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Verslag van een ©esloten btjeenkomst van de Communistische Part� 
N�der�and van functionarissen van de afdeling Utrecht-Oost op Vrtjdag 
16 Mei 1947 van 20.00 tot 23.30 uur in het partijgebouw der ij.P.N. aan 
de Mariaplaats 18 te Utrecht 

Deze vergadering was bedoeld als voorbespreking van de op Zondag 
18 Mei 1947 te houden districtsconferentie in het gebouw voor Kunsten 
en �etenschappen te Utrecht. 

Aanwezig waren 1� _mJHJ.nen 

J Aanvankelijk had de districtsvoorzitter L.D.�.J.Kramer (geb. te 
Vreeswtjk 27�4-1889) tevens lid afd. Utrecht-Oost de leiding. HU ver
liet te 22.30 de vergadering en zUn plAats werd ingenomen door de 
voorzitter van de afdeling Utrecht-Oost, A. de Rtjk (geb. te Utrecht 
18-3-1922). 

t#J, iEen zekere Gouderak (gegevens onbekend) beh8ndelde de algemene 
�olitieke toestand, Htj oefende critiek uit op de politiek van Amerika. 

Over verschillende Nederlandse Ministers, o.a. Beel, Lieftink en 
Jonkman, vertelde hij dat deze heren dure reizen maakten en dat de 
arbeiders dit ten slotte konden betalen, terwtjl het in •t geheel geen 
nut afwierp. Wel hadden de heren kRns gezien om een schuld te maken 
van 10 milliard gulden. Nu moeter. de arbeiders weer de begroting slui
tend maken. Deze Ministers waren goede beheerders van het groot-kapi
taal. De arbeiders in de landbouw moesten reeds een veer laten. Spre
ker deelde mee, dat besloten was om Maandag 19 Mei a.s. een protest
staking onder de landarbeiders te doen plaats �inden. hlet óe E.V.C. 
waren de onderhandelingen reeds begonnen. Spr. wist, dat in ieder ge
val een staking van �án uur zou plaats vinden en de mogel�kheid was 
niet uitgesloten, dat het E.V.C.bestuur zou adviseren tot staking ge
durende de gehele dag. Dat deze staking zo kort zou duren, vond zijn 
oorzaak in het feit, dat de kapitalisten het moment goed gekozen had
den om de verslechtering van de arbeiders door te voeren. want momen
teel waren de arbeiders niet dringend noodzakelijk op de-bedrijven. 
Maar de arbeiders zo�den weten wanneer het hun tjjd was. Daarom was 
besloten mn Aug�stus a.s. de staking door te zetten, dan hadden de 
bedrjjven de är"bëiaers dringend r;odig en konden zij hun eisen kracht 
bijzetten. 

') Daarna werd er over het da8blad "De wsarhe id" ge sproken. Mede ge
deeld werd, dat er voor /.50.000raan machines was aangekocht in Enge
land, maar dat dit veel te weinig was. Voorlopig kwamen er stencil
machines. 

Getracht zou worden, om tijdens het "Waarheids-zomerfeest 11 te 
Birkhoven bij Amersfoort een grotere actie op touw te zetten. O.a. zou 
de verkoop van consumptie's uitsluitend in handen gegeven worden aan 
C.P.N.ers, waardoor de opbrengst niet, zoals de vorige maal, toen de
verkopers /.40.-- à /.50.-- per dag verdienuen, in de zakken van de
ze verkopers zou verdwij�en, maar ten goede zou komen aan de krant.

� Critiek werd uitgeoefend op de colportage, boekverkoping en de 
ledenwerving. Deze critiek liep zodariig vast, dat de heren elkander 
bijna in de haren waren gevlogen. Aan de critiek werd vooral deelgeno
men door de penningmeester van de afdeling Utrecht-Oost, Joh. van 
den Akker, ( geb. te Utrecht 19-9-1915). De critiek bestond in 
hoofdzaak uit het feit, dat de leden voor colportagediensten verstek 
lieten gaan. 
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� Medegedeeld werd, dat de "Groene Amsterdammer" een zu.sterorgaan 
was van de C.P.U. De Groene had enige t�d geleden critiek u.itgeoe
fend op "De Wa!..!rheid" in verband met de feuilleton en dat er zo 
goed als niets voor de vrouw in stond. Dit was echter een doorge
stoken kaart, een politieke manoeu.vre. Het bestu.ur van de "Groene" 
is C.P.N. Dit blad wordt veel verkocht op de stations en in kios
ken en de oplage gaat nog steeds omhoog. 

Utrecht, 19 Mei 1947. 
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Hiermede doe ik U toekomen het verslag van 
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RA P P O RT.

P Verslag van een besloten vergadering, uitgaande van het aistri�t
Utrecht der Communistische Partij NedeTland, op Zondag 18 Mei 1947, in
�án der bovenzalen van het Gebouw voor Kunsten en wetenschapp�n aan 
de MaTiaplaats te Utrecht. 

t Aan deze vergadering namen deel de afgevaardigden van dé afde
lingen vallende ondel' het district Utrecht. Aanwezig waren 53 mans
personen en 17 vrouwen. Niet alle afdelingen waren vertegenwoordigd. 
De agenda luiäde o.a. bespreking van de actie voor het dagblad "De 
rvaarhe id" en het a.s. zomerfeest op het landgoed Birkhoven nabij Amers
foott, alsmede hetgeen verder ter vergad�ring naar·voreL zou worden ge
bracht. 

� � Als voorzitter fungeerd·e Albert Willem VEEI,-ENDAAL, geb. te Venlo

•
9-9-1911. Aan de bestuurstafel waTen voorts gezeten de districtsbe

tuurders Bernardus Johannes SCHREUDER, geb. te 's-Grav�nhage 4-2-1919,
endrik Dirk Cornelis van OOSTEN, geb. te Delft 10-10-1882, Jacoba 

\ 

aria van WAKEREN, geb. te Amsterdam 1-3-1911, Cornelis ROETERDINK, 
eb. te Arnhem 29-3-1886, alsmede een zekere BRINKER, wiens· gegevens

nog niet bekend zijn. 

� Na opening door de voorzitter Veenendaal werd direct het waar� 
gegeven aan Anthoon Johannes KOEJEIViANS, geb. te Rotterdam 20-4-1908, 
hoofdbestuurslid der C.P.N., won. te Amsterdam. 

Deze begon met op de politieke toestand te wijzen en dat er eenmaal
een eind aan het gezwam van deze Regering zou.komen. In Amerika hebben 
ze voorlopig de handen vol, daar breken de stakingen los en kunnen zij 
de revolutie straks niet meer tegen houden. 

Ons land staat er critiek voor, aldus spreker en�dat de win
ter er is zal er heel wat gebe�rd zijn; er zullen stakingen uitbTeken 
en de E.V.C. zal ons wel een bandje he pen. 

Onze blik is op Ruslar.d gericht e�sland is klaar. Het heeft 
genoeg atoombommen om Amerika en Engeland te vernietigen. 

Vervolgens •wijdde spreker over de krant uit en zeide, blijkbaar ter
beantwoording van binnen-gekomen klachten dat er gezorgd zou ·Narden 
voor méér Utrechtse advertenties, een vrouwenrubriek en een betere 
feuilleton, daar kinderen de krant niet met goed fatsoen kunnen lezen.

Koejemans deeldà voorts mede dat de bestelde machines voor "De 
waarheid" in December in ons land verwacht konden worden, "als het 
ten minste meeviel, wat de laatste betalingstermijn betrof''. De machi
nes zouden geplaatst worden in het pa�tijgebouw te Amsterdam_ 

Hierna verstrekt Koejemans enige onbelangrUke gegevens over het 
''Waar he idszomerfe est" .. 

,; Hierna werd-en door verschillende afdelingen voorstellen en vragen
gedaan. 

De afdeling Culeml:lo+&, bij monde van een zekere van Dijk (gegevens 

/-
onbekend), die overigens de functies van voorzitter, secretaris , pen
ningmeester en propagandaleider in zich verenigde, deelde mede, dat 
z�n afdeling thans 29 leden telde. 

Hij vroeg hulp voor meer propaganda daar er z.i� in Culemborg wel
wat te bereiken was. 

[•b, Een zekere van Welsum (gegevens onbekend), vertegenwoordi.iende 
de afdeling Austerlitz,deelde mede, dat er onder zijn 24 ledenViellen
de afdeling verontwaardiging was dat in de kranten vergaderverslagen 
vap de C,P.N. stonden, niettegenstaande deze een besloten karakter 

hadden 
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hadden, Het was aan de leden van zijn afdeling opgevalleu dat er tij
dens vergaderingen van de c.P.N. gersonen in een boekje zaten te 
schrijven. Hij vroeg voorts om htllp1voor de propaganda, daar er vol
gens hem nog gemakkelijk 300 leder1'f te winnen waren. Van "lelsllm ver
klaaHMe dat hij onlangs nog 16 niellwe abo.nr_emer..ten voor "De iiaar
heid" had kllnnen opgeven en die bij bewerking wel als lid zollden 
kllnnen toetreden. In Allsterlitz, aldlls spreker, �ijn 13 vrollwen lid 
vande C.P.N. en deze· hebben een naaikrans. opgericht. •s Avonds, om 
bellrten, gaan ze bij partijleden naaien. Aan de buitenstaanders wordt 
niet bekend . gemaakt dat deze krans een oaderdeel van de C.P.N. is. 
Op deze manier komen de vrouwen in aanraking met andersdenkenden, 
die dan later bewerkt worden. 

l Door de afdeling Jutphaas, werd bij monde van een spoorman, 
hlllp gevr�agd om sympathiserenden met de partij te bewerken. Vol
gens deze fllnctio�naris ging het om 52 mensen die werkzaam t�n'bij 
Nederlandse Spoorwegen, de scheepswerf"de Liesbos" ien een hout
hanq.el, beiden gevestigd in Jutphaas. 

&> Door de afdeling Zuilen werd voorgesteld om met de "Waarheid" 
langs de huizen te gaanëo"Iporteren. Spreker dacht op aeze wijze 
meer leden te kunnen werven. Ook stelde deze functionaris foor om 
meer vergaderingen te beleggen om zodoende de mensen bij elkander 
te houden en niet zoals de laatste tijd is voorgekomen, maanden 
lang geen bijeenkom.st te houden. ·Als men wil, aldus spreker, dat 
het geld iedere maand op tijd binnen komt, móet het districtsbe
stuur regelmatiger de contrioutiezegels toezenden. 

Vanaf de bestuu.rstafel weI'den de navoleende mededelin:sen ge
dazn ·en voorts de �ragen beant�oord. 

� Medegedeeld werd., dat de landbouwstaking voor 19 füei 1947 in 
overle6 met de �.v.a. een w�ziging had ondergaan, m aar dat de sta
king in Alleu.stus in ieder geval zou doorgaan. 

� t.v. De abonnementen van "De waarheid" zijn in Utrecht· teruggelopen
\ � van 10.000 tot 7.000. 

it Door.de afdelingen Utrecht-Oost en Utrecht-binnenstad moeten

� 
� 

binnenko:r:_t de fabrieken bewerkt wordec..

'(\ ,...y 1)..co van Wakeren (zie pag.1) en Willem FAAY, geb. te Utrecht 
\�2-12-1888, zullen naar Clllernborg worden gezonden om daar propagan

da te voeren. 

IÎ l!>Opger icht werden een_stormbir igade, met als voorzitter een ze- / l ·- kere PIJPER (van deze naam komen enige leden voor) en een zogenaam-
, de vliegende brigade. Het doel van de eerste brigade is nog niet 

beken-d, dat van de twwede is een p�aga.n.d.a-instituut, dá..i!: hoofd- / 
zakelijk de C.P.N.stemmers zal bewerken. De vliegende brigade zal 
ook optr�den in de fabrieken voor propagandistische doeleinden. 

· l'-IIn het vervolg zu.llen geen verslagen van C.P.N.vergaderingen
meer gepu.bliceerd wordeh. (Noot !.�.Utrecht: hiermede worden waar
schijnlijk de besloten vergaderingen bedoeld). 

---

De vergadering, die gedllllrd had van 10.00-tot 16.45 uur werd 
op de gebruikelijke wijze· gesloten. 

Utrecht, 22 •ei 1947. 
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Actie O.P.N. 

ZEER GEHEIM 

17 Juni 7. 

Hierbij heb ik de eer U enige te,mijner kennis gekonen 
gegevens te doen toekomen betreffende een door de C.P.N. voorgenomen 
actie voor het doen uitbre�eri van stakingen, hul.p bij het onder-

, duiken door militairen, alsmede in geval van een gewapend optreden
tegen Indonesi!. 

- · 

De Hècr Hoofdcommissaris 
n Politie_ 

GRONINGEN. 
+ 

idem·H.O.vgP�Amsterdam. 
" " tt Rotterdamo

Het Hoofd van de 
CENTF.ALE VEILIGHEIDSDIENST, 

namens deze:

J .G.Orabbenda.m. 

Collo : @!P
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ZEER GEHEIM. 

C/1-591'47 • '7''� �
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!;Verslag van een besloten vergaderihs van functionarissen 
van het districtsbestuur en afdelingsbesturen, benorende tot het 
district Utrecht van de Communistische Partij Nederland, in het 
partijgebouw aan de Mariaplaats te Utrecht op Woensdag 4 Juni 194% 
Aanwezig ongeveer 25 personen. 

9De leiding berustte bij de politiek secretaris van het dis
trict Utrecht der C.P.N., genaamd: Bernardus Johannes SCHREUDERS, 
geboren te 's �ravenhage 4-2-1919, won. Paramaribostrao"t°54bis, 
te Utrecht 

�De besprekingen gingen in hoofdzaak over het colporteren met 
"De Waarheid", de Indische kwestie en stakingen die in voorberei
ding zijn. 

�Vermeldenswaard zijn de navolgende punten: 
Gevraagd werd, nu er weer nieuwe lichtingen opkomen, of de

militairen, die willen onderduiken, van de deur moeten worden ge-
stuurd.· 

Naar aanleiding hiervan, werd vanaf de bestuurstafel gevraagd 
wie aan deze militairen hulp wildep verlea�n. De aanwezigen hadden 
vele bezwaren om ze te herbergen. De één had te veel kindereh, de 
ander tobde met een zieke vrouw enz .. Voorlopig gaven zich een 
drietal personen op en wel: 

îe. Jan Hendrik BÎJPER, geboren te Utrecht 10-2-1906, verm. 
nog in militaire dienst, althatls voorheen bij de Gezagstroepen, 
afdelings�enningmeester der C.P.N., wonende te Zuilen, Koolhoven7 
straat No. 30, 

2e. Jacoba Maria van WAKEREN, geb. te Amsterdam 1-3-1911, 
kantoorbediende, 2e secretaresse van het districtsbestuur der C.P, 
N. en 1 d van de Utrechtse Gemeenteraad, wonende F.C.Donderastraat
No. 36bis te Utrecht,

3e. Co_!'.ne lis ROETERDINK, ge boren te Arnhem 29-3.-1886, e le ctro
monteur, districtspenningmeester der C.P.N., wonende Oude Kerk
straat No. 13 te Utrecht 

Vervolgens we�d er een schrijven voorgelezen, afkomstig uit 
Amsterdam en bestemd vaor Den Ha2g, Rotterdam, Groningen, Den 
Bosch, Utrecht en Tilburg, waarin de aandacht gevestigd werd op 
het feit, dat in de eerste maand volgende op het tijdstip van on
derduiken, de distributiebescheiden voor de militair normaal kon
den worden afgehaald. Daarna kon dat niet meer, daar de distribu
tiediensten dan de nummers van de stamkaarten der onderduikers 

·hadden. De communistische Partij Nederland zou e6hter alsdan voor
distributiebeschei'den zorgdragen.

S H1erna werd gesproken over· stakingen. Vele aanwezigen wareh 
er tegen, doch zij moesten zich èij de meerderheid neerleggen. 
Vanaf de bestuurstafel werd medegede!l..d, dat dit de enige manier 
was om de "Regering" te "wippen n en als het niet z6 ging, dan 
zou het met geweld gebeuren. 
, Niet alleen, zo ging men voort, moet de stakingspropaganda 
al of niet bedekt in de fabrieken plaats vinden, maar ook het 
publiek moet worden ingelicht. Er moeten colonnel s komen voor·het 
verspreiden en aanplakken van pamfletten, alsmede voor het kalken 
en schilderen op de straten en voor het houden van straatdemon
strattie's. Deze groepen dienen te voren te worden geformeerd en 
het bevel tot optreden, dient hoogstens enige uren van te voren
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gegeven te worden, om ongewenst optreden van de politie te voorko
men • 

. 11Medegedeeld werd, dat in alle bedrijven de C.P.N. was doorge
drongen, waaronder vele Rooms-Katholieken, die hoewel lid van een 
R.K. Vakorganisatie toch bij de C.P.N. beöoren. 

/',_. �· Op een vraag of de staking al emeen zqu kliu:men zijn, werd ge-
/ zegd, dat'�iernaar ernstig gestreifd zou worden". Een andere vraag 

luidde, of de arbeiders in het mijnbedrijf dan zouden meedo�n. 
HierolJ werd geantwoord, dat hiervoor gesorgd zal worden. "Ook U_trecht 
he�ft hierin z'n aand�el, want door de C.P.N. Utrecht is uitgezonden 
l�aaQ Stom,ho�st, die houwer is geworden. Hij geniet onder z'n 
medewerkers een heel groot vertrouwen en hij heeft heel wat mensen 
om zich heen. Door zijn invloed zal bij het par aal 1'Stake n", de 
hele boel stopgezet worden 11 • 

(Bij nader onderzoek is gebleken, dat Stomphorst genaamd is: 

/ 
\rj Hendrik STOMPHORST, geboren te Utrecht 24-12-1903, ongehuwd, grond

werRer en daîC'fëzë op 5-6-1946 afgeschreven is naar Schaesberg, 
Honigmanstraat 2. Voordien woonde hij te Utrecht aan de J.S. de 
Rijkstraat No. 68). 

e 

i Geklaagd werd over het feit, dat er geen enkele vergadering 
of bijeenkomst, zowel openbaar als besloten plaats vond, of er 
moest geld geofferd worden. Dit was volgens de klagers niet om uit 
te 'houden. Vanaf de bestuurstafel werd medegedeeld, dat er geld 
bijeen moest komen voor de persen voor "De Waarheid"· en dat dit 
er komen 11 moest 11 • Zo het geld er niet is, zal "Rusland 11 bij sprlngffi. 
"Rusland" heeft gezegd, dat het geld er 11moet 11 komen en dat er in 
een eigen partijgebouw gedrukt "moet" worden. 

Utrecht, , Juni 1947. 
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, Op Zaterdag 14 Juni 1947, vond in het Partijgebouw 
de Comministische partij Nederland des avonds een vergadering 

plaats. 
lAanwezig waren functionarissen en vertrouwde leden. Voor 

-

het o�g van de voorbijgangers moest het een gezellige avond 
daar Kl!N. geen gordijnen voor de ramen zijn. Er was muziek. 

In werkelijkheid werden er beraadslagingen gehouden. 
De aanwezigen waren waarschijnlij� mondeling uitgenodigd. 
De vergadering werd gepresideerd door: de politiek-secreta-

ris van het district Utrecht, genaamd Bernardus Johannes 
SCHREUDERS, geboren te 's Gravenhage 4-2-1919, wonende te

J De leden, zo werd gezegd, moesten zich er op voorbereiden, 
l!dat er spoedig wat te verwachten was� Er werd echter niet bij 
gezegd, wat dit dan moest zijn. 

Nanr �anleiding hiervan, gingen er stemmen �p om niet tot 
een algem'ene staking over te gaan, daar de htlisgezinnen in ar-

,.. 

moede zouden worden gedompeld. 
-=--- Een zekere Henk Visser, wonende in de Boisotstraat te

Utrecht (verdere gegevehs nog.onbekend), zei dat in Utrecht de 
communisten nog niet voor 1/3 van wapens kunnen worden voorzien. 

Schreuders antwoordde hierop: "De bon�genoot zal er voor 
zorgen". 

, Op Zondag 1� Juni 1947 werd er ten huize v�n de districts
bestuurder, teveris voorzitter van de afdeling Utrecht-binn�istad, 
genaamd Hendrik Dirk Cornelis Van OOSTEN, geb� te Delft 10-10-82, 
bijna de gehàe dag vergaderd. 

Er werd �ewacht op de terugkeer van de functionarissen: 
�Lucris D. E. J� Kramer, geb. te Vreeswijk 27-4-89, een zekere 

/ �()RT· en Johannes WESTBRillEK, geb. te Utrecht 9-12-17, "die naar 
Amsterdam waren om instructies �e halen�. 

Op Zaterdag 14 Juni jl. zou te Amsterdam een vergadering 
hebben plaats gevonden met.iemand van het Russische gezantschap. 

Er werd voorts medegedeeld, dat er te Utrecht niets mag ge
beu.ren buiten "AmsterdQm" om. 

Utrecht 16 Juni 1947.
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ZEER Inlichtingendienst 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE UTRECHT, den 18 
UTRECHT 

C/1 620 '47 
Lr ............. Nr 

Bijlagen: 

Bericht op schrijven No. 

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

Onderwerp: 

• 

r. 
t- �· .

----·-·-�--
-· 

Hiermede doe ik U toekomen het verslag 
van een lmloten functionarissen-vergadering 
van de Co uni�iscne Partij Nederland, ge
houden op Maandag 16 Juni 1947 te Utrecht. 

De wnd. Hoof 
\.,.. 

A"n de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 

's_G r a_v e n  h ��



Inlichtihgendienst 
Utrecht. 

• 

• 

C/1 No. 620

RAPPOR T. 

'-1/,6{ 
l) Uersl.g v2n eenfbesloten bijeenkomst van...f,�ti::..

"'1, P on:ariss van de Commu.nistische Pärtij Nederhnd, ten hlii.ze v-in
;-. ,/' __JLN'P:LI ROETERDINK, geb. te Arhhem 29-3-1886, won. te Utrecht/. 

Aa�nwezig waren 14 mannen en 4 vro.J.UY.en. Als spreekster was 
u.itgenodigd een vrou.w, die voorgtwteld werd met

6
d.e n�am K.olenbr.n

der.(YeJ:1d11:l'.e gegevert� onbeltend)./ op Maandag 1 Ju.n1 194·1. 

\.)Kolenbrander sprak in hoofdza�k voor de hu.lppenningmeesters 
en gaf he.n a�nwijzingen. Zij zeide, dat er veel .,geld moest zijn, 
in verband met de voorbereidingen, die de toestand vraagt ten op
zichte van de Indisch� kwe�tie. Zou. het achteraf blijken, dat er 
geen voorbereidingen nodig waren geweest, dan moest het geld aan
gewend worden voor de verkiezingen. 

Door spreekster werd medegedeeld, dat door een ingezet1ne van 
de stad Utrecht een nie u.we �tencilmachine was gegeven.· Nu. konden 
de maandelijkse mededelingen weer verschijnen. Bovendien)werd 
medegedeeld, dat iemand �'.110,- bad geschonken voor die fuensen, 
die om geldelijke redenen niet naar het 11Waarheids 11 -zomelrfeest 
konden . 

��LBERTUS DE_RIJK, geb. te Utrecht 18-3-1922, won. te Utrecht, 
_./" deelde mede, dat er formu.lieren voor verzending gereedliggen, 

J{Alr- waarop de ledeq alle gevraagde gegevens moeten invu.llen. Onder 
anderen\moe te nl'àntwoorde n op de vraag, waar ze bij in.g:edee.lg_moe
te n worden in geval de Partij iJ1.J11oeilijkheden raakt of tot ac
tié moet overgaan en of de leden veel vrije tijd hebben voor 
partijwerk, zoals colportage e.d. 

Vervolgens deelde DE RIJK mede, dat u.it het oogpu.nt van 
voorzichtigheid en veiligheid van de betrokkenen zou. worden over
gegaan tot het verwijderen van de kaartenbakken u.it het Partij
� w. De kaarte-u-zullen i e toekomst worden verdeeld over 
ae afdelings-secretarissen en -penningmeesters. Deze dienen iede
re week hu.n kaarten te controle�en. Dit stelsel wordt ingevoerd 
in geval bij brand of overval. Men heeft dan de beschikking over 
een du.bbele kart�oteek. In het Partijgebou.w blijven wel kaarten 
doch dit zijn "Fo;gka,grt�n". 

Hij deelde voorts mede, dat ongeveer 8000 vrou.wen u.it Po
len, Roemeni� en andere landen in ons land werden verwacht(?). 

Dit werd van C.P.N.-zijde afgekeu.md . 

G) C.P.N.-lede;, behorende tot de op�nbare bedrijven en dep�
-litLe zullen een aanschrijving krijgen, dat zij in het vervolg 
geen openbare vergaderingen meer mogen bezoeken. Elk bedrijf
moet afzöhaerl:ijk vergaderen, daal' het ledenaantaih van iedere 
groep sterk genoeg is. Deze vergaderingen worden "�ergade
ring.\3 1t genoemd, zij zu.llen onder leiding staan van een onaer
wijzer, genaamd Mu.ld_er (Gegevens onbekend). Men noemt dit "Eigen 
ce lle nbou.w". 

Medegedeeld werd, dat het aantal leden, vnl. in de afdeling 
Utrecht-Noord, zich voortdu.rend u.itbreidt, 

De vergadering u.itgeschreven voor Dinsdag 17 Ju.ni jl. be
hoefde niet door te gaan. 

Utrecht, 18 Ju.ni 1947. 
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HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 

UTRECHT 
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,_f _L __ ._·� �2_'.- �:S-� 6-;i_, ___ J
Hiermede doe ik U toekomeu eên versla8 van 

een op 18-6-194-7 te Utrecht gehouden bijeenkomst 
in het partijgebouw van de C.P.N. aan d@ Maria
plaats, naar de inhoud wuarvan ik U moge ver-
wijzen. 

D� wnd. Hoofd-Commissaris n Politie, 

( R, '7, v. E ijk) . 

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



ZE�R 

A/1-634- '47. 

-·

R A P P O R T . 

VIn een op Woensdagmorgen 18 Juni 1947, gehouaen bije-:nkomst
in het part'jgebouw van de CommuriL,tische Partii Jederland aan de 

Mariaplaats te Utrecht, waarbU enkele distric�-bestuurders te�en
woordig waren, werd het woord g evoerd door een der districtsbe-jµ?stuurders van Utrecht, genaamd: 
RIJPIJî..A, Jelle, geb. te Achtkarspelen 6-11-1894, won. te Utrecht,

/ 
die het o.avolgenda mededeelde: . 

i. 11 1n geval de resolutie van de P.v.d.A., in vlirbar,d met de 

"Indonesische kwestie, wordt verworpen, zal door het N.V.V. in 
"overleg met de E.V.C. besloten worden tot eer algemene· staking.
"De C.P.N. zal hierin op de achtergrond blijven.' 

Voorts riep spreker uit� 
",Vanneer deze zaak tot een goEild einde kan worden gebracht, 

"kan er gerekend worden op eer beslissing ten gu,inste van de ar
" beider s. Immers, het r.v.v. met z"jn 5 x 100.000 leden en de 

"E.V.C. met zijn 2 x 100.000 leden zijn tezamen 700.000 leden. De 
11 arbe ide.r wacht op het sein dat ::3:ee;even wordt en dar, zullen de 
"Katholieken raar Btaan te kijken." 

Dezezzijds kon niet worden nagegaan of er inderd�ad tu�sen het
N.V.V. en de E.V.C. over ee1. algemene staking besprekingen zijn ge
voerd. Opgemorkt wordt, dat de aar.tallen leden voor beide orga
nisaties overdreven zijn. 

Utrecht, 23 Juni 1947. 
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Inl\c\tingendienst.

HOf>FDCOMMISSARIAAT 
VAN POLITIE 

UTRECHT 

'A/1 607 '47Lr ............. Nr 

Bii6agen: 

Bericht op schrijven No. 

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

Onderwerp: 

ZEER GEHEI
••• -., • • .  �;i,\ --

UTRECHT, den 

olgno. ï9 •.-.1 
2 � 1;N11947-, ; l 1--;· ·rt: - - · - ·ACD// .:6 d to. J 

Hiermede doe ik U toekomen een r�pport
over uitlatingen gedaan door een functionaris 
van de Communistische partij Nederland, op

Vrijdag 13 Juni 1947, te Utrecht. 

