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Op l& Maart 1949 werden door Stanislaw (Sardine) de
onderstaande vragen gesteld*

Nb* S318
15th Merch 1949

Bear Beatrioe,

Herewlth for yonr guidanoe are a few more pointe
raay be of aealatanoe to you in helping u8 te

bui ld up the pieture on the ConEornlat Party.

The anb,1«ot oonoerned deels wit h the deplopsent of
the Party j so f ar our ooneideratione in lettere suoh
ae thl« have been oo&eerned with the Party oirole Itoelf |
we now turn te'; the Party» 8 poaltion in aooiety.

"a* The politica! alliee of the CoaHHimiat Î irt'rr* the
pointe in the Coraamnist Party programme whloii thoa*
allie» have aoeepted. Their nuaerieél «trength (left
wlng 8oeiali8t8» nationalist» s t o., eto,}.

b. Communist Party rapraeentatiea In the Iegialati7«
aasembly (if applioable). Conaounist Party r«proa«n-
tation ia any Standing Ooawiittees or other apeoial
ooBaieslona, tri bunals et o. of the legigiative
aaeembly.

o* Coinaunlat Party repreae&tation in the Government*

d. Communist Party membere in the edminiatrative
maohlnery of the State and offiee* held. Fellow
travellere in similar poaitions.

e. TTumbera of Gooamiiiete and fellow travellere in the
armed foroe» and anoillary eervloa» (ineluding
araausents and muoitiona worka, airtraft faotories,
naval ahipbuilöing yard*)."

f» NumberB of Conanunl0ts end fellow travellsre with
•p«oial referenee to poeitiona held in the polloa
foroe and any other f oroe upon whloh the State
depend» to raaintain order*
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g. Poeitlon of Communist s in Trad e Unlons whether
separate Comunlst Trade tjnions or holding
off loe in ordinary Trade Uniono,
In whioh individual unions are Communist s
strongest?
Nature of offlees held.
If no office» held whether there are Gosaimnist
Party fraetions eontrolled frott o ut a t de by
Ooranmntat Party.

h. ÖoOTiuniat Party posltlon in youtht oultural,
aoientifio, welfare and poli t l cal sooietlea,
Whlöfa sooieties ansi aasoelattons o on t ai n
Cocmiurüsts. ^Vhat office do Goraaunigts hold?
To what extent do theae societie» aot a»
preosure groupa in aid of the Communist Party?
On what ieeuea?
ĥat important souroes of Infornation or : fwtd»
are a-?ailable to theae

Ooraaaniat Party "penetratioa* of other politieai
partiea* »

Stanislaw,
*

Het grootste deal daarvan werd inmiddela door de
inzending fan afzonderlijke rapporten afgedaan.

Hierbij gelieve U ter algehele afdoening eea korte
samenvatting aan te treffen, alsmede een antwoord op
die vragen welke neg niet werden beantwoord»

Ten aanzien van punt d ie TT bekend, dat bij onté*|cking
van couïsnnlatiaeh gezinde ambtenaren in het Overhelde-
apparaat, bij gebleken noodzaak i. v. m. de belangrijkheid
van de bezette poet, overleg wordt gepleegd, betrokkene
te doen overplaatsen. Het aantal G. P. N, -l eden in het
administratieve staat aar pa ra a t ie gering*

Hetzelfde geldt ten aanzien van punt e voor wat be-
treft leger» vloot en luchtmacht { beroepeperaoneel ) »
Het overige deel van desse vraag vond beantwoording in
het t? toegezonden rapport C«P.F.-bedri,1fswerk (No, 6E957
dd, 10»?. 1950).

Op de vraag onder f, welke reeds eerder werd gesteld,
werden geen Infonafttie» verstrekt, rij zijn geen gevallen
bekend dat ooraananiaten in de politie- gelederen dienst
doen»

De vragen onder g werden sindsdien afgedaan door
inzending van diverse^v«pporten«

Indien het uwerzijds nog wenselijk wordt geacht
nader in te gaan op de onder punt h genoemde oommanie-
tlsohe Invloed in wetenschappelijke organisaties, moge
Ik IT verzoeken t> dienaangaande met afdeling D in ver-
binding te stellen*

cR*B*f 81.10*1960



Beantwoording nog openstaande vragen van Sardine,
schrijven no S318, dd» 15.3*1949*

Ad at) Poll t i eire bondgenoten van de G. P.!?. In Bader land si|» onbekend.
W01 heeft de partij la 1948 ea 194© pogingen gedaan om te ko»
mem tot de opatelling vaa "gemengde" oandldatenll,Jitten voor d«
verkiezingen, doch si J hoeft daarbij geen andere politieke
pertijen kunnen bereiken,
Ben poging, in 1950 ondernonen om ter gelegenheid van de ver»
kiezing yan de Provlnölale Staten, In samenwerking met de Oud*
S. D. A, r, een gemengde oandldatenlijat aamen te stellen, laad
schipbreuk wegens da weigerachtige houding van de zijde der
leden van da Oude 8*D**,P.,

