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MINUTENBLAD 

DOSSIER No. ..... ...... ... ..OI;L.6.6.9. ......... .

• 

• 

l.Zie aanwijzingen,daarna aan mij retour. 03 3-2-48l,P

2. Dè naam van dit dossier is gewijzigd in Voormalige Raad van
Verzet te Groningen. 
Stuk nr.13203 is afkomstig uit OD 400 (Voormalige Raad van
Verzet te 's Gravenhage), voorheen R.v.v. Rotterdam.

ACD/4/JW 23/2/48 
3. Antwoord op brief' 25587 dd heden afwachten. C3 5-3-48JI
4. Brief 25587 niet verzonden daar er reeds bij dAr, Hoofd B 

(ongeagendeerde) gegegens omtrent de FNV Groningen aanwezig
zijn. C 3 24-3-48 

5. Aan Hoofd afd. c. met het verzoek de in het bezit van Hoofd B
zijnde gegevens te willen doen invoegen. C 3 24-3-48 lJ'

6. De in minuut 5 genoemde gegevens zijn reeds naar ACD gezon
ter voeging.Verzoeke deze bij te voegen. 03 13-4-48/..r 

7. Gr.:>7,jl'::n ivm CO 255b7.:)it invoegen. 03 L1--�-4è �,
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1mITSTCRIE V .AN 
·Bil�mNLlillDSE Z.�IÇEN.

l September 9 

j 57792 
B 

V 'E R T n O U �:. E L I J rr. 

I-1137/1949
18.8.1949. 

' ' 
n.a.v. schr. Smallingerland
no.67792 (Oo 68252.

Verspreiding J)amtletten 
vun het �.N4J.V. onder militnirön. 

• 

IIIe/IIIo 3x 

Naar au:nl.eio.ing van Uw terzijde vermeld schr'ijven moge ik 
U berichten, dat op 9 Augustus 1949 onder de militairen, die 
tijdens een oranmars te Drachten {gemeente Srtallingérland) · 
vertoefden, �..fletten werden ver$preid vun de volgende inhoud: 

"ltAlî DE DRACRTS�ER BEVOLKING. 

ZWARE.soldaten-laarzen klinken door de straten van onze rustige 
woonplaats. Ilonderden jonge kerels, die �eitelijk de hamer of 
schop .lllOOeten hanteren hobben nu liet t;eweer in handen. 
GE'YiERID-1, die geleverd worden door Amorika

1 
om g.ebrulkt te wor

denttegen d,o arbeiders-klasse die het kap talisme en het :f'aa
oisme hoböen uitgebannen in de landen van Oost-Europa. 
GEWEB'EN, die gebruikt moeten worden tttaen het voor zijn Vrij;. 
heid vechtende Indonesisoho-Vollc., • 
Weet q dat elke soldast Nederland 10.000 gulden per jaar kost? 
Dat 5 millioan gulden daa�s wordt uitgegeven aàn àe oorlogs-
voorbere1dinp.;en? 
Dat bijna 25000jonge Nederl-0ndere reeds in Indonesië zijn ge
snouveld. Inplaato ,ràn de jeugd. te gE:!bruiken voor de opbouw van 
ons lend ,':orden ze à.e oorlog ingestuurd. 
Inpl!).sts dat onze jeugd wordt opgevoed voor een Vreds�-taak 
'Wordon ze gobruikt om andere te doden.. 
Eis sto�zetting ven de oorlogsvoorbereiding, terug trek..�ing 
der troepen. uit Indonesië? 
Geen jeugd in het �oldatenpak, llJQ,u een· jeugd in vreedzOllle 
arbeid, bouv.'end aan haar eigen toekomst. 

. 

. 

A.M.J.V..
{Alg.Ned.Jeugd.Verbond.) 

District FRTESLAtTD.0

lîoe�el het pamflet gericht was aan de inwoners van Drachten, 
vond de verspreidine-voor zover bokend-all�en plaats onder de 
mi_li tairen. Op straat geschiedde dit meestal door meisjes die 
met militairen gingen wandelen en het pamflet in een der zakken 
van de soldater1' staken. 

