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Gezien in verband met CO 25573.Geen actie genomen.
Afdeling C/1,20 Februari 1948. [f

Met Co/33319 aan mij toegezonden, weet niet waarom. Na doorle-
zing aan AÖD teruggezonden. 10.6.1948 C 5
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van ds vergadering van oud-leden van do E.P., C.I.D.
oa H.I.a. op Zaterdag, 1 februari 1947, la 4* bovenzaal van
oafé* HEUÏ, Bijswijkaoheweg to

Omstreeks half vijf opoado 4» Hoer C.W.J. VAN LÜHMBL
(öuus) d» vergadering. Hij rlop de aanwezigen een hartelijk
wolkou toe. Daarna vermeldde hij. dat ra*j. BI 'f VELD «n de Hee-
ren BANDHINGA, CALLEHTELS 90 SRÖHENBÜEG bericht van verhinde-
ring haddan geatnurd. Aanwezig waren 26 personen.

fluuB begon na aot Bi ja referaat i "Het probleem dar ille-
galiteit»11 waarin hij o,m. zei, dat or bijzondere oostaadlgao*»
dan waren gekomen, oa welke reden het noodzakelijk wan da ooeV
illegaliteit weer eena bijeen t* roepen.

In d* eerote plaata wilde spr. da eamenbondeling van de
diverse verzetsgroepen in "Voormalig verzet Rodorlaad" eena be-
liohteoa Hat ia noodig om ona nogmaala te bezinnen over d* yer-
aohlllende problemen van d* illegaliteit. Deae problaaen dan te
elen voornamelijk vanuit het blok van da gewapende v er ze taaien-
Bohen.

Spr. beweerde dat da menschen da K.P.ers op «en aparte
plaata inkhet leven tian ataan» Hierdoor wordt de aandaoht g«-
veatigd op de«alken als aan volk*groep. Als wij dos van de«e
veronderatelling uitgaan, krijgen we aan aaaenbandeling van
veraohillende karaktera ia een groep, vandaar deze betiteling.

Hierna kwaa d* apr. op het pont, wat da burgerlijkheid
betrett. Volgens spr. waa dit een van da hoofdoorzaken van het
wederaljda oiakennen van burgera en K.P.era.

Ba veraetemenflohen ergeren eioh aan bepaalde toestanden au
•iin het nitt nat de burgera eena. fan de «ijde dar burgerij is
dit te wijten aan een geiie van inzicht in den levensdrang «a
prinoipea van da K.P., waaratee M j in dan oorlog Bljn werk daad.
Spr. voelde echter ook» dat «r verschil is en ook daarom moet
bestaan tuaaohen kankeren en rechtvaardig raohtsetten. Als
voorbeeld noeade hij hier «do Oohtendpost". Het Is onnoodig om
van iedere fout ooa rol to oaken of B e na at ie to vervrekken, aaar
oon gedegen toroohtxottiag of taatraotio poa eohter wol op «ija
plaats «ijn. Andera is het hok van don dam oa do gevolgen ai j n
dat ooa dergelijke maatschappij oon voedingsbodem tot corruptie
is. Spr. meende ook, dat hot daaroa op onzen weg ligt oa to
waaraohuwen tegen «olf hot recht la handen nemen.

Hierna ging spr. over tot hot probleen van do paeudo * il-
legaliteit. Hieraede hebben we la don Haag veel to kampen gehad.
TJallooee groepeeringen, welke eerst aa September 1944 ia hot
verzet gewerkt hebben, zijn aa do bevrijding dermate opgetreden,
dat Bij daarmede do "oude" illegaliteit In den hoek gedrukt heb-
ben. Voor September 1944 is er eohter geen aotio van dergelijke
lieden geweeat. Spr, zei, dat hierover al vool geschreven oa
gesproken is. Maar tegen deze Septeaberriddera oa Heikevera is
nog nooit opgetreden. Daaroa stelde spr» ooa zuivering ia eigen
rijen voor. iit is temeer noodzakelijk, daar doso profiteurs
oa baantjesjagera do vruchten flukken, welke onze gefuailleerde
vrienden gekweekt hebben. Anderen onder hen beklaaden thans
funotiea, waarvoor Bij to ooaoa male ongeschikt zijn.

Spr. memoreerde, dat toen do oorlog voorbij was. haddon
do verzetsaensehen de kinderlijke opvatting oa terug te gaan
naar hals on oon ieder terug naar «ijn olgon werkkring on al-
daar do Idoo In oigoa kring voort to dragon.

