
'7êj) 0.- ~~.' 
Zie ook: 



DOSSIER No~ : .. on .•....... 2013. .... ........... NAAM : Cur.$U~;?. in de R:u.f:l§if:lcne taal • .. 

Datum 

Pl-1 . 
.. l) 

·-
2%:' j tJ 

..... 

: ~· 
/ '-f if'JVI. 

.. tf\.r~ \ . 

I~~ 
~ \.!'~ ... 

/2. 
.>3 Ij; 

20 
2f/; 

-' -z -' .J--y 

-UJ~ 

I !f!t 
V ..... 

1.- J l. -

QD 33626 . '50 

Uit 

I A an I· Paraaf 

;~;; 
I.__/ -

c~ 
...:-----' 

~~vv 

c 
~~V 

~ 

/) 

JÀ .~ 

~· \~~ 
!')}; 

, 'L \'\~ 
t ~ . , ,,\) 

\ 

tD1 S DEC .. 

In 
Uit I In 

I 
Uit I In 

Datum D atum I Aan I Paraaf Datum Datum I Aan I Paraaf Datum 

'V'> -I 

-..b 

-

-

-

9--<) 1 

~~ 
" . .. ..j"\ 

,.J 

\ ,~s~ 
~s~ 

11~ En 



MINUTENBLAD 

DOSSIER No. 2013 ...................... ... ..... . NAAM: CURSUS .. IN.DE. .. RUSSISCHE ... TAA.L ...................................... . 

1 Aangelegd op verzoek van B III d. ddo. 28-1-52. 

ACD 4 b -r 

3 Voor zover van de geagendeerde stukken (in dit OD geborgen) 
aanwezig was dit bijgevoegd. 

het schutblad 
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. O i':::> 1.-.o 13 UIJTREKSEL I 
y ..:...:u.'J:1.C lluB"u i.. _j.? Uit:rb~~ 'L 

f c J. .Oii!ÓlD.g : 67 Voor:O()'Z.OI~ 
uns ,:;_e n lue r k : 64 / 52 :Qptum: 2é:3 J , 1ua. !l.-a-1 -~52 1~ 
'-Jnàt:n,erp Cursus in a efllhc.: f ·oat.lf,.z '-1/:!..S'I. 1 lmss i sche t c. a l · ,_:_~" W 
-ä~U: ~a: ontv:n:s~b:r~c:t-- ~8-~:n:a~i-1:5; 1 ;tk 
•· o.ar öe ring bericht : goça b~ 
.o etr-o uwbac.r h e id be richt gever: betl·ou r - _11;!:-/ 
'l' ev ens be richt gezonden aan ; de He · .. - -J?rocureur-Gene· 

r a a l t 's-Bo s_qh 
.,.,_àe rno ~en ac~ie v: -

. . uewerKende ~nstantie \J" ~~ ~ ·FE8 l952t(__ 

"> ' - - - - - - - - - -t;" \.~- - -~7áöo"i-•r -
~ . In aansluiting o·p mijn ber A_ÇD à ;0. .26 

\i . J anu ':'-~· ~ 1952, no. 63/52, mede ten antwoor op Uw 
~ 1 cchrlJVen, d.d.19 Nov~;:mber 1951, no • . 123181, deel 
\j 1 U het volgende mede. ·· 
· .i , Le bron had v eràer nog e·en é,espr~k met v.d. 
'ê • I.·Iuyze nberg ( tr.uiZE:N.d~RG~ van den, JOHANNESf CORI\ELIS, 
~ ~ öeb. 7-12-08, welbeKen ), dat zich aÏs vo gt ontwik-

~
·~ Kel a e. · 

1 Br.2.Q: Jij spreekt zeker wel de Russi.ec.he· taal! 

.
i v. d .llluy zenberga Dat ia voor mij ~iet nodig; ik heb 
1 niets te duchten, als de Russen komen. Voor jou is 
\ dat 'rv at anders; jou kon de taal nog van pas komen. 

!?.ESill' Vleet jij iemand, die Russische les geeft? . 
v.d. Muyzenber~: \lij hebben iemand, die les geeft in 
ëiüb"v€ rband en . ook wel privé. De kosten ~ijn ZE er la• .l h e:b je e:, een t:;,eld·, dan gratis. · . ' . 

i .o rona Wie 6eeft die les? ·. 
1 v:-cf:"h.u,yz t nber~; Dêié::.r heb ·je .nou het belant:,rijke pun~ 

WIT j€ les h e .ben; dan zal ik je een formulier ge- · 
ven en dat moet je invullen. Voordien kom je van mij 
de naam v an de persoon, die- lee g eeft, niet _te we-
ten. . 

