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F S G H R I f f T .

Betreft: Maand over zicht
September 1950.

flo.i 320/50.

Bijlagenj 2 cart.kaarten.

V e r t r ouw e lijk ,

Ingevolge het gestelde in de laatste alinea van circulaire nodS
Geheim, heb ik de eer U het volgende te rapporteren:
Op Dinsdag 19 September 1950 werd alhier eenpeeting gehouden in het
kader van "De Rode Dinsdag"; voor een verlag hieromtrent moge ik \ verwijzen naar mijn rapport no. 305/1 950.

Op Maandag 19 September 1950 brak een staking uit bij het diepvries-
bedrijfDe Weegschaal11 gevestigd in de fabriek De Vrede aan het Noord
Zeekanaal. Door de directie van dit bedrijf (waarin ongeveer 60 man
fabriekspersoneel werk vonden) werd op Zaterdag 16 September 1950
aan een 13-tal arbeiders ontslag aangezegd, met als ontslagreden:
reorganisatie. .Ten aanzien van dit ontslag (dat werd aangezegd daags
nadat eenaantal arbeiders de direcyie om uitbetaling van de rt Tweede"
5 i> loonsverhoging had verzocht) is tot heden (2-10-50) door het ;
Arbeidabureau te Zaandam nog geen Beslissing genomen. Bij deze stakinj
zijn 30 arbeiders betrokken. Aanvankelijk stelde zich acht.er deze
stakers geen en&ele vakbond. Eerst op Zaterdag, 23 September 1950 be-
moeide de BVO zich "officieel" met deze staking. Aan besprekingen
werd van BVC-zijde deel genomen door Jan lieuwenhuijse (geboren &e
Amsterdam op 28-7-1912, cart. kaar t in Uw bezit) en W. Wielen u^t As-
eend elf t. ------ • -----------
Vervolgens brak op Zaterdag, 23 September 1950 een staking uit bij
de firma Onrust& Hoorn ( puddingtfabriek) aan de Oostzijde 111 te Zaan-
dam. Deze staking omvat 10 man personeel (totale personeelsbezetting
ongeveer 30 man). De directie van dit bedrijf ging per J September
1950 over tot de uitbetaling van de tweede 5$ loonsverhoging. Het per-
soneel nam hiermede in zoverre geen genoeden, dat tevens de eis werd
gesteld, dat de "eerste" 5$ loonsverhoging zou worden uitbetaalde Vol-
gens de directir was hiertoe nog niet overgegaan,, dat de lonen oor-
spronkelijk boven het vastgesteld plafond lagen* De kwestie is voorge-
legd aan het collegde van Bijksbemiddelaars. Inmiddels, was (zoals ver-
meld) een gedeelde van het personeel tot staking overgegaan. Als sta-
ker EVC-ers traden bij deze s-taking op de voorgrond Jan Vonk en Hen-
drika Leoiine Olever, van wie cartotheekkaartenfbij dit overzicht wor-
den gevoegd.
ÏÏer geiBfflenteraadsvergadering op Donderdag 28 September 1950 deden
zich .geenbij zonderheden voor. Zaandam, 4 October 1950.
N. B. Op Zondag, 24 September 1950 organiseerde de Ver. K ed -USSR te
Zaandam een filmvoorstelling, waarvoor verwezen moge wordeii naar mijn
schrijven 314/1950» ^ „

ID Zaandam o



_.*MISSARIAAT
VAN POLITIE

UTRECHT

ir..A/9M. 571 '43

42771*rBericht op schrijven No.

P„n.J.2...Augus.t.us..l948

Onderwerp:

GEHEIM

UTRECHT, den 1 3 AugUS t U S
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In antwoord op Uw nevenvermeld
schrijven doe ik U hierbij e.en desbetreffend
rapport toekomen, naar de inhoud waarvan ik
moge verwijzen.

De Hoofdcommissaris van Poliitie,— n

Aan de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
' s G r a v e n h a ^ e .



INLICHTINGENDIENST GEHEIM
UTRECHT

A/9 no. 571'48

C

E A P P O E T.