• 

De wnd. Hoofdcommissaris van politie,

��

�W. van Eijk).

den Heer Hoofd van de

Centrale. Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,

's Gravenhage



Inlichtingendienst. 
ZEER GEHEHI. 

• 

• 

UTREC,!i!
.!.

No. 607 '47 

/ 

1 Van zeer betrouwbare zijde werd medegedeeld, dat 
op Vrijdagmiddag 13 Juni 1947 in het partijgebouN van de Com
munistische partij Nederland aan de Mariaplaats te Utrecht een

�..];lrek werd gehouden door de politiek secretaris van het dis
trict Utrecht der O.P.N., genaamd: Bernardus Johannes SCHREUDERS 
met eLüge districtsbestuL1.r0.e::rn enren1ge slechts onder"sëli�ül- -
naam bekende fL1.nctionarissen. 

Het gesprek ging hoofdzakelijk over maatregelen te nemen

door de C.P.N., wanneer er inderdaad tot oorlogsmaatregelen 
inzake de Indische kwestie wordt overgegaan. Het luidde als
volgt: 

"Deze keer zal het niet zo gaan als v66r de oorlog, toen 
11 de arbeiders alleen met potten,' pannen, stenen en dergelijke 
"konden gooien, maar er zal gewapenderhand worden opgetreden. 
"Het leger zal niet kunnen optreden, daar duizenden aan onze 
"kant staqn. De regering zal zich deze keer vergissen. Opdracht 
"is gegeven en inmiddels L1.itgevoerd, om de wapenen over de 
"stad te verdelen. Het zal deze keer hard tegen hard gaan." 

De zegsman verzekerde uitdrukkelijk, dat deze passage in 
zijn geheel kon worden afgeluisterd. Er werd veel meer gespro
ken, doch voor hem waren overigens slechts fra6menten hoorbaar, 
reden waarom hij hierover geen mededeling kon of wenste te ver
strekken. 

_.l?emerking I.D. Utrecht: 
Het gezegde iözake de militairen, wordt gelaten voor wat 

het is. Wat betreft de verdeling der wapenen, kan dezerzijds 
worden medegedeeld, dat voor een week reeds een dergelijk be
richt binnenkwam, zodat dit onderwerp wel waarheid kan beva�ten, 

Vermoedelijk zal, aldus de zegsman, op 17 Juni a.s. een 
besloten ledenvergadering plaats vinden in he-=r-partij�eboLl.�, 
alwaar het onderhavige onderwerp ter sprake zal worden gebracht. 

De aangesloten militairen zouden hiervoor worden uitgeno
digd om in bL1.rgerkleding te verschijnen. De ondergedoken mili
tairen mogen niet komen, daar "de politie te actief is". 

Utrecht, 15 Juni 1947. 
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Inlichtingendienst. 

HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 
UTRECHT 

LrCj.1.Nr 64 7' 4 7. 

Bijlagen: 

Bericht op schrijven No. 

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

Onderwerp: me de de 1 inge n. 

ZI�ER GEHEIM, 

HieTmede doe ik U toekomen eniee geee
vens over de Co@nunistische Partij �ederland 
en de Eenheids Vak Centrale, naar de irhoud 
waarvan ik U moge verwi.izen • 

• De wnd. Hoofd-Commissaris v
� 

Politie, 

[ ! ' ·-=- -: r ! , C·, 
....,,·, .,�_.'-\U 

..._ ___________ 

•-----·· · ·- -

Au de Heer Hoofd van de 
centrale Veiligheidsdienst, 
JavastI'aat 68, 
's-G R A __ v E N H_A __ G __ E_ •

(R.W,v.Eijk). 



nlichtingendienst 
Utrecht. 

ZEER GEEEIM. 

\ 

RAPJORT. 

Van betrou.wbare zjjde werden de navolgende mededeline;en ver
strekt: 

t De eventu.ele mijnwerkersstaking wordt niet georgariseerd door 
de Eenheids Vak Centrale maar door de Commu.nistische Partij Neder
land. De hiervoor benodiede pamfletten zijn of worden verzonden of te bracht naar de door het district Utrecht -5D2.eciaal hiervoor in 

mijnen tewerkgestelde: Hendrik STOLlPHORST, geb. te Utrecht
:12-1903; afgeschreven naar Schaesberg, Honigmanstraat 2. 

Deze strooibiljetten z�n gestencild in een kamer van het 
p rtijgebou.w aan de Mariaplaats te Utrecht en wel door de politiek
secretaris van het district Utrecht genaamd Bernardu.s Johannes 

1'.D�;!JSCHREUDERS, geb. te 's-Gravenhage 4-2-1919 en de secretaris van 
de afdeling Binnenstad genaamd Hendrik Dirk Cornelis van OOSTEN, 
seb. te Delft 10-10-1882, beiden won. te Utrecht. ?�3,· _ 

Tot deze kamer wordt niemand toegelaten. 

� De afdelingsbestu.ren van de Eenheids Vak Centrale hebben van 
het hoofdbestu.u.r een schrijven nntvanben waarin o.a. de mededeling 
voorkomt: "Wanneer het sein komt om te staken, moet alles neerge
legd worden". 

�{� 
. .

",-v. � 1 ') Op 26 Ju.ni 1947 zou er door de E.V.C�-leden werkzaam bij de 
o 

• 
• Nederlandse Spoorwegen te Utrecht een actie gevoerd zijn voor loons

�-4�� verhoging. De leden van het N.V.V. voelden hier ook voor en oefen-
1:> . b11 den dru.k 1J.it op de hoofdbestu.u.rders. Dezen weigerden mede,flerkin�, 
191'.;>· fî1)' doch nadat gedreicd ·werd dat overgelopen zou. worden na de "S.V.C., 

· (7't)'� zijn de N.V.V.hoofdbestuu.rders �et de directie van de Nederlandse 
��8 Spoorwegen in bespreking gegaan. 

ebp.�b � Het N.V.V. z·ou in enkele dagen 150 leden, werkzaam in ver
schillende bedrijven, aan de E.V.C. verloren hebben. 

l-î .. �- '> Pamfletten voor een algemene staking zou.den "in Amsterdam ge-
;� tM � reed �igge !_l:_Èijne t _!�Y. V.·�-

f::'� 1,;�· /4,,.. � 'f.t/,{!. Utrecht, 27 Ju.ni 1947. 
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Inlichtingendienst 
• HOOFDCOMMISSARIAAT

VAN POLITIE 

UTRECHT 

.., C/1 Lr ............. Nr 652 

Bijlagen: 

J3 ZEER GEHEIM. 

UTRECHT, den 291 �o. 
. 

"
. 
4 7 1 

� .� i - 8 JUU1941

rGLC _, 1 @>/lu>tir-/. :::icht ��.�.��--;����.�°.:.:,_::: 

___ .�L��.�=-u 
�-? ___ I 

:·· 1 

t :L fi.JJ;�: : 

Onderwerp: 

• 

i 
Hiermede doe ik U toekomen een rapport 

over een fQnctionarissenvergadering van de 
CommQnistische Partij Nederland op Zaterdag 
28 J�ni 1947, naar de inhoQd waarvan ik U 
moee verwijzen. 

De wnd. Hoofdcommissaris van politie, 

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

's Gr a v e n h age • 

' 



Inlichtingendienst. 

-l
UTRECHT. 
---

C/1 No. 652. 

• 

• 

R A P P O R T 

Y Op Zaterdag 28 Ju.ni 19i7 werd er des avonds door 
het dmstrict Utrecht van de Cornmu.nistische Partij Nederland een 
spoedvergadering belegd. 

VAanwezig waren ongeveer 60 fu.nctionarissen uit alle af
delingen van het district Utrecht, omvattende de stad Utrecht, 
het zuidelijk deel van de provincie Utrecht, Woerden en de Be
tuwe. 

Als sprekers traden op: 
1e: Bernardus Johannes SCHREUDERS, geb. te den Haag 4-2-19, 
won. te Utrecht,�itiek-districtssecretaris, bezoldigd 
met F. 50,00 per week. 
2e: Hendrik Dirk Cornelis VAN OOSTEN, geb. te Delft 10-10-32 
won. te Utrecht, secretaris väna:e-äfdeling Utrecht-Binnen
stad. 

r 3e: ·Christiaan ULTZEN, geb. te Utrecht 13-6-1900, wagenbe
� stuurder bij de N.S., districtsbestuu.rslid, lid van de 

\ Utrechtse Gemeenteraad voor de C.P.N., won. te Utrecht. 
4e: Ries VAN DER STEEN, schuilnaam "JASPERS"• geb. te 
Scheveningen 26-1-21"-;-bankwerker, afkomstig uit de afdeling 

� Utrecht-Noord, won. te Utrecht. 
!N.,�Se: Een zekere KILIAN, nadere gegeuaas nog onbekend.

Door Schreu.ders werden de navolgende mededelingen gedaan: 

t De C.P.N. heeft hedenmidàag (Zaterd.ag) wederom een bespre
king gehad met Drees van de P.v.d.A. A.s. Zondag of M�andag zal 
deze bespreking worden voortgezet. 

� Er werd een bericht voorgelezen uit Groninger. en Friesland> 
dat daar wél de algemene staking doorgaat, wanneer "Amsterdam" 
daartoe het sein g.eeft. Dit geldt ook voor de Nederlandse Spoor
wegen. Een zelfde bericht was afkomstig uit de Zaanstreek, doch, 
men was niet zeker over de houding van het personeel van de Ne-. 
derlandse Spoorwegen. 

Over de houding van het personeel van de N.S. te Utrecht, 
deelde Ul tzeg méde, dat hij reeds enkele dagen het personeel ge
peild heeft over een mogelijke staking. Hiö EE±raadde aan het 
Spoorwegpersoneel er buiten te laten, met uitzondering dan van 
Groningen en Friesland, daar hij er geen s-u.cces van verwachtte. 

�: Over de N.V. Werksponr te Zu.ilen sprak yan der Steen,- deze. 
deelde mede, dat het personeel voor een staking "rijp" was. Dit 
volgens hem ook het geval met het personeel van de Staalfabrie
ken v.h. J.M.deMuinck Keizer te Zuilen. 

(Volgens inlichtingen van den I.D. Utrecht is de stemming 
onder het personeel van de N.V.Wetkspoor niet al te gu.nstig. Dit 
hangt echter samen met een verandéring in de loonberekening, die 
in wezen een nadeel voor de arbeiders zou betekenen. Of echter 
een staking in verband met de Indiëkwestie zo spontaan zou worden 
ontketend als Van der Steen wel voorstelt wordt vooralsnug be
twijfeld). 

i Voorts werd aangeraden en dit zal ook worden uitgevoerd om 
in iedere fabriek van enige bete�enis een of meer koeriers aan 
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te stellen, die voortdurend met het dagelijks bestuur in het 
Partijgebouw in verbinding staan en die de berichten van de leden 
moeten dooreeven hoe de stemming in de fabriek is. 

b Er mag niet getelefoneerd worden met "Amsterdam". Aan Pnul 
de Groot mag niets telefonisch gevraagd worden. Er moet steeds 
van een koerier gebruik gemaakt worden. 

'T Er werd medegedeeld, dat "Amsterdam" per radio in verbinding 
staat met Indië. Er zou een_telegram van de Nederlandse regering 
onderschept zijn, uit welk bericht de indruk gevestigd werd, dat 
er haast bij was. 

Er wordt van nu af aan alleen gevaren op het kompas, d"v.z. 
de berichten uit Indiëen niet op die van de Nederlandse regering. 

&vermoedelijk zou. het N.V.V. ook manifesten uitgeven. 

�Een voormalig, onbekend gebleven,lid van het N.V.V., sprak ook 
enige woorden. Hij beweerde, dat het N.V.V. door deze stakings
af'faire in twee delen zou. tüteenvallen. nHet N.V.V. of de E.V.C. 
moet deze zaak opknappen; doen zij het niet, dan zullen wij het 
dchen. 

to De vraag werd gesteld "hoe het met de wapens stond". Van Oos
ten anbrnordde hieróp: "Komt te zijner tijd in orde". 

Voorts zei Van Oosten, dat er niet aan moet worden gedacht, 
of zelfs niet moet worden gerwacht, dat Rusland gewapenderhand 
zal meewerken. Wel zou de mogelijkheid kunnen bestaan "dat de 
zaak gespekt wordt". 

HDoor Kilian werd medegedeeld, dat de D.U.W. in staking zou 
gaan. Ditzollüok het geval zijn bij Bredero's Bouwbedrijf. 
(Opm. Dit bouwbedrijf is op grote schaal bij de wederopbouw in 
het Zuiden des lands betrokken). 

Ook te 's Gravenhage zullen verschillende bmàrijven in sta
king gaan. 

VZ.Voorts werd medegedeeld, dat er om 23,00 uur of de volgende 
(Zondag)morgen pamfletten moesten worden afgehaald aan het Partij
gebouw, welke op Maandagmorgen huis aan hu.is moeten worden ver
spreid. Hiertoe is ook het "Vrouwenbureau" ingeschakeld. Ook in 
de fabrieken moeten deze strooibiljetten worden uitgereikt. 

De aanwezige leden werden opgewekt om zich voortdurend axK 
de lopende dagen in verbinding te stellen met het "Partijgebouw". 

Er werd medegedeeld, dat een koerier naar Amsterè.am rns om 
30 000 pamfletten te halen. 

(Noot I.D.: Het is nog niet duidelijk geworden welke biljet
ten hier bedoeld worden. Immers het hierbij gevoegde strooibiljet 
werd op Zondagmorgen aan de functionarissen uitgereikt voor vere 
spreiding. Werd dit soms Ni in Amsterdam gestencàld, of is hier 
sprake van een hierop aansluitend biljet? Of betroffen het hier 
de blanco vellen, waarop tot diep in de nacht gestencild werd?) 

\·°)Regelmatig blijft "Utrecht" door middel van een koerier met 
"Amsterdam" in verbinding. 

"Buiten voorkennis van Amsterdam" mag niets gedaan worden. 

Utrecht 28 Juni 1947, 
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Inliclii..ir
_
1eendienst. 

.. ,, �
HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 

UTRECHT 

Lr�/.J .. Nr 66 5 1 47 •

Bijlagen: 

Bericht op schrijven No. 

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

GE
T

IBIM 

UTRECHT, den 

Volg110. / ' 
4�-Al. 

ACD/ldlo91-

Onderwerp: ..t-•larmtoe stand rP. N . 
BUREAU 0 

�!1·:-:·.mer: 

f Da:um: • 

i 
--·-----J 

/1/-z�/'Y'z 1 
, 

Hierbij doe ik U toekomen een rapport/betref
fende commQnistische activiteit, naar de inhoQd 
waarvan ik U moge verwijzen. 

De wnd. Hoofd-Commissaris 

Aan de Heer Hoofd van de 
centrale Veili�heidsdienst, 
Javastrsat 68, 
's-G R A V E lT H A G E 

' 

( R, '/.V. }0jk) • 



rn1i�\iq.ge ndie nst.
frr'.t1t� 

A/1-665 1 47. 

/(, ;', 
-·

K.?, 
--

RAPPORT . 

Hiermede wordt het volge�de �erapporteerd: 

j Op 3 dezer werd van de z"jde der C.P.�. alhier, en wel door 
Hendrik Dirk Cornelis van Oosten, Beb. te Delft 10-10-1882, secre
taris der afd. Utrecht-Binnenstad, de opmerking gemaakt: 
"'t Gaat verkeerd in Rusland''. Meer wilde hij niet loslaten, maar op 
een binnenkort- te houden besloten vergadering zo1l hierover worden 
ge sproke 11. 

tDoor de I.J.Utrecht wordt het niet uitgesloten �eacht, dat bo
venstaande verband houdt met de mededeling, dat L.Donselaar, (gege
vens onbekend), hoofdbestuurslid der E.V.C. en lid van de C.P.N., 

_zojuist vanuit Berlijn (Russ.�6ne) was teru5gekeerd, alwaFr hij een 
congres had bezocht. 

� De "alarmtoestand" bij de C.P.N. blijft 1::lestaan tot 9 �uli a.s. 
Personen;----a-Iè z1.ën i.v. niermede ter beschikking moeten houden, blij
ven ter beschikking. Na genoemde datum zal over het voortbestaan 
van die toestand nader worden beslist. 

� De koeriersdienst met Amsterdam blijft voorlopig bestaan; er 
·mag nog niet wà':r-den gete'lefoneerd.

5Bernardus Johannes 8chrP.�cle...r.s., geb. te 's-rrravenhage 4-2-1919, 
secr. der C.P.U� afd. Utrecht-�7est, gaat dagelijks rnrnr Amsterdam. 

Utrecht, 4 Juli 1947. 
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HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 
UTRECHT 

LP/!.Nr 684 1 47.

Bijlagen: 

Bericht op schrijven No. 

van 

Onderwerp: verJaderin'�

UTRECHT, den 1 0 J Llli 19 4 7. 

Hierb� doe ik U toekomen een verslag van een 
te Utrecht gehouden besloten vereadering van de 
Commanrastische Part� Nederland, naar de inhoud 
waarvan ik u moge verwuzen. 

De wnd. Hoofd-Commissaris va Politie, 

�-

Aan de He er Hoofd van de 
centrale VeiliBheidsdienst, 
Javastracit 68, 
's-G �f A V E .T H A G B 



• , inge ndi,.. nst
Utreçht. 

C/1-6134'47. 

e 

Op Maandag 7 Juli 1947 vond er een besl 
plaats van de Communistische Part� Veder an in Het

bouw van de C. P. n. aan de r1:ar ia plaats te T;tre cht. 

� Aarwezig wa�en 20 personen, �aaroruer 9 rouwen. Tie lei
ding berustte bj de politiek-secretaris var het district 
Utrecht, gena�md Bernatldus Johannes Schreuders, eeb. �e 

1 s-�ravenhage 4-2-1919: aan de bestuurstafel �aren 3ezeten:
,rHllem Faa1j, 8eb. te Utrecht 22-12-1888; Hendrik Dirk. Corne

_,S 
lis van Oosten, geb. te "Jelft 10-10-1882:Districts-bestuurder, 
tevens voorzitter' efcl . Utrecht-Bir•.erstad en Jacoba .. aria van� 
''lakeren, geb. te Amsterdam 1-3-1911, lid C.P.Y. GemeerteraPd

?/...-<
Utrecht. Verder ·varen Aanwezig v.d.Akker, '}ort, v.d.Togt e.a. 

�De opzet van deze vergaderi�e was dat alle furctionaris
sen van het district Utrecht aBnwezig-zouden ztjn. Aen�ezien 
dit niet het geval was, (de opltomst was g_eTing), zou miet uit
voerig op de Russische politiek �orden ingegaan. (Dit naar 

? 
. 

aanleiding van het gezegde van van Oosten: "G-aat vei- L. 

keerd in Rusland"). Dit gezegde is reeds gerapporteerd bij schrij 
ven van de I.D.Utrecht no. A/1-665'47. VermoedelUk �ordt hier 
bedoeld de spanning in de Russische politiek. 

lr '-1. Na afloop van de�e vergadering gi0gen verschiller,de leden 
naar Jverstee�en, hlariastraat 30 te Utrecht en bleven da�r Le-
ruime t�d in e achterkamer. 

� Het eerste pur:t dat naar vore·n 6ebracht werd, ·Nas, dat het 
in Indië nooit tot een overeenstemming zou komen voor wat be
treft de G-endarmerie en dat de IGdonesiërs nooit zouder verge
tec wat de Yederlanders hun hadden aangedaen ra de oorlo� met 
Japan. 

Dat Amerika zich had bemoeid met Indië, was niet naar de 
zin van Rusland. In Rusland ging men van het standpunt uit 
dat het geval Indië een zaRk was tussen Rederland en Indië. 

_l.IL-gBV�l A�erika zich weer m;,t deze za,k bemoeide zou Rusland 
ook stappen ondexnemen. Indii had ter slotte dezelfde rechten 
als ieder ander volk en zo goed als Kederland het recr,t rad om 
de Duitsers er uit te gooien, had Indiä het recht om de Peder
larders er uit te Gooien. 

t Molotov gaat in overleg met de re�ering in Rusland voor 
de tweede maal naar het cor�res ir Parijs en zal d8PI dan ook 
de puntjes op de i zetten. 

, De spionnage in rederland is zo gereceld, dat er prac
tisd'h in ïêäère plaats vertege1t1woordi ;ers va� lriet conmunisme 
zijn. In Utrecht is dit a_antal .vaarsch"jnlïk 9 personen en in 

Amsterdam waarschijnlijk: 23 perso'1cn. Deze personen :reoo�r 30-

ders niets te doen dan me,1Set in kaart te bren,;er.i \•1aar de 
communisten op de een of ar•dere w;jze hinder van ondervinden. 
Bijzondere ge6evens hiervan worden doorgegeven naar �usland • 
Regelmatig komen anbtenaren vrr het �ussische gezantsc�Pr 
in het partUgebouw te Utrecht. 

In 
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irn de vergadering werd �ezegd, dat de wapere� in Utrecht niet 
van betekeni;:; ,raren, wr 8rop var. Oosten Ar:t"1oordde: "Ju]lie moeten 
je tijd afvachi;en en niet ZO\Tee] babbelen." 

,Naar aanleiding van het feit dRt de pannir�meesters en sub
penn5ngmeesteTs �en onderzoek in hAdden moeten stellen bij de leden, 
hoe deze stonden te�enover eP.n evert.11eJ1=> ro"'tri0utiever10::)ng, was 
�et resulta8t fan het on�erzoek. dRt veJe leden �e�vare� �adden. 
lliLlLL: Jea mette Carolina Gee-rtjé Stnfk-00yie:r-de Ridder y- geb. te 'i-ro
nine;en 2-'I-Fno, antvworclde hierop: "Geen krimp, ·11.1""îiebben vocrlo-l Pis 1.veer wat e;ehad er. kunren zonodi8 crediet kr:Jt:eri''. (De indruk
,as dat Rusl2rd eeld gezonden hed en dat dit eeld nodi� �ns voor 
het drukken van pamfletten I.D.). 

/ 

Jóîi'aaij stelde de vraag, of het 'vaar was dat er een 11 r�root 1
' T ajoor 

in het leger was die propaganda voerde, waarop ie�and (tot op heden 
onbekend) antvvoordde-9-at dit inderdaad het 0eval was. Hij had r,e
hoord van zjn �oon, die in oilitaire dienst is, dat een �ajoor met 
"De wa2rheid" in zijn zak liep en deze na lezing op eer. plaats liet 
li06en, zodat de soldaten deze krant ook korder lezen. Deze :;:·ajoor 
had co 1

: Je gewoonte om de soldaten, wanneer zij in dienst b1amec, te 
vragen na8r hun politieke overtuitjng. 

vanaf de bestuurstafel �erd medegedeeld, dat deze �ajoor reeds 
een ·.v;:iarschuwing had gekregen van de partijra8.d om voorc:i

°

chtiger te 
worden, daar.hij anders de kans beliep om ergerq gepla2tst te worden, 
waar hij niet meer met de troep in aanraking kwam en dus niet meer 
zo nuttig vooi de partij kon zijn. Dit was het Lunstigste geval, de 
mogelijkheid bestond ook dat hij ar��ra ontslagen werd. (Getracht zal 
worden te wetPn te komen wie zijn zoon dit is, aie met die Majoor in 
aanraking komt. In Amsterdam zijn de hoog eepláetste ambtenaren en 
officiBren ingeschxeven I.D.). 

"raar aanleiding van het feit dat een�ent VAn politie te Amster
dam aan de C.P.N. te Amsterdam had medegedeeld, dat hij eeri stuk gele
zen had van een rechercheur vL.u politie, die dit stuk op een bureau 
had laten slingeren en waaruit bleek, dat deze rechercheur op de 
hoogte was van vertro�velijke mededelingen uit C,P.N.kringen, die al
leen bij bepaalde C.P.N.mensen bekend waren, is Paul de Groot tot het 
volgende besluit gekomen: 

Er zijn momenteel 6 personen benoemd, die alleer bij de ieiding 
bekend zUn, geen besloten of openbare vergaderingen mogen bèzoeken 
en die de opdracht hebben om bepaalde C.P.�.mensen in hun gan�en na 
te gaan. Het geheel zal als volgt in zijn werk gaan: D�ze 6 mensen 
werken afzonderlijk in groepjes van t, .. ee. wanneer zij iemand na .::;aan 
er. deze spreekt onderweg met iemand die hun verdacht voorkomt, split
sen zij zich. De eene gaat de verdachte persoon net zo lang na totdat 
hij weet �ie deze persoon is. iaam, adres, datum, tUastip en plaats 
van treffen moeten worden aangetekend en verzameld. De andere 5aat 
de bewuste man na. 

Het ligt in de bedoeli�g om dit s�steem uit te breiden over de 
grote plaatsen. Paul de Groot verwachtte dat het wel een jaar zou 
duren voordat deze mensen succes hadden. 

Utrecht, 10 Juli 1947. 
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Inlichtingendienst. GEHEIM. 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

· VAN POLITIE

UTRECHT 

L!J./J..Nr 647 1 47. verv. 
Bijlagen: 

�
1 11

6
' UTRECHT, den. 

l11 J{ , ,-'' 
Bericht op�;lS;i!C:mt .telefonisch onderhoud. / �' 
van 

Onderwerp: mededelingen betreffende het overgaan van eden van het N.V. V. 
naar de E.V.C. als bedoeld in schrijven C/1-647'47, dd. 27-6-1947. 

• 

'- . ·---�----· ____ ·:·! L f. 
t 

. -··--· .. ·-

, __ . ---. ·-· ·-· . i 
i -·-· . ·!
L-.. ····-····· -�!�?�.'�-�I

tNaar aanleiding van een telefonisch verzoek van de Centrale 
Veiligheidsdienst om nadere inlichtingen over het bovenaangehaald
schrijven kan het volgende worden medegedeeld: 

2..Het is bekend dat voormalige leden van het N.V.V. soms maanden 
moeten wachten voor toetreding tot de E.V.C. ook al hebben zij be
dankt voor het N.V.V. 

Het E.V.C. bestuur wil wel nieuwe leden inschrijven, m&ar pro
beert geen leden van het N.V.V. af te troggelen, d@ar het anders 
verwacht in moeiljjkheden te komen , waardoor geen samenwerking met 
het N.V.V. mogelijk zou zijn. 

De toetreding van deze 150 leden tot de E.V.C. is dus geen ge
volg van een actie of dergelijke. 

wat de laatste alinea betreft, kan niet anders worden gerappor
teerd dan hetgeen vermeld is. Het is niet mogelijk om hierover nadere 
gegevens te verzamelen. Waarschijnlijk zou deze bespreking in Amster
dam hebben plaats gevonden. 

,Jne wnd. Hoofd-Commissari van Politie, 

\ 

(R.W.v.Eijk). 

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

UTRECHT 

LrC/1.Nr 7"'0' 47.

Biïlagen: 

Bericht op schrijven No .. 

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

Onderwerp: Communistische 

� �GEHEIM; 

Volgno. 
UTRECHT, den 21 Ju l.;i. JP 4 7

Bijgaand doe ik U toekomen een rapport , 
naar de inhoud waarvan ik U moge verwijzen. 

De wnd. Hoofd-Commissaris van Politie, 
\j,-. 

\ 

------
A� de Heer Hoofd van de 

• 

centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
•s-G RAVEN HA G_E •

(R.w.v.Eijk). 
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Inlichtingendienst. ZEER GEHEIM. 

• 

• 

UTRECHT. 

C/1 No. 7&0'47 

R A P P O R T 

Over de activis•it van de Communistische Partij 
Nederland� District J.ltrech.t.., kan het navolgende worden gerapporteerd.

!}In verband met de door de C.P.N. afgekondigde "alarmtoestand" 
bevonden er zich Z ter.dag omstreeks 18.00 uur enige functioaaxissen
en vooraanstaande leden in het partijgebouw aan de Mariaplaats te 
te Utrecht. A 

Er werd daar medegedeeld, dat er in Indie reeds gevochten wordt.
Het zwijgen daarover door de Nederlandse regering is een schijnbewe
ging. De verwachting is, dat de betrokken verklaring voor Woensdag 
door de Nederlandse tegering zal worden gedaan. Het zou in Indië 
reeds op één plaats tot een bloedbad zijn gekomen. Er zou op dit 
ogenblik nog een voorstel van Nederlandse zijde zijn gedaan, doch
de republiek is er niet op ingegaan. 