Aan de Heer Hoofd 3eotie G IIb (nieuw) 
Hootdkwartier van de Generale Staf 
Prinses d

u

lianakazerne 
te 
's•OJ!U1� .• 



(2) 

· Bij de sol,lolen, \:aarin de 1:1ilitairen waren. gelegen,
werden.ze door jongens u.ttgëreikt. 

De reaatie van de militairen 1•1as z..eer matig. De meeste 
pamfletten ·werden diroot verscheurd of ongelezèn weggeworpen. 
Door de officieren worden ma�tregelen getroffen dat burgers 
niet meer tot de kwartieren wer.den toegelaten. 

Oel:îleken is. dR� het pamflet is opgesteld. door de 
Voor itter van de afdeling Drachten van net' .A.N.S .v. gena'.àm.d " 
Enne,t BROU'nER, gel;>. 20-4-1923 to Uretêrp, 1.1cmend.e a.ldaor, 
�erwI;i net weréi. gest�noild teri kantore van do :e.v.c. te 
Drachten. 

·.

/,an d� vcz·spreic1ing we.rd onder andere deelgenomen 
· , door Harm de vos, geb. 23-2-193-1: te Hoer .. ·nveen, ·wononde te

Drachten, zoon van de communistisQha Wethouder in die gemeente
en door Antje B�.Jlll� geb. 29-11-1928, wonende te Drachten, 
diea.ls afgevaar gae van het A.N.J.V·. het di.t Jnar in Honga
rije te houden jeugdcongres bijwoont. 

Het Hoo�á van de Dienst 
(t .:.imnens deze: 

,, 

J.G. Crabbendam. � 

• 1 
r., 

.. 



MINISTERIE VAN OORLOG 
HOOFDK�..RTIER VAN DE 
GEN"KlALE STAF 
SECTIE G 2 B 

•s-Gravenhage, 18 Augustus '49.

No: I-1137/49 GEH3IM 
Onderwerp: Pamfletten A.N.J.V. 
Bijl:----

Geheim 
Volg110. 

AAN: 
Hoofd c.V.D.l Javastraat 6ö, 
•s-GRAVENHAGE.

Naar r!lij werd gemeld werden in de avond van 
9 Augustus j.l. tijdens de 3-daagse mars te Drach
ten pamfletten verspreid onder aldaar gelegerde 
troepen. 

Deze verspreiding zou zijn geschied door 
leden van het A.N.J.V. 

Daar uit bovengenoemde melding is gebleken 
dat 0.e plaatselijke politie te Drachten het onder
zoek in deze zaak ter hand heeft genomen, moge ik 
U beleefd verzoeken, mij door Uw tussenkomst nade
re gegevens over deze verspreiding te willen doen 
toekomen. 

TYJ? :MvdH 
coîl:\ TIET HOOFD SECTIE G 2 B, 

De Luitenant-Kolonel, 

(M..P .Kok je) 



Verbinding No. 54. 

GEHEIM. 
No.!t/y 

• 

• 

, Volg ->, 

_lL A P P O R T , S ... : 3 ,..;'. 6 
,,�.:;.'\ 

In verband mair'êÎe inhoud van het schrijven van het 
i.�inisterie van A.lg.Efulene · Zaken te I s-Gravenhage, d.d. 4 Febru
ari 1949, No. 

2
5587, betreffende het zenden van een schrij

ven,gedateerd 10 Maart 1948, omtrent het opnieuw leggen van 
contact tussen voormalige leden van de R.v.v., kan worden 
gerapporteerd, dat dit stuk niet door de I.D. te Groningen 
is ontvangen. 

