalen der bonnen moet geschieden als vo·1

0t: 
a. Houders van kolenkaarten werkzaa.m..1.op fabrieken gelieven zich voor 
het afhalen der bonnen te vervoegen op dë respectieve,kantoren dezer 
fabrieken tusschen 3 en 6 uur hedenmiddag. .. . · , · 

• b. Arbeiders,op vliegvelden of.andersoortige werkobjecten hGuders-van 
ko:).e·nkaarten, die in., ge·en enkel dienstve:rband tot een onzer Helrnondsche 
industrieën staan, d'och reG.htstreek-s door het: .Arbeidsbureau daarheen 
werden verwezen, .. gelie.ven·. zich ter :verlcri jging van hun· kolen bon op het 
Arbeidsbureau te vervoe6en hedenmiddag tu sschen. 3 ·en 6·- uur. 
c. Alle ingezetenen.van Helmond, houders van kolenkaartèn, die ·niet in
het kader van de·-hulp-in�noodgeva}.len. van-een kolentoewijzing werden
voorzien, kunnen zic.l;l ï'1laandag a� s. voor, het: afhalen. van een kaat-t
wenden tot het kantoor van de.Brandstof.f'encommissie, Mierloscheweg 2,
alhier.
Hut is noodzakelijk dat bij het afhalen der bon het�stadhuîsboekje
wordt meegebracht.

De Brandstoffencommissie 
van het Rijkskolenbureau 

Di·strict 1Ièlmond·. 

-

WEEST Z-IUl'HG MET ELECTRICITEIT 
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STOü'l'TRüEPEN NEDERL.ANDSCHE 
BINNENL.ANDSCBE STRIJDKRACHTEN 

Sectie III 

District Helmond 

Datum 
Nr. 

5-2-45
He/1034

Betreffende: Communistische agitatie te Helmond 

RAPPORT. 

Het te Helmond verschijnende orgaan van de C.P.N. wordt gedrukt bij 
ZE.E.'UWEN, Hei straat 187 te llelmond. 
Zeeuwen Sr. is ong. één jaar geleden te Helmond overleden. De zaak wordt 
thans gedreven door zijn ong. 25 jarige zoon en een oom, broer van zijn 
vader. Deze laatste is intusschen niet geheel toerekenbaar. Ook in Eind
hoven woont een oom van hem, welke een sigarenzaruc drijft. Een zuster van 
hem is getrouwd met een onderwijzer uit Tilburg en woont in A'dam. 

Zilll.-UW.f.i:N Jr. is iemand die op drukkersvergaderingen al tijd ja knikte 
en het met iedereen eens was. Rij is n.K. on door de Geestelijkheid op zijn 
houding gewezen. Hierop heeft hij geantwoord, dat hij hiertoegedwongen was 
aangezien zijn papieren in beslag genomen waren door de instantie, die 
hierover gaat. De secretaris van de Drukkersvereniging, Jan Verhagen, 
Kerkstraat Helmond, hierover gevraagd, verklaarde dat dit onmogelijk is, 
daar er momenteel nog nergens papieren Dn beslag is genomen. ryel streeft ma 
naar een rechtvaardige verdeeling, maar dit heeft nog niet tot gevolg 
gehad, dat er ergens papier is weggehaald. 

De mogelijkheid, dat het drulcken van de Waarheid onder dwang gebeurd, 
b.v. door dreiging met represailles te ne�en naar aanleiding van een 
eventuele verkeerde houding tijdens do bezet ·c;ing (chantage) is nog in on
derzoek. 
Volgens J.Verhagen zou v.z. zich gedurende de D.bezetting s:peciaal bezig 
gehouden hebbenmet rouwdruk. Zen overzicht van alles wat gedurende die 
tijd voor de D. gedrukt is, is hier niet te verkrijgen. 
v., gepolst zijnde over de houding van de drukkers te Helmond, verklaart 
dat alle drukkers (dus ook Z.) anti-D. zijn geweest. Drukwerk voor 
hen werd altijd gedrukt door drukkerij "Helmond" door Frans de Reydt, 
Kromme Steenweg Helmond. 

z. was voor den oorlog geen lid van de drukkersorganisatie, dooh trad
toe tot de tijdens de bezetting tot stand gekomen federatie, welke alle 
vroegere organisaties en de onafhankelijke drukkers omvatte. 

Verder werden gehoord drukker v,d.BUBGT te Helmond en de heer �ELTERS 
van de politieke recherche, beiden speciaal met het oog op het soort druk
werk, door z. gedurende den oorl

°
og gedrukt. Beiden verklaarden hierover 

geen inlichtingen te kunnen verstrekken. Bij laatst genoemde v.d.BURGT

werd zekerheidshalve de naam.ZEEUWEN niet genoemd. 
Door onze speciale rechercheur werd een gesprek gevoerd met een lid 
van de C.P.N., waar o.a. het volgende in voorkwam: 
c.:het is te hopen, dat onze kameraden spoedig in Berlijn zitten, dan kun
nen wij hier (Helmond) ook eens beginnen. 
R.:Geloven jullie nu werkelijk, dat wij hier ooit wat te zeggen zullen 

krijgen ? 
c.:wanneer het niet goedschiks gaat, dan maar kwaadschiks. 
Deze persoon is in·het vorige rapport genoemde S.JIB:UWE

N
. 

Volgens onze rechercheur zal het zich indringen in de O.P.N. zeer 
langzaam en geleidelijk moeten gebeuren:momenteel zijn zij erg gesloten. 
Volgens hem, zouden de Comm., wanneer zij de gelegenheid zouden krijgen, 
zeer zeker een opstand wagen. 

Omtrent het uitleggen der grondbeginselen van de C.P.N. kunnen wij 
U nog niets naders melden, daar die nog niet plaats heeft gevonden 

De Distr.Cmdnt. 

Evert. 
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Vertrouweli.ik. 

Zeergeachte Hr. Pieter, 

Geldrop, 2 Februari 1945, 
Nieuwendi jk 48 

Commandant Staf "ZUID" 
Stoottroepen 

Eindhoven. 

Aangenaam was het mij gisterenavond met U 

over het gevaar als door mij bedoeld van gedachten te wisselen. 

U kunt m.i. Uw autoriteiten er niet genoeg 

op wijzen een middel te vinden om he·t opkomende Communisme te 

bestrijden. 

Verschillen de factoren wijzen er op, dat er 

in bevrijd gebièd een allesbehalve tevreden stemming heerscht; 

men hoort niets van goedwillendheid en dat kan eenland wat zoo 

behoefte heeft aan rust en orde slechts naar den kelder helpen. 

Hier moet,krachtdadig maar met tact worden. 

opgetreden. Lijsten moedten worden aangelegd van verdachte ele

menten, zoodat men zoo noodig tijdig kan ingrijpen. De fabrieken 

moeten weer gaan draaien , want de arheider ontwent het werk. 

Hier is het spreekwoord "Ledigheid is des duivels oorkussen" op 

zijn plaats. 

Ik heb in Indië in de bewogen tijd van 1918 -

1920 een aandeel gehad in 't opruimen van slechte elementen, en 

gezien mij ervaring op dit gebied, naast het :feit dat ik meen mij 

meer verdienstelijk te kunne n maken, bied ik U mijn diensten aan • 

Het werk der bewakingstroepen,(wat ik niet

betreur), loopt ten einde en zou daarom gaarne overgeplaatst willen 

worden naar Uw onderdeel. 

Nog steeds beschik ik over e en goede auto en 

zou ik in iedere plaats vertrouwenslieden willen zoeken, die hun 

medewerking willen verleenen. 

Straks wacht ons misschien een mooie taak in 

het nu nog bezette gebied, op allerlei wijze, laten wij tijdig 

hier tenminste gereed zijn. 

Hoogachtend, 

w.g. P.H.Padding.
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$TUOTTROEPE1� NEDER�DSCHE 
BINNEN.L.ANDSCHE STRIJDKRACIT� 

Seotie X III 
Distriot Helmond 

Betreffende: Communistische agitatie 
te Helmond. 

t 

Datum 29-1-45 
Nr. He/1025 

Zoals wij U mededeelden in on�e brief Co/96 d.d. 27-1-45, hebben 
wij een van onze C.I.-agenten de speciale taak opgedragen, controle 
uit te oefenen op de communistische agitatie hier ter stede. 

Wij ontvangen geregeld rapporten betreffende de agitatie en zullen 
een maal per week U hiervan een verzamelrapport doen toekomen. 
Dit verzamelrapport zal dus speciaal de oommunistisohe activiteit 
van Helmond behandelen. 

RAPPORT 

Het aantal leden van de C.P.N. te .llelmond bedraagt ong.250-300 personen 
Een der meest vooraanstaande hiervan is de heer P.Vastermans, 

Warandalaan 4 b te Helmond • 
V.is ong.55 jaar oud. Hij is gehuwd, met wie zullen wij nog nader na

gaan in het bevolkingsregister, en heeft 2 zoons en 2 à 3 dochters. 
Een van deze zoons is pas getrouwd en andere is zeker geen communist. 

V.zelf is tijdens de bezetting in zijn eigen huis ondergedoken ge
weest, en vertoont zich ook thans zeer weinig op straat, evenals zijn 
kinderen. Verder ontvangt hij vaak bezrek van een zekeren Sleeuwen, een 
fel communist. Deze S woont in de Hemelrijkstraat 51 te Helmond. 

Om de twee of drie dagen houdt voor het huis van V.een grote grijze 
auto stil. Omtrent eigenaar, nummer en waar deze vandaan komt kunnen 
wij U nog niets naders berichten. 

Verder is in ons bezit een pamflet, waarvan wij U hierbij een copie 
doen toekomen, van de hand van v. De inhoud van dit pamflet spreekt 
voor zichzelf. 

Door ons c.I.-lid is een abon·nement op de Waarheid genomen en deze
heeft toen tegelijkertijd een afspraak met de verkooper gemaakt, om 
zioh de grondbeginselen van het Communisme te laten uitleggen. 

Een-verslag hiervan zullen wij U in het volgende rapport doen toe-
komen. · 

De Bureau-chef 

w.g. M.v.Thiel

Bijlage; één copie van een pamflet. 

de wnd.Distr.Cmdt. 

w.g. Jacq. Berden.