Hierna is het gesprek op een dood spoor ge-
r a akt, v. an.t de bro:n was niet bereid hierop in te 
(;, è:i.an. · ' · Getracht zal worden à~ze bron te bewegen meer 
cont act met v.d. Mu;y-zen~b- te zoeken • . ~~ ~ 

" e' i d ; e 11 • ' r· -
. . ~- ~ I!J _Vfj i,. 



Copie voor HB 

RAPJ?ORT V .N KB 

~ 
No.: 3886 
Betr.: VERE.NIGI:NG NEDERLA.ND-USSR. 
'Typ. D. 

UITTIHKSEL 
Uit = .~z~_?:!!._l-.~.Q ... 
At. na.: ...... f.)~9...Y.l? 
Vt10r : . . , .... ~/.201..1." .. 

Uit betrouwbare bron werd het volgende vernouen:. < 

De actie voor de ledanwervi..llg voor de Vt)reniging "Nederla.nd
u.s.s.R. is reeds m~t het oog op een toen door het Partijbe
stuur verwacht wordend V3rbod van ® C • .2. 1.! . ·etc. <)p touw ge
zet. Deze verwachting is inmiddels gedeeltHlijk uitgekomen 
met de uitvaardiging van het ambtenaranv~rbod voor C,.P.N., etc. 
Door verleg·~ing van het accent van E .,V.C .. of C.P.U. naar de 
vereni 0 ing "Nederland-U.s.s.R." tracht m~n niet alleen de kracht 
aan dit verbod te ontnemen, doch i;evens een plaats beklemtonen, 
waar de mensen, die door dit verbod worden getroffen, kunnen 
worden opgevangen. 

KB. 15 Januari 1952 
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RAPPORT VAN KB I OP KAART 
ÁCD/ qÇ"" 
~~:-_ 
~.;:4!,. .. AAN HB B JIJ - ·--

.No.: 3464 

Betr.: CURSUS RUSSISCHE TAAL IN ZAANDIJK. 

Uit betrouwbare bron werd het volgende vernomen.: 

Op maandag 29 October 1951 vond de eerste les in 
~ 1 de Russische taal, georganiseerd door de vereniging Nederland

USSR, secretaris G.OOST ERBAAN , Karl Marxstraat 32 te Zaand~· ·k, 
plaats. 

De les werd g ehouden ten huize van Piet HARTLA..liJD, 
~eidoornlaan 3 te Zaandijk. I 

I Als docent werd voorgesteld Siem VAN PRAAGVuit A'darn, 
een man van naar schatting ongeveer 60 Jäär, aie op het eerste 
gezicht een zeer stuntelige indruk maakt. Hij heeft een slome 
gang, grote ogen achter zeer sterke brilleglazen en spreekt 
ook stuntelig. Zijn manier van lesgeven was echter prettig. 
De les duurde van 1~45 to 20.45 en kost f 10,--, welk bedrag 
door de aanwezigen gezamenlijk opgebracht moet worden. 

Een van de cursisten - er waren er 9 in totaal - stelde 
K de vra ag of de lesgever soms lid van d~JCPN was. Op deze vra ag 

l werd geantwoord d oor Grietje BREEUWER,Vgeb. 5 April 1921, die 
mededeelde dat dit niemand iets aaqging en dat dit te zijner 
tijd wel zou blijken. 

o.K. 

De indruk was aanwezig dat BREEUWER dit antwoord gaf, 
omdat zijy geen ·volJedig vertrouwen in de aanwezigen~· 

Na de les werd er nog e en kleine vergaderin gehouden 
waarin wensen konden worden geuit. PIETERLANGENDIJK (Pieter . 
Hendrik), e;eb. 28-6-28, vond de Maandag een moeilijke dag i.v.m. 
met een scholing, die hij volgt en die door de CPN gegeven 
wordt. Tevens had hij bez • ~ar tegen het lesgeld, dat hij i.v.m. 
zijn werkloosheid niet kon opbrengen. ' 

Grietje BREEUWER, die op het kantoor van de EVC werk
zaam is, had eveneens bezv aren tegen de Maandag-avond, omdat 
zij n op die avond een spreekuur houdt. Deze bezwaren waren voor 
haar echter niet onoverkomelijk. 