Voorts werd gezegd, dat alle jonge mannen nu naar Indië zouden 
gaan; de betrokken marineschepen en pa$sagiersvaartuigen liggen daar
toe gereed. 

Ten ongeveer 19.0àl werden de aanwezigen naar huis gezonden. Er 
mo�st echter 3 man achterblijven om eventuele nadere instructies 
af te wachten en om dan de functionarissen te kunnen waarschuwen, die
binnen een uur aan het Partijgebouw aanwezig konden zijn. 

i Later werd gemeld, dat er des middags van deze dag r�ambiljetten
voor het a.s. Zomerfeest en pamfletten betreffende de staking in het
partijgebouw waren gebracht. Later zouden deze pamfletten zijn over
gebracht naar het E.V.C.-kantoor aan het Vredenburg te Utrecht. 

::> Op Zondag 20 Juli was het een komen en gaan van partijleden in
het partijgebouw. �r werd medegedeeld, dat er 's Maandagsmorgens om 
7 uur een extra editie van "De Waarheid" moest worden "uitgezet". De
partijgenoten werden verzocht om op dit tijdstip in het partijge
bouw aanwezig te zijn om de kranten in ontvangst te nemen. Er moest
echter afgewacht worden of inderdaad door "Dr. Van Mook" de oorlog 
was verklaard. 

� Na de rede van de Minister-president verschenen er vele functio
narisse.J).. Ten omstreeks 22.00 uur was eenzestigtal aanwezig. Het 

woord wa�d gevoerd door een o�bekend gebleven manspersoon. 
, ;* Maandag 
'l Het N.V.V. zou de staking na een vergadering met de c.P.N. en de

E.V.C. afkondigen. Er is bij het N.v.v. een stakingsleidiJJgaanwezig. 
De pamfletten zullen verspreid worden na deze vergadering. In 

het gèval het N.V.V.-bestuur zou weigeren, zal het door de leden van 
'het N.V.V. daartme gedwongen worden. Van C.P.N.-zijde wordt als vast 
staand aangenomen, dat het N.V.V. met de staktng meedoet. 

� De strooibiljetten voor de fabrieken zullen in verschillende 
soorten worden verspreid •. 

(Uit de vergadering werd gezegd, dat zulks een dáre grap is. 
Hierop antwoordde H. D. c. Van Oosten, dat Rusland daar wel voor 
de, "want Rusland had ons nog nooit in de steek gelaten") 

Speciale manifesten worden uitgegeven aan de militairen. Dit ge-
beurt 
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beurt zowel door soldaten in de kazernes als door burgers daarbuiten. 

1 De pamfletten (hier wordt bedoeld de partij, die naar het E.V.C. 
kantoor zou z�n overgebracht) worden bij particulieren ondergebrach\ 
om opsporing door de politie tegen te gaan. 

B Na 24.00 uur werd het bestuur van de E.V.C. in het partijgebouw 
van de C.P.N� verwacht om besprekingen te voeren. Dit mocht aan de 
E.V.C.-leden niet worden medegedeeld.

� Afgeluisterd werd nog.:
De luxe auto van ALBERTUS MULDER, geboren te Utrecht 14-6-1896, 

houder van een auto-rijschool, wonende Nachtegaalstraat 52bis te 
Utrecht, (Bezoekex van verg. van de "tijdenkersvereniging "De Dageraaa! 
!id van de Intern. vex. "Bellamy" en abonné op de Tribune) moet
Maandag voor transport.van? (onverstaanbaar) gebruikt worden om dat
te verspreiden over de afdelingen Noord, Oost, zuid en West.

"Hierbij moet zorg gedragen worden, o.at alleen die peasonen het 
in handen krijgen, die het nodig hebben". 

Lû(opm. ·r.D.: De garage van Mulder is gelegen op het plein v66r 
het Maliebaanstation. Bij geruchte werd reeds eerder vernomen, dat 
deze ruimte voor vergaderingen van dè C.P.N. disponibel zou zijn) 

" ' Voorts kan nog worden medegedeeld, dat de koeriersdienst van 
het Utrechtse district thans de beschikking over een luxe auto heeft. 

Utrecht, 21 Juli 1947 • 
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11 uur. 

RAP PO R'T . 

Op heden te+ 0.30 uur werd de Inspecteur van Dienst aan het 
Hoofdbureau van Politie alhier opgebeld door/de Heer Mijnlieff van 
het Ministerie van Binnenlandse Zaken, �� mededeelde, dat op 
grond van een ingekomen bericht, waaruit bleek, dat in Amsterdam 
een extra editie van "De Waarheid" zou worden gedrukt, aldaar in 
de drt:1.kkerij een inval zou ,.,orden gedaan doór de politie. Het zou 
aanbeveling verdienen zt:1.lks ook te Utrecht te doen. 

Aangezien Utrecht geen "Waarheidsdrukkerij" meer heeft, werd 
dezerzijds vermoed, dat de voor Utrecht bestemde exemplaren dier 
extra editie van elders zouden worden aangevoerd. 
Te+ 1 uur zijn dan ook de toegangswegen der stad afgezet en is 
contr6le gehouden op motorrijtuigen. Dat leverde geen rasultaat 
op. 
Dezerzijds is vervolgens overleg gepleegd met de politie te Amster
dam (H.I.v.P. HeJink). Het bleek, dat deze inderdaad om 3 uur een 
inval had gedaan. 

Om+ 4.30 uur meldde Amsterdam, dat niets strafbaars was geconsta
teerd. 

In verband met het feit, dat op Zaterdag 19 Juli j.l. te+ 
11 uur was geconstateerd, dat in het districtsgebouw der C.P.N7 
aan de hlariaplaats alhier een hoeveelheid papier was binnenge
bracht, aangevoerd· per vrachtauto, gekenmerkt G-59035 ( "De Zwaluw", 
Kerkstraat 311-I Amsterdam). houder: J .i, .Bergh, Kerkstraat 311-I 
Amsterdam, en gezien de inhoud van bijgaand groen pamflet, wexd 
het dezerzijds verantwoord geacht om een inval te doen in het ge
bouw der C.P.N., alsmede· in het E.V.C.-kantoor aan het Vredenburg 
alhier. Dit geschiedde om+ 7 uur, doch leverde geen enkel resul-
taat op.. 

-

Aan de inhoud van btjgaand groefl pamflet is om de een of ande
re reden geen uitvoering gegeven; v66 r 7 uur werd n.l. reeds met 
"De waarheid" gecolporteerd. ( 1 expl. gaat hierbij), terwjjl vanaf 
3 uur tot 8 uur niemand het districtsgebouw der C.P.N. aan de 
Mariaplaats is in of uitgegaan. Blijkbaar werd ter elfder ure een 
andere regeling getroffen. 

Zodra de ware gang van zaken duidelijk wordt, zal hierover 
worden gerapporteerd. 

De toestand is alhier tot op dit ogenblik geheel normaal. Er 
wordt nergens gestaakt; geen enkeie bijzondere actie vindt plaats. 

Utrecht, 21 Juli 1947. 

�de Politie Amsterdam, die in overleg met 
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Aan l:lle werkers van ons district. 

?a rtijgenot en 

De situatie in Indonésië is thans v2n dien a�rd, dat 
wij 81k ogenblik hat b egin van gewapende acti·3 tJgen -de Indonesische 
Republiek k:unnen verwacht en o Wij habb en dt:11: red,3voering van mini ster 
B·o01 kunnen beluiste ren 1 en ar is geen t w:jfel ü.:ni dc:."i; de nöderl::md
St.l L.1&ctL, th�ns z::11 toesl2,nn om ti:i tn,cht�m d:.; Indonesische Rapu-

-i<Jlç_ téJ varni.:;tigcn sn da kolonLü:J t o:rnt-:;nd te h�rstGllcm.

. Hst Sf,l'ëckt v-snzd . .f d:t- do t 01 k<'::n v�n onze partij in d<:3 aorstvol
g,:md::i da.g= .. m eroot zullen z JYL D:J Ci. ,E...;l;)�Sv 1-.:ièj_n.c w.n ons district 
z::�l ::J.10 parti,'.t,êmoton ve.n mc.:n tot rni:',11 mobilis:-:;r:m =:.m z0 tot (.;3 G!'ootst 
mogalijke aotivituit brangeno 

. �· 

r.Iorgenochtend, dus He, nd-�.gmorg�n 1 vcrsóh:jnt ;jr eün extra editie
v�n onze.: kr-ë;.nt lfD.;; W:a,�.1rh,:;id 11

1 �E-:.>rmcdc op int_;nsieve w:jzr" zal mo:Jton 
wordGn gecolpórt.3;;il"de 

W:.:;_ v0rwachtan morg,:;,nochtc::nd ora z,;.ven uur ,�llü wark:ar'6l die dt:1:irtoe 
op enigerlai wijza in de [:,Olag0nh:;ià zijn o:p de il:h:ri2pl,<=>J'ts t ten;jindc 
dti col:_:,ort.sg� met dezG oxtra-odi tio. te b(;ltifu'lc;no 

Wij yarwacht.:m d_e gro9t13t mo[;Gl'.jk'J or;komst Win a.llo werk,:;rs. 
K2.m,:;ri..:den ," w{"ge.r n  ·weken v::::'n àtr]jd tGgEn:ilo-,:.t. La tori wij ons met 

d 8Zalf do ge\;j stdrift i:nz §itten ;;ils in _çl� 00:1::Jo_g,,sj_.B..rcm. 
K&moradon, uari ons is dogtoakomst t m�·r or moet voor gevochten 

·-...rdon !î
""!!!!!llla'-

Dus y mo:rgenochtenà om � uur .'.:tllen o·p do Tuii..riapla:.>ts ! ! ! ! 

Hot Dietrictb,;:stuur c 

Zondagnvond, ,20 Juli 1947 o · 
1 
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chtingendienst. �, l
�, HOOFDCOMMISSARIAAT 
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VAN POLITIE �CHT d"'" 
UTRECHT 

' en 

Lr.C/1.Nr 720 1 47

Bijlagen: 

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

ZEER GEHEIM. 

22 Juli 19 ti.7. 

Volgno. 

Onderwerp: Gesprek tussen C.P.N .lid H • .J.C.van Oosten 

� 
partijfunctionaris �er C.P.N. ,t.., ��

· �r :3 t73
VJ. 1 q1 /� (

(} 

Hierbij doe ik U een rapport toekomen, 
naar de inhoud waarvan ik U moge verwijzen. 

De wnd. 
� 

�� 
Aan de Heer Hoofd· van d�

Centrale Veiligheidsdienst, 

• 
Javastraat 68, 
' s-G R A V. E N H J; G E 

Politie, 

(R.W.v.Eijk) 



ZEER GEHEIM • 

. 

1�1,C/ 1-720' 4q verv.

• 

RAPPORT . 

l,op Maandag 21 Juni 1947 werd er in het partijgebouw van de 
C.P.N. aan de Mariaplaats te Utrecht een gesprek afgeluisterd tus
sen de secretaris van de afdeling Binnenstad H.D. C. van Oos-ten en
een op doorreis naar Amsterdam zijnde functionaris van het hoofdbe-
stuur der C.P.N., waarschrjnlrjk Koejemans.

L Het gesprek ging in de aanvang over de bezetting van Duitsland. 
De functionaris zeide tegen van Oooten o. a.: 

"De geallieerden zijn bij verdrag overeengekomen om de troepen
sterkte te verminderen� Rusland trekt zijn troepen wel terug, maar 
brengt deze soldaten in de kazerne's en naar Siberië. Als Amerika 
of enige andere mogendheid nu Nederland maar een handje wil gaan 
helpen ir. Indië, dan zal Rusland zijn slag slaan en zit zo in de 

Noordzee om het vervoer te belemmeren of iets anders van dien aard." 
Over de huidige toestand in Indië vroeg de funètion, ris aan van Oos
ten, wat hrj nu feitelijk wilde, waarop van Oosten antwoordde: 

� "Natuurlijk een .staking voorbereiden." Hierop zeide de functiona
ris: 

"Man laat je toch niet uitlachen. wat wil jij nu met een staking 
"beginnen, er is geen oorlog, het is toch maar een politieel optreden. 
"Dacht je dat de E, V. C. een staking zou Lli tvaardigen, zolang er nog 

"voor aanvulling geen jongens naar Inaië worden gezonden. Er mag nu 
"geen staking uitbreken, want anders kon wel gebeuren, dat het met de 

"C.P.N. gedaan is. Van de 2000 jo�gens die naar Indië zouden moeten, 
"zijn er 1500 die liever niet gaan. De verscheping vafi die troepen: 
"dat is de tijd om te staken. In de eerste plaats dient Woensdag 
"(het afleggen van de regeringsverklaring) (I.�.Utr. ) te worden af
"gewacht. Het hoofdbestuur van de C.P.N zal wel gearresteerd worden, 

"maar ze blijven niet langer dan 2 dagen in arrest." 

Tot zover dit gesprek, waarvan de inhoud naar dezerzijds wordt 
aangenomen, een min of meer persoonlijke opvatting kan zijn. 

� In het partijgebouw te Utrecht worden proeven klaargemaakt 
voor pamfletten, die waarschijnlijk im Amst�rdam gedruk� Z!J.lle�-?'or
den. Ze zullen van groter omvang zijn en bedoeld om aan te plakken. 

Zoals in rapport C/1-720'47, dd. 21 Juli 1947 werd med�gedeeld, 
werd in het partijgebouw de extra-editie door de recherche niet ge
vor.den. De reden hiervan was, dat na het bekendworden aan de I.D. 
van H.et feit dat Jlflr te 7 uur op M'.andagmorgen in het Partijgebouw de 
kranten moesten worden afgehaald, deze regeling werd veranderd. De 
I.D. kon niet meer op de hoogte gebr8cht worden. Het was inmidd�ls
bij de C.P.N. te Utrecht bekend geworden, dat de kranten per trein
werden aangevoerd. Het was daarom.logisch dat de colporteurs naar
het nabij gelegen centraal Station werden gedirigeerd. 

Mededeling I.D. : 
Tot op heden 2 2  Juni 1947, 17.00 uur hebben zich geen bijzonder

heden voorgedaan. Het districtsbestuur van Utrecht doet echter, 
naar inlichtingen uit betrouwbare bron, enigszins geheimzinnig. I� 
het partijgebouw zouden nogal veel onbekende partijgenoten, waarsch�n
lijk uit andere gemeenten, rondlopen. 

Medegedeeld werd dat de indruk was "dat er iets broeide". 

Utrecht, 22 Juli 1947, 
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U Mededelingen uit een vergadering van ftmctionariss . et dis-

trict Utrecht der Communistische Partij Nederland, gehouden op �iaadag 
22 Juli 1947 van 20. 1 5 tot 23.30 uur. 

1 
} De vergadering stond onder leiding van Bernardus Johannes SCHREU- 5mms, geb. te 's-Grave·nhage 4-2-191 9, politiek secretaris der c.P.N.,

won. te Utrecht. 
Deze deelde mede: 

'!.)Er moeten wel stakingen uitbreken, voorlopig zullen dit 24-uurs 
stakingen zijn. Het tijdstip is nog niet bekend, daar eerst de kamerde
batten worden afgewacht. Deze stakinge·n zullen niet officieel door 
de C.P.N. worden geo�ganiseerd maar door_ de E.V.C. 

�Een algemene staking zal uitbreken, zo enigszins mogel�k na de 

• 
vacanties van de metaal- en bouwvakarbeiders, dus na 10 Augustus. Ge
tracht zal worden om in. ieder geval de vacanties een normaal verloop 
te doen hebben. Onder algemene staking wordt verstaan een staking�die 
niet alleen door de E.v.c. maar ook aeor leden van het N.V.V. wordt 
georganiseerd. De stakingen moeten op een dusdanig moment plaatsvinden, 
dat de Regering hierop niet meer rekent. Een actie daartoe wordt reeds 
gevoerd, er worden momenteel door mensen die de stencilmachine bediene 
250 manifesten in een rol verpakt, omwikkeld met bruin papier, waarop 
2 stempels en verder afgesloten met plakband. Deze manifesten zijn reed 
aan militairen medegegevenr, die deze in de kazernes zullen uitreiken. 

r(Bem. I.D.: pit is gezien). Ook zouden deze reeds zijn medegegeven aan 
fa brie ksarbe iders. 

Het wordt van C.P.N.zijde als een fout �angemerkt, dat er niet meer 
actie is gevoerd onder de militairen, dit moet veranderen zod�t zij het 
"verdommen" om naar Indië te gaan. 

-�)Blijkens inlichtingen door de C.P.N. ingewonnen bij de verschillende
bedrijven, voelen alle arbeiders er wel voor om te staken, daar deze on
tevreden zijn over lonen enz. "Motieven zullen wel gevonden worden want 

4tf
ie z

�� !!�!�·er midden Augustus nog geen algemene staking is en aan de 
landarbeiders de eisen nog niet zijn ingewilligd zal er op de xtK 15e 
Augustus onder deze arbeid�rs een staking uitbre en: 

Aan de 24�uurs staking zouden de volgende openbare bedrijven te 
Utrecht, volgens de verwachting van de C.P.N., deelnemen; G.E.B.R.U., 
Posterijen en Gasfabriek. wat betreft de Nederlandse Spoorwegen wordt 
een staking in twijfel getrokken. wel worden er reeds pamfletten ver
spreid. Het tijdstip van de 24-uurs staking is niet bekend, doch zoals 
gezegd dienen de debatten in de Staten Generaal te worden afgewacht. 

5)In de vergadering werd een oproep gedaan om als "Int:rnationaal
communisi;" deel te nemen aan de strijd in Indië aán de zijde van de Repu
bliek. De reis gaat per �poor naar Genua en verder per boot. (Er gaf 
zich niemand uit de vergadering op). 

�)voorts werd medegedeeld, dat de berichten die in ons land via de 
pers en radio worden verspreid grote leugens zijn. Reeds zijn een groot 
aantal Nederlandse soldaten gesneuveld en ondanks dat de Nederlanders 
wel wat vorderingen gemaakt hebben moeten ze doodbloeden. 

1 

De vergadering was het niét eensmet de stakingen die plaats zouden 
hebben in Amsterdam (bem. I.D.: bedoeld wordt de sit down staking). 
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/\Uit de vergadering werd gezegd, dat Amsterdam beloofd had, wanneer 
er stakingen zouden uitbleken, Utrecht direct gewaarschuwd zou worden. 
De secretaris van de afd. Binnenstad Hendrik Dirk Cornelis van OOSTEN, 
geb. te Delft 10-10-1882, won. te Utrecht, verweerde zich door te ze�
gen, dat over deze komende staking niets gezegd kan worden, want dat 
dit wel eens een staking kon z:ijn, waarbij specifiek Amsterdamse grieven 
naar voren werden gebracht. Utrecht was toch ook in voorkomende geval
len vr:ij om te doen wat z:ij zelf wilde. 

& B:ij de C.P.N. is de .verwachting dat het hoofdbesttmr van het N.V.V. 
door de leden wordt gedwongen om mee te doen, daar vele leden van 
N.V.V. brieven hadden gezonden naar de C.P.N., waaruit bleek, dat deze
leden het volkomen eens waren met de C.P.N. en waarin gezegd werd dat
het bestuur van het N.V.V. niet anders kan doen "dan de centen op strij
ken". Er werden een t�eetal brieven voorgelezen.

Voorts werd medegedeeld, dat de E.V.C. het geld voor de diverse 
stakingen de laatste tijd goed uitbetaalde. 

�Een grote moeilijkheid ondervond het bestuur, naar werd vermeld, 
dat het N.V.V. niet één in de Indische kwestie is. In Rotterdam hield 
het bestuur van het N.V.V. contact met de C.P.N., in Amsterdam met dat 

lllltvan de E.V.C. en in Utrecht met de Katholieken. 

0� 1N Terzelfder t:ijd waarop deze vergadering werd gehouden was er op de 
bovenverdieping een die geleid werd door Lucris Dekema E.J.KRAM:ER, geb. 
te Vreeswijk 27-4-1889, voorheen voorzitter district Utrecht, thans waar
schijnlijk toegevoegd. aan het hoofdbestuur. 

Deze vergadering werd bijgewoond door 30 jongens en 18 meisjes in de 
leeftjjd van 15 tot 20 jaar, waarschijnljjk kader. 

Kramer zette uiteen hoe de C.P.N.jeugd moest ageren tegen de acties 
van de Katholieke Jeugdcentrale. Bovendien werd de vergadering verzocht 
actie te voeren onder jonge arbeiders om te staken. 
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Hierbij doe ik U toekomen een rapport met 
bijlagen over de laatste gegevens van het dis
trict Utrecht van de .Comr.1unist ische Partij 
Nederland • 

De wnd. Hoofd-Comrnissaris van Politie, 

�,

�(i .w.v.Eijk). 

Ac1n de Heer Hoofd van ae 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
1 s-G R A V E N H A G E
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R A P P O R T 

lJ Op Vrijdag 25 Juli 1947 werd aan de functionarissen van het district 
Utrecht der Communistische Partij Nederland bericht, dat zij zorg moesten 

'
dragen te ongeveer 18.00 uur aanwezig te z�in bij Adrianus Christinus de 
Vries, geb. te Delft 25-2-1915, voorheen opzichter Rijkswaterstaat, thans 
bezoidi�d secretaris van de afdeling Utrecht der Eenheids Vak Centrale, 
won. Zuilenstraat 25 te Utrecht. Aldaar moesten worden afgehaald mani-
festen,die in de nacht van 25 op 26 Juli huis aan huis moesten worden 
verspreid. 

Te 18.00 áur werd medegedeeld dat de uitreiking om 19.00 uur zou
plaats vinden. 

Te 19.00 uur hadden zich ongeveer 50 personen in en om dit perceel 
verzameld. Aldaar werd medegedeeld dat er slechts 30.000 manifesten 
waren en deze dus niet voor de gehele stad huis aan huis bezorgd konden 
worden. Men zou nu eerat gaan tellen en verdelen, waarna in de loop van 
de avond ieder zijn portie zou krijgen. 

Het bleek de bedoeling te zijn om te gelijkertijd met deze manifesten 
'een aankondiging te verspreideQ voor een openbare vergadering van de 
·vereniging ''Nederland-Indonesië" op Maandag 28 Juli 1947 te Utrecht. 
Op het laatste moment werd er uit Amsterdam geadviseerd dit niet te doe� 
"daar ariders vele mensen kopschuw gemaakt zouden worden en de vergade-
ring wel eens niet aan de verwachte opkomst zou kunnen beantwoorden". 

Aldus werd besloten.en de verspreiders kregen alleen de aankondi
ging mee van de vergadering "Nederland-Indonesië". Het werd beter geacht 
de manifesten na de vergadering te verspreiden. De manifesten werden 
niet aan de functionarissen uitgereikt. 

l:) In de nacht van 24 op 25 Ju.li j .1., werd door personeel van het 
partijgebouw aan leden van de Nederlandse Vrou.wenbeweging pamfletten 
ter verspreiding u.itgereikt. Het praatje gaat onder de districtsbestu.u.r
ders, dat Rusland aan Indonesië wapens en mu.nitie per vliegtuig levert. 

�\op 25 Juli j.l. werd voor zover bekend voor het eerst een "Bedrijfs
Bullet'in" van de C.P.1\. uitgegeven. Dit vond plaats bij het aanvangen 
van de werkzaamheden der arbeiders van de Verenigde Blikfabrieken aan 
de Kanaalweg en waarschijnlijk ook bij de N.V.Machinefabriek "Jaffa" aan 
de Groeneweg, beiden te Utrecht. 

Bij dit rapport wordt overgelegd: 1e. Een strooibiljet voor de ver
gadering van "Nederland-Indonesië", 2e leen pr oe p van de Nederlandse 
vrou.wenbeweging en Je,een afschrift vaf öet edrUfs-Bulletin". 

\f _ ... ót:J 7u 
�1;:>'J..ILf h--.02)�)� 

Utrecht, 26 Juli.1947. 
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Hierb� doe ik U toekomen een rapport 
betreffende communistische activiteit, naar 
de inhoud waarvan ik U moge verwijzen. 

Î �·

{(µç 
De Hoofd-Commissaris van Po�itie, 

voor deze, 
De Hoofd-Inspecteur van Politie, 
� 

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

1 s-G RAVEN HA GE .

(Mr�E.J.Wicherlink). 



Inlich�!pgendienst 
·�trt"P'e ch t ..

Z"3-r.;;R GEHEIM. 

( I 

·'

C/1-755 1 47. 1 ' ([:'; / 

R A P P O R T 

Op Woensdag 30 Juli 1947 werd in het Partijgebouw aan de Maria
plaats te Utrecht een vergadering gehbuden door de leden van het dis
trictsbestuur Utrecht van de Communistische Partij 1:rederland. 

De bijeenkomst was belegd naar aanleiding van het inschepen van de 
troepen naar Indië met het m.s. "Volendam". 

1. 

l 
/. 

De algemene verwachting, zo werd uit deze vergadering vernmmen, 
was dat de "Volendam" niet vertrekken zou, doch het was een tegen
valler dat alles zo normaal verlopen was. Niettemin zeiae het dis-

. trictsb83tl,\ur "dat de boot· nog niet in Indië was". 

Er werd medegedeeld dat het tijdstip van vertrek, het aantal troe
pen en de soort a.b. van de"Volendam" aan de "Repoeblik" was door-
gegeven. / 

3. Voorts werd gezegd:
.,.-"Momenteel is Maa� (gegevens onbekend) onderweg naar Nedèrland.

"De ze heeft berichten bjj zich uit Egypte, alw&ar hij een tijd heeft 
"verbleven. 
"Ook wordt verwacht een Oostenrijker, die dienst doet in het Engel-

./ "se leger.
"�eide personen gaan eerst naar Amsterdam, om daar hun berichten
"af te geven. Maas zou waarschijnlijk in besloten kring een spreek-
11beurt vervullen voor de C.P.N. te Utrecht. Maas is in het bezit
"van een vals paspoort."

5. 

r � .

De volgende week zal er door de C.P.N. te Utrecht een besloten
vergadering worden belegd, naar aanleiding van de besprekingen
tussen W.V.V., N.V.V. en E.V.C.

Op Dinsdag 29 Juli j.l. te 17.30 uur werd telefonisch de C.V.D.
in kennis gesteld van het .feit, dat in de afgelopen middag vanuit
het partijgebouw van de C.P.N. te Utrecht pamfletten werden· ge
b;acfut naar Harderwijk, bestemd voor de aldaar gelegerde, voor Indië
bestemde militairen.
Thans kan nader worden medegedeeld, dat elk •::xemplaar .. ,as eeborgen
in een blanco enveloppe. Het adres in Hardexwijk was alleen bekend
bij de be.zorger. De geadresseerde had tot taak de enveloppen af te
geven aan bepaalde militairen.
De inhoud van de pamfletten is niet bekend. Doch het vermoeden
bestaat, dat 3.e instructie' s inhoud� hetzij voor de re is of na
aankomst in Indië.

Op Dinsdag 29 Juli j.l. te + 21.00 uur werd dezerz�ds het navolgen-
de bericht ontvangen:

-

Een zekere Uiterwaal, (gegevens onbekend), militair in een kamp te
Schoonhoven-,-heeft aich, doo'r het opvolgen van instructies op ge
neeskundig gebied, verstrekt door het C.P.N.bestuur te Utrecht,
meermalen kunn•n onttrekken aan een uitzending naar Indië. Daarna
kreeg Uiterwaal instructie's om met andere militairen zodanige han
delingen te verrichten, waardoor de boot niet in Indië zou kunnen
aankomen. De C.P.t. te Rotterdam zou zorgdragen voor het contact

dssen hem en het burgerpersoneel van "De Volendam". 