In die plaats is eohter gekomen oon nogatiovo levenswijze,
Vooral bil da Mlzondere Heohtaple«in« is oon ontstellend go*



2.

brei aan kennis wat betreft d* voormalige Illegaliteit.
H*t "burgerlijk*" gebrek aan kennis betreffende het

bovenvermelde veroorzaakt d« hinderlijke Jalouzia.
Spr, vroeg «ich af wat hieraan te doen ie. W» moeten

ons niet als volksgroSp iaoleeren. Overwegend bezwaar «ou hier-
tegen eehter niet bestaan. In dit verband memoreerde hij ds
historische ontwikkeling van onze staatkunde.

Zn ds geschiedenis aiJn hiervan voorbeelden te over.
Zie in dit verband de strijd van de sausen en het woord van
Abram JCuyperi "In ons isolement ligt onjse kracht".

Als voordeelen voor een organisatie noemde spr.i
1. het uitstreken en het uitwisselen van gedachten in «en

kring van gelijkbeeielden»
2. het onderlinge verleenen van steunt
3. disciplinaire onderlinge gehoors,aaaih.6dd, wat betreft de

belangen van het probleem van de illegaliteit}
4* Be niet te ondereohatten kracht van een kleine groep mede in

verband met de auivering.
3pr. besloot door te wijzen op de onbaatzuchtigheid,

welke bleek in het verast* van de vrienden die hum leven in««t-
ten en offerden voor het doel wat «ij «ioh voor «ogen stelden*

We Bogen de waarde van de raenaohsn, die ten goede wil*
lenf niet onderschatten, al vormen de tegenstanders een on-
doordringbaar blok. Daarom moeten wij streven voor een krach-
tige organisatie van de illegaliteit.



V -Q_.p. R M-.A L I

-.Klciiwo Schpolatraat J/1

Op 2 en 3 Januari lil. heeft te .Aasterdam ee& congre-s plaats
f ;e ha d-, v; a a r afgevaardigden, van alle districten .van Voorma-iig; Verzet
en alle afdelingen van de B.O.I .W. aanwezig "waren, Het bestuur van het
fcJstrïot 's Gravenhage aaeft aan de besprekingon. deolgenomen.

De resultaten waren z«er bdvredig-snd.Ongetwi jfeld liaef t U
in d« pers'het Vurloöp va-n lie-t congres gevolgd. ' " > * " • •

i Do burgomeöstor van .Amsterdam lioeft de bi jeeakomsten officieel
geope ndjoüd-iviinistor. van Heuvün Goedhart ,h;e t ~Tvvcd© -Kamerlid J.H.Scheps
i>n de procufeur*-f iscaal Mr.bikkel hielden inleidingen. „ „ . . . _ -,

liet ligt. in h'.-.t vooraemen de loden van ons district 'tijdens
een It-dun-vergadering vollGfldlg in to .liohton.

• >'. • Bijgaand doen wij'-U een exemplaar . va n Ons Baken tt>ekociea.Dit
is het org&an .van de -B.O.IVW, , afdeling Amsterdam. In dit nuramer zijn
-enkele resoluties geplaatst(inciidde.ls ,eenigszins gav/ijzigd) welke op
het congres werden gengenomen. .

Dé .J)fdv,ling Amsterdam - welke als' ga s t vrouwe van hwt congres,
f u ü ^ rdo - vierdo h^t heugelijke- fo..it van d'ö algehele bundeling van ',,

illegaliteit aet >_Qn feestavond, op 2 Januari guhoud^n in de :groto
zaal van Bc-ll>-vue>wa1gi>bi j 1400-^pv.rsonün .öcmv^zi^ waren.

- JIc t fr,. stuur vs-a ohs dis'trict is van Qv;nlng,dat wij de -tot ^
st.aadkomin-g van de bundaling riiót ohg\ rdi.tr kt -^voorbij noetea la^ten. gaan» .
ik t"li.§t- :in hc;t voornamen in ïcbruGri >«s-. töü KUWST-avorid ta orgc.nl5-'
sercn-finkele kunstt-ticars van groto naan h^bboü do .toezegging ^godY.c,n
hicrr.an te -wiilcft ciedewerken* •

.Hö-t bestuur zal döz-e fcvo,nü voorbereiden^ indien van du zijda.-
cier iladcm voldoende blijk von belangstulling wo'rdt gegeven. De 'toogeng
voor leden is gratis;,de entree-prijs .voor introduc«5'& i§ ï' 2«50 per
persoon. Hot b. ̂ tü'4r verzoekt U ondcrstaeadö slip uit te knippeti en
ing.vuld aan de secretaris te willen ze'ndon en v;jl vóór 15 Janueiri- c f s

De Idd' jnvwrgndering zal plaats hc-bbeü. aS dt. Kuö.st— c vond,
oi;idet binnun QfziehbPre t i j d ' oo g 'a c n • we r :k/- Q p ng re s zr.l gohouden \vordt. n

vvsr.rbi j dt- doelstol! ingc-n vr.n da ge bundülde ill^gal i te it duidelijk
zullon. 'Worden; uitgestippeld. , '

' '

Hot bestuur w-jnst p lle een voorspoedig.

