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code :
OD 1076

Voor : Handelingen Ie K.:strafpunt voor BVD,
dat deze dienst niets kon zeggen
over animo verschillende partijen
t.a.v.S.W.G.

Datum inhoud : 1952-1953

Zie : Kamerstukken bij ACD/0,

Datum : 3-12-1962

ST. 317 (400, 3-1-'62)



MINUTENBLAD
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Gezien in verband met de samenstelling van een overzicht.
OVN/11,27 Sep 1951.
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?•• CONFIDENTIEEL
S.T.

No. Gr.V.D. 1676/$1 Conf.
15 November 1951.

Bijlagen: twee.
Onderwerp: Comm. propaganda.

£>\-

18 NOV 195» 'ti A*

G

In v ouwe dezes gelieve U aan te
treffen een uittreksel uit een vei-
ligheidsrapport, opgemaakt door Z,
naar de inhoud waarvan kortheidshalve
•wordt verwezen.

Indien terzake nieuwe gegevens
te mijner kennis worden gebracht
zal ik U deze doen toekomen.

S. T.

AAN: Hoofd
Hoofd^ectie G 2 B H.K.G.S.

Typ: 10.
Coll.:- ia



UITTREKSEL VEIIJGHEIDSRAPPORT

Datum van bericht: 10 November
'Rapporteur:
Van wie is het bericht afkomstig: Bigen personeel
„Betrouwbaarheid bericht: Betrouwbaar.
Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar.
Welke acties zijn ondernomen: Gene.
Met' wie samengewerkt: Gene.

Onderwerp: Uitreiken van pamfletten.
Bijlagen: twee.

Donderdagavond 8 November 1951 werd in Casino te 's-Hertogenbosch een
propaganda-avond gehouden voor steun Wettig Gezag.

Voor de aanvang van deze bijeenkomst werden pamfletten uitgereikt
waarvan ee.n exemplaar hierbij gaat. (zie voor pamflet bijlage no. 1).
Voor een kort verslag van de propaganda-avond moge ik verwijzen naar bij-
gaand krantenbericht hetwelk voorkomt in öe Provinciale Noord-Brabantse
Courant "Het Huisgezin" , dd. 9 November 1951. (zie bijlage no. 2).

Coll.



Godsdienst, vrijheid en gezin

l staan op
Communisten gaven acte de présence j?

- -, van den Arbeid.
Deze spreker begon, er op te. wfcw

lat wij toch eigenlek fw 19|5 maar Jko)
-itensief onze vrijheid .hebben beft "

In 1948 veranderde er al reeds v<
«wal in het Oosten, Het
lodlg- dat,in het

visten —
Ut een en. ander .ons iw/jffc yèrp„„„.
sat zou opleggen, men-dénke alleen
M*r aan de 1500 JjüiUoen gulden voor
«*e defensie. Benader voelt darw-
et* dreigt en een nieuwe oorlog
•IV

.-.«H lattd toto drtikt
11 heer V«m*er, teftbta we ~
*m& Mg ku*s*» «e», wsm,

*•» des» bijeenkomst,
••t tier al acte

een wapen;
Spreker 'verwees naar

n Engeland welke in 1940— 194$ -d

' • (Van onze militaire medewerker)

Ha'l was reedï in'Mei 1949 dat burgemeester Loeff hi ons Wad-een oproep
liet plaatsen waarin bekend gemaakt dat de gelegenheid voor aanmelding
bij Steun Wettig Gezag was opengesteld. Steun Wettig G«MK Is het national*
instituut waarin zijn ondergebracht de nationale reserve, de reserve grens-
bewaking en de reserve politie. Sindsdien heeft een aantal Bosschenaren
zich voor deze diensten gemeld en er wordt Otik. intens geoefend, doch d£
omstandigheden maken het noodzakelijk dat S.W-jG. aanzienlijk moet war-
den uitgebreid. Dit is dan ook oorzaak dat de plaatselijke commissie van
S.W.G. gisteren in Casino een propaganda-avond had belegd, die n» alle
opzichten geslaagd is.

Mede hebben enige leden van de com- Het ' immunisme is niet alleen een
munistlsche partij Nederland aan het
slagen van'dece bijeenkomst gewerkt,
want voor de aanvang van de*e bijeen-
komst werden door de Bossche afdeling
van de C.P.N, pamfletten uitgereikt,
terwijl een jeugdig lid van de Bossche
afdeling van desa partij de stoute
schoenen aantrok om tijdens de rede
van Evert Vermeer enige interrupties
te plaatsen.

Het antwoord
DAT hu een waardig antwoord

kreeg — en letterlijk en figuurlijk
waar voor zijn geld — wisten wij bij
voorbaat reeds.

De Bosschenaren hebben aan het
einde van deze vergadering ook self nog
het antwoord gegeven, want naar wij
vernamen hebben tich na afloop meer
dan honderd nieuwelingen aangemeld.

Wethouder P. Gielisse de voorzitter
van de Bossche afdeling S.W.G. begroet-
te de beide sprekers, pater Hubertinus
O.F.M. Cap. en de heer Evert Vermeer
uit Amsterdam alsmede de talrijke aan-
wezigen en verleende het woord aan
pater Hubertinus.

B
De gevaren van het communisme

;OUWT op God, dan bouwt ge goed,
zo begon deze priester-redenaar.

Onze afwachtingspolitiek is eens ver-
keerd geweest. Dit was in 1940, al zijn
wy dan tot 1*45 er wel zo'n beetje door-
gerold. Het gevaar dat ons nu bedreigt,
het communistisch gevaar, is echter nog
veel groter. Afwachten en dus niets te
doen is als het ware het uitlokken van
een oorlog.

politiek stelsel en alles wat daarmede
verband houdt, doch het is veel meer
n.l. een wereldbeschouwing. Wij Neder-
landers zouden ervaren dat als' net com-
munisme in ons land de baas zou spelen
het nationaal socialisme-nog maar kin-
derspel zou blijken te zijn.

Uitvoerig besprak pater Hubertinus
dit communistisch stelsel met al zijn
funeste gevolgen.

Hij staafde een en ander met uitlatin-

lijke beveiliging en militair paraat zijn
vooral ook tegen deze 5e colonne, waar
voor S.W.G. de gelegenheid biedt.

Pater Hubertinus besloot zijn overtui-
gende rede met de woorden: „Boven
Oranje natuurlyk God, maar dan ook
Oranje boven".

Evert Vermeer spreek
Na de pauze sprak de heer Evert Ver

•.eer lid der Tweede Kamer van d«

moeten
hebben.
van
pooit het ODmmymtsme zullen laten
Iringen. W,M "^—*"" —;n---=j
houden wi „ , ^ .
,ekent. Höfeyoei .mannen en VröuVen
icf ben om$e<sft$lri VCOr de vrijheid het
eten 0i»t ijKiHtpn 1*MP en hierbij daobj
iPfelfcr »•». aan df p%ter Hedemptoml
3wijs —>in» onze stad een goede bekende

— die ook zijn leven voor de vrijheid
gaf.

Toen de heer Vermeer tijdens zyn be-
zielend betoog sprak over de Russische
concentratiekampen ri«p iemand achter
in de z*al; „Bewijzen".

Gratis reis naar Amsterdam
r\E zoals later bleek ongeveer 20 jaar
*** oude communist, zal bewijzen in
overvloed kunnen- krijgen.

Want de heer Vermeer verwees hem
onmiddellijk naar de heer K. van der
Geest in Amsterdam, een van de per-
sonen die kort geleden een bezoek aan
Moskou had gebracht en waarvan „Het
Vrrje Volk" van J.l. Zaterdag wist te
vertéllen dat de Nederlandse bezoeken

gen van leiders van het communisme,
waaruit blijkt dat alles gericht is tegen
godsdienst en gezin.

Dat de communisten trachten overal
de baas te worden bewees spreker door
te zeggen dat van de 17 Sovjet republie-
ken er maar 3 Russische waren, de 14
anderen zijn er later bij gekomen. Ei
daarom is de vraag ook gewettigd o:
dit communisme dat zich vanaf 1917 tot
1950 aldus uitbreidde, van verdere uit-
breiding zou afzien.

Ook in ons land wordt de C.P.N, van-
uit Moskou geleid. Mussert verklaarde
eens met gekruiste armen te zullen toe-
zien als er wat gebeurde, doch de C.P.N.
zegt nu al dat zij de vyand tegemoetlreisje naar Amsterdam verstrekt,
zullen treden. • Wij zjjn benieuwd naar het volgendf

En omdat ook in ons land een 5« pamflet van de Bossche afdeling van de(
colonne bestaat, dreigt er gevaar. Daar- C.P8T. waarin we hopen te lezen
om moeten wij twee dingen doen, n.l
ons beveiligen tegen deze communisti-
sche wereldbeschouwing, dus een geeste

Hlftenwtf
hetgeen Teeds-teapai
' vftn 're/Wek' di «MMe 1

to«*rt eenrreWrnwir /unJ
rdam te- maken om eens met de heer i

an der Geest te-gaan praten-. D«ze zout
hem wel me«r kunrien vertellen en hen'
ook wel met bewijzen kunnerr leveren.;

Toen^de he«r Vermeer uitgesproken,
= ... dg'jongeman zich inderdaad

byTienven prompt ww* Hem een gratis

verslag van het onderhoud met de
van der Geest.

De heer Vermeer besloot zijn enig<
malen door applaus .onderbroken red«
met er pp te wijzen hoe. ieder. Neder-

. . r zijn land steeds schoner wil ma-
ken en uit wil bouwen gedachtig d«
woorden welke zyn vermeld op de ge-
denknaald op de afsluitdijk: „Een volfc
dat leeft, bouwt aan zijn toekomst.

De heer Gielisse sprak tot beide spre-
kers hartelijke dankwoorden, waarna d(
aanwezigen de gelegenheid kregen zich
aan te melden, waaraan in grote getale
werd
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AAN D2 INWCNEHS VAN DEN BOSCH
-0-O-0-O-0-0-O-O-0-O-0-0-0-O-0-0-0-

vraarde Lezer.

• Dezer da^en ontving U een circulaire waarbij U uitgenodigd
v/erd voor een bijeenkomst van S.V'.G. -o-
Ook wij hebben de inwoners v$n Den Bosch iets te zeggen, en^ctit ze-
ker niet omdat wij angst hebben, maar omdat wij vertrouwen in het
gezonde inzicht van de bevolking van Den Bosch, in haar Vredeswil.
en in haar kracht om alle pogingen om het Faciame in ons land in te
voeren, zonder aarzelen af t^ wijzen»
Men vraagt U in genoemde circulaire, toe te treden tot een van de org-
anisaties van S.Vi.G. Maar walj is dit wettige gezag ?
Het is dit gezag dat duizenda mensen werloos heeft gemaakt, dat onze
jongens naar Duitsland stuur̂ , om onder commando van oude en nieuwe
Nazis tot kanonnevlees te, woi»den gedrild, dit gezag heeft ons land ge-
maakt tot een speelbal vón da, Amerikaanse Oor l os t oker s.
En dit zelfde geaag wil nu: van de werkloze ( vooral da jeugd ) gebruik
maken om hen voor hun verptte stelsel te laten vechten.
Men spreekt van het N<,A.Pact o Ben Westelijk Leger - de oorlog in ï̂ prea
als een daad. . '" •'•' ^
Ja het'zij allo daden van openlijke agressie tegen de Vredelievan Vol-
keren ook van ons eigen land.
Inwoners van Den Bosch, laat Uw afkeer blijken tegen deze gangmâ era
van een nieuwe .Landwacht, die .tot taak heeft tegen htih ëjgeö oudere,
hun eigen bevolking-, de eigen arbeiders op te treden»" •" .
Men wil U gebruiken onder het mom van strijd tegen het Communisme, dit
is een leugen.
Het gaat tegen U zelf, tegen alle inwoners van Den Bosch die. streven
naar een beter bestaan voor hun gezinnen, naar een betere toekomst
waarin Vrede on Welvaart zullen heersen.
Ja K.L.F.M.Rouppe van der Voort heeft -,wel wat te verdedigen, want hij
wil geen Maatsch&jppij" dieLhet hem veroied ';, de arbeiders uit te buiten
zoveal als hij zelf v/il»,
Maar wat te zoggen van A'.Willerase F»v.d,A Gemeenteraadslid - DUW arbei-
dor. Wil doze vriend aiis\achiop de DUW kampen verdedigen die door ons
wettig gezag zijn ingost.oltV.
Ben werkelijk wettig gezag, dat niet afhankelijk is van de Amerikaanse
Oorlogstokars, zou inplaats van eon nieuwe landwacht, woningen bouwon
de Vrodesindustrio opbouwen, zij zou or voor zorgen dat de ouden van
dagen on de werlozen niet in de kou zouden zitten omdat zij de dure
kolen niet kunnen kopen0
Inwoners van Den Bosch, laat U niet misleiden, wij roepen U toe ll DOE
INDERDAAD WAT,J I I
TBKSN V00:i m OPROEP V̂ T HSï v/ERBLD VRBDSS CCWMITÉ VOOR 33N VR3DSS PACT
TUS-=3̂  DE GHOïIi; VIJF.
V3CHT VOOR 3 ST i3LF3lANDIG ÏÏN CNAFHANKSLIJK NEDERL/̂ D,
G33N S.V/.G3ZAG

M/»;R V/SRK - VJCWINGBN' - EN KOLENTOESLA.G.

Communistische Partij Ned»
af d» Den Bosch



UITTREKSEL
Verwijzing*

Uit : OD -1481 Naam: NATIONAIS RESERVE

Voor : OD 10?6 Naam: INSTITUUT STEUN TOTTIG GEZAG

Ag. nr: 108611 Afz. ; W.- Datum: 5.5-51

Aard van het stuk: Ontevredenheid bij de "Nationale Reserve",

ïïierbijgaand heb ik de eer TT te 'doen toekomen, een opgeplakt
artikel uit "De Bredasche Courant" van Dinsdag, 1.5.1951/b®-
treffende bovenvermeld onderwerp, naar de inhoud waarvan ik
U moge

Uitgetr. door:

Datum:

l 10185 - 51 - 116 2

Op aanwijzing van: B VII

11.6.51



Verbinding : 3 2 .

No. BV/G

j&T-TREKSEL

Par,

VERTRCü \YELLJK.

-51. Datum: 15 Januari 1951-

Onderwerp: V e r s l - g van een ledenvergadering van de E.V.C. "De Metaal"
a f d . Arnliem or 11-1-1951.

6.

Datum van ontvangstbericht: Geen.

Betrouwbaarheid berichtgever: Zeer betrouwbaar T
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4 JAN,
Waardering bericht: Idem.

Tevens bericht gezonden aan : G e e n .

Medewerkende instanties: G e o n.

Ondernomen actie: Directie "Tinf abriek" ingelicht.



VERTROUWELIJK.

VERSLAG van een ledenvergadering van de E.V.C. "De Metaal",
af d. Arnhem, op 11-1-1951.

Bespreking over het onderwerp: "Herbewapening van West Duits-

P CV

land

AANWEZIG;

J.G.P. Buser, geboren 17-8-1917,
W.C. van de Meeberg, geboren 25.4.1920,
N. Hillebrand. geboren 18-1-1909,
C.A. ter Beeke, geboren 8-11-1908,'
l lid.
Hillebrand hield een inleiding over de herbewapening

van Duitsland en trachtte aan^e tonen dat dit voor West Europa
funest zou zijn. Deze inleiding op zichzelf bracht niets nieuws.
Spr. stelde echter voor, dajL^Arr^em_in_.de^Lg__ac.tjie_ de_ vopr.hoe4e
zou .Yormgn. De Arnhemmers hebben naar verhouding meer meegemaakt
in de oorlog '40-45 dan enig ander. De gebeurtenissen van '43
en '44 moeten weer eens in hun geheugen geroepen worden. Hier-
veor zou men b.v. manifesten kunnen uitzetten, waarop o.a.
foto's uit de bezettingstijd van de executies bij de "Woeste
Hoeve", de gedenkplaat bij de firma van Gend en Loos enz.
voorkorneïiv Deze manifesten gaan dan de bedrijven in^waar^
dan actie óomité's gevormd moeten worden * Deze actie 'comité.' s
moeten een hjtndteiceningenactie opzetten. Ik heb. al mijn hoop
op Arnhem gevestigd, dus laat Arnhem mij in deze niet te leur
stellen, aldus Hillebfand.

Van de Me e Ver g is van mening dat de manifesten zojader
suis: .kentekeSrr dus jgeen opschrift E.V.C, of iets dergelijks,
moeten hebben. Zotjmen dit wel doen, clan zal deze actie direct
als communistisch worden gebrandmerkt. Beter zou het zijn, als
de manifesten uitgingen van de te vormen actie comité's.

Hillebrand is hier echter fel_ tegen en vindt dat dit
beduvelen van de arbeiders is en daar mag de E.V.C, niet aan

Bij Stemming werd besloten dat de actie ?ou beginnen
bij de Tjlnf abrjek . Voor deze actie zou men dan eerst wat hand
tekeningen moeten hebbén van arbeiders van de Rijnstaal of
Continental Tools. , ~~ "~"~

rijk vond en; 4a _ < e E_.Y.*G*
"

In eeneönderlïpud tussen Hillebrand en ter Beeke, kwam
het gespr&k &P ledyn- jfran' gtëun Wettig &e"zag. Hillebrand vroeg.
af ter Beeke of hi1 de namen van deze mensen al had doorgegeven.
Ter Beeke zej. dit nog! niet te hebben gedaan.

zei tegen hem dat hij deze zaak zeer belang-
_ ejcaan-jaÊker- moeat„m̂ êjïerken", ."al

was" het in te een s&aak _va,h_<le ..Ĉ jPj.̂ . De leden l unnen de namen
vaii dè"~lèHen' Ton Stfetpl Wettig Gèzag'opgeven aan Buser.

Hillebrand dèftjde nog mede dat aan de Directie van
"Rijnstaal^ ëei^ tweede brief is gezonden over de kernverkiezing,
waarin nogmaals wordt medegedeeld, dat als er geen vrije keraver-
kiezing komt, men de zaak voor de rechter zal brengen.

'* E I N D E. i
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Bijlage van relatie ontvangen*

10 Januari 1951.



o la-iiga*
— Gunther, George Henri.

geb. -te Paramaribo, 21 Augustus 1917»
Adres; Amsterdam, Da Costakade 91-H»

Günther meldde zich op 14 April voor de
Nationale Reserve bij het Secretariaat van
Steun Wettig Gezag te Amsterdam, met verzoek,
ingedeeld te mogen worden bij de Artillerie-
Afdeling. ^

Als naaste familielid gaf hij op :
— BrauBrfiller, E. Boerhavestraat 17-11 te Am-
jsterdamT

Als referenties gaf hij op : De heer
- HAVERKAMP, P», gep.Directeur van de Zeevaart-
I school te Amsterdam, en de heer KLOP, A»
Instituut voor Stuurliedenopleidlng te 's-Gra-
venhage.

Daar G. aan de Gemeentelijke Universiteit
voor jurist studerende is, werd hij naar dé
eontaetman voor S.W»G. aldaar verwezen t.w.
naar Dr. KITS van WATEREN, E.,Reserve' Offi-
cier van Gezondheid, Koninginneweg 136»

De eerste indruk, die Günther maakte,
was goed.

Omtrent hem bij de Politie ingewonnen
inlichtingen waren echter ongunstig, n.l. :
Leeft in concubinaat met van ROSSUM, Maria,
die als felle communiste bekend staat, Heeft
in gezelschap van deze vrouw deelgenomen aan
het Wereldvredescongres te Parijs in April
1949. Hij las in 1948 het blad .NU en wordt
beschouwd als sympathiserende met de C.P.N,
ïn het door hem bewoonde pand wordt de
WAARHEID gelezen.

Volgens Günther is Maria van Rossum
daarop geabonneerd en leest hij zelf het
Handelsblad.

Naar aanleiding van een en ander is
hij voor de Nationale Réserve geweigerd»

Inmidde,ls had hij telkens opgebeld,
om te weten te komen, of hij nog niet ge-
accepteerd was, hetgeen nogal ppgevallen-
was» ;

Op 10 Augustus is hem tejlefonisch te
kennen gegeven, dat jaijn/verlaoek afgewezen
was.

- 2 -
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Hierop schreef hij een felle "brief,
meldende, "dat "bij hem sterk de indruk ge-
vestigd was, dat in zijn speciale geval
rassendiscriminatie toegepast was". Hij
verzocht, het "besluit van de commissie
schrif tel i k aan hem te doen toekomen»

Ter beantwoording heeft de secretaris
hem een kort briefje geschreven ( aan welk
briefje de WAAEHEID niets zou kunnen hebben),
luidende : MIk deel U mede, dat Uw indruk,
alsof hier rassendiscriminatie toegepast
zou zijn, vanzelfsprekend geheel misplaatst is",



MUISTBHIB TH ' a-SraTa&aaga, 22 loveabar 1950
BIOT2ILAJIDSE ZUKSÊ Javaatraat 68

Ho. i

,

K' ,0& f

Zaar gaaohta Baar Howiak,

faragkoaaada raa aaa diaaatzwia naar hat

( laad vead ik fliar tür M4*oadar gavaardaarda

Zatoaaan neaft da Bagariag ia iwraaad mat alaotrioitaita-

aapMdd dat da Bapartaaaataa Woa»ada«aToad

gaopaad aoataa ali jvaa «a haaf t aan tijdaaa ai^Bt aftta*i$»

aaid op daaa afraad aaa balasjprijka Ttaayzakijaic gvxat,

waaraan ik «ij siat kan eattarakkaa. Tot aija greta laad-

waa«a aal Ik daarcai Tan Thr vitaodicias <aa> faacaik kaa-

nam aakaa* 7aa aarta waaa ik ïï asecaa t«a ia ïïw aoaiaaaa

arb«id.

Ka balaafd» gxvataa blijf ik,

Mr. Ii. BiHthoraa

11» s

da f*ladalg»l»*Saar X

Kwmrt«ll*aa 19,

' B - G R A T B Ï H A S E .
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M Aan:
Den

' , • . "•- - • / , '-/•'
Op 7 OctÓT>êi«H''9_50 werd door de ^ê*iQ®jatapolitie (actieve

en rasörvö-paiiuiö; in Eaia-ejawerkiUt; iset de rasürve grensbewaking oh
LI at i on aio iloserve, een groot ê opgezette en goed geslaagde oefening ge-
houden, welke VOB £9 riant te^on een z»£» denkbare 5$ colonne, die vras

uit de voormalige Ill^caliteit van Veiilo<> Het gehe«l stcwad
ondwr ifticlins van oen Inspecteur van. ge^ióèntopolit ie en een reserve
1e Luitenant van liet Nederlandse Leger, terwijl de'oefening werd gehou-
den onder het uiotto "Aas&ier", Bij deze oefening was vrijwel de gehele

pers vei'tegönwoordiÊd, waaronder ook do rjoiamunictiache pers
"de '.aarkaid". Leze word vertegenwoordigd door de correspondent Gerair~
dus Johannes JosepË for^ttT/jgtJ, geboren te Venlo, 19»3»1923, {jehuvrd, Neder-
lander, ii.I.., ^e^öond heibenae to Vanlo, Sloot lïo,11, thans te Amster-
dam, die T;erd geasoisteejui door aea tiet naae onbekend öablevon foto£psa£.
Onder liet opschrift "Oorlogo^öteriQ te Yenlo" werd oefening

in een daar -

l van de
i dcaaof,

in de ..aarhaid .van 7 October 195Ü aaaGökondicd en ovori^ens
opvolgend nuioner als een "waanzinni^heid" aanGeraerkt. • —

Vervolgens werd op Vrijdag 20 October 1950, op de zolder
woning van de welbekende Listrictsleidcr van de C£lï, Berend 01-

aan do Cloot Ho* 1 te Venlor eon filvoorstolling gegeven aan d©
f loden van d© GJ1.'. Je filuvoorstelling vins aan orastreeks G»30 uur en de
| bezoekers aoaoton zich iiijuens ue voorstellinG tevreden stellen net zit-
' plaatsen, v/elke voor dit dool ücjea vervaardigd van enkole kolenkicton
• vraarop planken ^ole^d* liet araitc.l "ossookers bedroeg ongeveer 20 perso-

I nen, waaronder oon panotrant onzerzijds» Yooraf vraz'don tv/ee kleine liuc-
; sitjche propa^andafilu.s ^odraaid, waarna een srualfilui werd vertoond 50-
j naauid "liet geval Harrie Snit", Hoewel de bezoekers weinig'enthouBiasne
j aan de da^ ledden, werd tijdens de vertoning ^r^n genoeiade sotalfilia meer-
| n alen de uitlating gebezigd: "Als \7ij maar eens de baaö; zijn", .;Ta afloop
' van de f ilmvoor s telling werd door de cbuüaunist Berend 'Gldenhof nou een

• i~i *^ "* -"tó • l izr^i f^ ***/•) 4~ s^ ••• s\1- /^ *-» « /-^ 't -« /r^ "*̂  r^ r * j--k '1*1 ^ ŝ̂ s 4« n»* *̂ *̂  ***Tn J •* Vi • "! v>¥* rt'"^ tl O K"i /"l T* (™ï rt /T Y7 f\"*fi?\ T

idealen van het Oon-
i munisme n a ar • buiton uit te dragon* Hij verzocht allon i^ode te werken

aan de uitbreiding van de öfK in deze gemeente en voegde hieraan toe,
het voor t/at het ledenaantal van da C^IJ betrof, pover gesteld was, .

Overigens vverd in do afgelopen ricxand &QQB. veraieldenB-
dite activiteit van de zijde van de G-rlT in dozo ^oiaeanto waaréienp-

|;-en. O'olGcns uit betrouwbare en walingoliciite bron bekoaen inlicht in saa., •
'zoU'ondanks do herhaaldelijk hiervoor gevoerde propaganda hot ledenaan-
tal van du' C.'JIT en het aantal lesorfi van de coEmunistischo lectuur zich
niet hebben uit^obreid»"-- ¥Grbindin^ 93,, 14.11.191)0.1;

jonlzel woord tot de bezoekers gericht, waarbij hij
Jino^elijlz propaganda te nalcon voor de partij en de





Verslag van bespyekiag van loof d BVD met de Heer H.Hotarink, Secretaris nat
het Qowost ' s-Gravenhage van het Nationaal Instituut Steun Wettig Oegag,
gehouden op 11 Oetpber 1950*

Aan de Heer Houwink werd medegedeeld» dat vaa Kolonel Fresco
was vernomen, dat door de Heer Houwink aiet alleea aaa Kol.Freaoo
maar ook aan anderen werd verteld, dat de B.T*B. het aantal gevaar-
lijke militante communisten schatte op een getal tussen de 4,000 sa
10*000* Dit getal sou de Boer Houwink overal op besprekingen ia
Nederland tegengekomen si ja.

Ik heb ds Heer Honwlak, onder verwijsing naar een hem destijds
door de leer Crabbendam schriftelijk verstrekte berekening gezegd»
dat wij ia dese berekening eea getal van 7«650 hadden genoemd» dooh
dat wij elke calculatie ia dit verband uit den bose achtten. Oase
berekeaingbad «leohtspl«*tfl gehad omdat de leer Houwink ia si ja
toekomstige brochure van o.i., geheel foutieve gegevens wenste uit
to gssa, sodat, indien er dan tooh berekend moest worden» oase be-
rekening dichter bij de waarschijnlijkheid sou komen te liggen.

Ds Heer Houwink soide, dat hij met eea getal van 7.000 geen
propaganda kon maken voor "Steun Wettig Geeag"» waarop ik hem ant-
woordde» dat do B*V,D. geen propasaada-institaut ia, doch dat hst
ham volkomen vrij sts&t es op de door hem moest geëigend geachte
wijso propaganda te makaai hij koa echter aiet verwachten, dat eea
officieel ambtelijk instituut aaa soa oerleus iemand, die om in-
lichtingen komt vragen, opzettelijk onjuiste gegevens sou verstrek*
ken.