Het 



-
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Het lag in de. bedoeling dat Uiterwaal nog op 28 Juli j.l. 's av�ns 
zo� komen op het C.P.N.gebouw te Utrecht. Daar h� echter in 
plaats van Zondagsavonds des Maandagsmorgens van inschepingsver
lof teru.g kwam, werd hij deswege gestraft en kon niet te Utrecht 
ver schi,jnen" 

6b" Qhans kan nog worden medegedeeld: 
Op de in de aanhef van dit rapport bedóelde bestu.ursvergadering 
werd over deze aangelegenheid gesproken. 

ls personen die voor eventuele �e-handelin8en in aanmer-
king komen werd behalve Uiterwaal ooR genoemd de 1e machinist 
van het m.s."Volendam". Deze zou volgens het districtsbetuur ge
zegd hebben, dat hij door verwijdering van een klein onderdeel wel

zorg kon dragen, dat de boot niet aankwam. (Deze mededeling, 
d.w.z. die van het districtsbestuur, werd opgevangen. Dezerzijds 
kan niet worden nagegaan of deze machinist tot iets dergelijks in 
staat kan worden geacht). 

De gegevens bedoeld onder de punten 1,2,3,5 en 6a en b zijn monde
ling doorgegeven aan een vertegenwoordiger van G.S.IIIb. Het bedoelde 
onder pant 6a werd onmiddellijk doorgegeve� a-g"n de Chef I.�. Rotterdam. 

�Utrecht, 2 Augustus 1947. 
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van ... ......................... . 
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Onderwerp: C • p • N • BUREAU B 
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t·,ummer: ' 
. 

D<?tum: 1 /L-tP-17 

Hierbij doe ik U toekomen een verslag van 
een te Utrecht op 6 Augustus 1947 gehouden ver
gadering van de Communistische Partij Nederland, 
naar de inhoud waarvan ik U moge verwijzen. 

De Hoofd-Commissaris van 
voor deze 

t Hoofd

;
�

r van 

v' 

Poli tie, 

Politie, 

A11n de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 

(Mr.E.J.Wicherlink). 

's-G RAVEN HA GE . 
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Z EER Ct"HE HI. 

RAPP ORT. 

� ·�verslag van een vergadering van deC.P.N.-functionarissen van het
� district Utrecht, gehouden op 6 Augustus 1947, van 20 tot 23.30 uur 

u> ten huize van Hendrik Dirk Cornelis van OOSTEN, geb. te Delft 10-10-
�- · 1882, won. Spr ingweg 78 alhier. 

�·"�' De vergadering werd bezocht door ongeveer 60 personen en de beide
-\ ,, kamers en suite waren geheel bezet. Als spre er trad op een zekere 

Daalmeyer (verdere gegevens onbekend). Op deze vergad�ring waren o.a. 
twee personen aanwezig uit Assen (namen onbekend), die vermoedelijk 
hun logies hadden in perceel Achter Klarenburg 17 bis alhier. 
Dactlmeyer begon met de opmerking, _daj het N.V.V. zich nu meer en meer 
wendde in_'de richting van de C.P._N •• Door de verpreidin6 van het mani
fest (zie bijlage van schrijven I.D.Utrecht dd. 6 Augustus 1947, lr.A/1 
no.762'47, gericht aan C.V.D.) voelde het N.V.V. zich beledigd, omdat 
de C.P.N. zich hierin op de voorgrond plaatste en het voorstelde alsof. 
het N.V.V. aan de toestand in Indië had medegewerkt. De C.P.N. heeft 
echter medegewerkt aan het feit dat öet bestuur van het N.V.V. naar 
Indië is geweest, alwaar het zich van de toestand kon overtuigen. 
Het plaatselijk N.V.V. bestuur had zich verweerd door te zeggen dat het, 
voordat er sprake was van "staakt het vuren" reeds bericht naar de i
nister had gezonden, dat het vuren gesta�kt moest worden en dat er 
geen jongens meer naar Indië moesten worden gezonden. 

'
De C�P.N. had tenslotte zorg gedragen, dat de boot, die in Engeland 
lag om wapenen te laden, onverrichter zake naar _Rotterdam moest terug 
keren. Dit was het begin van een algehele weigering om medewerking te 
verlenen aan transporten naar Indië. 
Volgens verklaring van Daalmeyer was er aE.,nvankeljjk bericht uit Egypte 
gekomen, nadat de Veiligheidsraad ve:iroèht had het vuren te staken, dat 
de "Volendam" wel dat land kon aandoen. Op dat moment was in :Egypte 
het vertrouwen aanwezig, daj; het "staakt het Vlll'en" prompt zou worden 
uitgevoerd. Nu echter in de praktijk was gebleken, dat dit niet het ge
val is, heeft Egypte besloten, geen medewerking te verlenen aan de door 
vaaxt van de "Volendam" door het Suez-kanaal, met het gevolg dat de 
"Volendam" om Afrika zou moeten hee nvaren. De Nederlandse Regering 
heeft het bestand in deze korte tijd al negen maal geschonden, reden 
waarom de Republiek nu ook maar doorzet. De Rep. heeft voorts verschil
lende landen aa�gezocht om de toestand in Indië te controleren. Zij 
voelt er echter niets voor om de bemiddeling van Amerika te aanvaarden, 
da�r dit .land te grote belangen in Indië heeft en er altijd op uit is 
om zijn eigen belangen te behartigen. 
Het standpunt van de C.P is, dat niemand, ook niet de Veiligheids-
raad, zich met.de zaken in Indië heeft te bemoeien. Dit is geen oorlog 
tussen twee landen, maar een opstand in Indië en Indië behoort aen Ne
derland. Het is een interne kwestie tussen de Rep. en de Ned.Reg •• 
De Rep. heeft geen bemiddeling gevraagd en deze niet aanvaard. 
Spreker haalde als voorbeeld aan, dat wanr1eer in Nederland de zaken op 
hun kop zouden worden gezet, buitenstaanders daar ook niets mee te ma
ken hadden. Maar het gaat niet om Nederlandse belangen,, mar:,r om de be
langen van het kapitaal en dat is Amertka. 

'De Ned.Reg. heeft de bemiddeling aanvaard en de Rep. in principe ook, 
alhoewel zij het niet eens is met het voorstel tot bemiddeling. Zolang 
echter de Ned. troepen dooxgaan met vuren zullen ook de soldaten van 
de Rep. hiermee doorgaan. 
Spreker beweerde, dat Schermerhorn met van der Pol onder geen enkele 
voorwaarde terug willen, "want dan worden zij aigemaakt". 
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Als de Ned.Reg. niet wil luisteren, zullen wij, arbeiders, de zaak moe
ten aanpakken en zal het werk worden platgegooid, door middel van de 
E .. v. C. en het N.V. V •• Met dit "werk platgooien" ·wordt bedoeld staken 
in de landbouw, productiefabrieken (levensmiddelen), textielfabrieken 
en in de havens. Als dit niet helpt zullen bemrijven als de spoorwegen, 
Werkspoor en dergelijke moeten volgen, en tenslotte alle bedrUven. Er 
moet alles op alles gezet worden om deze Reg. weg te .,,,.erken. Er werd 
beweerd, dat Beel moest verdwijnen, omdat hij een dictator is, die toch 
zijn eigen zin doet. De indruk werd zelfs gewekt, dat Beel zonodig ze�s 

o\door een aanslag op zijn leven moest worden geli�uideerd.
,1 Iemand uit de vergadering vroeg of·zij (de leiding van de C.P.N.) wel 

wist, wat zij ontketende en wees er op, dat de gevolgen van die staking 
�p de vrouwen en kinderen neerkwamen. Bernardus Johannes SCHP�UDERS, 

geb. te 'S-Gravenhage 4-2-1919, antwoordde hierop met de wedervraag, 
) of de jongens in Indië het dan zo goed hadden omt\'d.ie hitte te vechten 

met een ondervoed lichaam. De mensen in Nederland moesten dit dan maar 
aan-de lijve ondervinden. 
Op een vraag of in het Indonesischè leger Japanners en Duitsers mee
vechten, werd bevestigend geantwoord. De algemene indruk is, dat deze 
zaak wel eens dusdanige gevolgen kanfte:A hebben, dat hieruit een buiten-

-�
landse oorlog zo� kunnen voortvloeien. 

De E.V.C. neemt toe in ledenaantal ten koste van het N.V.V •• De zich 
melden e Katholieken worden voor hun toelating aan een onderzoek onder
worpen. 

Als bijzonderheid kan worden gemeld, dat de vergadering niet in het par
tijgebouw aan de Mar ia plaats werd gehouden, ondanks de afspraak. Op het 
laatste moment werd bekend gemaakt, dat z� ten huize van Van Oosten 
zou plaats vinden. 

1 
De algemene indruk werd gewekt, dat een verhoo�de politieke activiteit 
aanstaande is. 

Utrecht, 7 Augustus 1947. 
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Hierbij doe ik U toekomen een rapport betref

fende communistische activiteit, naar de inhoud 
waarvan ik U moge verw�zen • 

• 

De Hoofd-Commissaris van Politie, 
voor dese 

De Hoofd-Inspecteur van 

e (;·r:c.:r:;.J. '7icherlink). 

!lande Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsd ienst, 
Javastraat 68, 

1t 
' s-G TI A V E N H A G E • 
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RA P PORT . 

. Berichten afkomstig van het partijgebouw van de C.P.N. te 
Utrecht op 8 Augustus 1947. 

l\op 14 Augustus á"s. wordt een kadervergadering gehouden; b:ij ge
bre�aan vergaderruimte zal waarschijnlijk in de Beatrixhal van de 
Jaarbeurs vergaderd worden. 

Het kader van de volgende verenigingen wordt verwacht: 
A.J.V. (Jeugdcentrale aan I.D.onbekend), E.V.C., Penningmeesters 

en ·seêretarissen der C.P.N.; R.,I.N, en A.N.J • •  

t:, Op 16 Augustus a.s. een "re solutie vergadering", het is nog niet 
bekend waar deze in Utrecht worä�genou&en, daar momenteel geen ver
·gaderruimte te verkrijgen ·is. Deze vergadering is alleen toegankel�k
voor werkers en zou verband houden met het manifest, dat op het ogen
blik verpakt staat in het C.P.N.gebouw.

'.!>)Op 27 Augustus a.s .. zal een openbare vergadering worden gehot1.
den, ook�oor deze vergadering is momenteel geén zaal beschikbaar.
Binnenkort is er ook een vergadering van R.N.N. zo gauw als vergader

'ruimte beschikbaal is. 

� over de kwestie Rusland-Oostenrjjk wordt als volgt gesproKen: 
"I:Ietgeen Rusland îs Dostenrjjk gepresteerd heeft is nog veel te 

weinig. Het bestuur der G.P.N. is heilig ervac overtuigd, dat de 
Russ�n oàK'-i Netter-land komen. 

, Nicolaas :Marinus van BS1'fTUM, geb. ·te Utrecht 11-8-1884, voorzit
ter afd. Utrecht-Binneastad der C.P.N., wonende Geertestraat 30 bis 
te Utrecht, zei: "Dat er nog veel meer gebeuren zal en dat over deze 

/ zaak zo mogeltjk volgende week wel eens op een vergadering gesproken 
zal worden." 

In verband hiermede werd over Amerika en �ngeland gesproken: 
"Ame·rika heeft z'n handen vol aan de binnenland-se toestanden, ·er bre
ken stakingen uit, die door anderen gevolgd zullen •yorde n. Engeland 
is arm en behoeft niet meer als grote mogendheid te worden medegere
kend. Het is nu geen "Groot"-Brittanië, maar "vervallen" Brittannië. 

Ç Op 't ogenblik staan er in het C.P.N.gebouw manifesten gereed 
om verzonden te worden, 

De proefexemplaren, waren genummerd en werden steeds gecontro
leerd. 

.,_ 

.....:> 
bMevr .;·.J-;C "G;t STOFKOOPER-DE RIDDER, districtspenningmeesteressè, geb. 
te �roningen 2-7-1900, , won. te Utrecht Spoorstraat 2 bis, gaat 
naar. Groningen om een spre�kbeurt �e vervullen. Van Bentum zorgde, 
dat hetgeen z� moest zeggen, op papier werd gezet. 

"\ Van Bentum werkt voor Amsterdam. H;j is belast met het doorzenden 
en ontvangen van berichten van en naar Amsterdam, geld af te dragen 
van verkochte boeken en propagandamateriaal, en·de kascontr6le. 

i �r was een brief binneneekomen via 's-Gravenhage uit Rusland. 
Zjj was in het Russisch gesteld en van Russische stempels voorzien. 

Dimitrof 
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1 

Dimitmof is in Amsterdam eeweest. Dit is alleen btj ingewUden be-
kend'. "Than-s zou er een verzoek z .�n gericht aan .Jimi trof om op het 
Zomerfeest te spreken.(Zeer geheim). 

/. . -if ',),,. .,... . • ff1/·
,. (J).',r Utrecht, 9 Au.gustus 1947. 
P.'1>/�� � b 

/ 

/. 



1�tingendienst. 

JH'O�COMMISSARIAAT 
VAN POLITIE 

UTRECHT 

Lr.Gj.tNr 795' 4 7. 
Bijlagen: 2 • 

Bericht op schrijven No. 

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

. OPGELEGD T.' F. 

�TRECHT, den 1 4 � 'ti%ifä1; U $'9 4 7 •

1 6AUG ï947 

- - -

Onderwerp: Vergadering C P N, ____ EUS_:=-A� c:; ____ � 
• • 1i • J 

ij 1 ,. ·• : 
� 

r ------·---·· ----· - ·-· --' 
' ,1 

i -r.1: /.J'- ;_ -YJ _I 
.. �- - ·-�---7 

Ingesloten doe ik U toekomen een verslag 
van een functionarissenvergadering gehouden op 
Woensdag 13 Augustus 1947 te Utrecht, alsmede 
een be

�
jjfskrant bestemd voor het �7erkspoor-per

soneel, uitgegeven door de C.P.N., naar de in
houd w�arvan ik U moge verwijzen. 

!� tttf

De Hoofd-Commissaris van 
� voor deze De Hoofd-:; f ,van 

/ 

A�de Heer Hoofd van de 
centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's-G RAVE F HA GE. 

Poli tie, 

Politie, 

(Mr .E .J. ''licherlink). 
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'J Ver slag va� een f_unctionarissenvergader ing van· het dis"t;,rict 
Utrecht van de Communis-tiscne Partij 1.ederland, op Woensdag 13 Augustus
1947 in het Partijgebouw aan de Mariaplaats te Utrecht. / 

De vergadering werd geopend om 20.00 uur en duurde tot 22�00 uur.
Ze stond onder leidin� van Van Oosten. Aanwezie waren± 35 mensen, 

\(l'r'l'W�ar�nder 4_ vrc:uwe n, resp. genaamd: Mieh 
de Roe de, ( gegëvens onbekend); 

MietJe Roeterdink-Vomberg, geb. te zutp en 16-11-1918; Hendrika .fil-
kNvE='Triiina P�per-van"""äosteröm, geb. te Utrecht 23-5-1913; en noe een on

OêKënct eebleven vrouwspersoon. Verder waren er manspersonen uit De 
Bilt, Bi.:JJ;}1oven, Zeist, Driebergen en Culemborg: welke afdeling met 13
leden is uitgebreid. 

� Medegedeeld werd, dat werkspoor nu de beschikking heeft over een
cel (deze cel bestaat uit± 17 personen). 

� Over het algemeen kan in het kort het volgende worden weergegeven:
Hendrik Dirk Cornelis van Oosten, geb. te Delft 10-10-1882, deelde 

mede, dat er meer activiteit in de toekomst zal moeten komen en ze zal 
anders gericht moeten zijn dan voor de oorlog. Geen knokpartijen op 

�raat, maa-r trachten meer stakingen uit te lokken. Ir, het eerste ge
va was--de arbeider zelf de dupe. In het tweede geval is het een recht
streekse aanval op het kapitaal. Deze stakingen moeten naar buiten 
steeds 6eleid worden door de E.V.C •• De C.P.N. moet officieel hier 
buiten staan, daar anders gevreesd wo�dt, dat dit met een groot ver
lies van leden voor de E.V.C. zal gepaard gaan. wat de landbouwstaking
in Gro r:ingen -betreft, werc}medegedee ld, dat de ze momentee 1 in behande-
ling was b� de rUksbemiddelaars. _ ... 

Uit de vergadering werd de opmerking gemaakt, dat de landarbeider
door deze staking de arbeider in de stad trof. Een staking in de land
bouw is alleen dan met succes te voeren, wanneer er een algemene sta
'king op volgt. Van Oosten deelde daarop mede, dat hij het met de ziens
w�ze van de spreker eens was, maar dat de staking in Groningen reeds 
in een te ver stadium verkeerde. Voorlopig moesten de arbeiders genoe
gen nemen met meer loon en beter eten en dan maar eens in de 14 dagen 
naar huis (�it betreft de arbeider in de Oostpolcter). 

4 De aandacht werd vervolgens gevestigd op de militairen. Op 
blik wordf-lï, 1

1de waarheid'.' en "de- Vlam 11 in de kazernes verspreid, meest
al door burgerpersoneel� Getracht zal worden hier �erbetering in te 
brengen, door elke week ien soort bedrijfsblaadje uit te geven, speci
aal voor de militairen • 

., 

? Hierna werd gesproken over het a.s. Haagse congres, dat gehouden 
zal worden op de z.g.n. Haagse Rode Dinsdag (opening Staten-Generaal).
Dit congres bestaat uit de C.P.N.-fractie's van de Staten-Generaal, 
Hoofdbestuur C.P,N. Amsterdam, Hoofdbestuur E.V.C. en verschillende 
personen uit het buitenland. Reeds zijn toezeggingen gedaan door Frank-

() rUk, België, e.a. om afgevaardigden te zenden. Rusland zal ook een 
-, \vertegenwoordiger zenden en aan deze zal verdér de beslissing gelaten

worden, welke buitenlanders er al- of niet zullen worden toegelaten. 
Hier zal ook gesproken worden over de Nederlandse Regering inzake Indo
nesië en ·over de a.s. revolutie, die volgens van Oosten moet uitbreken.
Als motieven voerde van Oosten voor dit laatste aan: 
1e.De Regering wil niet aftreden; 
2e.Alles is te duur en er heerst grote ontevredenheid onder de massa.

3e.rn de kamers Yan de Staten-Generaal
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betere arbeidsvoorwaarden, dit naar aanleiding van verschillende 
klachten. Speciaal werden de namen van Beel, Jonkman, Lieftinck 
en Generaal Spoor genoemd, els de personen die moeten verdwUnen. 
B11i tenlandse vertegenwoordigers z11llen ook het 1vaarheids Zomer
fee$t bezoeken. Van Dimitrof is dit nog niet zeker, wel is bekend 
dat iemand 11it R11sland komt met een tplk. 

van 'andere zijde werd vernomen, dat D11clos voor het waarheids
Zomerfeest is 11itgenodigd. 

yoo� militairen is het in het vervolg verboden om in het 
C.P.N.gebo11w te komen. Dit op last van Amsterdam. Een en ander
staat in verband met het vertrek van de "Vo1endam". Vermoéd wordt,
dat militairen het vertrek van de boot hebben mogelijk gemaakt.
In het vervolg zal er niet meer gestaakt worden b� vertrek van een
schip, omdat 30. mensen 11it Amsterdam en Rotterdam zijn ontslagen(?)
Er zal dan de hulp ingeroepen worden van b11itenlandse arbeiders.

Utrecht, 14 Aug11st11s 1947 • 
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(Mr.E.J.WicherlinkO. 
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.!)verslag van een kadexvergadering van het district Utrecht der com
munistische Part ij Nederland, gehouden op Dinsdagavond 19-8-1947, in het 
dansinstituut Brons aan de Oudegracht te Utrecht • 

. 

'!.}Aanwezig waren o.a.: LOUIS VAN DONSELAAR, geb. te Maarssen 22:...10-
19og, won. te Utrecht, algemeen secretaris voor de organisatie der be ')J. 
drijfskerne n, werkzaam aan het .Werkspoor; BERNARDUS JOHANFES SCHREUDERS, L
geb. te 's-Gravenhage 4-2-1919, politiek secretaris van het district �' 
Utrecht der C .P .N., fungerende als vöorzi tter; PETRUS ALBERT BOEZEivIAN, .
geb. te Utrecht 30-6-1910; .ALBERTUS WILLEM VEENENDAAL, geb. te Venlo 
19-9-1911, functionaris in de organisatie der be�rijfskernen en districts
voorzitter; HENDRIK DIRK CORNELIS VAN.OOSTEN, geb. te Delft 10-10-1882,
en een partijfunctionaris van het hoofdbestuur der C.P.N., waBrschijnlijk
JAN HAKEN, geb. te Finsterwolde 13-10-1912.

In het geheel waren aanwezig 37 mannen en 32 vrouwen, waaronder 
een tot op heden onbekend gebleven politieman. 

Ç4 l 1 " ., IV-,:, f' "f- 1c,_.,,* •. 

'J De agenda vermeldde als eerste punt: "Een interne aangelegenheid".
Ter vergadering bleek, dat er een schriftelijke klacht afkomstig 

van een zekere Mevrouw Blom bij.het districtsbestuur was binnengekomen 
over bovengenoemde Schreude�s. Hierin werd beweerd, dat hij vrijwillig 
in Duitsland gewerkt had en de vraag werd gésteld· of hij wel geschikt 
was om �en functie te vervullen bij de C.P.N •• 

De klacht, die onderzocht was door de controlecommissie, bleek 

juist te zijn. Het districtsbestuur verweet Schreuders dat hij hiervan 
niets gezegd had, waarop Schreuders antwoordde, dat hij het aan de commis 
sie had medegedeeld. 

Uit de vergadering werd daarop naar voren g:!b:racht, dat het bestuur 
van de C.P.N. hier niets mee te maken had, omdat Schreuders tijdens de 
bezetting geen communist was en hij d�s ook niet als communist naar 
Duitsland was ge.gaan. Door de commissie werd medegedeeld, dat Schreuders 
van jongsaf in de jeugdbeweging van de 0.D.A.P. ·was geweest en dat vóór 
de bezetting niemand iets op Schreuders kon aanmerken. Dat hij inderdaad 
vrijwillig naar· Duitsland was gegaan, was aan de commissie bekend, maar 
zij meende dit· niet aan het districtsbestuur te moeten mededelen, ornaat 
Schreuders pas na de bezetting als lid tot de C.P.N. was toegetreden. 

van de zijde van het districtsbestuur werd nog medegedeeld, dat zij 
het betreurde niet met de oms·tandigheden van Schreuder op de hoogte te 
zijn geweest. Hierna nam Haken het woord en vroeg of er klachten over 
het werk van Schreuders waren. Dit werd ontikennend beantwoord� Haken 
zeide vervolgens, dat nu er zo�n grote tweespalt in de P.v.d.A. was 
"wij" ons niet moeten laten OP.warmen, daar de tegenstanders hopen dat 
"wij" met de P. v. d • .A. in tweeën vallen. Haken vervolgde met de woorden 
"gezien pet feit dat Schreuder geen communist was toen hrj na r Duits
land ging, valt dit feit ook niet onder onze beoordeling. �ij behandelen 
deze zaken open en doen niet zoals bij de S.D.A.P •• Als er iets op 
Schreudirs was aan te merken, dan moest hij er uit en dit zou niet onder 
de dek�antel blijven". 

� Hierop nam ABRAHAM DE KOK, geb. te Utrecht 15-9-1919, secretaris 
van de afd. Utrecht-Groenekan, het woord. Deze hekelde het gedrag zowel 
van schreuders als van de contrêlecommissie. De �anwezigen trachtten 
hem het woord te ontnemen. De Kok Bleef echter doorgaan en begon ver
volgens·over de geroyeerde Bastiaanse, van wie de controlecommissie 
ook alles wist, _terwijl hij toch met zijn praktijken kon doorgaan. Nu 
wordt zo'n luttel feit naar voren gebracht alsof het een misdaad is, 
maar"zo zeide de Kok,het geval Bastiaanse was een misdaad, s!_ez·e .kerel 
(Bastiaanse) moet kapot. Haken bevestigde dit, waarop de Kok antwooYdde 
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antwoordde, dat hij wel wist waar Bastiaanse woonde, werkte en liep en 
dat zijn overljjden ook door een ongeluk gebeuren kon. 

Er werd met algemene stemmen aangenomen om Schl'euders te handha
ven. ( Scpreuders zat aanvankeljjk te h.J,J,ilJLJl). , 

'Vervolgens werd punt -twee be sproken. ·Hier in werden mededelinr;en 
verstrekt over het feest in Birkhoven, de organisatie, de rijwielen die 
beschikbaar waren, de papiermutsen voor de feestgangers, de autobussen, 
enz •. 

�Hierna volgde het derde en laatste punt, n.l. de herdenking der 
October-revolutie. Er werd medègedeeld dat er op 26-8-1947 opnieuw een 
vergadering zou worden uitgeschl'even, waarop de datum van de feestvie-
ri� zou worden bekend gemaakt. 

1 Haken deelde mede, dat vertegenwoordigers van de twee bedrijfskernen 
van werkspbor, Gemeentereiniging, Electrische Centrale, Gasfabriek en 
Politie (waarvan één van het recherchepersoneel en één van het geunifor
meerde) naar Amsterdam worden uitgenodigd. Haken vervolgde: 

'"De stap naar de revolutie werkt op de seconde af en de organisatie 
moet door blijven werken. Dit jaar zal de regering Beel verdwijnen. Na de 
revolutieherdenking-en na het Haagse congres (waar ook wederom b6venge
noemde vertegenwoordigers zullen worden uitgenodigd) zal tot een algeme
ne staking worden overgegaan. Alle bedrijven van betekenis zullen daar
aan meedoen. Na afloop van het Haagse congres zal er ook te Utrecht een 
vergadering worden belegd waar over het gesprokene ·zal worden gediscus
sieerd. Van de Spoorwegen zijn we nog niet overtuigd of deze tot staken 
zullen overgaan, maar wjj hebben nog de t�d-. De cowmunisten worden door 
� regering onderschat, laten zjj in die waan bltjven, maar we zjjn ni�t 
te onder�chatten. Nu worden wjj beschuldigd, dat de comruunisten boerde
rijen hebben verbrand in Friesland. Dergelijke bedr�ven worden door ons 
niet vernietigd en brengen geen voordeel. Dat er in Groningen goede�en 
in brand geraken bestemd voor Indië, dat is in ons voordeel. (Door het 
applaus was de rest onverstaanbaar, doch spreker scheen het over een 
textielfabriek of een opslagplaats te .hebben). 

Wij hebbenall�s mee. Door deze droogte za� de voedselvoorziening 
in de winter een toer ztjn en komen daar stakingen bij dan moet de rege
ring verdwijnen." 

Voorts deelde spreker mede, dat uit de statistieken van Amsterdam 
was gebleken, dat het ledenaantal van de C.P.N. sinds de bevrtjding met 
2800 mannelijke leden is toegenomen. De vro�wen werden niet meegerekend 
omdat deze btj de vrouwenbond behoorden. Op de vraag van Haken, hoe dit 
in Utrecht was, werd medegedeeld, dat dit niet precies bekend was. Men 
schatte de totale toename van het ledenaantal op 500 mannen. De jeugd 
niet meegerekend. Het ledenaantal in Utrecht ging hard vooruit. 

Utrecht, ·20 AugQstus 1947. 

\ 
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ZEER GEEE H�. 

9 Kort verslag van een besloten1flinctionarissenvergadering van 
het district Utrecht der C.E.! ., gehouden op Dinsdag 26 Augustus 
1947, in het dansinstituut Brons aan de Oudegracht elhier. 

Aanv ng 20.00 u�r, einde 22.30 uür. 

� \,�, 
Aanwezig 38 per sor_e n, waa�onder enkele vrouwen, alsmede Ber nar-

,.., '"\'.,d'us Johannes SCHR �UDERS, geb. te 's-Gravenhage 4-2-1919 en Petrus 
�iW? Albert BOEZEMA� geb":" t-e Utrecht 30-6-1910 (bestuursleden)_ 

/ De vergadering was uitgeschrev·en ter bespreking van de revolu-
tie-herdenking, hetgeen blijkt uit een a� eerd�r verspreid pamflet, 
waarvan een afschrift bij dit rapport gaat. 

t)Schreuders opende de vergadering met een woord van spijt over 
de geringe opkomst er, zette de geschiedenis van de revolutie onge-
veer als volgt uiteen: 

"In Rusland werden de kleine boeren en middenstanders door 
het kapitaal geknecht en hierdoor begon de revililutie zich vanzelf 
te ontwikkelen. Deze mensen, die aanvankelijk in het geheel geen· re
volutie o� het oog hadden,werden, toen zij in demonstratie naar-de 
Tsaar trokken, bij dui�enden efgemaatt. Door dit feit werd de revo
lutie geboren. 