D



V O O R H A :L I G V E B Z B T . Z U I k-Ii O j. L A N D
Dl at r i o t t s G-ra v e nhage

's Gravenhage 9 Januari 1?48
Wieuwe bchoolstraat 71

L„J tiüoolenaar overleden.

Gedurende de bezettingstijd is het w^l voorgekomen
dat 'Zwarte Kees op «nkel-an onzer oen beroep deod,waaraan wij dan,
als hot naar even kon,voldüdon.Aan het barojp dat wij op hem dedan
werd altijd voldaan.Zdjn moed en zijn hulpvaardigheid werden alleen
overtroffen door zijn bescheidenheid en daarom is hot niet moeilijk
op anderen t'haas voor ham-een beroep te doen. .

To.^n wij op 23 I>ecembür aan z i jn groeve stonden
waren wij allen van eenzelfde gevoelen vürvuld:öaakbüarhe.id;dank-
baarhüid voor hetgeen deze waarlijk grotü vadurlander voor on§.. land,
voor ons ook individueel, heef t gedaan «Zoude n wij ook thans niat i'dn
kunnen z i jn om aan dat gevoelen ó-tn tastbaren vorm ta geven n,l*
door do verwezenlijking van hx,t bij velen onzer bestaande plan om
een basohcidori stoon op h>;t graf van dczo zeldzame maas op to richten ?

Ten zeerste hopen w i j dat ook U Jiet dit plan
zult willen instemmen en als laatste vriendendaad daartoe eert finan-
cieel offer zult willen brengen aan de vriend die,ook voor onsjraeer
dan eens zijn leven waagde. "" „

V \ l i j verzoeken U Uw bijdrage te wiliün storton
op giro-nummer '4^0421 ton name van M. Hart o g 'QÜ t vermolding: bijdrage
steen Jjcsen Molenaar.Kot zou op prijs g jstcld worüun ae bijdragen to
mogc.n ontvangen voor 23 Januari a,s, ' ..

/
Laat hot nlot,.nodig zi-jn,dat U voor .dit do-^1

buzocht rooöt worden.
L»c binfit:aéi^^oiiv,a bodrag^ü p^r afzonaerli jka

de lod^n verantwoord,.

Hot Bestuur.



V_Q. O. R lu A M I g V- B R Z E T j_S TJ I D-H O L L A H D
•Distrcit 's Gravcnïia~;e

ts GraverüaanrCïjS Januari 1?48
W i juvv'e Schoolstraat 71

De Cinema Odoon,Hev 'r. = aeraofe.t; l'J5" vortóoot de volgende V/vvk
da prcrai're do grote. f i,lm;-HETiu^VW VAN ERE&IXiEMT BOOÖÜViiiLT./.>,;_ ,\

/' ' ' ' Ij@^di;rcctio-vah;gonOïïnd 'thöa-tcr-'h.e;öft Tiieii bereid verklaard

Deze, vqoi'stJX'l'ing. .zal' p.l^a;'ts* h^bbéii q/-p. .Do4diirdag, 15 Januori 4,s."d-üs
:a^vonfls ^'uur.W J:p^g£^g^r^ja bcdrjapg't 'f l^^pjLs^iiiSbi^Bprekiag Inb\:-
^r^pcri.I'üdii.ü IJ .dazo^, vob'rsfi^ïliög Vilt 'bï^wpao'ja'^ollc.vü :Ü' dit voor
lUii'fScirig l.p Jnriu-Eiri uiod.G, tü -dslün tr.ïiii. dy scorütsris ïict -ÓW^GVC iio*jVt.ol
•pltiu t SCQ,., döiutit'ft "wqrdiCti sH.cr^sorv^oxd. . • . . . _ : .

bo;stuar.



Aan Hoofd B.
van B IX.

Een betrouwbare relatie uit de Haagse
illegaliteit aendTme bijgaand verslag
van een door Voormalig Verzet gehouden
vergadering.De heer Van der ffilden van O
heeft hiervoor interesse.

- 12-12-'47.



VERGADERING VOORMALIG VERZET 's-GRAVENHAGE

op 8 December 1947 in POMONA />

het voltallig bestuur en plm. 70 leden.

