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Betreft: "111ega1e• ROP. 

. J!R!IOlJWELia. 

0 
12 Juni 1952 • 

laar van bet.ro:.~a£ zi;de heden verd ""rno-n, zal de 
zich uit het openbare po1itieke leven teruggetrokteft heb
bende UVOLU!'IOIBAIR COMMUIUSTISOHE PAR'fLT sieh voonsetten 
oader de naa• ~ GESCBIIDIWIDI{J GEIIOO'J.'SCHAP (A.G.G.) 
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UITTREKSEL 

Uit OD 262 Naam: Rev. Comm. Partij (Openb. Verg.) 

Voor OD 81 Naam: Rev. Co nun. Partij (Led en) 

Ag. nr: 120905 Afz. : ID R 'd''tm Datum: 17/10/51 

Aard van het stuk: Versla,g J'.esloten ledenverg. R.C.P.- Afd. R 'd"~.ID 

Uitgetr. door: ORdJ Op aanwijzing van : BIV 

Datum: 28/11/51 

it 10185 - 51 - 116 2 



~ 18 November _1_9_4_9_.-___ _ 

:::---- \ '-' .. ' 

D.F. STEENIS, wonende te Bussum, 
Regentesse1aan No.45. ~ 

--------------------------------~ 

@, • 
!. 
fv· 

ANTWOORD op Uw brieven No.46807/ 
van 15 October 1948 en 4 Octpber 1949.-

------~--~~i~~----------~f~~------
~~~bA ~ Bij bovengenoemd adres is enige malen op onopvallende 
~~~ \ wijze een onderzoek ingesteld naar de eventue1e aanwezigheid 

van een lid der Engelse Trotzkisten Organisatie, doch tot op 

heden is hiervan echter nog niets geb1eken.-

Dezerzijds b1ijft de aandacht op de betreffende aange1egen

heid gevestigd.-
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liiNISTERIE VA'N 
Bnn~lJLANDSE ZAKEN 

No.: B.46807 

,, ... ucr.: D.F.Steenis 
-IV." RD.3 

's-Gravenhage, 4 October 1949 

Me-t verwijzing naa.r mijn brief' van 1~ Oetober 1948 bo. 
46807 waarin werd gesigna1eerd dat bij de U bekende D.F. 

( 28-10..192~) wonende te Uwent, wellicht een lid 
an e Engelse Trotzkisten-o:rganisatie zou komen logeren, 

moge ik U verzoeken mij te willen doen berich~en of U 
daarom.trent wellicht nog :iets is kunnen blijken. 

Aan de Heer 
Commissaris van Politie 
te JlUS§Uit1. 

BET HOOFD VAl'~ DE DIENST, 
Namens deze, 

J.G.Crabbendasn. 
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Velgno. 

notitie c. (i} -2-·0CT.·\948· 

· ~p A CD/II & tfJ. ' ;; : 
Van betrouwbare zi jde werd vernomen, dat -·--· . ~r. . 

~Edward GRANT (lid van de Britse Trotakisten Organisatie) 
Ultgenodigd is door 2 bekende Hollandse Trotskisten, ~ 

'f. ~ 1 1 n •. l. Ferr~ VERiqJEY en Dago STE~Jji.§. teneinde het mogeli jk . 
te maken at· Br~tse en Nederlandse leden van bovengenoemde 
organisatie over en weer de vacantie bij elkaar gaan door
brengen met gesloten be en. 
STEENIS zou Regentesselaan Bussum wonen. 

28.9.48 

1569 L.l?. 



UITTREKSEL 

Voor ..... JJ.D ......... 81 ........................................ . ........... Naam .... Rev.o.lut.ionnair. .... Gomm •. Pa.r.ti.j. .... .(.l.ed.en..). ........ .. 

Origineel in .. . ...OD . .303 ........... . . ........ Naam ....... C. •. P. •. N ..... ~le.d.en. ................................................................................................. . 

Volgnr .............. Ag.nr ..... 3.73.52 .............. Aard van het stuk ... Aanvullin.gs.ra.pp.ort. commun.isten • 

............... Afz ................ I.D ....... Ame.rs.f.oor.t ........................................... Datum ........ ) •. 6 •. 48 ................. . 

Aart de WAAL, geboren '26 Februari 1906 te Amersfoort, electrcien, 
gehuwd met: Catharina Ris, geboren 13 Juli 1913 te Wormerveer, 
wonende Jasmijnstraat 4 te Amersfoort, zou lid zijn van de R.C.P. 
Hij stond voor 1940 bekend a~s anarchist. 

Uitgetrokken door ............ H.d .• G .................... : ..................................... Afd./Sectie ...... A.CD ..... 4 ......................... Datum ............. 3.9 ... 48 ... 

Op aanwijzing van ............................................................................................ . 

@ 5030- '48 
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.A0.res Ernst Yfulder is tha.ns Nwe Kerkstra.a.t 38 te 
Amsterdam. 
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k~1 ~ oD 1.21s

~.a... "'lt-. ~t~. ~t-
:t61r-r $, 
.:; .. 1 ~. ~-. ]ktA,....,,.u.._.a, HOLLL'..ND -----

'X il_e BOF;;g_ . ..!.-~.?:_he;tm. Mer.1ber of the Central Caurilittee of the Dutch 
section of t:1e IVth International and 
ap'!_)a.rentl.; · an important uember of the Party. 