Wij zien hieruit dat een rev·olutie uit de omstandigheden voort
komt en vanzelf groeit. In ons land zien wij dat ook; de middenstan
ders, tuinders en landbouwers weten niet meer hoe z:ij rond moeten 
komen. Deze mensen wenden zich nu tot het communisme en hoewel z:ij 
nu niet direct lid worden, syipathiseren zij toch met onze beweging. 
Wjj zijn op de goede weg naar de revolutie, de omstandigheden zijn 
met ons. De wil- tot staking in de landbouw · groeit meer en meer en 

- als de E.V.C. dit niet had tegengehouden was men reeds tot staking
overgegaan.

Getracht moet wcirden om het uitbreken van stakiLgen zo te or
ganiseren, dat alles gelijk staakt."

Spreker haalde aan de staking in een blikfabriek te Leeuwarden, 
alwaar ongeveer 200 man om een loongeschil het werk had neergelegd. 

-.-.-.-.-.-
� Mededelingen afkomstig uit het C.P.N.gebouw aan de Mar.iaplaats 

alhier. 
Zodra bekend is dat de troepen in Indonesië bprukken naar Djak 

ja, zal de E.V;C. trachten een algemene werkstaking te organiseren. 
De diverse bedrijfskernen .zullen ars volgt propaganda voeren. Enige 
communisten die in b.v. een fabriek werken,worder, van tevoren ge
instrlleerd en beginnen onder elkaar een gesprek, daarbij trachten.de 
niet-communisten in dit gesprek te bet�ekken� Ook zal getracht wor
den de bakkersknechten tot staking te bewegen i.v. b. met hlln afge-
wezen looneisen. 

Ook is bericht binnen gekomen, dat het Epoorwegpersoneel aan de 
staking zal deelnemen. (bedoeld zal worden de links-ge or iët,teerden 
van -dit personeel). Verwacht wordt, dat "Werkspoor" en "Frans Smu.1-
ders" zullen staken. 

De C.P.N. zal zich officieel niet ineer meg stakingen bemoeien, 
ma2r- achter de schermen de richtlijnen aangeven. 

4 Er wordt opmerkelijk weinig gesproken in het C.P.1.gebouw over 
de algemene toestand. Men is erg druk met de voorbereiaingen voor 

1 het 
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het zomerfeest in Birkhoven, waar men ongeveer 80.000 bezoekers ver
wacht, waaronder. vele Fransen en Belgen,alsmede andere nationaliteiten. 

Utrecht, 28 Augustus 1947. 



A f s c.hr i f t ._ 

Utrecht, 22 Augustus 1947. 

Aan alle partijgenoten uit ons district. 

W.K.,-'

. Op 9 November a.s. herdenken wij het feit, dat dertig jaar geleden, 
in 1917, de grote en rcemrijke revolutie plaatsvond, waarmede het grote 
Russische volk zich ontworsteldè aan de greep van het barbaarse tsarisme. 

In 1917 bevr�dde het Russische volk zich, onder de bezielende en 
grootse leiding van onze onsterfeYijke kameraad Lenin, uit de macht van 
het kapitalisme', na eellwen van de meest gru.weljjke sla.vernjj. 

In de dertig jaren die 'liggen tu..,sen toen en nu, heeft het Russi
sche volk bloot gestaan aan de zwaarste ganvallen van buitenlandse kapi
talistische mogendheden. Strijd heeft het moeten voeren tegen vijanden in 
het eigen land, die de jonge Sovjet-macht omver wilàen werpen. 

Vers in ons gehe Llgen liggen de ·jaren 1941 tot 1945, ·waarin het Sov

� 
�-volk het ma:gtigste leger ter 

,
wereld, het duitse, vernietigend versloeg.

Trots en onbuigzaam gaat het Sovjet-volk in de wereld van nu, onder 
l_eiding van kame_raad Stalin, een grootse en schitterende toekomst tegemoet. 

Het is begrijpelijk, dat de berdenkiug van 'de October-revollltie dit 
jaar een zeer bijzonder karakter zal dragen. 

In alle steden van ot� land zullen grote openbare vergaderingeà wor
den belegd, ter herdenking van deze revolutie. 
In Utrecht Zllllen wU op 10 November een openbare bijeenkomst hollden in het 
N.V . ...;.hllis. 1�aast een uitstekende spreker, zal daar worden opgèvoerd een
groots opgezet deèlamatorium, waarvoor wij

h o n d e r d v fj f t i g m e d e w e r k e n d e n
nodig hebben. Ditzelfde declamatorium zal ook worden opgévoerd in Amster
dam, Rotterdam en Der Hiag.

voor dit declamatoriu.m, dat geschreven is door pg. BertQs Schreu.ders 
u.it de afd. Z1.ülen, willer: wij jullie allen, zon�e.!'_ u.itzondering war� maken. 

, Er bestaat hier een schitterende gelegenlieid de kameraadschap in de 
-partij te versterken. Uit alle afdelingen, ook die van bu.iten de stad ver-

-
wachten wij ·de_elnemers aan dit_ hendenkingsspel!

Op Dinsdag 26 Allgustus �-.s" is er een b�jeenkomst, waarin gesproken 
zal worden over de Ru.ssi-sche revolutie, en wàarbij - tevens een bespr.eking 
van dit lekenspel zal plaatsvinde�. 

Wij,l:':?twachten een grote opkomst! De afdelingsbestllren en alle werkers 
worden op deze bijeenkomst verwacht. 

Dinsdag 26 Augustus 's avonds om 8 uur in de zaal van Brons' dansin
stitllut, Olldegracht 14 te Utrecht (b� de Zandbrug). 

De dagel�kse leiding van het 
District best LlUr. 
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Bijlagen: e e n

Onderwerp: 

ZEER GEHEIM. 

Hiermede doe ik U een rapport 
over Communistische activi te.i t toekomen, naar 
de inhoud waarvan ik U kortheidshalve moge ver
wijzen. 

De Hoofdcommissaris van p litie, 

• 
J 

( 1i " W. Van Ei j k) • 

Aan de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdiens� 
Javastraat 68, 

's Gr a v e n h age • 

• 
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R A PPORT. 

� Op '27 Augustus 1947 léwam bij de I.D.Utrecht het 
navolgende bericht binnen, met de toezegging dat aanvulling binnen. 
enkele dagen zou plaats vinden: 

t)i•A, s. Donderdagavond ( 28 Augustus) vertrekt er een boot met 
"militairen naar Ned" Indië. De zich daaronder bevindende leden 
"van de C.P.N. hebben een enve],QJtpe met instructies in hun bezit� 
"Het district Utrecht van de C.P.N. fuoest daarvoor adressen geven 
"aan "Amsterdam" •. Vervolgens verstrekte "Amsterdam" gesloten cou
"verts aan het district, dat tot taak had ze aan de corv,ërs in de 
"kazernes te geven." 

Op 1 September 1947 kwam het navolgende bericht: 

�) "Op het s. s. "Volendam" zijn alleen ·die soldater.i zikk ge
"worden, die vóór de Regell!'ingsmàatregelen zijn en niet Communistis·c 
"georienteerd-.Deze ziekte is niet besmettelijk en is een geheel 
"anaere dan in de dagbladen werd vermeld. Het zou niet in de be
"doeling hebben gelegen sl&chtolfifers te maken. Toen het schip on
"gehinderd het Suez-kanaal was gepass·eerd is er een middel toege
"past, waardoor vele soldaten voorlopig voor het verrichten van 
"militaire diensten zijn uitgeschalteld. Op het s.s. "Volendam" was 
"ee n_gl'..Q_Q_'!;. aa tal communisten. Alle soldaten afkomstig uit Schoon
"hoven waren leden van de C.P.N. of die richting toegedaan. Ook 
"een onbekende Indonesiër, die veel in het C.P.N. gebouw kwam en
"in de Kromhoutkazerne te Utrecht gelegerd was, is met dit schip 
"vertrokken. Vermoed wordt, dat de inhoud van de envelo.ppen, hetzij 
"instructies, hetzij een poeder, hetzij aanwijzingen tot het ver-
11oorzaken der ziektege�allen, bevatte. Naar aanleiding van een op
"merking, dat de Regering toch op haar eens ingeslagen weg blijft 
"voortgaan en dat inmiddels wederom een troepentransportschip is 
"vertrokken, werd geantwoord: "Deze mensen zijn er nog niet". Over 
"de Volendam werd gezegd, dat het.plan toch geltikt was." 

(Noot I.D.: Het bericht zou eventueel gecontroleerd kunnen 
worden aan de hand van.de ziekenlijst). 

Voor zover nodig wordt nogmaals uitdrukkelijk verzocht 
voorzichtig met deze berichtgeving te zijn • 

• 
Utrecht 1 September 1947. 

Verzonden aan: 

c��t� a:S.�m.
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Bericht op 3chrijven No ... 

UTRECHT. den 

ZJ,;-tm GEHEIM. 

1 Va>l
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o.OPG EGD 

3 Sep ember 1947 
n - 4 SEP. 194? 

\ ACD/ til 
van . .. . ........ . . ........ ..... . ....... . 

. .... -=-___ B_URcA_U_B _____ t. 
Onderwerp: ver eader ing C. P._. 

• 

t·,i.: rr.m::: r : J 

Ingesloten doe ik U toekomen een versl
van een te Utrecht op 1 September 1947 ge
houden besloten vergadering der C.P.N., ge
organ� ®CY. di"v�-rse öedr1j'f"-�en, 
naar de inhoud waarvan ik U moge verwijzen • 

De Hoofd-Commissaris van P litie, 
\1... 

(R.tv.Eijk). 

A� de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst,
JavastraBt 68, 
's-G RAVEN HA GE.
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Uverslag van een besloten vergaderin6 georganiseerd door de di
verse bearijfskernen van het district Utrecht der Communistische Par
tij Nederland, gehou.den op 1 September 1947 in het Partijgebou.w aan de 
Mariaplaats te Utrecht. Aanvang der vergadering 20.00 uur, einde 
22. 30 u.u.r. 

�Achter de bestu.u.rstafel waren gezeten: 
1e. HENDRIK DIRK CORNELIS VAN OOSTEN, geb. te Delft 10-10-1882, 

wpn. te Utrecht, als voorzitter fu.ngerende; 
, I •.; 2e. PETRUS ALBERT B0:3ZE1\/'i.AN, geb. te Utrecht 30-6-1910, won. te

Utrecht; 
3e. BE'RNAHDUS JOHANFE.S SCHREUDERS, geb. te 's-Gravenhage 4-2-

1919, won. te Utrecht; -. · 
n 4e. Eén der drie gebroeders FAAY; 
,,, , i;/ 5e. LOUIS VAN DONSELAAR, geb •. te IJaarssen 22-10-1909, won. te
Utrecht; 

1 6e. Een zekere B.GROEN u.it Amsterdam. 
Voorts waren aar wëzig: · 
Van de bedrijfskern 4/ERKSPOOR: 12 man; 
Idem van de vrtREFIGDE BLIKFABRIEKEN: 7 man; 

! 

Idem van de 11.ACHINEFABRIEK FRANS SMULDERS: 4 man; 
Idem van de STAALGIETERIJ J,M, DE TulUINCK KEYZER: 6 man; 
Idem van de NEDERLANDSE SPOORWEGEN: 3 man, bestaande uit een ze-

nl' kere Polak, die zîch Brinker noemt, een machinist u.it de Watt
laan te Zuilen (beicie personen-nog onbekend) en CORNELIS VAN 
DEN BOVEliKAM�, geb. te Harmelen 28-12-1905, analyst bij de Neder
landse Spoorwegen, lid van de Gemeenteraad te Ju.tphaas, won. 
aldaar; 
Idem van de ALUMINIUM 11/.ÁLS- ElJ PERSBEDRIJVEN: 7 man. (Hieronder 

. waren 3 adspirant-leden van de C. P .N., die naar het zogenaamde 
11 welvaartscongres"van de C.P.N. te 's-Gravenhage worden gezonden} 

S}Aauvankelijk waren ook 5 bakkersgezellen aanges0hreven, maar bij
nader inzien zijn deze afgeschreven. �r was besioten voor de bakkersge
zellen een afzonderlijke vergadering te houden • 

(1.Als eerste spreker tr'ad op bovengenoemde FAAY, van de bedrijfs
kern '"iERKSPOOR. Deze deelde mede dat het aantal leden van de C.P.N. 
werkzaam aan 'Verkspoor per week gemiddeld· met 5 stijgt, ten koste van 

--a:e .R.K. en möden1e -'bondén. Ook zijn er velen die sympathiseren met de 
C.P .N., elke week betalen,doch niet durven toetreden. Thans is bij

�P..Q_OJL overgegaan tot het :vormen van 3 cellen of kerne·n. 7tls ho.9fd
cel wordt genoemd eèn cel waarin werkers van alle ploegen bij elkaar 
zijn gebracht en waarin ook de bestu.u.rsleden zitting he.bben. In de 
praktijk is gebleken dat dit systeem goed werkte. Spr. gaf enige voor
beelden van door de bedrijfskernen verricht werk en waarbU voordelen 
voor de werklieden werden behaald. De verschillende bedrijfskernen 
van ''IERKSPOOR in Amsterdam, Utrecht en Dordrecht(?) staan met elkaar 

{in verbinding. In Dordrecht(?) bestaan, aláu.s spreKer grote moge!ijk
. heden tot sabotage, die ook reeds ter hand waren genomen. Op. last 

van 11Amsterdam" zijn deze stop gezet, om niet eerde:r hierme_de te be
ginnen dan op last van het hóofdbestu.ur; Dit beslu.it gold later ook 
voor andere bedrijven. Spr. vervolgde dat dè propaganda in de bedrijven
moet �orden opgevoerd. De bedrijfskranten die elke maand worden ver
spreid zu.llen in het vervolg ook mededelingen bevatten over de toe-
?tand in andere bedrijven. -

S Hierna nam VAl DONSEJJAÁR, eveneens werkzaam bjj \lfBRKSPJC;R, 



• 

• • 

-2-

zijn kwaliteit van algemeen secretariB van de organisatie der be-
drijfskernen van de C.P.N., het woord. 

Van DONSELAAR had het over de toestandèn van_de arbeiders op 
,\IERKSPOOR en deelde mee, dat in geval van algemene staking, zowel 
door het N.V.V. als door de E.V.C. ·voor de volle 100% meegedaan 
wordt. (Deze mening wordt door de I.D.Utrecht niet gedeeld). Op 
het momE;)nt, aldus spreker, is er geeri reden tot staken, daar de 
directie billijk optreedt en de redelijke eisen inwilligt. Hierna be
handelde spr. de algemerie politieke toestand en zeide onder meer: 
"De Regering Beel staat te wankelen en het zal dan-ook niet lang 
meer duren of deze regering is verdwènen. Van Mook die nu naar Ne
derland komt zou het niet eens zijn met de zienswijze van Beel. Van 
Mook keert niet naar Indië terug als Luitenant-Gouverneur-Generaal 
en ook Generaal Spoor zal zijn �unctie neerleggen, omdat hij geen 
toeste·�ing krijgt naar Djokjakarta op te rukken. Beel wil niet op
treden in.Indië, alhoewel het Katholieke blok daerto& genegen is. 
Het wachten, aldllS spr., is op de rapporten van de drie landen 
die door middel van haar consul.s zullen worden samengesteld voor 
de Veiligheiasraad. Nanneer echter toch zal worden opgetreden te
gen Djokjakarta zal een algemene staking llitbreken." 

C,. Vervolgens kv/am BOVENY..ATuIP àan het woord. DE::ze z�ide dat de 
NEDER1AUDSE SPOO: '.'f3GEH niet zouden meedoen aan een algemene sta
king, Alleen in het geval dat het N.V.V. staakt, dan pas kllnnen 
de Spoor wegen worden lamgelegd. VAii OOSTEN interrumpeerde, door 
te zeggen dat he·t N.V.V. mee zou staken. BOVJ:NKAMP ging voort en 
zéide; dat de C.P.1:I. met 30 leden in de NJUàERLANDSE SPOORJÈGEN 
niet tot staking moet overgaan. Het N.V.V. heett alleen de leden, 
aldus spr·. BOVENKAMP zei· verder, dat er bij de NEDERLAI DSE SPOOR IEf 
G3N geen aanleiding is om te staken, daar de directie met _de ar
beiders meewerkt. 

'î Hierna kwam aan het woord een vertégenwoordiger van de ALUJ.i:iI
NIUMFABRIEK. Deze deelde mede, dat daar geen enkele reden was tot 
staKing of sabotage, daar de directie ,,oed voor het personeel was 
en zorgde voor kleding en extra voedsel. \1/anneer er echter een al
ge�ene staking llitbreekt, zal wel worden meegedaan. 

Î Een vertegenwoordiger van de MACHHJEFABRI:SK FRANu S11ULJJERS 
het wóord verkr�gende deelde eveneens mede, dat in deze fabriek 
geen redenwas om te staken. De leden stonden echter achter het be
stuur en z� laten gaarne een en ander aan het C.P.N.bestuur over. 

, Hierna werd nog het woo�d gevoerd door SCHREUDERS ,. in zjjn kwa
liteit van politiek seeretaris van het district Utrecht. Deze had 
het over de I'.ndi.sche ..... kwestie en beweerde dat het zeker 150 jaar zoll 
duren vooidat de schade ic Indiä betaald was. Enige aanwezigen 
vroegen, daar· zjj een zoon of een familielid op het s.s. "Volendam" 
hadden, welke ziekte er nu feitelijk op déze boot was uitgebroken. 
Spr. deelde mede, dat het verloop vanpeze ziekte gllnstlg was, doc-h 
dat de doktoren niet wisten wat het was. 

U�rechî, 3 September 1947. 
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Naar aanleiding van een schrijven van de Centrale Veilig
heidsdienst te 's-Gravenhage,d.d.16-8-194?,no.B 18211,kan 
het volgende worden gerapporteerd: 

� De naam "Bloedraad" is bij de C.P.N. te Utrecht onbekend. 
Er is echter wel een inlichtingendienst te Utrecht,waar

als hoofd genO'Elmd wordt: GERARDUS DE Vv.AAL, ge boren 15-9-1899 
te Woerden,won. Paramaribostraat 56 bis .A te Utrecht,�a-
gandaleider der C.P.N. . 

-

.Als zI"3'n airecte meaewerkers worden genoemd :WTLLEM_F.AAY.2.geb o-
ren 22-12-1888,te Utrec.ht,won.Nieuwe Keizersgracht 28 bis 

te Utrecht; 
JOHANNES_AUGUSTINUS_VAN DER_AKKER,geb. 19-9-1915,te Utrecht, 
won.Bloemstraat 32 te ütrecht,penningmeester der C.P.N. van 
de afd.Wtrecht-Oost en 
RIES V.AN DER_STEEN,schuilnaam Jaspers),geb. te Scheveningen 
26-1-1921,won. Nic. Ruichaverstraat 34 te Utrecht,propagan
daleider der C. P .N. en enige tot nu toe· onbekende persen.en. 

L) De inlichtingen die ingewonnen worden,worden verstrekt
a�n geheime age�ten,die deze inlichtiµgen nader zullen bekij
ken en uitwerken.Ook zouden er bij- de voormalige N.S.B-ers 
en volgelingen van .Arnold Meijer geheime agenten zijn onder
gebracht.De,inlichtingen die hier moeten worden ingewonnen 
betreffen de regeling der ondersteuning tijdens de internering 
en daarna,door wie deze gelden worden verstrekt,bij wie zij 
hun werkkring vinden en wat voor positie zij daai, bekleè.en,als
mede e.v. bewapening.Verder worden iûlichtingen ingewonnen bij 
de militairen èri politie,hoofdzakelijk om na te gaan of e.v. 
actie kan worden gevoerd. 

Deze inlichtingen strèkken zich dan ook uit over de te 
wachten tegenstand,bewapening,de geest van het betreffende 
onderdeel,enz.Een van bovengenoemden liet uitkomen,dat het hun 
bekend was dat in .Amsterdam een groot gedeelte van het politie
corps op hun hand was. 
Van het politiecorps·te Utrecht zouden �ooral onder de 
vele sympathiek staan tegenover de C.P.N. 

De iûlichtingendiensten en spionnagediensten werken 
nauw samen en verschillende leden werken in beide diensten. 
GERARDUS :de vvAAL zou alleen hoofd zijn van leden van de inlich� 
tingendienst,maar niet het centrale punt van de geheime agenten 
vormen. 

Zie verder rappor·t no.c/-892'4? van Seiptember 18-194? 
van de I.D.Utrecht. 

Utrecht,l? Sept.194? 
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Hierbij doe ik U toekomen een verslag van 
een te Utrecht gehouden besloten vergadering, 
van de Communistische Par1;ij Neder�and, naer de 
inhoud waarvan ik U moge verw�zen • 

De Hoofd-Commissaris van Pol�tie, 

� R
rfV'

�\ / 
. 

(A.J.�.Eijk). 

de Heer. Hoofd van de � �Jid' cent�ale Veiligheidsdienst
:Ja'. 

//$/��......,,/ 
Javastraat 68, � · I ''7/-v 
's-G RAVEN HA GE • ��a:,o.-� 
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lj Verslag van een besloten ledenvergadering van de C.P.N., dis
trict Utrecht, gehouden op Dinsda6 16 September 1947 in het partij
gebouw van de C.P.N. ean de Mariaplaats te Utrecht. 

:}ne vergacteiing was alleen toegankelijk voor ûie.lede�, die min
stens een% jaar lid waren. In het geheel waren ongeveer 60 personen 
aanwezig 7 waaronder+ 20 vrouwen. Deze vergadering was be1.egd om te 
spreken over hetgeen-op het Haagse con;gres was behandeld. 

Achter de bestuurstafel waren gezeten: 
'HEN.DRIK .JIRK co:at..:,LIS VAN OOSTEN·, geb. 10-10-1882 te Delft; 
PETRUS ALBEI1T BOEZEL.AN, geb. 30-6-1910 te Utrecht; 
LUCRIS .DEKEMA ]]J3BO JOHAN KRALiZR, geb. 27-4-1889 te Vreeswijk; 
Dr. 1\/ILLEM GnO...;Fl!i\TEG, geb. 24-3-1893 te Gouda;en 
BERNARDUS JOHAHhES SCHREUDBRS,,geb. 4-2-1919 te 's-Gravenhage. 

�Van Oosten opende de vergadering en hEette allen hartel�k welkom
en· gaf direct het woord aan Krarrter. · 

Kramer begon met mede te delen dat buiten de verteg�rrw90:rdigers 
van de Staten Generaal op he� Haags congres óok vertegenwoordigers 
van België, luslahd, Tsjecho-Slowakije, FranKrijk, Joego-Slavië, ·ils
mede één Duitse:if."" Tiit zijn allemaal mensen die behoren tot de Inter
nationale communistische Partij. Voorheen was het zo geregeld, dat elk 
land zelfstandig hande�de en nationaal was; dit is n� veranderd. De 
landen zullen nu internationaal moeten samenwerken en bij belangrijke 
beslissingen of geschillen de hulp kunnen inroepen van het buitenland. 
De afgevaardigde van Rusland had volgens spreker gezegd, dat er zo
veel vragen aan Rusland werden �esteld, hetzij om hulp aan mensen-

- kracht voor organisatie, of geld, dat Rusland besloten had in het
vervolg geen mensenkracht beschikbaa� te stellen, maai: zonodig wel
met levensmictdelen en geid te helpen. Op •t ogenblik had Rusland al 
meer dan genoeg aan zich zelf. Rusland wordt momenteel van 3 kanten
bedreigd, n.l. door het fascisme, het kapitalisme en Amerika.

Kramer deelde verder mede, dat de grootste vijand van het commu
nisme het fascisme was, daar dit oogluikend door de bet�effende rege�
ringen werd toe gelaten en werd gesubsidieerd doe r het groot kapitaal.
In de communistische partij waren wel enkele mensen met kapitaal, maar
het. fascisme wordt i,n het geheel gesteund door het. groot -·kapitaal.

r-- "\ Vervol6ens was ter vergaderin6 in 's-G-ravenhage met algem.ene 
stemmen besloten, om het korps "Geheime Agenten" uit te oreiden. Voor 
deze agenten is de werkwtjze als volgt vastgesteld: ben kent z,B• 
Hoofd-Geheime-à.genten, zowel mannen als vrouwen. Deze moeten zoveel 
mogelijk gestudeerd hebben, althans de vreemde talen beheersen en een 
speciale cursus gevolgd hebben. Van de 6 landen die hier ('s-Graven
hage) ve�tegenwoordigd zijn, zullen de namen van deze agenten onderli� 
worden uitgewisseld en zal een wachtwoord worden ingesteld, dat eens 
per week of per ·14 dagen veranderen zal. De�e Hoofd-geheime-agenten 
zijn speciaal beaoeld om zich in het buitenland te bewegen en zij zul
len dan ook regelmatig heen en weer moeten reizen. Elke geheime agent 
die berichten overbrengt moet deze sluiten in een enveloppe waarop 
het algemene wapen van de ComrnuListische Partij (sikkel en hamer) is 
gestempeld. Het hoofddoel van de geheime agent moet zijn zoveel moge
lijk te weten te komen van ambtenaren, v1erkzaam bij � egerin6s-instan
tie 's en plaat.sel�ke au.toritei ten ( de par te me nten en gemeente-bureaux). 
_Qit gaat het beste door vrouwel1Jke ambtenaren uit te hqren. Amsterdam, 

• 
1 s-Gravenhase, -Rotterdam en utre cht zouden reeds een ïioofct-gehe ime
agent hebben, voor Groningen en 's-Hertogenbosch moet no� een worden · 
aangewezen. Op den duur zullen er in ons land Ofgeveer 12 van dergelij
ke. agenten moeten komen. Deze i:Ioofd-geheime-age,ten worden betaald 
door de C.P.N. en worden benoemd voor hun leven iij staan onder en 
worden gecontroleerd door �en inspecteur. Bij sabotage kunnen zij 
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den ontslagen. Als v.oo:rbeeld we:rd door spreker het volgende na::;.:r voren ce
b:racht. ''fanneer b.v. in Belt;ië iets gebeurt, laten wij aannemen dat een iie
derlander zich ergens in dat land bevindt, die nagegaan moet wo:rden en 
verblijft in een omgeving waar de betroKken .Belgische agent te bekend is, 
dan kan deze Belgische agent de hulp inroepen van een :t�e·derlE1 r,dse collega. 

Deze moet die hulp verstrekken en zal dan trachtep de nodige gegevens te 
ve�za�elen. Hij stelt een rappo:rt op van z�n bevindingen en zen�t dit naar 
J eaer1.erd. 1-ederland geeft hie:rva.n kenr.i,s aan .BelÈ.,ië of diegene die de be-

langhebbende is. Ieu.ere agent ia verplicht elk docu.ment zo te ve:rbe:r:;en, 
dat, wannee:r hij in moeilijkheden komt, dit nie:t gevonden kan 1ilorden. Geen 
enkele Hoofd-geheime-agert mag met communisten in aanrakin6 komen en hij 
mag been vergaäeringen bezoeken. !"ltJ(:l,1.rr-d.�ddt.��;:.,... 

Vervolgens deelde sp:reKer mede, dat it. alle groie steden een plaatse
. lijke geheime agent _zal worden aangesteld, voor ?ie in het al5emeen aezel� 
de instructie's zullen gelden. Deze bl;i�t echter aan zijn normale arbeid 
en zal in voorkomende gevallen voor verzllim van zijn werkzaamheden door het 
districtsbestllur worden betaald. Alle berichten van de plaetselijk geheime 
agent worden•afgegeven aan het ·districitsbestullr, die deze berichten door-

......,zend naar Amsterdam. Eike kameraad die iets bespellrt van een andere kame
�aad, waarvan hij maar half denkt "dit is niet in orde", is verplicht dit 

lander geheimhouding mede te d elen aen het districtsbestllur, die de plaats� 
lijk geheime agent opdracht eeeft om een· onderzoek in te stellen en te rau
poTtéren In belangrijke, gevallen kan de Hoof_d-geheime-agent in . kennis wo;

' 
den gesteld. Deze klachten moeten betrekking hebben op het pclitieke leven

�i·· van die kameraad en b.v. niet dat hij met een andere vrollw omgaat enz. De 
klachten moeten schriftelijk en ondertekend worden inged iend bij het districts 
bestuur. Blijken de klachten vals te ztjn, dan wordt de aanklager geschorst. 
Ongetekende klachten worden niet in behandeling genomeq • 
.., 

... 