Naar. aanleiding van het schrijven van de
Centrale Veiligheidsdienst te 's Gravenhage no. 42771
d.d. 12-8-48, kan met betrekking tot het dezerzijds
toegezonden rapport A/9 no. 545'48 dd 2-3-48, onder-
werp: staking in Kromhoutkazerne te Utrecht, het vol-
gende worden vermeld:

De in bovenvermeld rapport voorkomende zinsnede:
"Zegsman verwacht dat dergelijke stakingen in de nabije
toekomst meer te verwachten zullen zijn" moet als volgt
worden opgevat.

Deze uitlating moet niet direct en uitsluitend worden
opgevat als zoude zij alleen op de Kromhoutkazerne be-
trekking hebben. Zegsman bedoelde hiermede, dat derge-
lijke stakingen van korte dtiiur in verschillende bedrij-
ven in de toekomst zouden voorkomen. De communisten
willen zien in hoeverre zij invloed bij de masaa hebben
en in hoeverre, in hun gedachtengang, een algemene
staking kans van slagen zou hebben. Zij weten, dat zij
in verschillende bedrijven niet een zodanig overwegende
invloed hebben dat zij daardoor een staking zouden kun-
nen veroorzaken. Thans trachten zij vaak via niet-com-
munisten een aanleiding te vinden tot stopzetting van
het werk; hieruit zou dan moeten blijken dat de commu-
nisten er niets mee te maken hebben; steeds echter zul-
len zij argeloze mensen opwarmen tot staken, afwachten
hoe het verloop is en daaruit lering trekken.

Utrecht, 13 Augustus 1948,



B 42771

lila IIIc 3

A/9 S* 545 *48
2.8*1948

t2 A&gustus

navn rapport van Utrecht
no 42771 in OD 2O9

^ f B HE I M

Saar aanleiding van het >î '̂ w in noofde vermelde brief
gevoegde rapport» meer in net byaonder de laatste alinea daarvan,
moge ik U beriefaten» dat ik entrent de daarin uitgedrukte venraoit-
ting ran de zegsman gaarne zal vernemen» waarop dese ia gegrond, ?
alsmede, in welke mate daaraan betekenis zou gijn toe te kennen*

Set loöfd vaa &«

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te

a

4. namens deae:

SS.



Inlichtinge nd ie nst
HOOFDCOMMISSARIAAT

VAN POLITIE
UTRECHT

GEHEIM

( Bijlagen:
) f

Bericht op schrijven No.

Onderwerp:

UTRECHT, den 2 19

ïïaar aanleiding van een onlangs in
de Kromhoutkazerne te Utrecht plaats gehad heb-
bende staking wegens een loongeschil, doe ik U
hierbij een desbetreffend rapport toekomen.

De Hoofdcommissaris van feolitie,

Eijk).

Aan de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
ûsjj r a v e n h a g e.
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INLICHTINGENDIENST
UTRECHT

A/9.545'48 Stakingen

GEHEIM

H A P P O E T.

O

In de Utrechtse editie van "De Waarheid" van
23-7-48 verscheen het volgende "bericht:
"STAKING BIJ KROMHOUTKAZERNE.
"Na , éën^uur ̂ rejgds . g e iwonneji .
"UTEECHT.- Het los personeel, werkzaam in de ma^hinehal van
"de Kromhout kazerne heeft Donderdagmiddag ruim een uur lang
"gestaakt uit protest tegen het uitblijven van een gunstige
"beslissing op hun looneisen. Zi jn alle betrokken arbeiders
"thans ondergebracht in de vierde loongroep - en verdienen
"zij daardoor per uur 98 cent - na éê*n uur staken kregen zij
"de mededeling, dat het Departement van Oorlog in elk geval
"de geëiste loonrectif icatie zal doorvoeren. De arbeiders
"worden dan in de vijfde loongroep geplaatst. Hun loon zal
"variëren van ƒ 1 , - tot ƒ 1,06.
"Het burgerlijke personeel van dé Kromhout kazerne is in
"hoofdzaak belast met het reviseren van automotoren en
"pantserwagens. 1 Jan. j.l. werd het grootste deel van het
"personeel op arbeidscontract tewerk gesteld. Te gelijker
"tijd ging het loon iets omhoog. 1 April eisten de arbeiders
"echter een nieuwe loonrectif icatie , die de plaatsing in
"een hogere loongroep inhield. Ofschoon men hun steeds ver-
"zekerde, dat de loonrectif icatie doorgang zou winden, bleek
"bij de uitbetaling van het loon steeds weer.dat het Depar-
tement van Oorlog te den Haag geen beslissing had genomen.
"Telkens ontstonden danook strubbelingen. Begin Juli leid-
"de dit reeds tot een conflict, dat echter spoedig gesust
"kon worden. Den speciale motorordonnans kwam uit Den Haag
"met allerleifltoezeggingen van het 3e par terne nt. Niettemin
"wachtten de arbeiders gisteren nog op de loonsverbetering.
"De verbittering over de behandeling door het Departement
"steeg zó, dat 's middags het werk werd neergelegd.
"Be militaire autoriteiten der Kromhoutkazerne stelden zich
"daarop direct met Den Haag in verbinding, met het hier-
"boven genoemde resultaat".