Om 8.20 openfi de Voorzitter Hoekstra de verg.en heet allen welkom.
i^Scjhendel leest Notulen vorige ver gade r ing. kwestie Zwolsman, die
lid wilde worden.Heeft v.d.laan het aanmeldingsformulier geteekend?
Hoekstra legt uit waarom het bestuur niets van zich heeft laten-ho^
ren. Oorzaak is moedeloosheid. Leden laks en bestuur laks.Door
uitlenen van secretaris moeilijkheden.Plaatsvervangend secretaris
Brugman voldeed niet en verwaarloosde zijn plichten.
Er is een bespreking geweest met Jean Weitner,de vertegenwoordiger
van het verzet uit Parijs.Deze was overtuigfl dat men terwille van
het zelfbehoud zich aaneen moest sluiten.

__JDrop:heeft met v.Grimhoven uit Amsterdam actie gevoerd'bij Kamer-
leden i.z. pensioëneering.
v.Pi jk.( Indisch type,geen lid)vraagt waarom in deze club maar zoo
weinigen aanwezig zijn.Moet zich in pauze bij bestuur melden.
_De afvaardiging uit Rotterdam heeft Amerik.vulpennen en wil deze
in de pauze verkopen.Het is merk Wearever ballpoint.prijs F.12.50
(Kosten in Amerka S 0.98.)

B.DIAMANT
WIJ GAAN DOOR.

Er is een geheime circulaire bekend geworden door Min.Maarseveen
aan de Hoofden van P.R.A. gestuurd inzake berechting.collaborateurs
Hij ligt hier 4 punten uit.
A. Laatste vorm van berechting uiterlijk eind 1948.
B. De termijn van laatste zaken is Juli/Aug. 1948.
G. Alleen zaken waarbij aanmerkelijke^ straf wordt opgelegt mo-

gen worden behandeld mits het afgesloten dossier voor dien
datum is ingeleverd.

D. De schifting der zaken geschiedt door de hoofden der P.R.Ao
afd.collaboratie.

Wij gaan door»^us bundelen.Er wordt gesproken over de geest die'
ons bezielde tijdens de bezetting,na de bezetting en nu over het
urgente belang van de bundeling.
//e moeten een hecht en onverzettelijk blok vormen en ons laten
leiden door de wijze woorden van Hare Majesteit de ̂ Bningin.
Lief c" e tot het Vaderland, ïïij erkennen de noodzaak van een gezonde
volkswil en invloed en een zuiver overheidsapparaat.
Wij eisenen strenge berechting van verraders en moeten de belangen
der nagelaten betrekkingen verzorgen.Wij willen niet liquideeren
maar een Federatieve Raad vormen.De G.O.I.W.van Dr.Voorhoeve heeft
gewerktém vrijlating op grote schaal tegen te gaan.'iïij hebben ook
geageerd tegen het opnemen van pol.delinquenten in huis met het
gevolg dat wij geen enkele in huis hebben gekregen.Ook Voorm.Verzet
heeft het er op aan laten komen dat de pensioenwet zou worde.n in-
getrokken.Dan had Stichting gesteund.ïïin.Beel vroeg hoeveel ontwer-
pen er nog kwamen.
De meest representatieve org. G.O.I.Vv'. doet moeite voor bundeling.
Ket is nu een reunisten org. met koffie geworden.Reeds vorig jaar
kwamen de leden tot reactie.tegen de leiders.
Contact voor Federatie is er met Utrecht,Gelderland,Overijsel,
de Eilanden ,Dordrecht,Groningen,Drente,en het Zuiden,
Vrije Stem en Zwerver aijn samengevoegd,teneinde beter tot liquidati
te kunnen.overgaan.
Een der redacteuren van de Zwerver zc-'t dat er voor de illegaliteit
geen taken meer zijn.
v.Riesen in de Zwerver beweert wij moeten geen zuivering meer.
2 en 3 Januari 1948 is het eerste congres voor Federatie.
Dan spreekt Mr.Sikkel uit A'dam over Berechting.

R.K.geestelijke Voorm.Illegaliteit.
v.Heuven Goedhart Taken der Illegaliteit.
Scheps ' Bundeling.
B.Diamant Samenvatting. .

.'.'ij hebben de plicht de gevallenen te herdenken en moeten op ms
stuk blijven staan.



Griffioen vraagt: De Koningin heeft toch gezeg&rln een land met eem '
Oranje aan het hoofd,is voor de II.S.B. geen plaats meer.

,v.Schendel: Onderschrijft betoog van Diamant en leest ter verdAii- '
delijking een artikel uit Vrij Nederland van 7/12 147 voor. i
Dlamanfl! zegt Volk en Vaderland is weer verschenen.

