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VER,ND V!\J i/:;:RrEHSJ i.\l;GD, 

·~ jo6v-J 
Nationale Ha ad 1 .2}~~:.!1. _B_!!_J-!f'•?.C!::t:'~I.JK !. 

Spuistras t 262. ,\ rns terdam 1 

·:relefoon 30641, 
========================= u",+,...:."ç,.,..,. . ~. 

iuas t erdam, 27 :Tov embe r 1943 , 11)- t ~ • 

Waarde Kameraden, 

In aansluiting op de op de Hoofdbestuur :-:ve r gg dering 
van 20/21 1 overober j ,1. aangenomen re s ol ,_\ tie, 'I: elke is opgenomen i n 
het Stuurra d van vanda a ~; , ten aanzien van :1e t Verbond vBn We r ke r s j eugd 
het volgende : 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

s. 

9. 

Alle clubs die draai en op oudere kameraden, blij ,.ren no tuur l i j !: r us
tig doorgaan onder vera :1twoor di ng '.ran lJet : •• ~l ,J. V, afde lint s be s t uur, 

Van he t beschikb::: r e ka s geld in de afde ling i erkers jeu gd gaa t de 
helft naar h e t A. N. J , V. eventueel voo r deze club s en de Dnder e 
helft neer het hoofdbestuur van ':ie !.·ke r ::: j eugd, 

Alle kasbescheiden , ka s t oeken , eigenfl onu:; en e . d . geo n na a r de Spui
straat 262 t er controle van he t ~;evo rcJ: d e fina nciee l e be leid. 

Carthoteken worde n in zijn t:',ehe e l t•e s t '-'.ur d n::: or de Spuist r aflt 26 2 . 

Alle e bonner.:enten op de Je1.:.;d leide!' ~ i j:1 met il1é;ang v.:Jn deze datum 
komen te verve llen en worden de a ·oonr.e 1 s Jü er v c: n op de hoogte ge
steld, 

Alle kameroden wer k zaan in het Ve :;: i; orU •mn ?.'e r ke r s j eugd , maken hun 
lopende werk af, b , v, de Sint i.fic o 18 9 s f ee :o t en gafln met onve r moe ibare 
ijver door, 

Daarna belast het Di s trictbestuur 'TOD We rke r s j eu gd en/of het afde
lingsbestuur zich ermee om in ovE!rle g 1uet het ;:,, n , J . V,bestuur de 
vrijge;romen kameraden d i rect op t e ne : .• e n i n he t a ctieve werk, 

De Ne~erlondse Pioniersbond wordt pes opgeri cht t e r plaat s e na over
leg met het Hoofdk .'ls r t ier van de ze or g.'J nis.:J tie " ,. het :-:oofd be s tuur 
van he t A, N,J,VI 

Voor de Districten va n ''{erkers j eu[.d 2; e ld er dezelfde bepDli!1ge n ech
ter met di.e u itzond eri ng dflt ~Jet kas ;;e ld va n he t Dis t r ict i n zijr.. 
geheel overgaat no~ r he t Hoofd be s t uur, 

lO,De A, K,J,V,afdelingen e ~ di s t rict en co ~trole ren of deze voor ge stel
de mailtre gelen ool: i rrde r àe nè ·11o r ä r' r. rl 0or i,' evoe rd. 

11, ;,lle gelden en 'b~:< s c ~1 e id en wor Je n cc E: 'J ur Qs see r d non llLms :-!a k s, Spui
stroot 262 t e .cmster dam , 

Kamered en wij r ek enen e ro p do t julli e d ()<; <W l~'- 11 Jr. c: t ev env ee l nauw
keurigheid zul l er.. r <: '-'r: l c;r. o ls do t he t ' .. e·.-e. l i s ge 11 ee s t me t de lopend e 
zaken, 

Het kot,t er dus op nee r d:.: t o l l c Rpt.ll .:n noa r de •3pui !2 trnn t gee n en 
dat het clubw er k me t oude r e ko Mcrode ~ Ll~ J ft b c st~o n. J i t i s i f e i
te het bovens ta 2nde, 

Met kome rood scho ppe l i j k ~ gr oe te n, 

t~ o n e n s de 1!1Jtiomlle Hoed , 
Bi nus Hsks, Vo ur: i tter , 



Aan : TI. C·. V.D. 
V~n B.ITI. 

Co 5'Joflo. 

li ist verboden v er enit,;~i ng en. 

l,i/st B, sub.l. De Stich t i Pg "R a dio \'~e rkend Nederla nd" is op 5.3.1949 
omp'ezet in de "lrbë'fëlers Bonà voor ö'ul~~". 
Ka rak ter en doel ble-ven gelijk. 