2t Januari 1945 • 

.No. 3 
O:p Donderdt g 18 Jo.nunri 1�45. heb ik 01.D,aae ns Ch .1� .rr. 

tie lll. C.l. .E 423• gehoord! 
1/erho r 13; liendrix Gertrude. liuberta. geb. 9-3-15 te Horst, 

wonenao A 53 te Horst. 
Verhoor 14: Conoons Theodoor Iambart, geb. 29-6-07 te Horst 

\îOnOnd3 A lOi:.o to Borst. 
Verlloor 15: qen lïluld-;: Gerei rd, gob" 1-1-1882 t Horst 

�nende .i 54 te !lOrst. 
·verhoor 16: . �lip e_a \1 ilhelrnne Theodorus Leo.nardus. geb .ll-4-19

to Ven'l!'Sy? wonende G 11 te �aste�y. 
Verhoor 17: J ouk:on 1etrer· .I.eöm.nl� �gob. 27-3-1910 te Horst 

wènoncÎe 1'-1 35 te·· liornt • - · ,

Uit do vorklaringen. \':elke dozo mensc'hon bij •t verhoor &.flegden 
e� n� voorlc�ng toekenden is mij gabloken� 

�t e:o- bij J • .illilipsen-.U.onrix, wonende A 53 te llorst., inwonen; 
n) de i1ea.. lienri.;c-lî'Oyen, geb. 3 Jnli 1877
b} lienrix Gertrtid Jo · nm. geb. 15 !;ai 1920.

dat doze beide zoor Duitsoh gozind �ijn on ltijd met de n.s.B.

bobben gesym:pothiaeerd. lJa.t dezo beide hot de opgemelde ]'s.milie 
-Ehilipsen Honr;i.;:;;;., -wo.n.rvan J. i'hilipsen door de Duit ehers ia. gode
porteerd, zoez' 18.zstig gemaakt hebben. -Voor:.il tij dena den oorlog.
Dat de hed. Honrlx hät..r gebuwdo doohter enkele· len gedreigd heef
te ala.&n, omdat ze niet vertellen wilde >JaF.t.r jongens zaten onder
doken en dut doze z1oh daar alleen mnar ae.n ont-i;.rekken- kon door do
vlucht. Tovem!. bleek mij uit deze verhoren, dst op verz.oek vnn Ger
t:raëia .PhiliJ>oen-B.onrix bij max. r:ils • aues zijn komen inwonen.
de hieronder to noemen monachen:

� E.2. gob. 10-1-15 en huisvrou� �eroeR timmerme.n�
Soheevcn {.E. geb. 29-1-15 e;.i kind 
û:Di: � • .ff. geb. 25-7-44 

van !r'I99 to Lottum gelvaeueera op A 53 te· eldorslo. 
df;l.t duzc mcnaohen in den beginno iade.re om.�ng m&t da-tea. Renrix 
en r...s.':l.r doohtor; éi.ie hu.ic'. :rrest hebben, hobben vermeden en steede 
een li,1n getrokken hebben met Gortruas P'nilipsen-Henrix. Dat hier
in mi eonigo tijd een duàdnnige val."S.ndering js gokomen dat zij het 
thans op de hand zijn van de .• �d • .!ienri:x: en dochter .!i.mui.. 
dst zij l.7ertn1dti. .E'.hilipson-:ttenrix verwijten d t .:aij alles ove.r h-· 
�oder eD zuster gelogen heeft en a�t zij dat deed met do bedoeli 
't liuis te krijgen. 
Iat deze vier samen het Gertrud� i'h1lipsen-Renrix 
dl}t die tooE;tand niét· houdbaar is. 
dut derrn geövaoueordon dingon zeggen :r;;ti.11 

1 t e.drea der llederland
�ohe-fulgela0he regeering die zeer e:fb:rekond .zijn. 
Het bovens-ta.sndo in overwegj.ng neroond meen ik to moeten verzoeken: 
a) do oo ,enblikkolij ke verwij daring va.n de golivaouoerden uit da.t

hu.la .A 53 met aen stren�e terechtwijzing.
bl do tijdelijko opaluit:1:ng van de \,ed.lionri.."'t en haar doobtor .anm 
Bij dit rapport geliovo U ëan to treffen een afschrift dar verho
ren, welke door U als "zeer geheim" beh&ndeld. dionen te "i!Ord n. 

Roog-aohtond. 
(w.g.} Chr. 11 ••• Ol& ssene � 423. 



Afsehrift. 
Horst, 3 Januari 1945. 

--Greft: J:nlichtingen over het aanwijzen van mensen door G.A.Lueassen OOIJm.o. 

In verband met uw vraag an inlicht:lngen over het f'eit dat door den 
Heer G.A.Luce.ssen mensen zou.den zijn aangewezen an voor de DUi tsers te gaan 
werken op het spoortraject America.-Sevenura heb ik de eor U het volgende te 
kannen melden� 

Toedracht der zaak. 

Op Maandag 9 October 44 kwamen er bij den Gemeente ontvanger Boots 
te Horst twee SS mannen en daar troffen ze toevallig de heren J.van de Ven u 
Sevenum en J.van Rensch uit Horst aan. De SS mannen vertelden da.t zij er bei� 
de11 voor verantwoordelijk werden gesteld dat er op Dinsdagnorgen an e uur 1 oc·

menà.en van Horst klaar stonden Q:11 voor de Dui'tse:rs t� gaan werken op het spoç 
De werkzaamheden van deze mensen zouden el' in ·besta.an ·cm de spoorbiels van 
het reeds door de DUitsers vernield� spoor op te laden. Vlenneer deze mensen 
niet aanwezig zoo.den zijn dan zou.den er voor Horst de zelfde maatregelen ge
nanen worden als er op 8 Oetober te Sevenum gencmen wat-en,-nl.het wegvoeren 
van al de mannen tussen de 16 en de 6-o jaRr. J.van de Ven begaf zi.eh daarna 
naar het duikhoofd van de L.o. -:an Plv.c.amn. van de o.D.den Heer W.Hou.wen te 
! st en deelde deze de opdracht -mede die hij va.n de .Dv.itsers had ó.tltvangen

de vermelding dat hij toch uit Horst ging vertrekken en de hele verantwoQ
ding dan voor Horst was. Uit het bij gaande rapport <loor den Heer Hoo.wen opge• 
maakt en voor waarheid getekend moge U een duidelijk beeld Qntvangen van de 
toegta.nd zoals die op dat mQIJ.ent te Horst was. 
Ook de rol die den Heer G.A.Lues.ssen daa:ri'n gospe-eld heeft is voldoende duid 
lijk cmsehreven. Hierover nog de volgen�e bijzonderheden. 

. Door den Heer Lueassen werden voor dat werk gevraagdt ·p.J:anssen
u-

steeds voor de Duitsers op het vliegveld gewe1�kt en L.Seroo,steeds voor de 
Duitsers in een fabriek te Venlo gewerkt. Het werken werd. hiet verplichtend 
gesteld.· Alleen werd deze mensen gevraagd ar zij, ter .. ,oorkcm:tng van ü.erd·er -
onheil, vrijwillig wilden ,gaan werken.- Qnstreeks 20 Decembel" k:Wamen. bij f.t.l)Se l
de heren P.van-we11 en Theo·Kempeneers.De heer Janasen werd erbij geroepen , 
hen beide wordt een verklaring ':"ter ondertekening voorgelegd waarop sta.at aat 
zij door den heer G.A.Luoassen zijn gevraagd cm voor de Duitsers �e werken�� 
heer J-e.nssen weigerde in eerste instantie an die verld.aring _te tekenen. Hiep 
zegt Theo Kempeneers hem (Kempeneers was mn een Engels unit'orm en werd door 
Jansen aangezien voor een Nederlands sprekende Engelsman) dat hij{Th.Kemp!I neers),wanne�r P.Janssen deze verkl.aring niet tekent, eon rapport zal opa<ll

over het vrijwillig werken van hem {P.Janssen) ten voordele van-� 
s en dit dan aan de Engelsen zal doorgeven. Hierdoor werdd:m heer Janssen 

zoo•n schrik ingeboezemd dat hij tekende. 
De gegevens die ik h�boven aanhaalde zijn door den heer P, • .ranssen 

pe.rso0nlijk aan den heer Iucassen medeg,-edeeld die se mij weer doorgaf• 

pers anen; 
-Inl,ichtingen kunnen door U nog worden ingewonnen bij ,de volgende

P.Janssen Venrayê.e weg D 1J3
J • van Rens c.h Gas thuis s traa. t
J,van de Ven te Sevenura(H.He.nssen}
L.Seroo Venrayse weg.

Aldus opgemaakt te Horst. 

P.S.Da ware naa m van Theo Kempemeers is '4Jozeph Sternfeld. 
' 



Horst,. } Janua_ri 19Li.5. 

Inlichtingen over het aanwijzen van mannen daor G • • Ducassen camn.
·,-.=---�----

O.D.

Verklaring van w.J .:a:�.

In de week van ê3' tot 1 5 ·Oct ober kWarnen sm1dda:gs J • van de Ven uit 
.Sevenum en J .:van Rensch uit Hors-t bij mij. J .van de Ven was bij den Gemeente 
ontvang��·J.Boots toen daar twee SS mannen binnen kwamen.Deze vertelden hem 
(J. v.d. Ven)dat hij en J .v.Rensch er verantwoordelijk voor waren dat de volgen 
demorgen 100 mensen klaar zouden staan om te gaan werkan.J.v.d. Ven is een il• 
legale werker uit Sevenum waarover U inf orms.tie's kunt· inwinnen bij H.Hanssen 
te Sevenum. 
J.v.Rensch is de zoon van e0n ambtenaar van de Secretarie.,Geheel het Gemeen�
te personeel was onderged.aken en daar J.v.d.Ven wist cuit ik du1khoofd was van
de L.o. kwam hij hie:i."'over 'bij mij. De SS had gedreigd# dat -indien hij ·er nie 
voor z.orgde dat de�e mannen kwamen werken. hier dezelfd<1:t maatregelen zouden 
genanen worden als in Sevenum• waa!! Zondags te voren ongeveer p50 mensen wa-

. ren mede genanen. , 
'Daar il\ ven èie Ven kende als een zeer betrouwbaar• pe:çs oon ben ik op zijn raa. 
geving 1n gegaan. Van de Ven r�t'idde mij dan ook aan an van twee kwade het be 
te te kiezen en te' proberen deze mensen bij elkaar te krijgen(> Van de Ven z-ei 
"Of U het doet moet U natuurlijk zelf wete:n ma.ar ik raHd het U ten' .sterkste 

__ aan. Ik zelf v:er'trek nog de'zen avan.d dus voor mij :bs het geen ri ico. 11 

Nu was de s.ituatie aldus. De geallieerden \ffi.J•en re�,ds in Deurne en 
ray en wij daëhten dat h�t maar een kwestie van --enkele dagen zqu zijn.poen 

·-··--wij het -niet dan moetén alle mannen -onderduiken wat in de praktijk cnmogelijk
was. Weg kcmen konden ze niet. 'De voedselvoor1"aad moest, .:van dag tot de.g aan
�vultd· worden.RQgge was- e:c niet" dufl moest er dageli,jks gedorsen worden èn ge 

.· �- niálen" Ik heb ,toen ver.schillende, pera-o.n.en bij elke.ar geroepen waaronder ook d 
e:orinnánda.!1:t van de o,.D.den heer G.A • .Luee.ssen.Wfj hebben .toen, besloten om. die 
personen die- vroeger vrijwJllig naar DUitschl�nd zijn gaan werken of naar het 
.vliegveld gingen, te .vrag� ofzij ook thans .vrijwillig yoor d� Duitsèrs wil• 
den gaan w�rken� TI! heb Zelf ·ook enkele menaen gevraagó. Ik leg er de �adruk 
op 4at wij de men�en absoluut, hebben vrij gela,ten. �ovendien was het niet.,rec 
streeks voor de oorlogsvoering,want het was .voor het rcoien van aardappelen 
en het'opladep. van spoorwegbiel·s.,terwijl het sp_oor toch al reeds door de 
Duitsers zelf_was vernield. 