Ad b) Communie t i *o hè vertegenwoordiger» In Sar at e en Tweede Kaaaar
dar Staten Oeneraal zijn alnda 1948?
1} Sera te Kamer

Antonlua Dionyalua SCHOOTHNBSRÖ (geb, 24.8.1910 ta Amaterdam,
wonende te Amaterdam) ;
Jaoob KïAKBEïTBURO (geb. 8848.1899 te, Amsterdam, wonende ta
ta A mat er dam) t
Dra* Joseph VAN 3ANTKR (geb* 7»3,1908 te Rotterdam, wonenda
ta A mat er dam j
Johannas Pi «te» SCHALK1R (geb, 16.18.1914 te Delsft^.r,
wonende ta fi'otter&w) .

S) Tweede Kamer
Gerban WM&PAB (geb* 87.9*1312 ta Amaterdam, wonende ta
Amsterdam) ;
Saul (Paul) DB QROöT (geb. 19*7.1899 te Amatardam, wonende
ta Amaterdam) t
Oornelie BOR8T (geb. 1.2.1891 ta Moord Soharwotida, wonenda
te Hilversum} ;
Hendrioua OOBT̂ AK (geb, 85.4,1908 te Amaterdam, wonenda
ta
3"an HOOÖCARSPU, (geb. 6.8*18®3 t a Aiatftardamt wonenda ta
Rotterdam) (
Jan HAKSH (geb* 13.10.1912 te Flnat erwolde , wonende ta

;
Mr. Dr, Sanno Julea 8TOKTIS (geb. &3*6»19ül ta Amaterdam»
wonenda ta Amaterdam};
Josef Hubert HERMANS (geb* 30,10.1898 te Taal», wonende
ta Taal») ,

- Voor wat *
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Voor «af betreft de bezetting der commlBsieo van de Staten
Generaal zij vermeld, dat alleen de f woede Kamer deze kent*
Boor de Eerste Kamer worden geen oomraissiea gevormd*
Hieronder volgen de namen van ooornxmisten met daarachter d«
consul esi es waarin zij als lid of plaatsvervangend lid zitting
hebben:

Jan HOOOOARSPSLï Commissie voor de Bljketiltgavaa
Commissie voor de Belastingen
Commissie voor het Onderwijs (
Commissie voor de middenstand tpl*v«)

Begexingabeleid 1940-194S

Peul SE ORQOTt

Mr*Br»B*J» STOKVTSt

Jan

Oommlasle voor de R^kaultgaveii (pl*v#)
voor de Sooiale verzekering

Oa&mleele voor Privaat» en Strafreobt
Enquête-oonsdaaie legerlngebeiald 1940-1945

Oora»ii»8ie voor de Bela «tingen (pi. v.)
Coramlesle voor de Landbouw (pi, v,)
Coimlwl» voor de Soolale Termekerlag
Oofflmlasie voor de Middenstand
Ooraslftsle voor flerzoekaohriften (pi. v.)

Hendrleme

Coraell»

Ctorbem

voor liet Ondeml ja
Ooimnleala Toor Opanbara Werkea9 Terlee«r
en Jteterataat (p

voor de landbouw

voor Openbare werken» Verkeer
en Waterstaat*

Br* B.J.
Henrlous OORTZAK:

In de commissies, welke in de Tweede Kamer van de Staten Generaal
gevorzsd zijn voor de Rijksbegroting, zijn opgenomen?

Hoofdstuk IV (Departement van Justitie)
Hoofdstuk IXA (Departement van Wederopbouw

en Volkshuisvesting)
Hoofdstuk 1H (Departement van Verkeer

en Waterstaat)
Hoofdstuk X (Departement van Soononlsohe

Zaken)
Hoofdstuk UI (Departement van Sooiale

Zaken)»

Ad e)In de Regering zijn geen vertegenwoordigers van de C.P.N.
opgenoaen.

Ad h)Behol7e in de bestaande jeugd~organiaatd.es, welke geheel geleld
worden door ooBBaunlaten, nl, het Algemeen Nederlandji Jeugd
Verbond, de Nederlandse Pionier» Bond (1S-14-jarigen) en de
Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd, is de invloed
van de O.P.N» ia Nederlandse Jeugdverenigingen zeer gering.