Pla atsin~ op li.1st bli .i ft juist. 
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UITTREIZSEL 

OD 929 Voor . ..... H •• • ..... ...... .. .. ..... .. .... Naam ................ ... .. . n~.d.e..r.l.and.s .... .... v.e.rb.ond .... van .... .vJ.erk.e.r .s (.. · 

Origineel in ... 

Volgnr . .. 

• 

• 

Jeugd 

oD 182 ' 
....... ................ ........ ... ... Naam ....... ANJY ....... ( .... Op.enbar.e ..... V.e.r.ga dering) ......................... . 

52793 
•• H Ag.nr. .. .. H .H ••• Aard van het stuk . 

• •• H H Mz. .. . .............. Ar.nhe.rn. H· · • •• •••••• • • ••••• • • • H Datum ...... 2 7.12 48 

Van betrouwbare zijde wordt bericht, da t het Nederlands 
Verbond van Werkersjeugd in opdracht van het Hoofdbes tuur is 
heven . 
Dezerzijds is nog niet vastgestald of dit landèiijk dan wel plaat 
selijk is. Volgens onze zegsman is de opheffing plaatselijk. 
en wel in verband met het opzeggen der lokaalruimte door het Gem • 
bestuur van Arnhem en het niet beschikbaar zijn van andere 
ruimte • 

Uitgetrokken do![r.Vr • ••• ••• H H •• Md.(Sectie ... .. IV B ... H Datum ... . 1 1-2-49 

Op aanwijzing van .. B III D 
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Sinterklaasfeest· te 
Do:etinçhem 

Het Verbond van . W~sj.eug:d,__afd. 
)oetincnem, orgamseert op Vrijdag 3 De
cember een St. Nicolaasfeest in zaal 
Waldeslust, aanvang half zeven. St. Ni- I 

colaas 7~ 1 met ~j~ knecht zijn opwach
ting m I m, teMl tevens een poppen
kast en ..:en gooch_p,1aar de kinderen zul
len vermaken. Vëzder zijn er voor de 
kinderen nog andere~_attractie's. Kaart-

1 verkoop aan de beKende adressen en 
aan de zaal. 



o. _, ~ , r r:. 
I 3 ~T. 948 

. Ï/cll _gl 
_~per danleidL1t; van een scllrijven von è'., •; . v . :u., 'To . 

27104 Ge 1wir;:t V8'1 Z'"'~ J"'rlll"'l'i 1')4'3, bl=!tre~fende '1"'t -~eder-

la1ds v~rbond VP1 ·erf dezerzijds een onder-

zee- inJesteld e.1 ordt r. t vo1J"'nde 1edee;,edee1d: 

:et w~eder1& 1C s , "'rboüd vun ,'er cers jeu.[;d ~~~ oen onder

<:tfdelLl~ zijn v·. 1 1 t ., .1t;emeen 'Teder1r,,1ds ,Je l~G. ~~ ·rbond'' 