J.v.Rens-ch heeft. zich toen op ons verzoek met e;le Duitsers in verbiP
ding gesteld eh hen m�de gedeeld dat het onmogelijk we.s cm de volgendedag 
reeds de mensen bij elkaar te hebben. 1!ij heqben toen een dag uitstel gekreg 
wat wij reeds als een winst beschouwden want wij dachten iedere dag_:nna is d1 
laa.tst.e dat de Duitsers" hier zijn. "Bovendien hebben wij hen ·-g-etegd{ de Du.itser1 
�t wij niet m_�er dan· vi,iftig mensen' bij elkaar kon.den krijgen waarmee ze dan 

· genoegen namen. Inmiddels hadden zich reeds 25 pers anen gemeld die bereid
waren voor de DlJ.itaers te werken Q'.11 te voork<lllen dat ze opgepfkt werden.Dit 
geschiede buiten ans om. Maar deze pe1•sonen waren wel i:n begrepen l:.,ij deze 
ZJbj hebben slechts een of twee dagen gewerkt. Daarna was het. af gelopen. 

Daaran meenden wij #gezien de situatie zoals z:ij hier was,dat het t 
volle was verantwoord dit te doen o:ndat anders het aantal slachtoffers veel 
groter zou zijn dan het voordeel dat de D11itaera nu hadden. Bovendien hadden 
wij een,berichtendienst georganiseerd voor de plaatsen Horst,Alnerika,Sevenum, 
Broekhuizenvorst"Broekhuizen,Lottum,Gr-ubbenyorst#Meerlo en Tienray waardoor 
01.1s alle geschutsopstellingen" troepenconcentra..tie'a ete.etc. i.yer4en gémeld" 
Wat wij dan via cle s. v.M.door konden gevén naar de geallieerdeh. Ook dit zou 
dan onmogelijk zijn geworden. 



.i.,.w .... "' .... g 1 0 t . 
-m t DLûta es. 13 Boots ·wmt'Bn 
y j . J • •  R 
zoaa van noot opgedr gen te zarge voor 50 eid rs· .r"i,.eh .. 
t el.den OI>· de markt op,D1nede.,an en., 'Sjeng vervoc6tlo. �ich hij W l R -
wm en �oe� 1n d�ze cm hulp"de.ar, ,md.ei,o de bevolking tou opge.p�t worden 

wi in SevEm:um1 • tl:' 'Boots t.hu3;.� ltvUlm en van o. . vemnm ··1s gçp t ge•· dèn met Or e<llml'4Jldant · .i. deze :UJ.Za . da-t tt Ol!; :tijk · '-l.S aa 
gii g -� 50 mfllll'l-� present to doen zijn� w.d di tt goau dl t V,oenn �w

gen 8 u :tt :ie.."1 ·50 mtm, op 1 't nirktpl.eirl uelddGn .... it a.11e de ,lct:.,., P.Hou :en · 
e m de en hij vroeg· wat te beg;tnnen. Ve1"s�ûilen.do j cr1gei... n' de Ka Act! 

,hadden zich filJ. v:r1jwi;llig .op )egeven . ., dF.ar· zii tt g . !" ld.oo oar1.cm
opp1kk1ng dor �-·u,n tu.ssen 16 en 60 jr;.w.r,z:oa det in Sevenur.: 't � 1 
ge ,eé...,t. Ik Z-Gi tegen L.a.l:moezczt1.i;';r P.r:o.u.wen &1.t 1k wn nu,11-1ng w: t d.1t 
er � mooo-t e,�ehiec.1 o.or l:!ienseu die toc-..b. teet.1.s voor d n. · gewerkt ha n. 

Rij ;aa dit met me oens !!lO.fU" k\vru;,en er . vo1 · de? lk .z ide toen bij 
mij · n do buurt· e-zi oOk 2. te vt>a-gen. die "'te d.o 'VOOl:' de D.ge • ... :1kt had®n-.D1t
waren P.Jensa<m die jaren qp lt vliegveld werkb) .en L. eroo d:te steeda in 
f briek e veiuo ge-wer".t.:t had voor do n. w liil'!llaeht.D:t.nao.e.gnorgm:1. kwant cle ss
wederQ!l. bij .Boots en waren zij woe'1end <la.t gean arbe1d ra .zich gCl!I.Qld • 
Zij gele.aten Boots� o.ie h.en. in11chtingon ver tX"ekite �'1)r 't è��l. dat t 

, tuoo!'d:1.ng voor .zijn eigen leven, V•oenada{l;lic.wgen · rbeidera aemve.2ig 
..-ou.a.-en Z1jn. Toen kwain aalmoezen1011 ? .. Reu ·ren weer bij me it'l"OOg � de be ... 

�eff'ende peracm.en r • .ran aen en l,. roo l nog te vragen of z�\j V-l."1.jw-111 
mee Wilde wer�en. Ik moest dit ®.n ten weten -10-m:-l.1. UUl". '·:aren er niet vo1 
d an.de vri.jv.-1.lligera ( dus geen 50) dw:1.f zou rien1and gttP-n. n: ben toon na.al" 
:!'.Janssen en L.neroo, �die bei� in de tûin b:i.j olltao.P stor.iden" gegattn en heb 
hen gevraaBd af zij vrijwUli_g ivilden '@ij.ll WOI"�t;,n voor èlc Unt't"c1n. llt ·iesdo 
hun u..it we.�rpp $n hoe q.e zaken .a·tonden ,ah vertelde- hen ook. ctat ik ·ju.i*t hen. 
vr e dat zij toch :roodo lo.ngere tijd vpor de 1 D.ge'\'Jerkt hadào:n. P.Janea · 
(z1jn vad-er is H.s.n • .e-1"'}maakte do ·opmerking à.at" wanneer hij g:'tng werken 
bij de D.' de n1ensen dan direct zou.den ... egg i ,s.io je \'lel die Jnnssen d.s ook 
een N.8. B. -er anders ging llij nu niet ïerkE-.n voor de P. n. I!r Zl)1 .;;o�m - t 1k 
juist dacht dat de me.n.aen\ZOU.den zeggen dat 't fijn vm1 116m •;a_: dat hij l1ll 
de bevolking v� dienot v1ildo zijn. Ik heb ken bei.den nog (�Zeg<i ·.t "t ge-
lto 1 vrijvrlll!g moest gaan. !.;aar àls ielliand zich• opgaf' dan moest :r Ook 
gel'ekend li..'1.W1en wordan, want hot ging niet aa.! ., dat; or niet voUi.flende .aanv,u:, ... 
zi zouden Zijn. Dan niemand. Beid.en (',J1l.Ven z:tch op. !lu �crnt ct1 --traeks 20 De• 

er P.w.n Yiöl.l met Theo Ken1pe�eers(geà1.a!'m1d !-'rits or :;,::?) bij Seroo 's a-
v::nas. P • .ranas.en wordt b-eroe Beiden WQ:tilt eon verk1a.t·ing voor t;ehou.dot-

vemold -wordt de.t o., J_;uee.ssen.-CQ:11"1. <,.D. ,Eorst llcn gev-raagd he�t 
de tnitsers ·te weJ?kèn. P.Jans�·en woigerd i.n e.erst;e ihStP.J'.l/bio df$a VCJ"""; 

klarin,e te tek.anen. Theo Eempen�er ... ( die iooI> Beroo an Jar,.ssen wordt e,ang - . 
z1 voor ';)6!1 Ro11s.nfus sprekend '.F..::ngG!sman} Zel.,t dat w1mneer hij die verkläl"!n 
niet t 1'::ent_. ni;J(theo Kemponeers) dan een rapport ov01t F.Janáss:L zal ttfil� 
over zijt. vrij iillig 1fer-ken voor dG D. en dit d� Engt"!lse aal doorgev D t 

kt :P.Jw:11:uum bru.1.g en ook hij tekent. Theo Kempeneers h.e-eft de �gel• 
fo:n:n en is voorzien va.� oen machine pi2tool. 
P.van .. $11 w�t al .·emeen &'. 'arthan.del .ar genoqms• Zeker is .dat hij in 't9lt.4
� el geld heeft verd:t�nd. o:n. Véel Duits-er -o"a.nuns v,,. Ti nt'ay bij hemk:Wamen.
rJ: dit uitsluitend vo� bloemen kopen te doen is: gewea t. is nog ni t, b •ez
llij heeft getracht• ook door w-. .1u1ermctnnt van Kempen· rs in de il1ee;ale bewo•
ging te k 1en. maar h_j erd doo"' ons altb.M.s niet toegel �tèn Q!!@t algen1:een 

zegd werd t hij 
· 

z rte p-ie as. voor mijn ct-.d-rdu.:Lken in Aug.194; 
h ilt ve 1 angane; met r-.van well. In mijn l.'.rlàerd.uildsijd van 27 l:1u.g.'l943 
de d t P. \ ell zv.e.rtwlndel zou. doen. wat w&J.11.cht s.!'gele1d erd ti.it 
si n ot uit ven (bouw wanne kas� verfi�mg winkel -.a . legg:m w v rlei 

c.). , 1n die t!Já. il.de ik geen ea.m.octie meer :m t 1· hebben. da _ it. 
z artbe.nde'laar er0 r vind dan ·.QDJ!l:ige brood n.s.E� - Vau. 1ell i eert dit 

tu.urlijk ops rkt gevoeld. Kemp nee:ri wild z'ic.h llior <".P 't laa.t�t 
luit n bij de o.o. dit ,eigerdo ik oa· · ik hem 1et kGnde. P.1.j g 

j d vera mal.on or 1k en oor·ioht ove.� hem had antv: gen d Ge st -
1 jk C t. Qo.: dit !r::ac. ik a:itk on. Va:n het -C.!e\1eat l.ijk d.o �ijn



.:.,e -n ge(5cvens af inlieht:l.l1 _on a::..ngs.o.nd - F"or:1 ,noor-s vor .... trekt. Op de 1 e dng 
d ... h�v.r:tjding vroor;: fempc::1eers me u- 8ffü o"n. band on een lee1.timatiebowijs. 
Ik i.1eb herD. ve1"'t'.ro.zon n�r ac pJ .• v.Ca:1wnnd.ru1t w.H,:ru.. on" Q"'", .. C.!).i; dié llcr1 beter
kend.a en <J.:tc. h.e ,ft h 'i &.!l.D. e._.;.. GOf.s.Olv::in. 