__jv_.Schendel: heef t Gerbrandy vragen gesteld over de concentratiekampen
Deze konden niet beantwoord worden daar eerst overleg gepleegjt moest
worden met de Lomdensche deskundigen.Uit rapp.Cleveringa staat vast
dat duizenden zijn omgekomen door het beleid bij de voedselpakketten
Het Verzet moet krijsen zo luid het kan.Luider dan de kranten.
Is het mogelijk als de regeering dit nalaat maatregelen te nemen
tegen de betrokken ambtenaren?Wegens dood door schuld door grove
nalatigheid?

_J3eljauw: En de parachutisten die verraden zijn?
Stem: v/aar-_im zijn er nog zoveel menschen van de groep Guus niet. ;

~ ' geballoteerd?
. Yoorz. Wil niet spreken over de GROEP Guus.
üuus: Spreekt over princ.misvattingen die verwarring bij regeering!
personen stichten.I'rincipieele VerzX'etsmenschenilOpportunisten,
clandestien politieke groepen en derg. Wij moeten ons bij bundeling
op dit onderscheid bezinnen.

Hierna reikt de voorzitter stemkaarten uit waar ieder die voor
bundeling is het eerste hokje moet zwart maken.

338888838388838388888

Ha de pauze spreekt Clara,het bestuurslid van de Afd.Rotterdam.
Ze zegt dat we geen drukte maken zolang we ons kunnen redden.Op
het secretariaat komen veel menschen om hulp en raad,die door de
diverse instanties van het kastje naar üe muur gestuurd zijn.
Als voorbeeld noemt zij het memoriam over een ill̂ egaal werker
in de Zwerver,die door gebrek aan hulp,uit ellende zelfmoord ge-
pleegt heef t. V/i j MOETEN helpen l In de oorlog werkten wij ook samen
dus moeten wij het ook NU doen.Maar dat kan alleen als we er allen
achter staan.Dit memoriam is ook onze schmld.
Wij moeten ons er op bezinnen wat gebeurt als de illegaliteit in
een hoek geschopt wordt en anderen de boventoon voeren.

_̂ . Jjoekstra: Vraagt medewerkers voor het Haagsch Comité Oorlogsmonu-
menten.
Griffioen:Wat heeft Stichting!40-45 in 2e Kamer gepresteerd.
^Voorzitter: Stichting staat op gezond standpunt'.Houding is zeerSISK

""""straks, in zake pensioenkwestie.
Drop; Er is direct door ons een ijlverg.bijeengeroepen en de strijd
was zeer fel.tot in de 2e Kamer toe.
Pol.delinquenten vallen onder Ongevallenwet 1921 en krijgen dus
bij ongeval pensioen zonder aftrek. Hiervan is de Stichting schuld.

-.Diamant: vjfcheridel sprak over dood door schuld,de couranten moeten
dit ui t schreeuwen. S r is pers_ in de zaal en ik heb het A.K.P. inge-
lichtrover de net Collaborateie besluit maar er is niets gepubliceerd.
Alleen ONS BAKEN heeft geprotesteerd.De Federatie moet ingeschakeld
worden.Men dient bij enquête de stem der oud-illegaliteit te horen.
Griffioen heeft woorden der Knmingin aangehaald.Men heeft NIET ___$£
gedaan wat de Koningen bedoelde.Haalt Oudej aarsrede van Hare MaJësT»
aan.en zegt dat we dit als lichtend voorbeeld moeten zien.en Haar
moeten volgen op Haar zware weg. V/ij MOETEN voortgaan.

Guu^/bedoelt met zijn vraag natuurlijk de Communisten.0nder.de bur-
gerlijke elementen bevonden zich spionnen,die zowel voor Engeland
als voor Amerika werkten.Wij moeten ons van hen verre houden.
Onze houding moet volkomen buiten alle politiek blijven.We nemen
geen stelling ook niet als het tegen Rusland gaat.Alleen menschen
die hun sporen verdiend hebben los van iedere pol.overtuiging zijn
i# de Federatie welkom. V/i j blijven bereid deze zaak aan een bespre-
king te onderwerpen.
Onzuivere politie wordt gehandhaafd- en bevorderd.Hoge medewerkers
van de led.Arbeids Dienst worden weer in leidende Legerposities



geplaatst,
Werkt allen mede aan een zuiver Nederland waar het niet stinkt.
Hoekstra: Geeft verg. goedkeuring om plannen tot agitatie tegen
het Gollaborateurplan op te stellen? APPLAUS!
Tonnon; Is pessimist daar we niets bereiken.In de regeering zitten
lieden die raeeprofiteeren daar ze aandeelhouder zijn en dus nu
zich zelf moeten dekken.
Hoekstga; W£ gaan toch door!

"_Tjmis; We moeten tegen alle zwendel wat economie heet optreden.
" W e hebben in den oorlog onze kop gewaagb en moeten dat nu ook doen.
de_Zeeuw:vraagt hoeveel geld er nodig is om actie te voeren.