� Hierna kreeg Dr. Groeneweg het woord • 
.Jeze begon met er op te wijzen, dat door Kramer de indruk was geves

tie;d, dat niet elk lid agent kan zi,jn; dit is volgens spreker niet COh,mll
nisti.sch. 1/anneer een kameraad iets ontdekt, dat niet in orde is, moet de
ze het ook kunnen onderzoeken en is het bestucir verplicht deze kameraad te 
be_�e Verder deelde spreker mecl

_
e, dat de fascisten hard vooruit _;aan en 

� o de Federlandse e�ering èn door de plaatselijke autoriteiten alles 
ogluikend werill tpegelaten. Naar.vergaderingen van deze personen weriliniet 

�mgekeken en ook niet naar de wapens. Er wordt wel gezegd, dat de fascis
-W..:en overlopen naar de commLrnisten, maar ik heb 'zelf de statistiek van de 

eden onder mijn ber1.rnting. Daarllit bbjkt, dat tot op heden geen enkele 
ascist is toegetreden. Dit is ee L belar�tfjk onderwerp van besprekini; ge

�est in 's-Gravenhe8e. In alle landen neemt het fascisme toe en steekt 
et de kop 0�1oog. In 's-Gravenhage is aa�genomen, dat elk lid, d�t ken

nis dreaet van activiteit van het fascisme, dit mededeelt. In iedere 
'plaats van betekenis· moet een persoon worden 8.engewezen, die in eontact 
treedt met de fascisten. Deze persoon moet dan alleen met de pl�0tseaijke 
geheime agent in contact treden en zich niet bemoeien met andere kamera
den en geen vergaderingen bewéken. De pla tselijke agenten delen. dit mede 
aan het districtsbestu.llr en dHlbren:,,t het ter kennis aan het hoofdbe-
s t u llr • Jd��·· 

. 
. 

· b Verder deelde spreker mede, dat hij de kameraden kon overtuigen, dat
in de landen, die door Rllsland bez�t waren, de mensen niet ondeiàrllkt wor
den,zoals de pers dat orswil wijsmaken.- De arbeiders in die landen worden 
goed betaald en men hoeft niet alles te �likken wat de Russen zeggen. 

Jr Zllllen de Tu1inister vragen worden gesteld betreffende de activiteit 
van de fascisten om de plaatselrjke alltoriteiten te dwingen tot het nemen 
van maatregelen, daar deze vergaderingen. politiek gevaarlijk zijn. 

Verschillende leden hadden nogal wat beZ"'arer en daarom zoll bij een 
volgende gelegenheid dit laatste wederom ter sprak� worden gebracht. 

/-in .ten van de aanwezigen deelde mede, dat zowel/het OLdièp als in .de 
Bloemstraat regelmatig vergaderingen van fascisten ·werden gehollden; soms 
wel 2 maal in de week� 



-3-

eze week zullen in alle plaatsen, waar districtsbesturen ztjn geves
tigd vergaderingen worden gehouden over bovenstaande onderwerpen. 

Utrecht, 18 Septimber 1947 • 

• 
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HierbU doe ik U toekomen een verslag van 
een op 18-9-47 te Utrecht gehou.den bestu.u.rs
verga4ering van de Commu.nistische PartU Neder
rand afdeling Utrecht-Jtad, naar de inhou.d 
waarvan ik U moge verw�zen� 

�: Hoofd-Conrn1issaris van Po
,

tie, 

de Heer Hoofd van de 
centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
1 s-G RAVE 1 HA GE .

(R. 1.v.kUk). 



l () 

ZEER GEHEH1. 

Vverslag van een bestuurêvergadering der communistische Parttj
Nederland van de afdeling Dtrecht-.:::tad, gehouden op Don1....erdag 18 
September 1947 va� 20.00 uur tot 22.00 uur. De vergauering stond 
onder leiding van BERI'JARDUS JOHATN1'iS SCHREU.JE.dS, geb. te 's-Gra
venhage 4-2-1919. Tevens waren achter de bestuurstafel gezeten: 
PETRUS ALBERT BOEZTIL.t.Al,,, geb. te Utrecht 30-6-1910; en
WILLEiv1 1!'AAIJ, geb. 22-12-1888 te Utrecht. 

t\Verder waren vele bestuursleden aanwezig, daar de vergadering
was 'belegd in verband met de reo:rganisatie van de c.P.H.-Utrec.bt
Stad. De bedoeling is n.l. het àantal afdelingen van 7 tot op 3 
terug te brengen. -- - --

,.. -,s.)B�Schreuders begon met mede t� delen, dat Kramer op de vori-
,/' ge vergadering (Dinsdag 16 Sept, 1947, zie ra�port C/1-892'47) 

v�,o 
7 

� niet uitvoerig was geweest over hetgeen in 's-Gravenhage was behan
-deld en dat in Amst_erdam alles veel uitvoeriger verteld was. (De 
oorzaak moest gezocht worden in het feit, dat men om beurten noti
tie's had gemaakt en die onderling had aangevuld.) Nu was geble
ken, dat Amsterdam wel de notitie's van Utrecht had overgenomen, 
maar .Utrecht niet die van Amsterdam. De mogeltjkheid moet dan ook 
open gelaten worden om zo spoedig mogeltjk over dit onderwerp ver
dere besprekingen te houden. Htj verzocht de vergadering geen vra-

ij t;./1·.

•• 

• 

L 

. gen te stell_en, daar alle-s op de volgende vergadering wel n2.ar vo
ren gebracht zal worden. De inlichtingen die w� verkrtjgen komen al
lemaal uit de eerste hand ·van vooraanstaande ambtenaren van de 

. Departementen, die commu.nist zijn en nog beter werken dan betaalde 
kráchten. 

--

-

_ 4)vervolgens werd besloten om de 7 afdelingen van Utrecht-stad·
teru.g_ te brengen tot 3. Het bestu.ur moet dan w-orden gekozen u.it 
mensen, die beschikken over vrije tijd in de avondu.ren. :Elke afde
lin6 krtjgt dan 2 voorzitters, 2 secretarissen en 2 penningmees
ters, waard-oor de zekerheid ontstaat, dat de bestu.urders van de 
verschillende afdelingen op de vergaderingen komen. Zoals nu. de 
toestand is, �erkt zij niet goed. 3r zijn voorzitters die soms 2 
of 3 vergaderingen achter elkaar moeten overslaan, waardoor deze
mensen niet bij zijn en zij de leden geen goede voorlichting ku.nnen
geven. Er werd besloten dat' het districtsbestu.ur candidaten zou. 
stellen en dat deze bij de volgende vergadering���� zouden worden 

. 
\ 

gekozen. 

�Vervolgens werd door een der aanwezigen (een militair 'in 
burger gekleed), die kort -gele den na ,:r: Du.i tsland was geweest, ge
vraagq, of het waar was,dat er in Ru.sland Duitse divisies waren;
cteze geruchten gingen in Du.itsland. 

Van OOS'.l.'EN deelde daarop mede: 11 __ ,r zi.in 3 pantser-divisies, 
genaamd: Dusseldor.f, Berlijn lwofdzakelijk best ande u.it parachutis
ten en de divisie Iv1LW!hen • .Dit zijn allen Duitse kriJssgevangenen, di
onder leiding staan van Du.itse officieren. :Jeze mensen zijn maan
den lang getest en zij die niet door deze test k,Namen, zijn naar 

- Sïber ië gezonden." Tevens deelde van Oosten mede, dat he_t in de 
Balkan mis zou. gaan en dat daar de oorlog we 1 eens kan los breken. 
_ijj moeten dan niet denken, "het ligt.ver van mtjn bed", want dat is 

niet zo, het ligt vlak bij ons bed� 

b.}Naar aanleiding van een vI'aag,of inlichtingen aan de politie
verstrekt worden, deelde B.0chreuders mede, dat in Amsterdam 4 
c.P.N.èrs inlichtingen geven aan de politie, met medeweten van 
het C. P .1;. be stuur. �chter werden alleen die inlichtingen verstrekt,

die 
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die later toeh gepubliceerd werden. Deze 4 mensen hadden echter de op� 
dracht na te gaan welke persoon in het geheim inlichtingen aan de poli
tie verschafte. Tot op heden waren ztj nog niet geslaa6d die persoon te 
vinàen. Van Oosten deelde daarop mede, dat het hem niets verwonderen 
zou, als in Utrecht ook mensen waren die inlichtingen aan de politie 
verschaften # 

Utrecht, 22 September 1947� 

•



• 

• 

Speciale instructies aan A C D : 

0 N A F GE D A A N. 

Afd./Sect: Dat.: 

Aanwijzing voor A C D 1 . 

A CD 4. Dat.: 

Aantekeningen: 

co 

Par.: 

Par.: 



ingendienst.
HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 

UTRECHT 

zmm GBHEIM. 
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UTRECHT. den 27 September\1ElEG0,9

Bijlagen: 
Volgno. 

Bericht op schrijven No ... 

Onderwerp: 

• 

Btjcaand doe ik U toekomen een rapport in
duplo betreffende mededelingen vanuit een �e
sloten vergadering der C.P.N.-district Utrecht.

Spoed i sha:tv�-ra. e1= n en ander reeds 
besproken met de Heer J.J.Faro te Eindhoven. 

Ik moge U verzoeken, zulks in verband met 
eeri gedane toezegging, hem een doorslag van dit
rapport te doen toekomen •

De Hoofd-Commis
� 

is van Poli�ie,

A� de Heer .Hoofd an de 
Centrale Veili0heidsdienst,
Javastraat 68, 
's-G RAVEN HA O E .



ZE�R G.r:,H�n •• 

C/1-925'47. 2..l f;C;p

.. 

1(� 

H A P P O R T • 

Op een besloten vergadering van de C.P.N. district Utrecht, 
gehouden op v':L,;aag 12 September 1947 in het gebouw van de C.P.N. 
te Utrecht werd o.a. het volgende naar voren gebracht: 

Binnenkort zal een onderdeel van het Philips concern te 
Ut:reçht worden geopend. (Bedoeld wordt de "1ï.E.A.F. 1

i Croeselaan 30). 
het is· een algemeen bekend feit, dat dit kapitalistisch bedrijf een 
vijand is van het communisme en dus van de arbeide:rs. Uit deze fa
briek worden de communisten_geweerd. Toch zullen wij zorg moeten 
dragen, dat er communïsten in deze fabriek terecht komen, wat er 
ook gebeurt • .K_ameraed :E'aaij stelde zich be :ichikbaar om, wanneer d_it 
moest, daar te werk gesteld te v1orden. Wij moeten trachten om de 
Eindhovense arbeiders die da2r te werk gesteld worden onder commu
nistische invloed te brengen. danneer de '.Eindhovense arbeiders op 
de duur niet mee willen werken, zullen er sabotagedaden verricht 
moeten worden. 

Utrecht, 27 September 1947. 

J 
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Speciale instructies aan A C D : co 

0 N A F GE DA A N. 

Afd./Sect: Dat.: Par.: 

Aanwijzing voor A C D 1 . 

ACD 4. Dat.: Par.: 

Aantekeningen 

, . . .  

.... 1.} ...... l�.� ... � ... , .. P9 ...... 1&5 
. � ��·� .. �� ... L� . 

. t} l� :�:L�. 



UTRECHT 

LrA/J.Nr 916 1 47. 
UTRECHT. den 25 Sep em er I •· 

Bijlagen: 

Bericht op schrijven No ... 

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

Onderwerp: C, P, N, 

• 

1 2 7 SEP 194? .: • .J 
ACD/�;-� J

Hierbij doe ik U een iapport betreffende een 
van C.P.r. zijde ontvangen mededeling toekomen, naar 
de inho�d waarvan ik U moge verwijzen. 

• 

E._e Hoofd-Comrr:iissar is van 'li tie,

\0 
1 

\�-� 
(R. ·,r. v. Eijk) • 

Aan de Heer Hoofd van de 
centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's-G RAVEN HA G 3 . 



Inlichtingendienst 
U�t" 

A/1-916 1 47. 

ZEER GEHEIM. 

RAPPORT-�-

Van C.P.N.zUde werd medegedeeld, dat momen-
teel 5 personen vén Rcissische natiopáliteit-te 

• Amsterdam verblijven. Deze :personen hebben Zater
dagmorgen 20 September 1947·het Part�gebouw aan
de 111ariapla,,,ts te Utrecht bezocht.

Utrecht 25 September 1947 • 

• 
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• 
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Speciale instructies aan A C D : 

0 N A F GE D À A N. 

Afd./Sect: Dat.: 

Aanwijzing voor A C D 1 . 

A CD 4. Dat.: 

Aantekeningen: 

)) ····�······�··••i=;••··�·· 

co 

Par.: 

Par.: 
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Speciale instructies aan A C D: 

0 N A F G E D A A N. 

Afd./Sec:t : Dat.: 

Aanwijzing voor A C D 1 . 

A CD 4. Dat.: 

Aantekeningen: 

Par.: 

Par.: 
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:B 21782 GEHEIM 

III IIIc 3 

18 October 

bericht ontvangen van 
4.10.1947 no 21782 in 

Utrecht, dd. 
OD 

1�� 
PJ;-

Hiermede heb ik de eer U te berichten, dat volgens een al
hier ontvangen be;-icht', op een funotionnarissenbijeenkomst van de 
C.:P.U" in één der g-rotere gemeenten is medep.:edeeld, dat binnen
kort te Amsterdam cursuscen zull0n 11orden gegeven voor de "knok
ploecen11 ;. de onkosten voor verzuim zullen aan de deelnemers "10rden 
vergoed. 

Indien het bestaan dan ,el de voorbereiding van de hier ge
signaleerde "knokploegen" te Unent . ocht kunnen v1orden vastge
steld, zo 3ou ik het zeer op prijsstellen zowel omtrent o.m. het 
doel· van deze ploegen, alo aangaanrte de daarvoor nangelcondigde 
cursus, zo uitvoerig mogelijk

.
te worden ingelicht. 

moet. 

Uw berichten dienaanga&.nde zie ik met belangstcl 1 ing tege-

Het Hoofd van de 
CENTRALE VEILIGHEIDSD!ENS. 

namens deze: 

J.�. Orabbendam.

Aan de Heer Hoofdcommissaris van Politie 
te 
A ste r da m. 

. 1 



HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 

UTRECHT 

Lr .. C./.'l.Nr 945 1 47.

Bijlagen: 

Bericht op schrijven No ... 

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

Onderwerp: C. P. K. 

UTRECHT, den 2 

l D! 1o:-::�LJ 0L..: ......... \ ·-- - _) 
··-----�-- -

;: ,,��,·: l 
i-------·- . ·- ----·----· ---

1 L : . cm : _1 6 - / p � 'Af}
J 

HierbU doe ik U een verslag van een te 
Utrecht op 1 October 1947 gehouden besloten 
vergadering van de ComQUnistische �artU leder
land toekomen, naar de inhoud waarvan ik U 
moge verwijzen. 

1� 

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



'1n-chtingeridienst 
Utrecht. 

c/1-945,47" 

. 

ZEEH GEHEIIVI. 

· .!}verslag van een besloten vergadering van be3tu.u.rsleder van d6
"-9. P-. i:. -Utr:J cht op Dinsdag 1 Octo ber 1947, ten huize van CORNELIS 
/R�ETE�DIN�, geb. te Arnhem 29-3-1886_, Qe�ntng�e_&ste!'...2_e_Ll.P.1·1. 

�I�el_in_g_ Utrec_Èt=.0<2.ê!, wonende Oude .i:,.erkstraat 13 te vtrech� 

lneze vergadering was belegd om te spreken over de nieuw te 
verkiezen leden van de afdelingen te Utrecht. 

In het geheel waren aanwezig 17 mannen en 6 vrouwen. In ver
band met deze slechte opkomst konáèn geen beslissingen worden ge
nomen.Onder de aanwezigen bevonden zich o.a.: Genoemde Roeterdink; 

/ een dochter van .aoeterdink (no� onbek end); PET�iUS ALBBlT B03ZEfoA r, 
geb. te Utrecht 30-6�191û, wonende Schr. v.d. Kolkstraat 19 bis 

, te Utrecht; WILL:SM FAAIJ, geb. 22-12-1888 te Utrecht en een van de 
zoons van Faaij, wa8r schijnlijk ( IIL��EIVI FAAIJ, ge '6; 5-7-1919) beiden 

' wonende Nieuwe Keizersgracbt 28 bis te Utrecht; AliBERTUS DE R!JK, 

• 
geb. 18-3-1922 te Utrecht, voorzitter der C.P.N. afd. Utrecht-Oost, 

/{1fllwon. jl.P���t!_a�t_2_ te Utrecht; �B.t(AhAt,1 V'ÄJ:·i n};°TQq'.lJ,-geb-:- -fö-4-189'7
te Gouda, penningmeester van Radio Jerkend 1;ederland van de afd. 
Utrecht, won. J.v.d.Doemstraat 19 bis a te Utrecht; ALBERTUS JO-

,; HANl .8S VAN .BREUKJ.�LErJ, geb. 28-8-1909 te lllaars_§en en de echtgenote 
J<f1ft van van Breu.kelen, [KLAHA CO.Rl:ELIA VAt� BOJ\iij;.Jt}L/ geb. te Osterfeld 

-1 -1 · · ,o "' e uwer ikstraat 4 te Utrecht; r.lA.rliA Jü-
/ur;f/ UNHA GEER:i:H�JIDA l!1RA1·TKE-ivTIJ S, geb. t 's- avenhag 2 - -1922, 

/wonen e Homeruslaan 54 te Utrecht; AALTJ.C: VAl-, .dO:SDEl-Kj�\J.\:.!:óf. (bjge-
11aa_md_Mi�p de Roe�), geb. te Schater a Leerenveen - -1.902, 

·u 
won. Springwegb3 boven te Utrecht; Hl;Wir�IK_DIJi.K Q.9b

_
, •. JtLL:i_ VA1i O_Oê

;�I T31, geb. 10-10-1882 te Delft, districtsbestuurder van het district
Utrecht der C.P.N., 1.11/on. Springweg 78 te Utrecht; B.0KT11.fü.JUS JOh.H.N
dES SCHREU:OERS, geb. te 's-Gravenhage 4-2-1919, secr. van de afde
ling Utrecht-West -der C.P.rl., won. Paramaribostraat 54 bis a te 

JF Utrecht; en JEAï'IB'l'TE CAROLL;A Jhlf.!''T.JE STOFX:üUP�R-lJE I I1JDE.tl, geb. 
2-7-1900 te Groningen, dj..stric.:ts�n....t.J..r�meesteLe,SSe_y&Li het distr.iQ_t 
Utrecht der C.P.N., won. Spoorstrraat 2 bis te Utrecht •. 
, --------=-.- - ,__;_-.. I • 

l ';) Er werden eerst enige niell.we leden voorgedragen, welke nader 
•

w_c4'- \ onderzocht moesten worden. (adressen: zijn bekend) •.

� l..\) Hierna begon .B.J .Schreuders te spreken over de te houden fees-
ten in verband met de a.s. herdenking van de October-:revolutie. 

�ilJ· 
Deze herdenking kost de c .. P.N.-Utrecht te veel tijd. In Amster3am 

yi � gaan de vergaderingen gewoon door, in Utrecht gaat dit niet, daar 
deze voorbereiding minstens 2 avonden per week kost en hJeraan 200 
leden deelnemen. Dit heeft voor Amsterdam geen gevolgen, omdat het 
ledenaantal daar veel groter is. 

Vervolgens deed B.tJ.Schreuders de navolgende mededelingen: 
..; In de tweede plaats wordt get_obd met ve:rgaaerruimte, 2 avonden 

in de week is het gebouw bezet doox de mensen die de "October-�,evo
lutie "organiseren, één avond door de Vrouwenbeweging en één door 

5 de Scholi F? . .  
us. ( lle ze s_çh...9l.l..!}3sc1Q sus se� t�an_onQ_eL., ki ding_ 

/van JM:J DAV.;; :iAAR · geb. te Utrecht �1-3-1900, won. var Hoorne1caëfe 
28 t � alsmede iemand uit Amsterdam). 

/- , Volgende week koü1t iemaLd u.i t Amsterdam om 0vNJA MARIA VOüR-
HOEVE, geb. te Ter:ritet (Zw.) :,0-6-1921, won. 1"oorderstraat 7 te 

Ut;.§.cht 
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Utrecht, te vervangen, om te spreken over de re is naar Praag. : Sonja
zou. ziek :üjn). 

1. ·Binnenkort zou.den cu.xsu.ssen te Amsterdam gegeven worden voor de
knokploeîen

i 
de onkosten van verzu.irn worden vergoed. Spreker deelde

mè'á.e, 4a a leen voor nieu.we leden de formu.lieren moeten ,111orden inge
vuld. (Dit heeft betrekking op reeds eer der gemeld�reorganisaj;ie). - ' � �" >sl-t-..11i.. 

i Ç tJ/ � Hiel'na sprak van Oosten over het partijlid �RIAHUS JACOBA BORLA 
geb. te U�recht 18-12-1887, won. Concor dia.straat 22 te U ree , voor een 
won. Abel Tasmanstraat, w&arover een schriftelljke klacht was binnengeko
men. De klacht hield in, dat veel. �r .S . .i:3.ers b:j hem kwamen. 

� Vervolgens sprak van Oosten over het confiict Ru.sland-Amerika. Ru.s
lan«had aan Amerika de uitlevering gevraagd van het leger, dat in de 
Oekraïne tE!_gen de Ru.ssen verz et _geple e_ga had en nu gevlu.cht was naar de 
Amerikaanse zone. D_it kon wel eens, volgens spr eker, grote gevolgen heb
ben, daar . er reeds moeilijkheden var" andere aard -gerezen zijn tussen Ru.s
land en Amerika. Wij leven op een yu.lkaan en weten niet waar het heen zal 
gaan. De Russen hebben nu. wapens, waar door de atoombom zonder waarde is 
vool' Amerika. BoVJendien heeft Rlrnland wapens die voor Amerika, fu.nest 
zu.llen zijn. In Du.itsland, waar de Amerikanen en Engelsen de bezetting 
hebben, neemt het communisme hard toe, deze communisten kunnen nu in het 

• geheim :reeds veel bereil{:en, maar doo:r plotseling gevreld zal Amerika ge-
dwongen moeten wol'deri om Europa te verlaten. 

• 

)) 

\ lo Hierna sprak ee� �r�oon L!_it_d� Dantel_a�n � Ujïre.9ht. (Signalement,
oud + 34 jaar, blond, weinig haar: en bril).. 

-Deze_ persoon begon met mede te delen, dat in Amsterdam veel meer ac
tiviteit heerste, dan in Utrecht. In Ut:recht weten de communisten niet, 
wat ·het is om communist te zijn en wat voor: verplichtingen hieraan ver
bonden zijn. In Utrecht doet men niets. In Amsterdam worden besluiten ge
nomen en zo mogelijk dezelfde avo�d uitgevoerd, terwijl in Utrecht alles 
op de lange baan wordt geschoven. In Utrecht zijn er alleen maar baantjes 
gasten en het liefst worden de heren nog beta�ld ook. In Utrecht rnoe:ten 
pamfletten worden verspreid, deze pamfletten kunnen nu de kachel worden 
ingegooid, de ü,hou.d van deze pBmflette11 .. is reeds door: de feiten ach
terhaald. Jeg is het geld en papier. De activiteit moet g:roter worden. 
Als straks de drie afdelingen er zijn, dan moeten de cel-v-e:rgader:ingen 
wol'den gehouden • .Ji t is in Amsterdam ook gebeurd, daal' z:jn de 2 v;djken 
tot 1.wijk samengevoegd. In een cel-vergadering laten wij alleen die men-
sen toe, waar wij voor 100% zekerheid van hebben, dat deze te vertrou.wen 
�ijn. De anderen kunnen dan gemakkelijk Beweerd worden. Deze vergaderingen 
worden slechts aan de betrokkenen zonodig enkele u.ren van te voren be-
kend gemaakt._ Er komt nu reeds te veel naar bu.iten en dit moet verande
ren. Hierna maakte Boezeman de opmerking, na�r aatleiding van het ge
sprokene van voorgaBnde spreker;� verschillende ovel'heidsbedr ijven, 
a • .a" _Q.E .. i3 • .c .U., politie, I'eeds cel vergaderingen ho11den en dat toch ook 
uit deze v ergaderingen dingen bekend worden aan de buitenwereld. Up 
een van de volgende vergaderingen zal bekend gemaakt worden,, welke fa-

�ieken_voo:r 100% achter de C.P.K. staan in geval van staking. 11Reeds 
zijn w1J overtu.i0d van de medewerking van Jel'kspoo:r, t r ans Smuldersu 
nra.adfabr ie k en Blikfabl' ie k. Bij Jer kspoor gaat het aantal leden hard 

. t n voo:ru.i • 

Hierna werd de \ve'rgade:ring gesloten met het zingen van de 11 Inter
nationale". 

Utl'echt, 2 October 1947. 
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Inlichtin�endienst. 

HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 

UTRECHT 

lr A/1Nr 956 1 47. 

Bijlagen: 

Bericht op schrijven No. 

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

Onderwerp: C • p . �f • 
l [ !_\�:--, ·�.: r -·--' 

l •..• 
. --- -i

i__ L_· ·._. ----�--/.!:(!-.-; .. 2-._J

Hierbij doe ik U een rapport toekomen met de 
leatste gegevens over het district Utrecht der 
C.P.N., naar de inhoud waarvan ik U moge verwijzen. 

De Hoofd-Commissaris van Politie, � 
\n � 

\ °\ (\ [\J\ �V\1 - - l 

,nde He er Hoofd van--èl:e· 
--

Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 

's-G n A V E l H A G E • 
- � ---------------



Inlichtingendienst 
Utrecht� 

...1 A/1-956 '47. , 'f.\ �t�I
.., ';N � v 

--

11 _A P P O R T � 
� ;� �tC,�/1�11'�

J; '\ � I �� 

}. ffrJ�. !Jv�lgens ontvan&en mededelinge� zijn OV:CRSTEEGEN, vr.'SH.iONS, h.J.
p'/>J.1BASTIAA1.SE Sr.,(van deze personen ZJn de gegevens bek�nd), alsmede 

erige andere inwoners van Utrecht, lid van de Revolutionnair Commll
nistische Partij • .ue leden hiervan zjjn afkomstig van de C.? .i' .. Ook 
leden, die in de bezettingstîjd lid van de- 1'.S.B. waren gaen tot deze 
partt over, die tot op heden onBeveer 60 leden zou�ellen. 

yvolgens de politiek secretaris van het dist;ict Utrecht der O.P.1;.

B.J.SCETIEDiJ3RS, (gegevenJ bekend), zjjn dat de mensen die in de eerste 
plaats een staatsgreep zulle� doen als z� er de kans vorr kr�gen, 
terw'il de C. P. :L daarvoor aat,ge keken 11"/-0rdt. Volgens Schre uder s is de 

q\ .ct.C.P. te vergelij.cen met de Wit Gardisten in Rusland, die nu vernie
·' tigd zijn. Volgens hem werkt �?.uslar:d hard achter d� schermen in _Juits-

1.end en maaict zich klear. 

">)"'Je C.P.lf. te Utrecht ZOll·momente.el maatregelen treffen om, wan
neer de t'jd da.ar is, een grootscheepse staking te organiseren • ..;e 
C.P.r. doet dit alles via de E.V.C •• De E.V.C. mag_echter niet tot 
staking adviseren dan na overleg met een commissie van de C.P.N •. De 
bedoeling hiervaà zo� zjjn om zoveel mogeljjk stakingen op�et juiste 
moment te doen llitbrek�n, om op deze wUze de regering Beel_tot heen-
gaan te dwingen. 

4)veertien dager• geleden zollden de groentehandelaren geweigerd beb
ben om nog lan�er aardappelen te verkopen. Op advies van de B.V.C. 
gaan zij echter ·aoor met de verkoop totdat vanwege de E.V.C. een sein 
daartoe gegeven wordt. Deze stakinJen worden landeljjk georganiseerd. 