(A.·- . J.''~" .. :ot op h c 1 0.1den nov P{;l 1 ;•' ·~vens ''orderl 

ver . ..::rP >en outrent orranisPtie e 1 best'll-.r . e ·eltw"ti · orot 

in "~)e ;a8:;:·heid" c.!e • 8adac'1t der leden Vf1 1 'J8doeld - r rbond 

t.V<"sti ;d o ce te hoJ.c,en s )Ort- "'rl spP.e1avont·en . 

~~~? (el 
y..N"; ~ /' 

)e 1• de. v2n dit verbo.1d zij 1 v<=>:;.'dee1 in "Jonr;e '"er':ers" 
I Jonce 'achte.1~' 

~;_// 
( 

Op de verz~melp1~·ts, ~et =otbema JLJ in ::l'lier, 

i11 c..e re el een <'~roe) jon;ens Pan vr>n de 1eeftijèl varil:3ren-
le tu.saen de 8 en 13 j~~r. 

tot 18 pf~rsonen . 

~2rzonG.en op 20 october 1948 

flan: •tof ··inisterie vsn .1 1é;e'?lene ~aken . 

1 

Jo:: '6 e . -r o e p b e s t 2 2 t d a n '.1 i t l 0 



u 0[.~· 1. N11.: {P'i; 'f2.f 
CRt.: .....k1.1.~>•ueA. I/. 
DAn.: ........ J'tJ. · tf ·:.Y,$. ...... . 
PAft.: 

HILVERSUM.- Het Verbond van 
Werkersjeugd organiseert a.s. 
Zondag een gezen· e jeugddag 
buiten. Er zullen ' verschillende 
spelletjes worden edaan, terwijl 
ook volksdansen p ' ramma: 
staan. Alle HIJ se kinderen 
van 8-16 jaa kunne mee. Ver-
zamelen om de Karsse-
boom o d , waar we om 
ongeveer uur terug zullen zijn. 
Brood meenemen, en... natuurlijk 
een· vrolijk humeur! 

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



INLICHTING~IENST. 

ROTTERDAM. 

I.D. No: 27. 

GEHEIM. 

pjJY 
In aansluiting op dezerzijds schrijyfen · I.D. 

No: 27,d.d. 13-4-1948, dat Uw brief No: 27lo4, d.d. 
20-1-1948, beantwoordde, wordt berioht, dat alhier in 
oprichting is het "Verbond van Werkersje~gd 11 , hetwelk 
federatief is aangesloten bij het "Algemeen Nederlands 
Jeugd Verbond•~. 

Het secretar ia~.is gevestigd bij: 
van Diggele,Antoon,geb. 21-10-1920 te Rotterdam, 

timmerman,wonende Lange Rilleweg 157a te Rotterdam,die 
hier t.evens voorzitter van het "A .N .J. V·~' is. 

Het"Verbondvan Werkersjeugd" moet worden beschoum 
ls een onderdeel van het "A.N.J .V •" en heeft ten doel 
lle jeugdige persohen,die in fabriek of werkplaats 
erken,in organisatieverband bijeen te brengen. 

Nadere Bijzonderheden omtrent plaatselijke of la 
delijke werkwijze en samenstelling zijn hier ntg niet 
bekend. 

Op Zondag,ll Juli 1948,ging een 40-tal jongeren, 
nadat voormeld verbond daartoe vergunning had gevraagd 
en gekregen, in optocht naar Overschie, waar men de 
dag met spelen doorbracht. 

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

- Verzonden aan: Hoofd Centrale Veiligheide Dienst 
te 

•s-Gravenhage. 

t 





Kampen Verbond va'n 
Werker!Sjeugd 

Het Verbond van Werker'l'ieugd 
houdt deze zomer twee kampen. 
Zaterdag a.s . . begint het eerste. En
kele honderden kinderen vertrekken, 
dan om een hee·rl\il<e week in de 
bos op de heide van Soester-
her aan door]:>rengeri. 

s pn vaders van deze kinderen 

vertrel~ken uw 
zoo s en dochters van het Beurs
plei . Zor~rt ervoor dat uw k:ind 
Zat~rd'!Jgmiddag om 1 uur daar aan. 
wez1g ~· 
De 7e Augustus kunt TI ze weer om 
ongeveer half zes op dezelfde plaats 
verwachten. 
Wa!Ilneer er nog- enkele vragen ziln 
te s tellen, wenijt u dan tot het 
Verbond van Werkersjeugd. Op 
Woensdagavond 28 Juli 's-avonds 

·van 7-9 uur en Vrijdag 30 J ·uli des 
middags van half drie tot haM vijf 
kunt u alle .gewenste inlichtingen. 1 
·krijgen op het •kantoor Spuistraa1;. 
262, Amsterdam-C. 

--J 
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No. 1111! 48. 

ONDERWERP: 

L.van Raaij. 

Aan 

~ (JZj 
Veenendaal , 24 Ju.ihi 19~8-

'· 

Verzonden: 

GEHEllv'I . 

24 Juli 1948 4 

Men wordt verzocht bij de beantwoording 

dagtekening en nummer te vermelden. 

(/o -~ 
In antwoord op Uw brief van 30 J·uni 1948, No.37773, 

\ betreffende Liberta van Raaij, geboren te Arnhem op 26 
Februari 1927, voorheen woonachtig te Arnhem, Passavant
laan 8, heb ik de eer u te berichten, dat deze op lü Mei 
1948 in het Bevolkingsregister dezer Gemeente werd inge
schreven aan het adres Lindelaan 2. 

Naar aanleiding van deze vestiging werd van de tleer 