Overigens wees ik do Heer Houwink er op, dat 7*000 goed ge-
tralade» goed bewapende on van moderne springstoffen voorsiene com-
munisten ia staat suuden si ja om oea leger vaa wol 100*000 man dag
oa nacht beaig te houden. Wanaeer een dergelijke groep» verspreid
over Nederland, telkeas hij verrassing bruggen, spoorrails» electri-
sohs centrales on allo mogelijke andere vitale punten ia het geheim
hou benaderea teneinde dese ia de lucht to Istoa vliegen» sou tea-
miasto 100*000 man gebonden worden door de noodsakelijke bewaking
vaa al desa objecten door hot gehele laad*

Bc doolde do Hoor Houwink modo» dat ik dergelijke eommaado-
groepen oneindig veel gevaarlijker achtte dan de over het algemeen
laffe massa, dis voor gewold onmiddsllijk op do vlucht slaat* Langs
mijn weg kwam ik tot soa berekening vaa eea veel hoger aantal beno-
digde vrijwilligers voor de Rationele Reserve daa laags de weg vaa
de berekening, die door do Hoor Houwink was gevolgd»

Ik heb mij uiteraard bereid verklaard oa hem steeds behulp*-
saam ts sija wanneer dat voor mij mogelijk was*

16-10-50»
l ex. H B
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Gezag "

.voor rapporten, ter kennisneming van
eventuele verdere actie;
voor nota's, ter afwerking.
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«• Apeldoorn R. P.

Er zijn verschillende aanwijzingen voor het bestaan van een inlich-
ting enorganisa t ie binnen "Steun Wettig Gezag", meer In het bijzonder
binnen de "Nationale Reserve"•

I .D. Arnhem heeft de inlichtingenactiviteit van enkele figuren uit
de Nationale Reserve uitvoerig besproken met B IX (zie diens noti-
tie van 14.6.1950, hierbij gevoegd).

Het centrum van deze activiteit wordt voor Gelderland gevormd door
de heren:
1. Dr. S. BOONZAAYflR, directeur G.G. & G.D. te Arnhem j
2* H.H» BARENDREGT , directeur bijkantoor Nationale Lev. Bank te

Aj?nhem;
3. J»H. de GREEF , notaris, eveneens te Arnhem.

Zij zijn ex B.V.L.- en Burgerwachtfiguren en hebben nu zitting in het
provinciaal bestuur voor Gelderland van "Steun Wefetig Gezag1*.

De wmr. KPIT van de Koninklijke Marechaussee Is bezljj met een onder-
zoek naar dëze activiteit, in het bijzonder ook naar het leggen van
speciale contacten van de Nationale Reserve In belangrijke bedrijven^

In dit verband deelde Arnhem nog mede, dat de adjudant DB WILDE van
de Rijkspolitie Apeldoorn bij een onderzoek in de fabriek van BEGEER
& SON te Brummen tot de ontdekking was gekomen, dat in deze fabriek
een man werkzaam was voor de B .V.D.-ambtenaar Hogendoornf en wel
naast het "normale" B.V.D.-contact. DaarenbovenMeek ook 'de Nationale
Reserve nog een contact in het bedrijf te hebben gelegd»

Ik heb !•!>• Arnhem verzocht onr over de Inlichtingenactiviteit binnen
S.W.&. een rapport samen te stellen {bon afgegeven) •

V-1UC 19.7.1950.

9 /
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AAIT: HB.
VAN: B IX,

c

Op 13-6-1950 deelde E.van der Beek van de Arnhemse
I.D.,namens Hoofdcommissaris Borstlap mede, dat een zekere
E.yari LunterenT gewezen slager, daarna colonne-leider big
het Rode Kruis, thans boekhouder bij het Behangselbedrijf
Rath en Doodeheefver, N.V., bezig is met het vormen van
cellen tegen het communisme in het _A .K. ü f -be dr i .1 £ te Arnhem.

Deze van Lunteren zou bij de Nationale Reserve zijn
ingedeeld. Hij loopt in militair uniform. Hij verkeert in
kringen van Rijkseenheid, Steun Wettig Gezag en Volksweer-
baarheid.
Hij heeft bij de A.K,U. gesproken met een fatsoenlijk man.
Laatstgenoemde kreeg de indruk,dat van Lunteren veel te
openhartig is en de zaak op vrij kinderlijke wijze heeft
aangevat.

Van Lunteren beweerde dat hij handelde in opdracht
van de heer Gerritsen uit Enschede (Overste Gerritsen ?).
De actie is bedoeld als afweermaatregel tegen het communisme.

Bij het bedrijf Rijnstaal zou voormelde actie geleid
worden door de oud-B.V«L.er Barendrecht. Deze zou voor-
zichtiger te werk gaan. ~"~ '

Bij Van Lunteren zouden belangrijke figuren uit Am-
sterdam en Den Haag op bezoek komen, zulks in verband met
de actie. De man uit Amsterdam zou een hoge positie bekle-
den bij de Politie» (Bij informatie kon dit niet bevestigd
worden).
Geld was voldoende aanwezig.. Ook zoti men over.wapens be-
schikken.
De actie verkeert in Arnhem in staat van voorbereiding.

Hoofdcommissaris Borstlap heeft over dit geval ge-
sproken met Overste Kokje. Deze beweerde van het geval
niets te weten.

Thans stelt de Wachtmeester Kuit van de Kon,Mare-
chaussee Arnhem een onderzoek in naar bedoelde actie.

J HC Borstlap zal over dit geval spreken met HB.

'
14-6-1950.



UITTREKSEL

Voor ........................ L.£.£Z~L ................................................ Naam .

Origineel in Naam

Volgnr Ag.nr Aard van het stuk

Afz. .• --. :....:.: ' Datum

Uit: Rapport van DIS (Diverse verslagen van besprekingen,
gehouden met enige corpschefs.

Een zekere Overste Sehrieke (phonetisch) zou contacten leggen
bij verschillende industrieën te Hilversum (o.m. bij Polak &
Schwarz aldaar), om op die manier politieke gegevens uit die
bedrijven te ontvangen. Schrleke beweert te handelen op last
(?) van Steun Wettig öezag.

C

Uitgetrokken door : Afd./Sectie Datum .

Op aanwijzing van

'5030 - '48
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RAPPORT /

Van BSV:2

BSV-no.: * fi

Bijlagen:
Bezocht:Rp.Leeuwarden g.

Betreft:yervolg rapport
over Reeerve-rijks-en
gemeente-polltie.

22SEK850

Via BSV doorgezonden aan: AGENDA,
aan: ftj£ÏÏ

aan:
aan:

waarna terugzending aan BSV,en wel:
voor rapporten, ter kennisneming van
eventuele verdere actie;
voor nota's, ter afwerking.

Copieën in: 672 - Rp/^Leeuwarden,

C.'

B'V

Na het afzonderlijk gemelde inzake een terugslag in S.W.G.
als gevolg van het verloop van de Belgische koningekwestie, kwam
bij dit eerste bezoek aan D.C. Pogteloo nog het volgende ter sprake*

In het licht van de gespannen internationale toestand is de
practische organisatie van de Reserve-politle eenvoudig lachwekkend.
Ik moet hier, - aldus de D.C. - 550 man reserve-rljkspolitle hebben.
Maar ik had er tot voor kort 120 en er komen vrijwel dagelijks
bedankjes binnen. De redenen zijn dan; "huiselijke omstandigheden",
drukke werkzaamheden, en dergelijke.

Het materiaal, dat we tot dusver hebben gekregen, beperkt zioh
- naast de papieren paperassen - tot een armband, die de reserve-
politieman moet dragen. Het volgend attribuut is de helm, maar die
moet nog komen. Schieten doen we met van de politie geleende revol-
vers, munitie is er practisch niet. Bij deze stand en trage gang
van zaken is dit apparaat van nul en gener waarde. Een beroep op
verantwoordelijkheidsgevoel heeft weinig zin; spontane medewerking,
laat staan enthousiasme zijn vrijwel niet te kweken.

De heer Fogteloo merkte bij dit gesprek op, dat hij dit onder-
/werp meermalen bij de P.G-, en &e C,d»K, had aangeroerd en daarbij
f ook bepaalde organisatie-verbeteringen had bepleit, maar het scheen
i tot dusverre weinig te hebben geholpen.

In dit verband kwam ook het politie-probleem als remmende factor
ter sprake. Zie afzonderlijk rapport.

g-9-50.
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RAPPORT / AM:
Van BSVï 2
BSV-no.:
Bijlagen:
Bezocht: Rp. Leeuwarden op
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Betreft: Meaedelingen over
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Via BSV doorgezonden aan: AGENDA,
aan: fö%}J
aan:
aan:
waarna terugzending aan BSV,en wel:
voor rapporten, ter kennisneming van
eventuele verdere actie;
voor nota's, ter afwerking.

Copieën in: 672 - Rp. Leeuwarden.

Bij dit eerste bezoek aan de Dlatrictecommandant, de heer
Fogteloo, maakte deze melding van een vrij belangrijke verschui-
ving in het politieke gevoelen van de rechtse groeperingen ten
opzichte van de P.v.d.A.

Sedert het optreden van de Belgische socialisten in de
koningskwestie en de accoordverklarlng te dien aanzien van voor-
aanstaande P.v.d.A.-leden in de pers en voor de VARA-microfoon,
is er opnieuw en in versterkte mate een neiging in A.R.-en C.H.-
kringen zich terug te trekken uit "Steun Wettig Gezag" en de
Reaerve-RiJks-en Gemeente-politie,

Op 22. September a. s, zal een grote openbare propaganda-bi J een-
komst van S.W,G. worden; gî ii&Hsn, waarvoor als sprekers zijn uit-
genodigd de heer Reinalda/C.d.K. Utrecht en de generaal gürst Britt,
bevelhebber in het militaire gewest Groningen.

Tevens is overwogen het A.R,-kamerlid Algra als spreker uit
te nodigen. Of dat zal doorgaan, was de heer "Fogteloo niet bekend,
wél, dat momenteel nog overleg gaande is over de vraag, of het
maar niet beter is, dat de A,R, en C.H. zich reeds vóór de 22ste
uit het S.W.G.-verband los maken,

De oude liefde voor de B,V.L, bloeit weer sterk op. Dit zowel
als de sterk teruglopende animo voor S.W.G.vloeien niet uitsluitend
voort uit de politieke reacties in Nederland op het verloop van de
Belgische koningskwestie.
Ook de slechte organisatie binnen S,W,G. hangen hier nauw mee samen.
Hierover wordt afzonderlijk gerapporteerd.

£-9-50,

^CKVAEHh'VCE'



NOTITIE VAN B II
AAN B III en B lila.

Bijlagen: twee.

G.W.Eiama» jU.g»SecretariB van Hat.Instituut Wettig
1

VJ + jf + ,Miî  JJ-lJUHEfcy JLrT- PS V W V* V J. W V W .J. "b~ T ****** J-* v* w • J.**»»/ V-Mm VV^U*. V 1F X* V W.
Gezag, kantoorhoudend Lucas Bolwerk 12 te Utrecht, had

< bij Mr.Kloosterman van Binnenlandse Zaken te kennen ge-
y l geven, dat hij over gegevens beschikte, welke voor de
"xB.V.D. van belang waren.

<P. Tijdens een onderhoud met Eisma op 8-12-49 deelde
deze mij het volgende mede:

"Er is een groepje van personen, waarvan o.a.deel
uitmaken Johan W.Engels, van Speyketraat 142 te Amster-
dam, en HuIjrink te 2 eis t, die een inlichtingendienst
vormen. Deze i.d. heeft contact met het Nat.Jongeren
Verbond en, naar ik meen, ook met Prof .G-erbrandy.

Op zekere dag heeft Engels mij bezocht en hij ver-
telde mij de beschikking te hebben over een fotocopie van
een document, dat afkomstig was van de Kominform en ont-
vreemd was uit een kantoor in Belgift. Engels heeft mij
de fotocopie getoond. De tekst was in het Duits gesteld.
Ik heb Engels verwezen naar Eol.Tielens.

Engels vertelde mij, dat hij de fotooopie al had
aangeboden aan de B.V.D., maar dat men er daar geen be-
langstelling voor had. Als "onkostenvergoeding" vroeg
Engels f.2500.- voor de fotocopic.-

Ik ontving van Engels eind November een brief,
waarin hij mij dankte voor de bemoeiingen en verklaarde
voor 809̂  geslaagd te zijn.

Deze brief is te Uwer beschikking."

V

Naar mij door G- 2 B werd medegedeeld is de Hr.
Cijfer van O met deze aangelegenheid op de hoogte.

9-12-49.

B II.
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Bankiers: Ned. Bank - Amsterdam Afdeling:

Corresp. adres en tel.: Onsno.: Bericht op schrijven van: Uwno.! \k 12 S/1776/C1/L ^

K 3400-20857
Onderwerp;

Aantal ttjlageii: 1

Utrecht, 8 Deo, 1949

De Heer L.L, v. Laere s.s.t.t.
Javastraat 68
'3-Gravenh.age.

Naar aanleiding van Dw "bespreking met de heer
5T Tia, doen wij U hierbij de "brief van de heer
Joh.W. Engels uit Amsterdam toekomen.

NAÏI01TAA1 INSTITUUT S.W.G.
Voor de/Alg. Secretaris,

Man gelieve bij fiat antwoord nauwkeurig hel onderwerp, de dagtekening en hel nummer

van cfft scltrijl'tn te vermtlden en per brief slechts één onderwerp te behandelen





Heer Insp. Woud.

Hierbij doe ik U toekomen een overzicht
van het Instituut: "Steun Wettig Gezag" uit de drie
Noordelijke Provinciën, waarover wij tijdens Uw laatste
"bezoek aan hier gesproken hebben. Deze vrij critische
beschouwing is afkomstig van de Heer Van Duimen Krumpel-
man, Inlichting-officier bij het 4e Gewest. Zoals ik
U destijds reeds zei ie het uitsluitend bestemd voor U,
êus voor de Bin. Veiligheidsdienst en niet om door te
geven aan de Overste Kokjê  laatstgenoemde zou dadelijk
proeven van wie het afkomstig is, daar V. Duimen Krumpel
man meermalen in gelijke zin aan hem rapporteerde.-

23-5-50. Met gr oe'



Ho. 54.

Aan
de Heer Inspecteur van Politie Woud,
Javastraat 68
te
D E W H A A G

Ben Inlichtingsofficier -Luitenant-Kolonel-
van het 4e Gewest te Groningen, die regelmatig de
drie Woordelijke Provinciën doorkruist, geeft mi3
het volgende overzicht van het Instituut s "Steun.
Wettig Gezag".

Provincie Groningen s

C

Provincie Eriesland.

Weinig activiteit van de meeste plaatselijke comité's
Over het algemeen Beer weinig animo van de bevol-
king, welke partij men ook beschouwt. Misschien is
de O.P.ÏÏ. ook hier wel het meest actief door het
trachten tussen te schuiven van schijnbaar betrouw-
bare elementen.
Door het geringe succes bestaat de drang de zaak er
maar bij neer te leggen bij sommige plaatselijke
comité's, o.a. Benrum, maar ook gndere. Men neemt
verder aan, dat na afloop van de verbandacte van één
jaar, minstens de helft'der thans geworven leden zal
bedanken, luchter, als de Groninger nu eenmaal is,
ziet men heel goed, dat er geen vooruitgang te be-
speuren is, terwijl juist een berichtje ia de pers,
als zouden zich in totaal 20.000 personen hebben
gemeld in het gehele land niets zegt van de werkelijk
sterkte van de nationale Seserve.
Tenslotte is de verhouding tussen de secretaris van
S*W.G. in deze Provincie en de Districtscommandant
der Hationale Beserve slecht. De gevolgen zijn duide-
lijk te merken en beslist niet in het voordeel van
ons land.
Als eindconclusie voor de Provincie Groningen, kan
men zich niet aan de indruk onttrekken, dat er onder
leiding van deze secretaris naar wordt gestreefd,
de oude B*"?.!» opnieuw in het leven te roeten.'Dit
bleek o.a. uit een *besloten" vergadering waar de
ongeveer 50 bezoekers voor 90 procent uit A.B, en
voorts uit enkele nominatief niet genodigde B.E.
en C»E« aanhangers bestonden.
èekleed, uitgerust, bewapend en geoefend op kosten
van de "tegenpartij" n.l. de huidige legering,
waarmede iaën het blijkbaar niet geheel of geheel niet
eens is, dat is het doel, waarnaar zij streeft..

Ogenschijnlijk is hier de situatie zeer veel beter.
In de meeste plaatsen zijn de comité's S.W-G» actief.
De bevolking vertoont meer animo, doch om niet geheel
te verklaren redenen houdt men zich afzijdig. Eet
vertrouwen in deze Begering speelt hier een belang-
rijke rol.
Hoew3& ook hier misschien enkelen te zijner tijd
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zullen bedanken voor het lidmaatschap F.B. ie dit
aantal veel geringer dan in Groningen en Drantea
Q?och ziet ook dit deel der Woordelijke "bevolking
zeer wel in, dat het succes tot dusver zeer gering is.
Vergelijke men n.l. het aanta.1 leden, van thans -
ongevetó 500 - met dat van de B.T.L. vóór 1939 - onge-
veer 5600 -, dan valt direct het enorme verschil in
het oog, ook al waren deze 5600 "leden" dan ook in
werkelijkheid niet allen lid , in den zin van d© daar-
voor gestelde bepalingenin de handleiding voor dit
instituut.
Waar in deze Provincie de Districtscommandant geen
Fries en niet A.B. was begrijpt men, hoe actief deze
hoofd-officier overigens ook meende te moeten optreden]
de eigenlijke leiding ook hier berust bij de secretarit
van het instituut S.W.G-. Op materieel gebied is dit
echter het beste Woordelijke district, dankzij de
voorbeeldige zorgen Van de Kapitein-adjudant Beeksma.
Het zou mogelijk zijn bij een volkomen omzwaaien van
de Begering naar rechts alleen al in lïiesland 10 &
15000 man op de been te brengen. Door het wantrouwen,

(- dat speciaal in A.B. kringen bestaat t.a„v. de linker-
^ vleugel van de P,v.d A. houdt men zich' echter afzijdig,

De werkelijk weldenkende lederlanders onder de A*R»
wensen niet een orgaan in het leven te roepen, hetwelk

fericht is tegen de door H.M. de Koningin benoemdeegering. Helaas denkt men er niet overal zo over en
vormt towb. een kern van A.B. welke onmiddellijk in
voorkomend geval de macht in handen kan neman. als de
P.v.d. A. zou worden ten val gebracht. Het is voor dezt
lieden dan ook een diepe teleurstelling, dat laatst-
genoemde partij zich heeft weten te hdöhaven en. de
A.B. zelf eerder achter-dan vooruit is gegaan. Door
het teruglopen van de O.P.ÏÏ. acht men voorts de
linkervleugel eer P.v.d.A. nog onbetrouwbaarder gewor«k
den. Ik beschouw hier nog steeds het friese standpunt.
Waar men ook in deze Provincie, buiten S.W.G-. om zo
goed als zeker besloten vergaderingen belegt,teneinde
de juiste houding te bepalen, meen ik te mogen ver-
onderstellen, dat ook hier het streven begaat zelf

f een apparaat op te bouwen gericht tegen de O.P.IT. en
de daarmee sympathiserende machten.

Provincie Drente: Deze Provincie telt ongeveer 130 leden. Hier is de
animo al zeer gering en kan men gerust de P.v.d.A.
volkomen uitschakelen. De leidende figuren, w.o. zeer
actieve reserve-officieren, zijn in een groot deel
van de Provincie zeer gezien, hoewel een enkele qua
capaciteiten niet de algemene waardering ondervindt.
De Districtscommandant -oude- had weinig aanhang, de
nieuwe zal nog zijn: capaciteiten moeten tonen. Hen
wacht een moeilijke taak. Het laat zich aanzien, d§t
eind 1950, begin 1951 in Drente de l.B. tot hot verledc
behoort, aangezien ook hier vroeger alle tekenaars
van een verbandaote voor één jaar hier toe zijn over-
gegaan onder bedekte dwang.Lichting 1941-1944-.
De Drentse bevolking vormt evenals vroeger in de ver-
schillende dorpen een grote familie. Men weet alles var
elkaar en zo kan het gebeuren, dat velen, die wel iets
voelen voor een anti-commuaistsiche actie- men is in
het grootste deel van Drente beslist niet communis-
tisch georiënteerd- hiervoor terug schrikken, omdat
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het "vrijwillig" lid worden , iaën aanwijst als
degenen die openlijk partij hebben gekozen. Gaat
het verkeerd dan zijn ze het haasje. De bezettingstij
heeft han dat opnieuw aangetoond.
"Verplichting" is echter niet de grondslag waarop
de aanmelding dient te geschieden, zodat deze ook
wel niet zal worden gesteld t.a.v. de TT .B. Drente

* niet

Slotconclusie:

De Wat i onale_ Bq s erve heeft in de Woordelijke
Provinciën geen kans van slagen. Alle daaraan be-
stede kosten is weggegooid geld. Het is een propa-
ganda vóór het communisme. De C. P. H. lacht in haar d„
vuist je, of zoals een der redacteuren van "De Waarhei
het uitdrukte: ffi Wij behoeven het niet eens be-
lachelijk te maken in onS dagblad, dit instituut maak
zich zelf belachelijk en daarom onmogelijk".
Het is niet de laksheid van de Nederlandse bevolking»
die alle samenwerking onmogelijk maakt, zoals men in

V den Haag veelal denkt, het is de vanouds bestaande
partijstrijd, die ons door de eeuwen heen heeft
verzwakt en weerloos heeft gemaakt, tot het gevaar
vlak voor de deur staaft en het bijna te laat was*
Zal het niet éénmaal werkelijk te laat blijken te
zijn?. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23-5-50,
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Bezoek aan ID Groningen op 21.3.1950
Infiltratie van Eijkseenheid-*""-*^ Jj*—ss±

ld Groningen deelde bij hè Boelens nog het
volgende mede over de grotere activiteit van vooraanstaande per
sonen uit "Rijkseenheid-O.I.W." ten aanzien van het instituut

Ruim een half jaar geleden was het opvallend, dat zioh bij "Steun
Wettig Gezag" weinig of geen personen van Gereformeerde of Anti-
Revolutionnaire huize aansloten.

Een klein half jaar geleden is daar vrij plotseling verandering
in gekomen. In Ootober 1949 is er in Groningen een besloten verga-
dering gehouden van een 30 & 40-tal, hoofdzakelijk tot de Gere-
formeerde Kerk behorende personen, voor wie gesproken heeft

l J.M. van der ZEE, r e serve-ma joor der Koninklijke Marechaussee,
commandant van de Reserve-Grensbewaking in het gebied van 4e
Divisie der Koninklijke Mareoflaussee, (Groningen en Drenthe), als
zodanig toegevoegd aan de Divisie-commandant, de Kolonel P.

:. VERSCHOOR. • ' '

Deze majoor Van der Zee(komt voor in P.D. 17,stuk 68910) zou
eveneens Anti-Revolutionnair en Gereformeerd zijn. Hij zou bij
deze gelegenheid opgewekt hebben tot een verandering van houding
en erop te» hebben aangedrongen, dat "wij ons aanmelden" bij "Steun
Wettig Gezag", omdat dit in de gegeven situatie noodzakelijk was. .

Majoor Van der Zee zou in Den Efeag "op het matje" geweest zijn,
waarbij hem zou zijn verweten, op deze wijze mee te doen aan het
vormen van een staat in de staat.

Secretaris van de Provinciale Commissie Groningen vanhet Na-
tionaal Instituut Steun Wettig Gezag" is E.F, van IPBR1N.^lonaa-i. JL-UBÜHUUT; uteun n^üiig (jczag" IB a.r. van xra^y., PTJTM-

S4c meester van de gemeente Leejgs. (deze gemeente valt onder Dlstriets
' odt. Rijkspolitie Groningen). ,, , >

Deze Van Iperen is uit het verzet naar voren gekomen. Bij komt
voor in Ou 411 als vertrouwensman v/d Vrijw. Burgerj^htv6n ^
OD 520 als lid van dé G.O.I.Wi. Wa? Ch«g v/h Parket"vM'.P>y^JT»,
secretaris P.R.A. en Officier-Fiscaal in Groningen. Hi*j is..Gede-
formeerd, A.R., bezig af te zakken door drankmisbruik, en zi^n .
naam en invloed te verliezen. :
Na de.bovengenoemde besloten vergadering in Ootober 1949 hebben,
Yan der Ze* en Van Iperen verschillende vergaderingen ia de pjpo~
vinoie georganiseerd, d.w.z. vergaderingen uitgaande van "Steun
Wettig; Gezag". . . • - ' . - , ; .';• ,

Omtrent dase vergad*«ring«a veraam I, D. Groningen, dat het tifteéëk



kreeg, die op verschillende data waren Ingevuld.

Intussen is het nog niet duidelijk, wat hiervan nu de achtergrond is.
De indruk van ld Groningen is^deze, dat niet Gereformeerden of Anti-
Revolutionnairen in het algemeen naar "Steun Wettig Gezag" worden
gedreven, maar dat het meer in de bedoeling ligt, dit instituut in
handen te brengen van voorstanders van de Rijkaeenheid-gedaohte.
-Daartoe behoort behalve »an Iperën ook Torn STBÜN .̂ Deze is lid van de
Provinciale Commissie Steun Wettig Gezag.

Van de Majoor Yan der Zee is eerder gemeld (stuk ACD 65458, dd. gg.6.
1949) dat hij pogingen in het werk gesteld heeft, een eigen Inlichtin-
gendienst te formeren.

Of en in hoeverre hier verband bestelt met het werken van F. BOELENS
op inlichtingendienst, was aan ID Groningen niet gebleken,

B lila
28 M a a / 1 9 5 0
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Bezoek aan ID G-roningen op 21.5.1950
Infiltratie van Hijkseenheid-mensen in "Ste

v-^g
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ld Groningen deelde bij het onderhoud inzake 'F. Boelens nog het
volgenèe mede over de grotere activiteit van vooraanstaande per-
sonen uit "Rijkseenheid-O.I.W." ten aanzien van het instituut
"Steun Wettig Gezag".

Ruim een half jaar geleden was het opvallend, dat zioh bij "Steun
Wettig Gezag" weinig of geen personen van Gereformeerde of Anti-
Revolutionnair e huize aansloten.

Een klein half jaar geleden is daar vr i j plotseling verandering
in gekomen. In October 1949 is er in Groningen een besloten verga-
dering gehouden van een 'oQ a 40-tal, hoofdzakelijk tot de Gere-
formeerde Kerk behorende personen, voor wie gesproken heeft
J.M. van der ZBE,reserve-majoor der Koninklijke Marechaussee,
commandant van de Reserve-Grensbewaking in het gebied van 4e
Divisie der Koninklijke Marechaussee, (Groningen en Drenthe), als
zodanig toegevoegd aan de Divisie-commandant, de KolonelJP.
VERSCHOOR.. • " '

Deze majoor Van der Zee (komt voor in P.D. 17., stuk 68910) zou
eveneens Anti-Revolutionnair en Gereformeerd zijn. Hij zou bij
deze gelegenheid opgewekt hebben tot een verandering • van houding
en erop *» hebben aangedrongen, dat "wij ons aanmelden" bij "Steun
Wettig Gezag", omdat dit in de gegeven situatie noodzakelijk was.

Majoor Van der Ze© zou in Den Haag "op het matjen geweest zijn,
waarbij hem zou zi jn verweten, op deze wijze mee te doen aan het
vormen van een staat in de staat.

Secretaris van de Provinciale Commissie Groningen van het Na-
tionaal Instituut bteun Wettig Gezag" is E.P. van IFSRBB. bur_£e-
mejsster van de gemeente L e eS_s_, (deze gemeente valt onder üistricts
cdtT Ri j kspoll t i e Groningen ].

Deze Van Iperen is uit het verzet naar voren gekomen. Hij komt
voor In OD 411 als vertrouwensman v/d Vrijw. Burgerwacht en in
OD 5SO als lid van de G.O.I.W.. Was Cheg v/h Parket v/d O.v.J. ,
secretaris P.R.A. en Gfficier-^iscaal in Groningen. Hij is Gere-
formeerd, A.R., bezig af te zakken door drankmisbruik, en zijn
naam en invloed te verliezen.
Na de.bovengenoemde besloten vergadering in October 1949 hebben
Van der Zee en Van Iperen verschillende vergdderingen in de pro-
vincie georganiseerd, d.w.z, vergaderingen uitgaande van "Steun
Wettig Gezag".