�� 

Voor wat betreft het opnieuw opnemen van contact tus
sen de verschillende links extremistische leden van de voor
malige Raad van Verzet, kan, na een ingesteld onderzoek, 
worden gerapporteerd, dat van enig resultaat 1n die richting 
te Groningen tot op heden niets is kunnen blijken. Ook in 
uiterst linkse oud-R.v.v. kringen is omtrent enig voornemen 
1n die richting te Groningen niets bekend. 

Voor wat betreft, het zenden van een opgave van links 
georiënteerde oud-leden der R.V.V., kan woràen vermeld, dat 
alle leden van bal!:t de Raad van Verzet te Groningen aan Uw 
dienst Zijn opgegeven. Einde. - - - - -

- - -
- - - - - � - - - - - - -
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--�---------------------------

Bo. 25587. 

Onderwerp: Raad' van Verzet • 

• BHEIK. 

J31jlage: l. 

• 

Onder verwij zing naar het omerhoud, hetwelk Dbr Kloppen" 
borg -van mijn dienst met ambtonaren van Uw I.n. mocht hebben, moge 1k U 
hierbij een afschrift van een destijlie e.an U nrzonden briet doen toekomen. 

Uit de dezerzijds ingestelde onderzoeken is tot op heden 
niet kunnen blijken• dat inderdaad in oud"Rff kringen een neiging bestaat, 
opnieuw onderlilJ8 contact op te nemen. 

Mocht echter blijken, d:;1t te Uwent wel het streven beste.at 
dit te doan, dan zru. 1k het ten zeerste op prijs stellen, indien U mij 
hienan op de hoogte -zoui!lt willen hou:len. 

Bll'r HOOP'D VAN DE DUNST, 
Namens deze, 

Aan de Heer Hoottlc0lllm1ssar1s van Politie 
te 
G RON I HG EB. J'.G. Orabbendam. 



25587 

mijn brief 12-153 
d.d 27-3-'47 

• 

• 

' 38/47 en ongen. 
3-4-'4? en 26-11-'4?.

"l aad van Verzet". 
-

8. 

G E U E I l� 

.

C1nder ver.7i,jzing naar de hierboven 
aanMehaalde brieven neb ik de eer U te berich
ten,dat mij de melding bore:kte,dat elèers 
in '1et land vara linkse zijde gotrall..ht Y:ordt 
om de band,welke er gedurende de bezetting 
bestaan heeft tussen verschillende leden der 
F.VV ,wederom te verstevigen. 

Voornal"'.lelij-',r zouden de communistische 
leden van deze organisatie weer proberen om 
onderling aontoet te leggen,hetgeen niet 
opcnlijk�éloch zoveel mogelijk in het geheim 
zou gebeur on. _,. 

Ik zou het op prijs stellen van U te 
mogen vern9men of het een en ander in Uw 
gemeente ook reeds eeconstateerd is. 

Tevens zou i
0

k gaarne, - voor zover 
.mogel.:ttt:,- sen_ op;-1.t rve van links �eorif!n
toe:r.ds ond-1-ade"J. :ier RVV van "C' ontvangen. 

HET :TOOFD VAN DE 

CEHZ'J.1\IZ VEILIGHEIDSDIENST '-' 
namens deze 

J .G.Crabbendem. Aan de Heer, 
Hoof'd- Commissaris van Politie. 
te G R O N I :t: �!• , 



Inlichtingendienst.
�G R)Ö N I N G E N., -----·-

! OPGafGI> r 

j Vo'gn.:.. • 1 I"

GE HE I M. 
No •• 

,-·� - - .-

.� � !OEC. 19�_: ' 