11..ju :bc1r"ü: is" c.1n. t en P. Yt1.n �.'( ll en '1hoi'b KBûî.ponoorr-1 !.lij ir1 c3n slecht 
boGt-cjo �a1J.lcn pJ.,an.tncr.:. bij mijr- f:l.'1i:to:r.1tc1ten. 

- Ock hebben r;;l.c:ti"':..l. etr�gba1ingo voorcoc.acm b:tj he"t verber•c.on vs.n eer_ l!lne
ricu.ans.che piloot Wé\"1.l: co:.::.. mijn.er- rm.:nscnar.r n op lest �,ar-. .  t.ti.J hot €H,rnt,,-=; de
ha.ntl in h.9.<. D0 piloot werd verborgen c;o2011-dr:ln tot i:Hu1 ctc bcvrijd.ir1.s� zonde::,
dat ,p. va...."l. oJ.l of terTup i� .• ocrn :,:.� te� �.r!.t�r .• i: zich t�7o·n.è.. 



Voorlopig rap�or� 
)ID.o ......... 1îS ,.ilh.Joh. 
1:1.UYS v,.ill1.Ant • 

over HUYS en HUB "RTS 
geb 7 April 1918 
geb12 Jan. 1920 

Loe net conta:Jt tot stana. 1ewa9.:. 

üp 5 Se1nemoer 44 kotüt .nubert.s mij achterop en vraagt mij o.f ik hem 
ipen oev .üen kan 0eve:1n i ve:rbrmd ruet dad-en van sauotage. iiij kent 
miJ alleen maar als onderduiKer. Al1:.> ik hem ze6 dát volens de radio 
eike daaá van open),,1.jk verzet no6 verboden is vertelt hij mij dat een 
zekere t.�antje Hoe}fs uit Oostrum hem en Huys gevï.Caacct. .'1eeft om mee te 
helpen 't 'poor o1 en te bre.t..en in do buurt van i:ieru:ay. Diazelfde 
Lo1;.;i_.::.. zoü ook nog met en.i{ela menst:1n drao.en van O.t: Dui tae � ee:rmacht 
heoaen doortekniJt.- Zij hadden het contact r::iet hun leid.er:.; verloren 
en NÜ,ten nu niet wat ze moesten doen orr.. zich Vtdrdiclnntelijk te t1c:1ken 
voor ht::)t va erland. Om misschien eventueel o!l.heil te voorkomen heb 
ik heil, een soort beve: geguven 01!1 te zor58n dat hsat .spoor in geen ge
v�l b�s�hadied mocht worden. 
Vail Oclide tist iK dat ze gedurende ue oorlog een soort wapenhandel 
a.rev_;Q. en vcrq.e.r e;eleef<i üebo1Jn van de zwarte hane1�1. Jok is het mij 
uit verA.larü1gcn van diverse r;iensen e:;ebleken dat zij aan die zwarte 
.haTJ.d1::l op �en uar.J.ige man1..er een soort illegaal tintje wisteri te ge
Vèn. um achter ver�chillende van die dingen te komen heb ik toen, 
met mcddweten van L .o .Horl:>t, nadei.: con.tact net hen gezocht •. 
vp 7 Sept-e:1ber trof ik hen opnieuw, �aar nu. om met hen te vergaderen. 
Hij aeze besj,)retineen is mij het volëena.e geble.Ken. 
1) Zij ,:-erteldeu nij dat op d.ie bewuste avonu het spoor toch was open-

geb:roken en viel op, een zeer deskun.d.ige :ti:i.Jze ter hoogte vá.n een
beek die even boven hJt spoor bij Tienray het spo�r kruist. Er lagen 
en.teele balken en zware ::steenen op het spoor, sluitstuk.ken waren los
gemaakt ;;nz. Vol6i:;m; un bewd"ring hao.a..en zij dat weer ..runnen herstel
len voor dat er een treir passeerue. 
2) Zij leve:zdeu · �va_pens aan ee11 or0anisutie in lûüstexctam en van die

organisatie hebuen zij bepa lde opdrachten gek.regen. (:lie hiervoor
het ver.ilng van kfil Bij 1.1) ·

3) 'i""'egens de omstandigheden ,as ieder· contact met Amsterdam verbroken.
4) Als ge-schri:f'tr.m ontvintSen zij van Amsterdam een enliele keer TrtOU\,.

meestal echter olaadj�s die v�n a tot z vol �tonaen van schim�
op de Duitser (Conuu.nistisch'!??).

�) Hun �ontact punten zijn geweest: 
Dr.Lijsoen Amëterdam 
ffrits L. Heerlen 
$meds America 

(eventueel ook uitho:ren over �·r .... �eiren, $irooptao.r.l.iottUID) 
6J Wapens voorde organisatie kreeen ze door de bem adelint; van I5üns, 

.l:üjksuuitse1. te Tienray, waarmee ze steeds in contact heboen g_e-
staan. 
.1.1eze .öüns staat volgens hen zeer hoog aangebchreven te Tienray om
dat hiJ veel 6ijzelaa:rs uit ae gevangenis zou heoben bevrijd (17) .. 
Bi.ins is zeer anti-N .s .b. In a.i t veroana. is het wel aara.ie; op te 
mer.Ken dat 1:1.van Box.tel, mari van ong. 26 ja�r, knecht van :öüns, 
steedö in verbinding gestaan heef't met ct.e .!'� .s .B. ring llorst. 

7) Zij Naren in het bezit van:· 
j revolvers J,8; 0,6; 0,6.
1 mach.pistool

Deze wa1)0ns hee:f"t biins voo:r hen in bewai-ing omdat hij aal! hijks-
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·uitsar wapen.s in zijn bezit mag hcboen.

8) Verder ver�laarde z� áat ziJ oij hun werk zeer veel
uen hadt.en van hiek en .ben, omdat deze veel te vriJ
weri<..
Hun leziti.[t-".W-è-r de razzia te Tienray

Bünt. had hen i->.\êTooonlijk ge#aarschuwa. dat het gevaarlijk zou. ,1w.rden
in 'l ienray. 6ij r1eoben à.ie waur::whuwin6 doo:r:r,egeven aan d0 llitU8en van
Tienray maar zij menen dat de mensen van 'l'ienray hen niet vertrouwen.
(De grond voor dat wantrouwen begriJ:pen ze 1.1iet) Toen is a.e razzia
gekomen waarbij ooK Hul>erttl gepakt is. Up het !!loment van arrestatie
di.'Oet: hiJ een :revolver. vver het weginoffelen van deze .re vol ver heeft
hij o.!Î ve ... Bchillendc manieren een verhaal opgedist. Zie de bijlagen.
Na de razzia heeft 13-t"ns de Staatspolitie op6ebeld en daar gedaan ge
kregen dat al de gijzelaar� weer ov vriJe voeten zouden worden ge
steln. Zij zijn toen naar di� mensen toe gegaan om hen te verzoeken
om .oUns te 6aan ·oedankén. Onbegrijpelijk vonuen zij het dat de mensen
dat niet deden.

Verder vertelde ze dat bij Büns aan huis in casetten voor oneeveer
Fl.5/JOü • .JOO.- aan goud moet zijn. led.ere Büns moet een rin6 drag_n
ter waarde van B'l. dO .000 .. -

Om nog achter mee1: dingen t .1mnnen ko1.:1en heb ik· ze een �e;t'ingeerde
opdracht gegeven. Tussen V..i:' 57 &n 58 zou het spoor worden opengebro
.ken. Zij moesten proberen bei1,e daders onschadeliJ � te ma.ken. Van on
ze Kant opereerde daar ook een �atrouille. Up de�e opdracht volgdè
een bedankje voor de hulp met de raededelin6 dat beide aaders door on
ze mannen gepakt waren. Tevens met het verzoek zich verder rustig te
houaun tot nader order.

J)aaraan heob�n zi.1 zich niet gehouden. Op eieen houtje zijn ze over
al .:.an het vragen segaan om aan::;luitin0en te- bmw.rkstellic.en bij het
ondergrondse leger en om wape!ls lo;.:; te .trijgen.
Door middel van ee.:1 gefingeerde opo.rac:i.1.t hebben wij ntm op Zaterdag
16 Se�t. uit de Neg geruimd en opge&loten, omdat ze toen boven op
de lijst stonden om opgehaald te worden en ook te gevaarlijk we:rden
voor ons werk.

Persoonlijk ken ik Wiel iiuy:;i als een la<igstuand u.arrn ., zwarthandelaar
in net g.root.- spoo.ckatholieK enz. hubert..::; o.oct in geen enkel op

zict1t voor' hem onder. Beid.e ziJn o.e get·uiekote leut;t::naars ûie i.i.: al
ooit ontmoctt� •

• ls nau.;e samenNerkers van Büns die, volgens een verklaring van Fr.
Schattorje te Horst 'n Gestapo agent zou ziJn (Jeu van den· euvel)
bestaat_h�t vermoeden dat b�ide voor de Gestapo of cte 0.D. hebben ge
werKt. Teven::; ·Destaat net v,::rmoect.en dat zij ;:,Chuldi6 zijn aan de
razzia te 'fienray en America. In dat veTbanu zou rnen d.e gevangenne
ming van ciuberts kunnen zien als een soort camoufla5e.