Omtrent deze ver ga d/l er ing en vernam I.D. Groningen, dat het bezoek
daaraan onder Gereformeerden wordt aanbevolen en dat enkele ter
vergadering optreden als ledentrekkers, o.a, door zioh ten aan-
horè van het publiek als "nieuw lid" op te geven. Dit bericht
bleek in zoverre te kloppen, doordat de I.D. Groningen van be-
paalde personen wel vier of vijf aanmeldingsformulieren onder ogen

-kreeg-
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kreeg, die op verschillende data waren ingevuld.

Intussen is het nog niet duidelijk, wat hiervan nu de achtergrond is.
De indruk van ld Groningen is deze, dat niet Gereformeerden of 4nti-
Revolutionnairen in het algemeen naar "Steun Wettig G-ezag" worden
gedreven, maar dat het meer in de bedoeling ligt, dit instituut in
handen te brengen van voorstanders van de Rijkseenheid-gedachte.

<9.*-Daartoe behoort behalve wan Iperen ook Torn STEEN. Deze is lid van de
Provinciale Commissie Steun Wettig Gezag.

Van de Majoor Van der Zee is eerder gemeld (stuk AOD 65458, dd. ES.6.
1949) dat hij pogingen in het werk gesteld heeft, een eigen inlichtin-
gendienst te formeren.

Of en in hoeverre hier verband bestet met het werken van F. BOïïLSNS
op inlichtingendienst, was aan ID Groningen niet gebleken,

/ • . B IJJa
1 28 Maart/1950
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cr«»; Pesoek «au l:; ^resiftgait op £1*&,190C
Inftltratia va» ni3!ra«a&h*Sd'«*iaiiaaB la "StfMtwa.tt.ig Qaaaut

Ifl nronlns*R a«clde bij hat onöerhoud inaaka F. Boalaiai nog hot
volipttft* a* d a over d» grot «r* «ö* 1*1 telt vran vooraanstaande p* r»
aanait «it wPvijk*a«öhaié'--0«f «w»* t*B aanglaa van itat

Sui» een half jaar g*I«d«a w*« h«t opvallend» d«.t «lnöi bij "Stuun
of

Jen kl«ln half j«ar g«l«d«n is dafer vr i j plota^ling
In i$ftkt9fien. in Oetob«r 1S49 Is ei? In "rooin^ta e«n

0 ê 40-t«l f hcofSzalreli^k tot
personen, TOOJ» wi« reeproken heeft

van d« K»««f v*«^r»a*b»*»kla* In h*t gebied van 4e
onicklljk« ^Ar««9nuii9e«t (nröalag«n «n i:-r«nth«', al a

zodanig to«3g«to»gd »an Se .irlaie-oonïföïöaiöantj de !lolon«l F,
veasonbon,

(kotït voor In r # D # 17 stuk 6HS10) «ou
«0 C'«r*form««rö «ij». Hij SBOU bij

tot «<*« vt»ran<l«rlng van hotidi
«n «rop t*t hebb»a aanf «drongen» dat "wij on* msa2üöld»aw bij

omAftt dit la ée «eef«v«n «itimtl* noodzakelijk was.

Van 4«r ^** zou la r>«n Ba* e "op bat ^5tjeT' ^«wtaat slja*
waarbij heta xcni zijn vafwataa* op öese wljfma s«a te doaa aaa het

fan ««B stfist In •<!« ataat*

dl*» frovineiala aora»-ls»le «ronicffaa TOB liat ïla»
tlonael Tft»tlt«tit; ^taiiu wtttig neza^" is K *^« ^aa IFt^Ht
naaatar van S« ?'<w>fi«tite L©*?ös,Ca*»ft ffama^nte w&lt ondar i latrlot

Van Iparac Is «H hut varsset o«&r voren .srafe-c^tas» KI 4 lc«wt
voor in 01? 411 «Is ifertrottwaaawBifi v/d VrS*w. BiirgBrwaefet «n ia
OH êiö ala llé «» <9« G«0.1.^.. ?*as Chaf ir /h
aeeratarls ï ;«R«/u a» Gffieier-Fiaesal lu
for*««rd, />.•' '«, baslf af ta sakken door drankmisbruik, «n
naam «n Jnvload t« verllet-aa»
l*& de lrov«afTano««d» baal ot en vwr^daring in Cotobar l£>4f habban

dar ?*ea aa *ao Iparan varaohillanöa vtr^éaarli^aa ia de
ö.w.z. y«r^fti(arlngan ultjpaa&a vaa

dez* ^«rgadatrln^an v«rnas! I.D* ronlagan» dat t»t baxoak
iaaraaa ond«r ^rafontteerdaB wordt aanbatolaa «n dat enkel* tar
var^derlng op t re d* n ala ladantrafekara, o.a. door zloh taa aart-
hora ven h«t $*ib3.iak ala "nieuw lid» op ta gavaa* Dit bar l «h t
blaak IQ zjovarra ta fel oppas, 4oor£at Sa I «D» Oronlogan ma ba-
oaalda p«rsonan wel vier of vijf aamjuldingsfor^ulleran ondnr



op

Intussen la h* t nog at*t duidelijk, wat feisrmii mi £e «tfhterj^Mwi Is*
te indruk v* n Ia OroBiagMi i» &««*, Öat niet •ïereforr<»«rd«a of nti-

in h«t rnl«tm§»st aam» 1~>t«tia «tt 1« -^mg** word«n
« asaar dut het m«fir lm S* tatócHtülsg I^gt» dit inatituut ia

t* %r««Mpa «ta voorstander» win ét ^i^:s«enheii-f;*<l»ofet«.
behoort behalve ran Ip«r»e ooV fc® eT%E9. -«z« I« lid »aa de

t««n

Vafi d«r f«« i» *«re«r Rv^elü E»tufc ACD 6546B,
dat hl J po^ïfir«n ia fcet werk g»«t«14 t.e«ft, c «n elgea lisliohtin-

t* foraieren.

Of UB la hoeverre M er vertend bei*fct a«t D«t * erken ma f. BCKL WS
op Inllohtlnftenölnrst, T«B «an If) >onlii^«n niet

' B
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UITTREKSEL

Uit : 00 849. Naam: 70UES1EERBAA1BEIP.

Voor: ©D 1Q76. Naam: Instituut Steun Wettig Geaag.

Ag.nr: 80151. Afz- : B,St. datum: 13-2-50.

Aard van het stuk: Bapport betraffeade Tolkaweerbaarheld.

Op aan kort geladen gehouden hoofdbeatoursvargaderiag vaa
da vexaalgiag folkaaearbaarhald, «alka slechts door eaa Tieïtal
leden werd bijgewoond, ia besloten da bekeade leider mua da thans
ia apapraak gebrachte «Stichting Opleiding Arbeid«kra«hten% de
baar Br. Br. HiODE ta reraoaken bat voorzlttasaaaap «a* dé wwa*
aiging op sleh ta aenaa. Yoorta la eaa einda gaaaakt aaa bat «al
aaar aiganaardiga gedrag i*aa aeoratarla B. P. OIELIM» 4ia aaa be-
aoldigdag genoot aa borondien een twatal auto»a t«4 «tja baaahik-
kiag had, aaadar dat -wua haa aaiga aotlvltatfc «itglac* De op da
betreffaada *i«rgadariag aanwezige boofdbaatuorAffr» «nam aoaaataal
aaa afvaobtaada houding ta aoataa aannaaan» BB «ij f»a ragarlaga-
«•ga aaa Tarklarlag Temaehtan ô ar da baataaaaraabtaa «n a»gaHJk-
hadan vaa dargaUjka organlaatiaa.

aaa Taroadarstelt, dat bi| da bahnnflallag taa da begfatlng
vaa bat Depaitaaaat vaa BtamalaadM Zakaa ia da Earata Eaaaw dar
Staten Qenaaaal aal woxdaa gesproken aw»r •SlaMB lattif Geaag11 aa
da varhooding tot aoortgalljka ^erenigingaa,

Da TeraaiglBg «Volkaieerbaarbaid» aaaft aamaataal a3*a%ta
aan aaar beparkta ladaakrlag aa maar aaa drietal «fdaliagaa» vaar*
van die te 's-GraTeahage da belangrijlcata la, «elka feitelijk aaar
werd aangepast M$ da awergeaoeade «Stichting ^plaldlag Araetda-
krachtan8 dan bij de-OBaachreTen doelatalliagaa w» xfalkBvaarbaar-
haldM. Zou aaa inderdaad tot een eigen voertbestaaa baalaitan «a
daarbij aaa Dr. HACKE bat voorBltteraehap toavertrouaaa, daa kan
Terwaoht «ordaa» dat da plaatselijke groaperlagaa wi bedoelda
"Stlahtlag11 aoUaa «ordam «pganoman al» afdellagaa ma "ToUawear-
baarhald11 aa dat r̂aag óf laat «ear aalgarlai ialiahtlagea-apparaat
zal wordaa gaaoaatruaard.

Uitgetr, door: J*H* Op aanwijzing van: l

Datum: 27-̂ -50.

40061 - '49



u. w.
Verbinding N o 74.
N o I.D. 13/49

2 4 JAN. 1950

De Inlichtingendienst Maastricht heeft de eer U het navolgen-
de te berichten:

Op 16 Januari 1950 heeft de plaatselijke afdeling van het
Nationaal Instituut "Steunt Wettig Gezag" een openbare vergadering
belegd in de v.m. Dominicanerkerk" alhier. Deze vergadering, wel-
ke bedoeld was als propaganda-vergadering tot het dienstnemen bij
voornoemd Instituut was aangekondigd door oproepingen in diverse
plaatselijke dagbladen en door middel van een muzikale rondtocht
door de stad Maastricht van het Gemeente-politiemuziekkorps al-
hier, gevolgd door een militaire propaganda-auto.
Aanwezig waren ongeveer 650 personen bij een zaalcapaciteit van
750 zitplaatsen.
Onder de aanwezigen bevonden zich de voornaamste plaatselijke
personen op geestelijk, burgelijk, militair en politieel gebied.
Leden der Communistische Partij Nederland heeft rapporteur niet
in de zaal kunnen opmerken, doch wel een tiental leden van de
Partij van de Arbeid.
Aan de ingang van de "Dominicanerkerk" werd een brochure verspreid,
waarop de diverse takken van dienst, financiële en sociale voor-
waarden stonden vermeld, waarbij men zich als vrijwilliger kon
opgeven.
De vergadering werd omstreeks 20.15 uur geopend door de plaatse-
. lijke voorzitter van meergenoemd Instituut, de heer J.F.H.M. van

/ > DJËÜRSSN. leraar tekenen der R.K. H.B.S. te Maastricht, wonende
alhier Henri Govaertsweg 6.
De opening werd voorafgegaan door het spelen van het "Wilhelmus"
door de plaatselijke Koninklijke Harmonie.
De heer van Deursen sprak een welkomstwoord tot de aanwezigen en
nadat de heer Burgemeester der gemeente Maastricht nog zijn vol-
doening had uitgesproken over dé drukke opkomst en met een kort
woord wees op het gevaar dat onze beschaving heden ten dage be-
dreigt, kwam als eerste spreker aan het woord, de Zeer Eerwaarde

/ t Pater GILBERTÜS LOOHÜIS O.F.M.
Zijn betoog komt in het kort op het navolgende neer:

"Hooggeachte vergadering. Ik hoop, dat hetgeen ik U heden-
avond hier zal vertellen, moge bijdragen tot een nauewere kennis-
making met het Instituut "Steunt Wettig Gezag" en haar doelstel-
lingen en dat deze kennismaking bij U zich mag uitbeitelen tot
daden. T
Ik weet wel dat men heden ten dage nog stdeds gaarne de struis-
vogelpolitiek beoefent, doch zulke politiek is altijd fataal ge-
bleken.
Men moet niet de hedendaagse waarheid uit de weg gaan, want,
geachte vergadering, onae vijand zit niet in het Westen, Noorden
of Zuiden, doch hij zit in het Oosten.
Men hoort ook wel eens spreken over de 5e colonne en ik hoop dat
ü allen hier zult begrijp«n, wat dit wil zeggen, doch ik kan U
verzekeren in verband méttimijn ervaringen, dat deze colonne ook
in ons land zit. Deze colonne zat alhier voor 19̂ 0 en zit momen-
teel nog hier. Deze colonne wroet en werkt ondergrond en zal zeer
zeker als hun tijd gekomen is, proberen hier ten lande een warboel
te schoppen en proberen zich meester te maken van het wettig ge-
zag. Dit gevaar is groter dan menigeen van ü denkt en ik zou ü
willen toeroepen: "Wacht niet tot het te laat is. Blijf niet aan
de kant staan, doch geeft ü op bij het Instituut "Steunt Wettig
Gezag". Vervolgens wees spreker op de moedige en standvastige
houding der Limburgers bij de woelingen in 1918 te Amsterdam en
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hoopte hij dat de hedendaagse Limburgers in de toekomst een soort-
gelijke houding zullen aannemen. Daarop gaf 'spreker een summaire
uiteenzetting over het Stalinisme, hetwelk volgens hem op de navol-
de stellingen berustte.

Op de eerste plaats is, volgens het Stalinisme, het aardse en
de welvaart primair en de geest secundair.
De bloei van het economische leven moet worden bevorderd door de na-
tuurlijke drijfveer van de mens. Men zal trachten te voorkomen, dat
het kapitaal zich in weinige handnn opeenstapelt.
Aan de Staat is het alleen voorbehouden bezit te hebben, zowel finan-j
cieel als economisch. j
Om het voornoemde te kunnen bereiken, moet de godsdienst worden uit-
geroeid en gaat het Stalinisme er van uit, dat aan het ongeziene,
nooit iets geofferd mag worden. Spreker wees vervolgens nog op de
uitspraak van Lenin, welke de spreuk "Dodsdienst is opium voor het
volk" in het huidige Rusland ingang heeft doen vinden. Dat het idee,
dat de communisten verkondigen, dat bij de dood alles uit is, kan
voor ons, christenen, nooit aanvaard worden. De communisten werken
altijd met axioma's en dogma's, doch bewijzen doen zij er geen een.
Indien men sterke stellingen poneert, dan moet men ook deze kunnen
bewijzen, anders zijn zij niets waard. Wij, de Christelijke Kerk,
heeft wel bewezen, dat onze leerstellingen waarheid bevatten, want,
denkt maar eens terug aan de verrichte wonderen gedaan door Chriétus

Vervolgens besprak spreker het lot der Oostelijke randstaten
der U.S.S.R. en riep daarbij uit dat een soortgelijk lofc West-Euro-
pa ook wachtte, indien men niet bijtijds zich hecht aaneen zou slui-
ten en er voor zou zorg dragen dat ook de binnenlandse veiligheid
en rust gewaarborgd zou zijn. Want ik weet, zo vervolgde spreker,
dat de U.S.S.R. nu al in het geheim bestuursfunctionnarfcssen en mi-
nisters heeft benoemd, welke hun plaats zouden innemen in het door
hen te bezetten gebied.

Tot slot gaf spreker nog een kort overzicht over de taak van
de vrijwilligers bij het Instituut "Steunt Wettig Gezag" en spoorde
vooral de jongere aanwezigen aan zich daarbij op te geven. Het gaat
in de toekomst om ons geloof, onze vrouwen en kinderen, onze demo-
cratische rechten, onze godsdienst en nog zovele andere verheven
vrijheden, zo riep spreker hartstochtelijk uit, want, zo besloot spr«
ker, zonder godsdienst geen levensgeluk, dus geeft U op bij bet In-
stituut "Steunt Wettig Gezag".

A Vervolgens trad als tweede sprefter op de heer Dr Verkerk, 2e
Kamerlid en burgemeester der gemeente Boskoop, welke de heer Mr A.B.
Roosjen, verving, daar laatstgenoemde door ziekte verhinderd was.
Zijn toespraak was zeer kort en komt op het navolgende neer:

"Geachte vergadering. Men hoort tegenwoordig veel in ons kleine
landje de vraag opwerpen: "Is er nog plaats voor mij?" Deze vraag
zou ik meteen willen beantwoorden met ja», want wij hier in Neder-
land hebben sedert een niet al te lange tijd een Instituut "Steunt
Wettig Gezag" en ik zou allen die denken, zou er nog wel plaats
voor mij zijn, de goede raad willen geven, gaat eens praten en geef
U dan op bij dit Instituut, ü moet niet blijven rondfladderen, zoals
momenteel nog de z.g. vredesduif rondfladdert en rusteloos op de
daken der diverse hoofdsteden van de wereld zit en tot op heden nog
geen rust gevonden heeft. Spreker roerde vervolgens het onderwerp
aan van de Burgelijke Vrijwillige Landstorm en somde daarbij de na-
delen op, die dit Instituut niet hebben doen terugkeren in de tegen-
woordige maatschappij. Want, zo vervolgde spreker, in deze moderne
tijd gaat het niet meer, zoals bij de B.V.L. dat men alleen nog maar
lln geweer heeft met 5 patronen, doch in deze tijd moet men mensen
hebben, die getraind zijn met de moderne wapenen.
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Vervolgens gaf spreker een overzicht van de voorwaarden, aan
welke candidaat moet voldaan om in aanmerking te komen bij het
Instituut "Steunt Wettig Gezag"
Ik hoop dat bij het opbouwen van ons thuisfront zich vele jonge
mensen ter beschikking stellen, want, indien wij niet zorgen, dat
wij een stevig en hecht thuisfront hebben, dan kan het wel weer
eens gebeuren, wat in de afgelopen bezettingsjaren is gebeurd.
Toen heeft het Nederlandse Volk zich maar middelmatig gedragen,
want illegaal zijn is heden een onderscheiding geworden.
Zulks, zo vervolgde spreker, mag niet weer gebeuren en mocht
er ooit oorlog komen, dan hoop ik dat wij gezamenlijk ter verde-
diging van ons land, volk en kerk pal staan en desnoods ons
bloed er voor geven. Tot slot gaf spreker nog een kort technisch
overzicht van de diverse pnderdelen van het Instituut, waarbij
men dienst kon nemen".

De Burgemeester der gemeente Maastricht sprak toen nog een
kort dankwoord aan de heer Verkerk en gaf de vergadering 2 raad-
gevingen mede, dat, wie in de termen viel om tot dienstneming te
kunnen overgaan bij meergenoemd Instituut, hij niet zou aarzelen,
zich op te geven en het gesprokene van de avond naar buiten uit
te dragen en te propageren.
De veragdering werd omstreeks 21.50 uur door de heer van Deursen
voornoemd gesloten. Het geheel had een ordelijk verloop en deden
er zich geen ongeregeldheden voor.

MAASTRICHT? 17 Januari 1950.
Inlichtingendienst.
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UITTREKSEL

Voor ÖD 107.6, Naam "Instituut-Steun Wettig flezag"<

Origineel in .0̂  2M-Jïl4anu Naam :?C.P*N.~...Yergadering©n*~af d.Rotterdam..
$

Volgnr Ag.nr .722.77. Aard van het stuk Yerslag,

, Afz. I.B......So.tter*.anu Datum 22...1Q ..49...

fRAJIK, Jacobus, geboren te Rotterdam, 14.7.16, bekend, zegt»
dat net kapitaliane op zijn laatst© benen loopt, getuige de
reorganisatie van""Steunt Wettig Gezag", welke organisatie
nu reeds in de bedrijven comité*s gaat stichten.

Uitgetrokken door J.«H». Afd./Sectie AC»....IV...b., Datum 2.9.„.11,49»:

Op aanwijzing van B....£I.I..k:*
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Behoort "bij het msandB»pport over September 1949'/an verbinding: 5

TBEKPAARDEN VOOE STEUN WETTIG- GEZAG

A R B E I D E R é n VLA AR DINGEN
, . ,

Het söEijüt met d^öpd^'aohten, die de Vlaardingae '
organisatori&i van Steun W^tifeig Gesag van" hun Amerikaanse
meesters kregen Juiet éa*g tei vlotten, ofschoon zi'J toöïi' op
de volledige medewerking .kdndeü rekenen van de P»v.d*A.en
de ^laardingse bestuurder st>pndi ;

2*L 3 proberen het fcu m^t de bekende i doorzichtige)
metiiöde van de f* v« d, A. .om;döor de aanwezigheid :Vèn Bbge "'.

aan ta kondigen ie massa bijeen te brengea.

ÏÏJARBE1DERSMAMISH

xs-

Het iS'èe'Ê nieuwe Bvirgerv/acsht in'ot^ë""-vörinëïi',:zi'j vooral
Jiebben de ^iL|̂ :'W '̂''1ïe.'-ttQden tegen ^dö-!atobeid&i*s, .Olë :Itt, ""

ji tegen de versleohteringen die 'de kapltalisten\s
' ' ' • ' ' ' "" • " " '

.'ij'; Sullen stakende arbeiders in" de" rug aan moeten valleaf'
Kot.oöndor^.ll.s in>^ankrjyk,;.waai1 •••dö+'iöittiq .^a£:da ?ioh. noomon-
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GEWEST -..HERTOGENBOSttAi- HO.: /////. ,.,,,
» tokti, / A *, > A .̂  iDER RIJKSPOLITIE

DISTRICT BREDA

COMMANDANT

N,. O.P.I./S5«/'«

Ond«w«p: Maandrapport Politieke Toestand.
( September 1949)

J

\ BREDA. 4 October 1949.

Bl|Ugen: ~

Ter voldoening: aan de «IJ verstrekte "Richtlij-
nen» van Uw Dienst, moge Ik U het volgende berichten :

I De algemene politieke toestand in de verstreken rapport-
perioda { September 1049 ) in het bewakingsgebied van-het
mij o.h.District is - voor zoverre is kunnen blieken - volko-
men rustig geweest.

II Stakingen of ardere arbeidsconflicten van noemenswaardi-
ge aard. hebban zich in de nrijkspolitlegeaeenten» In het
District Breda niet voorgedaan.

N

III Tijdens propaganda- en Installatie-vergaderingen van het
'"Instituut Steun wettig' Oesag», zelfs in de kleinste dorpen i
blijkt telkens, dat een zeer groot deel van de bevolking,
'welke als gezagsgetrouw kan worden aangemerkt, slechts een
uiterst gering vertrouwen bezit in de Regering en het Rege-
ringsbeleid. Met name betreft dit t
a) de gezagsgetrouwheid en koningsgezindheid van de leden

van de Partij v.d.Arbeid ;
b) het t.a.v. de Indonesische kwestie gevoerde beleid ;
c) de waarde,welke gehecht kan worden aan toezegc-ingen be-

tref rende de beperkte inzet van de reserve-organen,zelfs
waar deze toezegangen vastgelegd zijn in de van overheids*
we ge getekende «Verbandacten».

( Velen zeggen •• " Dat zegt mi j niets. Het Is een stiikske
papier,dat door de Regering.wanneer zij naar wil, met •
een «noodwetje» buiten werking wordt gesteld » Vat heb-
ben wij sinds '40 al meer mee ge»aakt. Laat eerst onze
Jongens maar eens uit India terugkomen.» )

De
De Districtscommandant,

Dlr.Of fioler dep Rijkspolitie 3e kl.

T. J. Cantor Vlsscher.

AAN

H«r Hoofd v/d BINNEN1 ANDSB.VEILIGHEIDSDIENST
te 's-0 r a v e n h »^e .

in afschrift Van" i" i)"4» Heer !>ROCüHBUB-QENERAAL.fgd.Dir. v.Politie
3) da Heer OEWBSTCOMMANDANT DEfl RIJKSPOLITIE

beiden te »jHH ji_ t>_X^_jS_fi_a_b_°_JLJ
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U I T T R E K S E L
Uit :.
Ag.no.:

van 15 Juli enkele groepen v?ielrijJrt,iy wü^ï&wfJi!.ti3!!i, die
W vooral w--i*arën van borden met opschriften, gericht tegen het

Atlantisch. Pact en te^en de vertoning van de film "Achter
\t ijseron gordijn". Ondanks het feit, dot de. .verschillen-
\&$ demonstranten eender eni^ üo\ ;e l : öoor .de politie ver-

• ^spreid konden v/cr.ien, orvtaag ue "Waarheid" siah niet ean
jvrij föl stuk tegen de politie in es e eaitië van fie volgende
$-8^ op te neme^Tj.TertoninG v a n ' d e film "Aoh'tervjhet ijsert,n
gordijn" 'heeft Tf© j$otter;am nog niet plaats gesondöa. Of het
feit, dat do leiding van de biosc-op, welke i voor v.örtöniag
in aanmerking .kont, ooair/.anlstisch georiënteerd is, hierbij
een rol speelt, ia moeilijk vast te. steJjLêflJ "'

De moeilijkheden, r.iet ivelke de Cotunianlstische Par-
tij te Edtterd&h to kampen heeft , v/or^en eer groter ö a n
kleiner. De toch al ongunstig verlopen verkiezingen (hebben
bovendien ètn .jrpoi; nadelig saldo opgeleverd, tei^rijl men
nog .geen KLi-uelen ^ e vond en he^ft om :!it tekort op te heffen,
Sen ovcraicht ia nog aooilijk -te se^en, dasr nag-en-oeg ö.].le
afdelingen öchterstallis ..üij'n ratt hun afrekeningen; evenals
el'J.era gevoelt iaën ook hier het beav/a^r, d::t men niet de
5ö:;:chikte menaen voor bepaalde functie.'s kar. vinden. Het
aantal leaea in het district Eotterdan is- blijkbaar steeds
a oht er uitgaand; bij de laatst gehouden dis triotsl>i3e6nkomBt
iver:' het getal JOC-Q genpema, esn getal, dat «Tan
reden tot denken aal g e van. Voor ;cje soveolst^
thans 'v7ter aanbevolen verkoop van propa
res, naav/geaette inning der gelcten bij de le'ï'èn,
van busjes, teivijl voorts gedacht is aan vef-ain-
het aantal beaoldfigde aclminiBtratieve./lcRöcht»n-.en' verhoging
van üe contributie. ' '.. • - . • :'l : : ' ^>- ' ' • ' - ,

Op de vrij rumoerige vergodering van de Algemene
use Scnd vaa Züövarejaden op 13 Juli ble«fc .s'ecr dwi-
aat de S.VoOo Ook op dit terrein te Hotter-öaa nog ,<>

geen vaste voet gekregen hoeft. Ondanks cie gelselijkc ste«n
vvelke ht,rhacldelijk door de 2ëT.G.-C.P.H. arn deze-"Bó&d \vorat

v^é'ï'leen ei, voelt de Rotterdaias-e afdeling' er wc in ig voor 40. haar vas'rwa-
J tor. te ga.sn logend De A»IT.Bf2,0 U5u9t l\asr ongeveer ÏÖOjÖ ••lèaTöï-,-.

wfl'i- indien het "ënigSBins aiogeli^k is, a elf stand ig bvlijven^ :
hetgeeja na tuur l i jk ver van de bedoeling vsn ae S70 ligt.Dopr.
versobillende manipyletie's- heöï't do BTCJ getracht . haa r doel>
te HotttiTjam te bereiken (a£e ons uit vqèrig- verslag), docij-:*:
totautoe" is aij hierin niet gerlaagd. Het. Ov.T,B»i.-'-volgt, deze (
gang van zaken steeas mot grote b^langaiiellingi dear 'een .
groot gedeelte aer zeevsronden d'ichtér bij hét 6«V.B. dan ,
bij de E.T.C, staat. .Koev/el 3üa,:ige bla<3fö i"eeda .g es c breven •
üebben over een scheuring tuseen de AïtBZ'-Ott de''3ÊT0.»' v/or.d-en

berichten toch enigszins voorba^i^•>&
In ;,e loop van. d e z o m a r e n d is, oolc'

ü ld e lij k ' , geplakt en gekalkt ' in VerfencJ
tegen Sî ic' I2ol, Langendjrk en Kulder, ïfet AÏ0T .is

niet bij laachte voor verschillende, actie's eéh-W -,
'groot aantal jongelui; op y e beon te brengen. Steea's wordt
y; Jezelf de >k«^n' «angetafoffen} i'-esultaatfiö -dan, ook yee.lal,- -J ,:,'
ti; ^^ et© veröfgillende; plannen niet tot ultyoeriüg'komen» -;: '*%

-. • .. 'TÖlledigheidéhelvö sij tenslotte vermeld^.--.dair.!",:"•
jehova*ff 0ttL]igen-Dp 3 «tu,?.i, een bijeenkomt-geh.ouden-J "

' oor3^stadion met oa«7üoO "bö^oèke^sl wn/Sat
bp"Woeosdag' 27 Jöii in totaal



UITTREKSEL

Uit : PD 6240 Naam: HEUKESHOVEN, L.M.C.