In verband met het bovenstaande kan nog het volgende
worden gerapporteerd:

In de middag van Donderdag, 22 Juli 1948 stonden een
viertal personen, behorende tot het burgerpersoneel van de
Kromhout kazerne te Utrecht, met elkander te praten over het
feit , dat naar hun mening het hun uitbetaalde loon niet
zou kloppen. Deze personen zijn genaamd:

-| G. A. DIKK3NHEBG, geb. 13-3-16, wonende Amsterdamse straat-
weg 433 Bis te Zuilen,

J W. SCHOUTEN, geb. 1-2-20, wonende Zomerdi jk 23 te Vianen,
iP. v. d. ZALM, geb, 2-2-09, wonende Hooft Graaf landt s t raat
•91 te Jutphaas, en

JJ.ISENDOOEN, geb. 11-3-13, wonende Hermannus Elconiusstraat
. 18 te Zuilen.

Van deze personen is politiek niets bekend.
-2-



—2—

1 Dit clubje groeide spoedig aan tot een 15 è. 20-tal men-
j sen, die op een vraag van de aldaar dienst doende officier
/ zeiden, dat hun loon nog niet in orde was en zij eerst een
l beslissing wilden hebben alvorens weer aan het werk te gaan.

Nadat de genoemde publicatie in "De Waarheid" was ver-
schenen werd al spoedig verteld, dat dit v/as gedaan door

C

Q^Su+A if" ^^^ ^ ^

~ ' ' ' ' _ isloten
bij de C.P.N.
Deze G-rundeler zou het bericht hebben doorgegeven aan

4 fANTHONIUS MARINUS VAN STRALEN, geb. te Haarlem 26-6-1928,
verslaggever van "De Waarheid", wonende Schroeder van der
Kolkstraat 19 Bis te Utrecht.

Het vermoeden bestaat echter ook, dat het bericht is door-
-Jgegeven aan zekere H.L.d'HONDT, geb. 4-2-10, wonende Kromme
Mijdrechtstraat 44 te Amsterdam. Van deze D'Hondt zou meer-
malen gezien zijn,dat hij in het partijgebouw van de C.P.N.
te Amsterdam kwam; dit werd althans medegedeeld door zijn
Commandant.
Van Grundeler is bekend dat hij begin 1943 lid was van

het Distriotsbestuur van'de C.P.N, te Utrecht. Zie omtcent
deze persoon ook rapport B/2 no 506'48 d.d. 13-7-48.
Voorts zijn in de Kromhoutkazerne nog werkzaam:
)HANNES CORNELIS IETSWAARD, geb. 25-2-05 te Amsterdam,

wonende Seringstraat 64 te Utrecht, van wie bekend is,dat
hij lid is van de C.P.N, en ondertekenaar van de candidaten-
lijst van de C.P.N, voor de gemeenteraadsverkiezingen 1946
van Utrecht, en

0^~^ 4|DIRK PRANCISCUS VAN DER LINDEN, geb. 14-7-13 te Utrecht,
--" wonende Krommerijnstraat 30 te Utrecht, van wie bekend is

dat hij lid -is van de C.P.N, (zie rapport A/1 no 809'47 dd
19-3-47).
Van C.P.N.zijde werd vernomen dat 9 & 10 C.P.N.-ers in

de Kromhoutkazerne werkzaam zouden zijn.
Het bericht in "De Waarheid" is schromeiijk overdreven.

Velen wisten aanvankelijk niet, dat er een staking was. De
staking had geenszins de sympathie der massa. De sterkte
van het in de Kromhoutkazerne werkzame burgerpersoneel
bedraagt plm. 600 man.