R � .P P û F. T 
etreffend.e: iel Huoertö en \iel HUYS: 

'iel lluberts: zoon var Th.Huberts, wonende btations�traat 1- }6, Tien
ray, een huü, dat door 9!' p van d.e bevolicing. liever vci·
meuen uan oetreuen wordt. bx wordt daar sinds het begi� 
van cl..., aorloe; zeli::r· g.co� aan a iarthandeL gedaan. 
Hij ueelt af en toe gewerkt·als schilder, voor het oog 
van de mensen. ;:.eer vaak liep hij in sohilderstenue, ter: 
wijl hij ZB�er niet werkte. 

1� ,1u1s: Schoonzoon van Th.Huberts, \VOnende sv,olgense 1eg D 11. 
Heeft al 2 à 3 jaa..t· niet !!teer gewerkt. 

• eects v:.lJ1af 25 ei '45, de d<Àtum .11aarop ik in rl'.ienray mijn werk begon,
we1·lien mij de vrienden üuyö-.ci.uoertó als zet;r onoetrou,irbare, moreel
laa6::ltaa.nue grove zwarthandel.Aars voor -e�teld. Di..k:wij le r1erd mij de
raad g�gevcn toch vooral voor �en op te passen, want Pze zijn verk�erd
�eze m�nin5 heb ik ook gehoord van oensen, die z er onJcctief zijn in 

- hlll'.l oordeel ovex do"tpsgenote11. Toen j_k meer en meer ove:r.: dit twoetal
.1:100.1.d.0, · heb ik o.a. den Pastoor over hen geadviseeru. Hij zeide ·�y:
"ouu. je er zoov-eel mogcliJk vanctaan. Het zijn de lastig:;;te parochianen
en volg� ,.i-.:. X!dj' pro��eren ze aan hun grove zv.iarths.nd.el ee _ illegaal
tintje te geven.
V rzoeirnn om inliohtineM ove� het gedxag e� de handelingen van d.:i.rt
twe0tal ontvihg ik o.a. uit Jm;;;tei·ct.am, .. oe::truona., Venlo, fenray, .Bergen,
Uit alle verzoeken om inliGhtiugen bleek dat men deze twee niet ver
tl:ouwde en veroaoht van wa11enhandel voor con....iütüi:>tische richtingeµ.
AI::iste:rciam: Huys k.reel; cont· et met .LJr • .Liijaer , die é.' J .1ünaè1·en via de
organi��tie in · •ctnD aan ons ter verzorginz had toevertrouwd. �'nkele
d&.r·en na ó.i t contact },:;wam .i:ir .Lij sen zedi: Vt:J:rontwa.s.i.rdigd bij e organî-
sati eü beÁluagde zich over e .·roote onverant1rooruelij,K:heict, om
Joodse kinderen aan de organisatie in 1.'ienray te te vertrouwen "die
totaal ongeöc��kt was vo-0r dit werk, zich met üit werk verr/iJkta en
bonnen van de kaarten aohter.l..liè1-d, vooral t:>uiker- en bot�rbor,s. J.ie
Joodse kindere 1 motH�ten zeker uit Thmray verplaatst �ordeun.
Ik hes;Jhuldig huys van verdachtmaking en iu op�praa.t::.bre ging van een
fa- • die ru:L:.1 acht maanden in totru-ü pL:i.i. 1JO Jooe1se itina.ercn. in huis
heoben Ji.,;had, toto" t er e�n.1 ge:$Cl.ii.kte plaats evonden was. Zieke ·i -
deren· ;�re.en ó.aa.r �1 tijd Vè;t:pleti6û.

"werm'ond: Vo16e 1s 11.oert:!o:nd. zoud�n ze in Binahoven in een knok' loeg
zi tt1::n, o.i:., oon eü s"t;al voor "z ia .. :tha.nue_. Ik hlëiJ toon geze,:;d, dat ii-r
di� lui niet "'o"i laten o_ppa.i..xen, bi;;. georek aan be�Jijsmut ... riaal.
v1t de ve1·zoû.:een om ir.t.lichtingen uit Venlo, Venray en .tiergen lijkt
�� v·•rdacl.t 1JOraen van !Mo.:rthandel en co2r.:1uni..-Jtische activiteit ..
Desin ::;e9tembi:;r '43 plaatste ik een Jood.� meif;IJ� bij :Oaa.te1 Grad in
Oird •. lube;;:tt> heeft o.it oeisj(� uit�ehoord, dat daarna ib ifle"'gelo�>en
oij .,ubc.rts in T. ;is terecht.;;eJ<:.omen en daarna bij onl:> i.::> georacht.
pd'1t Hubt:rts zou z· ijgen heboen ..,..,-iJ toen biJ Huy� een ,Jooós tliÜBje 
e la:1:tst, alti NOODè:lAA.Tl-.�GEL. Of'óohoon we uitu:rui.;._ clij.Y gezega. haaden, 

dat alle corre��ondentie via ons mo�st gaan n niet per post, �eru er 
de volgende cü1g door hen reeds opeebeld naar A' dam, il'U:t.ardoor het oon-

act met 1r.Lij�e. tot �tand kwam. 
hnd rhal ve i..·1aano. laj:, ..;;r -tilfüm ze het kind ,'il.Jt ziJn, omuat .Büns ge
zegel haa, dat hut veel te gevar1.rlijk was zoo'n .ieb d in huis ti.; heooen. 
lluyo verp l atstb t-O(;;n met onze toe�tc min5 1 et kind naar t,eutel.1ngs
bergen in '/enlo. Later NO:cdon �,e er van bebchuldigd. een suikerbon v· n 
de kaart" tc:ewald te .heoben, 11an h. mist'e de suikerbon. Ze.iter is dat 
· 1ij een vol 1c:Hiit,;e Áaèl.1 t oiJ duy.; voor .rt. hebben afz;ogeven • .Na dri
.J K n .i· .:5- et kind �e...::r bij tl �::; t�rug. Alo e het .kind wilden v�r
plunt�en, kon.uen aan de cteur olijven öta,.�n: ze wilden eerst weten · àar 
w l·ei inti n ,,,_r toe b:racht�r •• 
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D� Pastoor 0af nu liever nog gd�n v�rklaring over a.eze twee mensen 
tJ.f • .  et Iiuys en .t1uberts .,erkte samen: i:.artin h.onee!l lm. 24 jaar, 

'doiu:ex uiterliJ.t:, wonende '1
1ienray L.41 en h.v • .tioxtel, Ltnecht bij Büns, 

een to:taal vermofte Hollande:r plm.�6 jaar ouu. • 
. ·101 Luys heeft verschil.lende o1em,en geze.&c.t, dat ze bij }wm inlic.b.

tin�en k.U11nen ki�ijgen VOO)..' f'inanciele st un aan ona.e:rdui.kers. V,aar 
haalden ze dan het e;elu vandaan'! l.ic heb no0 geen enKel 6evé:il ge.hoorn, 
dat ze werkeliJk gelct hebb�n uitbetaald. 
liuys heef"t altijd in ){ehrmachtstreinen gereden van en-naar A·dam, 
waa- hij vrij regelmatig naar toe eing. Hij heeft 2 joden in Tienray 
een J:' • .B. verschaft met i u::iNeiti van de N .s.

Een ra1,po1·t van de \�achtu eest er vw1 Wans�um V .i: .;, inkel liJ.h.t ..ie zeer 
geschikt, aangezien hij ze0r voel van d ze pertionen schijnt te wet�n. 

Potlood-notitie 

liuoerts � �·ienra;y 

Zouden door .ciUys-�iube.rts 
zijn ·ondersteund. 



Bijlage No 1 
Verkls.ring van .!."iet 

H!..lbe.rta }::ornt i.!lè teeen eü zet5t tegen me dat hij er ,;-1eer 0en hee1·t. 0p 
mijn v1·aag wat .11ij dan he.;ft ze6t .hij: neen revolver". Hij t,;ing die weer 
weg brengan. Toen ik deed alHof ik er nietu van bdloofde vroeg hij mij 
0 f i .6. L'h.H:i g Îllt5 • 
hij gingen naar .:afe Verhel5gen in 0oötrum. Ik eint; achteraf zitten en 
zag hoe er een r:1eis,je na:.tr liuberts Kwaui en van hëct een revolv�r kreeg. 
Daa.cn=t ga:f ze aan Hur;erts de opdraclt om een munitieopslagplaa..tt:. te 
uleriok in tektming te brent3en. 

Bijlage No d Verr:larin,; van kantje Hoeks 

Deze twee doen grof aan de zwarte lrnndel. vp 4 o;f 5 Seytembe:r hebbën 
zij rni,i gevraagd om mee te helpen het �poor open t.::: ore1.cm. I.!i. .heb dat 
niet gedaan. Tevens vettelde ze miJ d:at zij sam�n ae d.raa.en h,ei'adden door
geknipt bij het spoo:r. Huys heeft daa.rbiJ oy wacht .::;e.::;tai1.n en nuberts 
hoeft de draden àoortoknipt. 
Zij heob,m net spoo1 opent,1:::b:cok.;11 et .w .z. zij hebben en.Y..ele schroeven er
af g<:d.raaid die er door het spoorweg.c>ersoi1eel "lieer ziJn O.i,JZ,e,ve1zct. 

"' 

Huberts vertelue hem over zi,jn a:rridstatie dat de Duitser-> hew na:rieiJen. 
J.

1ij had ue revolver toen in de hanct.. \.ou schieten. DeuQ het nili.)t 1 gooide 
den revolver �og en lie� toen op de �uitscrs toe. 

' ' 

Buns wil oi1áe.rm.,.iaen. Huy..; zou ..1em dan a.rreöteren en dan c.an de gealli
eerden Ovèrl�veren ter tiescheruing. Oo� zou huys ü.an oeslag leggen op 
het huis van Eüns om het te v::i.'ijw�:ren V!m volks\r:roeet,_. 

De Joáen.ki.nde.ren door Huy� �n Hubert geplaatst zouo.en nog allem.1':lal in 
l.'iem.:cay zit ten te:r,1ij 1 de an de.reu op6ehaalu Lijn. 