Voor: OD 1076 Naam: Instituut Wettig Gezag

Ag.nr:biJl.ACD 64911 Afe- : P.G, ' s.Hertogenbosch datum: 3-6-49

Aard van het stuk:brief aan Min.v.Justitie, afd.Politie, Bureau Kabinet.

Zodra de Kolonel latour de nadere gegevens omtrent zijn
Adjudant (Kpt.l.M.C.Heukeshoven) vernam zijn, naar Bij werd
medegedeeld, de nodige maatregelen genomen en is de Kapitein
Hauk*ahoven elders te werk gesteld.

Dit is weder een van de gevallen, waaruit duidelijk blijkt,
dat een behoorlijk werkende inlichtingendienst een dringende
noodzaak is.

Zowel de C.V.D, als de Generale Staf waren van de geruchten
omtrent de Kapitein Heukeshoven op de hoogte/ doch deze zijn blijk-
baar niet ter kennis gekomen van hem, die deze nodig had.

Immers staat wel vast, dat, ook al gaat het hier alleen om
geruchten, het in het bijzonder in deze functie in het Zuiden ui-
terst onwenselijk was de Kapitein Heukeshoven te benoeman en dat
de gevolgen van deze benoeming - ook al is de functie maar van
korte duur geweest - zijn een verzwakking van het vertrouwen in
de leiding van "Steun Wettig Gezag".

Uitgetr. door: ACD 4a vff J} Op aanwijzing van: 3 JIÏ a
f-l

Datum: 30—5-50

40061 - '49
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UITTREKSEL

Voor :GD..107& Naam In-s.tituut....Steun...Wettig...Gezag.

Origineel in...QI>..34& Naam Maandrappoï'-t«n--Ove-i?i-Js.s.el

Volgnr Ag.nr 597.72 Aard van het,stuk Politiek....¥.ei?Slag

•• -.- Afe. .Kampen Datum 9.4.49

Teneinde de stemming van de bevolking t.o.v., de organisatie
"Ste«n Wettig Gezag* te peilen, zend ik hierbij een tweetal
couranten, in een waarvan een ingezonden-Stuk «n in de ander
een antwoord hierop (rood omlijnd).
Voor de oorlog was alhier een flinke afdeling van de B.V.L.,
waarvan de toenmalige leden zich gepasseerd voelen en niet
tot de S.W.G. wensen toe te treden.
De animo voor S. W,G. is hier dan ook zeer gering.

Uitgetrokken door j^g. Afd./Sectie .....AQ.I>/4b Datum ...gg..,.6.,49...

Op aanwijzing van B" ïïïk

5074 - '48
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Geen vreemde hand in
Nederland

Aan alle vrijheidslievende Nederlanders

Enige dagen geleden werd de oprichting bekend gemaakt van een
nieuwe organisatie, die zich „Steun Wettig Gezag" noemt.
De oprichting geschiedde op bevel van de Britse Maarschalk Montgo-
mery, die tijdens zijn laatste bezoek aan Nederland'de order daartoe gaf.

Wat stelt het „Steun Wettig Gezag" voor?• .
Het is een „korps speciale troepen", waarvoor Nederlandse vrijwilligers
aangeworven worden, en dat een onderdeel uitmaakt van de „West-
Europese Strijdkrachten", welke onder bevel van Montgomery staan.
Tot deze „Strijdkrachten" behoren ook- de nieuwe Nazi-legers, die door
deze zelfde Montgomery en rijn Amerikaanse collegajs sinds geruime
tijd in West-Duitsland worden opgeleid en die bewapend worden doot

., de oorlogs-industrie van het Roer-gebied, thans weer in handen van da
oorlogsmisdadigers Krupp, c.s,

De bedoeling is dat dit S. W.G., hand in hand
met de Duitse Nazi-troepen in een aanvalsoorlog
tegen de Sowjet-Vnie zou moeten optreden!

' • Tegen onze bondgenoot, -die - de zwaarste offers in de wereld-oorlog
-heeft gebracht, ook voor onze vrijheid, e:a die daadwerkelijk streeft naar
een duurzame vrede. Deze S.W.G. staat in het teken van de oorlogs-
voorbereiding en de bewapening, zij bedreigt de vrede, die met zoveel
bloed en tranen door ons volk is gekocht.
Maar de S.W.G. heeft, In afwachting van een Oostfront, ook nog een
andere taak.
Zij moet dienen om met wapengeweld tegen de arbeiders en democraten
op te treden, wier strijd voor de vrede, voor de vooruigang en de ver-
dediging van hun bestaan, de Amerikaanse reactie en haar volgelingen
in Nederland een doorn in het oog is.
De S.W.G. wil tevens een „Technische Noodhulp" organiseren, een
onderkruipers-organisatie, die bestemd is om de arbeiders in dé rug aan
te vallen, wanneer zij het bestaan van hun gezin door middel van da
staking verdedigen.



Het karakter van de S.W.G. komt tot uitdrukking in de
personen, die er aan het hoofd van staan.

Daarbij zijn aarts-reactionnaire figuren uit de hoge adel, uit de kringen
van de grote ondernemers en bankiers, mensen die in de strijd tegen de
Duitsers op het appèl ontbraken, en die nooit anders op het oog hebben
gehad dan het beschermen van de voorrechten van een kleine groep
egoïstische rijkaards.
Daarbij zijn vooraanstaanden uit de P.v.d.A. als Reinalda en Herman
Molendijk, die tijdens dé bezetting jarenlang op hun wethouders-zetels

^ bleven zitten, terwijl anderen voor het vaderland leven en vrijheid of-
ferden.
Daarbij is Evert Kupers, die als voorzitter van het Nederlands Verbond
van Vakverenigingen de arbeiders tijdens de bezetting in de steek liet
en geen hand uitstak om de vakverenigingen, hun bezittingen en kar-
thotheken, buiten het bereik van de Moffen te houden.
Daarbij zijn de aanvoerders van" de zgn. „Ordedienst" (O.D.) die geen
enkele verzetsdaad tegen de Duitse bezetters hebben ondernomen. Er
'ijn tenslotte ook enkele figuren uit de K.P. bij, die de idealen van het
verzet vergeten hebben. Zij volgen het voorbeeld van enkele van hun
geestverwanten, die bij de „Speciale troepen" in Indonesië onder aan-
voering van de beruchte „Turk" hebben dienst genomen, en wier han-
delingen o.a, op Zuid-Celebes zo ernstig zijn, da* de regering de rapporten
daarover niet durft te publiceren.

Vrijheidslievende Nederlanders,
oud-strijders van het Nationale Verzet -

Protesteert met ons tegen de oprichting van dit „S.W.G.", deze on-
Nederlandse troepen-formatie, die ten doel heeft, onder vreemd bevel,
het bloed van vredelievende Nederlandse burgers te vergieten.
Leden en aanhangers van de P.v.d.A. en moderne vakverenigingen!
Eist van uw vertegenwoordigers dat zij hun medewerking aan dit reac-

,„. tlonnaire korps staken.

Nederlanders,
Weigert elke medewerking aan het S.W.G. en brengt deze nieuwe po-
ging tot de vorming van burger-oorlogstroepen tot mislukking, zoals
gij ook dé „Hulp-politie" tot een doodgeboren kindje hebt gemaakt,

OUD-STRIJDERS VAN HET NATIONALE VERZET
Blijft verre van deze S.W.G. Bedenkt dat door dit korps toe te treden,
gij U in vreemde krijgsdienst begeeft en tegen uw eigen volk, evenals
tegen andere vredelievende volken, vóór alles tegen de Sovjet-Unie,
kunt worden misbruikt.
Weg met al,dit oorlogs-gestookl
Weg met af deze bewapende korpsen die de Nederlandse democratie
belagenl
Nederland moet weer zelfstandig worden, vrij van alle vreemde in-
menging, vrij van geweld en vrees, vrij van niéuwe oorlogsdreiging. '

De Communistische Partij van Nederland
(De Waarheid).



UITTREKSEL

Voor .95 1076. Naam "Pteun...Wettlg....Gezag";. '.

Origineel in .....QEL.2.44 fifcQJO.» Naam C.PH.....Yargade.r.lngan..

Volgnr Ag.nr 5.2.37Q Aard van het stuk verslag... verg. af d.,.lle.uwe-Pekel.a de

CPN "De.....Waarheifl".. Afz. /*ö - Q..Groningen .-. Datum .23...12.«.4.8„

O, Ka spe r s -preekt op deze vergadering. Hij wees verder op "de nieuwe
vereniging" in on- land, n.l. de vereniging "Steun Wettig Gezag".
Deze vereniging was, aldus Kappers, in het leven geroepen om de dic-
tatuur weer, in on? land in te voeren. "Wij", zo riep Kaspers, "willen
de dictatuur niet en daarom nodig ik U allen uit om ons gezamenlijk de
ptrijd met de vereniging "Steun Wettig Gezag" aan te binden.

x"

Uitgetrokken door V.*..p.« Afd./Sectie a.».c.,.d.« IY.....B Datum 15».2.f..4.9.,..

Op aanwijzing van

5030 - '48



Zoudt U de bijgaande „Oproep"

een gunstige plaats willen geven in Uw bedrijf

opdat deze onder de ogen k o m e van

een zo groot mogelijk aantal landgenoten?



S T E U N
Secretariaat; Paschlaan 24

APELDOORN
Telefoon K 6760-2137

Penningm.: P, Scholteö
p/a. De Javasche Bank - Amsterdam

G G E Z A G

AMSTERDAM, December 1948 '

<r

Zpals U bekend zal zijn, is met (instemming van de Regering gevormd het Nationaal

Instituut STEUN WETTIG GEZAG (het S. W. G.), dat zich ten doel stelt de toe-

treding te bevorderen van en voortdurende steun te verlenen aan door de Regering

te vormen organen van vrijwilligers, welke het wettig gezag steunen door het geven

van politionele, militaire en economische bijstand.

v . . • ' - t

Deze reserve-organen zijn, vooral in deze tijd van ernstige dreiging, van het aller-

grootste belang.

Het behoeft dan ook geen betoog,, dat hè( S.W.G. tegemoet komt aan de herhaaldelijk

geuite wens van alle gezagsgetrouwe Nederlanders om te mogen meebouwen aan een

gezagsapparaat, dat te allen tijde paraat is en klaar staat om de orde en rust in ons

land tegenover elke bedreiging te handhaven.

De Minister van Binnenlandse Zaken heeft zich reeds eerder in een radiorede^ ten aan-

zien van deze materie tot het Nederlandse Volk gewend en daarbij mededeling gedaan,

dat de organisaties, welke zich tot dusverre op dit gebied hebben bewogen, t.w.
t - '

de Bijzondere Vrijwillige Landstorm,

Volksweerfraarheid, ,

de v.m. Binnenlandse Strijdkracht^

, Nationale Bijstand,

Organisatie Nationale Hulp en ;f >

de Vereniging van Vrijwillig Politiepersoneel,

erkennende de' noodzaak, geen activiteit te voeren in afzonderlijke organen, hun werk-

kracht en ervaring tezamen met andere groepen uit de bevolking ter beschikking van

het S. W. G. zullen stellen. •

A S-



Hoewel de reservediensten op basis van vrijwilligheid zijn ontworpen, is er, om een

dergelijk apparaat op te bouwen en in stand te houden, geld nodig, veel geld zelfs. Vele

bedrijven en particulieren zijn reeds tot het inzicht gekomen, dat zij hun financiële steun

niet aan het S. W. G. kunnen onthouden en hebben hun bijdrage voor 1948 reeds toe-

gezegd.

Het S. W. G. is thans startklaar, maar om zijn doelstellingen in hun volle omvang te

kunnen verwezenlijken, hebben wij ook Uw financiële steun nodig. Wij hopen, dat ieder

zich dit zal realiseren en spoedig zijn bijdrage zal storten op de rekening van het

S. W. G. bij De Nederlandsche Bank té Amsterdam. *)

Het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag:

IR. J. B. G. M. RIDDER DE VAN DER SCHUEREN (Voorzitter)

M. A. REINALDA (Vice-Voorzitter)

G. W. EISMA (Secretaris)

J. VAN AALDEREN

J. J. W. BOERRIGTER
Mr. C. J. F, CALJÉ
Dr. Ir. M. H. DAMME

Luitenant-Generaal b.d.
L. F. DUYMAER VAN TWIST

Kapitein SJ. DE GROOT
Mr. P. T. v. d. HERBERG
Mr. H. B, S. HOLLA

E. P. VAN IPEREN

Kolonel b.d. J. W. KLEIN
Mr. P. B. KODDE

E. KUPERS
Jhr. A. D. LAMAN TRIP

W. C. TH. E. GRAAF VAN LIJNDEN
VAN SANDENBURG

JOS. H. MAENEN

H. MOLENDIJK

Generaal b.d. I. H. REIJNDERS
'Mr. A. B. ROOSJEN
L. SCHEEPSTRA
P. SCHOLTEN

Res. Kolonel Jhr. P. J. SIX
J. TUIN
E. A. VERMEER

*) Bij schrijven nr 169 afd. Directe Belastingen dd. 15/10-1948 heeft de Minister van Financiën goed-
gevonden, dat door ingezetenen en niet-ingezetenen giften aan ons Instituut van ƒ500.— of meer uit

geblokkeerd tegoed worden voldaan. Voor elke overboeking is een vergunning van de Nederlandsche
Bank vereist.

Voorts wordt er de aandacht op gevestigd, dat belanghebbenden door de Inspecteur der Belastingen
kunnen doen beoordelen, of een door een bedrijf aan het S.W.G. gedane gift geacht kan worden voor
bedrijfsdoeleinden te rijn gedaan. Slechts bij bevestigende beantwoording zal de gift voor de heffing van
de Inkomsten- of Vennootschapsbelasting als bedrijfskosten worden beschouwd.



S T E U N

Secretariaat: PWhlaan 24

Telefoon' K 6760 -21 37

G G E Z A G

AMSTERDAM, December 1948

OPROEP STEUN WETTIG GEZAG

'STËllN WETTIG GEZAG: drie woorden, één begrip. Zoals, die andere drie:, IK ZAL
HANDHAVEN. „Steun Wettig Gezag'' is de stap van de'gedachte naar de daad.
Het Nationaal Instituut „Steun \g Gezag' brengt allen 'bijeen, die onze vrijheid

wjllen handhaven, metterdaad/ • ' ' ,
) , " l ' • '-s ï . , , j ,

Het,, voegt alle «vrije krachten samen, nu het moet. Het is de 'onverzettelijke wil v^n

£en vredelievend Volk- ' > '
' - / v

„Steun, Wettig'Gezag" streeft na'ar i algemene beveiliging Van het nationale leven, door;i
reserve-kracht voor orde in eigen huis (rrjks; en gemeentepolitie), reserye-kracht voor

bescherming van de grenzen (grensbewaking), reserve-kracht voor verdediging van > het

grpndgebied,(nati°nale reserve). ' ' •

Ep h e f leger?' , , ' " ' . > ' , , ,
Het leger staat fefiians ̂ grbterïdeels overzee. Overvalt het gevaar ons hïer, vandaag..''. •

-Öan kennen wij onze plicht. ' i ,
Het leger van ons kleine land' is klein. ,Dat mag het ^ijn^ wanneer het sterft gemaakt •

zal Worden door burgerstenn. , , ' ' „ ' \e orgaflisatie is gereed. Men s);aat klaar om Uw vragen te beantwoorden en-om-U w1

aanmelding in i ontvangst te neinefi bij de1 Plaatselijke Commissie cjf bij hef Gemeente-
huis, warit wij wachten niet tot morgen: we'beginnen vandaag.

December 1948. Het'Nationaal Instituut Steun JVettig GeZag:

;iR. J. B. C. M. RiDDER DE VAN DER SCHUEREN
M. A. REINALDA (Vice-Vooratter) ;
G. W. EISMA (Secretaris), c

J. VA1ST AAtDEREN
J. J. W. BOERRIGTER

Mr. C. J. F. CALJÉ
Dr, I*.'M. H. DAMME
Luitênantr-Generaal b.d.

E. P) VAN-IPEREN
Kolonel b,<}. J.,W.KEÈIN
tyr/P. B. KODDE

E.KUPERS
jiir. A- D- LAMAN,

Generaal b.d. I. H. REIJNJDERS
Mr. A. B. ROÓSJEN

L. SCHEEPSTRA
P.. SCffOLTEN
Res. ^oloftel JKr, P. J. SIK,

'i. F, DUYMAER VAÏiJ f^WIST W. C. T^I. E. GRA^È VAN. JLIJNDEN , ƒ. TUIN
'Kapitein Sj! .DE GRÓÓT - VAN SAN^ÉNBURG E. A. VERMEER

n> I*. T. v. d. HERBERG JOS. H. ,MAENÊN
Mr. H. B. S. HOLLA H„ MOLENDIJK.

Vvr bijdrage tot hét opbouwen en in stand houden' van het Instituut kunt U storten qp onze rekening
'bij 0e- Nederlahd&he/B^nk te' Amster*dahv '• '. , ' , '"" )' u'

~~ * l \ it

j l "

t



Omderw: Verspreiding.Pamflet

G S H E I

Voii?uo.

Ingesloten heb ik de eer IT te does toekomem een pamflet dat op
11 Januari 1949' ia het, m.o»3i*Districtj, te Beerta werd verspreid» •

I.D.Oostelijk Groraimgeii.



' ' Notitie voor B.III
V van D.III.h.

*' ' Betreffende: Comité Steun We 11 j

Een relatie stelde mij ter hand een lijst met de aantal-
len mannelijke aangesloten leden der "belangrijkste jongeren-
organisaties in Nederland.(17-35 jr.)

Deze lijst werd samengesteld i.v.m.de steun,welke men
denkt te verlenen vanuit de jongerenorganisaties zelf aan het
Comité Steun V/et tig G-ezag,

Het gebrek aan overleg met de jongerenorganisaties voer
en tijdens de reeds plaats gehad hebbende werving voor de

\e e.d.heeft enige ontstemming gewekt en
men wijt het tekort aan enthousiasme dan ook grotendeels aan
dit gebrek aan overleg,alsmede aan een minder goede propaganda

Thans vinden besprekingen plaats met de besturen van de
organisaties,teneinde een en ander te doen stimuleren vanuit
deze organisaties zelf.

De R.K.organisaties zijn ten volle bereid hieraan mede-
werking te verlenen.

Vorrifcnk zou eveneens op het punt staan de zaak te steu-
nen;bezwaren zouden geopperd zijn door de A.R.J.0.S.,welke mo-
gelijk ondervangen kunnen worden.

De Ned.Studentenraad heeft waarschijnlijk in een resolu-
tie haar toezegging van steun reeds aan de regering gegeven.

Men voelt het echter als noodzakelijk aan,dat de jonge-
lui opgeleid zullen worden om een ev.oorlogetaak te vervullen-
•rhoewel geacht moet word en, dat Vorrink op dit punt geheel te-
gen de verlangens van div.vredesorganisaties in zal moeten

/ 'gaan-en niet slechts om op te treden bij stakingen en politie-
\ ke relletjes.Het grote doel moet zijn:verkrijging van een

legerkern in Nederland,daar de troepen in Indonesië zijn.
Volgens mijn relatie zou Puijmar van Twist teveel willen

hameren op het aambeeld " st akihgbr eken"" e. d. HÏe r d o or zou reeds
onenigheid zijn ontstaan,waarbij,behalve Duijmar van Twist ook
Kolonel Klein besloten heeft het lidmaatschap van het Comité
op te zeggen.

De vertegenwoordiging van de jongerenorganisaties in Ne-
derland, waar toe ook mijn relatie behoort,acht een terugkeer
tot de B.Y.L.gedachte echter funest.In die geest heeft men
zich ook uitgelaten in een onderhoud,wat deze vertegenwoordi-
gers met een adjudant van G-eneraal Kruis en later met Minister
Beel betreffende deze kwestie hebben gehad. '

In de kringen van de jongerenorganisaties acht men het
mogelijk,dat bij stimulering door de organisaties zelf en met
een behoorlijke propaganda,ongeveer 10.000 jongeren een ev.op-
roep zouden -beantwoorden

's-G-ravenhage,20 Augustus 1948

D.IIIéh.
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<*ebas0e3?d op de official© gegevens van d@ Statistiek voor ¥rije Jeugd-
over ha taa r 1947*

1. gO

-•-"• 35
Jongeren Organisatie)

17 - 35 jaar
dire-ota

vssi d® A,J,Ö*
Jeugd coiïfeïtó®) 18-35 ja

(öean directe partij-orgaoiaatia)
•" 55

2.
18 -'55 jaar

^. *p -—• •—• ^-»^

17 - 25 jaar

laarm.leien 15-35 jr»t 1015J)

3.
totaal aaaital raaam, ledeoi der 'bij de Ned,
BtMentsarsaaêl a^au^alotea oygïsïiisatiea
(leeftijd 19 - 30 jaaar

4. $mm^moimmii^\sim QJ? (jffiu ..BH H>K».

(18-30 jr)
S45

14 -23 jr. 7437
3)' Bonxi yaa Qlir.Jon^G loeren en

4).

5)
T7"--55 j

3r

1450

2500

1500

"Ï0781

3000
7050

800

10850̂

7000

48000

5000

5000

1700

8000

10781

10850

7000

37700 28631



SMUHTtfOüï 37700

6)
op
i'Otaal iram 15 r : 4000 2500

7) HeryoydQ JdjogelAjOgaye.̂  QÏ> G-eg»."
* ' r J

v^naf 16 jr*«400Q 3000
ö) yrijg,giir> Jeia^dcentgale ^ongören-

orig,r(ig - 30 j r. 7 ' ' T r ' 2616
9) A*|S»V*J» (Algemene Maatso3iap7>ij voor

Jongei-en) 19**35 j r 800

46616

b*

M»K»J.B* (Nederlandse Katholieke Jcm-
gerenbewsging), waai^ij alle Kath» Jon-

aaïi|>'8sloteïi{l7«-30 jr»)
behalve K«V.r 72851

TOTAAL

28651

46616

72851

148098



ocumentatie
nipseldienst.

(Van onzen militaire^ mede-
1 werker,)

DB schok, welke de staatsgreep
In Tsjeehoslowakjje in Fe-
bruari j,l. veroorzaakte, heeft

In ons land kort daarna de ge-
boorte van het Instituut der Na-
tionale -Reserve versneld. Dit
Instituut la bedoeld om aan de
Regering een machtsapparaat In
handen te geven, dat In staat Is
gewelddadige 'pogingen van een i
minderheid om het wettig gezag
omver te werpen, te veredelen en
ordeverstoringen, welke met de
normale pOlltiemlddelen niet zrin!
te bedwingen, den kop in 'te j
drukken. . |

Dat men de mogelijkheid van i
zulke, geweldplegingen vooral van j
4éa politieke groepering onder
ons volk, n.l. de communistische,
verwacht, nu Jjet fascisme zich
niet als macHtsfactor manifes-
teert,- la de uitgesproken of stil-
zwjjgeside grondslag'van dit Insti-
tuut. Daarmede wordt tevens be-
paald welke elementen, als zijnde
onbetrouwbaar geacht, men uit
den Nationale Reserve zal weren.
Voor elke andere politieke groepe-
ring welke «Ich op den grondslag-
van eerbied voor onze democrati-
sche staatsinstellingen stelt, staat
de Nationale Reserve dus open.
M.a.w, zfl wil In zich verenigen
alle gezagsgetrouwe elementen,
en staat daardoor boven de engere
partijen.

Nu wil echter de Ironie van het
lot, dat deze Nationale Reserve
dreigt te mislukken door partfl-
tegenstelllngen. • Z(j loopt gevaar
tussen den wal en het schip, tus-
sen rechts en links, te worden
doodgedrukt. Van de rechterzijde,
vroeger toegetreden tot de oude
B.V.ti. en andere vr^wllllge orga-
nisaties, ziet men met .een wan*
trouwlg oog de deelneming van de
P.v.d, A. aan de Nationale Reserve.
M*n-denkt aan 1818 en aan de
afkeer van de oude S.D.A.P. van
alles Wat de Landsverdediging be-
trof. Men vraa«ft zich af of de vos
wellicht wel zijn haren doch niet
zijn streken is kwijtgeraakt. Van |
de linkerzijde slaat men met;
argusogen den Invloed van de !
oude B.V.li., destijds van hoger-
hand gestimuleerd, gade en vreest
dat dé Nationale Reserve een poll-1
tlek Instrument zal worden van i
bepaalde partijen.

DEZE gang van zaken Is te be-
treuren. Zo lang niet het j
tegendeel blflkt moet aange-i

nomen worden, dat de P.v.d.A. in
haar tegenstand van het commu-
nisme en fascisme solidair Is niet;
de 'andere democratische partijen
en daArvoor ook persoonlijke of-!
fers wil brengen, afgezien van de
vraag; of «8 regeringspartij la of |
niet. Zij krijgt aldus de kans te j
bewijzen, dat het haar, evenals
destftds de B.V.L. enz., ernst is |
om eventuele revolutlonnalre po-1
gingen tot omverwerping: van het
gezag of ordeverstoringen metter-
daad te willen, verhinderen. Men
vermtjdè daartoe Wantrouwen of
overwicht van Invloed van andere
partijen In de Nationale Reserve.
Men trachte deze werkelttk n'a -
t l o n a a l en boven-parttidtg te
houden. Alleen dan kan dit insti-
tuut slagen. .Mislukt dit, dan is
hiertoedë tevens hét oordeel ge*
vela 'bVer het v r fl w 1111 g e ka-
rakter van deze Reserve.

Wft Zfln over dit karakter niet
enthousiast. Vrijwilligheid legt de
«Waarste lasten op aan de beste
zonen van het volk en laat de
lauweh vrijuit gaan. Is de Natio-
nale Reserve een noodzakelijk
militair gezagslnstrument, dan
make men de deelneming daaraan,
evenals aan de landsverdediging
naar bulten, verplicht. Dan Is men
ook zeker het benodigde aantal
te verkrijgen, hetgeen op vrijwil-
lige basis steeds dubieus, en dus
geen goede organlsatle-grond-
slajr, Is.

Daarnaast Is In het Instituut
der Nationale Reserve een ander
onbevredigend element. Wat is
haar d o e l s t e l l i n g ? Alleen
het tegengaan van geweldplegin-
gen in v r e d e s t ij d ? Zo ja, dan
kan men Inderdaad met gewezen
militairen volstaan van geringere
geoefendheid en van ouderen leef-
tijd «n de thans voorgeschreven
oefentijd van 200 uren per jaar,
d.l. 4 uur jper week, Is dan zelfs
aan den hogen kant en een rem
voor de toetreding.

Is zij bedoeld haar taak In
Vrtdes- «n o o r l o g e tfld te ver-
richten, dan Is haar wflze van j
reorüterlng en oefentftd o n t o e-
r e iken d.. Dan moet haar doel-
«telling erop gericht zijn geweld-
plegingen op grote schaal In den j
vorm van een 6e colonne-actlvl-!
telt, • welke zich manifesteert t e f- ,
w U-l «en buitenlandse vjjand onze:
grenzen nadert, den kop in te
drukken. En dan moet zij ook In i
itaat zjjn om la Steden en andere!
plaatsen de tot steun van de Ce
colonne eventueel neergelaten pa-
rachutisten te bestreden. Dezei
parachutisten zfln eerste klas-
troepen en kunnen dus alleen met
g e l i j k w a a r d i g e troepen be-

. «treden worden, d.w,z. met niet te
oude, goed geoefende en bewa-
pende troepen. Aan dit criterium
yoldoet de Nationale Reserve In
haar huldigen opzet niet. ,

Voor deze taak troepen aan het
eigenlijke leger te onttrekken en
op zulk een moment gemengd met
dé Nationale Reserve in te
zetten, geeft een verwarrende!
commandovoering, die In de on-j
overzichtelijkheid van den dan]
woedenden strijd chaotisch kan
werken. Wij gevoelen niets vooij
hét gemengd In den strijd bren-i
gen van troepen met een zeer
uiteenlopende geoefendheid, kwa
lltelt en organisatie.