Men is vervolgens overgegaan tot het samens~ellen 
van een bestuur. 

Voorzitter is geworden: G.OOSTErtBAAN~ 
Secretaris Piet HARTLAND, 1 

,;# l Penningmeest er Gerbrand HOUWERTJES, geb. 6-4-25. 
et is mogelijk dat laatstgenoemde secretaris· en HARTLAND 

penningmeester is. 

Intern B.V.D. 

KB, 20 November 1951~ 



• 
UITTREKSEL 

Uit PD 16966 Naam: VEN L.J.vande 

Voor OD 201 3 Naam: CURSUSSEN in de RUSS .TAAL 

Ag. nr : 123359 Afz. : KB Datum: 16-11-51 

Aard van het stuk : rapport 

Uit goede bron werd vernomen ,dat L.J.v.d . Ven Rooseveltlaan 170 te Amsterdam 
en J.A.STROERER,Singel 188 te Amsterdam, Directeur der N.V.Inthawa, inlich
tingen hebben verzocht over het volgen van Russische lessen. 

Russische lessen zouden ook worden gevolgd door J.Hopman,schilder,wonende 
van Ereestraat te Amsterdam 

Uitgetr. door: C15 Op aanwijzing van : CVN 

Datum: 4-7-52 
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I.D. Yo . 688/51. 

Betreft : G. L. Wassink .~J 

Antmord op: l\o. 119.399 dd 26 October 1951 . 

ACD/ ; -t -r:o,;; 

,, . 

In antv1oord op Uw bovenaangehaalde brief en met verwijzing naar 

mijn brief :ïo. I.D. 612/51 (D) dd 29 September 1951 , heb i k de eer U 

het volgende te berichten . 

'î Gerri t Lourens W.ASSnn;: , g eboren te Rotterdam 13-6-1923 is op 

6 September 1951 per vlie0 tuig naar Arabi~ vertro.J;:en, tezamen met 

enkele. ]h T . S . 'ers en een vriend van h em, genaamd Ir . Voets, van wie 

de nadere personalia ontbre:~en en b ij onderzoek ook niet be'.cend werden • 

Hij is als vrerktuigb.mwl;:undig ingenieur gaan wer':'.: en bij de firma 

11ARAI.:C0 11 en verricht j?iijn wer'!.:zaamhed en in D:::r.A:IR.A.r, Saoedi Arabi!á . 

Zijn adres is :Postbox 1733 te Saoedi Arabi~. 

In liJ ederland treedt als contactman voor de firma "Aramco 11 op ; 

:Laster Wren, die reg elmatig in Hotel "De Witte Br ug" te 's-Gravenhage 

zitting houdt . 

G.L. Wassink is in het bezit van een :i:Tederlands paspoort Uo . 

661927 afgegeven op 17-7-1950 te Schiedam . 

5 November 1951 . 



• 
IllLO/CVN 4/5 

MPHSTERIE VAN 
.diNNENLAND_SE ZP.KBN " 

' 
' a-Gravenhage, 
J av aatr aa.t 68 

co 119.399 
26 October 1951 

No. : 119.399 2 6 0'" 1951 

... 

., 

Met ve~wijzing naar het vermelde onder yunt 4 v.an Uw 
schrijven v. n 29 September 1951, No. ID 612/51 (D), ver
zoek ik U mij zo mogelijk ~ader in te lichten omtrent de 
werkkring van ASSTIJK in Arabi~. 
· De volgende punten zijn hierbij voor mij van belane: 
1. Op welke plaats in Arabi~ ia hij werkzaam? 
2. Hou luidt de naam van zijn werkgever? 
:;. Wat ia de aard :van de werkzaamheden, waarvoor. hij is 

aangenomen? 
4. Wat is de datum en het nummer van zijn paspoort? 

