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Onderwerp;' filmvoorstelling "De Hel van Buchenwald"

• Op Zaterdag, 22-1-49, werd door de Stichting "Landelijke
Propaganda Commissie van het voormalig Verzet in Nederland",
secretaris THOMAS- VEENENDAAL, geb. te Utrecht 21-4-14,
wonende Dinkelstraat 41 te Utrecht, een filmvoorstelling
georganiseerd in het Rembrandt-thea'ter te Utrecht.
Vertoond werd de film "De Hel van Buchenwald", welke te-

voren door middel van raambiljetten en advertenties in de
, K'- plaatselijke bladen was aangekondigd. De organiserende
l**' stichting is aangesloten bij de

v-pn JjfLLJfrQüEffl^rlig yp- rftp t in -WadpjJanig", secretaris PETBUSvrÉv-pn jfLJfrQüEffl^rg p-rftp n - a p j a n i , secrears
*1JOHANNES HAGENDOORN, geboren te Amsterdam 25-1-05, van

beroep verplegerm wonende Waslstraat 75 te Utrecht.
Omstreeks 25.45 uur werd de voorstelling voor een geheel

uitverkocht theater (zaalcapaciteit 1210 personen) ingeleid
door de propagandist van voormelde stichting, genaamd
GERRIT WILHELMUS VAN LEUR, geboren -te Utrecht 23-2-02,
wonende Waalstraat 57 te Utrecht.
Na zijn welkomstwoord aan "oud- illegale strijders, ex-

politieke gevangenen en dames en heren" herinnerde spreker
aan de vele Nederlanders, die het hoogste aan het Vaderland
ten offer brachten en verzocht hij de gevallen strijders
staande te herdenken. Onder het spelen van het volkslied,
dat staande .door de aanwezigen werd aangehoord, werd aan
dat verzoek voldaan.
Hierna hekelde spreker in felle bewoordingen de gedra-

gingen van vele Nederlanders tijdens de bezetting en her-
innerde hij aan het grote aantal dat zich na September 1944
bij de verzetsbeweging aansloot. Volgens spreker geschiedde
dat niet om hun plicht jegens het Vaderland te vervullen,
maar om hun foutieve houding van vóór die tijd te verdoeze-
len en zich veilig te stellen. Spreker wist zich ervan
overtuigd, dat zijn vereniging in bepaalde kringen niet erg
gezien is, omdat zij aanmerkingen maakte op vele personen,
die nog gehandhaafd waren op plaatsen, waarop zij uit hoofde
van hun houding tijdens de bezetting, geen recht hadden.
Zijn vereniging streefde naar een rechtvaardige beoordeling
en bestraffing van hen die zulks verdienden. Vervolgens
herinnerde spreker aan de ondervonden dankbaarheid, die
het Nederlandse volk ten deel viel na de liefderijke opname.
van de vele Duitse kinderen na de 1e wereldoorlog. Met
verheffing van stem zeide spreker, dat "zij niet van plan
waren om kleding, enz. voor de Duitse kinderen op te halen,
zolang er door middel van speldjesverkoop etc. gezorgd
moest worden voor de kinderen van de gevallen verzetsstrij-
ders". Niettemin was zijn vereniging steeds bereid geweest
met - zoals hij het noemde- "de barmhartigheidsregering"
en de voormalige "barmhartigheidsminister" samen te werken,
onder wier beleid de gevangenkampen tot "paradijstuinen"
waren omgetoverd, en waar de gevangenen mochten kaarten,
schaken, voetballen, ja zelfs zonnebaden.

' ' -2-
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Ten alotte zeide spreker, dat de filmvoorstelling ge-
durende een korte tijd zou gorden onderbroken, waarin
de -collectebussen zouden circuleren. Spreker verzocht,
met milde hand te geven, daar de opbrengst tot de laatste
cent ten goede zou komen aan de nagelaten betrekkingen
van de gevallen verzetsstrijders.
Met een aanmoediging om de organisaties, die waren

aangesloten bij de Nat.Fed. Eaad v/h voormalig Verzet in
Nederland te steunen en ook de Stichting 1940-1945 finan-
tiëel te helpen, besloot spreker zijn inleiding, die
herhaaldelijk door instemming en applaus was onderbroken,
Voor de aanvang der voorstelling werd in de zaal gecol-

porteerd met de brochure "De Hel van Buchenwald", terwijl
later bekend werd gemaakt dat de collecte in totaal ruim
ƒ 200 had opgebracht.

De bijeenkomst eindigée omstreeks 2 uur na haar aanvang.

GEZIEN:

C
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Onderwerpt Overzicht omtrent diverse in ons land b e sta B̂ lŝ  ̂lo-wp-eriugen
van oud illegale werkers en hun ontwikkelin

i?
Ha de bevrijding van het Zuiden van ons land,

het Noorden was toen nog bezet,i» als eerste organisatie
/ ontstaan de G.Q .I.W.N. (G-emeenschap-Oud-Illegale-Werkers-

Nederland). ~
x *'

De leiding hiervan was in handen.van Ir.Voorhoe^
terwijl de basis ervan op nationale leest was geschoeid.

In de statuten had men de clausule'Trouw aan
Oranje"vastgelegd en tot deze organisatie konden alle ver-
zetslieden,mits zij instemden met de grondslag,na ballotage
toetreden.

Gelijk met het M. G-, ver schenen hier in het Wes-
ten z.g.n.contactofficieren,die stimulerend wilden werken
op de bundeling van het verzet en 4toze bundeling trachtten
te doen worden een uitbouw van de G.O.I.W.N.over geheel
Nederland.

Een en ander is mislukt en is naar alle waar-
schijnlijkheid te wijten geweest aan het volgende tweetal
oorzaken.

a.Het zich niet kunnen aanpa«»en aan een andere
mentaliteit hier in het Westen,die te veel de
indruk kreeg te doen te hebben met een over-
wegend Roomse invloed uit het Zuiden.
Dit was waarschijnlijk overdreven,immers de
basis was ruim genoeg,maar daar tegelijk,als
tegenhanger van de vermeende Roomse invloed,
een drang naar suprematie ontstond uit de
Amsterdamse hoek,waar men ook wel een bunde-
ling voorstond,maar dan onder sterke invloed
van de Amsterdamse illegaliteit,wals de indivi-
duen meer links waren georiënteerd,liep een
en ander op een mislukking uit.Men kon zich
blijkbaar niet boven dit spel van krachten
uitwerken,

b.Dat er in de illegaliteit ©en te grote na-
ijver bestond,een gebrek aan eendracht,een
schromelijk tekort om de grote lijn te pak-
ken te krijgen in het belang van het geheel,
terwijl men in de L.0.hoek niet veel voor
bundeling gevoelde,maar me«ide na de oorlog



geen taak meer t© hebben.

D« wrijvingen,rond deze twee oorzaken ontstaan,
hebben di bundeling in nationaal verband grotendeels
verhinderd.

Haar alle waarschijnlijkheid moet ook pd de ore- ,
at ie van de G.A .0. (Grote-Adyiea-OommissieJgezien worden
als een rem voor de nationale bundeling.

Deae Commissie vertegenwoordigde het verzet,naar
het oordeel van velen,slecht s in naam,maar was autoritair
samengesteld en miate de ruggesteun van een levende orga-
nisatie achter zich.

Men had onmiddellijk moeten inzientdat dit op een
fiasco zou uitlopen,daar hiertegen in,vanzelfsprekend,een
op meer democratische wijze te formeren bundeling,in de
©en of andere ïbrm,zou ontstaan.

Immers de masaa der illegale werkers voelde zich
uitgeschakeld en er werd,zonder hen,in naam van hen,ge-
handeld .

Uiteindelijk heeft toen de G.O.I.W.N. in de (J.A4G.
wel iets meer invloed gekregen,doch dit heeft nooit veel
om het lijf gehad.

Op deze wijze was al dadelijk een situatie gescha-
pen,die het buitengemeen moeilijk zou maken er nog iets
van terecht te brengen.

Voorhoeve stond voor een schier on op te lossen
probleem en toonde,naar de mening van velen, niet vol-
doende elastircéit om er in het Westen ieti van te maken.

Uit dit geheel van krachten is toen de volgende
situatie ontstaan:

Voorhoeve heeft een paar jaar geworsteld,maar is
niet voldoende geslaagd,althans niet in die zin,waarin
het had moeten gebeuren.

Tenslotte heeft de G.O .1 .W.N.de strijdbijl neerge-
legd en is terecht gekomen bij diegenen uit de L.O.hoek,

aa.#r**£.
die reeds van den/aïait standpunt innamen.
~* Er is een soort Raad gesticht,die de nog lopende
zaken zal afhandelen en in Den-Haag zetelt;De Adviesraad
der Illegaliteit. '

In de praktijk is het,volgens de mening van velen
een lichaam,dat niet meer actief kan optreden,terwijl een
en ander binnen de kring der G-.Q.I.W.ïT. tot een breuk
heeft geleid,waaruit de Q-.O.I.y.in Hersteld-Verband is

\J/ ontstaan.
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'Laatstgenoemde organisatie heeft d« bundelingspogingen
voortgezet met de B .0 .1 .W . (Noord-Holland) en Voormalig-

yerzet (Zuid-Holland) .-e>» s* ?
Voorhoeve was hieraan reeds begonnen, doch reti-

reerde op het laatste moment , waar s chijnlijk tengevolge ',
van te weinig vertrouwen en een gemis aan aanpassing.
t*

Het spook van de C.P.Ners was aanleiding tot de
stranding, doch velen menen, dat zijn tactiek absoluut
fout was, want na de concentratie had men alle troeven
in de hand gehad om ze (de C.P.ÏÏers) weg te arrangeren.

Uit de voortgezette bundelingspogingen is ten-
slotte de nationale -Fe d»rat ie ve-Raad ontstaan, die dus
tot doel heeft, de actieve verzetsmensen te bundelen.

De doelstellingen van deze Nationale-Federatieve-
Raad zijn nader omschreven in de bij dit rapport gevoegde
stukken( Huishoudelijk Reglement en Statuten van de Ver.
Voo rmalig-Ver ze t -Z ui d-Ho Hand ) .

Deze gebundelde illegaliteit is thans bezig het

C. P. N. probleem op te lossen.
Kaast het vorenomschrevene i s, reeds dadelijk

na de bevrijding van ons land, een Aparte groepering
ont staan ,n . l . de V .E .P.G-. (Vereniging-Ex-Politiek«-Gey
vangenen) .

Laatstgenoemde vereniging bestaat uit diverse
soorten mensen, die in de kampen hebben gezeten en omvat
alle richtingen, terwijl het aantal communisten niet ge-
ring is.