�Bij de C.P.N. is men zich heel goed bewust, dat ee� groot deel van 
de arbeiders zal bl�ven werken. In een afgelllisterd gesprek tllssen 
B.Schreuders en een onbekende bezoeker, die tegen stakingen was,l declde S. mede, dat·aan de electrische centrale, ondanks dat vele zul
len blijven ·.verken,  z,odanige sabotacehandelingen zullen worden gepleegd,
dat het dagen zal duren eer dat de lichtvoorziening weer in orde is.

Van andere zUde werd medegedeeld, dat hier speciaPl de cellèn in 
iedere fabriek van enige betekenis � gevormd, � dergeljjke sabota
gehandeltne;en zullen ver:r ichten, met het resultaat dat het maatschap
peljjk leven ir de war loopt •. 

-
Vr�jdagmorgen �-10-1947 zijn 2_ Russen (_:t 22 en 24 jaar oud·) in het 

�I 
L

ge bouw van de C. P. N. aen ,de 'Mar iaplaats · te Utrecht geweest. Volgens 
1'- Schreuders bljjven deze Russen voorlopitS in ons land en gaan d13arna 

naar Ruslaad terug. · · 

Utrecht, 8 October 1947. 

.� 
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. .J.iiichtingendienst. 
�FDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 
UTRECHT 

LzC/l.Nr962' 4 7. 
Bijlagen: 

Bericht op 3chrijven No .. . . . . . . . . . . . . ... . 

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

Onderwerp: C. P, F. 

UTRECHT. den 

BUREAU 8 

1i-fe-y 

HierbD doe ik U toekomen een rapport over 
een tweetal vergaderingen der C.P.N. resp. ge
houden in het C.P.N. gebouw en ten huize van 
Hendrik Cornelis van Oosten te Utrecht, alsr ;e
de eniee mededelingen betreffende de C.P.F. 
h.t.s •

• 
.De Hoofd-Commissaris van P

�
li tie,

"'1-1 1 
-

A� de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
. _''.s-G R A V E Y; H A G E 

(R. {.V. Eijk). 



Inlichtingendienst 
.,.Ut:recht. 

c/1 ... 962 1 47_ 

Vverslag van een kadervergaaering op Dinsdag 7 October 1947 van
20.00 u.u.r tot 21.45 u.u.r in het C.P.l-i.gebou.w te Utrecht. 

Aanwezig waren ongeveer 20- persoLen. 
. Er werd gesproken over de voorbereidffil.en van de herdenking der

"October-RevolL..tie 11• 

p� 1 . �îa one;eveer 45 m�nu.ten v!erd er geluisterd naar een radiou.itzending
Yi ,t.ait�it iáoskou. De vertal1ne, wero gedaan �oor de s�oon van LUC.ttl8 DE-
11Nv;., T�11IA EB.BO JOHAN KRA1.�R, genarimd HBRl;;.A7; PI::::;�zR DE ,:AT', geb. 14

-:-
8-1909 te

Avereest, wonende te Breukelen St.P1eter ILJkss�t·Neg 312, die als een
goed spreker wordt beschouwd en de zaak du.idelijk u.iteenzette. Volgens 
de Kat werd gezegd l dat de /it Ru.ssen nu. vernietigd waren en de Oekraïne
ne werd bezet door de Ru.ssen met medewerking van het Rijksbu.ieau. (?) 
Zoals de Oekrairte bezet is, zal ook het Roergebied bezet worden. Volgens
de Kat zou.den de 1u.ssen binnen 2 x 24 uu.r aan de Noondzee ku.st ku.nnen 
staan, gerekend vanaf de plaats waar de troepen zich momenteel bevinden. 

Het leger van de Amerikanen en Engelsen is maar 60.000 man groot, 
a., terw'jl het leger dat zich ter plaatse bevindt 4,5 millioen man telt . .Je 
• Amerikanen en Engelsen zitten bovendien met het eten te tobben. JJoor 

een onbekende stu.dent werd gevraagd, wat de bedoeline van deze uitzen
ding was, daar er toch op gerekend moest worden, dat de tegehpartij deze
uitzending ook belu.isterde. �D.l1\3k'V. };)HElT:PlUK .JIRK CORlTELIS VAN OOSTE:r, geb. te .Delft 10-10-1882, zei, 
dat áe beledigingen, die tegen Rusland gedaan waren, door Amerika, alle 
mogelijkheden voor een oorlog inhielden. Deze beledigingen ku.rnen straks 
niet meer schriftelijk of mondeling worden afgedaan en zu.llen de wapen�n
moeten gaan spreken. Van Oosten vervolgde door te zeggeL: "Frankrijk 
zal de Ru.ssische troepen met open armer. ontvan3en en zal bezet zijn voo-r
dat Amerika ·veet wat er aan de hgnd is. Griekenland. is het struikelblok 
en Kan de aanleiciing voor deze oorlob worder • .De Griekse rebellen worden
gesteLrnd door : u.sll:and. Stalin heeft tot nos töe êiê oöriog ldinnërï tegen
houden en aan Si'álin is het te wijten, dat ,/est-Europa nog niet bezet is. 
De afgevaardi_den hadden al lanc tot een oorlo� willen overgaan. De be
doelin6 van ,.eze uitzendine; is, om ons gereed te hou.den voor de oorlo6."

• � Verslag van ec:n vergader in[';, gehou.den op 9 October 1947 van 19-r30 
W' u.u.r tot 20. 30 u.u.r, ten huize van rm: ,.BIK .DIHi:� co:°': ::::;:;_,1,:3 VAr Ou� ·�1 , geb.

10-10-1982 te Delft, districtsbestuurder der C.P.�� district Utrecht, 
�onende Springweg 78. 

KvA Aanwezig waren genoemde van Oosten; KARL EfGJ�LB�TIT KORVD:R, geb. 1 · 7iQ-6-1g12 te Hilden (Dld. ), secr. afd. Utrecht::-��oord der 0.P.l'., won. 
U'Nv'J\SeringsiH'( � ,,� ·1; s .L.e F�:r:clr'- ; 'n 1·I'.\.0 I ·r\..:.T n1 �ry;.T, Geb. 10-1�-1397 �€ 
• Gouda, penningme<:ster R.,i.h. afd. Utrecht, won. J.v.d • .Joemstraéit 19 bis 

Poti,o�a te Utrecht; PETRUS AL.3ERT BOEZBJi,,AW, geb. 30-6--19'10 te Utrecht, won. 
D.O�ISchr. v.d. Kolks_traat 19 bi,s te Utrecht; iILLEM FAAIJ, geb. 22-12-1988 

'
te Utrecht, won. }ïieu.we Keizersgracht 28 bis te Utrecht; AL�-3::SRTUS DE 

J(V/1 :.RIJK, geb. 18-3-1922 te Utrecht, <llfïstrictsbestu.urder der C.P.N. van het
"· 

f
dis1;rict Utrecht, won. Appelstraat 2 te Utrecht; J:SAlTETT:S CAROLITIJ'A 

J(V.11 :;T0F r:oOP3R-DE RI:;JJER, geb .. 2-7-'1900 te Groningen, districtspeni1insmees
tere s§e der C. P.E. van het district Ut:re ·cbt, won. Spoorstra 0 t 2 bis te 

J(NVA utre cht; AALTJE VÁi b:,J},i)�i -.b,1u\1·.'.:m, geb. Gehate rla nd ( hee re nve er) 22-6-

J{NV fl,1902, won. Sprin ,weg 63 bCÎlven te Utre�ht; PAULHJA CO}{f";LIA ROZT'31LDI�JK, 
geb. S-11-1926 te Utrectt, won. Ou.de r�erkstraat 1'3 _te Utrecht; HERI�.LAN 

[»v/llVAW oPcT.AL, ge:1. te Utrecht 10-8-1898, won. Abstederdijk 44 te Utrecht; 
�v'/tlHErDRIKA !ILHELT.IIYA PIJPBR-VA OOST:DROI\i, ge,. te Utrecht 23-5-1913, 1>.ron. 

Koolhovenstraat 30 te Zuilen. 
,!(r,1 

· Als spreker zou. optreden HARRY VBREEY, verm. afkomstig u.it Amster-
f/ 17 dam. 

e· 



< De bedoelin� van deze vergadering was, een belarLrtjke bUeenkomst
te maken; het draaide op een onderonsje Llit. Korver voornoemd en een 
on.be kende vroegen wat er waar was van de gerLlchten betreffende de Lli t 
te voeren stakingen en wat de bedoelin8 hiervan was. Hier werd op ge
antwoord, dat b� de C.P.N. niets bekend was van geruchten of versprei
ding van pamfletten door de E.V.C. Elke stakirg die niet op �oede 
grond berLlst b.v. loon6eschil, mag niet doorgaan. De C.P.r. beslist 
wanneer er gestaakt wordt en dan zal er over het �ehele land gestaakt 
worden. Eel'l. handje vol stakers :worden door de regerin.e; Llite;elacMen, 
maar als dit massaal gaat, zu.llen de gevolgen niet uit bl'jven en zal 
de Regering Jeel moeten verdwijr.en. 

Verder werd onderl ing gesproken over de voorbereidingen van de 
herdenking der "October-revoltJ.t ie". 

b Gegevens afkomstig uit het 13ebou'· der C.P.N. te Utrecht. 
Dinsdag kvvam een autonumme-r.Ji�21..0 (':') voor het t,ebouw, waar

tüt een onbekend manspersoon stapte, die in gesprek kwam met füEFJJ1UK 
DIRK CORl:SLIS VAI. OOSTEN voornoemd. D�e. persoon viel tegen van Oosten 
uit, dat het in Utrecht 11 zo' n slappe/rotzooi" was, er niets t,ep:iestee:rd 
werd' en er niets vAr· uitgi.ng. Van Oosten zei, dat toch het ledenaantal 
to ,r.am. De persoon anbvoordde, dat zij daar niets aan hadd·en, maar .dat 
er gewerkt moesJ �orden. 11 

..- � vcv,,. l\o<LG\eV\-l(lf'o.W\ct.V- /, �· .' � '7 AALTJE 1GUtû3R ;i:u;::;r;p��HBIB1 voornoemd klaagde er �over, dat er geen 
,�r�aderingen werden gehouden; ztj vroeg wanneer er een vergadering be

e6û zou worden over de reis naar Praag door SONJA VOURüo:c;vE, geb. 
te Territet (Zw.) 30-6-1921, en z.eide vervolger.:.s: ''Als dat feest voor 
de 11 0ctober-revolu.t'ie 11 zoveel t�jd moest kosten, kon het wel eens een 
strop worden, want de �.P.N. Utrecht hangt op het ogenblik als los 
zand in elkaar." 

P Aanvankelijk hadden er planr.cen bestaan om tijdens de doopplechtig-
heid van Prinses Marijke met spandoeken te staan langs de route tussen 

l l
het fort De Bilt en de Niu.seLlmbrug, met het opschrift ''1'1ij eisen hoger 

t � loon en productie" en portretten ven Stalin._ Door "Amsterdam" was el
ke demonstratie verbouen./ 

Voorts hadden vele ledeL cr�tiek op het publiek dat naar de Ko
ninklijke stoet was gaan kijken. "ZLllke sufferds, om naar iets te kijken 
waarvoor ze door betalin[i van hun belastingcenten krom moe�ten lige;en." 
"Als de Russen komen heeft de Koninklijke familie niet. weer de kans om 

- te 'ontsnappen. Dan wordt de hele zark tec;en de muur gezet."

� Tie laatste t�d wordt �eel gesproken over een organisatie van de 
Katholieken tegen de C.P.I;. Zij be·veren te weten wie de leden zijn van 
deze celorganisatie •. De leden hiervan gaan z.g.n. geld ophalen bjj de 
Kathölieken, maar vraJen waar de commu.nisten in de straat wonen, die 
dat genoteerd worden. 

Utrecht, 11 October 1947·. 
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htineendienst. 
ZEER GEHE Il\I • 

UTRECHT 
UTRECHT. den 20 Octo ber 1947. 

LrC/.l.Nr993 1 47" 
Bijlagen: 

Bericht op �chrijven No ... 

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

Onderwerp: ve ::' slag ver gacl er ing. 

11--Volgno . ._.I 
K:_; 2 40CT.19"47.

\ ACO/l,W63

BUREAU B 
11 OCTN

Hierblj doe ik U toekomen een verslag 
van een te Utrecht op 16-10-1947 gehouden 
besloten vereadering in het gebouw van de 

�.P.N. aan de Llariaplaats,naar de inhoud 
waarvan ik U moge verw�zen� 

De Eoofd-Cornmissar is van Fbli tie, 
� 

� 
. / 

de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's-1} R A V 1<J 11 H il. G E • 

\ -----------
,-. 
1 

(R. l. v. Fj_;�:) . 



chtin::;endienst 
Utrecht. 

c/1-993 1 47. 

!}Beslot.!2_ v�rgadering van furctiolnarissen ven de c.P.l., e;ehou.den 
op Dor:derdag 16 Octoher 1947 van 20.dF u.Llr tot 22.:5n u.u.r in het gebouw 
van de C.P.N. aAn de Uariaplaats te Utrecht. 
1 Achter de bestu.ut'stafel warer gezeten: PETRUS AL.BERT JOE E ... ,..A1, 8eb. 
-:,;0-6-1910 te Utrecht, or3anis?tie·-secretaris van het district Utrecht, 

Jvonende Schr. v.a. Kolkstr1>.gt 19 bis te litrecht; /IL:U:;JLI Nu..IJ, geb. 
22-12-1888 te Utrecht, wonende �ieuwekeizersiracht 28 bis te Utrecht: 
.i3; �:-.H�iJUS JOJ-=i.A-1 s sc�·n "TjJ� �s, '"eo, te 's-Gravenhage 4-2-1919, secreta
ris van de afdeling Utrecht- �st der C.P.N., wonende Paramariboströ�t
54 bis A te Utrecht; V.E� . .Jl:IK "JIR:: CO]aT.JLIS VAI(OOSTEN, geb. 10-10-1882 
te Delft, districtsbestuurder, wonerde bprin�ieg 78 te Utrecht. Veraer 
weren noe 19 p·rsonen aan,ezig, wa&rondar 4 vrou.wen.
J(v 1-Als spreker trad op ..@Pt.X. (në':lclere gegevens onbekend), die zou spre
.en over het onder verp ",Je ontw.ikkelint, en voorbereidin., van de revolu

tie in r'ra nkr .jk". 
Bovenr,enoernd onaerwer p 1'ier d echter zo r:,oe d als niet &angeroerd . 

..a. Spreker deelde mede, dat op_ het ogenblik hard ge ,er i:t werd e.an de 
._... organisatie V1'.n e"' n algehele stakin_-; en dat cteze zou pl&ats hebben 

zo Nel_ in---aë"' ...:,rot e bëcfriJve n als in ge mee nte-or6�nen . .Jeze stakingen ,.ul
le n alleen ciari. �u.cces hebben, als zij slagen in Amsterdam en :.otterdam. 
In dat geval zullé n z( 7.ich n .1. vanzelf uitbreiden. Op het ogenblik 
�orden er t,ee vergaderineen var ae �.V.C. gehouden e� �orden bespre
kingen gevoerd ove r_100j0 toe slag, loonsverhogir G en '.3iekt ever ze kering. 
�t er in Frankrijk gebeurt komt straks Ook in ons lard. De rantsoenen 

worden reeds verlaA ad. Gort kon zich niet indenken wat er de oorzaak 
van is, dat in Bel�ië, �aar de arbeiders het over het algeme e n slechter 
hebben dan in 1'.1ederland, de stakingen ..rfiet willen doorzetten. jelgië 
is de tussens�RKel tu.sser ons land€� Frankrijk. �e bedoeling is, dat 
er t.z.t. een alP,:ehe;J.e staking uitbreekt, zowe� in .J:"rankrijk, in Belr.,ië, 
als in Nederland, waardoor de voedselvoorziening van geheel �u.ropa in 
gevaar komt en het E.._lan Mars hall tot mislukken gedoemd is. De :�eger ing. 
zal dan gedwon0en wor'dê"n örn a'J:'l;e treden, ondan �s dat zij op 't ogenblik 
aanb1ijft en anders zu.llen de Russen haar ml_- dwin5er. ;Je �,ussen oefenen 
's nachts reeds met vliegiuigen en parachutisten en 2 maal in de week 
houden zij oeferin�en in het ber�beklimrnen, waarbij verschillende soorten 

•�wapens mee naar boven· werden genomen.
Ieder die lid is var de C.P.N. is verplicht om, wanneer het sein 

komt, onver scb ill ig of b'j 2an het werk is of niet, direct naar het ge-
bOLl',' te komen. •1anne er de ze leden niet komen ,�jn zjj lid 9.f!' 

1. J,,...........I-. --..ic �c:le..lc. .... � •""'loc. ; w_,, k.i., .. J "'7 L-;..-.. va....-.- , 
'))_.rn: AH 1'11 VAî J; "'O'}T, geb. te Gou.da 10-4-1337, penriin5meester 

R./,\. afd. Utrecht, vonende Jat v.d . .Joemstra"'t 19 bis a tP 'Gtrecht, 
deelde mede, dat de leden er over kla3eden, dat er in Utrecht niets �e
daan werd. Tevens dèelde-hij mede, dat de politie dingen wist, die het 
plaatselijk bestuu.r enkele dagen da1?-rna pas Nist. !,eeds is een onder
zoek gaande om de oorzaak biervan op te sporen. Ieder wordt aan�eraden 

om goed om �ich been te 7.ien, ten8inde deze politiespionnen op te spo
ren. Je verraders 7.ullen gepubliceerd worden in het rnaa�-elijks medede
lingen hlad en in de krant. 

�Mededelingen afkornstib uit het 3ebouw v�n de C.P.tl. 
3r zou op 't ogenblik een onder�rondse actie sevoerd ,orden. �eze

activiteit is in de eene pl�ats in anden van de �.v.a. en in de addere 
plaats in handen van de 8.P.N.{o.a. in Amsterdám ec Tilbu.rg de G.i.1 ., 
in 1 s-Gravenh8ge en Utrecht de E.V.C. en in Gronin�en de C.P.�. plu.s
de B.V.CJGroningen �ou wat deze activiteit betreft aan de spits st9 an. 

T:egelmati.:; komen er pe-rsonen van Russische nationaliteit in het 
gebou� van de C.P.�. te Utrecht. 

Momenteel worden de oud-leden 
invulformulier in te vullen. �evr8e�d �ordt: personalia, 
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ting, vroegere politieke richting, wat voor functie bt �e C.P.�., 
R. r.rL of enige andere mantelor�anisatie, godsdierst en de Nerkzaarnhe
den die momenteel verricht �orden.

Voor de nieuNe leden zou �en crotere vragenlUst zUn samen�esteld. 

Utrecht, 20 Oct·ober 1947 • 
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lichtingendienst. 
QEH:.SH. 

UTRECHT 

LrA/..fNr 1 ITT9 1 4 7 •
UTRECHT. den 27 October 19 47. 

Bijlagen: 
Bericht op schrijven No •.. 
van ............... ........................ . 
Onderwerp: veI[):luerin6 C.P.H. 1.,.... - 1

Volgno ..

-. 2 ·a oêl �e�-, 1 
1-T ,�,/j

,,7

/ f:f:�1.1'-<r�-

BÛREAuS
Á/-P·p 

Hierbij doe ik U toekomen een rapport betref
fende mededelirgen over een vergadering van de 
C.P.N., welke te Amsterdam gehouden zou zjjn •

• 

Aan de Heer Hoofd van de 
Cerctrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
's-G RAVE r E AGE 

(R. il, v. Ejjk.) • 



�ohtinbendienst 
Utrecht. GE .. Jlfu. 

A/1-1019'47" 

• 

R A P P U R T 
_,,_. ___ _

r 

Van è.P.F.zijde- werd medegedeeld, dat op Zondag ?6 Oc
tober 1947 een vergaderin� werd �ehouden te Amsterdam. 

Op deze vergadering waren commissies b"jeen van de 
de E . V. C • e ri het 1 • V.V. 

De vergader in, werd te 10. 'Y) uur geope..nd en als spre�er 
trad o.m. op 3ERt>-lD BLOKZIJL, r;eb. te Ho�eveen 29-12-1918, 
won. te Amst erdam • . 

�aar deze mededeling t(dens de ver�adering werd ont a1-
gen, kon tot op heden nie t bekerd ,orcten wat hier behandeld 
is; getracht zal worder ge,Jevens hierover te ver :rijgen . 

In Utrecht was deze ergaderinJ slechts aan enkelen be
kend. 

Utrecht, 27 uctooer 1947. 



_ tingendienst. 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 

UTRECHT 

LrG./1 ... Nr 1ü'D 6 1 4 7 • 
UTRECHT. den 25 October 

Bijlagen: 

Bericht op schrijven No ... 

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

/t @ 

BUREAUO 

�,-u,·o/J 
Onderwerp: bije e nkorust C. P. N. / 2. B oc1. ·i,e347_

-

� ' 
• t 

• 

Hierbij doe .ik U toekomen een verslag van 
een te Utrecht op 2�-10-1947 in het partijge
bouw van de C.P.N. aan de ruariaplaats te 
Utrecht gehouden bijeenkomst va� de C.P.N�, 
naar de inhoud waarvan ik U moge verw�zen. 

ff � Hoofd-Commissaris van Politie,

. 1 ..,..... 
�-

' h � 6jt 
/ 1,i· //fJ/'

J 

.. 

(R.,f.v.Eijl.c), 

A� de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheid dienst, 
Javastraat 68, 
' s-G R A V E F H A G E • 



:i;.i1 · tin5endienst 
Utrecht� 

C/1-1006.' 47. 

ZEER G:Ziill IM. 

R A P -P O P T 

V Or Dond�rda3 2� October 1947 werde� te Utrec�t o 3 verschil
lende plaatsen bijeenkom.�ten gehOLlden van functie na.rissen van de 
�.v.c. en de C.P.N .• 

Deze b�eenkomsten moeten niet als vergaderireen besc�ouyd · or
den, waat niemand trdd als voorzitter op. 

Versle:; 1rar een dezer b'jeenkorwten, gehollden ir lJet gebollw a1 
Je C.P.W. te rtrecnt on boverwero -=> rr. de datllm, ·eopend or. 1S.;0 Il':: Pr 
gesloten om 21 .30 Llllr,kvol�t 6ieronder: 

u 

, yvan de E.V .C. "JRS teBemvoordig: de VRr..,J, waarschijnliJk· wordt 
r:to.�O{fbedoeld ADlHA 1'WS CH'USTI!fü8 DE V ,IES, geb. 25-2 -1915 te .Jelft, be-

. if jzoldigd secretaris van de E.V.L., �orenue Zllilen�traG� 25 te Utrech�
nN'I.JOHAN HBi.ifuA1ï Pi.Alf.ER, geb. o;,-

7 -1925 te t:trechi, ·Dode E V.c. ,· "On. 

• 
ll On:diep 37 te Utrec>it; een zekera<l.ru1rJiiART en V.i::H IBIJ#JY\eiden onbe

Kvp:end. Vari. de C.P.•f. '!a�en tegen,,,oordig: o.a. 'J0_3T (nade:re ...,eeevens 
Pt>� onbekerd); CO'>•�LIS ï.u3T�HDINK, geb. -29-3-1'386 te A.rrhem, per,,int.,

meester van de C.P.N. afdeli�g Utrec�t- Oo�t, won. J�de er-straat 13 
1
1/W t·te Utrecht; 1JOHAT'-A PAULr:rA comrnLIA :RO�T-,'UINK, geb. te ·utrecht 
KVt 8-11-192 6, .,van. ülldek.er'rntraat 1:, te Utrecht; Al'3'BRTT;S �1=� JilJK, 

geb. 18-3-1922 te Utrecht, bestullrder van het fjstrict Utrecht en 
voorzitter van de aÎdelf�g Utrec�t- Oost der C.?.N., won. ppe1Etra8t 

J(v f 2 te Utrecl}t; 1ii�R'TARDUS J()T{Al - :rrn ;,C'U'S1,.,i?.r1s, Geb. 4 -2-1919 te I s
Gravenhage, serretaris vàn de 8fdeling Utrec�t-·. 1e<:t c1er C.P.� •• , v,on. 

f(i/. l Paramar i bestraat 54 bis a te Utrecht; HELD;HiïC JJIR.r: CO 1: ELIS ·rA1 OOS-
- TEK, geb. 10-10-1382 te :;Jelft, ifliestll1uder van het ciistrict 'utr·echt 

V't'l'f der C.P.N. •IVon. Paramaribostra.Dt 54 bis a te Utrecht; JOHAl IB'S m,;; T
1'1/� ï{RAL3R, geb. 3-2 -1920 t:J Utrech.t, won. :rotebomer.laan 13 te Utrecht; 
h v • ''ILLEL FAAIJ, geb. 22-1ë-1838 te Utrecht, met een van zijn zoons, 
,v,1. f won. Wie Llwe ,�e izer sgracht 28\r bis te Utre ebt; JA�;:;, T'}�·_:,r....; CA:20:;:,1 ·.rt 

l'I • GEJRT,rn S'T'OFKO lPBR-DE RID�J:.m� geo: 2-7-1900 te r}ronine;en, won. 
(Nv1 Spoorstraat 2 bifi te Utrecht; EX:ï-:LUJA ITTRhiI:'A P}J'l'>i()q�11.A :ï(Rlii_-rn,HM,, 

'
geb.te Utrclcht �-6-13RB, won. Hobbemastraat 1 A te Utrecht; HAlli�·;

/{NV PIETSR :JE KJ\.T,V geb. te vereest 14-8-1909, won. te .drellkelen-St.· 
• /(NV.IPie.ter, Rtjkêstraatweg 312; A13�U\rIJU-V.Al' rnm TOGT1 geb. te Gouda 

(Nll·f,10 -4-1897, pErriingmeester van de af�;Iing Utre-cht vPr ..... . :;._ rnet zijn
j dochter NOL. J.v.d.Doemstr8at 19· biu a • 

.) Als .Jpre.cer trad op de Vries. Deze be_::on met er op te w�zer.,' 
dat �e klachten van de arbeiders tegen�oordig legio waren en hij zae 
zich ged1vongen om o deze iziergader in� hierover te ·pret::en • .ueze 
klachten waren hesprocen met het hoofdkartoor �e �msterdam. mster

ftam had eezegd, dat het bij hen tegeraoordig precies hetzelicte was 
kn dat zij �edere pl ats aanraadden om niet dar in Lliterste noodzaak 
met eeri sta1eing te béginnen. _Alleer _jn ,:ee;i;��zo_ndere omstaLdienede. 
mag _e..r _gas.taalt worden. Alle bestuursleden van de B.V.{;:- etlG.P.i:. 

�ibben opdracht om een sta��ng, aie efzunderl�. stEat, niet te bever 
deren. Tuet enkelingen is niets te berei�en. Als er �estaakt wordt, 
dar; moet ai t ·massaal zijn, in at r, is de me ö.eW-er j(in toe f'e ze 1d 
var. verschil1.enae Irnden • .lij moeten ow'e tijd afrncb en, de tijd is 
met ons. Ir1 de loop ven dê vol.r3et1de m8and, wanneer de niellwe bonlC.aar 
ten LlitKo,11er., zoll het, vol�enR cprek:er, blij en det er var1 het brood-

/ rantsoen ee, half brood afeaat, Er zou een reservebon worden aange
- wezen in plaE'ts van rfzonderl·j .e bonnen. Dit i:::; één oorzaak. De 

� L tweede oorzaak is .de eventllele huis�uurverho�ine. Als deze ver�oLing 
, er doorkomt, en die zal er wel doorkomen, Zllllen w� onze eisen be

kend meken en die zal zijn: 25� loonsverhoging en hogere toeslag van 
levensmiddelen. Je toesla6 moet 150%,orden, wat th��s 50; bedraa t 
moet 10Q' worden, �at 25� is.moet 50� vorden� �e regering kan ait 

giet 
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niet inwilligen,· omdat zij dit niet hebben. Dat ait er �let is behoeft 
niet zo te zijn, als de deviezen maar niet in de PeTste plaats v0or het 
groot k:api taal ··ver den besteed • .1.h k:u.nnen nl. vel lu.Ye e u.to' s v:orde n 
ge ,rncht, maar geen brood. 