Hoofdcommissaris van Politie te Ar nhem een brief ont ~~·~ w~~ 
van de navolgende inhoud: 

"Volgens het Bevolkingsregister alhier werd op 10.5. 
11 1948 vanuit Arnhem afgeschreven naar Veenendaal (U), 
"Lindelaan 2, de familie Van Raaij, gewoodd hebbende 
11 te Arnhem, Passavantlaan 8, en bestaande uit: 

X ''Hendrik van Raaij, geboren te Arnhem, 15.12.1902 
1 "gehuwd met ]llaria Catharina l owee, geboren te Arnhem 

1115.12.1902, van beroep kok. 
11H.van Raaij is een bekend communist en bestuurslid 
11 Van de afd.ArnhemCentrum II der C.P.N.; 
"Hun dochter Liberta van Raaij, geboren te Arnhem, 
"26 • .::.1927. 
"Zij is bestutJ.rslid van het (communistische) A.N.J.V. 
''en voorzitster van het l\Jederlands Verbond van Wer-
11kersjeugd vOor het district Centraal Gelderland. 
"Dit is een onderafdeling van het A. N.J.V." 

Het is dezerzijds niet bekend- dat Liberta van Raaij alhie 
pogimgen aanwendt tot het oprichten van een plaatselijke 
afdeling van de A.N.J.V., terwijl van politieke activitei 
harerzijds totnutoe evenmin iets is gebleken. · 

Indien nadere bijzonderheden over dit gezin te mijn 
kennis komen, zal u hieromtrent nader worden bericht.-

De wnd. Korpschef van de Politie, 
De adjudant van gemeentepolitie, 

~ 
de Heer Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 

Javastraat 68 
te 

..... ' .. ê.::.G~V]:.NHAG.J& .. ~ .. :: ................... . 



r.a.v. sc~ri'ven !.D. 
·~D 37773 in OD 929 

LL·n.hem van J C Juni 1948 

B 37773 
XXIX 
:xxxx 

TII, 3i, 3x. 

L . van . .AAY . ___ ..,...... __ 
' •. 

IUeri!l:ede heb ik 1de : eer ' r - .. ter fnfo~ruatfe 
te beric.Q.ten, da-t,volgens .ededeling, sinds .ort0 tijd 

· t-e V'eenendeo.l (U. ) ~oonachtig is Lluerta van RAAY, ,Be- · 
boren 25-~-1927 ~-e r1rtihem, vo.orheen •.:on ende · P~_ssavant -: 
laan. 8 te Arnhem. . . . . , ,., 

1 . ya_n BMIY was te rnhem bestuurslid van de 
afdeling .~rnhem . van het . '"' . J . V. en .voorzitster van he~ 
di strict Geldcrland-IJsselstreek vnn het ~' ederlands 
Verbond v~n ·'er~ersjeugd, een onderafdeling va·n· het 
1\ .:r .J ··.v. . . 

· r~ mogen v~rzoiken · nij in enqis té willen 
doen .s.tellen -r::et lJ,et .hui.di~u "açîres .vA.n J • van R!IAY, 
terwi,il jk tevens 'gt;!arne zal verne,.,.en o.f zij ter 
plaatse poringen a!'ln endt o tot oprlc"' .. tin-'! van een 
A. ! ..: • V .'~~~a.:fdelin,... te n:eraken en eventuele verder 

, g blei--en olitieke activiteit hsz:erzi;ds . 

~;r--:T n ~"T ~"D VAJi 
YEILIGn:.:IDi.)D 

. ram.ens deze: 
', ,,. .· 

.J . ct. Crabbendam. 

de Reer Yorpschef 
van Poli_tie .. 
. te 
YJ:&1I~rD~ U. 



• fl' 

\.T P ~ 1:: ver L • r. 
d.I_/{.IJ·6·l.f~· ARNHEI.1, 1 0 Juni 1948. 

f2-f 

G E H E I It • 

Aan de centrale Veiligheidsdienst 

Javastraat 68 

p~~-~~~~~-

,.VoJ,,o , 

.-
. 11 .IJ!HIJ948 

ACDf J~r7J 

V'.d.:RSLAG van filmmiddag van het verbond van ;{erkersj eugd, onderaf
_del ing van het A .N .J·. V., afd. Arrihem, gehouden op Zaterdag, 
5 Juni 19L~8 te Arnhem. · 

Aanwezig: 41 kinderen van 5 tot 14 jaar en enkele ouders. 
~aalcap.:200 personen. 

De bedoeling was een dubbele voorstelling te geven, nl. 
te 14.30 en te 16 uur. Wegens de ge ringe opkomst om 14.30 uur is 
gewacht tot 16 uur. Op dit tijdstip waren L~1 kinderen aanwezig. 

1 Liberta VAN RAAY, geboren te Ar~hem, 26.2.1927, gewoond 
~ l hebbende te Arcl~em, Passavantlaan 8 1 ~hans wonende te Veenendaal 

(U.), opende de bijeenkomst en betreurde de geringe belangstelling. 

Er werden drie kinderfilmpjes vertoond. Deze hadden geen 
politieke strekking. 

:Na een slotwoord van L. van Raay, voornoemd, waarin ZlJ 
het werk van het Verbond van -.Jerkersjeugd in _grote trekken uiteen
zette en de ouders opwekte hun kinderen naar de bijeenkomsten te 
zenden, werd deze middag te 17.30 uur gesloten. 

~r(L. van Raay is voorzitster van de afd. Arnhem van het verbond 
p van ï:iferkers Jeugd) • 

De Hoofdcormnissaris van Politie, 

(C~lap). 



Het ANJV~kinder .. 
kamp in Appelscha 