Gerben

jan HOOGCARSPELï

Jan

Kinderen beneden de twaalf Jaar worden niet in een
organisatie «aaengebraoht. Ongetwijfeld beseffen de leider* va*

* het »
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bet A.M,J4T» er de weerde •van, deze kinderen tooh bijeen te
houden» teneinde daarmede later de rijen -van hun organisatie
te versterken. Bit geschiedt eohter In versehtllende gemeenten
op andere wijze» zodat van een centraal gelelde aotie voor d*
beïnvloeding van jonge kinderen niet gesproken kam worden»
In deze la het organiseren van bijv, 3t. Nleolaasf eesten voor
kinderen vrij algemees In gebruik* Tavsns hoopt iaën hierdoor
vanzelf «prekend invloed te kunnen oefenen op de ouders*:,
Te Amsterdam werd een min of meer als permanent bedoelde
organisatie met sterk eotswanistiaohe inslag voor kinderen
beneden de IS Jaar opgericht» t. w» de "Stichting Klndejrult»
zending Hilandem".

De eoaasanistische partij toonde zleh kennelijk bedueht voor
de groeiende, vruchtbare samenwerking tussen overheid**
Instant. l ee (waaronder de Politie) en de arbeidersbevolking
der "Eilanden" (een ze«r proletarische buurt} te Amsterdam
in de eerder opgerichte "Stlehting Wijkoentrum Eilanden".
Deze samenwerking dreigdo da politieke oogmerken dar C.P.N.,
O.B. het verscherpen van de klaaaetegenatelllngem, in de weg
te staan, zodat in het geheim voorbereidingen werden getroffen
voor de organisatie van een onder eoramunl «t i aofae invloed' ataan-
de vereniging» Deze weyd ongeveer een maenö na a e "Stichting
Wijkcentrum Eilanden" bij «ote opgericht, onder de naam
"Stichting Kind «r ui t «en d Ing Eilanden*. Hierin nemen deal de
Nederlandse Trouwen Beweging, het Algemeen Nederland» Jeugd
Tartend en de afdelingen "K&ttenburg* en "wlttenburg" van het
overkoepelende "Amsterdam» Speeltuin Verbond*',
Be hl er bedoeld e afdelingen hebben hierin, op Instigatie van
üonssunistiach gezinde afdelingsbestuurders, bulten medeweten
van het Amsterdams Speeltuin Ter bond gehandeld, door zien
eigendunkelijk bij ds oomrauniatieühe organisatie aam ts «luiten*

In het bestuur van de*Stlehting Kinderuitzending
hebben zittingz

J m
aooba üornelia TSLBIAH {geb« 84*8.1901 te Amsterdaja, wonende

te Amsterdam) i
Oeslna Oatharlna VAK OOSTTEEH-TAH 2WOI (geb, 1»1»1914 te

Amsterdam, wonende te Amsterdan} »
voor het A *.Y. *

>ÏFfaneïaous'"7&S BHSSTOORT (geb. S8* 13» 1925 te Amsterdam, wonende
te Amsterdam);

leendert HART?̂ H (geb* 7»3»1«S8 te Amsterdam,, wonende te
Amsterdam).

Na het aanvankelijke sueoea ging het de "Stichting STlnderuit»
asending II landen** niet voor de wind* Ha enkels vergeefse po-
gingen la het tenslotte gelukt in Sc h oor l een vaeantlaterreii*
voor de kinderen t s vinden* Het genoemde "Amsterdam Speeltuin
Verbond" wees echter het verzoek tm leidsters ter beschikking
te stellen van de hand*
Enkele niet-corasrianletische bestuurders spraken reeds hun
twijfel uit over de Juistheid van hun aetieve Medewerking

* aan wat -
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aam wat sij steeds moor «i§ een streven naar politieke invloed
gingen alen. Tenslotte weea het gemeentebestuur van Anjaterdaja
eet verdoek om subsidie af.

Ia 1980 werden omtrent de *Stiehting Kindemitzending Eilanden"
geen berichten ontvangen* WaaraöhljïïlijlE werd de activiteit
daarvan overgenoinen door het s.g. "Landelijk Comité Kinder-
uitzending", gevestigd aas de Bloemgraeht 76-11 te Amaterdaa,
t .h.TT. Luoia lOSTlK-HILLSfï, geb, 83*3*1916 te Utrecht» in
1949 beat uur si ld Iran de Nederlandse Trouwen Beweging»
Aan dit comité, dat in de zomer vsn 1950 werd opgericht» wordt
daelgenomen door leden van de N.V.B., da E.V.C, en verschillen-
de buurt* en «peeltttinverenigingen* m leiding berust eehtey
voornamelijk ia handen van N.V.B.-leden.
Zn de^zomermaanden van net lopende jear or&aniaeerde dit
eooite een raeka van Ilndarkampen te ttohelen (gemeente Apel-
doorn), Glroo 1*400 kinderen tot 14 jfar namen hieraan deel,
In da kampen werd. voor zo?er bekend geworden ia, geen politiek*
propaganda gevoerd»