Ook daar zit men met het C. P. N. vraag stuk, waar mer
nog lang niet mee klaar is.

hematisch is de situatie thans als volgt:
zonder die leden, die bij een andere organisatie
zijn aangesloten)
Leiding gevende peraonentH.van Riesen enz.

2.Gr.O.I.W.(in rust)
Leiding gevende personen; Voorhoeve enz.
Gezamelijk worden deze beide groeperingen, met
nog enkele rudimenten van kleinere groepen, de
Steriele-lllegaliteit genoemd, al t hans in de
kringen van de nog actieve verzetsmenien.
De actieve organisatie, samen gebundeld in de
Hational«-ffederatieye-Raad,ziet er als volgt uit»

1 .G. O. I .W. (in hersteld verband)

Leidende figuren; Reuken , Langendam , Hagendoorn . enz .
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2.Voormalig -Verzet-Zuid-Holland.

-J Leidende figuren:Koo^man_,V^d_.Me_ulen,Lp2e, enz.
3.B.O.I.W.(Noord-Holland)

*ƒ Leidende figuren;DiamanttV.d.Weg^siptipn^nz.

Gehiel a/part staat dan nog: '

V .E .P .G . (V»r-Ex-Po 1-rGe v.)

Leidende figuren;Stomp s ̂alipaard,Mo erman,enz.

Vermoedelijke C.P.ïï.invloed in de diverse

vorengenoemde organisaties:
Steriele organisatiet^_-- ongeveer 2$.

Actieve organisatie:
1 .Voormalig-Verzetï—.geheel uitgeschakeld.

Hier en daar nog een

enkele weduwe van een
C.P.Her als buitengewoon

lid(vooral inSchiedam)

2.B.O.I.W.

Amsterdam ongeveer 20$.
Gaan er naar alle waar-
schijnlijkheid uit via
een conflict .Diamant wil
ze er uit hebben

f

Haarlem ongeveer 5$.
De leiding,hoofdzakelijk
Gereformeerden wil ze
handhaven,acht geen"ge-

if

vaar aanwezig.

Zaandam ver in de meerderheid.
De niet C.P.Ners zullen
er hier wel toe over gaa»
een nieuwe organisatie te
stichten.

Rest van Koord-HoHand ongeveer 4$.
Men is bezig ze weg te

V.E.P.G,-fr»v>m*»»̂ *6 tt~*£*^U:^ werken.

De meerderheid der leden
is bezig ze weg te werken
doch dit wil nog niet erg
vlotten.

In het algemeen is de grote tendenz in de kringen
van de illegaliteit,dat men de gang van zaken zo niet meer

vertrouwt,hoewel op een enkele uitzondering na de leiding



\, beslist nergens in handen van de c.P.Ners is.

D® National®-Federatieve-Raad heeft per advies

aan alle afdelingen voorgesteld,dat ze in geen geval
moeten worden gehandhaafd,doch uitgeballoteerd dienen

te worden. '
Men wil in geen geltol,dat de C.P.Ners in de al

of niet georganiseerde illegaliteit een dusdanige in-
vloed zullen krijgen,dat ze wat kunnen uitspoken.

Vorengenoemde organisaties beschikken over de
volgende bladefe:

Steriele-Organiaatie -f—De Zwerver.
(Van Riesen)gefu-
seerd met Vrije-Stei
(Voorhoeve).

Act ie ve-Qrgani aat ie 7̂ -4-»>-rOns-Baken(A' dam)

l b.Op-Korte-Golf
/ (Het vroegere blad

van Scheps,thans
orgaan van de
G.O.I.W.in H.V.)

o.Contact (een perio-
diek van Voorm-Verz'

De samenstelling van de besturen van de diverse
vorengenoemde organisaties,in verband met de daarin zit-
ting hebbende C.P.Ners is ongeveer als vo^gt:

gt er i • l e-Q rgani sat ie— ge tn.
Actieve-Qrganiaatie

B.O.I.W.alleen in Amsterdam en
Zaandam een paar.

G.0.1 .W.in H.V. geen,
Voorin-Ver zet getn.

(Voorz.en secr.—A.H.
geen

(Voorz—A.R. verder 2—R .E. en
2 P.v.d.A.)

V.E .P .G-rj-T̂ -î fefer:-?—vermoedelijk 4 van de 10./ y*-
23-9-'48.

4*
Omtrent de in het rapport van a© I.D.t© Den-Haag(Doss.53c/1

O.D.39954)bedoelde te A'dam gehouden vergadering tot bundeling der illegali-
teit, waar besloten zou zijn tot uitgifte van een blad» liet-Baken", was in de
door mij rapporteur aangeboorde kringen van de illegaliteit,tot heden niets
bekend. 4.̂
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"oals bekend is hier te lande een

Volgno.

0 JÜU1948

(_t (3. J. i U d J -m .e i?fr-
-j

icers, die menen in de huidige maatschappij niet die plaats
in te nemen, waarop si j, gezien hun prestaties in de voor-
raslige illegaliteit, aanspraak oenen te mogen maken.

Ook zou huns inzie"s de zuivering en berechting vsn
politie.ie delinouenten te wensen overlaten.

I,:et het doel, deze, over het gehele land verspreide
mensen, saam te bundelen, zou vorige \veek te Amsterdam een

vergadering zijn belegd.
Op dese vergadering zou zijn besloten het hoofdbestuur

van de nieuvve vereniging te Amsterdam te doen zetelen.

levens werd op die vergadering besloten tot uitgifte
van een maandblad, genaamd: "Het Baken", \vaarin regelmatig
bepaalde figuren onder de loupe zullen v/orden genomen.

Van voorhands niet nader te controleren zijde werd
medegedeeld, dat een groot aantal oud-H.V.V.-leden tot de
nieuwe vereniging is toegetreden, waardoor de nieuwe ver-

eniging onder sterke communistische invloed zou staan.

Verzonden op 3 Juli 1948

aan: G.V.D.'



ZF.a.v.schr.pol.teleen 1*0.4.0167
6 Juli 1948

K » TP T Wn fli j. B.»

Haar aanleiding van het, verslag d. d. 6 Juli 1948»
Kr. G 106, Geheim Uwer administratie,, waarin molding gemaakt wordt
van een vergadering van de ̂ pnd' Oud Illegale Werkere t« 0w*at»aog«
ik ïï verzoeken mij terzake *el te willen doen beriehten* welke de
argumenten zijn geweeet, di* voor of tegen het vooretel tot wering
van comraunisten uit de B.Q*if*W»t werden aangevoerd»

Voorts zâ . ik ke*nepe|»rije stellen te verneaen,
©f •- dan wel in hoeverre dé 20 personen., die hun stem tegen di* > ,
voorstel hebben uitgebracht tot eztreemlinkae groeperingen behoren*

Ten aönajfcen van dessulkea onder hen sal ik gaarne «*
voor zover tTwerzijds niet reed» eerder omtrent hen werd berioht -
Borden ingelicht aangaande de personalia en hun politieke antecedenten
^ tventuel» activiteit»/1

Het Hoofd van de f7

Ramene deze t

J•3.Crabbendam

Aan de Heer
Commiasarta van Politie l

i\'

'j ' . l/i



., Inlichtingendienst
j. HOOFDCOMMISSARIAAT

VAN POLITIE
UTRECHT

\8

UTRECHT,,

Bijlagen :

Bericht op schrijven No.

rp. vergade r ing G. O. I. W.

GEHEIM,

26 Januari
••BUIÉBMMM

Volgne.

QPSH.E6D

19
48

3 1. JAN. 1948

BUREAU B

Hierbij doe ik U toekomen een verslag
van een protestvergadering, uitgaande van
de Gemeenschap Oud-illegale Werkers, gehouden
op 23 Januari 1948 te Utrecht.

Be Hoofdcommissaris vannpolitie,
IK,

ijk).

de Heer Hoofd van de
Aan Centrale Veiligheidsdienst,

Javastraat 68,
's G r a v e n h a g e .



Inlichtingendienst W~t3^-kov^rgïlCn"ü<> Geheim

Politie-ütrecht. Par„H datum 9 F £$ 1948

B A P P O S T .

Verslag van een op 23 Januari 1948 in het N.V.Huls te
Utrecht gehouden vergadering,. georganiseerd door de
Gr.O. I.W.,af d. Utrecht, en belegd met het doel te pro-
testeren tegen het voornemen, om de vervolging van col-
laborïurs binnenkort stop te zetten.
Zaalruimte : 1099 pers.
Aanwezig : 65 pers.
In de zaal waren geen versieringen of leuzen aangebracht*
Er werd geen toegangsprijs geheven.Aan de ingang werd het

j , weekblad "Op korte golf uitgereikt.
?; 'i Achter de op het toneel opgestelde bestuurstafel waren een

Biltsestraatweg | viertal mannen gezeten,waaronder Ir. S.G.C.Langendam, won./
7 te Maartens- voorzitter van de G.O.I.W., afd.Utrecht, hoofd van de ~

dijk, Technische Verbindingsdienst der Ned. Politie; alsmede de
beide sprekers KIeft en Diamant.( de derde aangekondigde

K.v.A | spreker, genaamd Mr. Smeets trad niet op).

Om 20.15 uur opent Langendam de vergadering.Hij is niet
verbaasd over de geringe opkomst, want de Ned* bevolking
is langzamerhand beu van vergaderen; bovendien werdler
dezelfde avond ook een filmvoorstelling gegeven door de
Ned. Ver, van ex-politieke gevangenen.
Spreker zegt o.a.:*We moeten thans alarm slaan i.v.b. met
de berechting van collaborateurs.Het blijkt dat deze mensen
overal de kop weer opsteken, b.v, in de "Friends of Americd*.