Zegsman van I.D.Utrecht verwacht,dat dergelijke stakingen
in de nabije toekomst meer te verwachten zullen zijn.

Utrecht, 2 Augustus 1943.
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Den Haag geen tjeslissing- had-
lomen. Telkena ontstonden dan
strubbelingen. Begin Juli leid-

dijx'reeds tot aen conflict, dat
ir spoedig gesust kon worden,

len speciale/motor-ordonnans
kwam uit D*n Haag' met allerlei
toezeggyigen van het departe-
_ ' "iettemin wachtten de ar-
beiders gisteren nog op <le loona-
verbetering.

De verbittering over de behande-
ling door het departement steeg
zo, dat 's middags het werk werd
neergelegd.
De militaire autoriteiten der
Kromhoutkazerne stelden zich
daarop direct met Den Haag in
verbinding, met het hierboven
genoemde resultaat.



Oi

r . -
?*

f r »•. ii"""
l*

• • " y ° ^^ g s H » i m

Ik d* e«r « ««i afaróiin t«A t« *$*&» *•* «*it
ïapport» datfc i* ope«a«a)ct inxék* het T«nwir T«B p«iw<m««l TI

t» AaaUPdMi, naar d« lulaeud waarvwi Ik ir
' _ j__

HHT

VERZONDEN. AM':

iLr.JïcL.ITagel, Adm.v/h 'Dep»van Sociale Zaken
Zeestraat 73,*s-Gravenhage0

Mr. P, R.MiJnlieff,Hoofd Afd.OOV Dep. van
Binnenlandse Zaken/s-Gravennage,



Naar aanleiding vaa A* inhoud vaa het artikel in h» t dagblad
Waarheid» ren 8 0**«&b«* 1W9 pagina l, onder A* titel "De »t rij d ia A*
«aelfab rieken - Diraatie wil 8* arbeiders uitsluiten", waarin OJB, t*
lexen l*»

"Arbeiders in» i* denat Publieke Werken, At* van hat Nassaupleln
ïtaaar Schiphol T«rw«rd moeten worden, b»*arfct*tt dat dit vervoer ga»
"«ehledde door A* traaaportonderaeffling 3p Ijker» van da Overtoom 373,
*w*l** Ha»* ook da onderkruipers Toor da mee Ifab rieken T*Ï***Ï$. tij
"eiaten een andere vervoergelegenhaid an hun aotia had tot raaultaat,
"dat ai j than» door een onbeamette flraa v*a an naar het wark wordan

aam oaderzoak ln«aatald, waarbij ha t rolganda fta eablelcan.
Op i$ Horambar 1947 ward Joaach Hanrittuy apIJICSBS. gaboraa 5

I*brue>l 1190 té Awatasdam, tranaport» aa tourUigaarondernamar ondar
A» naa» "Cabuto", Mak apijranda au wonanda Overtoom 373 t* Affiataïdam,
opgabald 100» lam and, dia fcljn naaa niet noaoda an rroae, of Spljkaara
TOOP «au tourln^oar kon zorgan roor hat verroer van ««B aantal heren
vanaf de buitenkant van A* etad junatardem naar hat Centrum. IB geval
van beveatlgend antwoord, sou Ai» onbekende A* verdere regeling peraoon-
lijk kxuaan beapreken. Hadat Spijkers A» gewanate beveatlglng had gagevea,
asou op diezelfde datun aan persoon bij Dijkers zijn gekomen, die zleh
vooratelde al» Kering B«g«l ven de ̂ aelfftbriek "Oerea". lafttatgenoaoda
daalde 3pi jkera «ede, daï het ging om het v*m«* van een aantal ohefa
en bazen vanaf de rand va» A» a t ad AaBtordaia Jiaar A* fabriek Tam "Cerea",
die, nu hat eonfliot waa opgeloat, voorbereidende werkzammheden in da
fabriek moeatan gaan verrlahten, teneinde hat bedrijf «tav op gang te
brengen. Bedoelde Haring Bfigal overhandigde Spijker» fegelijkertild een
lijat, veraeldande l® namen en adreaaen van de op te halen pereonen.
De regeling zou, aanvaneande Woenadag, 2« Novaober 1947. vooaaiddag
7 uur vanaf atartpoot Bet ondorp, ingaan j de» naoiddaga i* 4.50 uur
moe aten die personen weer naar huis worden gebraaht.