J'. QQ,!:lBRll~.-~;~-!!~·~c.E,~_!o~ll~S..:.. Born :::.t :!JeLt on 25.2.1913. J.,ddress: 19, Stu~rven
st:i.~r at, .~.iluster<iE:.m. Journal;ist. Economic Secretary 
of the Dutch '.!.'rots~:.rist Party. Head of t:1e 
Central CotTnittee of the ~utch section. of the 

''--
f.. DOLlliV'J.N. .1'iillem F. --- ---- .-... ~ ... --... --~ .... ------

. t J.b..N;:.Y;!'Y. :ivf..''.rinus H~ ,.. _ ... _ --~-·----~----

IVth Intern.:-.. tional. J:..ttended the Paris Conference. 
of the IVth International held on ~.k.rch 5th 1946. 
~'he meetint; was raided b~' the French Police and 
all those t:d:;tendinz ;rere arres·ced. Combrink Y£.S 

l:. .. ter releu.se(l after questioning. Editor of the 
Pr:.rti organ 11De RooC.e October". Reportec't to be 
t!1c intermcdic..r i between the Dutch section ~::..nd 
t~e J!'oreign Sections of the IVtr ... Internat:i.onal 
::;.nd also to i'.andle all Indian questions for the 
Dutch Party-. 

Meu.iber of ·(;he Central Cor.uni ttee of the Dutcl': 
irotsk.··ist Party. (1947). 

Born 9. 7.1894, 
One time chief editor o:,~ ·(;he Dutch Coz;ununist 
Paper "De Zanier". In 1)112 joined the S.D.P. 
and lll. ter the C .P. H. (Dutch Comr.mnist Pe.rt;;'). 
Ho brolce OJ.'f reL.tions with the c.p.:rr. because 
o:. 'leftist 1 op:_Josition. Joined the Dutch 
'I-rotE:t;:·ist Pr..rt;;· and was ver~· E:.ctive during the 
Ger-,:ian occupation. Wf:..s arrested by the Gestapo 
in M£·rch 1942 and s}J.ot with several other 
prominent ;rrotsk;:rists on J..:pril 13th 1942. 

Member of the Central Cormni ttee at' the Dutch 
trotsk.,-ist Party. (1947). 

(l·:ickna::ac V'.::.OL). 
Mer,lber of the Dutch Trotsk~·ist Party. Born at 
L1nsterdDLJ. 5.1.1922. .Address~Prisengracl1t /:3A-2()-""I'IO'I;:..,. 't.;). 
i'.msterdDLl. One-·time publisher of the Pape:t' // 
ttDe COf:Jmunist 11 - in o::::~Josition to the Dutch 
Co,~mmnist Po.rt./ in Holland. There wt::..s only one 
iss:;,e o:i.:' 11De Co:;munist". J...fter be stopped its 
publication it is reported t~'!f~t .Ferarez joined 
t;1e i'rotsk.dst Party. 

Me::1'ber o:. the Central Co:uuui ttee of the Dutch 
Trotsk, ist Party. (April 1947) • 

DescJ ibed ~:>.s <:. Dutch 'rrotsk~:ist though he h£,s been 
L.iso.•med by the P£.r-~y. 
Born 18.7.1925 at The Hague. 
Durirg the war we.s E. member of the 88rd SS. 
Grenadier Regiment. ~ent underground ~fter the 
Ger;.an capitulc.tion. In l&..rch 191+-7 v1z,s arrested 
bf the .Dutch authorities for having served in the 
:Dutch SS. In May 1947 the Dutch Trotsk:rist 
PE-rt~.- w·<:..rned the R.C.P. (British Part;;;-) that in 
t:;.eir opinion J·i:.:NSI:n was not to be trusted, though 
nothing could be proved against him and advised 
the R.C.P. not to maintain an:;" contacts with J;:.n:sen. 
i~ddress: 10~ .. 0, Hoefkf:..de, The Hague, 
Spea1·~s French, Ger:.:ihn, English and SOi::te It8.lian. 
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J!QLLAND (C?._ontintwd). 

Reported to be the liaison between the Dqtch and 
Ger-t>lL'.n Trotsh."Yists Groups. In October 1945 
travelled to Gerrnar.{\r in connection with a report 
she ;'12.s compiling on the Ger:.;.-u;.n section of the 
IVth In-Gern2.tional. J,.ddress: Raamstraat 4-, ilelft. 
(194-5). 

Born 3.ll.l896. 
First cmne to notice in the political world by 
his "Libert/ MoveG~ent". Refust;;d to be con· 
scripted in 1917~::.nd 'wc.s iinprisoned for 14- 1~1onths. 
BecD.Be c. rt:volutionary M.arxist. Lu.ter joined 
tl1.c C .P. !!. (Dutch Communist Pe.rty). Broke off 
relations with the C.P.H. in 1927 and in 1929 
l1.clped to for'.:! the Dutch Trotskyist Pc..rt-.r. 
Worked c:cctivel:r during the Ger:nan occupation. 
vr~~s !l.rrosted in March 194-2 n.nd shot bj· the 
Ger-.ac.ns on 13.4.194-2 together with sever£:.1 ot~1er 
praninent Dutcb 'I'rotskyists. 

(Nicknm~e Dick VERVOORN). 
Ol·ganising Sec1~tary of the Dutch Trotsk:-ist Party. 
Born at Wulpen (Ge::c;:.iany) on 28.12.1902 • 
.Address: Nieuwe Kerkstra2.t 50 I, .blnsterdar::. 
Editor af the Dutch Trotskyist organ 11 De Tribune". 
Also a Be::ib0r of the Central Ccmrnittee of the 
Dutcn section of the IVth Intern&.tional. 

Mei'lbE'r of the Central Committee of the Dutch 
'.:CrotskJist Part~r, (194-7). 

Politict:u Secretr:..ry of the Dutch 'rrotskyist Pc.rty. 
Eorn at Junster&.•ut1 3.8.1915. Shoem.."Lker and sho-p 
n.ssistn.nt. Address: Henriette Ronnerplein 
1Dsterdc.·:.m (Zuid). Reported in 194-5 to be the 
contc.ct between the British and Dutch Trotskyist 
Groups. Married to Gijsberta BLA.UW. Dutch 
Police consider SL'.nten a dangerous person. 