-
BET HOO.D VAN D~ DIENST 

.Aan d.e Heer 

• 
Commissari's van Poli tie 
te 

Namens deze, 
... I . 2 

~-SCHIEDAM 
~r K. E. BRESLAU 

Rappel: 26 December 1951 



MI . IS TERIE V .AN 
BI :~iENLAJ!DS~ ZAKEN 

No .. :B 119 399 

. • nd .. : IJ .v GAKEN 

IIId/~s 

n.a.v.. schr. Schiedam 119 399 z. GÓ 

k "'""'· '· 
's-Gravenhage, 6L Octobe~ Jï4 51 

VERTRO UW ELIJK 

Onder dankzegging voor de gegevens m~J verstrekt 
bij Uw schrijven I.D. No.612/51 (D) d.d. 29-9-1951 moge ik 
U berichten, dat IJze brand van AKEN (17-8-19 27 ~assluis ) 
in mijn administratie voorkomt als behoord hebbende tot 
de ·i'va:ffen-S .S •• 

Hij werd terzake aangehouden op 7 Juli 1945. Zijn 
adres was destijds r.~aassluis, T'd.anstraat no.l9• 

•• Aan de Heer 
Commissaris van Gemeentepolitie? 
te 
'CHIEDA M 

d HET HOüFD VA"~ DE DIENST 
./ namens deze : 

J .. G.. Crabbendazn 
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Verbinding No . 3. 

I.D. No . 612/5l(D) 

Onderv1erp: Personen, die les nemen of oenomen hebben 

i n de Russische taal . 

VERTR OUWELIJ:{. 

Ik heb de eer U het volgende te berichten. 
11 Aan de Boerhavelaan 6lb te Schiedam is woonachtig Erna Anna Ellinor 

O.ÁCJ' l FALZIGER geboren ~e Riga 15-8-1891, OnGehuwd, van beroep vertaalster, 

van Evangelisch Lutherse godsdienst . Zij is in 1919 uit Rusland evlucht 

en vestigde zich op 21-8-1940 te Schiedam, komende van Rotterdam. Zij is 

zeer godsdienstig in l.aar opvattingen en legt in het geheel geen politieke 

belangstelling aan de dag. Zij bezoekt in Rotterdam en Schiedam vrouwen 

van Russische afkomst en helpt hen bij het leren van de liJ"ederlandse taal, 

Ook schrijft zij voor enkele vrouwen, die niet !Schrijven kunnen, brieven 

naar hun familieleden in Rusland. Zij wordt alhier ~slist politiek betrouw-

() !( baar gea.!lh± . Zij voorziet in haar onderhoud door het verrichten van vertaal

werk en het geven van les in de Russische taal. Zij spree~t ook vloeiend 

Frans, Duits en Engels. 

Op het ogenblik geeft zij les in de Russische taal: 

Ag nes Louise 'JTh.eresia GUHDLACE, geboren te Oud Beij er land 12-1-21, 3ehuwd 

met '.Villem van Pelt, geboren te Schiedam 24-4-18, wonende aan de Sommels

~ijksestraat 16 te Schiedam . Mej . Falziger rekent f. 3. 00 per lesuur . 

Mevr. van Pelt-Gundlaoh, die Russisch ~rilde leren omdat zij een Russische 

vriendin heeft, betaalt f . 1.50 per lesuur, omdat zij volgens 'haar verklaring 

niet meer kan letalen. Willem van Pelt is bij Uw dienst welbekend . 

O·; I De vriendin van mevr. van Pelt is genaamd: Eugenya NILITENICO , geboren te 

Kiew 19-7-24, nederlandse door huwelijk, op 28-9-50 gescheiden van Albert 

~ I SCHAPER, geboren te Schiedam 12-2-20, wonende aan de Sommelsdijksestraat 20 

/ gescheili..den te Schiedam. Haar/echtgenoot woont sedert 21-5-51 te Rotterdam aan de 

W. de Zwijgerstraat 66. Zij heeft twee kinderen van 6 en 3 jaar. 

2 . D / 1 
b . ',./c . 

Jenneke BOU% N, geboren te Rotterdam 2-8-1918, gehuwd met Johannes Petrus 

van der AA, geboren te Rotterdam 3-9-15 ( architect) wonende aan liet Burg . 

l\1eineszplein 3b te Rotterdam. De I.D. Rotterdam berichtte !flat van dit gezin 

op politiek gebied niets ten nadele bekend is. 

Voorts hebben bij mej . Falziger les gehad in de Russische taal: 

3. · "' t Johanna Antoinetta SNOECK, geboren te Tarakan 9-6-22, on."ehuwd, dochter van 

y r Petrus Alphensus SNOECK, geboren te Roermond 26- 2-87 en Christina Jacoba 

/ l Pieternella GO]Jr.'iAliJ"S, wonende ten huize van haar moeder aan de Nieuwe Haven 

239 te Schiedam. De verblijfplaats van haar vader is niet bekend. 