Aangezien Spijker» da» avond» in A* dagbladen la», dat het oonfllet
inderdaad wa» opgehavac, wa» ar voor ham du» gaan bezwaar, te gaan rijden

Een paar dagen Aaazaa meldden ai oh 8 onbekende per»onen bij spij-
ker», Ai* beweerden, vatt de w»taklng»lelding" te »ijn. Zij probeerden
Spijker» te bewegen, niet a»»r te rijden, daar het oonfllot nog niet
wa» opg»lo»t. Zij beweerden verder, dat er nèaa aen Uniebond, noeh een
S.T.C. a«hter At «taklng van de arbeider» «tcod «n A* «taklng van A*
arteider» zalf ui t ging , Aoah gaven tegelijkertijd te kennen, dat er
venaoedelljk wel een derde aehter hun «fcekiag Bat, Spijker» zou bedoelde
perronen toen hebban gevraagd, «aft hij dan nat hat vervoer van A* per-
•oaen aaeiaoeat, Alt op de ham veratrekte lijat voorkwanea. Hierop hadden
Ai* personen van A* «takingalaiding geantwoord, dat tegen het vervoer
van «hef» an basen gaan beswaa* beatond, aaogeaden de»en niet ataaktan.

HOg waar aniga dagen later heeft Spijker» van rijn ohauffeur wal
vernoaen, dat er de» aorgen» aan het «tartpunt meer pereonen In de wagen
fltaptan dan aanvankelijk het geval wa» gewee»t a& vermoedde 3pijkera.dat
dit personen uil A* omgeving -fan Amsterdea waren. Al* ziöh op bedoeld
punt verzamelden, teneinde tegelijk met A* «hef» an bazen «e» naar A*
fabriek van "Gare»" t* worden gobraoht. 3pl j kar» heeft hiertegen geen
ba«waar gemaakt.

0^ S De«ember 1947 kreeg Spijkers van A* heer Woud, hoofdopzlohter,
«hef van A* Garage van de gaiaeante Aaaterdam. dien»tdo«nde op hat terrein
van de StadBreiniglng, t* Atoaterdam, telefoniaoh aededellng, dat A*
touringcar van 3pijkar», welke iedere dag arbeiders van A* game ent e
Jtpjflterdam heen «n terug van het Haasauplein naar Schiphol brengt, Ai*
dag t* 17 uur op Sohlphol niet üieer nodig wa», aangazien A*i* "beamet"
sou al jn verklaard. B* heer woud zou volgen» Spijkers deae mededeling
telefonlaoh vatt A* "baaa" van Sohlphol hebben ontvangen en laatstbedoel-
de gen A* bood»ohap van A* wethouder van het Stadhuis van A* gemeente



Aaataröam babban gakragan. a*i j*tf* aou toan oaalddalliök het varvoar
hebban doe» geaohiadan door aan oollaga, V«a «gaand, tanaiada d» arbal-
d*ff van 3ehiphol «a hat Oaaaente-Tervoerbadrlji1 niat 6» dupa t* laten

p dasalfda datw haaft Spljtoera toon d» feear Naring Bögal
» teleföniaeh joedagadaeld, ft«t Terrw» w ét paraanen Toor aijn

fabriek ai** meer te Jcunnen do «n verrie htea, daar Spijkan zijn bad rij f
niat hat nadeal van ui taluiting r«n het varvoar ten bahoavaovan d»
o»«nt* AaflUrd*E, lMtw«JLk 3pijk«» r*«d» g«dttr»ad» one»T»er «l
habban, kon doen oodarrindan t«r»Ul* raa h«t T»r?o«r voor

Op 4 $**fMfe*# 1M.7 sou d* t»ar Karljig Bögal, na Ma ondarhoud ta
habban galiad JM« da Bwrewwaatar van Amalardam, a^tjkarfl taiafaaiaah
&«M>iB doan waian» ra» da Burgaaaaatar ta habba» Tazaoeia^ dafe da
vaa Spi^kara voor 3ahlpbol toetx OTayooaplaat waa. Toî aaa da haai-
BBgal kon apljkara «u» roor "Garas11 blijf«« doorrij dan, do«h badaiücta
Spljkera roor dit aanbod.

gtpljkars haart hat vsraoadaa, dat da Burgaaaaatar aafe da w»ttioudar
3aagara la daaa orarlag haefb gaplaagd an wathoudap 3aagara toaa haan

dat da wagan rm 3pl jkars TOOP Sohtphol nlat maar nodig i»aa.
Tolgans 3pl Jkars blaak ha t Gamaenta-Varroerbadrijf zijn wagaa toor

Schiphol aahtar wél nodig l» habban. *>ijkaw plaagda ovarlag aat da
haar Woud, Toornoamd^ hat waite gawoon ta latan doorgaan» dooh hat door
•m oollaéa van 3pi jkara ta latan Tarriohtan.