Uit alle afd,t)!ingen van het 
A.N.J.V. komen berichten binnen 
van een gJ,"ote animo onder de kin~ 
deren voor het kinderkamp in 
Appelscha. De opgaven nemen 
steeds toe en het lijkt er op, dat 
de kampen spoedig volgeboekt 
zullen zijn. 
Het ·is interessant te vernemen 
hoe de kinderen de financiële 
moeilijkheden weten op te lossep. 
In . Bellingwolde maken de 
A.N.J.V.-kinderen allerlei nuttige 
dingen, die zij . verkopen aan ken
nissen en familieleden. De op
brengst . komt ten goede aan de 
algemene kampkosten. 
Zij breien b.v. · vloermatjes van 
oude zijden dameskousen, die ze 
in lange repen knippen. • Van 
restjes gek! ~ol lflaken ze 
tafelkleedj j zakken wor-
den gebor rd v kussens. Van 
gekleurde/ ' uwe ebapenwol en 
juttezakk e aardige 

' vloerklee· s, die ee etige af-
trek vin 
Een gro jongens 
zig met iguurzaa 
De af werkte pr ucten gaan 
zelfs s ller weg, · n de kinderen 
ze ku en a en. Een moei-
lijkhei, · gebrek aan mate- J · 
riaal de leidster, mevr. Hol- n-~ 

/-_!ander uit Bellink~.re;-verzocnt 7- (...... 
ons een oproep te plaa.tsen aan de 
lezel's van de krantVin Belling-
wolde, om zoveel mogelijk oude 
zijden dameskousen, wat wolres-
ten en stukjes triplex af te staan. 
De kinderen doen er wonderen 
mee. , 
Voor diegenen die het nog' niet 
weten, zullen we de gegevens van 
het jeugdkamp in Appelscha nog 
eel).s laten volgen. , 
Er zijn twee kampen, die gelijk
tijdig worden gehouden van 31 
Juli tot 6 Augustus. 
a. een kamp voor kinderen van 
8 tot en met 11 jaar; . 
b. e.en l{amp voor de jeugd van 
12 tot en met 15 jaar. De kamp
prijs bedraagt i 12,50 buiten de 
reiskosten. Het is mogelijk, dat 
ieder kind zelf de reiskosten 
spaart door het kopen van spaar
zegels, die aan de bekende 
A.N.J.V.-adressen verkrijgbaar 
zijn. Om de reiskosten zo laag 
mogelijk te houden, zal er midden 
Juli een grote geldactie · worden 
gevoerd. 
Indien geen A.N.J.V.-a:f'deling in 
een plaats aanwezig _.is, kan een 
briefje worqen geschreven naar 
een van onderstaande adressen: 
A. v. d. Laan, Olieslagersweg 17, I 
Winschoten; F. Vaatstra, Lager
der A 17, Groningen; B. Sterken- \ 
burg, Kan. A.Z.Z. 22, Elmmererf
scheidenveen; C. van Rensen, 
Achter de Hoven 16, Leeuwarden. 

(Wöoi:f • .... : . 

BIT. :..J:tka-.ft.b.... . .. ___M.N. 
'"'~TUM: --··· ·--·lf_/,~~~L...-

.~ !t: 
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A.N.J.V.-Zomer
Kinderkampen 

Het verbond van werkersjeugd 
(federatief verbonden met het · 
ANJV), organiseert in de week 
van 31 Juli tot 6 Augustus gelijk
tijdig twee zomerkampen: 

a. Een zomerkamp voor kinderen 
van 8 tot en met 11 jaar; b. Een 
zomerkamp voor jeugd van 12 'tot 
en met 15 jaar. 

Dit kamp belooft een groot succes 
te worden. De leiding berust in 
handen van ervaren jeugdleiders. 
De kampprijs bedraagt f 12.50 
buiten de reiskosten. Het is moge
lijk, dat ieder kind zelf de kamp
kosten bijeen spaart, dooxi middel 
van spaarzegels, die binnenkort aan 
de bekende -adressen te v~-
krijgen z· de reiskosten zo 
laag mog en, zal er 
midden J geldactie, 
waaraan meewerken, 
worden ~e door het niet 
meer zal dat de ouders 
hun kinde n ege de kosten 
niet mee k laten gaan. 
De ouders äen verzocht hun 
kinderen z spoedig mogelijk op te 
geven bij het ANJV in de verschil
lende plaatsen. 

wezig is, kan een briefje worden. 
Indien geen ANJV -afdeling aan
geschreven naar onderstaande 
adressen: 1 . .A:. y d r aan,. Olie
slagersweg 17, Winschoten. f, Yaat=. t 
stra Lage der A. 17, Groningen, B. 

r enb~ Kan. A.Z.Z. 22, Em- · 
mereffsêeidenveen, p. van RenSö 
~Achter de Hoven 16, Leeu
warden. 

· Laat de opgaven niet al te lang l 
wachten, daar het aantal beschik-

' bare plaatsen beperkt is. 

-- - - -~ 
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POLITIE TE AMSTERDAM 
Bureau HOOFDCOMMISSARIS 

INLICHTINGENDIENST 

Amsterdam, 8 Mei 19 48 

Nr. l.O. 620-7-' 48 

Uw brief: 27104 -
1 2. MA11948 

Jst&r 
i '' 
~-

Onderwerp : N • V • W • 
~~~ 