Een gewoon strafrechterlijk feit verjaard eerst na 6 tot 18
jaar, maar nu is ruim twee en een half jaar al voldoende.
Hoe is dit bestaanbaar en wie draagt hiervan de schuld?
We zijn geneigd te zeggen de Minister van Justitie, doch
dit is struisvogelpolitiek, want ook de volksvertegen-
woordiging keurde de maatregelen goed. In de bezettings-
tijd was 80$ van het Ned. volk rUggegraatloos, maar nu
is een gelijk percentage^weer slap.We zien thans N.S.B.-ers
optreden als schade-enqueteurs en we zien hen in vooraan-
staande positie's.Zelfs de schuldigen in het Bode Kruisrap-
port worden gehandhaafd. Wij moeten thans echter onze
zienswijze kenbaar maken"*

l Hierna geeft hij het woord aan Kieft(nadere gegevens onbe-
kend), die ongeveer als volgt spreekt;
"Toen in 1938 de Duitsers Oostenrijk bezetten, werd in
Wenen de bekende socioloog Kautsky gevangen genomen. Deze
heeft tot het eind van de oorlog in verschillende concen-
tratie-kampen vertoefd, en na de oorlog een boek geschre-
ven, waarin hij met wetenschappelijke objectiviteit heeft
getracht de SS-ers, de Kapo's e.d. te doorzien. Tevens ver-
klaart dit boek mede, dat de massa eveneens schuldig was.
Deze massa kwam niet opeens, maar langzamerhand tot daden
van een dergelijke bestialiteit, zoals eigenlijk niet meer
voor mogelijk werd gehouden.Als men ook hier in Ned. de
tribunaalzittingen bijwoont, vraagt men zich dikwijls af
hoe zulke miezerige nare mannetjes in staat zijn geweest
in de kampen dulzende mensen te mishandelen.
Tijdens de oorlog zijn maar plm. 25ooo mensen in het ver-
zet geweest. Plm. 300.000 kozen de zijde van de vijand*
Deze mensen vormen een besmettingshaard in ons volk. Ik heb
thans dan ook geen wraak of vergelding op het oog, maar

wil spreken in het belang van de geestelijke volksgezond- --
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heid. ïïr moet vacciae tegen gevoadea worden «Als we zien,
dat allerlei slappe figuren op vooraanstaande plaatsen zit-
ten, ia het begrijpelijk, dat vele mensen gaan zeggen:"waar
maken wij ons eigenlijk druk on". Deze mentaliteit is funest
in deze tijd. Op deze wijze gaat het gahgsterdom hoogtij vie- '
ren.Er is iets niet gezond. De toch zo belangrijke paedago-
gische kant van de berechting wordt te veel buiten beschou-
wing gelaten.Er wordt thans eigenlijk gezegd:"degenen, die
zich verzet hebben waren er naast, de anderen, wie het vlees
nader was dan de benen, hadden gelijk".Be oud-illegalen zijn
tijdens de bezetting opgetreden voor de hoogste waarden van
het Ned. volk, en zij zouden zich zelf onrecht aandoen, indien
zij nu niet zouden optreden tegen het bederf»
Na Stalingrad kwam voor de Duitsers het grote probleem. Zij
werden langzamerhand omringd door vijanden en het werd voor
hun zaak, de oorlog zo veel mogelijk te rekken, opdat hun
atoomspeoialisten nog op tijd atoomwapens zouden uitvinden en
daarmede dus de wedloop met hun geallieerde collega's zouden
winnen. Onze collaborateurs hebben dus door het feit, dat zij
fet oorlogspotentiéel van de Duitsers hielpen vergroten, mede
hun steun verleend aan deze wedloop.Het behoeft geen betoog
wat de Duitsers zouden hebben gedaan, indien zij deze wedloop
hadden gewonnen.
Moet thans de berechting van deze collaborateur* stopgezet
worden? Bij de wijziging van het Tribunaalbesluit geldt de
bepaling, dat een /4de e l van hun vermogen niet mag worden in
beslag genomen.Vele van hen blijven dus vermogend, terwijl ze
vroeger stempelden.Door hun winsthonger zijn duizenden omge-
komen. Zij dienen terecht te staan als moordenaars.
Wij moeten ons verzetten, opdat de regering van zijn noodlot-
tige dwaling terugkeert.Wij moeten door georganiseerd optre-
den de publieke opinie beinvloeden en er op wijzen, dat door
het beëindigen van de berechting der collaborateurs de geeste-
lijke volksgezondheid gevaar loopt.Geloof in de kracht van
je eigen idee; helpt mede aan het weer gezond worden van het
Ned. volk.""

Hierna werd gelegenheid gegeven tot het stellen van vragen,
waarvan drie personen gebruik maakten.De vragen openden geen
enkel nieuw gezichtspunt*

IX > Nadat een 15-tal personen de zaal had4t«* verlaten, werd het
v:, v ril woord gegeven aan Bernard Diamant, geb. 6-6-18$ 79, wonende

l Kruislaan 218 te Amsterdam.
Deze hield een zeer langdradig betoog en verviel geregeld in
herhaling. Hij zeide o.a.:MH De Minister van Justitie heeft
ons, oud-illegalen,uitgedaagd . In Den Haag heeft men gevoeld,
dat deze maatregel niet welkom zou zijn, feetgeen blijkt uit
het feit, dat door de Directeur van het D.G.B.B, namens de
Minister, voor--dat deze materie in de Kamer kwam, aan de
Hoofden van de P.B.A.C, een geheime circulaire is gezonden.
Hierin staat in het kort het volgende vermeld:
'De berechting der collaborateurs moet eindigen op 1 Dec. 1948*
De opsporing moet eindigen omstreeks Augustus 1948.
In aanmerking komen voortaan alleen nog de zwaardere gevallen,
zulka ter beoordeling/ helaas niet van de Procureurs-Fiscaal)
maar van de Hoofden der P.B.A.Cƒ
Het grieft ons, dat we na nog geen 3 jaar bevrijding moeten
protesteren tegen deze zaken, die ons zo heel anders in voor-
uitzicht waren gesteld.Het is heel erg, dat nog slechts 100
van de 7000 collaboratie-gevallen onder het mes zullen worden
genomen.Het was de plicht geweest* al die millioenen binnen
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te halen, na de weduwen van de oorlogsslachtoffers met een
karig pensioentje worden afgescheept.
De barmhartigheid en slapheid ondermijnen ons volksbestaan.
Degenen, die besmet zijn met de Nationaal-sooialistische bacil
staan mogelijk in de toekomst weer aan de verkeerde kant*
Wij moeten dit dan t.z.t. niet meer behoeven te bestrijden
doch kannen beter trachten het thans te voorkomen.
SchepsChoofdredacteur van W0p korte golf) heeft in de Kamer

maatregel gevraagd deze/«Bi*« teniet te doen en een desbetreffende mo-
tie ingediend. Deze werd echter verworpen met 4-4 tegen 25
stemmen.Misschien komt dit onderwerp nog ter sprake in de L
1ste Kamer bij de begroting. Onze taak schijnt hopeloos;
toch moeten wij ons blijven verzetten. Ik vraag de vergadering

' achter ons te staan(enig applaus) en de werkzaamheden van de
G.O.I.W. met belangstelling te volgen. Ge verricht daarmede
een gewetenstaak,11"

Hierop leest de voorzitter(Langendam) een motie voor, bestemd
voor de leden der 1ste Kamer en ongeveer luidende als volgt:
De protestvergadering, gehouden op 23 Jan* 1948 , te Utrecht
bijeen onder auspiciën van de G.O.I.W., gehoord de inleiders,
gezien het feit, dat de opsporing in Augustus 1943 moet zijn
geëindigd, terwijl de beoordeling van de nog te vervolgen
gevallen is overgelaten aan de Hoofden der P.R.A.C., protest-
eert tegen de beëindiging van de berechting der collabora-
teurs en verzoekt intrekking van de betreffende geheime cir-
culaire .

Nadat deze motie met algemene stemmen is aangenomen gaat de
vergadering te 22.30 uur rustig uiteen.

Utrecht, 24 Januari 1948.



Plaatselijke Inlichtingendienst
A l m e l oi

Geheim K.11
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Aan het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,

Javastraat 68.,

* s-Gf r a v e n h a £ ...e.._-

O

Hierbij heb ik de eer het volgende ter Uwer
kennis te brengen:

In verband met de landelijke reorganisatie der
G.O.I.W.N, zijn door de Inter Provinciale Raad voor de Pro-
vincie Utrecht de hiervolgende beslissingen genomen:
1. dat Mr.- Ewq̂ dt̂ V.eĵ gaXgfl geroyeerd is als lid van de

Gr.0.1,W.N. op grond van artikel 6 van de Statuten punt 4
onder b, luidende: "Wanneer blijkt, dat het lid niet meer
in woord en daad goed Nederlander is, of zijn lid zijn
aan de belangen van de Gemeenschap ernstige schade heeft
toegebracht of zou kunnen toebrengen"; l

2. dat Mr. Ewoudt-Vermeulen mitsdien ontzet is uit alle '
functies, die hij in de G.O.I.W.ÏÏ. bekleedde;

% dat de G.O.I.W.N, in de provincie Utrecht door de Inter
Provinciale Raad niet meer wordt erkend op grond van
artikel 6 der Statuten, punt 4 onder c,luidende:
"Het niet voldoen van contributie, anders dan tengevolge"
van onvermogen";

4. dat mitsdien het Provinciaal Bestuur van de G.O.I.W.N.
in de Provincie Utrecht eveneens door de Inter Provinciale
Raad niet meer erkend wordt;

5. dat de I.P.R. reorganisatie van de G.O.I.W.ÏF. wenselijk
acht en met het oog daarop door een aantal personen tot de
vroegere G.O,I.W.F. in de Provincie Utrecht behorende, op
eigen initiatief een werkcommissie is samengesteld, waarin
zitting hebben: Ir. S. Langendam, Mr. A. Minderhout,
J.A.C. Duyzings, U,B. van Vliet, Th, Veenenda_al en P.J.
Hagedoorn;

6. dat de In-ter Provinciale Raad de nieuwe organisatie van
de G.O.I.W.H. zal erkennen, zodra tot zijn genoegen is
gebleken, dat deze voldoende levensvatbaarheid bevat;

7. dat de I,P.R, in afwachting van definitieve beslissingen
de heer Ir. S. Langendam als toehoorder in zijn vergade-
ringen toelaat;

8. dat de I.P.R, gebleken is, dat de reorganisatie met ijver
en enthousiasme wordt aangepakt en met succes schijnt te
verlopen reden waarom de I,P,R, alle oud-illegale werkers
in de Provincie Utrecht aanspoort, zich bij de nieuwe
organisatie aan te sluiten.

Alle legitimatie-kaarten in de Provincie Ut-
recht zijn vervallen verklaard. Nieuwe worden alleen verstrekt
via de Werkcommissie (voorz. Ir, Langendam).

Het Hoofd van de Plaatselijke
• Inlichting&idienst,



C. V> D.
Br Jt'MO•> I04/-47-Geheim,

Onderwerp :"VersMg bijeenkomst
G,0»I.W. Overijssel.«

Vriezenveen, 10 Juni 19H?a'ino.

i 11 JUNI w

Hierbij heb ik de eer U Hoog&delgestrenge beleefd
te doen toekomen een verslag'van de bijeenkomst der <j«O.I,I«

f

in Overijssel, welke bijeenkomst gehouden werd op üaterdag,
7 Juni 1947, te Almelo.