Op 4 Dacambar 1B47 ia 3pi Jkars bagonnan ta traahtan eonta«t aiat da
/hij wathoadar ta krl jgan. Aanraakalijk kraag/wathoudar Polak aan da

dia Spijkara aahtar naar wathoudar 3eegem ala opdrachtgever voor hat
"baaaiat" veikleran Van *ijn wagen Had varwasen. InmiddeÏB was Spijker»,
naar zijn bawMlng, gebleken, dat d* arbaidara van Sahiphol gaan «nkaia
Invloed i haddan gaoïfaikd op hat .«baaaat" verklaren van alja wagm.

Vrijdag, i Öaaéfflbar 1947, blaak wet&oudar 3aagara nlat aaawacig
ta aijn. Zaterdag. 6 Daaaabar 1947, wa0 Spijker* medegadaald, dat w»t» .
houdar 3aagar« tot ai. l* uur ia aonfarantia waa «a nlat gaatoor* kon
worden. Toaa Spijkara taean II uur opnlauw taitftonaarda, ward hem cadage»
daald, dat wathoudar 3eagara julat vertrokken «a*«

Maandag, G daoar blaak wathoudar 3e«g«v* naar hat frlbunaal ta ,
zijn, naar 3̂ 1 jkurt vamoadt, ia varband «et da bahandaling van da eaak
tegen d* a*-Bursette*ater Youte. - ,

Heden, 9 Deaambap 1W7, haaf t Spljkar* wathoudar saagara t* o»-
atraaka 9.30 uur talafoniaah geaproken, waarbij 3pijkerB da gahala af»
' '-- haaft uitgelagd. Wathoudar saagara zou daarbij 3pijkara habban aa-

it tanloott, da »pdjM&% tan ««aM«a van hat varvoar amar 3ohiphol ta aaOla»
harroapan «a da varkaarda vooratalllng f» zakan in "Da Waarhaid" afwa-
aana on^adaan t a awllan siakaci. Naar da maning van Spijkar» «ovftfk haft
publiak door dat bawuata artUfeal gaa^ggaraard, dat hat Oa»aantabaatuur
ziah aolidair oat êê otakara van da aaalfabriak haaf t varklaard, wat,
naar da maning *«a 3pi jkara, tooh zakar niat da badoaling van hat Oantaan*
tabaatuur kan al jn. Spijkara waaht thana nadara barlahtan van wathoudar
3aagara, o.q. hat GaBwanta-Varvoarbadrijf, «f,

Df haar woud, voranbadoald, daalda voort a daagavraagd oada, d*
opdraaht tot uitaohakaliag van d* wagen v» 3p i j kar a tan bahoava van hat

dar gamaanta-arbaiders van hat Naaaauplain naar Sohlpaol «a tarug
alafoniaoh ta habbau gakragen van Inganiaur Maijar, "najroaoa da wathoudar"

f aasiatant van Inganiaur Me l j ar, latar talafomlaah
zou habban feavaatlgd, dat d» wagan van Spijkara voor ganoaafl varvoar
niat jaear nodig «0411» Sta MhriftaliJkf baveetiging hiarvan h«4 da haar
Woud niat ontvangm. Evanaln had da haar Woud Ia varband mat daaa aanga-
laganhaiï iata van da wbaaa* van aohiphol {Kr»v,d.Baan)varnomaii.

Uit hat talafoongaaprak.dat wathoudar 3«agara a»t 3pijkara zou aab»
ban gahad,blijkt.da.t wathoudar 3«agara inderdaad da bawuaia opdraaht tot
"baaaat" varklering aou h«bban gagavantda arbaldara zoudan hiarop du«
gaan invload habban gahad «f aan dargalljka «ia» l* kannan habban gagavan.