One of the founders of the Dutch section of the 
IVth Interm:,tional. Sinco his youth h'"-d bt.ien 
c. me•·ab£;r of the Worker• s MovenJent-. In 1907 w:.s 
chosen <.:.s S.D.l;..P. representc.t:j.ve for Zwolle. 
Member of the Railwo.y Union. In 19ll joined the 
S.D.P. Went to Indonesia i"n 1913. There he 
org:;~nisod the S.D. V. and laid the foundatio11s for· 
tl:~e l.'r,:.de Union Moveraent. ·In 1920 was repres!;lntc.tive 
at t 1e 2nd World. Congress of' the Comintern and 
Secret&.r;;~ of the C'-.lonial Ccm.-nission under the 
pr6sidency of Lenin. Went to China ~s r.Qprosentutive 
of the Comintern. Owing to 11 leftist11 op:;>osition w;:,s 
e~cpel::(,ed frOli1 the C.P.H. (Dutch Communist Party) 
in 1925. Helped to form the Dutch Trotskyist Part:· 
in 1929. Meii1ber of Parliament. Signed the founda
tion stc.tutes of the IVth International. Later bc.d 
differences 'With Trotskf. Y.Tas arrested by the 
Ger:-.:u:~ns in M..'lrch 1942. Questioned by the Gestapo 
and shot by the Gerr:a.ns on 13th April 194-2 with otoor 
prominent Trotsk;,rists. 
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When the Dutch 'l'rotskyist PL'.rty started a 
publishing business in ~~sterdrun, TIEQill~~ was ~p
pointed its business manager. (1945). 

W~s in touch with the R.C.P. (British Trotsk;_,ist 
P£:.rty) to ~rro.nge for the regular exchange of 
Party pc~ers eto. 
Adc.1ress in 1945: Oltma.nstraa.t 11~, The Hague. 

Mewber of' the Centrcl. Oocnni ttee of the Dutch 
Trotsk~·ist P::-J.~ty. (1947). 
Report0d t~t he was to represent the Dutch section 
of' IVth Intern2..tional e:.t the l>.nnua.l Congress of 
the R.C.P. (British Section) held on 24th August 
1947. 

In December 19L~ reported to be the leader of a 
Trotskj"ist group in iunsterd.run. Described as a 
fo.m;.tic. .ABed 30-.35 yrs. Le.st known address: 
Noorden luustellann, 116, .t.msterdarn. 
Durin:; the WP.r be m-mt::ld a fc..ctor-.r, where it is sai<l, 
he employed only mer;1bcrs of his organisation. 

Dutch ~-rotsk;:,rist. 
.i:..ddress: Ruivenstro.sse 13, Del:ft. 



l 

afdeeling: 1-.fa.rinestaf 
Bure~u Inlichti~gen. 

class: 

dG. I G E H E I M J 
Aan het Hoofd van de Centrale 

Veiligheidsdienst BUREAU 
68 l -II· 

1V.'' Javastraat. / 
I 

's-G r a v e n h a g e. 

uw kenmerk uw brief van ons nummer 's-Gravenhage, 

NO 0442/1 den 8 October 194 7. 

onderwerp: 

bijlagen: ~--~ .... -r 2.7.; 'M.. ··,_. '11- ~ ~ IJP 

t 
Naar aanleiding van Uw schrijven K.A. 2126~ 

heb ik de eer U mede te delen, dat de Inlichtingen
Officier te Amsterdam aan een en ander de volgende 
inlichtingen toevoegt: 

1 De Heer Combrink en nog een persoon, respectieve-
lijk voorzitter en secretaris van de Revolutionnair 
Communistische Partij zouden werkzaam zijn bij een 
bureau van bet Ministerie van Oorlog. Dit bureau is 

I·A ~ v~ onder andere belast met het onderhoud van vliegvelden. 
#If• ~ -~ ,De genoemde personen zouden voor dit bureau Nederland 

~
~L,,•',J. • per auto bereizen. Het hoofd van di t bureau zou de 

~ van Overheidswege ingesteld onderzoek naar de betrouw-
w ~· ~~ .. Kolonel Kok zijn, die bezwaar zou h.ebbengemaakt tegen een 

ft. baarheid van onder hem res sorterend--·personeel, daar hi j 
persoonlijk voor de zuiverheid van zijn personeel 
zorgde. 

Zijn aandacht zou gevestigd zijn op de bovenge
noemde bestuursleden van de R.C.P. 

Afschrift .: 
Hoofd Afd. G.S.III 
van de Gen. Star. 

~"""" ~''·~. ·'~ 39497- '46 

Het wnd. Hoofd Bureau Inlichtingen, 
De Kapitein-Luitenant ter Zee KMR, 

K.Ho Schilp. 
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GEMEENTEPOLITIE EINDH0o¥EN 

AAN: 

de heer J.G. Crabbendam, 

Javastraat 68, 

's-GRAVENHAGE. 

r2 9 SEP.I947. ' 

1 ACD/ tlrr"f .. -
' 

U~,., 
<D·'·' 

.J 

I 
i 
' ,, 

Uw kenmerk 

I 
Uw brief van I Ons kenmerk EINDHOVEN 

B.X~_..,. 

~~Js25~r~ 
13 Mrt. 1947. 111/47 I.D. 
19 Sept.1947. 

26 September 1947. 

R.C.P. 

Bijlagen 

Naar aanleiding van Uw bovenvermelde brieven 
heb ik de eer U te berichten, dat bij mijn dienst de na
volgende gegevens bekend zijn omtrent de RoC.P. te Eind
hoven. 