\ �LtJ/��I 
Onderstaande per sonen maakten na de bevrijding 

deel uit van de Afdeling Groningen van de Communis�i�� verzets-

Kl� V" I 1r!a�i!a:i; ie 

s�ra�.;a�ei�r
�:

t
;;on. 3 .6. •14.. - . BUREAU B

\{�Y <A. IA L BERT S-;-"Reint., geb. te Gron. 1 1.2.'07., JJ-/.J.-·yJ 
\\ NV� il BAKKER, Evert., geb. te Sappemeer 4.7.'99., / 
��yo... I BARMEN TL O O., Gerrit., geb, te Utrecht 1.5. 1 12., 
\I � vc,.. #BEEST., Jan VTiilem van., geb. te Gendr ingen 18.1 0.'20., 
� � 11 f B E R G., Tj e erd., geb. te Gron. 25.10. '27., 

l'\Vo... l BEUK E MA., Pieter., geb. te Gron. 17.8 •• •20 •. , 
KN V� I B ó L T J E S., Hendr ik., geb. te Gron. 15.9. •94., 
K�V� JB O îït GERT MAN, Dirk., geb. te Gron. 21 .5.'23.,

BORG, Jakob van der ., geb, te Gron., 5.11 . •17., 
K)\v'I).. , 'B R I N K, Harm, geb. te Gron. 3.9. •01 ., 
K\�1/ {),. -�u S $ ö HER, Jakob., geb. te Hoogkerk 19.4.•16., 
!-(N ya.. d O E V O R DE N, Barend van., geb. te Gron. 15.6. 1 09., 
Y-N.Vj';. ,n A M., Hendrik I:rend van., geb. te Gr on. 27. 1 .•26., 

• !\� o.. �DEKKER ., Jan. geb. te Ten Boer., 3.4.•09., 
Ki/ jD u B ö rs:, Wilhelmus Christianus., geb. te Gron. 1.3.•10., 

- '\\NVo.. HART MIN., Jacobus Johannes., geb. te Gron. 20.12.•21., 
\-(Vc,.. HELLE R., Johannes Petrus., geb. te Gron. 28.6.•26., 

\\t&VD ,HOLLANDER., Klaas Nicolaas., geb. te Gron. 30.6.•23.,
}<\\\ V-1 H ö MME s., Jonan Herman., geb. te Assen 1 3.5. '06., 
�VQ... .RUI ZING, Jan. nou.we., geb. te Oldehove 1 4.1. 1 21., 
'K'\\H"'-IJ A G'. ER., Piè'èer Roelof., geb. te Muntendam 6.10.•15.,
î(V0,.. •KALK, Fokko Antonio., geb. te Gron. 9.7.•26., 
�v� �KAP MA, Wubbo., geb. te Noorddijk 31.5.•06., 
K V o... · K I T S, Henr i He ere, geb. te Ba.Dradeel 1 7 .3. '95., 
k�V �t O E K KOE!, Abr aham., geb. te Gron. 20.1.•07., 
KNV���L LE N, Jan., geb. te Nw. Schans 3.7.•19., 
n,1V<1. tK ON IN îJ, Lou.rens Jakob., geb. te Ten Boer 15.1 0. 1 06.!J!
t'I\I Vt!.· K U I P E 11 S, Derk., geb te Gron. 30.5. •22., 
!(NV �KUIPER s, Jan" geb. te Anloo 17.s.•21., 
KM1,.."K UI PERS, Johannes., geb, te Gron. 2.4.' 1 6.,

De overige namen zullen t.z.t. met het afschrift 
� van het kaartsysteem worden ingestuurd •• --------------------------

G RON INGEN, 26 November 1 947 •• 





,-. 

• 

1 1 

-



1 CR�.��W�ai�.i� 
I' AT�nl: .. -.. .1,L.NOJ.!.Ait.,--·-· (J 
;·"�.: ..... _ ........ --··--.. ··-· .... -.

n� 

Ven.et" 

Feestavond "Raad van 
J 

De v.m. Raad van Verzet, � j L.
afd. Zuid, bracht Woensdag- ,r-
avond in St,-Clement aan de 
Slotboomstraat, de derde jaar-
lijkse iee.sta vond. 