I.D. No . 612/5l(D) 

Les in de Russische taal. 

Vertrouwelijk 

2. 

Dit meisje is vanaf haar geboorte door kinderverlamming" invalide en rijdt 

i n een invalidewagent je. Zij is zeer begaafd en spreekt o.m. verschillende 

talen. Zij heeft ong eveer 4 jaar les gehad van mej. Falzi ger in de Russische 

taal en kan volgens mej. Falziger de taal vrij goed lezen en schrijven. 

Van haar is op politiek gebied niets bekend. 

Gerri t Laurens WASS INK, geboren te Rotterdam 13-6-23, van beroep bankwerker 

gewoond hebbende aan de :Burg . Y.:nappertlaan 176a te Schiedam. Hij is een zoon 

van Willem WASS INIC t,eboren te Arnhem 27-11-93 en l'lillempje SLOT geboren tra 

Zwartsluis 10-3-90. Hij is op 6- 9-51 naar Arabi~ vertro '~ken, alwaar hij werk 

heeft gevonden . Hij heeft twee jaar les gehad i n de Rus ~ische taal en heeft 

verlelaard deze t aal te willen leren omdat hij naar Arabi~ wilde gaan , waar 

hij dicht 

Van hem is op politi ek gebied nièts ten nadele bekend . 

5 . ~ Jan van der -~RIFT, geboren te IJsselstein 13-2-07 , van beroep technisch 

~-~· b' ambtenaar bij de Gemeentelijke ioningàienst alhier, 0 ehuwd met Johanna Kaatje 

Ir "v· ;:J...:,: J LA1~DS1IAl'T, g ebor en te Ut recht 1 6-4-1913. li"an en vrouw hebben ongeveer 4maanden 

J les in Russisch g ehad. Beiden tonen veel belangstelling van het Russische 

" ~ - ~ 
~ 

culturele leven en zijn lid van de vereniging "NU". Hun informatiekaart is in 

Uw bezit 

Gaat in October 1951 les nemen in de Russische taal: 

X. l IJzebrand van At·EN, geberen te r•aassluis 17-8-27, van l.eroep graveur, on ehuwd, 

/ ' zoon van Cornslis van AR.~4 geboren te Dinteloord 1-12-93 en Petronelia 

/ 
1 GROENE .'IDE!:T geboren te Maassluis 19-11-92, wonende ten huize van zijn vader 

aan de Geer~ Reindartstraat 26c II. Zijn moeder is overleden . Zijn vader is .. ./ hertrouwd met l':aria VERHAGIDT, beboren te Vlaardin, en 4-3-96 • 

De reden, waarom ' etroJLc· ene les in de Russische taal gaat nemen is alhier 

niet bekend b~ï1orden. Op poli tie.<: gebied is niets ten nadele van :1em bekend . 

29 September 1951. 
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Uit 

Voor 

OD 1398 

OD 2013 

Ag. nr: 120511 

UITTREKSEL 

Naam: ARBEIDSBOND VOOR CULTUUR ±OPENBARE 

Naam : CURSUSSEN IN DE RUSSISCHE TAAL 

Afz. : ID Den Haag Datum: ll-1ü-5l 

Aard van het stuk: RAPPORT over het Winterprogramma ten be
hoeve vam de A.B.C. 

2. 

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

Uitgetr. door : JB 

Datum: 22-4-52 • 

RUSSISCHE TAAL, docente lt.evr.J. VERH IJ. 
Deze begincurs us omvat 20 lesen en wordt gehouden op de achter
eenvolgende Donderdagavonden te be g innen op Donderdag 18 Octo
ber 1951 van 8 uur to t 9 .15. Het te gebruiken le erboek zal . 
t.z.t. door de docente gegeven worden. Het l esge ld voor leden 
bedraagt f.0.50 per les, voor niet-leden f .l.- per le~ 

Op aanwijzing van : B IIId 
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TRUCTIES AAN ACD, 

Interne aanwijzingen AC D. 