De afdeling alhier bestaat uit drie actieve personen, 
te weten: 

\/ 1. 
'• 

PHILLIPUS GRAVE, geboren te Onstwedde op 28 Februari 
1908; gehuwd; Nederlander; van beroep· grondw~rker; wo
nende te Eindhoven, Kreuge1straat 44; Grave is een ac
tief werker. Iii..j ... _g.e..e.!:t~-a-Slll.h~""'"~~J; in de le~. 
vp.n Trg:tsQ:.. Hi j is tevens 'bezorger van he1t"15Iad 11 De · 
Tri'5une". Het aantal a bonne's is 60, ·m.eesta1 1eden van 
de C.P.N. -

. 'j 2. 

.\ ~ '· 

~ 3. 
\~ 

Aan het onderricht in de leer van Trotsky wordt 
deelgenomen door: 
HEID~AN BRON, geboren te Brunssum, 14 Mei 1923; van be-
roep mlJnwerker; wonende bij Grave, Kreugelstraat 44 

'' 

te Eindhoven; 
1 

ADRI.ANUS CORNELIS SPRUIJT, geboren te Stratum ( Eindhovep; 
op 1 Mei 1918; ongehuwd; Neder1ander; van beroep leer- .. 
ling-meubelmaker; wonende te Eindhoven, Wilgenrooss:tr ... l.j 
Beiden zijn medewerkers van Grave. · i 

Door bovengenoemde personen wordt deelgenomen aan de Lan~j 
delijke Conferentie van de R.C.P. te Amsterdam op 27 en:2~ 

. I 
S ep t ember a. s • ,_..,.- · . . 1 

De abonne's van de Tribune zijn momenteel'nog niet · • 
bekend, doch zullen vermoede1ijk zeer binnenkort worden 
doorgegeven. 

Politie, 
Typ. 

Co11. 