A a n

Heer HOOFD van de

C. V, D.

/J-/-V7 'f

's - GRAVEÏÏHAGE»
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ii'̂ te. /47 "
Onderwerp: Vergadering van afdeling en

kringbes turen der G.O.I-W.N-
uit Overijsel.

7 juni 1947

H A P. P O E T~

Hiermede heb ik de eer ïï teledelgestrenge be-
leefd het volgende te rapporteren.

<CVL.
ĵ-

Op Zaterdag 7 Juni 1947, des namiddags 3.- uur,
werd op initiatief der G. 0. 1. W. ET. kring Enschede, een ver-
gadering gehouden voor de Kring en afdelingsbesturen der
G.O.I.W.N. uit Overijsel, in hè t "Gr oenendal", gelegen aan
de Willem de Qlerqstraat te Almelo. Aan de hand der afge-
stuurde uitnodigingen aan de diverse afdelings en kring-
besturen, werd door plm 26 pe r s onen̂  d e z e vergadering be-
zocht, waaronder afgevaardigden van de kringen Zwolle,
Almelo, Enschede, en de afdelingen Wierden, Holten, Deven-
ter, Oldenzaal, Denekamp, Borne.

Te Plm* 5.30 uur werd de vergadering geopend
door den hr. Groen, bestuurslid kring ^nschede, die in zijn
openingswoord memoreerde, dat de G-.O.I.W.H. in de provin-
cies Brabant en Limburg zeer goed functioneren, in tegen-
stelling met de provincie Overijsel, waar dit nog zeer veel
te wensen overlaat. Als voorbeeld noemde spr. o. a. dat door
de gezamenlijke provincies plm. f 20.000 aan contributie
gelden bij het hoofdbestuur moet^binnenkomen, en hiervan
door de provincies Brabant en Limburg f 15.000 voor h'un
rekening wordt genomen. De overige f 5.000 kan echter nau-
welijks door de resterende 9 provincies worden opgebracht.
Door de provincie Overijsel is tot heden nog geen contri-
butie aan het hoofdbestuur afgedragen.

Vervolgens memoreerde spr. het slesEhte onder-
linge contact tussen de afdelingen, kringen en Prov. Raad
in Overijsel. Meerdere afdelingen laten niets meer van
zich horen en staan volkomen op non-actief. Van de kring
Hengelo was b. v. de laatste 3 maanden niets meer gehoord,
terwijl hiervan thans op de vergadering eveneens geen af-
gevaardigden waren gezonden, terwijl dok de kring Almelo p
pracltisch geen Bestaansrecht meer heeft. Vaak, alèus eprl,
hoort men verklaren dat de G.O.I.W.JÜL niets doet naar bui-
ten uit, doch. spr. bestreed dit. De fout is dat niet vol-
doende contact tussen provinciale raad en de afdelingen
bestaat, en hier door de leden niet worden ingelicht.
£̂gl. ,M,,Agywa.ar̂

^oor de provincie
Overi^sel zijn 12 rappor fen ingestuurd betreffende herwaar-
dering en de overi^ge provincies 144 rapporten. Hiermes
wordt zeer zeker rekening gehouden bij de diverse departe-
menten en zeer vaak herwaardering verkregen voor de betref-
fende personen. Vervolgens eist de pensioen-regeling voor
nabestaanden of invalide G.O.I.W.N. ers, dat de G.O.I.W.I.
blijft bestaan en een nieuwe geest onder haar leden wordt
ingezet. Spr. zou gaarne vernemen hoe hierover door de af-
gevaardigden wordt gedacht.

Door de af d. Zwolle werd hierop verklaard, dat
de kring Zwolle na het kiezen van een nieuw bestuur, de
stemming steeds beter wordt en het hier de goe&e kant op
gaat. Het nieuwe bestuur is zeer actief en het ledenaantal
benaderd ongeveer 80 _persQnen. Spr. verklaart dat ook de
overige afdelingen welke op non-actief staan, volgens deze
methode te werk moeten gaan en spreekt zich uit om de
G.O.I.W.N. in Overijsel in bloeienden staat te brengen.

(Dit kan)
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Dit kan aldus spr. wanneer de goede personen voor deze
initiatie f'-neming gekozen worden en deze* de éaak actief
aanpakken .

Door de afdeling Oldenzaal werd een pessimis-
tisch geluid naar voren gebracht. '"HÖ'ÖWST hier voldoende
initiatiefnemers voor een bloeiende G.O.I.W.N. zijn, wordt
hier/veel afbreuk gedaan, doordat de kring Hengelo waartoe'
Oldenzaal behoort, totaal niets van zich laat horen. Dit
werkt zeer deprïlrend op de afd. Oldenzaal, welke zich
hierdoor niet ten volle kan ontplooien. Fa enige discussie
wordt besloten dat door de afd. Oldenzaal contact zal wor-
den opgenomen met enige bestuursleden van Hengelo en des-
noods door een nieuwe be stuurs- verkiezing zal trachten de
'Gr.O.l.W.ÜF - Hengelo tot bloei te brengen.

Van de afd. AJjBÊlo™. waren geen bestuursleden
t aanwezig, waardoor dei^ hr. Klaassen, journalist, wonende
~ Bornse straat 68, te Almelo, op een desbetreffende vraag
van den voorzitter antwoordde, dat de kring Almelo prac-
tisch niet meer bestaat. Voor den aanvang der vergadering

rJu was door hem nog den hr. Ir. te Brugge over deze vergade-
ring opgebeld, waarin deze hademedegedeeld, bij deze ver-
gadering geen belang te hebben en ook in de toekomst voor
de G.O.I.W. zich niet meer zou inzetten. Kaar de overige
bestuursleden gevraagd, werd geantwoord, dat ook door de-
zen géén actief werk meer verricht werd en de G.O.I.W.N.
practisch op een dood punt stond. Na enige discussie

waaraan tevens door de in de zaal aanwezige Herman Hof te,
oud K. P. er, wonende Bornse straat te Almelo en een twee-
tal personen vermoedelijk genaamd Jo Dronkelaar oud bér-
stuurslid afd. Almelo en een zekere Willem, lid der Veren.
van Ex. Politieke gevangenen, afd. Almelo, /verklaarden, zij
zich wel*ewil3len inzetten voor een herleving der G-.O.I.W.
afd. Almelo, doch door hen geen onderscheid gemaakt zou
worden wat betreft de politieke oriënteren? der leden en

niet geweerd en waaren hierdmder zeer
T T̂K——̂ •«•«•««•«««•««««•(̂ ««•̂ •«r̂ ^ , I . . .

goede icraenten. Hierop werd door den voorzitter_gewezen
op het grondbeginsel der G.O.I.W. n.l. Liefde voor het
Vaderland en Trouw aan Oranje, Wanneer er communisten zijn
die deze grondbeginsel^willen aanvaarden en tevens willen
naleven, dan kunnen zij als lid worden aangenomen.

Door den afgevaardigde van de
werd met enige stemverheffing er tussen gevoegd: "Weg,,
ade c ommuni s t en, eruit er n- mee ". Volgens dez e>̂  w ord en thanŝ
?eeas ;meerdére oud iTlïgaïe werkÜTS ^GQVl"&bmMïnTa^e'nm^^~r

r
geuit, hoewel dit volgens de AJ^melose bezoekers niet zo 'n
vaart zal nemen.

Door de afd. Oldenzaal werd naderhand naar
voren gebracht, dat de samenwerking tussen G.O.I.W. en
Stichting 1940-45 in Overijsel nogal wat te wensen over-
laat en welke reden hiervoor zijn. De voorz. antwoordde
dat meerdere personen uit de G.O.I.W., welke thans bij de
Stichting zijn ondergebracht, systematisch zich afkeren
van de G.O.I.W.. Bij de discussie werd dezen verweten dat
de verkregen "baan" bij de Stichting hieraan een groot
deel had. Met naam werd genoemd den hr. G. Breteler,
hoofd der Stichting te Enschede. Voor den aanvang dezer
vergadering was ook deze telefonisch verzocht de vergade-
ring der G.O.I.W. te bezoeken, hetgeen geweigerd was en
geopperd was als lid der G.O.I.W. te bedanken. Ook wordt

-Breteler-
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Breteler verweten dat deze de afd. Enschede der G.O.I.W.N.
als oud Voorzitter, wilde ontbinden. Tevens zijn de voorz.
en de afgevaardigden van Oldenzaal bekend, dat de Stichting
1940-45 thans niet geheel rechtuit gaat. . Zo is onlangs
gebleken dat door de Stichting te Enschede ondernemingen
bevoordeeld worden, die een belangrijk bedrag storen op de ,
Stichting, waarvoor deze goede adviezen •voor de betreffende
onderneming verstrekt, inzake vergunningen voor nieuwbouw,
enz.

Besloten wordt dat een schrijven verzonden zal
worden naar het hoofdbestuur der Stichting te Amsterdam,
en haar misnoegen hierin zullen uitspreken over de slechte
samenwerking tussen G-.O.I.W. en de Stichting 1940-45 en
door leden der Stichting getracht wordt de G.O.I.W. te on-
dermijnen.

Nadat door de aanwezigen voor Almelo was toege-
zpgd het initiatief te zullen nemen voor de afd. Almelo,
werd besloten dat op Zaterdag 21 Juni 1947» te plm. 3.- uur
eveneens in het"G-roenendal" de initiatief—nemers der ver-
schillende kringen en afdelingen weer bijeen zullen komen,
om de behaalde resultaten te bespreken, werd deze vergadering
gesloten.

o-o-o-o-o-o
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GEMEENSCHAP OUD ILLIGALE WERKERS NEDERLAND. DISTRICT.MIJNSTREEK.

H E E R L E N .

Secretariaat: KERKSTRAAT A 54, SCHIMMERT. Tel. K 4-404-296,

Vrienden,

Volgno,
Aan de leden der
G, 0. I', W. N,

D*turn;

TREEK",

• D e toestand, zoals die momenteel is, noodzaakt ons KLARE WIJN
te schenken.

Wij vragen ons af:

Ie Hoeveel leden telt de G.O.I .W.N. van het District "Mijnstreek" mo-
menteel?

2e Hoeveel van die leden dragen de naam Oud Illigale Werker met ere,
niet alleen door hun gedrag en houding gedurende de bezetting,
maar ook daarna?

3e Hoe komen die leden hun verplichtingen als lid der G.O.I .W.N, na,
t.w. moreel, sociaal en financieel?