J kunnen ohi al deze redenen
de Nationale Reserve in den!
huldigen opzet dan ook

Moeilijk anders zien dan als een
plé*aller voor het ogenblik, omdat
wfl tóete anders hebben. Doch wij
geven er de voorkeur aan, mede
om toet bezwaar van het vrijwil-1
Ügnetóflmotief en de daaraan
idevende politieke wrijfpunten,
«en Nationale Reserve te vormen
op verplichte basis, gerecrutêerd
uit oudere- jaarklassen, welke
eerst tot de veldtröepen hebben
behoord, en dus goed geoefend
fcfln, Haar geoefendheld worde op
ttètt gehouden door verplichte
oefeningen van - zodanlgen duur,
en aard, dat zj| zowel kunnen op*
treden In vredestijd als tegen 56
'cokmne-activiteit, gesteund door
parachutisten, in oorlogstijd. Dan
is een zekere garantie voor de
levensvatbaarheid der' Nationale
Reserve aanwezig, voor haar op-
eewaseenheld tegen elke taak,
§?4ik«. »an••)»•*.• noot-fe toandh»-

ving der binnenlandse veiligheid
kan worden gevraagd. Dan kan
ook het e i g e n l i j k e l eger ,
zonder doorlopend over den schou-
der naar achteren te moeten
kijken^ zich volledig voor dé d e -
f e n s l e , n a a r b u i t e n Inzet-
ten, In samenwerking, zoals de
regeringsverklaring zegt, met
„daarvoor in aanmerking ko1
mende mogendheden".
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VOORWAARDEN
VOOR DÉ NATIONALE RESERVE

. . ' . . ; A L G E M E E N . • '
1. De leeftijd. De vrijwilliger moet de leeftijd 'van 21 jaar hebben bereikt. De

leeftijdsgrens is 50 jaar (voor* officieren en oud-officieren 60 jaar). In
bijzondere gevallen kan hiervan door de Minister van Oorlog worden
afgeweken. i '

2. De geoefendheid. De vrij williger moet een diensttijd Van ten minste zes
maanden hebben voltooid. In bijzondere gevallen kan hiervan door de Minister
van Oorlog worden afgeweken. ' • ,

3. De gezondheid. De .vrijwilliger moet door een geneeskundig onderzoek
geschikt worden bevonden voor de dienst. . '

4. Beperking. Geen verbintenis kunnen sluiten:
a. dienstplichtigen van de lichting 1945 of van jongere lichtingen;
b. zij, die afgekeurd zijn voor de militaire 'dienst;
c. zij, aan wie gedwongen of oneervol ontslag werd verleend uit de militaire

dienst of uit een Gverheidsbetrekking.

VERPLICHTINGEN
5. De oefening. De vrijwilliger zal maximaal 200 uur per jaar besteden voor

' oefeningen (in de avonduren en/of op Zaterdagmiddag) en gedurende enige
dagen per jaar in groter verband.

6. De werkelijke dienst. - DJÏ vrijwilliger is bereid tot het vervullen van werkelijke
• dienst binnen het Rijk in Europa, wanneer hij daartoe wordt opgeroepen.
7. De tucht.* De vrijwilliger valt gedurende zijn dienstverrichtingen onder de

militaire wetten, .
8. De verbintenis. De vrijwilliger tekent een verbindakté voori de tijdsduur van

l jaar. Indien deze verbintenis, niet ten minste 'één maand vóór het einde van
' dït jaar "wordt verbroken, zal -zij automatisch Voor l jaar worden verlengd.

' - • '" REGHTEN / ' ' . • •
, ' , _ •

9. De rang. Aan de 'vrijwilliger zal gewoonlijk de rang worden toegekend, die
.hij laatstelijk definitief in militaire, dienst heeft bekleed^ ,

10. De kleding. De vrijwilliger zal. tijdens zijri dienstverrichting gekleed zijn in
het miHtairé uniform. , ' • "; • j -

11. De vergoeding. Bij uitvoering van werkelijke dienst, met een tijdsduur van
riunimüm 24 uur, Ontvangt de vrijwilliger è2n: dagelijkse vergoeding, variërende
van ƒ 6,50 tot ƒ -10, — , afhankelijk van zijn rang.

12. De geneeskundige verzorging. In geval van .verwonding of ziekte, veroorzaakt
in of door de uitoefening van de dienst, -.ontvangt de vrijwilliger de.genees-
kundige behandeling, als voorgeschreven voor de Koninklijke Landmacht

13. . De sociale- zorg. De vrijwilliger heeft -recht op de sociale verzorgiiig,' zoals
deze geregeld is. Voor de Koninklijke Landmacht, b.Vc vergoeding van be-
grafeniskosten bij overlijden in en door dé dienst, pensioenregeling, enz. .
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VOORWAARDEN
VOOR DE RESERVE-GEMEENTEPOLITÏE

ALGEMEEN

1. De leeftijd. De vrijwilliger, die niet militair dienstplichtig is, kan elke leeftijd
hebben tussen 21 en 65 jaar. Voor hen, die wel militair dienstplichtig zijn,

. gelden de volgende leeftijden:
Officieren: 45—65 jaar; onderofficieren en korporaals: 40—65 jaar; man-
schappen: 28—65 jaar. N , . - ' , -

2. De gezondheid. De vrijwilliger moet door een geneeskundig onderzoek ge-
schikt worden bevonden voor dé dienst.

VERPLICHTINGEN

3. De oefening. De vrijwilliger zal enige uren per week moeten besteden aan
oef eningen en mondelinge behandeling yah een aantal'lessen en eventueel in
de practische dienst worden geschoold.

4. De werkelijke dienst. De vrijwilliger'is bereid tot het vervullen van werkelijke
dienst in de gemeente, waar hij woonachtig is.

«• j • . ' . ' k ' ,

5. De tucht. De vrijwilliger onderwerpt zich gedurende zijn dienstverrichtingen
aan de discipline, zoals deze geldt voor het beroepspersoneel.

6. De verbintenis. Dé vrijwilliger tekent een verbandakte. De verbintenis zal
vervallen één maand na kennisgeving aan de betrokken Burgemeester of
onmiddellijk na ontvangst van een schriftelijke mededeling van of vanwege
d e Burgemeester. . . .

RECHTEN r' ' -
-r ' \. De rang.- De vrijwilliger, die te vdren geen rang bij de politie heeft bekleed,

zal als reserve-agent word_en aangesteld. •
Een hogere rang wordt slechts toegekend in bijzondere gevallen.

8. De kleding. De vrijwilliger zal bij de uitoefening van werkelijke dienst ver-
moedelijk, althans in de grote steden, worden uitgerust met het politie-uniform,.
indien dé textiel-positie dit toelaat, en in af wachting hiervan met een armband
en een helmi

De vergoeding. Bij uitvoering van werkelijke dienst zal de vrijwilliger een
vergoeding ontvangen van ƒ l,— tot ƒ 2,— per uur, naar gelang zijn rang.

, 10. De geneeskundige verzorging en de sociale zorg. Deze worden nader bij de
* wet'geregeld. Desbetreffende wetsontwerpen zijn aangeboden aan de Tweede

Kamer. ' !



Het Instituut Steun Wettig Gezag bedoelt een samenkoppeling
te zijn van alle vrge maatschappëlgke krachten, die zich ten aan-
tien van de handhaving van de iijwendige orde en de uitwendige
veiligheid van de Staat onvoorwaardelijk achter de Regering scharen.
Je leiding van de Regering volkomen aanvaarden en de Regering
naar beste vermógen steunen. Het Instituut verpersoonlijkt de een-
heidsdrang van het Nederlandse volk op een terrein, waarop ons
volk niet, verdeeld mag zijn, .

• Slechts één organisatie behoort alle vaderlandslievende elemen-
ten^ die, waar nodig, op de bres willen staan ter verdediging van
een vrij en zelfstandig voortbestaan van, onze natie onder een monarS
thaal en democratisch bewind, te omvatten. Hei Instituut beoogt
die organisatie té. zyn. Moge het Instituut aan zijn hoge doelstel-
ling beantwoorden, moge het gesteund door alle goede Nederlanders
in eensgezindheid en krachtdadig met dé Regering samenwerken
tot heil van het Vaderland. '

DE MINISTER VAN BINN1NLANDSE Z A K E N ,

C

c
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WIE IS WIE?
Wat is het S/W.G.?

Het Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag is de, verbinding van alle
groepen, dié betrokken zijn bij steunverlening aan het wettig gezag. ,

W*t wilhet S.W.G.?
. ] , : ' . , , Het Instituut wü medewerking verlenen aan de organen, welke ondgr leiding

van de Overheid worden .gevormd als reserve-onderdelen van de bestaande
organisatie's. . > " ' ' . • '

Wat doet het S.W.G.?
Het Instituut bevordert: de toetreding en oefening van de vrijwilligers voor
Bovenbedoelde organen; de versterking van de onderlinge band der vrij-
willigers; de behartiging van hun sociale belarigen. ,, _ . , •

Wie leidt het S. W. <r.?
' '\e leiding berust bij de Nationale Commissie, ^yelké wordt gevormd door:

e<

Ir. J. B. G. M. ridder dt van der Schueren (voorzitter)
. - ' . . . M.- A. Reinalda (vice-voorzittéï)

u - :. • .G. W. Bisma (secretaris) , .
• ' - ' * ' " ' . - ' ' - . ' - * , *

J.̂  van Aalderen Mr. H. B. S; Holla Generaal b.d.
J. J. W. Boerrigter Mr. B. , D. Kodde l H. Reijnders

, Mr. C. J. F. Caljé Kolonel b.d.J. W: KleSh.v Mr. A. B. Roosjen
!,.. '.• IT. M. H, Damme 'E. Kuf>ers • • . - . , L, Scheepstra

B. P. van Iperen Jhr. A. D. Laman Trip P; ScKoIien
Luitendm-Generaal b.«L Graaf W. C. Th. E. van Res Kolonel

L. F. Duymaer 'van Lijnden van Jhr. P, J. SU
' Twist Sandcnburg • • . . J.' Tuin
, Kapiiein Sj. de Groot Jos. H, Maénen E. A. Venneer

Mr. P. T. v. dl Uerberi H. MolendJjk , '

WAT KUNT U DOEN?
De vrijwilüger kan zich aanmelden voor een der onderstaande diensten:

1. de nationale reserve i van de Koniiildijke Landmacht; \
2. de reserve-grensbewaking yaü het wapen der Koninklijke Marechaussee, in

• een strook van 30 km binnen de laadsgrenzen,' bij de havens en bij de
; vliegvelden; ' : - • • • : " , ' . •: . : ' ' - - ' - ' - ' , ' ' ""•" •' ' '' •- '

; 3. de reserye-rijks-politic, m plaatsen" waar rijkspplitie optreedt; t -
;4., de reserve-gemeen^e-politie, in plaatsen waar gemeeiitepplitie optreedt;
5. zie rugzijde. :



VOORWAARDEN
VOOR, DE RE S ERVE-RIJKSPOLITIE

" . . ' • - • - . ' . \ •'.. '*• ' ' • • • ' • • ' - ' ' '

• - ' ; ' - 'ALGEMEEN ' • ' ; ' ' . - " • - '

1. De leeftijd. De vrij williger; die niet milif air dienstplichtig-is,'kan elke leeftijd
hebben tussen 21 en 65 jaar. Voor hen, die wel militair dienstplichtig zijn,

4 ,, gelden de volgende leeftijden, , " • '
Officieren: 45—65 jaar; onderofficieren en korporaals: 40—65 jaar; man-
schappen: 28—65 jaar. -

- ; , - . . '• ' * • * ' ' '
- 2. De gezondheid... De vrijwilliger moet door een geneeskundig onderzoek ge-

' schikt worden bevonden voor de dienst '

f- • ' ' . - • ;V • • - • • ;./; '.. * • " ' ' • " • . ' • ' • ' . ' ' " ' •
{ • ' . ' ' ' ' ; ', ( ,VERPLICHilNGÈN '' \ ' ' ' . . ' . . , ' " .

, 3. De oefening. De vrijwilliger zal enige uren per week besteden vóór oefeningen
en mondelinge behandeling van een aantal lessen, en in de practische dienst
worden geschoold.

; 4. De, werkelijke dienst, De vrijwilligeris bereid tot het vervullen van werkelijke
dienst in dei woonplaats althans binnen het bewakingsgebied van de groep,

• ' " , • waartoe hij behoort. / • . - ' • -
• Slechts met ;zijn toestemming' kan bij naar elders worden gedirigeerd.

5. De tucht. De vrijwilliger valt gedurende zijn dienstverrichtingen onder de
discipline, zoals deze geldt voor het beroepspersoneel. .

6. De verbintenis. 'De vrijwilliger tekent een verbandakte:-"De verbintenis.zal
•' vervallen één maand nadat hij daarvan aan de Algemeen Inspecfeur heeft
i , kennisgegeven. " •

, • : . , ' • • , J > / / . ; • - • . ' • . ' RECHTEN • • . . ""
:( . ' • ' ' " ' - • ' • "••''•:•.-'.• • ' • ' ' . ' ' - . ' ' • ' • ' • ' '

• ! ' ' • - 7. De rang. De vrijwilliger, die te yofen geen rang^ bij, de politie heeft bekleed,.
! ' - • zal in de rang van reserve-wachtmeester 'worden aangesteld. ' '

' ' Een hogere rang wordt slechts toegekend aan hen,'die deze rang te voren '
f reeds hebben bekleed of iq bijzondere gevallen.

1 S.-De kleding. De vrijwilliger zal bij. de uitoefening van werkelijke dienst wor-
; . den uitgerust met een armband en, indien mogelijk, een helm. . .

9. De vergoeding.^ Bij uitvoeriiig van werkelijke dienst zal de vrijwilliger een
j vergoeding ontvangen van f J,—tot f 2,—per uur, naar, gelang zijn/ang.

' j ' . ' 10. De geneeskundige verzorging en de sociale zorg. Deze worden nader bij de
j 1; wet geregeld. Desbetreffende wetsontwerpen zijn\n aan de Tweede' ' ' '
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VOORWAARDEN
VOOR DE RESERVE-GRENSBEWAKING

' - ' * ALGEMEEN ; • ' ' " • ' ' .

1. De leeftijd. . De vrijwilliger moet de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. De
leeftijdsgrens is-65 jaar. . . > .

2. De geoefendheid. De vrijwilliger moet een diensttijd» van ten "minste zes
maanden hebben voltooid. ^ -

3. De gezondheid.' De vrijwilliger moet door een geneeskundig onderzoek
i geschikt worden bevonden voor de dienst. .
4. Beperking. Geen verbintenis kunnen sluiten:

a. dienstplichtigen van de hcfating 1945 of van jongere lichtingen;
b. zij, aan wie gedwongen of :eneervol ontslag werd. verleend uit de militaire

dienst of uit een Overheidsbefrekking.

VERPLICHTINGEN
5. De oefening. Dé vrijwilliger zal maximaal 200 uur per jaar besteden voor

oefeningen (in de avonduren en/of op Zaterdagmiddag) en gedurende enige
dagen per jaar in groter verband.

6. 'Dé werkelijke dienst: Dé vrijwilliger is bereid tot het vervullen van1 werkelijke
dienst in het gebied van de brigade der Koninklijke .Marechaussee, waarbij
hij is ingedeeld. •;. . . .

7. De tucht, ,De'vrijwilliger valt gedurende ,zijn- dienstverrichtingen onder dé
militaire wetten. ,

8. De verbintenis. Dfi vrijwilliger tekent een verbandakte voor de tijdsduur van
I jaar. Indien deze verbintenis niet ten minste één, maand vóór het einde van
dit 'jaar wórdt verbroken,, zal zij automatisch voor l jaar worden verlengd.
' ' ' ' ' . ' - . ' ' : ' N • , ' ' "

L - ; • . ' / ' . ; 'ÜECÏITEN' ' • • . ' • • ' • ' "
9. De rang. Aan de-Vrijwilliger zal gewoonlijk de rang worden toegekend, die

hij laatstelijk definitief in militaire dienst heeft bekleed., • ' „. , ,

10. De kleding. De vrijwilliger zal tijdens zijn dienstvejrichting gekleed zijn, in
het militake uniform, ;

11. De vergoeding. Bij uitvoering van wérkelijke dienst, met een tijdsduur van
minimum 24 uur, ontvangt dé vrijwilliger één dagelijkse vergoeding, variërende
van ƒ 6,50 tot ƒ 10,—.afhankelijk van zijn ïagg, : . *

12. De geneeskundige verzorging. In geval van verwonding of ziekte, veroorzaakt
' in of doof de uitoefening van 4é dienst, ontvangt de vrijwilliger de genees-

kundige behandeling," als voorgeschreven voor de Koninklijke Landmacht.
13. De sociale zorg. Dé vrijwilligen heeft recht óp des sociale verzorging, zoals

deze geregeld is voor de Koninklijke Landrha'cht, b.'v. vergoeding van be-
grafeniskosten bij overlijden in en door de: dienst, pensioenregeling, enz.'



"INSTITUUT STEUN WETTIG.

f Met insfcflnfln^nff van de Nederlandsohe regering heeft zich een instituut ge-i
vormd, dat zich ten doel stelt, de toetreding te bevorderen van yrijwill-
gers tot- en het voortdurenrf verlenen van medewerking aan- door de rege-
ring te vormen organen tot steun van het wettig gezag door het geven van
militaire-, politionele- en economische bijstand.
Het instituut draagt de naam van "INSTITUUT STEUN WETTIG GEZAG".
Be leiding van dit instituut berust bij een nationale oommissitQ welke voor
de eerste maal is samengesteld uit de volgende personen: :^

J.J.W.BOERRIGTER, Luit-Generaal b.d.
L.F.DITXMAER VAN TWIST, Luit.- Generaal b.d.
E. FULD. ocs
Sj. de GROOT.-̂  f* a.?*VtA
Mr. H..B.S.HOLLA. .

J.W.KLEIN, Kolonel b.d.
E.KÜPERS.
A.D.LAMAN TRIP.

v H.D.LOUWES.
M.A.REINALDA. .
Jos. H.MASN1N.
H.MOLENDIJK.
I.H.REÏNDERS, Generaal b.d.
Mr. A.B.ROOSJEN.
L.L.SCHESPSTRA.
P.SCHOLTEN.
Ir. J,B.G.M.ridder de Van der SCHUEREN.
Jhr« P.'J.SIX, r es. Kolonel.
Mr.'D.U.STIKKER.
J.TUIN. .
E,A.VÉRMEER. , . . . .

organisaties, wellce s&ioh tot dusverre op dit gebied hebben bewogen, te-
weten:
de Bijzondere Vrijwillige landstorm, Volksweerbaarheid. d? v.m.Binnenland- \e Strijdkrachten, Nationale Bijstand, organisatie Nationale Hulp en de

Vereniging van Politiepersoneel zullen, erkennende de noodzaak, geen acti-
,'viteit te voeren in afzonderlijke organen, hun werkkracht en ervaring teza-
men met andere groepen uit de bevolking ter beschikking van het instituut
stellen.
Het instituut stelt zich voor het genoemde doel te bereiken door:•?voorlich-
ting en propaganda, het bevorderen van maatregelen tot versterking van de
onderlinge band van vrijwilligers, het waar nodig bemiddelend optreden in
verband met de onderlinge taakverdeling der vtijwilligersT]

' ' — • . ';•'. /
Het secr. van het instituut is gevestigd te Apeldoorn, Frisolaan 13 (USMA)f'

'. • - " • ".- - • ' /
Inverband mgt de oprichting van voormeld instituut heeft de Minister vaa \g de ministeriële kennisgeving Van 52 Mei 1919, houdende instemming

van de regering met de oprichting van een comité ter bevordering van, de
toetreding van z.g. buitengewone vrijwilligers tot de vrijwillige landstor«*j
zomede &ê uitnodiging aan de militaire autoriteiten om aan genoemd comité
medewerking te verlenen,, ingetrokken. ,

' S3-9-1948,





BEWAKINGSRESERVE

Ter' bewaking van openbare gebouwen en vitale bedrijven is
gevormd een bewakingsreserve, te reeruteren uit personeel, werk-
zaam in deze gebouwen en bedrijven, zo nodig aangevuld met
.andere vrijwilligers. In deze reserve kunnen opgenomen worden
zij, die niet in aanmerking komen voor de eerder genoemde
diensten. '

HET VRIJWILLIGERSDEPOT
IN S. W. G.-VER B AND

In S.W.G.-verband wordt gevormd een vrijwilUgersdepóL
Daarin worden opgenomen diegenen, die zich voor gewapende
dienst wensen te verbinden bij één der hiervoor genoemde reserves,
doch daarin om enigerlei reden voorlopig nog niet kunnen worden
ondergebracht. Daarnaast kunnen in dit depot worden opgenomen
zij, die bereid zijn zich voor gewapende dienst ten behoeve van
orde en rust beschikbaar te stellen, maar niet in aanmerking komen
voor één der eerder genoemde diensten. Deze laatste categorie zal
zo spoedig mogelijk moeten overgaan naar de bewakingsreserve
of naar eventuele andere diensten. Allen kunnen bij dit depot een
voorbereidende oetening, zo mogelijk ook in de wapenhandel,
ontvangen.

De aandacht wordt er op gevestigd, dat de tijd, welke vrij-
willigers, die voor toetreding tot één der eeider genoemde reserves
in aanmerking komen, in het depot doorbrengen, zo kort mogelijk
zal dienen te zijn.

Deze vrijwilligers tekenen een bereidverklaring.

i 50886 - '48



WIE IS WIE?' ' - •.. * ! '
Wat is het S.W.G.? s

Het'Nationaal Instituut Steun Wettig Gezag is de verbinding van alle
groepen, die betrokken zijn bij steunverlening aan het wettig gezag.

Wat wil het S.W.G.?
Het Instituut wil medewerking verlenen aan de organen, welke onder leiding
van de Overheid worden gevormd als reserve-onderdelen van de bestaande
organisatie's.

Wat doet het S.W.G.?
Het Instituut bevordert: dé toetreding en oefening van de vrijwilligers voor
bovenbedoelde organen; de versterking van de onderlinge band der vrij-
willigers; de behartiging van hun sociale belangen.

Wie leidt het S.W. G.?
/

De leiding berust bij de Nationale Commissie, welke wordt'gevormd door:

Ir. J. B. G. M. ridder dt van der Schueren (voorzitter)
M. A.- Reinalda (vice-voorzitter)

G. W. Eisma (secretaris) •

J. van Aalderen Mr. H. B. S. Holla Generaal b.d. -
J, J. W. Boerrigter Mr. B. D. Kodde l H. Reijnders
Mr. C. J. R Caljé Kolonel b.d. J. W. Klein Mr. A. B. Roosjen
Ir. M. H. Damme . B. Kupers L. Scheepstra
E. P. van l peren Jhr. A. D. Laman Trip P. Schollen —

Luitenant-Generaal b.d. Graaf W. C. Th. E. van Res Kolonel *
L. F. Duymaer van Minden van Jhr. P. J. Six
Twist Sandenburg J. Tuin

Kapitein S), de Groot < Jos. H. Maenen E. A. Vermeer
Mr. P. T. v. d. Herberg H. Molendijk

WAT KUNT U DOEN?
De vrijwilliger kan zich aanmelden voor een der onderstaande diensten:

1. de nationale reserve van'de Koninklijke Landmacht;
2. de reserve-grensbewaking van het wapen der Koninklijke Marechaussee, in

een strook van 30 Jon binnen de landsgrenzen, bij de havens en bij de
vliegvelden;

, 3. de reserve-rijks-politie, in plaatsen waar rijkspolitie optreedt;
4. de reserve-gemeente-politie, in plaatsen, waar gemeentepolitie optreedt;
5. zie rugzijde.



,Het Instituut Steun Wettig Gezag bedoelt een samenkoppeling
te zijn van alle vrije maatschappelijke krachten, die zich ten aan-

zien van de handhaving van de inwendige orde en de uitwendige
veiligheid van de Staat onvoorwaardelijk achter de Regering scharen,
de leiding van de Regering volkomen aanvaarden en de Regering

naar beste vermogen steunen. Met Instituut verpersoonlijkt'de eén-
heidsdfang van het Nederlandse volk op een terrein, waarop ons

volk niet verdeeld mag zijn. > '
Slechts één organisatie behoort alle vaderlandslievende elemen-

ten, die, waar nodig, of de bres willen staan ter verdediging van
een vrij en zelfstandig voortbestaan van onze natie onder een monar.
chaal en democratisch bewind, te omvatten. Het Instituut beoogt

die organisatie te zijn. Moge het Instituut aan zijn hoge doelstel-
ling beantwoorden, moge het gesteund door alle goede Nederlanders

in eensgezindheid en krachtdadig met de Regering samenwerken
tot heil van het Vaderland.

DB MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,



VOORWAARDEN
VOOR DE NATIONALE RESERVE

ALGEMEEN

1. De leeftijd. De vrijwilliger moet de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt. De
leeftijdsgrens is 50 jaar (voor officieren en oud-officieren 60 jaar). In
bijzondere gevallen kan hiervan door de Minister van Oorlog worden
afgeweken,

2. De geoefendheid. De vrijwilliger moet een diensttijd van ten minste zes
maanden hebben voltqpid. In bijzondere gevallen kan hiervan door de Minister
van Oorlog worden afgeweken.

3. De gezondheid. De vrijwilliger moet door een geneeskundig onderzoek
geschikt worden bevonden voor de dienst.

4. Beperking- Geen verbintenis kunnen sluiten:
a. dienstplichtigen van de lichting 1-945 of van jongere lichtingen;
b. zij, die afgekeurd zijn voor de militaire, dienst;
c. zij, aan wie gedwongen of oneervol ontslag werd verleend uit de militair©

dienst of uit een Overheidsbetrekking.

VERPLICHTINGEN

5. De oefening. De vrijwilliger zal maximaal 200 uur per jaar besteden voor
oefeningen (in de Avonduren en/of op Zaterdagmiddag) en gedurende enige
dagen per jaar in groter verband.

6. De kerkelijke dienst. De vrijwilliger is bereid tot het vervullen van werkelijke
dienst binnen het Rijk in Europa, wanneer hij daartoe wordt opgeroepen.

7. De tucht. De' .vrijwilliger valt gedurende' zijn dienstverrichtingen ond.er de
militaire wetten. •

8. De verbintenis. De vrijwilliger tekent een verbandakte voor de tijdsduur van
l jaar. Indien deze verbintenis niet ten minste één maand vóór het einde van
dit jaar wordt verbroken, zal zij automatisch voor l jaar worden verlengd.

RECHTEN

9. De rang. Aan de vrijwilliger zal gewoonlijk de rang worden toegekend, die
hij laatstelijk definitief in militaire djenst heeft bekleed.

10. De Meding. De vrijwilliger zal tijdens zijn dienstverrichting gekleed zijn in
het militaire uniform. :

11. De vergoeding.- Bij uitvoering van werkelijke dienst, met een tijdsduur van
minimum 24 uur, ontvangt de vrijwilliger een dagelijkse vergoeding, variërende
van f 6,50 tot ƒ 10,—, afhankelijk van zijn rang.

12. De geneeskundige verzorging. In geval van verwonding of ziekte, veroorzaakt
in óf door de uitoefening van de dienst, ontvangt de vrjjwilliger de genees-
kundige behandeling, als voorgeschreven voor de Koninklijke Landmacht.

13. De sociale zorg. De vrijwilliger heeft recht op de sociale verzorging, zoals
deze geregeld is voor de Koninklijke Landmacht, b.v. vergoeding van be-
grafeniskosten bij overlijden in en door de,dienst, pensioenregeling, enz;.



VOORWAARDEN
VOOR DE RESERVE-GRENSBEWAKING

ALGEMEEN
1. De leeftijd. De vrijwilliger moet de leeftijd van 21 jaar hebben bereikt De

leeftijdsgrens is 65 jaar, .
2. De geoefendheid. • De vrijwilliger moet een diensttijd van ten minste zes

maanden hebben voltooid. /
3. De gezondheid. De vrijwilliger moet door een geneeskundig onderzoek

geschikt worden bevonden voor de dienst. .
4. Beperking. Geen verbintenis kunnen sluiten:

a. dienstplichtigen van de lichting 1945 of van jongere lichjtingen;
b, zij, aan wie gedwongen of oneervol ontslag werd verleend uit de militaire

dienst of uit een Overheidsbetrekking.

VERPLICHTINGEN
5.. De oefening. De vrijwilliger zal maximaal 200 uur per jaar besteden voor

oefeningen (in de avonduren en/of óp Zaterdagmiddag) en gedurende enige
dagen per jaar in groter verband.