"I 

.J 
' .. ~ 1 

~~~~~----------~~~~~~~~~~~~~~--~~·-~;~-~~'·~·~~·~::~0~m~~~~-~~~--·-
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A1J,IEi) QNSORSHlP (NEll'i~i.J".._;:'_"'_:_ •.•. __ _ _ _ _ ___ _ 

f[UITGeB(>EKr~ .. Jf I VERTROUWELIJK I 
Aard v. h. stuk Soort correspondentie (VIO/T) Lp/Exp 

Agt-nr. 

w1et • 
CENSUUR· 
RAPPORT 

Nr.411l7 

AFZENDER: GEADRESSEERDE: Datum (Cp.datum v.poUstempel) 

. ~ ,,_: '· 

........ -- ® .. · 
B. Bolmerp1eta.3. XI _ 
a.ter&a.-z 

• Taal 

AD RES: 
(Cq:p-laats v. terpostbezorging) 

Vorige rapporten: .. 

< • ' • ,j 
f 

Nadere behandeling van het stuk: lnstanties, aarj welke dit rapport :rordt ~ezon~en: 
Aangehouden I Voorl. aangehouden I Vrijgegeven 
Teru11 afzender I Bijgevoegd I Ge{otografeerd - J_ ---- ... -...-Jt Ja"DA ' ~ -------·- -

·~-

KantooriGroep • Afd./Tafel Censor Controle Datum, waarop gecensureerd: Medewerking aan: 

N.B. 

1 U-6-47. 

V.:rtaUac. 
Waarde part13a•aoot Altweta, 
h o,.._w Tall ••• we:rbll~k iater•t1-11st1aoh•soala11at1.ehe 
bnedal b. llaits)U4 Sa lllet all• .. _.r belaapoijk, toell het 
kellt Jd.3 VOOPt: 4.d fle aege11jlr:M4ea t&art• oak •er aroot 
meet•• s13•t •lat le at••te:rreu.r 4e .. 1tae arbe14era u 
lalla •• de arMidere 1a aatle:r. lawtea !lMft aetsol.aer4. 
wat 1113 pers.-11jk '-'r•ftt n atl eo nr4_. ... ,u~ 
tijd ce41d'ea4• _•• eorlc • -~· -.....r 1 vatler •• bt'~_..... •l'11•• 
al_ s l.t•• -...r hlea ae•lMpt •_ aoott terac te ker••J ld.p 
............ ,. wert. 4oer •• Jrad '• ... c•ftkot•• ........ ia ... 
Uti-le HY.ol:att.-tre r.,.....aRJ td.lJl ~ -~ 
1&-.a•r ••• ul• laar 1a he eea.e•atrattebap Jtaftaal:Jrlek,. 
lkaelt at Sa de 1e141ac ft.ll _. 11lagal.e cr-P (welD ao:k 
t1~d••• de oorloa tot ••'tie vall ae Iat•r•U-.~ .. proelalae. •r-
4e). Oaae 'bfteat, is •.• nip1 clle •t •beaeeclelt• 111aal•r 4e 
oerlec ••rsta4 1a all• la.llClea) J Ofti'Al -..r4ea put1a .. et•• 
4ooic•scllotea •• c•arreste.rct ft ....... illter•tt-.lfittse~M 
Pl'OJ.l&Pa4af ••raeas l• ese bent .. ~bJ Y001' h•t ·~
c•weltea. art. 'f'OG!'bee14 vaa Sarl Mellbeeht • Beta Jta•&'-•1 
1• 4e 1'01'1 .. oorloc 1s lliat veqeefs ••---'• let •s ?001' •• 
••• l.temoellcelld .,abeol \ Wtl Iteadea 4e ..-a)aa• die t.t 4• 
••rschr1kke11jke aecleJ'laal vaa het Daitse proleurtaa' ill ....... 

Bovenstaande mededeeling werd verkregen uit particuliere correspondentie en de vertrouwelijke aard daarvan dient steeds in acht 
te·worden genomen. 
In verband hiermede moet deze mededeeling slechts ter kennis worden gebracht van die officieele instanties, voor welke zij van 
belang kan worden geacht. 



het _jaar 1933 1•1dd~Jl •• wist••• dat a1et de arbeiders maar de 
- verra4eUJk• pol1t1ek der -o!'f1~1eb_ partijea daaraall schuldi.:B 
wa.rea,. · · ' - -· ·", · · · 
W13 w1stell, dat a11ee• h~t revo:tut1-1re voor1Mel4 vaa de 

. arbeiders uit de_alldere: laue• ,.llie koa helpea 0111 de aederlaa•• 
u bona te 11:-..:: ea Bltl~r de 4oecl•teek toe te brenc••· 
Oils prograa is dat vaa &rx, Leala, ~ebkaeeht. De OJI.twikkel1J11 
vaa cmze bewe1illC is buitegewooa ••1112k, zoal!! 3ullie becrijpta 
tegea de stroom ep ••••• ., 11ettemta bevi:He:n zieh 1a alle were14-
4e1ea part!,•• •• partij&eaote~ aeala 3111.1te selt )lebt OlldervOJl•. 
4e.a. De sta.llaltr\Q n"ebll oas als de pest.,. om4at de ar'be1ders hee 
laager 1aoe aeer lere~t1u1ea, 4at oa.e· biiWJlq hlul wt"ke11.jlte 
belangei-ve~•l!~rd1d: •. lr Is ia AmeM.lra ee• comit6 a .lllericaD. 
eOIIIIittee ror~·BUJie~aa workers relie.t'( van &Jtze beweciaa), dat 
levensmiddelea aaar Buropese partijgenotea staurt. · 

~ w.g. Sal. Santen. 
In eea P .s. wordt no15 opp.;rltt_,~ dat brtetsJI!lrijver eea aaatal 
A.mer1kaanse boe-a- •• mat•riaal hee1't doea toekoaea aaa B.n.• 
Beutel" 1 ftehltqhauser. Sebulstr .5. W.ppertal- 1f1chl!Bcba1tsea-, 
wiens belaqstelll.Jlg veor de hem toeeesoJlden sehriftur•• even.wel 
verdweMn blljkt te zijn. 



.--------·, 
I.D. 

D E N H A A G. 
__ ,\ 

., 

·Doss .15/95. 
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~ 

REVOLlJTIOHNAIR PARTIJ 

Van betrouwbare zi_jde is medegedee1d, dat de hieronder -~ 
verme1de personen a1s lid zijn toegetreden tot de Revolu- ~ 
tionnair Comrnunistische Partij (R. C.P.), Afdeling Den Haag: .i 

1 1. Reinardus Josephus VAH DER HORST, geboren te Lith, 27 ; 
Maart 1897, opperman, wonende Rederijkerstraat 143 a1hier; ~ 

/2. Leendert SLAJ?PENDAL, geboren te ~Jieuwer\'.'erk a/d IJsse1,! 
30 Augustus 1892, huisschilder, wonende Van Koetsve1dstraat j 
30 a1hier; 1 

3. Pieter Henri TERLINGEN, geboren te 's-Gravenhage, 27 
/ Februar~ 1919, b1oemenkoopman, wonende Trekweg 33 alhier; 

:_... i....__.: ' 

Verzonden op 20 ~ei 1947. ' ---~------ --· .... 

~ ... ~-' .J ___ , aan: het Hoofd van de c. V .D., a1hier. 

L __ ~_-_-u_m_: _______ 1_J~~~~~----~~ 

/

v 
' 

~ 
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I • J., 
B E lr H A A G. 

Doss.l5/97. 
~~ . "-

REV OLUU: IOlifN'A IR PARTIJ: 

Van betrouwbare zijde \','erd vernomen1 dat als lid tot 
de Hevolutionnair Com.rrlunistische Partij (R.C,P.) is toege-