Onder regie V?,,n de heer G. 
_ v. Veen speelde het poutie-to

neelgezelschap ,,Ondersteuning" 
· voortreffelijk Defresnes toneel

stuk "Vrij volk vandaag".
Het muzikale gedeelte van het

programma werd op ·verdien
stelijke wijze .uitgevoerd door
het Politie-amusementsorkest
"Hermandad". Bovendien waren
er nog sterke staaltjes van
goochelkunst va11 de heer c.

Mackullen.
De gehele avond stond in het 

teken van goed-e kan1eraadschap I
l en harmonie. 

• 

, 

\ 

., 



HlLICHTINGEN')IENST 
Q:RONINGEi�. 

BUR�.t.,LJ B -, 
1--

,..

-"-m_m_.:-� -: -! _ . __ .T---, GEHEI1 .. 

r:o: JJ/<t > 
A 

c .... ,... t �-� o/ __ l.9 
R A P P O R T. 

• 

In verband ;net de inhoud van het schrijven van de 
Centrale Veiligheidsdienst te 1 s-Gravenhage, d.d. 27 r, a3.rt 
1947, l?o .:3 .12153, betreffende het verzoek om inlichtingen 
ten aanzien van een mogelij� bestaand contact tusschen de 
oud-leoen van de R.V.V. te Groningen, 1{an na een in.gesteld 
ond0rzoek worden gerapporteerd, dat van het bestaen van een 
dergeli j1r contact, bij de leirl:ng van de R. V.V. te Groningen 
in hetvgeheel niets be:1.:end is. 

i"oc�t t.z.t. tot de oprichting van een rfergelijk con
tact worden overgegaan, rlan zal hiervan alsnog rapport v1orden 
opgemaakt. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

, Groningen 3 April 1947. 



UITTR'EKSEL 

Voor ............................ OD .... 869.................................... Naam .... V.O.ORMA LIGE ... RAAD .... VAN ... VERZET .... TE .................... .
GRONINGEN 

Oi·ïgineel in .................. OP. ..... 4.0.0......................................... Naam V.O.OR.i.a.LIGE ... RAAD ... V.AIL.VERZET ... DE:.! ... .HMG .. .
0BRIGADE i.J!LLill, DE ZWIJGER0

Volg nr . ........................... Ag, nr .... � .... 12..153 .......... Aard van het stuk ...................... ......................................................................... . 

Aan 

Afz. . ... 

Bu.r.eau ... B. ...... , .. :.................................................... Datum ....... 2-7.3-47-..... . 

B.12153 27 Maart 1947 

R. Svd 6. GEHEIM 

'Brigade Willem de Zwijger. 

Hiermede heb ik de eer U te berichten dat in 
194-6 te 's gravenhage werd opgericht een Ve1•eniging "Brigade
Willem de Zwijger11

, beogende de vriendschapsbanden, die
tijdens de bezettingstijd zijn ontstaan tussen de versohil
lende leden van de Raad van Verzet, levendig te houden.
Maandelijks verschijnt een.reunistenorgaan( genaamd
"Brigade Willem de Zr,1jger",. a.fdeling • s Gravenhage.
!k moge U :verzoeken te willen doen nagaan of wellicht ook
ten Uwent een dergelijke brigade uit de R.v.v. is gevormd.
In bevestigend geval zal ik gaanre enige nadere inlichtingen
ontvangen omtrent nanen, personalia en politieke or1enter1ng
van bestuur en leden, eventuele ac�ie enz.

HET HOOFD VAN DE CE!1TRALE 
VEILIGHEIDSDIENST 
Namens deze: 

J.G.Crabbendam. 

den Heer H.c. v. Politie, Amsterdam 
tl 1t tt u " Rotterdam ' 
11 tt " " ft Utrecht 

" tl Il " 
' 

Groningen. , 

Uitgetrokken door ...................... J.W ............................................ '............ Afd./Sectie ......... ACD ................ Datum ..... ?.l�?.��·-····· 

A.L. 17249-'47 

1 


	0001full
	0002full
	0003full
	0004full
	0005full
	0007full
	0008full
	0009full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0014full
	0015full
	0016full
	0017full