4e Is het mogelijk, dat wij iets bereiken inzake de zuivering enz.,
wanneer wij ons zelf op de borst moeten slaan, wetende, dat in
eigen kring onzuivere elementen meekankeren en, o bittere erva-
ring, juist die l'v ulieden kankeren wel het meest en het hardst,
onnodig hierover verder uit te weiden.

5e Wat hebben wij gedaan en wat doen wij nog voor onze gevallen vrien-
den en hun nagelaten betrekkingen? NIETS, althans niets noemens-
waard. Is het niet onze eerste en voornaamste plicht, vóór alles,
te zorgen, dat deze oude vrienden, ja onze beste en grootste
vrienden, na hetgeen zij hebben meegemaakt, niets, maar dan ook
niets te kort komen. Daardoor en op de eerste plaats dasrvoor heb-
ben wij te werken en vol te houden. Zeg nu a,u.b, niet weer ; "Och,
wat schieten wij ermee op? of : "Wat helpt het o.ns ?
Wij zien geen enkel resultaat, men lacht ons uit, worden door een-
ieder vals aangekeken en achter gesteld. Waar is dat, ja, jammer

genoeg, maar ook jammer genoeg is, dat wij dit zelf hebben bewerk-
stelligd. De getrouwen niet te na gesproken, Hoevelen van de onzen
zijn niet afgedwaald en hebben de voor hun gemakkelijksten weg ge-
kozen. Luxe, hebzucht, eerzucht, zelfbehoud, egoïsme en baantjes-.
jagerij hebben zij gekozen boven de EER, de werkelijke EER. Denk
eens even goed nal De een werd een dief, de ander een moordenaar,
weer een ander een afperser en nog vele van die andere werden vrien-
den met degene, die wij verraders van onze vrienden noemen. Zij ver-
lagen zich en worden eveneens 'verraders van ons Vaderland, van onze
BESTEN, van onze Mannen, Vrouwen en Kinderen,
Hoe kunnen wij verwachten, dat wij iets bereiken?
Lafaards zijn dezulke, niet onze vrienden. Wij schamen ons niet lid
te. zijn van de G.O.I.W.N. WEL schamen wij ons, dat in de .ledenlijst
der G.0,1*W.N. namen voorkomen, die daarop zeker niet mogen staan.
Zij breken meer af dan. wij zo graag zouden willen opbouwen,
O ja, daar is reeds veel over gekankerd en daar wordt momenteel nog
steeds over gekankerd.
Wij geven het echter niet op. Wij strijden verder voor onze vrien-
den, onze gevallen vrienden en hun nagelaten betrekkingen. Maar
niet, zoals dat tot op heden gebeurde. Wij willen onze plichten
kennen en vervullen.
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Ook hebben wij , buiten de andere, de financiële plichten te vervul-
len. - '
Hoe is de financiële toestand gesteld?
Wie van de -leden heeft volgens plicht de contributie betaald?

Vo3 gens Art. 2 van het reglement geldmiddelen is de contributie vast-
gesteld op 12$ van de inkomsten (c.q. Loonbelasting) over het afge-
lopen jaar. Dit bedrag mag echter niet minder dan f 6,— per jaar be-
dragen.
Volgens Art. 6 der Grondwet eindigt het lidmaatschap der G. 0,1. W. N.
bij niet voldoen van de contributie, anders dan ten gevolge van on-
vermogen.
Ieder lid is genoegzaam bekend, dat, wanneer een lid niet in staat
is, b ,v . door onvermogen, de contributie te voldoen, hiermede reke-
ning wordt gehouden.
Wenselijk, ja zelfs noodzakelijk wordt geacht, dat elk lid de contri-
butie vóór l Januari 19̂ 7 heeft voldaan. Leden, die financieel beter
.kunnen, di.enen. ..ér̂ ri4l££,n4njL.:,niede te houden ,.' dat op een gemiddelde van
f 10, — per lid per jaar moet gerekend worden. Hoe kan een gemeen-
schap bestaan zonder financiën. Uit de begroting blijkt, dat de
G.O.I.W.N, dringend om geld verlegen zit. Wij doen nogmaals een be-
roep cp ieders welwillendheid, ook in deze.
-Al deze tekortkomingen hebben *. ••;.;/. e geleid, dat. wij ons verplicht
zien strenge maatregelen toe te passen. Wij hebben zelfs ertoe over
moeten gaan, leden te royeren, daar ons betreffende deze leden mis-
dragingen werden bekend gemaakt, die ten zeerste af te keuren zijn,
ja zelfs ^als misdrijf kunnen worden aangerekend»

Wij zullen dan ook in de toekomst zeer scherp toezien en bij de eer-
ste aanleiding daartoe over gaan tot .royeren van elk lid, dat zich
niet wenst „ te houden aan de verplichtingen, dié het heeft op zich ge-
nomen' door lid te worden van de- G. 0. 1. W.N.
Wanneer dus een lid der Gemeenschap zijn verplichtingen niet na komt,
door b. v. onwaardig gedrag, in alle opzichten, dus ook wanneer een lid
verzuimt de contributie te voldoen, zal tot royeren van betreffende
worden overgegaan.

Voor l Januari 19̂ 7 moet de verschuldigde contributie worden afgedra-
gen, daarbij wordt vereist, dat ieder lid der Gemeenschap zich cor-
rect en als goed O.I.W.'er gedraagt.
Wie niet aan deze eisen voldoet zal vanaf l Januari 19̂ 7 niet meer als
lid van de G. O. I. W.N. beschouwd worden en dient voor l Januari 19̂ 7
zijn lidmaat se hapsbewijs franco te zenden aan het Secretariaat van het
District Mijnstreek, Heerlen, Kerkstraat A 54, Schimmert, (zie bemer-
king aangebracht op achterzijde van het lidmaatschapsbewijs, )
Wij verzoeken de leden vriendelijk, doch dringend, de onderstaande
strook voor l Januari eek, ingevuld en ondertekend, event. met bege-
leidend schrijven te doen toekomen aan het Districts-Secretariaat .
Tevens verwijzen wij U naar schrijven dd, J>Q October 1.1. van de Prov.
Raad.

Wij hopen en verlangen, dat wij nu eindelijk eens kunnen rekenen op
aller medewerking, waardoor wij eindelijk dan toch zullen komen tot een
gezonde toestand in de Gemeenschap,,

Met vriendelijke groeten verblijven wij

Hoogachtend,

DE, SECRETARIS
VAN HET DISTRICTSBES TUUR MIJNSTREEK

DER G. 0. I. W. N.,

T -a -ut rr J.H.M. HennenJ.H.M. Heynen J

Kerkstraat A 5̂
SCHIMMERT. Tel. K

,
A/O -7

/ / *
^ /



C_. ?. D. """" Vriezenveen, 17 December 1946.

Br,Nq.144/-46"Gene ira.

Onderwerp: "Vergadering der G»0. I.Vt.
District Enschede."

Bijlagen : "Eén ex. dagblad "De Waarheid" ö «^1 '
van Vrijdag, 13 DecTT9457"~ ' 4 4 ._̂ . — ..

Hiermede heb ik de eer U Hoo&üdelGestrenge beleefa

het volgende te rapporteeren.

Op 11 December 1946 werd te Enschede in het gebouw
van de Stichting 1940-1945 een vergadering genouden van de
G,O tl.W,, District Enschede. In het bestuur van de G.Ü.I.VÏ,
hebben eveneens zitting J-r. Br et el er en, K. R. Prins, omtrent 'welke
personen ik U berichtte in mijn schrijven Ko„51/-4b-Geheim,
dato 19 September 1946, onderwerp: "Diefstal dossiers B.LI,V. bij
W.Sanders te Enschede."

Het bestuur,, was van meening, dat er geen gronden
meer aanwezig waren om de G.O.I.W, verder te doen voortbestaan.

Aanwezig bleken te zijn ongeveer 4̂ > leden. Een deel
dezer leden wilden van opheffing niets weten en besloten een
nieuw bestuur te vormen. In dit nieuw gekozen bestuur heboen

^ W^ thans zitting:. Oude Groen (R.L. ) Boekelo,^Claus (H.K.) Ensche-
de, ;Wilke (R.£.) Enschede,xK.Straatman (verm.P.v.d.A, ) Enscne-
de,xG.Hainmink Usselo en K.R.Prigis Enschede. Beide laatste leder
hadden ook zitting in hetnoude bestuur. G.Hammink heeft inmid-
dels weer bedankt en Prins zal aanblijven totdat het nieuwe

v- bestuur wat ingewerkt is.
r ïer.sprake kwam daarna de handelswijze van de Inter.

Prov.Raad der G.0,1.W, die eigenmachtig een telegram heeft
verzonden aan de Regeering,waarin^geprpteëteexdi werd tegen
het onderhandelen met Soekarno." Het grootste gedeelte van de
aanwezigen was tegen den inhoud van dit telegram, Dit waren
de leden der P.v»d.A. en de G,P,B.(2 stuks). Alle aanwezigen
protesteerden tegen de wijze van tot ytandkoming van dit tele-
gram, omdat dit inmenging is in politieke aangelegenheden,
waarmede de G»0«I»W. zich niet dient te bemoeien. /

In verband hiermede besloot de vergadering het vol-_/
gende telegram te verzenden:" De Afdeeling Enschede der G.ü.I,
W. in vergadering bijeen, protesteert met algemeene stemmen tei
sterkste tegen de wij ze,waarop de Interprev. Raad zijn afkeu-
ring heeft uitgesproken, over de hoofden ttar leden heen, in-
zake de kwestie van het onderhandelen met Soekarno.

Bijgaand doe ik U.H.E.G, nog een verslag van deze
vergadering toekomen, zooals dit is weergegeven door het dag-
blad "de Waarheid", Dit blad heeft gemeend politieke munt uit
deze vergadering te slaan door het voor te stellen, aat alle
aanwezigen wel voor onderhandeling waren met öoekarno. Het is
echter hoofdzakelijk een protest geweest tegen de Interprov.

A a n Raad, dat hij zich met politiek heeft ingelaten.

en Heer Hoofd van den

£• I' P.» j.

's-GRAVEHHAGE.
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G E H E I M .
l

TEESLAG VAN EEN OP ZATERDAG 23 NOVEMBEK 1946,* DES 'NAMIDDAGS
TE PL14. 3 UUR, GEHOUDEN "PROVINCIALE VKGGAJMiING» DM

.PUP.
Aanwezig- waren afgevaardigden van de kringen:. Almelo,

Nï-jverdal, Tübbergen, Borne, Vroomshoop,, Beerzerveld,
Ommen, Wij hè >t Hengelo, Enschede, Ólüe.iaaal, Deventer en
andeire, in totaal plm, 70 personen.