{ ~CD. Dat.: Par.: 

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!): 

. çg ./l.d!jt;J 

...... .V/.J'Er/J1I ._/. 
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............. ............ ... 7/J ~ ~;~;~ . -~ s 

A ' I.... . ....... cL. 
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3 3/••·······-············································ .... f~~~-/·-·~: 
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Dat.: )~·!'!. . ) \ Par.: g 
Interne aanwijzingen AC D . 

• 
ACD. · Dat.: Par.: 

J oningen (Nummeren •.v.p.!)' 

.................. Z~ . tt ........................ .................................................... .......... .. .................. . 
·· · ··.an de hand· ··van -dit dupi,. CO:gw~respo%vaecen .. .. . ......... . . ....... . 

· · ··· · A ~~;·. '" ·b_ehan_del,rg •• b'!:· ''/i:/ibjï:"::~~ .....••..••••..•..•....•..•........ . .... .. .......•..••••..••••••..•..•.................................. ... 
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•
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·J-1) Geleen, 8 Dece 

Betreft: 

Russische les. 

no. 118943 

j 

Let ve:!:'".rijsine né..ar lr.v se' ri~ven dd. 8 Octol•er 10t:;'1 

onler vo:.:er_~""· ,,;eh ..... ~ld nu 1 er bericht ik U, du/.; een inge.,ta::.-=. 

or..lerz"el· ;- n;-au.nde de a_n.;ele;;enheid als in 'U:r schrijven be loeld 

tot he-:;.e.l zo'"Jer resul ta.o.t i:... .;eb leven. 

Ook een controle o~ ie C. P.N. leden en le contacten 

der ijn,rerh:ers bro.cht o'een eYL.'i<::ele d.,.nNijzing in deze ricllting. 

Het ._;eestelijk geta.lte der bestu ::.'sleden der C.P.~T. 

eer1 hunner et st....cces <.:>e 2ussis:::.e les 1: n volgen. 

' .J.. J. ...... IJ 

'Jan Je jui..,theil TT.rer -reronler::>tel'inc ü;, ~lthans in 

deze ge 1eente, vo·~ralanoJ niets gebleken. 

De tel·za' :e gele._; ie contacteü bli jveu dili.::;ent en 

nadere bi~zonlerhelen zullenD terstond worden bericht. 

einle. 



MINISTERI E VAN 
BIN ~NLANDSE ZAKEN 

n.a.v.rapp. K. B. 118943 z.CO :-g OCT 1951 
's-Gravenhage, 8 October 1951 

No.B 118943 

•
Ond.: Russ ische ~es 

II I f/3s 

:,_,_/_!.Zr:.fl-~~ V E R T R 0 U VI E L I J K 

. Volgens een ontvangen mededeling zou een lid 
.;.; an de C.P.N. uit .Ams.terdam, Russ i s che les geven aan 

· gezetenen van Uw~- gemeente. 
; ~ . De ze tot op heden onbekend gebleven persoon 
· ~ begeeft· zich daartoe per motorrijwiel naar Geleen. 

'/ 

\ / 

• 
Aan de Heer 

De mogelijkhe i d wordt niet uitgesloten geacht, 
dat de betrokkene een bij zonder contact onderhoudt tussen 
het partijbestuur van de C.P.N. en mijnwerkers. 

Ik moge U verzoeken mi J te willen doen i nlicht en 
omtrent de i dentiteit van dit partijlid en de juistheid 
van de hiervoren bedoelde veronderstelling te controleren. 

HET HOOFD V.h.N DE DIENST 
k namens deze: 

Korpschef van Gemeentepolitie 9 

te G E L E E N. 
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! ; •t6.i~ ~ ! 
{;. j ~d -- ~ _2., i 

_::----' d! 111- () ) . 

I /L( v~J~-. ·• 0. -
? 4 SEP. 1951 . 

RAPPORT VAN KB --....__ .. __ _ 
AAN B III - D ACDJ /1 rY 'f!J 

No.: 3132 
Betr.: RUSSISCHE LES TE GELEEN. 

Uit betrouwbare bron werd vernom,en, dat een 
lid der C.P.N. uit Amsterdam,Russische les geeft in Geleen, 
waarheen hij zich begeeft per motorrijwiel. 

Daar de bevolking van Geleen voor 90 % uit 
mijnpersoneel bestaat, is er een mogelijkheid aanwezig, dat 
op deze wijze een bijzonder contact wordt onderhouden. 

KB, 22 S~ptember 1951 
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