' 6.. De werkelijke dienst. De vrijwilliger is1 bereid tot het vervullen van werkelijke
dienst in het gebied van de brigade der Koninklijke Marechaussee, waarbij
hij is ingedeeld.

7. De tucht. De vrijwilliger valt gedurende zijn dienstverrichtingen onder de
militaire wetten. .

8. De verbintenis. De vrijwilliger tekent een verbandakte voor de tijdsduur van
l jaar. Indien deze verbintenis niet ten minste één maand vóór het einde van
dit jaar wordt verbroken,. zal zij automatisch voor l jaar worden verlengd.

RECHTEN
9. De'rang. Aan de vrijwilliger zal gewoonlijk de rang worden toegekend, die

hij laatstelijk definitief in militaire dienst heeft bekleed. •
10. De kleding.' Dé vrijwilliger zal tijdens zijn dienstverrichting gekleed zijn in

het militaire uniform.
11. De Vergoeding. Bij uitvoering van werkelijke dienst, met een tijdsduur van

minimum 24 uur, ontvangt de vrijwilliger een dagelijkse vergoeding, variërende
.van ƒ 0,50 tot ƒ 10,—, afhankelijk van zijn rang.

12. De geneeskundige verzorging. In geval van verwonding of ziekte, veroorzaakt
in of door de uitoefening van <fe dienst, omvangt de vrijwilliger de genees-
kundige behandeling, als voorgeschreven voor de Koninklijke Landmacht

13. De sociale zorg. De vrijwilliger heeft recht op de sociale verzorging, zoals
deze geregeld is voor de Koninklijke Landmacht, b.v. vergoeding ^ van be-
grafeniskosten bij overlijden in en door de dienst, pensioenregeling, enz.



VOORWAARDEN
VOOR DE RESERVE-RIJKSPOLITIÈ

ALGEMEEN

1. De leeftijd. De vrijwilliger, die niet militair dienstplichtig is, kan elke leeftijd
hebben tussen 21 en 65 jaar. Voor 'hen, die wel- militair dienstplichtig zijn,
gelden de volgende leeftijden.
Officieren: 45—65 jaar; onderofficieren en korporaals: 40—65 jaar; man-
schappen: 28—65 jaar.

2. De gezondheid. De vrijwilliger moet door een geneeskundig onderzoek ge-
schikt worden bevonden voor de dienst. • ,

VERPLICHTINGEN

3; De oefening. De vrijwilliger zal enige aren per week besteden voor oefeningen
en mondelinge behandeling van een aantal lessen, en ia 'de practische dienst
worden geschoold.

4. De werkelijke dienst. De vrijwilliger is bereid tot het vervullen van werkelijke
dienst in de woonplaats althans binnen het bewakingsgebied van de groep,
waartoe hij behoort.
Slechts met zijn toestemming kan hij naar elden worden gedirigeerd.

5. De tucht. De vrijwilliger valt gedurende zijn dienstverrichtingen ónder de
discipline, zoals deze geldt voor het beroepspersoneel.

6. De verbintenis. De vrijwilliger tekent een verbandakte* De verbintenis zal
vervallen één maand nadat hij daarvan aan de Algemeen Inspecteur heeft
ketnis gegeven. .

RECHTEN

7. De, rang. De vrijwilliger, die te voren geen rang bij de politie hééft bekleed,
zal in de rang van reserve-wachtmeester worden aangesteld.
Een hogere rang wordt slechts toegekend aan hen, die deze rang te voren
reeds hebben bekleed of in bijzondere .gevallen.

8'. De kleding. De vrijwilliger zal bij de uitoefening van werkelijke dienst wor-
den uitgerust met een armband en, indien mogelijk, een helm.

9. De vergoeding. Bij uitvoering van werkelijke dienst zal de vrijwilliger een
vergoeding ontvangen van f l,— tot f2,— per uur, naar gelang zijn rang.

10. De geneeskundige verzorging en de sociale zorg. Déze worden nader bij de
wet geregeld. Desbetreffende wetsontwerpen zijn aangeboden aan de Tweede
Kamer.



l Kamer.

VOORWAARDEN
VOOR DE RESERVË-GEMEENTEPOLmE

ALGEMEEN

1. De leeftijd. De vrijwilliger, dié niet militair dienstplichtig is, kan elke leeftijd
hebben tussen 21 en 65 jaar. Voor hen, die wel militair dienstplichtig zijn,
gelden de volgende leeftijden: •
Officieren: 45—65 jaar; onderofficieren en korporaals: 40—65 jaar; man-
schappen: 28—65 jaar. .

2. De gezondheid. De vrijwilliger moet door een geneeskundig onderzoek ge-
schikt worden bevonden voor de dienst

VERPLICHTINGEN

3. De oefening. De vrijwilliger zal enige uren per week moeten besteden aan
oefeningen en mondelinge behandeling van een aantal lessen en eventueel in
de practische dienst worden geschoold. -

4. De werkelijke dienst. De vrijwilliger is bereid tot het vervullen van werkelijke
dienst in de gemeente, waar hij woonachtig is.

5.. De tucht. De vrijwilliger onderwerpt zich gedurende zijn dienstverrichtingen
aan ,de discipline, zoals deze geldt voor het beroepspersoneel.

6. De verbintenis. De vrijwilliger tekent een verbandakte. De verbintenis zal
vervallen één maand na kennisgeving aan de betrokken Burgemeester of

1 onmiddellijk na ontvangst van een schriftelijke mededeling van pf^ vanwege
de 'Burgemeester.

RECHTEN

7. De rang. De vrijwilliger, die te voren géén rang bij de politie heeft bekleed,
zal als reserve-agent worden aangesteld.
Een hogere rang wordt slechts toegekend in bijzondere gevallen.

8. De kleding. De vrijwilliger zal bij de uitoefening van werkelijke dienst ver-
moedelijk, althans in de grote steden, worden uitgerust met het politie»uniform,
indien de textiel-positie dit toelaat, en in afwachting hiervan met een armband
en een helm. ' ,

9. De vergoeding. Bij uitvoering van werkelijke dienst zal de. vrijwilliger een
vergoeding ontvangen van ƒ l,— tot ƒ2,-— per uur, naar gelang zijn rang.

10. De geneeskundige verzorging en de sociale zorg. Deze worden nader bij de
wet geregeld. Desbetreffende wetsontwerpen zijn aangeboden aan de Tweede
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VERBINDING NO. 51. "V/f, Vx
J * i - - - - j - ,

No. I.D, 32ÏQ/52. DIENSTGSHEIM \.

Onderwerp: Kladden op wegen en j ̂ f̂ ' "ƒ/'/ 3
Verspreiding pamflet. Datum «10 April 1952

* _i * J

Eigen bericht.

Ik heb de eer ü het volgende te berichten:
In de week van 21 April tot en met 26 April 1952

werd in Twente een actie gevoerd door Steun Wettig Gezag(SWQ)
tot het aanwinnen van nieuwe leden «Ook te EengeloTo) werd daad
werkelijk aan deze actie deelgenomen en werd er iedere avond
ppopaganda gevoord voor S. W. G, Deze propagandaweek werd beslo-
ten met een defile hetwelk op Zaterdag 26 April 1952 te Henge-
lo(0) werd gehouden.

In verband met deze actie werd in de nacht van Vrij'
dag 25 April op Zaterdag 26 April 1952, vermoedelijk van de
zijde van de C.P.N,, op de Bornaestraat en Enschedese straat
buiten de bebouwde van de gemeente Hangelo(O), enkele leuzen
geschilderd op het wegdek n.l. "Oden S .W. G. -Vrede ".Daar de
leuzen geschilderd a tonden op Rijkswegen, la door mij aan da
Rijkswaterstaat verzocht deze leuzen te verwijderen, aan welk
verzoek werd voldaan.

Tijdens het defile van het S.W.G. op Zaterdag 26 |
April 1952 werden door enkele C.P.N.ers pamfletten verspreid
aan het publiek dat ooggetuige was van het defile*

De navolgende personen hebben onder leiding van de
partij -secretaresse van de C*P.N. afd.Eengelo(O) aan da ver-
spreiding deelgenomen*
Aaf je van BITITBN, geboren 12-6-96 te Oosttatellingwerf, echtge-
notë van K. van der VEER, part l j -secretaresse, wonende t« Een-

felo(O), Oude Grnesweg 81;etrus LSTOTIHG, geboren te Belllngwolde 25-10-02, wonende te
Hengelo( Ö ), Wërninkhof straat 18;
Jan Hendrik Albert ARBNDS, geboren te Hengelo(O) 11-8-29, woner
de te Eengelo(Q)t BoakeTösaweg 118 ;
Hilllgje Jantje Ge'rrltje DIKKSK, ̂geboren te Hengelo(O) 1^-3-32,1
wonende te Ëengelo^O/, Boekeloseweg 99;
Alber tus yanJTAAHDSN, geboren te Hilversum 2-6-02, wonende t«
Hengelo l O ) , Enschedesestraat 202;
Garhardus Johannes FRANKE, geboren te Hengelo(O) 22-12-2̂ , wo-
nenda te Hengelo(O), Bergweg 16.

Ben tweetal van de verspreidde pamfletten worden
tT hierbij toegezonden.

Eet publiek reageerde In het geheel niet op de
pamfletten en werden direct, nadat gezien werd van welke rich-
ting zij kwamen, Verscheurd en weggeworpan.

Nadat de C.P.N.ers de pamfletten hadden verspreid
verwijderden zij zich van het toneel en hebben er zich geen
bijzonderheden voorgedaan.

B I N D B

Op 28 April 1952 toegezonden aan het
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
t e ta-G R A V E N H A Q E .
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Verbinding no.69.
•o.F.60/1951. VERTROUWELIJK.
Onderwerp:
Vergadering Steun Wettig Gezag.
Bijlagen: Drie.

23-11-1951,

Bij deze heb ik de eer U te doen toekomen het
rapport van aaijn Inlichtingendienst No. R» 66/1951,
ddo. 2 2-11-19 51 niet twee bijlagen,betreffende een
vergadering van Steun Wettig Gezag.

OP KAART
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Verbinding no,69.
No.R.66/1951. VERTROUWELIJK.

R A P f O E I

Onderwerp:Vergadering van ' '
Steun Wettig Gezag.

Op Donderdag,8 November 1951 te 20 uur werd in
het Casino te 1s-Hertogenbosch een propaganda-bijeen
komst gehouden van Steun Wettig Gezag»Als sprekers
traden op: Pater Hubertlnus O.F.M.Gap. -en de Heer
Ivert Vermeer.Buiten het Casino-gebouw werd door en-
kele leden van de plaatselijke afdeling van de CPN.
gecolporteerd met vlug schrift en y gericht tegen de, her-
bewapening,het Atlantisch Fact en dergelijke.Deze
colportage geschiedde door een vijftal bekende commu-
nisten uit 's-Hertogenbosch,terwijl in de zaal tij-
dens de vergadering ook een vijftal bekende Bossche
communisten aanwezig was.De vergadering werd bijge-
woond door ongeveer 250 belangstellenden.Tijdens de
vergadering is het niet tot wanordelijkheden gekomen.
doch toen Everjb_jrermeer be.tojp^d^e daj^. er achter' het
ijzeren gordijn coneenlrai,iefcam£!!gn' waren^rleg, de^ be-

Le verg aïï ërïn^~i n t errraip per de hij de
spreker.Na de vergadering trad Fennings in debat met
Evert Vermeer, voorn aai el ijk over de concentratiekamp ei

Vermeer had tijdeas de vergadering estoogd en hij
betoogde ook thans weer„dat juist dezer dagen onthul-
lingen waren gedaan door K.van der Geest,die als deel
nemer aan een studiereis voor Nederlandse kunstenaars
naar Moskou,o.a. had beweerd,dat hij in Moskou niet
vrij was geweest zich te bewegen, zoals hij dit wilde.
Van der Geest had onthuld,dat hij als een gedesillu-
sioneerd man uit Rusland was teruggekeerd.Volgens
Vermeer had de Waarheid een diep stilzwijgen bewaard
over de reacties van de leden van de delegatie naar
Moskou.Toen P—ennings zich niet liet overtuigen,booc
Vermeer hen het reisgeld naar Amsterdam aan om met
van der Geest te spreken. P ennings accepteerde dit.

Te 22,15 uur was de vergadering beëindigd.Het ge-
heel heeft een rustig en ordelijk verloop gehad.

Nader werd nog vernomen,dat Pennings inderdaad
naar Amsterdam zou gaan,doch aldaar aich in verbin-
ding moest stellen met leden van het Partijbestuur
van de CPN,die hem zouden vergezellen naar van der
Geest.Alhier is nog niet vernomen wanneer Pennings
naar Amsterdam gaat.

1 ss-Hertogenbosch, 22-11-1951.

EINDE.



Personalia van de bekende Bossche cosomunisten,
genoend in rapport no,R.66/1951 ,ddo» 22—11-1951.

Buiten het Casino waren aanwezig:
1.Mathijs OOMEN„geboren te Gameren, 5-5-I9o4, fabrieks-

arbeider,wonende te ' s-Hertogenbosch, St.Grispijnstr. 45
2,Wilhelnus Johannes VAN 001J SN, geboren te * s-Hertogen-

bosch,3-4-18 9 2, werkloos sigarenmaker, won end e te ' s-Hei
togenbosch,Vughterstraat no.204;

3»Wilhelmus Jofeannes VAN OOI JEN, geboren te ' s-Hertogen-
bosch,14—11-1912, sigarenmaker,wonende te ' s-Hertogen-
bosch ,Vughterstraat no.251;

4.Wilhelmus VOORïSR,geboren te * s-Hertogenbosch,14-4-' 9-
koopman-logementhouder,wonende te 's-Hertogenbosch,
Lange Tolbrugstraat no. 5;

5.Waltherus Fredericus VAN WIJNGAARDEN,geboren te ' s-Her
togenbosch,Ke»elsharenhoek no.8,los-arbeider»

In de zaal waren aanwezig:
1.Johannes Petrus Beek wilder, g ebor en te ' s-Hertogenbosct

14-7-1889,gepens.hoofdagent van politie,wonende te ' s--
Hertogenbosch,Wilgenstraat no.81.Sedert 1946 ab.op
"De Waarheid".Lidmaatschap van CPN is nimmer vastge-
steld kunnen worden;

2.MABtinus Miohel Beek wilder»geboren te ' s-Hertogenboscl'
28-6-1923,los-arbeider,wonende te 's-Hertogenbosch,
Schil der straat no.11. Sedert 194? lezer van "De Waarheic
Ondertekende in 1946 de cand.lijst van de CPN voor de
verkiezingen van de Gemeenteraad;

f M.Vincent Johannes Pennings»geboren te 's-Hertogenbosch
InterruaipantjVyW_ \ 3-2-1925, arbeider bij Philip s, wonende te ' s-Hertogen-

v\ Bossche Pad NW 312. Bek end van het Wereld-
vredesfestival in Sheffield en Praag in 1950.

4.Arie Hulshof f geboren t® J s-Gravenhage, 6-7-1896, horlo-
genak er, wonende te ' s-Hertogenboseh, Tweede Korenstraal
Je no. 13. Sedert 1946 lid van de CPN. Treedt niet erg
op de voorgrond.

5. De eerder genoemde W. J. van Ooijen, jr.
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AAN D3 INWONERS VAN DEN BOSCH
_O«0-O-0-O--0-0"0-'O-0-O"0-0-'0-Ö-0-0-

Waarde Lez-ar*

Dezer dagen ontving U een circulaire waarbij tf uitgenodigd
werd voor een bijeenkomst van SJtföG»
Ook wij hebben do inwoners van Den Bosch iets te zeggen, eri dit ze"
•ker niet omdat v/ij angst hebben, maar omdat- wij vertrouwen in het

• gezonde inzicht van de bevolking van Den Bosch, in haar Vrëdeswil,
en in haar kracht om alle pogingen om het #ac isme in ons land in te
V-oer en, zonder aarzelen af " te wijzen* , .*• .v,
Men vraagt U in genoemde circulaire? toe te treden tot een van de org-
anisaties van SalsGe Maar wat is dit wettige geaa^g ? ,,̂-,5 ••
Hét is dit gesag dat duizende mensen werloos heeft gemaakt, $a't pnze
jongens naar Duitsland stuurt,' om Onder commando van oude en nieuwe
NlTzis tot kanonnevlees. te worden : gedrild, dit gezag heeft ons
maakt tot een speelbal van de Amerikaanse Oor l os t oker s» '
Én dit zelfde gaaag wil naven de werkloze ( voorêil de jeugd ) '••
öiaken om hen voor hun verotte stelsel te laten vechten»
Men spreekt van het 'NoA»Pact' -s Een Westelijk Leger - de oorlog
als een daad*
Ja het zij alle daden .van openlijke agressie tegen de
'keren 0.0% Van oris eigen land» . ' • .
fl̂ woners.van Den Bosch* laat Uw af'keer blijken tegen deze gangmaker̂ .

Landwaohtf die tot ;taak heeft tegen ĥ ua eigeïü 'öÜ:dlrs,'
' '

.
een nieuwe

• eigen: bevolking^ do eigen arbeiders pp te tred en a ., > . . . . , . « • •
W3, l \,ür, gebruiken onder he^ mom van strijd1 tegêii het p^fijttofjënj.!^ -dii

ijnS .een .leugen, . ••' " •'•;__-•• " — '. .•••-••• ; - :\ •...-' ';-:': : ' : ' :" ••'""
Kfi gaat '-tegen ü zblf? teg@n alle inwoners 'van Den Bosch die s^revan
jjèar een .beter bestaan veoè hun gezinnen, naar een betere tóoICQmst
waai*ih Vrede on Welvaart zullen heersen*
Ja -K.L.F^M.Rouppe van der Voort heeft wel wat te verdedigen, want hij
wil geen 'Maatschappij' dlelJaat, hefci ^arblsd '; de arbeiders uï t te bjéiteft
zoveel als hij zelf "wil* ' . -:
Maar wat te zeggen van AoWillemse '•jEVv^daA Gemeenteraadslid " DUVIf arbei-
der* Wil deze vriend Msschiqn de DUW kampen verdedigen die door ons
wettig gezag zijn ingeötelte ; «
Ben werkelijk wettig gezag? dat niet afhankelijk is van de Amerikaanse
Oörlogstokersj zou inplaats van eeti^nieuwe landwacht, woningen bouwen
de|\fredesindustrie opbouwen., zij zou or voor zorgen dat de ouden van
dagen en de werldzen niet in de kou zouden zitten omdat zij de dure
kolen niet kunnen kopeno
Inwoners van Den Bosch, laat U niet misleiden, wij roepen U toe " .DPE
INDBKDA.<ib WAT I J J ' .
TBKM VOC'R DS OPHOEP VAN HBO? WBRBÏI? VREDES COtóMIÏÊ VOOR 3:5N VREDES PACT
TÜSSM DE GROTE VIJF. , -
VSCHTr VOOR E3N ZELFSTANDIG EN ONA,E^fKÏClj;jX NSDERL/iND 9 .

MAAB WSEK

Communistische Partij Nèd«
af d» Den Bosch
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115/676(826).
Onderwerp: OHEVOffA. •
Datum van ontvangst bericht:8~11-51. n̂jj." £.$, j,
Betrouwbaarheid berichtgever:Eigen waf**,iu.'i!,uiLug\g bericht:Bron betrouwbaar,bericht is niet

op waarheid gecontroleerd. _
Tevens bericht gezonden aanrHet bureau"Inlichtingen"te Leeuwarden.
Medewerkende instanties ï
Ondernomen actie:/

B

In aansluiting op mijn rapport,dd.12-10-51;No:676,be*
treffende een gehouden demonstratie van 'communistische elementen
tegen een vergadering van Steun Wettig Gezag te Nieuwe-Schans,op
Vrijdag 5 October 1951,en waar de naam "Chevofa"werd genoemd,is
dezerzijds terzake een nader onderzoek ingesteld en moge ik U het
volgende berichten:
De naam "CHEVOFAfTbeteken4j^hemische Voedings en Fabrieksmatige

bedri j ven. HeT""d! üte! van deze vereniging "is de werknemers in deze
fabirieken en/of bedrijven in bedoelde bond-of vereniging-te or-
ganiseren en/of samen te koppelen.De vereniging of bond staat
rechtstreeks onder de E.V.C«De E.V.C.staat aan het hoofd en onder
de E„V.C»ressorteren de verschillende bonden,zoals Chevofa,B.L.Z,
en,mogelijk,nog andere verenigingen.Gezamenlijk vormen deze bon-
den ojf verenigingen de E.V.C0De EVC.is de overkoepelingscentrale.
Vermoeéelijk tracht de EVC«,door een dergelijke naam aan een bond
te geven,de indruk te wekken,dat die bond geen verband houdt met
de E.V.C.,om op die wijze de werknemers te misleiden om van die
bond lid te worden.Het ledenaantal van de eigenlijke E.V.C»zou
dus,langs deze weg,uitgeHreid kunnen worden»

Ongeveer twee jaar geleden is deze bond in de stro-cartonfa-
briek "De Dollard"te Niéuwe-Schans opgericht.Vanaf de bevrijding
in 1945»heeft deze bond in feite al bestaan,doch onder andere na-
men.

De personen,wier namen U Jjderna gelieve aan te tref f en, maken
deel uit van het bestuur:
1«XDerk SMOOK,geb.te Niéuwe-Schans,6-12-1912,fabrieksarbeider,

won.te Niéuwe-Schans,Oudezijl 47.(Propagandist,Hoofd-en Dis-
s,trictbestuurder van de E.V7c. .Raadslid C.P.N,Extremist).

2J|/Jan WIEBRANDSjgeb.te Niéuwe-Schans, 11-6-1908,fabrieksarbeider,
won.te Niéuwe-Schans «Kerkhofstraat. 5,(Lid.CPN.;verm.voorzitter
van Chevofa,maakt in elk geval deel uit van het bestuur).

i'UjKampe EEEREN,geb.te Beerta, 17-11-1907,fabrieksarbeider,won.te
Niéuwe-Schans,Weverstraat 8.(Wethouder CPN.gem.raad Niéuwe-
Schans. "̂f̂ Û pL
Harm PRINS,geÉVte Beerta,21-9-1919,smid,won.te Niéuwe-Schans,
Bunderdwarsstraat 9.(Vurig communist.Lid CPN.en EVC.).
Wolter OLDENBTJRGrER,geb.te Beerta,won.te Beerta,Oudezijl.
(Lid CPN. Communist.)»

I.DoOost.Groningen.8-1
U (7



115/676
bnderw: Demonstratie C.F.N. e,,a„

op 5-10-51 te NiGuweschans
ontvangst-bericht:

~j.,r\f

' ,7Jaar"dèrï,ng .bericht: --—-*— .. . r, _,. . _.̂ .
Tévens* bericht 'gezonden"aany ftët 'b'flrêati' "Î licntingen"' te Leeuwarden

, Medewerkende"ihstant ie s: ---rr--^- '*c '."!., ,''}'' ,, . ...
'Ondernomen actie.:'"-,---~V"''"' iJ" "^ --• - - » - :- - '.

::.: Ik moge U. berichten Jdat op Vrijdag. 5 October 1951» omstreeks
20-00 uur, een vergadering, van „STEUN WETTIG GEZAG" werd gehou-

, '. den-in het .gemeentehuis yan Û jaweschans'j' welke vergadering
; ; .. stand:onder leiding van. Burgemeester Ottevangec van ULRUM»

: - , • • : . ' ,. Dp.cw, .d-e. Burgemeester yan Nleuv/ê chajis waren verschillende in-
y, .':•. wpners, .van' Itfieüwêschans., uitgenodigd tot het bijwonen van deze

. ver gade r ing*./ . >L\,: -.;.,.j.'̂ . •.'..•
Op •Bomde.rdagiaiV-opid,»' JrQc$o*'he_jvl951» werd bij de meeste inwoners

• van. Piemre§.c;hans4' &§$• có-FCUikaire aan huis bezorgd, waarin de
bevolking^ ŷ  'tNî uMfejtjcĥ iŝ r̂d,. jer̂ ocht̂  massaal te demons t re-

. ren. tegen d,©: ppjrichting .van; een afd. van „Steun Wettig Ge.z,ag!t0
Deze circulaire wa^ opgesteld namens de afd. C.P.N.y

. .
:een uur- vo.or.-de aanvang van bovenbedoelde vergadering,

verz'amelden zich op::hét trottoir,' tegenover het gemeentehuis
te, l;ïieu*rfes:chanŝ  enige, leden yan de .'-.afév C*P0N*, terwijl te
omstreeks, 20̂ 00 uuï* ongey/eer een 3o tot 40—tal personen,: in
h-oofdaaakMed-en-en,, aanhangers: van d.a-.C*P»'H>'zioh ter plaatse
bij.een hadden, ĝ schaard»'• D-fe openbare rust en orde werd echter
([io-o-r.'-g'een. hunner:• versmoorcü, terwijl:geen der personen, die de
vergadering bezochten^ werd lastig gevallen.
Te opstreeks. 22,00 uur werd de vergadering gesloten» De, demon-
str-eerende personen hadden zich Inmiddels,5 zonder onregelma-
tigheden, $e. hebben veroorzaakt^ verwijderd.
Als demonstreerende personen waren, o,m» aanweaig:

SMDOK,̂  gfeb'::te M.Büweschans',' -6-12-1912,' fabr.arbeider, won
te Nleuwas-chans,' Oudezijl '3.6 (propagandist EVC.Lid

\  '  CPN. en raadslid CPN)
Kuiltje BOS, geb: te Bëgr&ï,- 12̂ 11-191?, huisvrouw van D.Smook.

' (Lid CPN)
*• yciebertus TELKAMP,' geb: te Bellingvrolde,;i 13-6-1093, fabr.arb.

v \ron: te OUDEZIJL A 410,(Felle communist. Lid CPN
Lid coram.zangver:PALYU. 1923 cand.gera.raad en prov^
Staten» Was' te Bellingwolde afd» secretaris CPN„In
1949 niet herkoaen tot lid gerrj.raad. In 1950* door

,J - het bedanken van H»Heeren, tot raadslid verkozen)
K. ifKoert NUUS,: geb; te Nieuwe schans. 21-10-1916. landarbeider,won:

^sma»^^'"' te Nieuwe s cliansy lüruisstraat 22. (Lid CPN)
k NOOR, geb: te Beerta,1 1-7-1912, landarbeider, v/on: te

Nieuweschans," Achter straat 6 (Lid CPN j
BUZEMAIIN, geb: te' Jenguia(Dld) 25-1-1931, fabr.arb» won:

te Nieuweschans:,5 Zuiderstraat 9„ (Vurig communist- en
lid CPN,- die in de toekomst zeer agressief dreigt
te worden)

x.W|Abel BISSCHOP,' geb: te Bellingvrol.de, 4-10-1092, fabr»arb<» won:
te. Wieuweschans, Tichelweg 10 (Lid CPN)

Eppo TOPELEN,! geb: te Beerta. 27^S-1919, landarbeider,won:
te Nieuweschansy: Bundervreg 2?» (Lid CPN)

¥IEBRANDS? geb: te Nieuwe scha na, 11-6-1900, fabr„arb. won:
te Nieuwe schans,- Kerkhof straat 5. (Oud raadslid CPN



Nanno NANNING1, .geb;, te "Fin^terwbldë", ./4 -̂12—1916",' landarb„ won:
• • - • > • ' • • ' ' te Niéuwe; schans', Bunder;d\far s straat, Ö*.( Lid CPN)

\ tElzo SMOÖKy' ge.b: rte. Nieuwe s chans/~13-9~^$Ö7* fabr.arb» won:, te
*^ ' Meuwéschans^; Achterstréat 4Ö^'(Lid CPN).