Van de zijde der O.P.N'., afd„ Almelo waren aanwezig:
Hagedoorn, B, de »Tong, Hartman, gemeenteraadslid to

Almelo, . * - '
Na de opening werd het wdord gegeven aan den spreker -

Dr ..N, A. J,. VOORHOEVE Sr., MMelijl; voorzitter der G. 0*1. W.
.Hij memoreerde, dat het initiatief tot deze vergadering
door den Federatieven Natiöjaèlen i-laad v/as genomen en dat
deze 'zelf do zaal voor de vergadering had af gehuurd, Het
fe.it, "dat de Provinciale Raad en onderaf deelingen van
Overijssel, momenteel op non-^aotief staan was aanleiding
geweeet om deze vsrgadering te beleggen, daar men de
meoningon van de afgevaardigden wilde vernemen omtront de
geruchten van een eventueelo liquidatie. In de afgeloopen
periode bereikte de G-.O.I.W* in Overijssel een dood punt
en' hot oontact van den Provincialen Raad net het Hoof d-
bestuiir liöt zeor véél te wonpohen ovor. Spreker zou gaarne,
nadat hij zijn inleiding had gehouden hot standpunt dor
vergadering hierover vernemen.

In de inleiding schetste hij hot ontstaan on de
basis dor O „O ..I .W. en do verrichtte werkzaamheden ten
dienste van M.G., Autoritei ton' en anderen. Tevens wilde
apreker rekoüödhap a'fleggon van de verrichtte workzaaidheden
©n de behaalde rodultaten van hot Hoofdbestuur, Èenstemiiilg
is door de afgevaardigden op de gehouden, congressen
dat door de G.O-.IiW* 3004 partij politiek zal worden
voerd, dooh dat nen hoofdzakülijic zijn "stom zal verheffon
over de volgende punte'n;

l* Sooialo r.org dei» nabestaanden

3é Zuivering,
Over punt l waren dopr den Fodoratievon Nationalê

4ïaad herhaalde benprekingen met de Begeering gevoerd,
welke wel eenige i-osultaten hadden afgeworpen,' doch
waarbij nog vele wonschen overbleven. "V/IJ mogc.a hiervoor
niet ophouden te strijden en moeten dit tot onzo voor-
naamste taak rekenen" betoogde, spreker. Spreker uittp
verschillende klachten over de. slechte medewerking van de
kring, het district on de .provinciale besturen, die het
oontaot met het hoofdbestuur zeor slacht zonden onder-»
ho-udën en praotisoh geon gogevena instuurden»

De ̂ boroehting was volgens aprö'ker een verloren zaak»
Hij leverde oriti-ek togen , het voorwaardelijk ., in vrijheid
stellen Van ptü,itieke doli-nq.uonten. Hot? voorschrift " dat
sleohts 25.000 politieke delinquenten in de kampen mogen
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mogen verblijven /s, i,. de strafmaat der gevangenen ƒ ̂ou
bêpaTon. Do G.O.i.W. had tegen het. bepalen van dit
getal >ten sterkste goprotestoord bij den betrokken
Minister, mot gevolg 3at op 15 Nbvoir.ber j, I. nog
31,000 gevangenon in' de kampen yerblsvon; door den
Minister is toegezegd niet yrecies tp dit getal te
zullen kijken, wanneer de omstandigheden dit wensche-"
lijk zouden maken. Door .het bepalen van dit getal werd,
volgens' spreker, recht en barmhartigheid S.por elkaar

'on.' :de; Ĝ lvBT.'" türf:-étèrk£rt^ moest'' jsjsrotes-
teeron. Do G. O'. I, W. heeft voor de berechting richtlijnen
aan de Rogeering voorgelegd, waarbij do berechting plm«
een half jaar langer had geduurd en zb'ü zijn voorkorten,
dat de berechting een fiasco zou worden* ÏÏo Rogöering
had hierop echter niet gereageerd t

Ook het punt "zuivering" sou niet bevredigend zijn
en vooral de zuivering van de politie zot. 'oot veol klachten
aanleiding geven. Over : de zuivering in het ; Llgeraoón en de
poli t i e-z ui ver ing wareti herhaalde besprokingen gevoerd ,
met de Regeoring» daar men van hot poli ti e-apparaat mocht
eisenen dat hot . ''zuivel" is*' Spreker vervolgde i "Bij de
thans gevoerde zuiverlngsriiethode wordt vooral het .lagere
personeel berecht of gezuiverd, terwijl het hdogör'e per*-
soneel mot boter op hot hoofd achter de schermen blijft,
Een princip-ieele fout is dat do politie-zuivering wordt
gevoerd- door' politiefunctionnarissen, v/aardoor het lagere
politie-personeel gQe.i klachten tegen hun meerderen durven
inzenden^ in verband :aet te nemon revanche-maatregelen,
De politie^ui vering wordt ?.an de hand van ptiblieko
klachten doorgevoerd. Het publiek kan gemiddeld slechts
aanklagen wat op straat is waargenomen, v/aardoor meeren-
deols het lagere personeel de dupe wordt » Vaak worden
deze door hun süjxsdLeuren de hand bovon hot hoofd gehouden,
daar doze t o veel weten van hun chefs on hierdoor aan
zuivering of bor achting ontkoiuon. Door de G-.O.I.V7, is
voorgesteld dat Ie P. H. A. inzage moet hebbeu van de
toendortijd gegevvn dagorders. waardoor belangrijke ge-
gevens naar voren komen. Dit 13 ook te Rotterdam toegepast,
met güvolg dat zoo politie-officleren in arrest zijn
gestel»?,. La n moet, tö^ons een centralen zxiiveringsraad
worden ingesteld waarin eenige politie-functionnurissen
zitting hebben als deskundigen. De G.O.I.W, zal blijven
aandringen op een doortastende zuivering on herwaardeering
van het politie-pcrsoneol," Na te hebben gewezen op de
groote taak der G.O.I.W. tegenover de gevallenen, besloot
spreker zijn inleiding,

Na. de pauze v/erd een levendige discussie gevoer-d,
waarbij critiek werd geleverd óp de onbevredigde zuivering
en berechting* Doelbewust zou door ongekende machten de
berechting gesaboteerd en verschillende personen de hand
boven het hoofd gehouden worden» Hot steeds weer verloren
of zoek raken van dossiers van beschuldigden, sterkte
deze conclusie,, . Door



Door don afgevaardigde van do kring Wijhè word naar
voren gebracht, dat de plaatselijke'-kring herhaalde
klachten bij verschillende instanties waren ingediend
tegen de-Duitsch;e aptómie Baronesse .Do Vos van Steenwijk,
waarmede men evenwel geen resultaten had bereikt, 2»elfs
:d:e- ohëf van. hut B.N.V, st».id machteloos in cL.it geval j daa.r
deze'-spionne door "hooge kringen" besoherrad zou worden.
Ook hier'was een gedeelte van het dossier zoekgeraakt.
•'Voorhoeve zoi toe, dit geval ha onderzoek aan den betrokken
mi-nistör te zullcm voorleggen.

' Vervolgens .wurd door den afgevaardigle van Oldenzual
klachten geuit over de tenaohtcr stelling van oud illegale
werkers. Uit de- practijk was z*i. bewezen dat collabora-
teurs bij het aanvragen van wexkrergtvonlng, vestigings-
vergunning, materiaal-toewijzingen om;, voorrang hadden
'boTóh,,. de oud illegale \verkê :;:o± principieel©, goede
Ncct̂ janders. Een der aanwezigen vulde aan, .dat men'in
hét'-Nöderland van barmhartigheid, alles -kan vergeven,. ,
behalve wanneer men illegaal werkers, ia.-geweest (Applaus).
Voorhoeve verklaarde dat dergelijke klachten zeer zelden
hot hoofdbestuur bereikten» ïridien dergelijke klachten
met-bewijzen door don provinöialen Raad aèn het hoofd-
bestuur werden voorgelegd, koriden deze aan den Mini stol?
wordon doorgegeven. Thans, lag het: echter aan dé afgövaar-

- digden, of zij de ,G.O .1 *W» •. nieuw'licht, wilden inbiazeni,.
Met den voorgestolden, gang van zaken, verklaarde,-iaën zioh
eenstemmig aocoord., Verschillon.de afgcvaardigdon".>criti-
scerden echteï- dB ledenvan den Provincialen Haad, die"
nlqt do juiste- msnschon op de-'g,oedo plaats e.ullen'zijn? •
IDerfige afgevaardigden verklaarden, dat ingezonden brièvei}
aan don- Provincialen 5aad o.ibpöntwoord bleven of na oen
kringloop teruggezonden werdón. Tevens beschuldigde men
den Provincialen .liaa'd er van, • dat doz.3 de ingezonden'
stukkan niet aan het' hoofdbestuur doorgaven, Werden be-p
zoeken afgelegd, dan hadden de hoeren gebrek aan tijd,
terwijl de zaken niet afgehandeld werden. Doze Raad
in maanden niets van zich hoqren en ook richtlij non
vergaderingen of te behandeloji onderv/erpen werden
'gegeven. . . - . '•

Voorts vroeg men zich af, wie Luit.van Hoorn uit
lünschü^e (sectie y) op deze plaats had gezot en of het
mogelijk is dat dozo eigoĵ or beweging deze plaats had
•ingenomen. Toorhoeve antwoordde dat don heor van Hoorn
bij zijn bozooken aan spreker steeds had verklaard, dat
het. mat de G.O.Ï.V/. in Ovérijsoel best ging* Ook verweet
men Luit,van Hoorn, dia niet aanwezig was, dat hij do
stukken van Distriets- en kringbosturen vasthield en
alleen met het hoofdbestuur contact hield.•„ Spreker zoi
dat dit een zaak is die Overijssel zelf moest uitmaken.
Na eenige discussie was do vergadering van raeèning, dat
men de G.0*1.W. van onderen'af mo$st opbouwen, wildo men
eenig resultaat bereiken. Hot Distrietsbestuur Aluelo had
na haar verkiezing nog geen vergadering gehouden. 'Hierop
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. werd het woord govraagd door den C.P.N.'or Hartman,
dia verkl aarde dat "do G.O.I.W. slacht s een corrupte ' •
bende is". Hot was voor Almelo geen schande, dat hot
hoofdbestuur de zaal hu of t moeten af haren. Dit kwam door-
dat deze afdeeling de links georiënteerde oud illogalo
vrorkers uit haar gelederen stoot. Ook deze hadden hun
plicht gedaan en togen den vijand gestreden. Dose categorie
van- strijders worden echter verbannen, De afdeoling Almelo
zou worden boheerscht door "oen kleine kliek onderlinge
vrienden", die uitnoodigingskaarten svrurde.a aan hun

, , , .
'' oriënteerde illegale werkers passuürden. Oolv hieronder
zouden bekwame pprsonen zijn, dio evenwel uiet als lid
werden aangenomen, .