In al deze gevallen is er reder..en om te staven, momenteel is hi�r 
geen reden voor, behalve voor de arheiders van. de- wer�ve:rscrl8ffin ,en 
en lïeiêrem_ac tschappij. Deze arbeiaers komen met 6(gronde klachten. �eze 
arbeiders hebben geen verzorc::;ing, 6een ·,arm eten, geer�of s.echte. 
iceten en het loon is te laag. Het voorbeeld kmmen wij nu. zienp..n Du.its
land. Volger:s spreker, zou. in het Roergebied thans eestas:rt worden·, 
hier hangt voor de wereld weel van af, of dit massaal zal worden of 
plaatselijk . .Je geallieerden proberen het nu. �el de kop in te dru.� en, 
maar tegenmaatregeler �,orden genomen • .Jan is het wachten op het ver
loop van de situ.atie in Franzrij�. Zal de Gau.lle het aandu.rven om �et 
bew.ind te aanvaarden. De commu.niste n er; soc ial:iste n zu.llen een blok: vor
men, en er zal eeo. staking u.itbre,,en, zosls er nooit in ::i!'rankrijk een 
geweest • .Je Gau.lle die dit alles weet, zou. om die reden twjfelen om 
het bewind te aarvaarden. 

In Du.itsla�d zal,nanneer de stak:in;en zich u.itbreiden of in de 
komst massaal zu.llen worden, een urote chaos ontstaan, waardoor de 
plaatselijke bestu.ren het recht ver�rJgen öm de tulp in te ro�pen van 
de Ru.ssische troepen. De Du.itsers die over voldoende wepenen zou.den 
beschikken, ku.nnen in dit geval het hardje vol geallieerden er �el u.it
s.;Laan. Hier hotJ.dt de Gaulle rekening mee, daar hij als fascist niet kan 
hebben, dat·de Russi3che trpepen tegen zijn grenzen zqu.den staRn. 

De situ.atie in Frankrijk teeft ook eevolgen in ons land. 
Thans zijp wi_j_ be ry,ie om de morele stai.:ing voor de alc;eme ne taking 

�oor te bereiden in Federland. In elke fabriek en in elk bedrijf worden 
daartoe voorbereidingen getroffer en besprekiL�en gevoerd. �it Kost 
tijd en zelfs zeer vee] tijd. 

Z-.§.lfs de Trotsk:y partij heeft al briever gesc.breven naar de C.P.�. 
_om een actie te voeren voor de staKiL�en • .Je C.P.�. heeft JeaLtwoord, 

dat de Trotsk.y part'j geen manteloreanisatie is var de C.P.�'J., maar dat 
met het hocfdbestu.tJ.r overleb" gepleegd k.an worden. 

Volgens 2pre�er zou. het r.�.V. achter deze eisen staan, omdat b� 
het N.V.V. dezelfde lt-la-chten komen • .Je Vries zou. regelmatig in contact 
staan met het N.V.V. 

� Hierna sprak. hlevr. Stofkooper-dB Hidder, die beweerde dat in Grie
k:eniand het begin var de strijd ligt, nu.mmer t .vee was de .rlallrnr, ge,,ee st, 
nu.mmer drie is Frarkrijk. en DLlmmer vier wordt Llitsla�d. älle ogen zijn 
gericht op Frankrijk, maar uit Duitsland drei�t het gevaar. I� Du.its-

�nd zal de wereldoorlot:; ontstaan en zal beginnen in de .r:ir, ..:,els-1n1erilc:aa, 
se z8ne. Inderdaad b�schitken de ilu.itsers over waperert en hebben de 
plaatselijke au.toriteiten· het recht om de hu. p van de :au.ssen in te roe
pen. Dit is ook inderdaad het gevolg �a3rmee de Gau.lle re�ening hou.dt. 
Daarom moeten de aanstaande stakin6en in ons lP.cd üoed georganiseerd 
zUn en niets gedaan �orden zonder noodzaak. Een enkele stakine d5e hier 
en daar u.itbreekt geeft ons niet meer voedsel en hel,Pt de rec:erir,g 
Beel niet naar de blilrnern. De stakingen moeten massaal worden. 

volcens bewering van Ctofkooper zou.den militaüec ontevreden ·zijn. 
De Vries antw�ordde hier op, dat hem hiervan niets be�end �as. 

stof�ooper zei, dat 65%.van het gemeentepersoneel wilde staken. 

Utrecht, 25 October 1947. 
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UITTREKSEL 

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

Origineel in ... .. . .OD.. 905 ........ ........................ . Naam ... Gegeve:ns ... CP..N.Utr.echt ...... .......................................... . 

Volg nr .. ........................ Ag, nr. 22600.. ... . ...... Aard _van het stuk--· -·Ge-gev-ens- ai'-komst.;L.g ... van ....... --···- ·

···-··-··-C.P.N. .. .Ut.r.e.c.ht Afz. _,_ I .• D.Utr.e.c.ht A.1/1019 '47 �------· .. . Datum .... 27-.10-47 -·-··

Medegedeeld werd dat op Zondag 26 �ctober 1947 een vergadering werd
gehouden te Amsterdam. 
Op deze vergadering waren commissies bijeen van de CPN,de EVC en het 
wrv. 

De vergadering werd te lOwOO geope..nd lltm!m en als spreker trad o.m.op 
Berehd BLOKZIJL (geb. te Hogeveen 29-12-1918) won te Amsterdam.
Deze vergadering was bijzonder geheim gehouden. 

Uitgetrokken door . ·---·--···----··-·-····-····-········--···--·····-······- ··-·· Afd./Sectie ··-·--- ······-·-· .. ·---··· ··-··· Datum -·· 



Inlictr 16endienst •.,.. 
·_;3. ZEEl 

HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 

UTRECHT 

Lr.A/.1..Nr 1005 1 4 7.
UTRECHT. den 25 Octo ber ZIJ+. 7. 

Bijlagen: 

Bericht op •chrijven No ... 

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

Onderwerp: C. p, I • 
BUREAU 8 

.lg- h,·'f 

Vo\ono. \ 

Hierb�i doe ik U een rapport teek.omen 
betre_;_·fende mede elinge.n, afrnmsti,:,, u.it het 
partijgebou.w v:;:,n de C.P.F. aan de I..ariaplaats 
te Utrecht, naar de inhoud waarvan ik U mo
ge verwijzen . 

• 

./ 

Aanie Heer Hoofd vau de 
Ce�trale Veili�heids�ienst,

Javastraat 69, 
' s-G A ·.- E U H A G E • 
�����-�---�-�----

• 

(h. 1,v, .w ijc). 
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R A P P O R T 

Gegevens, afkom0tig van het �artUgebouw van de 
Utrecht over de week va 20 t/m. 24 uc�ooer 1947. 

U .P .. ,. te 

/f$. 

1 
!} Voor de ze vee k was door 1,:;:;ï�.1L L: DL_: Cü.Fc,....,llb -vJL, 01, ,�..:..- , 

geb. te .Delft 10-1 ,-1332, uistrictsbestu..1.rcter Utrec' , non • .1ara
Ü �1maribostraat 54 bis --A te Utrecht en .1:i.::kJd..r..l.�1.. J1-,,. •• J, 1 ,1-nT, .::,e ). te 

Gouda 10-4-1397, penrin��e�ster van R. ·F· �Ic. Utrecht, won. 
J.v.d.�o�mstraat 19 bis A te Utrecht, een aunvrang gericht aan 

t p.g. ST-ZV-��S uit Amsterdan, om i;e "'preK.en over :uslar:.-d, in verband 
met de reizen van Stevens naar- er in :'ranK.rijk en .Juitsland.. o� 
1 (i _,.J;I. 

1 t...00.or J3BR'-AR.JUS J8lJ11;, -�d sc-nsujr:;Rs, geb. te 1 s-Gra"Tenhage 
l 4-2�1919 en HEl 1JHIK JACJ3 J JiJT'•;J.DI�rK, geb. te A risterctam 20-11-1920, 

,,.,on. m8riaplaats 18 te Utrecht, was deze uitnodi ,ing afgezegd. Ach
ter Schreuders en Roeterdink zouder verschillende jor10ere leden 
staan. BJi'J: ·. S'y ... p�o•-lïs..l? 

Door van Oosten en v.f.Togt is in Amsterdam er over ç,eklaaed, 
dat de jon,;eren trachten de oude -leder,. .ui-'- de bestuur.c.ifunctie 's te 
verdrinb�U. Van Oosten beriep zich op het feit, dat z� hun �ehele 

r leven voor niets voor de C.P."T. .ewerkt hsdden er nu het bet3ald
'wordt, komen de jongeren met hun�eisen en verbe��der zich dat ztj 

het beter weten. 
Van Oosten behandelt nu alle binnenge�omen stukken en �eeft 

alleen die stukken door naar Schreuders, die speciaal door Schreu
ders gezier moeten worden. 

'?}Uit corre�pondertie met de E.V.C. blijkt, dat d_e houtbewerkers 
een 'loonsver ho,;ing eisen var.. 1 '7,6 en 501� toe slag op hun rantsoen le
v.e ns'midde le n. 

Kaar aanleidic; van boverstaande verd door veisc,illende be
stuursleden vaL de U.P.N. gesubbereerd, dat stra�s de stakinge� in 
ons land moeten uitbreken� 

�Volgens uitlatir..gen zou het3een wat in Frankrij� eebeurd �et 
de Gaulle niet van er�stige aard zijn. 

i'er.. eerste 6arn de commur isten en sociali ·ten ss.mer1 en zullen 
één blok vormen en voor Juli 1948 komt. de &aulle niet aan het be
wind en volGers uitlati�gen van de gaulle zal hij niet eerder he� 
bewind aanva.rden, dan vanrieer hij het Jehele ·ranse volk ac�ter 
zich heeft. 

De opmerk in� 11erd gemaakt, dat de Gaulle ·,e: ·,ist ·at er 1:,e
beurde in het Oosten van 7uropa. 

Utrecht, 25 October 1947 . 

.S r ë. V t;; iiJ S u 
1 \ 



• 

• 

Speciale instructies aan A C D : co 

0 N A F GE D A A N. 

Afd./Sect: Dat.: Par.: 

Aanwijzing voor A C D 1 . 

ACD 4 . Dat.: Par.: 

Aantekeningen: 

.JJ .... �. {!> ........ �···�······�· �···················· 



• 

• 

• 

• 

Speciale instructies aan A C D : 

0 N A F GE D A A N. 

Afd./Sect: Dat.: 

Aanwijzing voor A C D 1 , 

A CD 4. Dat.: 

Aantekeningen: 

CO 1.2. 71..b 

---�-----�----··---------- -----�-�-ft:Y? _______________________ _ 

Par.: 

Par.: 

J\ ��=á'�:�� .. i';,,.,..� ............... ...............••••••••••••••••••••...••...•

--�) :::::t�:::::::::::�:_-__ :i::��···----
-
------·- ---

-
---------

------
·---- :-:

-::--:::::::::::::::::::::::::: __ ::::::::::::::::::_::::-----------·-

�L,. ' 1")) ----·---····----- .l'Z. ___ c-0

··············'!··· 
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III IIIc 4 mededeling ontvo van ID Utrecht 
no 22726 

Volgona een ontvangen mededeling zoa op 26 1 0cto er 1947 e 
Aulsterclam. een vergadering zijn gehouaen, war c a .es bijeen 
�aren v n de o.P.N., de E.v.o. e& het u.v-v. 

Dette vortmdering �ou o.o.. zijn bij �woond d�or . .l:i H 
e11 V A..."l .LtEREN, beiden a-f1"omst1g uit roningen of T11'6u «•

, 'tk. moge U erzoekan'mij wel in kennis te �i11en doen stellen 
met de personalia -0n ae politie ·e oriftntering en actiViteit van e
trokkenen. 

Het Rootd van ae

Aan de }Iee1': . ,t6 'tÁ) CENTRALE VE!LIGilEIDSDIENS! 
Hoof deoui;iissaris Vt'lll l>olitie te. Gro ngen.• c.t., • <1·t: na deze• 
Oommisaaris ·van Politie te Tilburg.t1,. Y 

. 
. J»1:Jr .. 

( 
. 

J.(J. Orabbendam. 



:e 22726 

III IITc 3 
HH 

mededeling 
no 22726 

l L;iTGE OL;
-· ,..,... ______: 

..,._ai\>\) 
22 Decemver ov- 7. 

ontv. van ID Utrecht 

• 

Volgens een ontvangen mededeling zou op 26 October 1947 te 
Amsterdam een vergadering zijn gehouden, waar commissies bijeen 
waren van de. C.P.N., de E.v.c. en het N�V.V. 

Deze vergadering zou o.a. zijn bijgewoond door: 
RUI:t'raOUW, afkomstig uit •s-Rertogenbosch • 

. Ik moge U'verzoeken mij wel in kennis te willen doen stellen 
met de pe�eonalia en de politieke ori@ntering en activiteit van 
betrokkene. 

Commissaris van Politie 
t& 
•s..JIERTOGBNBOSCH.

' .I 

Het Hoofd van de 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

namens deze: 

J.G. Crabbendam. 



Inlichtingendienst. � 
HOOFDCOMMISSARIAAT (!, ,::, , >O " 'i>

VAN POLITIE � J! 
UTRECHT 

UTRECHT, den 3 0 0 C t

Lr . .A/1Nr 1024 1 4 7" 

Bericht op schrijven No ... 

Onderwerp: C • P • :a •

�� 
(6 

Volgno. 
lil Ei! }J , 9-A,::/_--, 

3 NOV.1947 

BUREAU B 
3-11-1

Hierbtj doe ik U toekomen een rapport be
treffende mededelinger, afkomstic uit het par
ttjgebouw van de C.P.N. aan de Mar5apla2ts te 
Utrecht, naar de inhoud wE,a rvan :iJc U moge ver
wijzen. 

A�de Heer Hoofd van 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 
1 s-G R A V E F E A G E •

( R • / . v . .._:iJk) • 



Inlichtingendienst 
Utrecht. 

. A/1-1024'47. 
f 

ZEB.tt u-Eh.El u • 

RAPPOR T •

Gegevens uit het Par�(gebou� van de Communiftische Parttj e
derland te Utrepbt vann'?bt;m. 28 Octooer 19in. co i4,_J,-,rv_

Vvan de vergadering die gehou.den is te Ams� op Zo�dag 
26 .October 1947 (zie rapport I..J.Utrecht A/1-1.019, dd. 27-10-'47), 
waar commissi'es van de C.P.n., E.V.C. en L.V.V. aanwezie waren is 
het volgende bekend geworden: 

��..( Uit Groningen of Tilburg was aan•1ezigKir..L1JfäHOF, uit I'ilburg 
of Gronine;en VAN ELTEREN, uit 's-H ertogenbOSchRUIUBOU,r, uit Ut:recht 
GERJ1RDUS DE VAAL, geb. 15-9-1899 te Noerden, propagandaleider en 
hoorstwaar s�pijp1]!!; hoofdstakincsle ider der C. P. N., wonende Pa:rama
r i bostraat 5obis A. Ur moet wel rekening mee worden gehou.den, dat 
bovengenoemde namen afkomstig kunnen zijn uit een van de andere 
plaatsenf''fiierboven genoemd.). Tevens waren personen aanvezi.::, uit 
's-Gravenhage en Rotte:rdam. Uit Amsterdam waren aam·ezig GR"iBEN 

· \vAGErA.AR, geb. te Amst,.;r dam 27-9-1912, en ArTHO�h; JUHAHL.rn .{03JE
MAHS, geb. te Rot+,erdam 20-4-1:;08. Bovendien waren e:r �rie verte
genwoordigers uit het buitenland, o.a. Belgi� en waR�sch0nlUk
Frankrijk (het derde land is onbek�nd) err een secretBris van de 

Russische ambassade. · -
Besprekingen zouden zijn gevoerd over de voorbereidingen van 

, algemene stakingen. Als een der aanleidende oorzaken Nerden ter 
vèrgadering de prljsÉ]-jging en de roEdselschaarste aangevoerd • .Je
ze twee oorzaken zouden de motieven worden om tegen deJdiverse re6e
ringen op te treden. Tevens is gespro�en over de Gaulle, �annaer 
die aan het bewind zou komen. Rusland zou �eledi�a z�ru of dit op 
een vergadering van de U.N.O. of in iran�rtjk gebeurd is, is niet 
bekend. De belediging zau inhouden, dat :;?:r arkrijk Rusland als de 
oorlogsophitser aanwees en dat Rusland de schuldige was wc2rom het 
in het desten van Europa niet goed ging. 

-

1.)op 27 October 1947 van -19.30 uur· tot 's nachts 2 uur was er
een vergadering in het C.P.N.gebouw aan de Mariaplaats te Utrecht. 

De deuren die toegar.g tot het 6e bouw geven, ·12re n ;e sloten en 
hiemand werd toegelaten. Zelfs de Vrouwenbeweging dFr C.P.Y., die 
op deze avond zou vergaderen, werd afgelast. De aanwezi6en aren al
len vreemd met uitzonderine; van GJ;hAli ... Jt:..., .J_.; l AL voornoemd. Van 
deze vergadering is niets bekend. De verwacnf1ng is dat de /aal 
een vergadering van stakinssleiders bijeen zal roep8n. 

Utrecht, 30 October 1947. 
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Speciale instructies aan A C D : 
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· 0 N A F G ED A A N.
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·co
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Aanwijzing voor A C D 1 . 

ACD 4. Dat.: Par.: ....................................... . 

1------------------I 
Aantekeningen: 

@so47. '47 

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



chtingendienst. 

;)\ 'l'A /'c Ot'G� 

UTRECHT 

UTRECHT; den 6 Novdlm+.1:r...-,._--, 
Lr .. C/1.Nr 1039 1 47 • 
Bijlagen: i ________ 

f ACD/ !q6:/; Bericht op schrijven No ... 

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

.Onderwerp: Verslag vergadering C .P .N. BUREAU 8 

//-///

Aan 

Hierbij doe ik U een rapport toekomen 
betreffende een verslag van een vergadering 
van de stakingscommissie van de C.P.N., ge
houden op 4-11-1947 te Utrecht, naar de in
houd waarvan ik U moge verwijzen. 

De Hoofd-Commissaris van oli tie, 
� 

\ 
�-�·'

d� 
(R.W.v.Ejjk). 

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



ZJER GEHEIM. 

n/1-1039,47. 

R A P P O R T • 

!}op Dinsdag 4 November 1947 omstreeks 20;10 uur kwam de stakings
,/- commissie van de C.P.N. Utrecht bijeen; o.a. waren aanwezig:
��-HENDRIK DIRK CORNELIS VAN OOSTEN, geb. 10-10-1882 te Delft, districts

bestuurder der C.P.N. van het district Utrecht, wonende Paramaribostr. 
54 bis A te Utrecht; 

iJ,LOUIS DONSELAAR, geb. 22-10-1909 te Maarssen, wonende Nic.Ruich�aver- 1
straat 69 bis te.Utrecht; 

�JGERARDUS DE WAAL, geb. te Woerden 15-9-1899, wonende Paramaribostraat 
56 bis A te Utrecht; 

�GERARDUS ANTONIUS FAAIJ, geb. 15-5-1918 te Utrecht, wonende te Utrecht� 
'of zijn broer, wonende Nieuwe Keizersgracht 28 bis te Utrecht; één per

soon vertegenwoordigde de Draad- en Kabelfabriek te Jutphaas. 

(}_De aanleiding was, dat gebleken was dat de steunuitkering niet in 
orde zou zijn. De �rondwerkers, die thans in de steun lopen ontvangen 
als kostwinner 80% van het laatst genoten loon, terwijl de jongeren, 

�niet kostwinners, ongeveer /.5.-- per week zouden ontvangen(?). 
Van Oosten z.ei, dat de Regering zelf de troebelen in de hand werk

te. De jongeren zouden geadviseerd worden om in bedrijven relletjes te 
maken. ·Besloten werd om, voordat tot actie werd overgegaan, overleg te 
plegen met 's-Gravenhage. 

3)op Maandag 3 November 1947 werd in de avond vergaderd door LUCRIS
riJDEKEMA EBBO JOHAN KRAMER, geb. te VreeswUk 27-4-1889, en zijn echtgeno

�Nlte Exelina fiermina Petronella am, wonende Hobbemastraat 1 A te Utrecht! 
PIETER �

t��, geb. 14-8-1909 e ÄVeFeè�t, wonende te Breukelen st. Pie· 
K\'l�ter Rijkss atweg 312; een viertal studenten; tevens waren aanwezig 1 

personen uit Limburg en één persoon uit België met echtgenote. 
Van deze vergadering is niets bekend geworden. 

Utrecht, 6 November 1947. 
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Inlichtingendienst. ZEER GEHEIM. 

HOOFDCOM'MISSARIAAT 
VAN POLITIE 

UTRECHT 

L,C/1..Nr 1045'47. 
UTRECHT. den 10 November 19 47. 

Bijlagen: 

Bericht op schrijven No ... 

van 

Onderwerp: C • p • N •

'\ ....... _ ... .,.� 

Hiermede doe ik U toekomen een verslag van 
een lede ver adering gehouden te Utrecht op 6-11-
1947 van de Communistische Partij Nederland, alsme
de een circulaire van de C.P.N. District Utrecht, 
afdelingen Oost - Zuid - Jtfaas - Tuindorp - en 
een exemplaar van "Het Vliegende Wiel", naar de 
inhoud waarvan ik U moge verwijzen. 

De Hoofd-Commissaris van Pol tie, 
� '  

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



Inlichtingendienst 
' Utrecht. ZEER GEHEIM. 

R A P P O R T 

YNaar aanleiding van de bijgevoegde circulaire vond op de vastge
·stelde datum de ledenvergadering plaats.

Aanwezig waren 22 mannen en 3 vrouwen. Bovendien de politiek se
cretaris BERNARDUS JOHANNES SCHREUDERS, geb. te 's-Gravenhage 4-2-
1919 en een onbekend gebleven bestuurslid ook van het district Utrecht 

�J� Het bestuur van de nieuwe afdeling werd gekozen en ziet er als 
\.tJ·volgt uit: 

, 
e, voorzitter: GIJSBERT VAN BALKUM, geb. te Utrecht 24-4-1919, elec-

� tromonteur bjj de Verenigde Blikfabrieken; 
. Kif 1 e . : GERARDUS ANTONIUS FAAIJ, geb. te Utrecht .15-5-1918; 

vo� q ecretaria: CORNELIS VAN DEN BOVENKAMP, geb. te Harmelen 28-12-1905; � 
,penningmeesteresse: JOHANNA MARIA GEERTRUIDA DIELESSEN-DE BRUIN, geb. 

te Utrecht 24-3-1913; 
scholing: TEUNIS KORVER, geb. te Utrecht 4-12-1912; 
stormbrigade(?): L. van Breukelen (gegevens onbekend); 

K�� Tussen H.FAAIJ (gegevens onbekend) en EVERT VAN ROSSUM, geb. te 
� Utrecht 14-4-1904, werd nog niet beslist, daar laatstgenoemde voor 

een bestuursfunctie bedankte. 

Thans telt Utrecht en randgemeenten 3 afdelingen. 

f 1 1... Door VAN NOOT, wonende te Jutphaas (gegevens onbekend) werd ter 

�� � 
� er gade ring een pak bladen getoond van "Het Vliegende Wiel". Iedere 
;--' aanwezige kreeg een exemplaar. Schreuders maakte de opmerking, dat de 

woorden "C.P.N. waarheid enz." die er voorheen toch ook niet op voor
kwamen eerst verwijderd dienden te worden, v66r dat de blaadjes ver
spreid werden. Vele spoorweglieden zouden kopschuw wordenal..s bleek dat 
deze bladen positief van di C.P.N. afkomstig waren. 

De leden leverden daarop de verkregen exemplaren weer in, (voor
zichtigheid met brjgevoegd exemplaar is dan ook wel geboden). 

'Il ' 
"Het Vliegende Wiel" wordt in ·pakken verpakt, voorzien van adres 

,Y en door de Spoorwegen gratis vervoerd. De machinisten nemen ze mede 
op de locomotief. Door de zorg van Van Noot zijn de pakken meegenomen 
en zou hjj zorg dragen dat de woorden "C.P.N. enz." er werden afgehaald. 
Van Noot of een kreupel persoon, die altijd met van Noot omgaat, zou 

- deze bladen drukken._ Van Noot zou daarvoor een· machine thuis hebben.

� Verder werd op de vergadering nog gesproken over de boerenleider 
van Polen. Er werd beweerd dat leden van de Boerenpartjj in opstand wa
ren, en de Ru·ssen daar thans tegen optreden. Verder werd gesproken over 
de a.s. herdenking van de "Ontober-revolutie". 

�- Mededelingen en toe lÏchting: 
De personalia van de overige personen vermeld op de circulaire 

luiden als volgt: 

HESSELING, Hendrikus Johannes, geb. te Zwolle 29-11-1898. 
STEKELENBURG, George, geb. te Utrecht 24-8-1902. 

ir In het orgaan "Het Vliegende Wiel", wordt op pagina I gesproken 

G
ver een discussiant op het Economisch congres genaamd Ulzen. Hiermede 

J? al bedoeld worde.n: CHRISTIAAN ULTZEN, geb. te Utrecht 13-6-1900, wa-
\� enbestuurder N.S., Alberdinck Thijmstraat 5 bis te Utrecht. Lid van de 

�� gemeenteraad van Utrecht en districtsbestuurder C.P.N. Utrecht. (foto). 

6 
Utrecht, 10 November 1947. 

Bij afsluiting van dit rapport bleek H.Faay, genaamd te zijn:
HENDRIK FAAicl.r. geb. te Utrecht 14-3-1915, van beroep stratenmaken
opperman, godsdienst Ned.Herv., won. Nieuwe Keizersgracht 28 bis te 
Utrecht� ongehuwd. 

______ .. 
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Cür�Q1iTUNISTISCHC P.ARTIJ 1'îEDERL.AND {DE W.AARHEID) DISTRICT UTRECHT. 
Afdelingen: OOST ZUI,D - · JUTFAAS TUINDORP 

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

Organis atie-secretarissen: 
G. van Balkum,
G.A. Faey ,.
H. J. · HesseliBg,
G. Steke�enburg.-
----------------------------------

,, Utrecht 29 October 1947. 

Aan de leden van de afdelingen Oost-Zuid-.Jutfaas.en Tuindorp. 
----------------------------------------------�--------------

W,K., 

De besturen van de afdelingen Oost, Zuid, .Jutfa.as en Tuindort nodigen ,ie hiermede uit tot het b:ijwonen van een belangrijke gecom i
neera.e ledenvergadering, welke gehoui en zal worden op Dc,:nderdag 6 
1'�oyember a.s. s'avonds óm 8 uur in OrtP gebouw Maria.plaats 18 te Ut
recht • 

Agenda: 1, Toelichting-combinatie-besluit; 
2. Bestuursverkiezing.

Toelichting op de agenda: 
Het districtbestuur heeft besloten, na _overleg met de afàelings- {3' 

besturen, de afdelingen �ost" Zuid
1 

Jutfaas en Tuindorp samen te voe-
gen. , · 

De volgende cand1daten worden door de vier besturen voorgesteld: 
kv. G. van Balkum, k.-. C. v. à.. Boveri..lrnmp 
k..,. G.A.Faay, L. van Breukelen, '
i..... T. Korver , kV 11. van Rossum,

S,.,,.v H F kv. Jo Dieless:en-de Bruin. Y'' 
• aay,

Het spreekt vanzelf, dat de leden eveneens candidatell kunnen stel
len, Deze candidaten kunnen tot voor het begin der vergadering worden 
opgegeven aan de secretarissen van deze vier afdelingen, te weten:· b·. G. van Balkum Berkelstraat 27 Utrecht; 

k ....... G-.A.Fa8y '·Nw.Keizersgracht 28b1s Utrecht; 
�.� E.J. Hesseling Hoogravensed:ijk 12 Ju.traas; 
k�. G.Stekelenburg Fres.Rooseveltweg 121 Tuindorp. 

W\j rekenen op je komst ! l'Jet ka·i:-,eraedsc·happeljjke groeten, 
De Organisatie-secretarissen. 

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

Heb je al een kaart gekocht voor de her
denking van de October-revolutie op 10 
November a.s. ? Zo neen, doe dat dan ,;;_n...:. 
middell:ijk ! ! ! 
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