~~ ~ 

Bijlagen: 

GEHEIM 

• 
f 

• 

.... 

Naar aanleiding van Uw bovenaangehaald schrijven,d.d.20 Januari 
1948,kan het volgende worden medegedeeld: 

Blijkens •EEN",d.d.Januari 1948,is opgericht het Verbond van 
Werkersjeugd,welk Verbond de A.N.J.V.ers onder de 16 jaar omvat.
Blijkens •EEN",d.d.Februari 1948,treedt als voorzitter van het 
Verbond van Werkersjeugd op: 

l Johannes Eernardus WILDBRET,geboren te Amsterdam,26 September 
1923,van Nederlandse nationaliteit,van beroep,kruideniersbetien
de,kerkgenootschap,Nederlands Hervormd,wonende te Amsterdam, 
Cabralstraat no.27 I,tevens lid van het Hoofdbestuur van het 
A.N.J.V •• -

Voorts moge worden verwezen naar het maandoverzicht no.2,d.d. 
24 Maart 1948,no.31723,blz.l9,waaein o.m. mededeling wordt ge
daan van het feit,dat de Minister van Onderwijs,Kunsten en Weten
schappen afwijzend beschikte op het verzoek om subsidie,wijl het 
Verbond federatief bij het A.N.J.V. is aangesloten.-

Keerdere gegevens omtrent het Verbond van Werkersjeugd zijn tot 
nu toe niet bekend geworden.-

---------------------------------- ------------------·~~-R.2 • 

Hfd. c.v.n. 
's-GRAVENHAGJL 
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DlLI CHT ING S .tiD B 1>TS T. 
ov~BUREAU B 

ROTTERDAM • 

I .. D. No: 27. 

GEI!IEI1î. 

Rotterdam, 13 April 

/ 
In antwoord op Uw schrijven no: 27104, 

d.d. 20 Januari 1948,betreffende het ~ederlands
Verbond van Werkersjeugd kan worden bericht dat 
het bestaan van een dergelijke org anisatie alhier 
niet kon worden vastgesteld . 

Verzonden aan: Centrale Veiligheicts Dienst 
te 

' s-Gravenhage • 



HOOFDCOMMISSARIAAT 
VAN POLITIE 

UTRECHT 
UTRECHT. de 

L€/2· -Nr 277 1 48 
Bijlagen: 

Bericht op schrijven No •. ACD/ JL 8 I t> l 
...."., ·~ ~.._ 

van ........................................ .. ...... . 

u euREAU i3 1, '-/ .- ert 6' Onderwerp: 

• 

Bijgaand doe ik U toekomen een verslag 
van een op 4 April 1.1. geho~den film-
voorstelling van het Nederlands V~rbond 
van Werkersje~gd, in het Olympia-theater 
alhier. 
Naar de inho~d van dit rapport moge ik 
U kortheidshalve verwijzen. 

)ie Hoofdcommissaris van Politie, 

~y 
(R m .. an "'ijk:\ .. n. v .J,.J l• 

qan de Heer Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst. 
Javastraat 68 
's-G R A V E N HA GE • 

/ 
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·Politie-Utrecht. GEHEI M 

I nlichtinge ndie nst. 

C A/ 2 277'48. 

R .A P P 0 R T 

Verslag van een besloten filmvoorstelling van het "Nederla nds 
Verbond van Werkersje~gd", geho~den op Zondag 4 April 1948, 

ten 9.30 u~r, in de Olympia-bioscoop te Utrecht. 
De voorstelli~g was op geen enkele wijze aa ngekondigd. Namens 

' het best~~r van de Afd.Utrecht van opgemeld Verbond, had de 

,, ~ l propa ganda leider ge naamd Cor nelis . Jacob~s va n ESSEN , geb.te 
0 ~· -- Utrecht ~9-9- 1899, wone nde Knopstraat 52 te Utrecht, ~ennis

gege ve n aa n het Gemee ntebest~~r. 