In 1947 werden in aen zestal plaatsen in Nederland z.g„
"Jeugdparleraenten* opgerioht mat het doel hier jongeren bijeen
te brengen in beepreklngen over velerlei raaataohappelijke aan-
gelegenheden, In getrouwe navolging van hetgeen verhandeld
wordt in het ragaringaparlesant*
Het betrof biet |onger«n tiit vefsefiillende râ ataenappelijka
milieu'B en van varaofelllenda politieke opvatting*
Fat Herenöeel der "jeugdparlementen" ia sleohta enige walen in
vergadering bijeen geveest. Alleen te Amaterdam waa de be-
langstelling aanvankelijk groter* Voornamelijk in daee gemeente
heeft da O.P.N, aerieu» geprobeerd daarin vatte voet te krijgen»
In de bijeenkomsten werd regelmatig het optreden geoonvtateeird
van de bekende oo-mtmiat Faro UB BAKTHSR (20.6.19eS) die eea
enkele saai» wagen» de onervarenheid van de andere leden» er in
slaagde een oooesuniatisoh voorstel een goedtontvangst te be-
reiden.

Siada de zomer van 1940 werd eohter van geen der "jeugdparle*
menten" enig bericht van eotie ontvangen*

T oor zover betreft de oosaauniBtisohe invloeden in culturele
lgingen kan gezegd worden, dat deze vrijwel nihil is

t en haaf op dit terrein werkzame smntelorganiaatie, de
Bond voer Cultuur (A, B. G.), waarbij zich de Bond

van Socialist i eahe Zang* en Muziekverenigingen federatief heeft
aangesloten, sijn geen verenigingen bekend, waarin de invloed
der oonaaaniaten «erkbaar ie*

Voor wat betreft de «jommuniitlaohe infiltratie in Kunst enaar e-
organiaatiea en wel met name de Kederlandae Federatie van
Beroepsverenigingen van Kunstenaar a nô e naar het inraiödel»
onder no 35249, dd. 8 S. 8. 1950 toegezonden afzonderlijk rapport
verwezen worden»

13e studieolube romdî i het orgaan "!>e Tri je Kathedeir* (inadddel*
opgeheven) oorspronkelijk bestemd OM het gesprek gaande te

- houden *
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houden tussen eorajasnlsten en niet-aoismuniaten bestonden In
zodanig gering aantal en waren dermate weinig actief f dat
aangenomen wordt » dat zij uitsluitend die personen bereikten,
welk» tooh reeds sympethle voor de communistische learstellin-
gen koesterden. Zie in dit verband ook mijn «er iaagö

rapport n© 8578S.

Ba belangstelling van da communistische partij voor veri
maatschappen.Ik werk kan geacht worden in hoof d»

:af ta SEijnV
Toorts is bekend, dat van oojamuniatische aijde gedurende
lange tijd pogingen in het werk werden gesteld een belang-
rijke plaats in te nemen in da Nederlandse Vereniging «en
Ex-Polltlake Gevangenen*

fcoals bekend werd in 1949 door het hoofdbestuur bekend ge-
naakt, dat het lidi&aataohap van da C*P»F, onverenigbaar is
mat dat van da H,V»1*P,&.» uittreding der communisten en
stiahting van een eigen organisatie onder da naaa "Terenlgd
Terzet 1940-194S" was hiervan hst gevolg*

eke verenigingen, waarin aioh merkbaar, openlijk of
ïg» Henige inloèfl van d* Ö*P*H« sra voordoen,
niet bakend,

Ad 1} Reeds in 1948 werd in porti jloringen uiteengezet» dat aoainige
daartoe geëigende partijleden zioh dienden in te dringen in
de kringen van de Partij van de Arbeid en het Nederlands
Verbond van Vakverenigingen,

Behalve het voeren van individuele noties door O» P, H, -l eden
in deze organisaties, beoogd* mm door beïnvloeding van on*
tevredenen tevens d* oprichting van z*g* disoussleoluba,
teneinde te komen tot een meer georganiseerde oppositie tegen
de huidige bestuur sleden,

Men hoopte alzo voldoende wantrouwen tegen da leidere ta kunnen
kwekan om deze ep reglementaire wijze tot aftraden te dwingen
en bij do verkiezing van andera leiders de communistische ledan
naar voren te kunnen brengen»

Ofsohoon niet bakend is op welke wijze en aan wie opdraehten
werden verstrekt voor het verkrijgen van i nl i oh tingen betref-
fenda andera politieke partijen, moet voor zfcker worden aanga*
nomen, daar gulle* een enkele maal uit Ingekomen berichten bleek»
dat C. P,K. -functionarissen op da hoogte wiran betreffende in*
t erna aangelegenheden ven da Partij van da Arbeid,

Da C»P*H* heeft tot op heden weinig resultaten geboekt bij
haar pogingen da P. v.d. A, en het F.?.V. te infiltreren*

f n.