__Drpp:We kunnen nu geen kraken meer zetten.en er is veel geld nodig.
We moeten nuchter zijn.De penningmeester wacht nog steeds op zijn
contributies,die men niet betaald heeft.We moeten nuchter zijn.
Hogkstra; Het is heel makkelijk te zeggen,maar DOEN.

__J3uurmond: Het is ieders plicht de kwitanties te betalen.Ik moet
afdragen.
Tonnon: Ieder lid moet zijn relaties bewerken om zo goedkoop mo-

""gelijk aan alle benodigdheden te komen.
Suurmond: Stel een commissie in om een betoging voor te bereiden.
Hoekstra: Nodigt Guus uit in de commissie plaats te nemen en voor
medewerkers te zorgen. Het bestuur zal een begroting der onkosten
maken.
To.nnon; Café Neuf,Rijswijkscheweg kunnen wij gratis voor vergaderin,
krijgen.De eigenaar is lid.
We moeten ook de illegale bladen bundelen,dan hebben we één groot
blad.
Hoekstra: Deze bladen vertegenwoordigen organisaties en als die

" bundelen dan bundelen de bladen vanzelf.

n Sommige leden willen een eigen blad zien,maar Tonnon zegt het blad
•.Botsing" was er en is door een hiaat niet meer verschenen.
Het was het blad van Guus en alles er voor was gestunt.
Wil bij acclamatie het blad weer laten verschijnen.Dit wordt aan-
genomen maar Hoekstra stelpt voor den naam te laten vervalleneen dan
liever geen vaste redacteur,maar allen medewerken.



P O L I T, I E
te

's-GRAVENHAGE

CENTRALE RECHERCHE
R A P P O R T ,

Onderwerp i ,
Onderzoek naaö
aanleiding van
de .aanhouding
van C .'J.W . van
LUMKEL, wonende
Torenstraat 30,
alhier.

Naar aanleiding van daartoe bekomen opdracht, heb 'ik,
Lodeiri.lk Johannes .MOORING, rechercheur van politie der ge-
meente. 's-Gravenhage, op 13 Mei 1947, een onderzoek inge-
steld naar de aanHouding van:

Christiaan Willem .Jan 'VAN'-LUMMEL, geboren te Katwijk,
23 November 1919, van beroep rechercheur van de "Politieke
Recherche Afdeling" te Utrecht en wonende Torenstraat 30
te 's-Gravenhage. Een proces-verbaal .van deze aanhouding ,
opgemaakt door de agent van politie,. A.A. VAN DER TUIN.
bij dit rapport.

Van Lummel deelde mij op bovengenoemde datum mede,
dat hij tijdens de bezetting leider was geweest van de ille-
gale Knockploeg te '-g-Gravenhage. Na de bevrijding was hij
met Dr. HENDRIKS, wonende Anna- Eaulowhastraat 64 alhier en •„ •
AA. Wolf, wonende leplaan 8 alhier, overeengekomen om een
zogenaamd "Contact Centrum" voor de voormalige leden der
Knockploeg op te richtöü. Het doel van dit "Contact Centrum"
was, naar van Lummel verklaarde, om te feomen tot een behoor-
lijke afwikkeling van zaken van het verzet. • - . '

Aan de leden van genoemd centrum wordt op onregelmatige
tijden een blad toegezonden, hetgeen gedrukt wordt ,bij"een
zekere van BENTEN, accountantskantoor aan het Groenwegje
(No. onbekend)alhier.

De redactie van het blad wordt verzorgd door van Lummel
en door H. BEL GRAVER, wonende Mallemolen 55 alhier. De naam
van het blad is "Botsing" en het wordt per post aan de leden
van het "Contact Centrum" toegestuurd.

Toen van Lummel op 13 Mei 1947 te omstreeks 3.10 uur
een nieuw nummer van het Vlad "Botsing" aan het hoofdpost-
gantoor alhier, wilde bezorgen, werd hij aangehouden door
de agent van Politie, 'A.A. van der Tuin.

Van Lummel stond aan mij vrijwillig het laatste blad
van "Botsing" af. Dit blad wordt eveneens aan dit rapport ge:
geh&ht.

Van enig strafbaar feit is mij, rapporteur, niet kunnen
blijken.

Dit rapport, opgemaakt, gesloten en getekend op 13 Mei
1947 te 's-Gravenhage. ' . . .

De Rechercheur van Politie,

w.g. L.J. Mooring.



PRO-JÜSTITIA.
P O L I T E E
te
's-GRAVENHAGE.

GEÜNIFORMEERDE
P O L I T I E
"BUITENHOF"

Aanhouding van
Chrlstiaan Wil-
lem Jan VAN
LUMMEL

P R O C E S - V E R B A A L .