*Tjerk HAAG3MA, geb: te Ifenaldumajiaer,^ 2~$-l$C6.,,, won; té. Winscho-
ten,. (CornriunTstTLicr'geraVraaa Winschot en" CPN)

*Jacob TROUUBORST," geb: te Oudekerk a0d. IJsel, 22-5-1915 los
arbeider, won: te Nieuwe schans, Rusthoflaan Ö«
(Lid CPH J

Harm ROLL, geb: te Nieuweschans, 11-11-1926, fabr.arbo won: te
t ' -' Hieuweschans, Zuiderstraat :7.»(Geen lid CPN» liee-

loper) , - ,
/ -Llinderikus . ROtL',' geb: t-e Nieuwe schans," 2B-5-191S, f ebr. arbeider

' won: te Nieuwe&chans-, Zuideirstraat 7 (Lid CPN)

eer

£> . - wuj.i'.i oc j.j J.UUVMCÜL;J.J.CIII.B., /J-UJ.U.CA' DI_/J. ci.&L. { ^j_iO,u UJTIM /
* */l-'Wolter OLDEKBÜRGERj' geb: te Beertay 12-12-1910, fabr.arb» won:

'V .r:' te ÖUDEZIJLBaantje -A.390. (Vurig communist. Ma-
tig ontwikkeld, Voor-a, -comm.'zangver: PALW» In

' - • ?-• --l'949j;9a-iid;.geïn:,föiad»:'-Zond.! in 1950 een gelukwens
- .-'-'aaflp'dè: dienstweigeraar -ö.J.van Praag)

21ia&';de T?Ü3R,! 'g«b: -̂ 'e;r?M.;eui'j%.3chans ??:l-l--.ll-192-2' i'̂ hr.̂ .rb.
''..'•'-•-• te 'Meuwê'Sctóns, Rust hof laan ..7. (Sympathise

met- de C'PN) ' -:.c .:/;c' : :.i.
Engeltje. SMIT, geb: te, Pinstervrolde,1':27̂ Ŝ 1924, huisvrouw van \- - - / " ' --• F»5TE!K,' won:' te Nieuv/eschaiis-, Voorst raat IJ»

• ' . • • " ?'.-."- (Sympathiserende met -de CPN) '
Lammechein NOOR.,1 geb:.:te BeerJ;a.? '13-6-1919," .huisvrouw van K.NUUS
'~ - , ' - o. won.: te ïlieuvreschans,: Kruisstraat 22c(Lid CPU)

•Ebc HEERE'S, geb:- te Beert a ̂ 7-9-1ÖÖ6, zonder beroep, won: te
" i - - • . • Nieuweschans,; Tichel weg 21.", (Sympathiserende CPH)
X\|Harmke SiCLD',:': geb: é̂ NieuweBchans, 23-7-1Ö9G, huisvrouv/ van ïïbo
' . • - - '. ..'He-er.esg ,won: 'te Nieuwe s c hans, Tichelweg 21«(Sym-

pathiserende»ïiïet de 'CPN)
KI aas. va n": DIJK f'. .geb: te Nieu;weschans,' 4~$W1905, landarbeider, wor

',.;- ,:- te 'OUBEZIJL,'- A, .337.-'(-Sympathiserende met de CPN)
Een afschrift van de" circulaire, bedoeld In "dit rapport, wordt
bi'j'dit' schrljyeh overgelegd»' ''.. * r ^

•



n

Demonstreert ----- ,-..*-.* Vrijdagavond.

Er dreigt een groot gevasr voor «&ié» 4i« in Vrede willen leven.

Or: dïBülT T
33cor de Burgermeester van M eins e Scija&fi ?, erd J5a?naa;, l Gct. de volgende
'circulaire veizonden aan vele i&nr<me?9 ten Sieuvie Sc,hs-ns.
Eet luidde als volgt : * '

Steun Tettig Ge2a£.
lic nodig U uit vcor een Jcpït«, d-*ftfe dringende "bospreting op

Yri^clag 5 Oct. 1951 des avonds è uuy ta feet Gemeentehuis t«* Ifc. Schans.

van ïfc.S.chana,
T.̂ .e- Jong.

"Sehelst de2e Organisatie en welk* oethcde's ^earuikt we v. iuet
Steun Tettig Geaeg. Terwijl de t̂ geiistólliwg tuesen de wezlcere en de
ondernemers" steeds scherper Tïord«p, de armoede van de bevolking, voort-
durend :,rctê  wordt, omdat de J^öd* Regering millloenen uitgeeft aan
Ooilogs VoorTos leiding met ale gevolg, dat uit deze g* c te ontevredenheid,
onder alle lagen ven de "bevolking,, liet verzet zal groeien.
Lage lonen, massa ontslagen, zijn d« gevolgen van ó.eze politie^ op
"b.evcl van Amerika, Biet EK.cr in' staat aijnde deze Corloaspolitiek
ona,ehindci;d door te voeren, py-obccrt men .Is "'ocveiliüing tegen dt,
c sns gezinde actic's een organiaatie als Stetin ~rct'cig Gcza^ op te " ,- .. n
richten, met ale enig doel het yqrzot to hrclccn.
Vaders en llocderö van ïSr. Schans', die niet langer "bereid zijn, hun
huisgezinnen opnicuvr te 2ic,n vcxtlpcdcn, die het reaht opeisen ale
mens te. willen leven v; orden thane "bedreigd door Steun "''c t tig Gezag,
die dan eventueel het militaire appara?t terzijde laoot stean.
Zn daarvoor rillen de autoriteiten ook U gfbruiken om de komende
eensgezinde strijd van uw eigen nakkcrs te "breken.
Dit mag nooit gcheuren. Uw vijanden zijn zij; die ons en U in een
nieuwe oorlog rillen drijven. "Uv; "bondgenoten zijn zij; die de strijd
rillen opnemen tegen de- oorlog*
Mannen, Vroutrcn en Jeugd van BT. Schans demonstreert Vrijdagavond
massaal tegen de oprichting vaia Steun " "etvig Gezag.

Hamcns d<: organisatie 's

t5i.icTo.fa. . . .
E , -L » /J . :

P'alvu'
C.P.H,
H.V.B.



VERBINDING No.50

No. 3313.

Bijl.: 1.

Ond.: communistische acties tegen
S. W. G. -oefening "Paraat"
te Enschede.

/./,-? *'-
-.y 120CT1951* •=»-

ACOI

—H October 1951 .
/

fópKAART

VERTROUWELIJK

Ik heb de eer U omtrent de nevenvermelde acties het
volgende te berichten:

Op 29 September j.l. v/erd te Enschede een S.W.G.-
oefenlng gehouden, die in tegenstelling met het bericht
in het dagblad "De Waarheid" van 2-10-51 als oefening
zeer goed geslaagd mag worden beschouwd.

In de nacht van 27 op 28 September 1951 werd- van
communistische zijde op een tiental plaatsen op straten
en aan muren van fabrieken de leuzen "Paraat is een
oorlogsdaad" en "Vrede" gekalkt.

Onderstaande personen werden aangehouden en gever-
baliseerd terzake het plakken' van pamfletten, inhoudende:
"Oefening Paraat is een oorlogsdaad. Tekent voor een
vredespact tussen de Grote Vijf":

3 9 f W '\IlJbe van EK, geb. 3-5-10, incasseerder van de E.V.C.;
Wouter VEENVLIET, geb. 19-7-18, CPN-gemeenteraadslid
en ATEK-bestuurder en

tV^homas ten DONKELAAR, geb. 20-̂ -22, volgens eigen
verklaring Incasseerder der EVC.

Zoals uit mijn schrijven no. 3320, dd. 9-10-51 en
de bijlage III hiervan blijkt, werd de E. V. C. -kaderverga-
dering, die op 29-9-51 zou worden gehouden, een week uit-
gesteld, omdat niemand aan de vredesactie, speciaal op
die dag, mocht worden onttrokken.

Aan de oproep voer een korte spoedvergadering op de
avond van de 28e September j.l. in het plaatselijk E.V.C.-
bureau, alwaar de voorbereiding voor de vredesactie op
29-9-51 werd besproken, gaven slechts 10 personen gehoor.

In de nacht van 28 op 29 September j.l. werd in enige
wijken van de stad een manifest van het Enschedese vredes-
comité (zie bijlage I) verspreid.

Gedurende de uren dat de oefening werd gehouden,
bestond de enigste demonstratie tegen de oefening uit een
colportage met "De Waarheid" van 29-9-51 door. een tiental
C.P.N.-ers in de binnenstad en het verzamelen van handte-
keningen en het colporteren met het orgaan "Vrede" in een
wijk ver buiten het centrum van de stad door een tiental
mannen en vrouwen.

- In de -



2. VERTROUWELIJK

In de binnenstad werd niet waargenomen, dat één
exemplaar werd verkocht van "De Waarheid" met het hoofd-
ast ikel "Wie vormen een vijfde colonne ? Paraat is oorlog."

In dit artikel wordt o.m. opgemerkt, dat het geheel
het werk is "van de echte vijfde colonne, zetelend in Den
Haag en van hen die oefeningen, als die in Enschede orga-
niseren".

!

In de Twentse editie van "De Waarheid", dd. 1-10-51, /,,
prijkt een montage van twee foto's: A
1e. een foto van de tien deelnemers aan de colportage-tocnt
met het orgaan "Vrede" (op de voorgrond van links naar reahts

X* V» Gebbigje ALINK-De LEEUW^ geb. 1-1-15, Gesina Lena HÖJSKESV
X'HAMPSEN, geb- 5-5-1̂  eni/Annigje BöNHKE-BOLLEMAN, gebv 19-̂ -17,

die zich lieten fotograferen voor Tiet gebruikelijke vërzamel-
X* adres Usselerweg 66, alwaar woont:Dirkje/ BUSSCHERS-Van

RAVENZWAAIJ, geb. 19-9-0$)* fe>
2e. een foto van een leuze op de muur van een fabriek.

De door het dagblad "De Waarheid" genoemde resultaten
van de communistische acties, n.l. 110 verkochte kranten
en ?8 handtekeningen, mogen wel zeer pover worden genoemd
voor een stad met ruim 100.000 inwoners.

w

C
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VREDES-COMITÉ ENSCHEDE
SECR. MALAN0STRAAT 6O

STADGENOTEN,

Zaterdagmiddag zal onze stad als oefenterrein worden gebruikt door de Nationale Reserve.
Dan Kal, zoals de pers vermeldt „NU EENS GEEN SHOWNUMMER MET PARADE
EN DEFILE; MAAR EEN OEFENING ZOALS DIE ZICH IN WERKELIJKHEID
ZOU KUNNEN VOORDOEN" worden gehouden.

In Harderwijk en Bussum waar dergelijke oefeningen kortgeleden werden gehouden,
werd aan have en goed van de burgerij ernstige schade toegebracht door de vechtlustige
marechaussee.

Wat hebben deze oefeningen ten doel?
Diegenen die belang hebben bij oorlog, willen U doen geloven dat de oorlog onvermijdelijk
is en als het ware voor de deur staat. Men wil U vertrouwd maken met de gedachte
dat ons land en ook Enschede opnieuw het toneel van oorlog zal worden.

1 Dit is oorlogspropaganda!
Wij protesteren ten scherpste hiertegen. Wij willen geen propaganda voor de oorlog,
maar propaganda voor de VREDE!
De, oorlogspolitiek in ons land leidt tot werkloosheid, tot steeds verder stijgende prijzen
en tot voortdurende belastingverhoging.

De oorlog is niet onvermijdelijk
Er hoeft geen oorlog te komen. ENSCHEDE HOEFT GEEN PUINHOOP TE WORDEN.
Het wereldfront van de Vrede versterkt zich elke dag. De volkeren van de wereld
wensen Vrede en treden hiervoor in steeds sterker mate op. De regeringen van de
Sowjet Unie en China hebben zich reeds uitgesproken voor een Vredespact van de
Grote Vijf. Millioenen eenvoudige mensen in, de gehele wereld hebben hetzelfde gedaan.

ALS GIJ U MEDE VERENIGT MET ALLEN DIE DE VREDE WENSEN EN DAAR
VOOR STRIJDEN, KUNNEN WIJ DE OORLOG VERHINDEREN.

De oefening „Paraat" is een oorlogsdaad !
Wat Zaterdagmiddag dreigt te gebeuren is nauw verwant met werkloosheid, belasting-
verhoging en stijgende prijzen. ZIJ IS EVENEENS NAUW VERWANT MET HET
STOPZETTEN VAN DE WONINGBOUW.
De bevolking van Enschede wil geen oorlog en zal Zaterdag het juiste antwoord geven
door zich uit te spreken tegen dit oorlogsgedoe en voor een Vredes Pact van de Grote Vijf.

Tekent het petitionement
Gij kunt mede Uw stem laten horen door Zaterdag te tekenen op het petitionement
tegen de Oorlogsoefening „Paraat" en voor een Vredes Pact van de Grote Vijf.
Werkt met deze lijsten in Uw kennissenkring en in Uw buurt.

Wij kunnen de grote mogendheden nopen aan één tafel te gaan zitten. De macht van
honderden millioenen handtekeningen zal hen hiertoe dwingen.

PROTESTEERT TE6EN DE OEFENING „PARAAT1
VOOR EEN VREDES PACT VAN DE GROTE VlJF



UITTREKSEL

Uit : OD 342 Naam:Maandrapport Overijssel

/ Voor : OD 1329 Naam: Acties tegen Steun Wettig Gezag

Ag. nr: 96062 Afz. : H) Almelo Datum: 20-10-50

Aard van het stuk: Maandrapport Overijssel

Het valt de laatste tijd op, dat vanwege de CPN "belangstelling aan de dag
wordt gelegd t,o.v. het 3.W.G. Pogingen zijn door hen in het werk gesteld d>m
de lijst met leden van het S.W.G. in handen te krijgen.

Uitgetr. door: MA. Op aanwijzing van: B

Datum: 26-2-51
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Verbinding: 10

Ho. 92341 -^Ct>

Onderwerp: Inlichtingen.
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2 8 OCT.

AC^

Datum van ontvangst bericht: 6.10. f50
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan: -
Medewerkende instanties: -
Ondernomen actie: -

, fa~«v/

Jan_ van THOOIJSN. geboren 19 .4uja£g.t]ae_12 29 te Zwijndrecht ,
heeft alhier gewoond aan het adres Ringdijk nr. 405.

Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld onderzoek naar
de antecedenten van voornoemd persoon bleek het volgende:

Jan van T HOOI JEN is een zoon van Pi et e r van T ROOI JE! en
Jenneke KOOIJïIANS, wonende alhier, Ringdijk nr, 405. Van TSOQI;
BN Sr. geboren 24. il. T8"2. .is on 6' Februari 1?08 te Dordrecht
geliuwdTmë^ Lïaaike Kimkernaat. Ila het 'overlijden van laatst ge-
noemde vrouw is hij op 10 September l? 25, gehuwd met JMN3KE
KOOIJMANS. Van TROOIJEN Sr. , van beroep lompenhandelaar, is
reeds verschillende keren veroordeeld wegens weder spannigheid,
mishandeling, oplichting, geheime disstilleerderij en als op-
koper kopen uit handen van een kind dat de leeftijd van acht-
tien jaar niet heeft bereikt. -

Het gezin van T3)OIJEN" bestaat uit man, vrouw en 12 kinde-
ren w. o. de hier bedoelde Jan.

Deze heeft, na het verlaten van de 0. L. School, als los
werkman verschillende werkgevers- g'ehad. Thans is hij als fa-
brieksarbeider werkzaam bij de M. V. Schokbeton, gevestigd aan
de Lindtsedijk 2a alhier. Op 5.10. T50. Ie hi j , blijkens het
Bevolkingsregister van de gemeente Zwijndrecht, vertrokken

alwaar hij inwonende zou zijn op het adres„
Goedehoopstraat ^la, alhoewel hij nog te Zwijndrecht werkzaam
is. UÖÖT de gemeeriïïepolitie te Dordrecht werd op 12.4. T49 te-
gen hem en zijn broer Wil rem procesverbaal opgemaakt wegens
overtreding van art. 245 "•''• v. S.

Hij behoort tot de N. II. Kerk en is politiek uiterst links
georiënteerd^

Van Trooijen Sr. is lezer van de Waarheid,,
Hij , noch een van de- gezinsleden worden genoemd in de ad-

ministratie van de P. R.A. alhier. EINDE.-
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antw*op Ow 895G6
dd»19-8-195O»

DP KAART
ACD/

PAR:

Van Hoofd

Bronsbetrouwbaar
Inhouds id*
ActieJ-

Den Haag

Mede naar aanleiding van uw terzijde vermeld schrijve
wordt net volgende medegedeeld»

/ De CPN" heeft reeds geruime tijd geleden haar leden
opgedragen om te trachten zoveel mogelijk: binnen te drin-
gen in officiële en semi-officiele instellingen»

Met name werd hier gedacht aan de nieuw te organiseren
burgerlijke verdedigingsinstituten(luchtbescherming)•

In de oude luchtbesehermingsorganisaties zaten veel
comraunisten.De CPST neemt aan,dat deze grotendeels wel
als zodanig bekend zijn en niet meer zullen worden geac-
cepteerd ,daarom moeten andere communisten een kans wagen*

JSen partijfunctionnaris in Zaandam is naar aanleiding
van Uw schrijven geinterpelleerd.Deze verklaarde,dat
de door U bedoelde Van Wijngaarden-een goed partijgenoot-
zich nogal druk maakt om de hierbovenbedoelde algemene
opdracht van de CPN door te voeren,doch dat hij zich nu
ook al bezig hield met de reserve-politie was hem niet
bekend»

Dezerzijds moge het volgende nog worden opgemerkt»
l» Het moet toch betrekkelijk eenvoudig zijn -ook voor de

CPiT- om adressen van reserve-politiemannen te verzame-
len,vooral als zulks geleidelijk aan gebeurt»

2» Van enige kanten is reeds meer dan eens beweerd,dat
de bekende CPn-â vocaat Mr»D..Proper te Haarlem in net
bezit is van een zgn." zwarte lijst1*, waar op namen zou-
den voorkomen van personen die bij eventuele omwente-
ling e»d-bijzondere aandacht van de communisten zullen
hebben»

3- Qmdat-naar mag worden aangenomen-candidaten voor de
reservepolitie enz» stuk voor stuk nauwkeurig worden
beoordeeld voor dat ze worden aangenomen,is de kans
van penetratie door communisten in dat instituut niet
bijster groot»
Waar het inschakelen van de burgerij in de luchtbeschei
mingsorganisatie veel meer aan massaal karakter zal
(moeten)hebben,ligt daar wel een behoorlijke kans voor
penetratie»

l\»



BÜHISTiHIE TA5
BINNENLANDSE ZAKEN

n. a. v. schr. van Dordrecht 92341 z. Go

'a-Srarenhago, 5 O c tob er 1950
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Ond.J
nig/h 3
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Y B B. J. B O ïï W g Ii I g

H10rm0d0 moge ik U laoriohtan, dat in d« naoht
ran l op 2 3«pt«»'b0r op toagangaweg0n naar h0t ge-
m00nt01ijk Sportpark ti Dordrecht, op hot wogdox do
10us waa goaohilderdt "8WS on Faaoiamo komon uit 44n
noatn* BO aanleiding daartoo waa vormoodoli^k oon op
2 Soptombor 1950 in gonoomd n por t par k to houdtn land-
dag van hot Nationaal Instituut "Btoun Vettig

Al» één dor dadoro word bokond Jan van THOOIJEN,
ob. 19.8,1929 to Zwijndrooht, wonando Ringdijk 405 to
wî ndrooht.

Ik mogo H Torzoekon mij in kennia to willon doon
atallon mot zijn orontaolo nadoro politioko antooodon*
ton on vordor van ba lang zijnde gogovono.

!T HOOFD 7AN DB DIESST
namen» deaai

L L van Laere

4an do Hoer
torpaohof ran

1% I J H P R B O H t.
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SER 1950

DIENS TGEHEIM.

Wordt medegedeeld:
Op Zaterdag 2 September 1950 werd te Dordrecht op

het Gemeentelijk Sportpark een Landdag gehouden van het
Nationaal Instituut "Steun Wettig Gezag".

In de nacht van Vrijdag 1 September op Zaterdag 2
September werd op twee toegangswegen tot genoemd Sport-
park, in de onmiddellijke nabijheid daarvan, op het weg-
dek de leus geschilderd: "SWG en Fascisme komen uit één
nest".

De daders hiervan waren:
1. Jan KRÜGER, geb. 12.8.1930 te Dordrecht, zonder

beroep, wonende Heer Heijmans suis straat 6 rood te Dor-
drecht,

2. Philippus LEENMAN, geb. 22.10.1929 te Dordrecht
fabrieksarbeider, wonende Lijnbaan 62 te Dordrecht, en

3. Jan van TROOIJEN, geboren 19.8.1929 te Zwijn-
drecht, fabrieksarbeider, wonende Ringdijk 405 te Zwijn-
drecht.

In dezelfde nacht werden in verschillende stads-
delen van Dordrecht strookjes papier geplakt met de
leuzen: "Weg met het militarisme", "Steun Wettig Gezag -
- Verraad aan het Socialisme" en"Steun Wettig Gezag,
Staakt Wapem Gekletter". Voor deze laatste leuze zie
bijlage I.

In de middag van Zaterdag 2 September werden nabij
de ingang van het terrein van de Landdag pamfletten
verspreid, uitgegeven door de afdeling Dordrecht van de
C.P.N. Een exemplaar hiervan wordt als bijlage II hierbij
gevoegd. Het publiek kantte zich tegen deze versprei-
ding en gaf onomwonden zijn misnoegen te kennen.

De verspreiders waren:
1. bovengenoemde J.Kruger,
2. bovengenoemde Ph, Leenman,
3. Gerritje Dirkje van der HÜCHT, echtgenote van

"\s van der Hoek, geboren te Dordrecht, 27.9.1923,
wonende te Dordrecht, Hallincqhof 15 zwart.

Dordrecht, 5 September 1950.

Aan de Heren:
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
te 's-GRAVETTHAGE,
Procureur-Generaal, fgd. Directeur van Politie,
te 's-GRAVEïïHAGE.
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NA/AT 15 STEUN WETTIG GEZAG?'

De regering heeft gemeend een speciaal corps nodig te hebben naast het
gewone politie apparaat, on haar doelstellingen mogelijk te maken.
vra*b houden deze doelstellingen in ?
Onder de druk van de Amerikaanse regering wordt er in ons land een krank*-
zinnige bewapeningspolitiek gevoerd. De totale uitgaven van het Minis-
terie van oorlog was voorlopig begr'oot op ruim 11.5 o millioen gul don!
De regering heeft thans echter een voorstel om dit te -verhogen tot 145o
raillioen gulden ï ,
De gevolgen zijn voor een ieder begrijpelijk. Het Nederlandse volk wordt
gebracht aan de rand van de armoede.
Do koopkracht van het werkende volk daalt dagelijks, de inkomsten van de
middenstand gaat zienderogen achteruit.
Do weerstand van ons volk iegon deze rogeringspolitiek neemt toe.
Hot Nederlandse volk verzet zich togen de toenemende armoede ï

Dit kan oen regering, die niet voor vrede, maar voor oorlog is, niet
verdragen! Zij zal mot alle mogelijke middelen trachten haar oorlogspoli-
tiek door te voeren.
Dit deden ook Hitlor on Mussolihi, onder hot mom van strijd' togen hot
communisme. Dit paste in het kader van hun oorlogspolitiek,
Hitlor had zijn bruine horden, Mussolini zijn zwarte bendo, Muascrt sijn
Landwacht.
Haar ZIJ" waren hot dio de oorlog ontketenden en NIET do communistcrJ
Gok Nu weer is men een nieuwe oorlog aan hot voorbereiden, mot onze
regering als deelgenoot.
En de les uit do fascistische landen heoft onzp regering goed geleerd,
oon kwade los, want ook v/ij hebben nu oen speciaal corps genaamd:
"Steunt Yfettig Gezag" voor do handhaving van de ordo ??
Son duidelijke navolging van S.A. - S.S. on hef'Zwarto oorps"

Hot domme gebral van Hitler togen hot communisme,wordt ook thans bruik- '
baar geacht. Zij roepen ;! houdt de dieftr om hun eigen dadon te1 vcrbcr-
n.

L .

Hot SWG corps wil men gobruikch tegen het Nederlandse volk,dat zich zal
verzetten tegen het verkrachten van onze democratie.
Do strijd voor onze vrijheid, voor en tijdens de oorlog, ging tegen de
speciale binnen-en buitenlandse corpsen.

I.IAAR HET NEDERLANDSE VOLK ÏÏIL G35SN FASCISME EN GEEN OORLOG !

Het wil VREDE ©n WELVAART ï ï .

Het Nederlandse volk wil geen Steunt wettig Gezag ! Daarom is het een
fiasco geworden.
Wat zich vandaag in onze stad voltrekt, is ee'n poging om door middel van
veel reclame, het corps aanvaardbaar te maken.

Steunt Wettig Gezag is een SOF, ZORGT ALLEN, dat het een SOF BLIJFT !

Communistische 'Partij Nederland,
afd. Dordrecht



UITTREKSEL

Uit : OD 244-Utr.

Voor : OD 1329

Ag. nr: 91000

Naam: CPN-ver g.

Naam: ACTIES TEGEN STEUN WETTIG GEZAG

Afz. : Verb.19 Datum: n_8_50

Aard van het stuk: Verslag bijeenk.gehouden in het partijgebouw v,.d.CPN te Utr.op
7-8-50.

In afd.II van de CPN stad Utrecht zijn geschorst:

B.J.SCEREHDERS en J.J.v.d.STEEN.

HENRAAIJ wees op bvgn.bijeenk.naar aanleiding van vorenvermelde
schorsing erop^dat de partijdiscipline verstevigd zal worden en
hij Jjiamerde erop ,dat de namen^van de leden van Nationale Reserve
bekend moeten worden.

Uitgetr. door: RM

Datum: 20-9-50,

40060 - '49

Op aanwijzing van: Bil I g
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VERBINDING Ko*50.
/"

No. 1255. 1 ' "--* i''''t

Onderwerp: reserve-politie-
registratie.

13 Juli 1950.
,*•"'

•>&2-iw

G E H E I M . Ad/

Ik heb de eer, Uedelgestrenge te berichten, dat
dezer dagen uit waarschijnlijk betrouwbare bron werd
vernomen, dat tan WIJNGAARDEN, de landelijke penning-
meester van de BYC, ofp een hoofdbestuursvergadering van
de ATEK - ca.een half jaar geleden gehouden - een uit-
lating heeft gedaan tegen zegsman dezes, die erop wees
dat hij adressenmateriaal van'leden van de re^ervepolitie
bijeenbracht of althans wist, dat dit van communistische
zijde geschiedde.

Zegsman weet hierover verder geen bijzonderheden
mee te delen.



UITTREKSEL

Uit : OD 345

Voor : OD 1J29

Ag. nr: 89175

Naam: MAANDRA.PPORTEW KOORD -HOLL AMD

Naam: ACTIES T3GSW STEUN WETTIG G3ZAG

Afz. : H) Amsterdam Datum: Juni 1950

in
*f

Aard van het stuk: Maandoverzicht Juni 1950. Amsterdam

' «oge welïïeht blijken StLt f«|t» *
t< «en «andiéaat vö«- i« Ffttlonale Keeerre op «iju

A:l''\* «*• 3» «eneubin* « tvlblotfl eowmni**! eyenwel werd niet
\  J

[ni?
dat hij aieh

^ '

(Itoft*
op poli 1 1 «k terr«i»

- • - -

W5 f b»ié«n bi
**a

21
* Hierin *•&, «néenk» <*1r«k a»a

Infiltratie in «*

Uitgetr. door: 5!MD

Datum: 15-6-51

Op aanwijzing van: B III
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Verdindingï Haren (Gr).

No.

OP KAART

PAR: * '

^—-- l
7-r /*

2 JÖW1950

ACD

A.C.Ü
jrfcj^V

Datum; 25 Ibi 1950-

Onderwerp: Verspreiding communistische lectuur.

O

O
A

Datum van ontvangstbericht: )

Betrouwbaarheid berichtgever: ) Eigen waarneming.

Waardering bericht: )

Tevens bericht gezonden aan: Procureur-Generaal te Leeuwarden.

Medewerkende instanties:

Ondernomen acties

Op 16 en 17 Mei 1950 werd te Haren gehouden een Provinci-
aal appèl va.n het Nationaal Instituut "Steun wettig gezag**. Op 16
Mei des avonds werd in een tent staande op een weiland aan de Heide
en Watersteeg daartoe een openbare bijeenkomst gehouden. Op 17 Mei
des ochtends werd in dezelfde tent een besloten bijeenkomst gehouden,
terwijl er des namiddags in de Appelbergen, zijnde een militair oefen
terrein, militaire demonstraties werden gegeven» Deze dag werd beslo
ten met een openbaar vuurwerk in het Burgemeester Boeremapark.