trederV _ · .. ' -

EV'a' 1?AHIS, gehorEi"n- te JJorpat; (Est land)', 19 Januar i 
1925, ·zonder bero·ep, Y.Jone.nde Fran9ols Valentijnstraat 39 
alhier. . ·· · · 

Zij is gE)huwd met Joris Andreas J3ER:iJAARDS, v'onende 
te Dordrecht, die haar tijdens de lJuitse bezetting in Est
land ontmoette. ~Iet huwelijk vras niet gelukkig en Ber
naards trachtte haar kwijt te raken, door haar over de Bel
eische grens te brengeri. Zij k~am echter terug, waarop Ber
naards haar de deur uitzette. Zij zocht toen haar toevlucht · 
bJ:j: 

Leendert Joh'annes TAICJAS 1 geboren te IJss~lmonde, 24 
. ,--._ ::aart 1908, chauffeur-monteur, ·:·onende :Jenne':':eg 152 alhier, 

die een zwager is van Bernaards voornoemd. 
Aldaar leerde zij: 

_/-t>traat 

Willem :l?rederik DOLLEhiAN'-, geboren alhier, 2 flei 1921, 
kruidenier, ''} onende Vre esv.: i jkstraat 689 a lh ier, kennen, die 
thans in het perceel -::•ran9ois Valentijg./39 alhier, met haar 

, in concubinaat leeft. 
Verzonden 
aan: 

op 29 IIei 1947. 
he t ·I o of d van de c • V. D. , a l hie r • 
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AMSTERDAM 

No. I.D. 294la-14/46. 
Dli.uflll: 

Uw brief: B.8565 dd.30.12.46 •. ~ 
Onderwerp: Inl. Gellecom e. a.·\';!1 

Amsterdam, 27 Maart 1947. 

. Volgno. \ 
Bijlagen: -

Geheim. 
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2Q M.WY,l'_ 
. , .~ :- ACD/I.t ;yt _I . 

'\,.:r• ... ~ ... ·~·"'. =->~:. . ,...:!"~ .. ;}·. . .f 
In• 8:E,twoo~d op· Uw bovenaangeb:a~l<ren"'orfe:f"'"\vol:'C1t medege
deeld, dat een nader onderzoek in deze aangelegenheid 
geen resul taat he eft opgeleverd. 

In het bevolkingsregister te dezer stede komen de door 
U bedoelde namen veelvuldig voor, zoodat het zonder nadere 
gegevens niet mogelDk is de identiteit vast te stellen, 
waarbjj bovendien nog komt dat de spelling der namen voor 
wijziging vatbaar is, omdat de narnen op klank zijn opgenomen. 

De naam KOLK zal waarschijnlijk het pseudoniem zijn van 
den stud~Theo van TIJN, die belast is met de scholing 
van de R.C.P.-ers. Zoodra hierover nadere byzonderheden 
bekend zijn zullen deze U worden toegezonden. 

VERZONDEN AAN: Hfd. C.V .D., Haag. F.2. 



B.X.ll996. 
~;:. 

R. .MN. 2x. GEHEI.M. 

Bevol~tionnair-Comm~
nistische :Partij. 

/ 
l 

. ; 

Volge.as een van betrotlwbare zijde ontvangen mede
deelingzo~ ale politiek secretarie van de afdoEindhoven 4er 
Bevolutionnair-Oommtlnistieahe Partij optreden zeker~ VOLKS, 
die tevens beetu~rslid zou zijn van de afd.Bouwvak der l.,.o. 

De funotie vnn Economiech secretaris der R.o.~. zou 
worden vel"IVuld door Plii GUVE,(schu.ilnaam BLOIS). 
. I~ moge U verzoe en mil, voor zoover nog niet is ge -
echied, in kennis te doen ste len met de personc:1lia enz. der 

. bovengenoemde personen, terwijl ik tevens -gaarne eenige in -
lichting*-'n zou ontvangen betreffende het a.Fcntal leden dezer 
afdeeling en omtrent de a~tiviteit, die van hen uitgaat. 

Ret resul taat ~an Uw onderzoek zie ik gaarne tegemoet .• 

Het Hoofd van den 
CENTRALEN VEILIGliEIDdDI.ENS! · 
Namens dezent 

J .G.Crabbendam • 

Aan: . : l 

Den Beer Honfdcomm. van roli tie 
te E X N D H 0 V E N. . 

Collt d. 

' f 
I 
'I ;I 
r' 

f ,. 
'' 
I\ 
! ' 

' 
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's-GRAVENHAGE. 
/')2URCA.U B~ Volono. ~ 

INLICHTINGENDIENST. 
Doss •. l5/76. D .. tum: 

Betreft: 
M. LINDENBBRG. 

REVOLUTIONI~AIR~OMMUNI 1!SC~-pA.RTIJ (R.e.F.,, 

Van betrouwbare wijde werd vernomen, dat eenigen tijd 
geleden een zekere Mies LINDENBURG, een kort geleden afge
studeerd arts, wonende te Delft, veel aetiviteit ontplooi
de ten behoeve van de Revolutionnair Communistische Partij 
(R.C.P.). 

Zij zou deal genomen hebben aan het stichtingscongres 
der R.C.P., voor de partij stukken hebben vertaald uit de 
Fransche en Engelsche taal en met Hermann Hugo DRENTH een 
bezoek hebben gebracht aan de Fransche sectie van de 4e In
ternationale. 

Mies Lindenburg zou eenige maanden gelrlen, terwijl zij 
bezig was met het plakken van revolutionnair oommunistische 
affiches, door de Politie te Delft zijn aangehouden. De 
Burgemeester van Delft zou daarop persoonlijk haar vader, 
een vooraanstaand ingezetene van Delft, omtrent de politie
ke activiteit van zijn dochter hebben ingelicht. 

Hierna zou .Mies Lindenburg door haar vader dermate 
zijn onderhouden, dat haar de lust tot verdere activiteit 
ten behoeve van de R9 volutionnair Communistische Partij ge
heel is vergaan. 

Verzonden op 12 Februari 1947. 
aalU het Roofd van den Centralen Veiligheidsdienst, alhier. 



30 December. 6. 

H. !Z. ! E B E I !!• , 
, _, I•D• 2941/46-o• 46. 
ll ])eoaber 1946. 

· Ver£oelt om 1nll.Ohti.ng8lll. 
:Naar aanleiding van U'\Y n.even'Termeld sohri jven, zijnde eea ve~ 

slag van een op ll December 194-6 te Uwent geh&'U.den verga.dering van 
de llevolutiolllUlir•Oommunistische Pa.r'tiJ, moge i.k U verzoekent mij .. 
indi en mogeli~k - in ltenni.s ve s1rell.a met de personalia "YM de hter-
ondeJ"· geno. ·.· emde pe.no-en: · 