Ik, ondergetekende, Atte, Abraham VAN DER TUIN, agent i
van gemeentepolitie te 's-Gravenhage, tevens onbezoldigd
veldwachter dier gemeente, verklaar het volgende:

Heden, Dinsdag, de l5dek Mei 1947, des voormiddags te ̂
3,10 uur bevond ik mij voor dienst, in uniform gekleed,
met surveillancedienst belast, op de openbare weg, de
Groenmarkt te 's-Gravenhage.

Aldaar zag ik, dat een man in de ene hand een pak en
in zijn andere hand een actetas droeg. Gezien het nachtelijk
uur en de manier, waarop dit werd vervoerd, hield ikrdeze

man staande. Bij onderzoek bleek mij, dat deze man een onge-
veer 60 stuks gestencilde blaadjes bij zich droeg met de
bedoeling deze via de post te doen bezorgen bij oud-leden
van de Knock-Ploeg der Illegaliteit.

Deze man is door mij, verbalisant, aangehouden, om hem
te geleiden voor een Hulp-Officier van Justitie en daartoe
overgebracht naar het Bureau van Poltt«$L, Buitenhof, alhier.

Aldaar gaf hij mij desgevraagd op te zijn genaamd.
Christiaan Willem JanLVAN LUMMEL. geboren te Katwijk,

23 November 1919> van beroep ambtenaar" van politie der PRA
té Utrecht, wonende Torenstraat 30 te 's-Gravenhage.

VAN LUMMEL voornoemd, is door de Wachtcommandant van
meergenoemd bureau ter beschikking gesteld van de Heer
Hoofd-Inspecteur van de afdeling Inlichtingendienst der
gemeentepolitie te 's-Gravenhage.

VAN LUMMEL is op 13 Mei 1947 te omstreeks 5 uur heenge-
zonden.

Hiervan op ambtseed opgemaakt, getekend en gesloten
dit proces-verbaal te 's-Gravenhage, op Dinsdag 13 Mei 1947.

De Veldwachter,

w.g. A.A. Van der Tuin
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Kort verslag van de
vereeniging * Voormalig-Yerzei

vergadering van de
and "(V.V.Z.),dis-

striet Rotterdam, gehouden op Woensdag 12.Februari 1947»
te au uur, in de Rotonde van het Beursgebouw te Rotterdam.

Aanwezig o ir ca 45 personen.

van der Me-ulen , Aan , geboren 25-10-1911 te Lis se,
- onderwijzer bijzonder onderwijs, gehuwd met Wiegerama ,

Sjoukje ,geboren 17-9-1912 te Opsterland, wonende te Rot-
terdam, Teelzig t straat Ho. 2 , roorzitter van het district,
opent te omstreeks 2OJ- uur de vergadering met een woord
van welkom en uit zijn teleurstelling over het antwoord
van den Minister -president aan de eoionisfiie van rapporteurs
van de Ie Kamer, n. l* dat men geen nieuwe gevallen van zui-
vering meer moet voordragen. Volgens den Min. -president
dient de zuivering als geëindigd te worden beschouwd.

Spr. uit eveneens zijn misnoegen over het feit, dat
het thans mogelijk is, dat woonruimte bij oud-illigalen in
gebruik, kan worden gemKteé, ten behoeve van politieke delin-
quenten.

Spr., die meent, dat het geheel een somber beeld biedt,
verheugt zich toch over twee feiten, n.l.ile. de Oudejaars-
avond-rede van H,lï. de Koningin; ent 2e de fusie tusschen
alle oud-illigale groepen in Zuid- en Koord-Ho Hand, welke
eerstdaags haar beslag zal krijgen en waardoor tenminste
in het Westen des lands één hechte eenheid zal ontstaan.

Ha voorlezing der notulen van de vorige vergadering
wordt overgegaan tot het kiezen van een nieuw dietricts-
b es tuur, waarvoor de navolgende candidaten zijn gesteld*

ir-van Bijsterveld , Gerrit Cornelis ,80huilnaam*Cor-West* ,
geboren 14-3-1905 te Rótterdam,ohef v/d .Hav enve ill^he ïds-
dienst te Rotterdam, wonende te Rotterdam, öraswinokelstraat
Ho.9|

U Bliek , Pieter Jacobus ,geboren 18-3-1911 te Rotterdam,
sohuilnaamfPaan L.K.PJ «wonende te Hotterdam,Crooawijksohe-
singel Ho, 321

^glsinga , Tjerk , geboren 20-7-1903 te Sneek, wonende te
Rotterdam, irat^ea*SBörwög Uo»118b. («0°S^