Nadat Voorhoeve verschillende malen de opgewonden
verklaring van Hartman had gotraont te- stuiten, verklaarde
dezo dat de G» 0,1. W. in haar grondbeginsel had aangenomen
"Liofdo voor het Vaderland en troxiw aan Oranje", wanneer.
er éoimjiunisten zijn die dit grondbeginsel wilden aannemen
on als allo goedwillenden naleven, dan konclön zij als lid
worden .aangenomen. , , . ,

• Vervolgenö werd voorgesteld) indien bij de toepassing
van dsraocrrvtisoho middelen dé door het Gr.*0«Ï.W.- gesteldo
doel niet bereikt kon worden, Of dan1 desnoods on-demoóra*
tisohe laiddelen aange¥/ond moesten worden. Hierop antwoordde
spreker dat do ze ten stelligste dóór do G.O.I.lf. veroor-
deeld werden,

Ha eenige clilücusBie, welke wegons tijdgebrek bekort
werd, werd Ĉ roen uit Boekelo aangewezen als contaotraan,
die 'kring-on districts"rorgadüringen uit zal sohrijven en
eventueele bestuu^sverkiezingen zal leiden, opdat do
G.O.I.l/. in Overijssel zou opbloeien,

Nc'cén dankv7oord aan den spreker werd de vergadering
gesloten.



November 1946
• ."*
^Z?9Trt.T

fSnr t r

O^T^ * m/ •— *-|- 0

rwfip - "rrcTincial r^Uri
r? AT- P _Cl T 's"-

/

m' «l
->^

J9-' J
/) •" ~~"
.ijA^,-

— "̂ ""̂  £L A 1

f ̂
— ̂ — """"""

3 p Q TJ (TL

Ei* y'aBPon

>Jji
X"

isn—

«Ut

ta* r»*. u*i Cp. Zaterdas?^ November 1946, des namid-
dkgs te plm. 3«- uur, ffi» 01QJIprovinciale vergadering"
der (jemeenschap Oud Illggal® Werkers gehouden in liit

' l Q g c n a a n de Willi.m Qu O l f c imbLiAa l
te Almelo J. Aanwezig waren afgevaardigden van de krin-
gen: Almelo, Ni3verdal, Tubbergen, Borne, Vroomshoop,
^eerzerveld, Ommen, Wijhe, Hengelo, Enschede»- Oldenzaal
Deventer en andere^, in totaal plm. 70 personen.

Van de zijde der C.P.N,, afd. Almelo wa-
ren aanwezig; do Mor volgende

Aluielu.
ïKora«Kda Rohpfptr-aett "55, '""te. Almelo. .

taaslid, wonende ^ooohctraat 53yte Almelo1'.
A-Le oprckeg—fungeerde;—Sin. Il-.—ïï.A. J

Hagedoern,
B. de Jon£
Hartman.

hoove,—Landelijk Vuür^lller der G-. u.l.-.w.. Na de ope-
ning werd het woord gegeven aan den spreker/N.A.J. Voor-
hoeve ̂  Ŝ p-fi1 memoreerde^ dat het initiatief tot deze
vergadering, door de* Federatieve* Natipnala»Raad was
genomen exr?z&Tf' de zaal voor de^/é vergadering had af-
gehuurd. Het feit^dat de Provinciale Kaad en onderaf-
delingen van Overijsel, momenteel op non-actief staan
was aanleidingW9ra""deze vergadering te beleggen, .-jfetet**»

/jht/yfw 7̂ f . - rt v_/i^v {4>ft/j7t
"lnr-1 Vinrrrim de meningen van de afgevaardigden^3Pver-
namen omtrent de gehuchten,• van/liquidati-e. In de afge-
lopen periode belTrér̂ e de G.O.Ï^W. in 0-verijsel een
dood punt en het C9ntact van de* Provinciale^aad' met
het Hoofdbestuu.rl46.t zeer veel te wensrefa pver. _ Spr ̂ 6*>
zou gaarne^ naf'ra'tjn- t« hou clan inleidingnle^^T^ndpunt
der vergadering hierover vernemen,. t~

In a-Jrja inleiding schetste B^f. het ont-
staan en de basis der G.O.^.W. en de verrichtte werk-
zaamheden ten dienste van M.G.,Autoriteiten en anderen.
Sevens wilde spr. rekenschap afleggen van de verricht-
te werkzaamheden en de behaalde resultaten van het
Hoofdbestuur. Eenstemmig is door de afgevaardigden
op de gehouden congre^s/sen besloten^dat djjpĵ de G-.O.I.W.
geen partij politiekf^rofdt, gevoerd, dochTWoIdzakelijk
zijn stem Verhef •jSuover de hier volgende punten:
1. Sociale zorg der nabestaanden.
2. Berechting.
~j. Zuivering.

Over pmnt l waren door den ï'ederatieven
Nationalen Raad herhaalde besprekingen met de #egee-
ring gevoerd, welke weltenige resultaten hadden.afge-
worpen, doch waarbij nog vele wensfn overbleven/Wij
mogen hiervoor niet ophouden te strijden en moejb^n^dit
tot onze voornaamste taak rekenen "/Spr,.. uitterOacT
over de slechte medewerking &&̂ *kring,w'di35trisö' en*̂ ro-
vinciale besturen, die het contacht met het hoofdbe-
stuur zeer slechtrfmSTerhouden en practisch geen gege-
vens instuitéU/̂ f •

De berechting was volgens spr. een ver-'
loren zaak; •̂ B-ŷ cratLcritiek tegen het voorwaardelijk
in vrijheid stellen van politieke deliqujfcnten. Het
voorschrift dat sledhts 25.000 politieke deliqurirjten

en

-in-



in de kampen mogen verbli jyen.jMpQ.alt de strafmaat der
gevangenen*Tj3fê  fle G.O.I.W. ¥e tegen het bepalen van
dit getal ten sterkste geprotesteerd bij, den betrokken
Minister, met gefrolg dat op 15 ^ovember/nog 31.000 ge-
vangenen in de kampen verblevenj-en door d©wMinister is
toegezegd niet preEiés op dit getal te zuilen kijken',
wanneer de omstandigheden dit wens%lijkrniSken. Door hst
bepalen van dit getal wfcrd#/recht en barmhartigheid
doorelkaar gehaald, waartegen de ̂Ĝ O.I.Y/. ten sterk-
st e"*protesteer&c BetrT"TJle G.O.I.W. sS-̂ n voor de berech-
ting richtlijnen aan de |f>egeering voorges-Tf^Td, waarbij
de-berechting plm. één half jaar langer had geduurd en
we-^voorkomen, dat de ̂ erechtiAg/eenfiasco «Ssfgeworden.

• Ook het punt &&e zuivering 4ös1nî t bevredi-
gend, wa-a***̂  vooral dej^olltleAzuiverinaffveel klachten

• geé-ffci Over.de zuivering in het algemeen en de politie
zuivering s*|*'herhaalde besprekingen gevoerd,met djŝ e-
geering, daar wi-jî Fan het politieö^garaat mô î eisim
dat het'zuiver*is./Bij de tkkns gevoerde zuiverings me-
thode wordt vooral het lagere pei-soneel berecht of gezui-
verd, terwijl het hcfgere personeel met boter op het hoofd
achter de schermen blijft. Een principieel e fout is da£
de politie-zuivering wordt gevoerd door politie functio-
narissen, waardoor het lagere politie personeel geen
klachten van teg®n hun meerderen durven inzenden, in ver-
band met te nemen revanche maatregelen. De politie zui-
vering wordt aan de hand van publieke klachten doorge-
voerd. Het publiek kan gemiddeld slechts aanklagen wat
op straat is ?/aargenomen, waardoor merendeelé het lagere
personeel de dupe wordt. Vaak worden deze door hun supri-
euren Se hand boveïi het hoofd gehouden, daar deze te veel
wéten van hun chefk en hierdoor aan zuivering of berech-
ting ontkomen. Door de G.O.I.W. is voorgesteld dat de
P.R.A. inzage moect hebben van de toendertijd gegeven
dagorders, waardoor belangrijke gegevens naar voren ko-
men. Dit is ook te ïtotterdam toegepast, met gevolg dat
zes politie officieren in arrest zijn gesteld. Dan moet
tevens een centralen zuiverings raad worden inges*eld
waarin «enige pmlitie functionarissen zitting hebben als
deskundige**/ De G.O.I.W. zal blijven aandringen op een
doortastende zuivering en herwaardering van het politie
personeel." Ka veuYOlgeno te hebben gewezen op de gro-ö

te t;aafĉ er G.O.I.W. tegenover de gevallenen, besfoot
inleiding..