.rlijluDe l�o ) Verklaring val,LVop_s!tl 

Ben ,ca.erlaiiGtH� ,.,S I:l&n J.{,,E.m bij de kci.pvlC1.�ir1 van urubtJevor:rt en-vertelo.e 
hem hoc hij 'bij d,:; .3� was terec.r.t0uko ·1en • ...ie Ké:,pelaün heeft Ll::ll, laten

· duiken in _,ot turn zond.er dat .lt.. t 1.:uikhoo:'Q a.lc&.:..:r er i(]t.:., v2.11 1vi1;:; t. La
ter hec::.ft cic t.S mr.n zelf &.ö.n hat Du.i.KL.oo.fd zijn ie�chieü,mi� verteld..
Lezc S0 ..::an i:..- o:::ü.sm0.:.:; bi.; de ki:?..J:ielau.n .;eko...:1e�·. en· 11ce ... ·t hc:w vertelu:
"Dat er t ;ee "iellic's biJ ht.--.!J g"kowen \'Jart:1n uit Tic:nray c:1n dat ûeze
hem �evr��ga Jaaaen om toe tu treden tot de geheiu� or�anibati�. Zij
zeid_n in contac!t te �taan ,-iet de cor:rmandant v<=:.n 1torst. Zij wisten
nog te v�rt0llJn dat er in de Peel een lo�er op de bee� wab g�br�cLt
om teg�n d� D�itsers te vechten.

j.).ij la . .;;e Ho 4 Verklaring van lirie

Huis ht:f fft onder mij ee<iienct in de mobilisatie. LiJ 0in6 viel' né.b.r de
kerk, maur niet gemeunû. 'i'oen ü_ rnoe�t onderctuiken ontmoette ik hem in
Tien1·ay. !iij V.Jrtelde dat hiJ veel ab.n z.'i�rte hai:iael ue0a en na der1
oorlog z�ker ni0t e1e0r zou wer_�cn. Voor on�eveer drie ma .... nuen telt:? �n
ontrr:oet tl; ik hem vrner. i.1ij v�.rtela.e toen dat hiJ in \ï;aponi:, deed. en vroug
mij of ik geen ,r-m1,i.m::; r:ieer wist td zitten. hiJ 6af ciJ de inuruk van
een z.rote lèfaak . .:r en o ;sche.i;>pe:r. Vertelde dat hij zeer vuel naar J..' d�m
reisde.

· · 

•roch zijn dit� lui 1::i.llt!bei ondergedoken. Ze vJerken · bijna nooit. IK heb
een öte::lc ven,1oeclen dd.t cli·J twee ook iets r.itt do rfü:zia in Tiènray te
mu.lrnn hebben. huys en Lubert:s gaan halen in l:.inut1.ovon.

De vorige week ontmoette ik beiden in Lottum. 4'/e vroegeri ne of ik geen 
zin hê!d om r:ie.1 te vechten • .GiJ vmren al in actie. '-'iJ stom.ien recht
st;re kt.> in vei·bindin,� met het hoo:r'c....t,,· 1 tier van .1.,rim" .bernhan •• Zij 
deden ziuh voor al!;; de leiuc:.c;;J vau ue helt, onuergrondse be..vet·ing in 
Limburg • .water vertelden 3cl aat. ze ;i::iest :m snboteererr. OoA zoudtm ze 
van de r·cherche ..:ijn. 1Jaarvoo1 haalden za het b�uankjc voo1 cten dag 
waaro·.; ir in .,et rapport l::ltaat 6E::;::,c •• reven. 
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Al meàeNerÁer heoben za een jongen v�n 24 jaar, een zekere rton0en, 
uit Tienray. Zij halen bij cte boeren alle� weg, en ik 6Cloof zelfs 
'Üat z� overvallen ge1lea2,ct heb"en terwille van hun eigt:?n zak. Bij een 
oliesl:'lger in Tienray hebben ze etm '7':5 liter olie staan. (Tu"Cleven,
controleur vrRg�n). _ · 

:Bijlage No 5 Verklaring van Jeu van den .w.euvel 
Buns :::10et teg:�n !:>chattorj e gezegd hebben a.at hiJ van ae Lrestapo was. 
Hij zou geen mensen b.andrat:;;en maar er zoove.al oogeliJk vrij zien te 
maken. 
Bijlat_;e 6 Verklarin; van Iluys en Hubert5 zel.f 
Hierbij gaan twee oorspronkelijke ::;tukken ::..n het ha.H.ü,chrift van ver
UlCedelijk Huy.s. In het eerste zeg[,en ziJ dat .Ja.::itJe hoe!.{� en nongèn 
resp. üobt:cum en üirlo aans_prairnlijk. zijn voo1· het Cl.oo.1knippen van 

_ draden. Ik heb deze twee gesproKen. hOnt;en, aen med.evn�:rker vs.n .Piet, 
weet �ele8aal van niets en is als zodanig vals aangeklaago. �antje 
hoeks· weet helemaal nietd af van het �poor dan dat hij het rr1ee heeft
hersteld. 
Uit het tMveede manuscri.Pt moge hun onvoorzicntige tactiek ent.. blijken.

Bijlage 7 Verklaring van .r':rans 
De o.rz;anisati;] heeft bij :1uyb een joC1enrneisje rr..oetcn ueghalen. Dit 
meit.,je h, naar· f.merica gebracht. lluys en uuberts zijn naar c.at kind gaa 
zee.ken en ze- zijn er .mee in contact gekooen k.8rni;.;; zonuag . ... ij zijn 
meta.at Kinu, uat bij anaere meisJes was, overgegaan en heboen bij een 
cafe (de villa) waar een plaatje voor het ráuo_hing "Voor Jocten'Verbo
den 11 tegen haar g,rnegd: "Nou weet jij he� wel ,Tine.h.e. ZiJ he oben lang 
lol)en zoeken naar a.e plaats waar het meisJe zou zijn onûergedoken maar 
ze h�bb0n nieto kunnen: vinuen. 0veral lan0::; de huizen heobèn ze g�1:.1.n 
zeggen dat ze van a.e organisatie waren en hie.r in 1.merica een Joden
meisJe hada.i;;;n ond.ergeoraahi, maar niet mBer _precies wü;;ter waar • .rlij 
v.d.Voort hèouen �e hun revolver laten kiJKcn .;:m ve,!l ovur huL �1erk ge
praat 1�et de noaige aua�e verhalen.
Bezwarende feiten: 

1) Zij hebben uut I.!leü;je gezocl.Lt waar ze niets meer mee te ma
ken haaa.en

2) Veul te onvoorzichtit ge wee�t (revolver)
3) Het meibje alö Joe.tin aan anaeren bekend t;emaa.r..t.

Voor bijlaee 8 zie het rapport van NieK en Den. 
No6 eru:..ele lo�se feiten 
Zij zijn steeds zeer onvoorziclltig �ewee�t met de r0volvers enz. Zij 
droe6en ueze altijd bij zieh en liet'-'n deze oo <: aan de Îilt:.m�en zien 
zoctat vrijwel gehe�l 'l'ienray. geweten heeft dat zij deze hauuen. Tegen 
de mensen heboen zij .altiju de meebt onrnot:eliJ.ke ve.rhalc:n verteld over 
al hun daden op illegaal gebied alleer al om zich rnaa1.· interessant te
ma�en bij ae mensen. 

/ 



afschrift. 
Bijlage 6 1) 

Geachte Colega 

i'?ij hebben het zoover uitgezocht var. Griendsveen draûon , dat is 
Maantje Hoeks sn die zwarte V9.ll Rongen, die bakl:er. 
Piet kent hem wel. 

Niets aan spoor 
gedaan 

. 
lv 

Vried Crit 

die heboan defeniticf bekend. 

Groette •. 111 

3ijlaga 6 2) 

Bven een dringend be1:icht voor U. .:ij zouden J1<.liefst voor vanavond 
�/ 8 uu1' spreken over het onclerwe1·p wapens we zijn be-zig met 7 wppena 

uit I.,ottum. Het gaat zich maar me1::r alleen om de vertrouwens kwestit 
dat as �ine en ?rans die U genot�ert hebt ond�r die beide zitten die 
stukk·:m. Z:bj komen vanavond om half n�g�n aan het kruis, daar moeten 
wij dan ook zijn en krijgt die persoon trans vertrouwen in ons door 
het een of ander te legi timeeren zullen wij direlrt de wapens meekr ij 
gen, maar we ku11nen ons niet legitimeereru,i als alleen door ons ge
sprek hun het vertrouwen in te boezemen. ,,ij zijn niet gèo:rganiseerd 
en zullen daardoor verkeerde dingen gaan doen als ze niet door ons 
worden onder handa ge.nomen, · dat hebb,m •:.tij wel gemerkt. . ' 
D'.lB _krijgt ü dit bericht nog in tianden voor va.na.v end, dan bent. U 
ook om half nogen aan het kruis s.v.p. zoo niet dan zullen wij het 
wel zoo ver mogelijk klaar spelen en verwachte �oo spoedig mogelijk 
baricht van u voor eventueel gesprek te vot>ren. Bn die. jongens ver" 
langen aangesloten te worden, omrede ze al een j�ar op eigan houtje 
ge•uerkt hebbcn.i. en verl�ngen overgègeven te worden �t.n den postcomman
dant hi�r of daar. verders weten zij nog niets omtrent dé opzet van 
de beweging. 

Gróet till. 



over HUYS en 
.;;...;;.�:..:::..;::;...;.;:::;..i___;::c..::;:;.c...:...;;;...:;:.._;;_...::.. 

geb 7 April 

HUYS Wilh.Ant. geb12 Jan. 

Hoe het contact tot stand kwam. 

Op 5 September 44 kor.at rtuberts m1J achterop of ik hem 
geen bevelen kan geven in verband met daden Hij kent 
mij alleen maar als onderduiker. Als ik hem zeg dat volgens de radio 
elke daad van openlijk verzet nog verboden is vertelt hij mij dat een 
zekere Mantje Hoeks uit Oostrum hem en Huys gevraagd heeft om mee te 
helpen 't spoor open te breken in de buurt van Tienray. Diezelfde 
Hoeks zou ook nog met enke.le mensen draden van de Duitse Weermacht 
hebben doorgeknipt.- Zij hadden het contact met hun leiders verl9ren 
en wisten nu niet wat ze moesten doen om zich verdienstelijk te maken 
voor het vaderland. Om misschien eventueel onheil te voorkomen heb 
ik hem éen soort bevel gegeven om te zorgen dat het spoor in geen ge
val beschadigd mocht worden. 