HBlahof , Rudolf Theodorus , schuilnaam JPBt.tRegeling^ geboren
13-7-1887 te Amsterdam, techn. ambt. bij de gemeente Rotterdam,
wonende té Rotterdam, Ungerplein No. 14b>

— Smits , Joukje , schuilnaam'! Clar a" , geboren 17-4-1917 te
Rotterdam, echtgenoote van grandia , Johannes » geboren
10-4-1909 te Barendrecht , onderwij zeres B. L. O., wonende te
Rotterdam, Beukelaweg Ho.lSaj

^groeneveld , Arie Leendert , schuilnaam» Ac ie» «geboren 28-7-
1913 te Kijnsheereniandjtijd.schrijver Bui'. v. Bevolking,
wonende te Rotterdam, (Jroeneveld ïTo.lOj

w van der Hoeven , Fake Albert ,geboren 8-4-1907 te Rotterdam,
koopman



!
 

l

ifi



- a -

ö
koopman, wonende te Rotterdam, Hoyledeaingel Ho.23.

i- van der Meulen » M& » achuilnaam»Anema*» geboren 25-10-
1911 te Liaae, onderwijzer bijz.onderwijs, wonende te Rot-
fterdam, Veelzigtstraat Ho.2;

^Prins , Piet er , schuilnaam »£!»», geboren 24-3-1896 te
Maassluis» aoheepalöveranjier, wonende te Rotterdam-Over-
schie, Kromme laan Ho.8j Oc«rf>- ^f-v^x^t^&v^^^^^1^>^^.^^^^<

^Bul » Johannea, geboren 18-12-1914 te Bot t erddan, fabrikant
en groothandelaar papierwaren, wonende te Rotterdam»Zaai-

, land No.8;
Kleingeld , Arie Jan Cornelis , geboren 27-3-1917 te Rot-
terdam,kant. bediende assurantie bedrijf, wonende te Hot-
terdam,Walcherscheatraat 19b.l010;eni

L van de Wee ter ing , (rij abortus ,geboren 24-4-1895 te Aas ter-
dam, techn.ambtenaar l«kl. Gf.B.B.,wonende te Rotterdam»
Dreef Hb.83b.

De uitslag van deze verkiezing zal in de eerst-
volgende leden vergadering beland worden gemaakt.

v" Droat , Johannea , geboren 28-3-1905 te Rotterdam,
arta, wonende te Botterdam, Kralingsche Piaslaan Ho.21,
die hierna een lezing houdt over het onderwerp * de plaats
van de illagalüejLt in 1947 ", behandelt allereer a t het i
v e r z e 'F' vaïïoe lokTo'r e n'lfilfur e nde de besetting, zet uiteen l
hoe men van de„Maatschappij tot bevordering der Geneeskunatf
was gekomen tot de illegale organisatie H Medisch Contact»*
hoe deze organisatie werkte en hoe men na den oorlog weer
terug keerde tot den ouden vorm v/an de » Maatschappij tot
bevordering der Geneeskunst ".

De doktoren hebben zichzelf gezuiverd, hebben zich
neergelegd bij de besluiten van bevoegde zijde en staan
thans weer in het normale leven» daarbij vergetende wat
zij in den oorlog hebben gedaan of nagelaten.

Spr. zou deze houding ook bij de overige oud-ille- l
galen willen zien; dus alleen werken voor de toekomst van
ons Vaderland,daarbij alle persoonlijke belangen opzij
zettend.

Spr. maant de oud-illegalen aan terug te keeren in
die maatschappelijke positie,welke zij innamen voordat zij
illegaal begonnen te werken» want het is nu helaas zoo,
dat maar al te veel menschen, dank zij hun illegale werk,
een plaats bezetten» waarvoor zij de capaciteiten ten ee-
nen male missen.

• Spr. «egt op grond hiervan van oordeel te zijn,dat
er eenerzijds in 1947 geen plaats meer is voor de illega-
liteit, omdat deze heeft opgehouden te bestaan, anderzijds
wel, indien bundeling: uitsluitend geschiedt om oude*- vriend
schapsbanden aan te houden» of- indien een lid in materi-
eelen nood zou verkeeren- de helpende hand te bieden. !

«, Hierna volgt een, levendig debat waaruit blijkt,dat !
het merendeel der aanwezigen het niet eaoa ia met de op-
vattingen van Dr. Drost ,die evenwel voet bij stuk houdt. \e y_ oorgit t er sluit na afloop hiervan te omstreeks

23 uur de vergadering.
Terzonden aamHoofd Centrale Veiligheidsdienst,'s-Gravenha-

ge.
Proeureur-Generaal bij het Gerechtshof,fgd.
Directeur van Politie te 's-Gravenhage.