GUJJ:COltt !f!:~·J lUG!, en X:OU:. 

REf HOOFD VAN DEN O'DTRAL'D 
UllilGJmiDSDIEN6f 
JffiDUIIUI 4SC$l1, 
De Lui 'ti.Xolenelt 
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Am&t&Paam, 12 Deeember 194& 

Vers1ag van een vergadering van de Revo1uticfuair Communis·,-
tische Partij, Afdee1ing Amsterdam, gehouden op Woensdag 11 
December 1946 te 20.00 uur in het gebouw Nieuwe Heeren -
gracht 51 te Amsterdam. 
Deze vergadering was aangek~~ in de Tribune van 7 Decem
ber 1946. A1s spreker wee aaR~eiendigd w. Tieleman met a1s 
onderwerp; '1Par1ementaire en buitenparlementaire strijd.11 

De toegang tot deae vergadering was v~j~Qo1portage e» aeF 
~eJIJ~~vond niet p1aats, uitgezonderd~tijdens de verga
dering uitgereikt ;amf1et van het t?omite~rouwen van Arbeiders 
in d~Wederopbouw; behelzende een oproep tot het bijwonen van 

een groote Of~bare vergadering op 16 December 1946 in ge
bouw'~rasoati te.4~stetdam. 
De vergadering wasbezocht door 15 personen, spreker inbegre
.pen, welk aantal tijdens de vergadering steeg tot 18 personen, 
meest van jeugdige~leeftijd, waaronder drie vrouwen. 
In de zaal1 zijnde een voormalig winkelhuis, was een roode 
vlag aangebraoht, met witte letters R.C.P., benevens hamer 
en sikke1 met greene vier.( 4). Verder waren er in de zaal 
ppgehangen de portretten ~an Lenin en Trotzky, terwijl ook 
diverse tijdschriften, binnenlandsche en buiten1andsche, 
waren opgehangen. 
Te ongeveer 20.30 uur werd de vergadering door de voorzitter, 
een onbekend geb1even persoon, geopend, waarbij hij terstond i 
het woord gaf aan den spreker. Het betoog van spreker was zeeri 
onsam~han..gend • ~i'i:~~dikwijls de draad van zijn betoog ' 
kwijt taaki!)e~ei ijfzijn armen swaaide- ~~e1ijk 1 

sprak. '1 toNV'~ .. '" ' -7 1 
Spraker ving__~an met mede te deelen, dat er een politieke , 
strijd best.aa:i, waaronder ee~repen ~n ec~nomische strij~ , 

''neze strijd is van primair be1ang,. 11.1 •• ·~"fot... .. ' 
De strijd van secondair belang is zoow 1 e parlementaire 
als de buiten-parlementaire strijd. 
Het parlement is historisch overleefd. Het is oorspronkelijk 
ingesteld, ter bereiking van een bepaa1de faze •. De leuzen 
voor den parlementairmstrijd, ala bijvoorbeeld; ttKiesrecht" 
en "Arbeiders1ots-verbeteringen" ~ijn s1echts middelen, om 
een legale~grond te hebben voor den arbeidersstrijd. Het doel 
is echter de algeheele pmschakeling. Di~ za1 men door het 
par&ement nimmer bereiken, ofschoon het nog wel de meening is 
van de groote massa. Daarom kunnen wij het parlement niet mise 
sen, aangezien het de macht van het kapitaal beknot en zekere 
rechten en vrijheden voor de arbeiders waarborgt, mede door 
zijn functie van openbaarmakend lichaam. Hetbparlement loopt 
eohter in de banen van het groot-kapitaal en daarom is het 
verderjQijk. le1fs de partij, die zoogenaamd revol~tionnar 
was, als bijvoor'bttltl~:de CoP.N., is in feite slechts refor
mistisch. Daarom moet de strijd buiten het parlement om ge
st:eeden worden. Een van deze strijdmiddelen is juist :Q,et par
lament. Daarom lieten wij onze partij-genoten met de laatste , 
·verkiezingen, hun stem ui tbre.ngen op de c .P .No . 

r. 
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Het doel hiervan was ( etappe-doel), om de meest linksche par~ 
tijen een meerderheid in het parlement te bezorgen, waardoor 
zij genoodzaakt zouden worden, om kleur te bek1mnen1 d.w.z. 
hun revolutonnair programma door te voeren. Dit zouden zij 
natuurlijk niet doen, aangezien het heele programma van hen 
slechts camouflage is~ Door deze verlooohening zouden de 
oogen van de groote massa geopend worden voor hun onopreohte 
politiek en voor de beperktheid van het parlement. Engeland 
is hiervan een voorbeeld. De Labour-party, die zich nu niet 
meer kan verschuilen achter de parttj van Ch~chill, voert 
niet een sociaal bewind, doch regeert in het belang van het 
groot·kapitaal. Zelfs de oppositie in deae partij werkt in 
deze richting in plaats van re.volutionnair. In Frankrijk 
dreigde hetzelfde te gebeuren, doch de oammunisten, die zulks 
voorzien, durven de regeeringsverantwoordelijkheid niet te 
aanvaarden, temeer nog, daar de voedeelpositie slecht is. 
Men ziet uit dit alles, dat zij geen revol~onnair program 
kannen of dirven uitvoeren, dooh in feite het groot-kapi
taal bewust in stand houden. 
In dezen geest is het ook van belang, dat in het parlement 
geen juristen en beroeps-redenaars komen, zooals nu voor de 
P.v.d.A. en de c.P.N., dooh bewuste arbeiders of kleine boe
ren, die ook arbeiders blijven. Het meest gewensoht is ook 
een vertegenwoordiger van de R.c.P. in het parlement, om de 
politiek van de andere linksche partijen aan de kaak te stel
len en hun groote blunder op dit gebied grooter be~endheid 
te geven. Zulks is noodig, omdat het volk in zijn geheel 
niet rijp is voor de omwenteling, en deze rijpmaking traps
gewijze moet geschieden. De werkelijke strijd vindt daar
naast buiten het parlement plaats door stakingen, het alge
meen vormen en het uitlokken van conflicten. Er kunnen zioh 