Op 16 Mei, des avonds, werd op de straat gecolporteerd met
het blad "Vrede" en met een geschrift "Aan allen die vóór de vrede
zijn". Dit laatste aatEst afgegven door de gewestelijke vredesraad
Groningen, secretariaat Nachtegaalstraat 25 Groningen. De colporta-
ge vond plaats •«oor d© ingang naar de tent, -Een viertal personen
trachtte op het weiland te colporteren, maar deze werden verwijderd.
Zij werkten ter plaatse met 12 man, waaronder twee inwoners van Haren
n»l. één die meehielp om de geschriften te verspreiden en één die

" J controle had» Eerstgenoemde was genaamd ECENDBIK MEINDERO? NIEMEIJEB
geboren te Groningen 19 November 1926, bloemist, wonende ten huize

Xtvan zijn ouders Rijksstraatweg 287 en de andere JAKOB JANS NIE1EIJES
geboren te Aduard 18 Maart 1908, bloemist, wonende Rijksstraatweg

f 258 Haren, aijade een broer van eerstgenoemde. De anderen waren allen
afkomstig uit de gemeente Groningen»

Op 17 Mei werd door een Bestal vrouwen uit Groningen ge col
porteerd met het geschrift "Aan allen die vóór de vrede zijn", bij de
ingang naar. de Appelbergen nabij het café Bolhuis,



Man a y@ ni-
che vóór d
~~ VREDE

Gewestelijke Vredesraad Groningen
Secr. Kachtc^gaalstraat 25,

Vandaag on morgen vinden hier in Haren, op hot terrein Heide on
Waterstceg, Militaire demonstraties en openbare bijeenkomsten
plaats, georganiseerd door do beruchte instelling "Steun T?cttig
Gezag" . Als sprekers^ zullen optreden de Coroiaissaris- der Foningin
Ebcls, De burgemeester van Groninger, on Haren, naast, vecht jassen
als generaal Jjruls on Dui-st Smit,
Als dool van dit appé"! wordt opgegeven de versterking van do
^terbaarliGidsgc dacht _e .van ons volk.
Wij zi jn'15cElcr' Van mening, dat de werkelijke bedoelingen met
deze militaire dcraonstratics verborgen worden gehouden en het
in werkelijkheid gaat om de Weerbaarheid van een kleine kliek
togen qns_
Het nïü i t"a i r e 'machtsvertoon is er een bewijs van, dat er een
nieuwe oorlog wordt voorbereid, Het sijn di traaal Amerikaanse klieken,
die op een oorlog 1 05011 do Sowjct-Unie aansturen en de JTodor-
landsc rcgoi'ing verleent steun aan de gruwelijke poging om de
oorlog voor te bereiden tegen ^-- n Volk, dat mi 11 i oenen offers
bracht om Europa en de wereld van fascitischo barbarij te rcctdon,

_ Gc?,a,£_ _vP.rA . .- . .... . ^ ̂
Mus s er t jjn_ Lf-ndvTaclrt _ JtpX . Atr^A^^P^ .̂  -P-j

cilltuir

hc t^ Vr edeljj0yco.de ITcde^rlandsc
t̂  _ dc_ _ Redering.. ̂ bij^_ .^„.yitvocïingi^ van haar• * • ' ' - ' • * • * • ' *fiUf~ ~ ~~ - - • - " • -» . . — - . « - — -— — j. -~- ^ ~

P_la.nncn_ gcjori . -y or z^rt^ , j^d^^rjlnd/t.
De noest geraffineerd, o pogingen zijn reeds ondernomen on
"Staun i:Tetti£ -G-ozag'11 in£;r,ng te do*.. n vinden,, vftricrond van "aooic
b el at on tot intiMidatic en ho-t direct r ons c. Ion van do arbeiders
in de bedrijven en f;cdcnobilisoer.don tot het inschakelen van de
P', v, d, A, -leiders, die aan o on 0:0. ander c en vooruitstrevende
tintje nooton verlenen,
Ons Volk geeft cchtor blijk, dat ze niot gediend is van dit on-r-
donocratisch gedoe. Zij -11 in volle vr'.jhoids uiting gov. n aan
haar vrede. s: il, wâ .rvon de nottordarasG havonarboidörs dozor
dagen een zo treffend voorbeeld gaven door te weigeren do
Amerikaanse wapens te lossen. Allcbn̂  onlce lê  pö.dĜ kruip_eïs_ ̂cn

war en '' "*
In plaatsen waar de Hcdi. rl^nc'se Vredesraad de Volksraadpleging voor-
de Vrede heeft gehouden, ble-k ruim 90;'> van de bevolking te
s termen voor^ af schaf fing^ .ycai^ Ac. J^PP^P-S» 7.PP.H" " ' " " " ' * •

Dit betekent, dat het !Ted:.rlanclse Volk ê_en oorlog wil' on zijn
uiterste krachten aal inspr.nnen oh de vrede te bewaren,
Gij allen, die de Vrede liefhebt. voegt U bij de ruin 300 millioen
vredcstrijders over- de gehele woreld. K^tt-stccrt^ tegen mili-
taire parades als thans te Haren \:or den ^ïóudcnf protesteert'

'hot bestaan van een
Q n d o r s t o i^-g^-—g^——— —•• —.-—~,—— -*-^-^-^r—

'Steun'- Wettig Öezagï I J ï . "

MET DE W UI?. ALLE
d c r s

r:ULI,r"T HE •l



UITTREKSEL

Voor ............................ ODL..13Z9 ........................................

Origineel in ............. Qri....244...P:r... ............................... Naam ..C!EN Î1R..G-AI)ERIIG;EI..

Voknr Aenr Aard van * 0PHVolgnr ............................ Ag-nr .............................................. Aarü van
Afz ........ .»,.III....k ....................... ....... ............................ . .......... Datum 53̂

Op d® op 6-11-49 te Lemmer gehouden CPN-vergadering
ael vaa BOEK o.a. het volgen de j

••Onder leiding vaa mannen, dis zich socialisten noemen
«n dus met oaa tegen het kapitalisme moesten reohten,

,, : doch die metterdaad aan de verteerde kant staan, Is
• de oude burgerwacht weer in het leven geroepen» Zulks

onder de naam "Steun wettig gezag* en bedoeld ter ver-
dediging van het kapitalisme. Binnenkort zal er een
periodiek "Steun vettig gezag11 worden verspreid. Wij
zullen op gepaste wijze dienen te antwoorden."

Uitgetrokken door M Afd./Sectie AOB-4 Datum 33*12-49.

Op aanwijzing van B ...IIi....k

5074 - '48



Verbinding 28
No. VD 1.429.49
ONDERWERP:

"Actie tegen instituut
"Steun Wettig Gezag».-

G E H E I M . - (i
; " l ,DV. 1949

l̂ f̂a*"11'"11 / ̂ .̂ M̂B̂ BP̂ SJIBHHP̂ ^̂ ™

October 1949

O

O

Ik heb de eer U hierbij te Uwer kennisneming te
doen toekomen een in deze gemeente in sommige arbeiders-
wijken blijkbaar huis-aan-huis verspreid pamflet,
afkomstig van de C.P.N. "De Waarheid", afdeling
Alkmaar, gedateerd September 1949» waarin wordt stelling
genomen tegen het Nationaal Instituut "Steun Wettig
Gezag", ook wat betreft de samenstelling van het
Plaatselijk Comité,

Secretaris van het Plaatselijk Comité, D.DIRKMAAÏ,
te Alkmaar, die zich namens dit comité ter opwekking
per circulaire had gericht tot de lichtingen 1941,1942
en 1945 uit deze gemeente, ontving van een van de door
hem aangeschrevenen, te weten PETSR JANTINUS DILLIÜG,
geboren 19.6,1923 te Alkmaar, expeditieknecht, wonende
Groot Nieuwland ETo*51 te Alkmaar, per omgaande en
per post een z.g* Vredescirculaire retour» Deze circu-
laire zend ik U eveneens hierbij, P.J.DILLING is bij
Uw dienst bekend als lid E*?«C* E i n d e »-

AAN

de Heer HOOFD VAN.DS
BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST

te
* s-_Cr__r a v e n h a g e

Javastraat No068



uil
Alkmaar, September 1949

Aan onze medeburgers

In het jaar 1945
. verenigden zich in Duitsland, aan de rivier de Elbe de. geallieerden en

t, gaven de Amerikaanse Hen Russische' soldaat elkaar de hand met de
::v, ; " t . . 's ' „• L

belofte, dat zij samen rftet hun Volkeren alles zouden doen om het
«si . ' " fascisme te vernietigëi/én, dé'Vrede te winnen! -

Vier jaren na onze glörièuse bevrijding wil het Nationaal Instituut Steun
We'.tig Gezag ons suggereren, dat. het, bovengenoemde feit een vergissing
moet. zijn geweest en dat alle krachten dienen te worden ingespannen om
ónze eeuwenoude beschaving te redden van knechting' en slavernij,

„Het kraakt in Europa",

schrijft het Plaatselijk ConüljS Steun Wettig Gezag en roept daarbij een
ieder op naast een ,,mobiel veldleger" een „nationale reserve van burgers"
te helpen opbouwen, dat ons land moet verdedigen tegen de gevaren, die
dreigen uit het-Oosten, tegen het totalitaire .systeem van Rusland!!

Inderdaad, burgers van Alkmaar, het kraakt in Europa, in Nederland en
dus ook In Alkmaar Het kraak'!, niet tengevolge van een dreiging uit het
Oosten, maar wel omdat alles wat oud en verrot is en daardoor niet heclw
meer staat, nu eenmaal alltijd kra akt, V

We willen slechts herinneren, aan de wijze waarop de ons door Radio
Oranje aangekondigde en verzekerde zuivering is uitgelopen op het weer
in zadel zetten of handhaven van de grootste collaboraleurs op de meest
belangrijke Iposten, Zij,«die in de „oorlog als illegaliteit hebben gestreden
legen.het fascisme en ook na de bevrijding deze lijn wilden volgen, weten
zich bedrogen en achtergesteld bij hen van wie men .kan zeggen dat zij
met geld en „relaties" recht maken wat krom is!! Ja, het kraakt in
Europa en daarom behoeft heit nauwelijks verwondering te wekken, dat
zij voor wien hét eigen- of groepsbelang het hoogste goed is, z}ch met
elk middel zullen verzetten tégen iedere verandering', die hun bevoor-
rechte positie aantast, zich daarbij bedienende van de kunstmatig aange-
kweekte angs'.-psychose, gebaseerd óp een z,g, dreiging uit het Oosten!].



Bezien we de samenstelling van het Plaatselijk Comité
Steun Wettig Gezag, ~ t - ' / ' I * V

dan openbaart zich een rijke staiénkaar.t van de hierboven genoemde
stromingen voor wlen het eigen, of groepsbelang het hoogste goed is,
In de eerste plaats valt hierbij'-op, het broederlijk samengaan van. ROOMS

-ROOD, waarbij het gehele College van Wethouders zitting heeft in het
Comité Uit hoofde van <*e vurig begeerde we'ihouderszetels^wqrden de
'PvdA en het NW onvoorwaardelijk aan de zegekar van de KVP gebonden,
De we'.houders BAKKER en COERTS, alsook MEIJER van he,t NW hebben
de leuze van „DAPPERE ONGEHOORZAAMHEID" van de oude SDAP
ingeruild voor hun Steun" Wettig; Gezag, .,

• • " • ; : • ' , ' • ' . '' - ''. ; • *•

De namen van G SLINGERLAND, maar nog meer die van Mr, A, J, M,
LEESBERG, spreken voor zichzelf,- daar zij als hoogsie doel het volledig
bezetten van alle belangrijke posten door Katholieken nastreven,
Op deze wijze kan zij„tn groter verband,'één-ware geloofsdiotatüur uit-
oefenen, in navolging van Franco en de; Spaanse Katholieke Kerk. Dat
hun belangen volkomen parallel lopen met die'van d'e*industriëlen/bewijst
de aanwezigheid van de heer J. F, LE BLANCH, directeur van „De Alk-
maarse Ijzer, en Metaalgieterij", die evenals, alle andere bedrij f sdireoteu-
rèh en geïnteresseerden slechts één belang kent, nl, Koe maken wij een f

zo groot mogelijke winst naast zo gering mogelijke loonultkeriiig. De /
overige comltéleden zijn of afhankelijk qua, functie van'de initiatief-
nemers, of menen in hun onnozelheid; dat het meehuilen met de\wolven
in het bos hun veelal wankele positie zal verstevigen.

• ' ." ,.,Y • /

Dit alles gaat echter ten koste
van het gehele Werkende Nederlandse Volk dat door de abnormaal hoge
belastingen en de onvoldoende lonen met de daaraan verbonden geringe
koopkracht steeds verder van een redelijk beslaan wordt afgedreven.
Onder het aanvoeren van een demagogisch voorgestelde 'dreiging uit -het
Oosten, teach'en de voorstanders van Steun Wettrg Gezag', het Nederlandse
Volk, arbeiders, bdereïi, middenstanders enz., kortom allen, ,-die in de
steeds dreigender wordenda economische crisis zullen worden gedupeerd,
te bewegen deel te» nemen, aan iets, dat slechts een. rookgordijn is waar-
achter de bevoorrechten hun slag slaan.

Naast het alreeds abnormaal grote
militaire apparaat wil men een groep als de MUSSERT-W A oprichten,
daarbij zonder» schroom gebruik makend» van elemen'en, die in de jare^
1940—1945 soortgelijke s diensten aan de Duitse fascisten, hebben bewezen.

Hét oordeel over deze aangelegenheid
is aan de Alkmaarse bevolking, waarbij wij niet twijfelen aan de. uitslag',
nl dat deze heren !en 'hun,opdrachtgevers zullen ervaren, dat zij, evenals
in andere' plaatsen reeds: het geval is, niet in hun duistere plannen zullen
slagen, omdat hun streven zal worderi doorzien als zijnde-gericht tegen,
de belangfin van hét Nederlandse Volk!

C.P.N. „De Waarheid", AU. Alkmaar



/~\- ̂

W.M, ,
i

De Vrede is een heilig goed, het is de wens der mensheid omdat
oorlog alles verstoord; De oorlog '40 - '45 heeft dit bewezen,
Bommen vernielden in enkele seconden, waar nijvere handen eeuwen
aan hadden gewerkt, gezinnen werden uit een ge rukt, arbeiders werden
slaven, jonge lichamen bij millioenen uitéengereten.' '
De mensheid heeft echter lessen getrokken uit deze grote rampen
en we zien dat anti oorlogskrachten zich dagelijks versterken.
Het Wereld-Vredescongres dat in Parijs werd gehouden was een
manifestatie van de vredeswil, van honderden millioenen mensen.
Het Permanente Bureau van het Wereld- Vredescongres heeft, het besluit
genomen de 2 October als de dag van de vrede te vieren;
Het Wereld vakverbond besloot op haar congres in Milaan een oproep
tot alle werkers ter Wereld te richten op de 2 October te demon-
streren voor de VREDE» .
Ook het 2e ïï, V. C. Congres heeft een belangrijk -deel van haar zit-
tingen gewijd aan het vraagstuk van de Vrede en in de oproep die
dit congres richtte tot alle vrienden van de vrede staat*
•HET IS BES" ZAAK VAN ALI£NJDI£ D00fi DE GgVABlH VAff.Mf NIEUWE OORLOG \N BEDREIGD, , .

i-let is daarom' noodzakelijk dat wij <al het mogelijke doen om een zo
groot mo'gelijk aandeel te leveren' in de strijd voor de, VREDE,
Plet is ons bekend, dat in vele dè'ïen van het land op 2"" October
Vredea Meetings worden belegdr - ' '
Neem nu reeds maatregelen dat zoveel mogelijk arbeidn rs en arbej-
de.r's vrouwen deze Meetings bezoeken».
GA BR HEEM MEP? AUTOBUSSEN. ~.~.-,-.~,-^- OBGAKBTO FIETS TQGHflEfl,
Ga in contact met anderen hoe ze pok georganiseerd ai j n s n bespreek
met hen slechts één vraagstuk s

HOE stom» WIJ. BE VREDE' J!
Vormt dorpsvrsdoscomité's waarin mensen van alle riehtingerj
zitting nemen» ' •
VORMT BEDRIJEB-VREDESOOMICEE *S.__

Zor-g er voor, dat manifesten die over de vrede handelen goed worden
verspreid. ' :
Kortom, werk voor de VRBDE elke minuut, elk uur, eU?e dag;
Makkers, het is geen vraag of wij het kunnen doen,
«U "MOETEN HEO? DOBH. -

Waar ds oorlogshaarden reeds branden, jaoeten wij ze doven;.
Waar men ze wil ontsteken, zullen wij dat verhinder^* ̂ dat wij
de oorlog haten en daarom voor -de VREDE zullen_strijden.

KE$M DE2E TAAK OP UW SCHOUDERS.'

Met Kam. Groeten,
VOOR -HET HOOFDBEöïUUR,

'

J.H^Ö.v.Rensseh
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Geheim K II, no. V<?J , van Verbinding no. 49

Onderwerp* Aanplakken van pamfletten op
propagan^a-biljatten van- "Steun
Wettig Gezag".

Bijlage: een pamflet.

18 MEI J949

Op Woensdag, 4 Mei 1949> werden op verschillende
plaatsen in r>eze gemeente propagan^a-biljetten aangebracht
van "Steun Wettig Gezag", waarin <*e bevolking wor^t opgeroe-
pen zich te melden voor r>e Nationale Reserve, Heserve-Politie
enz.

Des avonds tussen 21.30 en 22.00 uur werden
van r»e zij^e r>er GPÏÏ te Almelo, pamfletten over enige *er
genoemde biljetten geplakt, met het opschrift "Mei* U niet
voor !*eze 33". Een exemplaar hiervan ^oe ik U hierbij toe-
komen.

Omtrent r?e herkomst van r»e pamfletten en fle
identiteit van fle r'af ! |er(s) zijn tot op he*en geen bijzonder-
heden beken^ geworden.

16 Mei 1949





G E M E E N T E S M A L L I N G E R L A N D

Telefoon No. 2050 (K 5120)

Bureau Politie 2175» '''• 5 JAN. 1949

de Heer Hoofd van de C.V.D., Javastriat'
no 68 te

,s- a R A V B N H A G B.

Uw kenmerk Uw brief van

/

Onderwerp

* P amf l et G.P.N.

Ons kenmerk

no 3 Ge h, DRACHTEN

Datum 4. januari 1949

Ik heb de eer U hierbij te doen J
toekomen een door de af d. Drachten der C.P.N
op "beperkte wijze in deze gemeente verspreid
pamflet, getiteld t
"Seen vreemde hand in Nederland."

De Adjudant «Oppsohef f

(HTTlsser.)

Bijlage(n) /̂ .-



I.'ïo. 1/1949
GSHSIK»

"JV

Betreft: Verspreiding Communistische lectuur"

5 JAN. 39*

/ / f ' •**Onder toezending van nevensgaand pamflet, bericht de
Inlichtingendienst te Hilversum, dat in de laatste week
van December 1948, in die gemeente een aantal van deze pam-
fletten zijn verspreid geworden, en wel in de brievenbus-
sen van de woningen der ingezetenen*

De namen van de verspreiders zijn niet bekend geworden-
Vermoedelijk hebben hebben leden van de & • N » J - V . aan

de verspreiding deelgenomen»

Hilversum, ^ Januari 1949'



G-eheim»

Verbinding 65.

Onderwerp;
verspreiding pamfletten

Datum 28 December 1948

& rj 9
'L

Datum van ontvangst bericht l 24.12.1948
Betrouwbaarheid be nchtge verf zeer be trouwbaar
-'aiordering berictit :is juist gebleken
Tevens beiicht gezonden asnlïprocureur G-eneraal den Bosch.
Medewerkende instanties i -=
Ondernomen actie:

Op 24.l2.i9-B "'erd door de opper^ao.-.:. tmeester C.de pooter van
ds'Brigade Bergenopzoom,kennisgegeven dat in ai^n pension,Uoord-
singel 102 Bergenopzoom,een paififlet van de Comm.Partij was gede-
poneerd.Bij onderzoek bleels: het een pamflet te zijn, zoals iaierbij
g.;voegd.In enkele straten in de omgeving van de woning van De
Pooter bleken nog op enkele adressen dergelijke pamfletten in

:de tarievenousaen te zi^n gevonden.
Uit het verder ingesteld onderzoek in verschillende delen van

deze gemeente werden dergelijke pamfletten niet aangetroffen.
Haferschijnlijk zijn slecüts enkele exemplaren van dit pamflet

te Bergenopzoom verspreid.



Ho. 508/224 - 1948 - Geheim Persoonlijk.

Onderwerp: Verspreiding pamfletten.

Bijlagen: 1.

8 DEC, 1948 f

Pamfletten, zoals het bijgaande, werden
dezer dagen verspreid in de gemeente Assendelft.

De verspreiders bleven onbekend.
fs ^' $r

Amsterdam, H3 December 1948.

'"



Feppel, 21 E
Volr •.

ferember 1948'
23 DEC, 1948

Hierbij heb ik de eer U te doen toekomen een
pamflet, volgens ondertekening afkomstig van de Commu-
nistische Partij van Nederland ("de Waarheid").Ie be-
doeling van dit pamflet is, gezien de inhoud, het op te
richten korps "Steun Wettig Gezag" tegen te gaan en de
bedoeling daarvan in een kwaad Daglicht te stellen.

Het onderwerpelijk pamflet schijnt in beperkte
oplaag te Meppel verspreid te zijn.

G.M.P, M.

1-f



i
ïerMndiög: 19
Datum-: 21-12-4®
Terspreid te Utrecht op Maandagmorgen 20-12-48.
f/1-no 1016*48 GPF

Nederland

Aan alle vrühèidsUevènde Nederlanders"

2 3 DEC. £43

' Enige dagen geteden- werd dé oprichting hefcend gemaakt van een
-nieuwe organisatie,, die zich „Steun, ,Wetüg Gezag" noemt.
ÏÏë 0ptóchöng geschiedde op bevel van. de Jteitse Maarschalk Montgo-
mery', die -tijdens zijrx laagte bezoelt wea Nederland de order daartoe gaf.

Wat stót ,3teHH Gezag" voor?

-. 't

.Het is een .„korps speciale troepen", waarvoor Nederlandse vrijwilliger* ,
aangeworven worden, en dat een onderdeel uitmaakt van de „West-"1
Europese Strijdkrachten", welke onder bevel .(Van, Montapmery s<
Tot deze „Strijdkrachten" behoïelï eek de nieuwe ï?a^ |̂&»f£lfe'1'
deze zelfde Montgomerv .ej* zijn Amerikaanse-collega's s îds
tijd in West-Duitsland worden opgeleid'én die'bewape&d^woraeK •««»«:
de oorlogsindustrie van het Roer-gebied, thans weer in handen van da
oorlogsmisdadigers Krupp, c.s; • -

is dat dit S;W.G,, fend in hand
* met de Duitse Nazi-troepen in een aanvalsoorlog
tegen de Sowjet-Unië zou moeten optreden!

Tegen onze bondgenoot, die de zwaarste offers in de wereldoorlog
-heeft-gebracht, eok, VOOE ojize vrijieid, e& dift daadwerkelijk streeft naftT<

" * .eetó'^urzajafl^ vrede» |Ke S-^W^G.,staat- ia het tèkp^i ^aj* ^k'o^^KS-'
voorbereiding en ,de bewapening, zij bedreigt dé vrede, 'dié mot "zowel
bloed en tranen^door ons volk is gekocht. - ''

" ***-V'"ds S.ïar.G. heeft, te afwaehtimg van eea Oostfront, ook nog een.

23f *nioét dienëii om met Wapeng^eïd tegen dff arjtrelders en democraten
op'te tredenV wiet.jJMd.voM fC^ r̂̂ ! jf^00™^8»» en de ver-,
J-Jl^l^. 1 lOjgLL SS i<i.L^^O2 l̂ i»Lïil- „„ fcoa^ ««tnr^UWh»^,



Het karakter van de S.W.G. komt tot uitdrukking in de
personen, die er aan het hoofd van staan. j

Daarbij zijn aarts-reactionnaire figuren uit de hoge adel, uit de kringen
van de grote ondernemers en bankiers, mensen die in de strijd tegen de
Duftsers op het appèl ontbraken, en die nooit anders op het oog hebben

* gehad dan het beschermen van de voorrechten van een kleine groep
^ -v egoïstische rijkaards.

•: ' ^* - Daarbij zijn vooraanstaanden uit de P.v.d.A. als Reinalda en Herman
Molendijk, die tijdens de bezetting jarenlang op hun wethouders-zetels
bleven zitten, terwijl anderen voor het vaderland leven en vrijheid of-
ferden.
Daarbij is Evert Kupers, die als voorzitter van het Nederlands Verbond
van Vakverenigingen* de arbeiders tijdens de bezetting in de steek liet
en geen hand uitstak om de vakverenigingen, hun bezittingen en kar-
thotheken, buiten het bereik van de Moffen te houden.
Daarbij zijn de aanvoerders van de zgn. „Ordedienst" (O.D.) die geen
enkele verzetsdaad -tegen de Duitse bezetters hebben ondernomen. Er
zijn tenslotte ook enkele figuren uit de K.P. bij, die de idealen van het
verzet vergeten hebben. Zij volgen het voorbeeld van enkele ,van hun
geestverwanten, die bij de „Speciale troepen" in Indonesië onder aan-
voering van de beruchte „Turk" hebben dienst genomen, en wier han-
delingen o.a. op Zuid-Celebes zo ernstig zijn, dat de regering de rapporten
daarover niet durft te publiceren.

Vrijheidslievende Nederlanders,
oud-strijders van het Nationale Verzet

m

Protesteert met ons tegen de oprichting van dit „S.W.G.", deze on-
Nederlandse troepen-formatie, die ten doel heeft, onder vreemd bevel,
Jjet bloed van vredelievende Nederlandse burgers te vergieten.
Leden.en aanhangers van de P.v.d.A. en moderne vakverenigingen!
Eist van uw vertegenwoordigers dat zij hun medewerking aan dit reac-
tionnaire korps staken.
Nederlanders,
Weigert elke medewerking aan het S.W.G. en brengt deze nieuwe po-
ging tot de vorming van burger-oorlogstroepen tot mislukking, zoals
gij ook de „Hulp-poiitie" tot een doodgeboren kindje hebt gemaakt.

OUD-STRIJDERS VAN HET NATIONALE VERZET
Blijft verre van deze S.W.G. Bedenkt dat door dit korps toe te treden,
gij U in vreemde krijgsdienst begeeft en tegen uw eigen volk, evenalf
tegen andere vredelievende volken, voor alles tegen de Sovjet-Unle,
kunt wórden misbruikt.
Weg met al dit oorlogs-gestook!
Weg met al deze bewapende korpsen die de Nederlandse democratie
belagenl ,
Nederland moét weer zelfstandig worden, vrij van alle vreemde in-
menging, vrij van ge w«Id en vrees, vrij van nieuwe oorlogsdreiging.

De Communistische Partij van Nederland
(De Waarheid).
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I .D. 958. A,
21 December 1948.

2 2 DEC. 1948-

Vanwege de O.P.H., is op 18-12-48 in deze •

meente verspreid pamflet, handelende over het

instituut "Steun Wettig Gezag" .

De verspreiding van dit pamflet heeft plaats ge-

vonden vóór het "bekend worden van de hernieuwde

politionele actie in Indonesië.

In verband met deze actie hebben zich tot op he-

den geen ongeregeldheden in deze gemeente voorge-

daan.

Ben exemplaar van bedoelde pamfletten wordt

hierbij gevoegd.

Leiden, 21 December 1948.



UITTREKSEL

Voor QD....IQ76 Naam Stem.. WelMg...Gezag,..

Origineel in QD...244...N,H.t Naam C..P.N..-yergader5]Qjg_eji.

Volgnr Ag.nr §!563 Aard van het stuk Ppenbar8..,.f llmvporstelling C.P.N,

. Afz Zaandam Datum 13,«.1?,.48...

Openbare filmvoorstelling C.P.N. "De Waarheid" ^n het Apollo-theater
te Zaandam op IS December 1948.

G.MAAS wekte de aanwezigen op geen steun te verlenen aan de Instelling
Steun Wettig Gezag, daar deze instelling verdacht veel geleek Op de in
de bezettingstijd door Selss Inquart in het leven geroepen Socialis-
tische Werk-Gemeenschap. >

Uitgetrokken door H»d.G»

Op aanwijzing van

Afd./Sectie ACD... 4b.,. Datum 12,1.49 .

5030 - '48