� 

Van beide wist ik dat ze gedurende de oorlog een soort V1l_apepJ1axidel 
dreven en verder gel_eefd hebben van de zwarte han'ëiiIT: Ook is het mij 
uit verklaringen van diverse mensen gebleken dat zij aan die zwarte 
handel op

1 een handige manier een soort illegaal tint.je wisten te ge
ven. Om achter ver::;chillende van die dingen te komen h8b ik toen, 
met medeweten van L.O.!iorst, nader contact met hen gezocht. 
Op 7 September trof ik hen opnieuw, maar nu om met hen te vergaderen. 
Bij deze besprekingen is mij het �olgende gebleken. 
1) Zij vertelden mij dat·op die bewuste avond het spoor toch was open-

gebroken én wel op een zeer deskundige wijze ter hoogte van een
beek die even boven het spoor bij Tienray het spoor kruist. Er lagen 
enkele balken en zware steenen op het spoor, sluitstukken waren los
gemaakt enz. Volgens hun bewering.hadden zj_j dat weer kunnen herstel
len voor dat er een trein passeerde. 
2) Zij leverden wapens aan een or6anisatie in Amsterdam e� van die

organisatie hebben zij·bepaalde opdrachten gekregen (Zie hiervoor
het verslag van PIET Bijl.1)

3) Wegens de_ omstandigheden was ieder contact met Amsterdam verbroken.
4) Al-s-gesch:r:iften ontving-en -·zij- van- Ams-t-e:r-dam -een-enkele kee-r---THOUW •.

meestal echter blaadjes die van a tot z · vol stonden van scllimp enz.
op de Du�tsers (Commun�stisch???).

5) Hun contact punten zijn geweest:
Dr.Lijssen Amsterdam 
Frits L. Heerlen 
Smeds America 

(eventueel ook uithoren over Fr.Keiren, Siroopfabr.Lottum) 
6) Wapens voorde organisatie kregen ze door de bem. ddeling van Büns,

Rijksduitser te Tienray, waarmee ze steeds in contact hebben ge
staan.
Deze Büns staat volgens hen zeer hoog aangeschreven te Tienray om
dat hij veel gijzelaars uit de gevangenis zou hebben bevrijd (17).
Büns is zeer anti-N.s.B. In dit verband is het wel aardig op te
merken dat H.van Boxtel, man van ong. 26 jaar, knecht van Büns,
steeds in verbinding gestaan heeft met de N.s.B. ring ilorst.

7) Zij waren in het bezit van:
3 revolvers 0,8; 0,6; 0,6.
1 mach.pistool

Deze wapens heeft Büns voor hen in bewaring omdat hij asf!:. Rijks-
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wapens in zijn bezit mag hebben. 

V�rder verkl�arde z3 dat zij bij hun werk zeer veel hinder ondervon
den b.àdden van Niek en Ben, omdat deze veel te vrij waren in hun 
werk. 
Hun lez�ng.over de razzia te Tienray 

BiL�s had hen persoonlijk gewaarschuwd dat het gevaarlijk zou worden 
in Tienray. Zij hebben die waarschuwing doorgegeven aan de mensen va� 
Tienray maar zij menen dat de mensen van Tienray hen niet vertrouwen. 
(De grond voor dat w antrouwen begrijpen ze niet) Toen is de razzia 
gekomen.waarbij ook Huberts gepakt is. Op het moment van arrestatie 
droe5 hij een :revolver. vver het wegmoffelen van dèze revolver heeft 
hij op ve�schillende manieren een verhaal opgedist. Zie de bijlagen. 
Na de razzia heeft Büns de Staatspolitie opgebeld en daar gedaan ge
kregen dat al de gijzelaars weer op vrije voeten zouden worden ge
steld. Zij zijn toen naar die mensen to� gegaan om hen te verzoeken 
om Büns te gaan bedanken. Onbegrijpelijk vonden zij het dat de mensen 
dat niet deden. 

Verder vertelde ze dat bij Büns aan huis in casetten voor ongeveer 
Fl.5�00.000.- aan goud moet zijn. Iedere Büns moet een ring dragen 
ter waarde van Fl.20.000.-

0m nog achter meer dingen te kunnen komen heb ik ze een gefingeerde 
opdracht gegeven. Tussen WP 57 en 58 zou het spoor worden opengebro-
ken. Zij moesten prober�n beide daders onschadelijk te maken. Van on
ze kant opereerde daar ook een patrouille. Op d€ze opdracht volgde 
een bedankje voor de hulp met de mededeling dat beide daders door on
ze mannen gepakt waren. Tevens met het verzoek zich verder rustig te 
houden tot nader order. 

Daaraan hebben zij zich niet gehouden. Op eigen houtje zijn ze over
al aan het vragen gegaan om aansluitingen te bewerkstelligen bij het 
ondergrondse leger en om wapens los te krijgen. 
Door middel van een gefingeerde opdracht hebben wij hen op Zaterdag 
16 Sept. uit de weg geruimd en opgesloten, omdat ze toch boven op 
de lijst stonden om opgehaald te worden en ook te gevaarlijk werden 
voor ons werk. 

Persoonlijk ken ik Wiel Huys als eert laagstaand mens, zwarthandelaar 
in het groot.- spoorkatholiek enz. Huberts doet in geen enkel op
zicht voor hem onder. Beide zijn de geJwiekste leugenaars die ik al 
ooit ontmoette. 

Als nauwe samenwerkers van Büns die, volgens een verklaring van Fr. 
Schattorje te Horst 'n Gestapo agent zou zijn (Jeu van den Heuvel) 
bestaat het vermoeden dat beide voor de Gestapo of de S.D. hebben ge
werkt. Tevens bestaat het vermoeden dat zij schuldig zijn aan de 
razzia te 'ribenray en ,America. In dat verband zou men d.e gevangenne
ming van Huberts kunnen zien als een soort camouflage. 
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No 1 
Verklaring van Piet 

Huberts komt me tegen en zegt tegen me dat hij er weer een heeft. Op 
mijn vraag wat hij dan·heeft zegt hij:"een revolver". Hij ging die weer 
weg brengen. Toen ik deed alsof ik er niets van.geloofde vroeg hij mij 
of ik mee ging. 
Wij gingen naar Cafe Verheggen in Oostrum. Ik gine achter�f zitten en 
zag hoe. er een meisje naar Huberts kwam en van hem een revolver kreeg. 
Daarna gaf ze aan Huberts de opdracht om een'munitieopslagplaats te 
blerick,in tekening te brengen. 
Bijlage No 2 Verklar�ng van 1V1antje Hoeks 

Deze twee doen grof aan de zwarte handel. Op 4 0-f 5 September hebben 
zij mij gevraagd om mee te helpen het spoor open te breken. Ik heb dat 
niet gedaan. Tevens vertelde ze mij dat zij samen de draden'hiadden door
geknipt bij het sp9or. Huys heeft daarbij op wacht gestaan en huberts 
heeft de draden doorgeknipt. 
�ij hebben het spoor opengebroken d.w.z. zij hebben enkele schroeven er 
af gedraaid die er door het spoorwegperson_eel weer zijn opgewerkt. 
Huberts vertelde hem over zijn arrestatie dat de Duitsers hem nariepen. 
tlij had de revolver toen in de hand. Wou schieten. Deed het niet, gooide 
den revolver weg en liep toen op de Duitsers toe. 
Buns wil onderduiken. Huys zou hem dan arresteren en dan aan de gealli
eerden ov-e-!leveren ter bescherrning.·ook zou Huys dan beslag leggen op 
het huis van Büns om het te vrijwaren van volkswoede. , 
De Jodenkinderen door Huys en Huberts geplaatst zouden nog allemaal in 
Tienray zitten terwijl de anderen opgehaald zijn. 
Bijlage No 3 Verklaring van Vondel 
Een Nederlandse SS man kwam bi.j de· kapelaan van Lrrubbevorst en vertelde 
hem hoe hij bij de SS was terechtgekomen. De kapelaan heeft hem laten 
duiken in Lottum zonder dat het Duikhoofd aldaar er iets van wist. La
ter heeft de SS man zelf aan het Duikhoofd zijn geschiedenis verteld. 
Deze SS man is onlangs bij de kapelaan gekomen en heeft hem verteld: 
"Dat er twee Wiellie's bij herri gekQrnen waren uit Tienray en dat deze 
hem gevraagd hadden om toe te treden tot de geheime organisatie. Zij_ 
zeiden in contact te staan met de commandant van Horst. Zij wisten 
nog te vertellen dat er-i� de Peel een leger op de been was gebracht 
om tegen'de Duitsers te vechten. 
Bijlage No 4 Verklaring van Arie 
Huis h�eft onder m1J gediènd in de mobilisatie. hij ging wel naar de 
kerk, maar niet gemeend. Toen ik moest onderduiken ontmoette ik hem in 
Tienray. Hij vertelde dat hij veel aan zwarte handel deed en na den 
oorlog zeker niet meer zou werken. Voor ongeveer drie maanden geleden 
ontmoette ik hem weer. Hij vertelde toen dat hij in wapens deed en vroeg 
mij of ik geen wapens meer wist te zitten. Hij gaf mij de indruk van 
een grote lefmaker en opschepper. Vertelde dat hij zeer veel naar A'dam 
reisd€. 
Toch zijn die lui allebei ondergedoken. Ze werken bijna nooit. Ik heb 
een sterk vermoeden dat die twee ook iets met de razzia in Tienray te 

, maken hebben. Huys en Huberts gaan halen in Eindhoven. 
De vorige week ontmoette ik beiden in Lottum. ue vroegen me of ik geen 
zin had om mee te vechte�. Zij waren al in actie. uij stonden recht-
streeks in verbinding met het hoofdkwartier van Prins Bernhard. Zij 
deden zich voor als de leiders van de hele ondergrondse beweging in 
Limburg. Later vertelden ze dat ze moesten saboteeren. Ook zouden ze 
van de recherche zijn. Daarvoor haalden ze·het bedankje voor den dag 
waarover i_n het rapport staat geschreven. 
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Als medewerker hebben ze· een jongen .van 24 jaar, een zekere Rongen, 
uit Tienray. Zij halen bij de boeren alles weg, en ik geloof zelfs 
dat ze overvalHrn. gè_pleegd heb ben terwille van hun eigen zak. Bij een 
olieslager in Tienray hebben ze een 75 liter olie staan.(M.Cleven, 
controleur vragen). . 
Bijlage No 5 Verklarin� van Jeu van den Beuvel 

Buns moet tegen Schattorje gezegd hebben dat hij van de Gestapo was. 
Hij zou geen mensen aandragen maar er zooveel mogelijk vrij zien te 
maken. 

Bijlage 6 Verklarint, van Huys en Huberts zelf 

Hierbij gaan twee. oorspronkelijke stukken in het handschrift van ver
moedelijk Huys. In het eerste zeggen zij dat Tulantje Hoeks en .ttongàn 
resp. Oostrum en Oirlo a�nsprakelijk zijn voor het doorknippen van 
draden. Ik heb deze twee gesproken. Rongen, een mede11Verker van P'iet, 
weet helemaal van niets en is als zodanig vals aangeklaagd. �antje 
Hoeks weet helemaal niets af van het spoor dan dat hij het mee heeft 
hersteld. 