(la de pauze gohoudoarn.iscussie^
2>iüoin veiül gii.l3i"uili 'gemaakt, waaria erotiek werd
op de onbevredigde zuivering en Berechting. Doelbewust
zou door ongekende machten de berechting gesaboteerd en
verschillende personen de hand boven het hoofd gehouden
v/orden. Het steeds weer verloren of zoek raken van dos-
siers van beschuldigden, sterkte deze conclussie. Door
den afgevaardigde van de kring Wijhe werd naar voren ge-
bracht, dg.t{-Ld,e_plaatselijke kringherhaaldeklachten
Kaory irtl l e. MOgg'l i j Ie e instanties haT̂ al "Dĝ i tfr&ffiPE. tegen jie
Duit s «Ut spionne Baronesse De Vos van Steenwijk,waarfe?g /T»<*»
geen resultaten WB^OR bereikt. Zelfs de chef van het
B.ÏÏ.V. ste.«itbmachteloos in,, dit geval, daar deze spionne
ilf|iLO%-e kringen" beschermdVwordlW Ook hier £na een gedeal-
te van het dossier zoekgeraakt. Dojjl hooff Voorhoeve zeg%-
toe ̂ da*t dit geval na onderzoek aan den betrokken minister

Vervolgens wordt door den afgevaardigde van
-Oldenzaal-
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Oldenzaal klachten geuit .over de tenachter stelling
van oud illigale werkers. Uit de practijk (foa^bewezen
dat collaborateurs bij het aanvragen van werkvergun-
ning, vestigings verguan^ng, mater̂ 'iaal toewijzingen
enz. voorrang hŵ ljten ŵrj de oud illigale werkers of
principiële^ geul dr, Nederlanders. Één der aanwezigen
vulde aan, dat* men in het "ederland van barmhartig-
heid alles kan vergeven', behalve wanneer men illigaal
werker is geweest, (appl.) -Do hooi" Voorhoeve verklaar-
de, dat dergelijke .klaghten zeer zelcïen het hoofdbe-
stuur bereiken. WswwaSSIr*' dergelijke klachten niet bewij-

*̂ *" zen door den provincialen Raad aan het hoofdbestuur
worden voorgelegd, kennéen deze aan den Minister worden
doorgegeven. Thans ldS/g#" het echter aan de afgevaardig-

j.'. den, of zij de G.O.I.W. nieuw licht wilden .inblazen. /

leden van
den Provincialen Raad, die »p ijijii rainofyultgeaprok»a

/ i' >^t<*t niet de/sas op de goede plaats zijn. McireTefflf afge-
£ UwA' 'Vwt**̂ **4** vaardigaen verklaat^dat ingezonden brieven aan den

j Provincialen Saad onbeantwoord bleven of na een kring-
loop terug gezonden werden, ïevens beschuldigde men-
de^Provincialen Raad^cfat deze de ingezonden stukken
niet aan het hoofdbestuur doorgeven. Wferden .bezoeken
afgelegd, dan hllÉ&en de heften gebrek aan tijd, terwijl
de zaken niet afgehandeld werden. Dezejd' Raad lê&t in
maanden niets van zich hoeren en ook richtlijnen voor
vergaderingen of^behandel<9«/ onderwerpen werden niet
gegeven* V«vU

V o r volden c vr»€î "̂ men zich af, wie Luit.;
van Hoorn uit Enschede (sectie 9) op de§_g, jglaajt
gezet en of het mogelijk is dat deze/

f t n ^ r r j r i n r t pp/f "h ft f-r Voorhoeve antwaordjjfc ,da± -den
heer van Hoorn bij zijn bezoeken aan sprtasteedsHrer-
klaajrd, dat het met de G.O.I.?/. in Overijsel best gtea

verwijt men Luit. v. Hoorn, die niet aanwe-
zig ÜrJ4 dat 3-e-s-e jfde stukken van Distridfen kring—bestu-
ren vasthdaö^dL1 en alleen met het hoofdbestuur contact
h<jittfecó. Spr*^*ée#fc dat dit een zaak is die Overijsel
zelf moe^t uit maken. Na «enige discussie VOH& de vergade-
ring van !ne*hing„,dat men de G-.O.I.W. van onderen af
moe^ opbouwen, wil^men «enig resultaat bereiken, Bi v»
dgor- H-et Dis triotee s tuur Almelo iftL na haar verkiezing
nog geen vergadering gehouden.

Hierop wérd/6 het woord gevraagd door den
C. P. N .er. Hartman voornoemd, die verklaard* dat "de&e- -ge~-
Ie4'0j'64i slechts een corruptie bende is." HA &•&$**voor
Almelo geen schande, dat het hoofdbestuur deé^ zaal
heeft moeten afhuren. Dit ke«% doordat deze afdaling
de links georiënteerde oud illigale werkers uit haar
gelederen stoot. Ook deze h«tëi6en hun plicht gedaan en
tegen den vijand gestreden. Deze categorie van si
ders word-ee echter verbannen. De afde*ling Almelo
beheersla-door een kleine kliek onderlinge vrienden,
die uitnodigingskaarten stuiWlilfc, aan hun kleine kring, en

doelbewust de links of communis.tisch georien-
teerde illigale/ weEkerscr Ook hieronder tsijn bekwame

rUMK. . <,»|.rt*<r4 /liti' <0>t KL Jut+t.ii'» «*"XJ< l»'l l It n' V ,

Nadat den hoor Yo.o.rhoeve gooao-..Bi@ora»ro
malen de opgewonden verklaring van "^artman had getracht
te stuiten, verklaarde deze dat de G-.O.I.W. in haar
grondbeginsel had aangenomen "Liefde voor het Vaderland

-en-
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>f Aioui*-

en trouw aan Oranje". Wanneer er communisten zijn die
dfiafiuf̂ rondbe,ginsel wilêLen aannemen en als alle goed-r
willenden naleven, dan kommen zij als lid worden aange-
nomen . A-lo dane iiiêle.rQaa.Q. in Aliuelu a^uwL^

-ir
ui-jn

ZCll Op „ i - ) . . . D . . , ^^^^
Vervolgens wérdz naar voren g e Pracht-,

democr,at,is,cke'. pïilH-fZfl* p ~ O "*~ ~~~~~

resnooas on-rdemocrati-
sche middelen aangewend moeten worden. Hierop antwoord̂ ,
spr. dat deze ten stelligste door de G.0*1.W. veroor-
deeld warden. . . ^uit'

Ha öenige dèseussig ,êie wegens tijdgebrek
bekort wtfrd-e»-, we-rd^r don hcerr Groen uit Bpekelo aange-
wezen alg aontacjjman, die kring en distriek vergaderin-
gen uitê n̂ '¥t «eentuéle bestu
wellco sullen leidcrr Tert ®en' bleoiendO' G.O.I.W. in Over-r
ijseli Na een dankwoord aan den spreker werd de vergade-
ring gesloten.

o-o-o-o-o
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GEHEIM.

Typ: ïï. v. d. B/M. A.

Arnhem, 25 October 1946.

2 9 OCT.

Hiermede "bericht ik U, dat op een op 22 October 1946,
te Arnhem gehouden vergadering van de afdeeling Arnhem van
den Raad der Illegaliteit, een onderafdeeling van de G.O.I.W»,
besloten is genoemde afdeeling op te heffen.

Volgens verschillende sprekers uas de taak van de afdee-
ling beëindigd.

Het bestuur werd belast met de afhandeling der loopende
zaken.

Op veler verzoek werd besloten vooralsnog een reunisti-
schaiband tusschen de leden te doen voortbestaan.

Een der sprekers, Van Zweden, Johan Hendrik, geboren te
Winschoten, 29 Juni 1896, kunstschilder en boetseerder, wo-

N

neiide te Arnhem, Van Ia wiek van Pabst straat 51, verklaarde

zich tegen de ophef f in-g.

Volgens spreker was er voor de oud-illegale werkers

nog een belangrijke taak weggelegd. Om zijn standpunt te be-

palen hield hij een betoog, dat echter als los zand aan el-

kaar hing.

Dezerzijds wordt opgemerkt, dat genoemde Van Zweden

communist is. In den bezettingstijd is hij door den S.D. ge-

arresteerd en naar Vught overgebracht, verdacht van Joden

begunstiging. Het ten laste gelegde is echter door een toenma-

lige dienstbode van Van Zweden, op zich genomen, doch Van

Zweden is eveneens vastgehouden, zeer zeker op grond van

zijn communistische levensopvatting. Hij is althans, eerst

in Vught en later in Dachau, in het fcgn. "Communisten-blok"

ondergebracht geweest.

Volgens medegevangenen heeft hij zich in de kampen

echter zeer onnederlandsch gedragen. In Vught zou hij zich

bezig hebben gehouden met de verfraaiing van de Duitsche

dienstlokalen en het aanleggen van een door hem ontworpen

alarminstallatie.

In Dachau zou hij zelfs "Kamp Polizist" zijn geweest.

Een en ander zou aanleiding geweest zijn tot een bevoorrech-



t ing boven andere gevangenen.
De Centrale Veiligheidsdienst te 's Gravenhage gelieve

het vermelden omtrent Van Zweden als een aanvulling te Beschou-

wen op mijn schrijven no. ÏÏ.V./G. 180 - 4-67Géhêim/,° d. d. 15

October 19-4-6. /

De Wnd. Hoofdcommissaris van Politie,

(O.Borstlap).

Aan de Heerenj

Hoofd van denw*»—»»
O entra l en
Javastraat 68

Procureur-Generaal te Arnhem.
Burgemeester der gemeente Arnhem.



£• V. D. 3 t\ti6%^ Vriezenveen, 11 October 1946.

Br. N0.75/-46 -Geheim.

Onderwerp:"Verslag vergadering
Q-,0,I.W, te Ommen."

Bijlagen : "Eén ex.Nieuwsblad voor Salland. " ' ' * ***"'
van Woensdag, £ October 1946.

Bijgevoegd heb ik de eer U KoogEdelGestrenge beleefd
te doen toekomen een verslag van de vergadering der GvÜiÜ^
kring Ommen, voorkomende in het Nieuwsblad voor Salland, van
Woensdag, 9 October 1946. " rT

Hoewel het overgroote deel van dit v erslag van weining\f geen waarde voor Uwen dienst is, zoo moge ik toch Uw aandacht

vestigen op het slot van dit verslag, waarbij in overweging is
genomen het nemen van maatregelen tegen militairen, die gedeser-
teerd zijn. Besloten is om advies in te winnen toitjrde Interpro-
vinciale raad der G,0.1.1.N. In deze raad heeft ook zitting
Eriso va|i Hoorns jwiens naam door mij meerdere malen is ver-
meld i,v.m. Sanders,en van wien bekend is, dat hij links ge-
oriënteerd is.

Door mij zal getracht worden om kennis te nemen van
den inhoud van dit advies, zoodra dit afkomt.

J.

A a n
n Heer Hoofd van den

C. V. D.
Javastraat 68.

S - G R A V E H H A G E



-• -" -' n L) Vriezenveen, 5 October 1946,
Br . Ho „69A46 -Geheim.

OndeiTwerp: "Mededeel ing en G.O.I.W. W." ._ __ _ _

Bijlagen ; "gen Mededeel ing enbl ad. "

Daar mij bij navragg gebleken isf dat er bij Uwen ^
Dienst belangstelling bestaat voor het Mededeel ingenbl ad der
G.O.IdW.N. , heb ik de eer U HoogEdelGestrenge hierbij beleefd
te doen toekomen het mededeel ing enbl ad over de maand Septem-
ber, hetwelk mij als bestuurslid der Ö.O,I,W,N. te Vriezen-

f " veen regelmatig wordt toegezonden*
:; ï

Deze mededeel ingen geven een overzicht van alle
vergaderingen en verdere gebeurtenissen , zoodat hieruit een

lf v globaal overzicht over de activiteit der G.O.I.W.lM. kan wor-
i \ \n verkregen.

/ V V T/ •) *
A a n /

Heer Hoofd van den
C, V.B.

- G R A V E N H A G E .