echter buitengewone gevallen voordoen, door plaatselijke g~ 
steldheden als bijvoorbeeld ~n Fi~te~Qlde, yaa~.de meeJLt 
l~k~+ j e~~ . .Q.!.~ .• .!-@.:Q.....AZ~.Q.9 ... t~..,J~.~!r_q~~3:~id.."i.tl.. . ..Q.o.""'p.'!!"' 
mein{er~ beschikten. In zoo•n geval moe~ men doen, wat 
in-elrpl'aatse!i'jlr'"Fa.fl"'"'!>ereiken en bijvoorbeeld direct arbei
ders-raden instellen en een arbeiders-militie vormen, ter
wijl tevens de meest noodzakelijke economische maatregelen 
moeten worden genomen ten behoeve van de meest behoeftigen. 
De reactie zal dan antwoorden door een reg~ings-commissaris 
te benoemen. Dit is de reinste kapitalistische dictatuur. 
Het parlement, hetwelk momenteel toch onder de~invloed van 
de P.v.d.A. staat, toont hierdoor haar ware gedaahte en be
wijst daardoor de werkelijke omvoDming niet te willen, doch 
de dictatQur •van het kapitaal hierboven te stellen. Men moet 
gme~ begrijpen, dat kapitaal en arbeid niet samen kannen 
gaan, doch dat er voor ons maar ~~n mogelijkheid is, n.l. 
het absoluut uitschakelen van het kapitaal en het insohakelen 
van de arbeiders-raden. Dit is de eenige manier, om het 
groot-kapitaal voorgoed ten onder te brengen en de dictatuur 
van den arbeid te bevestigen! 

Vervolgens ontstond een levendige discussie, waaraan voorna
melijk deel genomen werd door personen, genaamd Gellicom, 
Landheer en YBg1, Bij deze discussie kwam naar vo e 
de-ongenegenheid de C.P.N. t u n haar parlementairen 
strij~ e eman betoogde o.a. dat qe.= ~ • • p
tember-staking 1946 niet had gewild, hetgee~le,~uit be
paalde zinssBeden in de "Waarheid" en tevens ui~ het feit, 
dat de E.VoO., die in haar hoofdbestuur zeven van de acht 
lade~ oommunisten telt, de staking financieel niet wilde 



··~··· ~ J~-·~_./ 
steunen. Hetzelfde e~eek reeds eerderl~n arbeiders, te
werk gesteld bij reparatie van de "Jan Evertsen" in staking 
wilden gaan. Ook toem stelde de E.v.c. zich niet achter die 
arbeiders. Q_~ 
Toen eohter de September-staking toch doorgang vond, ~ 
de C.P.N. haar terstond over genomen en de staking na 24 uur 
doen beeindigen, teneinde hieruit politi~~p munt t~nJt~~n. 
Het heele optreden VaDf..~ o.P.N. in deze~~l~'
zich achter de stakin~ten stellen en deze laten voort-

.. . ~. 1 duren, in plaats van haar oorspronke~revolutionnair 
L em.--, standpunt te verlo.P.~henen. M.aaii ~ ~ reeds te ver op het 

hellend pad gegaan~gezien het feit, dat zij vroeger de 
leuze propageerden: "I~~ los van Hglland 11

, en nu voor over
leg en samenwerking ~. Hierdoor lbepen zij dus mee in 

i) 

den geest v~ .. ~e reac~~2~aire groepen. 
ue staking ~echte~ten voortduren. De arbeiders ha~den 
naar den haven moeten gaan, zich moeten verbroeueren met de 
militairen en samen moeten hadelen, zoo noodig met wapenge
weld. Voorop gesteld mo~t echter worden, dat ook wel duide
lijk gebleken~ dat de tijd voor een dergelijke actie nog 
niet rijp is. De R.C.P. is te klein en st~~t nog practisch 
alleen in haar doelbewuste streven. He\~wel gewenscht 
gebleken, dat er een centraal orgaan wprdt gevormd, die be
oordeelen kan, wanneer de tijd en de massa rijp is voor der
gelijke acties. 
Spreker vestigde ~ tenslotte nog de aandacht op, dat zoowel 
de voormalige Volltenbond als de tegenwoordige U.N.O. geen 
organen waren en zijn ter verkrijging en bestendiging van 
de~wereld-vrede, doch in feite een organisatie ter voorbe
reiding van nieuwe oorlogen door de kapitaaistische staten. 
Te 22.50 uur werd de vergadering door den voorzitter met 
een woord van opwekking , om zich als lid van de R.C.P. op 
te geven, gesloten, waarbij hij tevens aankondigde, dat er 
op Woensdag 18 December 1946 wederom een scholings-bijeen
komst zou worden gehouden, waarb~~ als spreker op se~ tre
GeR een zekere kameraad Kolk~~ 
Bij het uiteengaan van de-iergadering werd gecollecteerd 
ter bestrijding van de onkosten ( ~aalhuur enz.) 
De vergadering ~rtt'S"t-ig aiteen.~ A~- 4 ~-

------------------------------------------------------------
V:e rQi O:flrl en sro:r: -··i=HH:f'TdT-:.:-1C~. """flf-:.-r.nr.:.---t•"rsr.-::"'H1ia:rgrJPe-:.---------r.:G!:-:.--rNif-.,_...A4 
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'S-GRAV:SN"HAGE• 

ITJLICHTINGENDIENST• 
DOSS. 15j66. 

G E H E I M· 

REVOLU'PIONNAIR cor:MUNISTISCHS PARTIJ (R·C·P·) • 

TOt de Afdee1ing 'S-Gravenhage van de Revo1utionnair 

communistische partij (R·C·P·) zijn als lid toegetreden: 

1 
Leendert Johannes WARNAS, zw ---: 

geboren te Ijsselmende, 24 Maart 19oB, van beroep chauf-
feur-monteur, wonende nenneweg 152, alhier en diens echt

genoote: 

ZW 1 petrone1la r:aria BERNAARDS, 
geboren te DOrdrecht, 11 Juni 1911, wonende aan hetzelfde 
adres. 

Beiden zijn op 14 september 1946 hier ter stede inge
schreven, komende van nordrecht. 

onmiddellijk na hQn komst hier ter stede namen zij 
contact op met de Revo1utionnair communistische partij, 
alhier en stelden zij zich beschikbaar voor partijwerk. 

verzonden op 23 wovember 1946. 
aan: het HDOfd van den centralen veiligheidsdienst, alhier. 