Uit het tweede manuscript moge hun onvoorzichtige tactiek ent. blijken. 

Bijlage 7 Verklaring van Frans 

De organisatie beeft bij Huys een jodenmeisje moeten weghalen. Dit 
meisje is naar America gebracht. Huys en huberts zijn naar dat kind 
zoeken en ze zijn er mee in contact gekomen kermis zondag. Zij zijn 
met dat kind, dat bij andere meisjes was, overgegaan en hebben bij een 
cafe (de villa) waar een plaatje voor het raam hing "Voor Joden Verbo
den" tegen haar gezegd:"Nou weet jij het wel,Tineke. Zij hebben lang 
lopen zoeken naar de plaats waar het meisje zou zijn ondergedoken maar 
ze hebben niets kunnen vinden. Overal iangs de huizen hebben ze gaan 
zeggen dat ze van de organisatie waren en hier in America ·een Joden
meisje hadden ondergebracht maar niet meer precies wisten waar. Bij 
v.d.Voort hebben ze hun revolver laten kiJken en veel over hun werk ge
praat met de nodige dwaze verhalen.

Bezwarende feiten: 

1) Zij hebben dat meisje gezocht waar ze niets meer mee te ma
ken hadden

2) Veel te onvoorzichtig ge weest (revolver)
3) Het meisje als Jodin aan anderen bekend gemaakt.

Voor bijlage 8 zie het rappcnt v�m Niek en Ben .• 

Nog enkele losse feiten 
Zij zijn steeds zeer onvoorzichtig geweest met de revolvers enz. Zij 
droegen deze altijd bij zich_en lieten deze ook aan de mensen zien 
zodat vrijwel geheel Tienray geweten heeft dat zij deze hadden. Tegen 
de mensen hebben zij altijd. de meest onmogelijke verhalen verteld over 
al hun daden op illegaal gebied alleen al om zich maar interessant te 
maken bij de mensen. 
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Betreffende: Wiel iluberts elll'Wiel HUYS: 
�. 

Wiel Huber\s: 

Wiel Huys: 

zoon van Th,Huberts, wonende Statiunsst�ien
ray, een huis dat door 90% van de bevolking liever ver
meden dan betreden wordt. E.r wordt daar sinds het begin 
van de oorlog zeer grof �an zwarthandel gedaan. 
Hij heeft af en toe gewerkt als schilder, voor het oog 
van de mensen. Zeer vaak liep hij in schilderstenue, ter-
wijl hij zeker niet werkte. 
Schoonzoon van Th.Huberts, wonende Swolgenseweg D 11. 
Heeft al 2 à 3 jaar niet meer gewerkt. 

Reeds vanaf 25 Mei '43, de d�tum waarop ik in Tienray mijn werk begon, 
werden mij de vrienden Huys-Huberts als zeer onbetrouwbar�, moreel
laagstaande grove zwarthandelaars voorg,esteld. Dikwijls werd mij de 
raad gegeven toch vooral voor hen op te passen, want·"ze zijn verkeerd" 
Deze mening heb ik ook gehoord van mensen, die zeer objectief zijn in 
hun oordeel over dorpsgenoten. Toen ik meer en meer over dit tweetal 
hoorde, heb ik o.a. den Pastoor over hen geadviseerd. Hij zeide my: 
Houd je er zooveel mogelijk vandaan. Het zijn de lastigste parochianen 
en volgens mij probeeren ze aan hun grove zwarthandel een illegaal 
tintje te geven. 
Verzoeken om inlichtingen over het gedrag en de handelingen van dit 
tweetal ontving ik o.a. uit Amsterdam, Roermond, Venlo, Venray, Bergen, 
Uit alle verzoeken om inlichtinge� bleek dat men deze twee niet ver
trouwde en verdacht van wapenh_aqdel voor com;;i1u,nis:tj.scn� rich:t-ingen. 
Amsterdam: I:fuys kreeg contact met Dr.Lijsen, die 2 J�kinderen via de 
organisatie in A'dam aan ons ter verzorging had toevertrouwd. Enkele 
dagen na dit contact kwam Dr.Lijsen zeer verontwaardigd bij de organi
satie en beklaagde zich over de groote onverantwoordelijkheid, om 
Joodse kinderen aan ,de organisatie in Tienray toe te vertrouwen "die 
totaal ongeschikt was voor dit werk, zich met dit werk verrtijkte en 
bonnen van de kaarten achterhield,_ vooral suiker- en boterbons� De 
Joodse kinderen moesten zeker uit Tienray verplaatst worden". 
Ik beschuldig Huys van verdachtmaking en in opspraakbrenging van een 
fam. die ruim acht maanden, in totaal plm. 100 Joodse k}nderen in huis 
hebben gehad, totdat er een geschikte plaats gevonden was. Zieke kin
deren wèrden·daar altijd verpleegd. 
Roermond: Volgens Roermond zouden ze in Eindhoven in een knokploeg 
zitten, die bonnen stal voor �warthandel. Ik heb toen gezegd, dat ik 
die lui niet kon laten oppakken, bij gebrek aan bewijsmateriaal. 
Uit de verzoeken om inlichtingen uit Venlo, Venray en Bergen blijkt 
ze verdacht worden van zwarthandel en communistische activiteit. 
Begin September '43 plaatste ik ·een Joods meisje biJ ·taaten Grad in 
Oird. Huberts heeft dit meisje uitgehoord, dat daarna is weggelopen en 
bij üuberts in T. is terechtgekomen en daarna bij om, is gebracht. 
Opdat Huberts zou zwijgen hebben wij toen bij Huys een Joods meisje 
geplaatst, E.ls NOODlVfAATREGEL. Ofschoon we uitdrukkelijk gezegd hadden, 
dat alle correspondentie via ons mo-est gaan en niet per post, werd er 
de volgende dag door hen reeds opgebeld naar A'datn, waardoor het con
tact met Dr.Lijsen tot stand kwam. 
Anderhalve maand later wilden ze het kind kwijt zijn, omdat Büns ge
zegd had, dat het veel te gevaarlijk was zoo'n kind in huis te hebben. 
Huys verplaatste toen met onze toestemming het kind naar Reutelings
bergen in Venlo. Later werden we er van beschuldigd een suikerbon van 
àe kaart afgehaald te hebben, want R. miste de suikerbon. Zeker is dat 
wij een volledige kaart bij Huys voor R. hebben afgegeven. Na drie 
weken was het kind weer bij Huys terug. Als we het kind wilden ver
plaatsen, konden aan de deur blijven staan: ze wilden eerst weten waar 
we het kind naar toe brachten. 
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e Pastoor gaf nu liever nog geen verklaring over deze twee mensen 
a:f. Met Huys en huberts werkte samen: Martin horigen plm. 24 jaar, 
donker uite:rlij1c, wonende Tienray D.41 en H.v.Boxtel, knecht bij Büns, 
een totaal vermofte Hollande:r plm.26 jaar oud. 
Wiel Huys heeft verschiL�ende mensen gezegd, dat ze bij hem inlich
tingen kunnen krijgen voor :financiele steun aan onderduikers. Waar 
haalden ze dan het geld vandaan? Ik heb nog geen enkel eeval9gehoord, 
dat ze werkelijk geld hebben uitbetaald. 
Huys heeft altijd in W�ehrmachtstreinen gereden van en naar A'dam, 
waar hij vrij regelmatig naar toe ging. Hij heeft 2 joden in Tienray 
een P.B. verschaft met Ausweis van de N.S. 
Een rapport van de Wachtmeester van Wanssum V.D.Winkel lijkt me zeer 
geschikt, aangezien hij zeer veel van deze personen schijnt te weten. 

Potlood-notitie 

Huberts Renk Tienray 

Zouden door Huys-Huberts 
zijn ondersteund. 
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Vried Cri t 
Even een dringend bericht voor U. Vlij zouden Urilliefst voor vanavond 
8 uur spreken over het onderwerp wapens we z�jn bezig met 7 wppens 
uit Lottum. Het gaat zich maar meer alleen om de vertrouwens kwestie 
dat as Rine en Frans die U genoteert hebt onder die beide zitten die 
stukken. Zmj komen vanavond om half negen aan het kruis, daar moeten 
wij dan ook zijn en krijgt die persoon Frans vertrouwen in ons door 
het een of ander te legitimeeren zu llen wij dir�kt de wapens meekrij-

, gen, maar we•kunnen ons niet legitimeerengi als alleen door ons ge
sprek hun het vertrouwen in te boezemen. Zij zijn piet georganiseerd 
en zullen daardoor verkeerde dingen gaan doen als ze niet door ons 
worden onder hande genomen, dat hebben wij wel gemerkt. 
Dus krijgt U dit bericht nog in handen voor vanavond, dan bent U 
ook om half negen aan het kruis s.v.p. zoo niet dan zullen wij het 
wel zoo ver mogelijk klaar spelen en verwachta zoo spoedig mogelijk 
bericht van u voor eventueel gesprek te voer�n. En die jongens ver .... 
langen aangesloten te worden, omrede ze al een jaar op eigen houtje 
gewerkt hebben en verlangen overgegeven te worden aan den postcomman
dant hier of daar. verders weten zij nog niets omtrent de opzet van 
de beweging. � 

Groet Will • 


	0001full
	0002full
	0003full
	0004full
	0005full
	0006full
	0007full
	0008full
	0009full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0014full
	0015full
	0016full
	0017full
	0018full
	0019full
	0020full
	0021full
	0022full
	0023full
	0024full
	0025full
	0026full
	0027full
	0028full
	0029full
	0030full
	0031full
	0119a.pdf
	0002full
	0003full
	0004full
	0005full
	0006full
	0007full
	0008full
	0009full
	0010full
	0012full
	0013full
	0014full
	0015full
	0016full
	0017full
	0018full
	0019full
	0020full
	0021full
	0022full
	0023full
	0024full
	0025full
	0026full
	0027full
	0028full
	0029full
	0030full
	0031full
	0032full
	0033full
	0034full
	0035full
	0036full
	0037full
	0038full
	0039full
	0040full
	0041full
	0042full
	0043full
	0044full
	0045full
	0046full
	0047full
	0048full
	0049full
	0050full
	0051full
	0052full
	0053full
	0054full
	0055full
	0056full