• 

•-

Door t wee recherche~rs va n de Afd. By zondere Wetten va n de 
Utrechtse Politie werd voor de aanvang controle geho~den op 
de mate va n "beslotenheid ~ . Het blee k , dat a lle bezoekers, 
waaro nder zich zeer vele niet-leden bevoriden, in het bezit 

1waren van een ~itnodigingskaart. Aangezien deze op zeer r~ime 

schaal waren ~itge geven, achtten genoemde recherche~rs de 

j voorstelling niet .~éer ?eslo~~n. Het bleek dat vettoond zo~

den worden t 'Nee films, teweten: "1 Mei-parade 1947",voor al 
leeftijden en "De grote Ommekeer",voor boven 18 jaar. Van 
politie-zijde werd geen bezwaar gemaakt, dat de voorstelling 
door gang zo~ vinden, -mits alle person~en beneden 18 jaar zo~ 
den worden geweigerd. Dit had tot gevolg, dat vele Vaders en 
Moeders h~n kinderen-in leeftijd varierende van 3 tot 17 j 
-moesten ter~gst~ren en tevens, dat, door de hierdoor ontsta 
ne str~bbelinge~, de voorstelling wat later begon, dan 

kelijk stond aange geven. 
De spreker, die na de opening door van Essen voornoemd, het 

X l woord kreeg en genaamd is Johannes WILDBRET,geb. te Amster
dam 26-9-1923, kantoo t bedieBde, wonende Cabralstraat 27 te 
Amsterdam, zeide ondermeer: "Zoals Uw voorzitter al memo
reerde in zijn openingswoord, is di~ een bijzondere ochtend 
en dat hebben j~lli~ al k~nnen merken aan de wanorde, die er 
heerste in de hal van deze bioscoop, veroorzaakt door twee 

Utrechtse recherche~rs. De Politie in heel Nederland werkt 
ons te gen en hiet in Utrecht is dat al niet veel beter.Maar 

wij blijven strijden voor de ware democratie en vrijheid en 
te gen de reactie"~ Verder deed Wildbrat een beroep op de aa 
wezigen om zich op te geven v.oor de opleiding tot je~gdlei- · 

der, teneinde de comm~nistische je~gd te k~nnen instr~eren. 



\

Wildbret heeft later in de pauze te gen het publiek 
excuus moeten maken over het feit, dat hij de Politie 
in een verkeerd daglicht had gesteld. 
De zaalruimte bedroeg plm. 400 personen_ 
Aanwezig waren plm. ·145 personen, waaronder enige mili
tairen in uniform • . De "jeugd" ontbrak uiteraard geheel. 

Utrecht, 7 April 1948. 



Inlichtingendienst. 
G R 0 N I N G E N. 

G E HE I M. 

wo:-l~rl 

. gemeen 

} • 

R A P P 0 R T. 

Naar aanleiding van het schrijven No. 27104 
van de Centrale Veiligheidsdienst te 's-Gravemhage 
d.d. 20 Januari 1948 houd~de een verzoek om inlichti 
gen aangaande een organisatie genaamd het 111\Tederlands 
Verbond van Yerkersjeu8d" (N.v.-u .), kan na ingesteld 
onderzoek bet volgende-worden gerapnorteerd: 

Het "Neder lands Verbond van 'ter kersjeugd" is 
een jongerenorganisatie, die federatief is aangesloten 
bij de communistische jeugdorganisatie hetL"Nederlanda 
Jeugd Verbond". Bij eerst genoemde organisatie zijn 
kinderen aangesloten van 8 tjm 15 jaar. Zij zijn ver
deeld in: 

1; Jot7e wachten, dit zijn jongens en meisjes· van 
8 m 11 jaar. 2: Jo,e YTerkers, dit zijn jongens en meisjes van 
12 J m 15 jaar • 

Met de landelijke leiding is belast: 
---1 Joon WILDBRET, wonende te Amsterdam, Spuistraat 262. 

Te Groningen is met de ~atselijke leiding 
belast: · · 

v \ Mej. Fennie Aleida VAATSTRA, geboren te Groningen 
1\ 31 Juli 1915, van beroep onderwijzeres, wonende te 

Groningen Lage der A 17. Voor volledige inlichtingen 
aangaande Mej~ VAATSTRA, moge hier worden verwezen 
naar de beantwoording van raDnort B.X. 21628 van de 
Centrale Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage d.d. 
2 October 1947. Tevens moge hier worden verwezen naar 
een artikel in het dagblad "De waarheid" d.d. 1 Maart 
1948 waarin stelling wordt genomen tegen het besluit 
van minister GIELEN, geen subsidie aan het Verbond 
voor Werkersjeugd toe te kennen. 

Het verbond treedt te Groningen niet zelfstan
dig naar buiten op. Het wordt beschouwd als een onder-
afdeling van het A.N.J.V •• ------------

G R 0 NI N GEN, 17 Maart 1948 •• 
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B 30625 . .ill~HE.Id 

een n-f'schrift van bri<>J' uit OD 929 
III IIIc 2 

151-1 )48 ' 
3.3.1948 ' 
Verbond van qerlrersjeugd •. 

· xxxx 
xxx.x 

23 !aart 
OPGELEGD 

8. 

n.a.v. schr. van Arnhem, no ' 
30625 in ÖD 929 

Onder. verrijzing naar UN nevenvermeld schrijve'n, .. heb ik 
de eer U te ' berichtcn, dat, naar thans is gebleken, het verzoek 
van het Verbond van. Werkersjeugd aan de Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenscha.ppen"om subsidie, ierd gedaan bij schrijven 
van 13 DecembEJr 1947. Een afschrift hiervan gelieve U hierbij, ter 
nadere ori@p.tering aan te troffen. l)e beslissing op h:et V rzoek 
is in het 1)ij Uw schrijven evoe de krüpsel uit "De Waarheid" 
juist overgenomen. · 

Aan de Heer · . ·· 
n4t:dcommissar~s.van ~olitie 
te · . 
ARNH tl'. 
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CV/G /5/-1948 · ARNHEM, 3 MFaPt 1948. 

OPGElEG~ 

GEHEIM. -------------
Aan de Cant ral a 
Javastraat 68 
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-- , _ 4. MRZ. f.JA8 
1-:--
1 A\.v; .Jo6K 

BUREAU 
veiligheidsdienst 5·1 · yl 

" ;.,;J frf"tJr~ 

-----
Naar aanleiding van Uw sChrijven dd. 

2u Januari 1948 No. 27104, betreffende Ne
derlands varbond van Werkersjeugd, vestig 

ik Uw aandacht op bijgaand krantenknipsel 

uit De Waarheid van 1 Maart 1948, waaruit o 

blijkt , dat dit verbond reeds ongeveer 2 

maanden geledan een ver3oek tot subsidie 

heeft ingediend bij het :Ministerie van On

derwijs .KUnsten en Wetenschappen • 

De Hoofdcommissaris van Politie, 

mnr~;l 
( c. Bo r 1tl ap ) • 



.. . ~ 

I G~~n subsidie voo~ 
"Werkersjeugd" 

Var;_ de zijde van het A..N.J.V. 
schrijft men ons: · ' 
Een · jaar ~eleden ontving het 
A.N.J.V. op ziJn su)Jsidie-aanvljage 
bij het ministerie vatJ. Onderwij,s, 
Kunsten en Wetenschappen t~et 

_volgende antwoord van _minister 
Gielen: · • 
"Ik acht niet voldoeode waarbor• 
gen aanwezig, dat de te-verstrek· 
ken subsidie inderdaad ten goede 
zou komen aan , de doeleinden 
waarvoor zij gegeven wordt.'' 
Eln het A.N.J.V. kreeg geen cent. 
Thans !bèeft ~et Verbond van 
WerkeMjeugd, de .Pij het A.N.J.V. 
aangesloten kinderorganisatie van 
8-191. :ïaar, een aanvraag inge. 
dlend. · . 
ElJ1 het antwoord, na, meer dan 
twee· maanden ontvangen, luidt: 
- "Naar a&tnleld!ng van · uw 

verzoe\1: om • Rükasu)Js!die 
moet Ik u mededelen, dat tlr 
voor mij geen aanleiding i~ 
om ten aanzien van de sub
.siclievérlening aan uw V ec-
'bond een andere gedragslijn 
te volgen dan die, welke wer<l 
aangenome;n ten opzichte van 
het .A:Igemeen Nederland:. 
Jeugdverbond, waarbij uw 
Verbond feder~J.tief is aange
sloten. 
Ik moet dan ook op uw ver
zpek afwijzend beslissen." · 

w,g: Jes J. Gieten. 
De rijke Katholieke jeugdorgant. 
sa ties krijgen ·scheppen g~ld voor · 
hun werk. 
De ar:beidersjeugdJorganisatie biJ 

•
uitstek, ·die haar werk onder de 
kinderen moet verrichten met het 
geld van de lage contributies en 
wat donaties van een kwartje pe.r 
maand, krijgt niets. Over cultu
reel beleid e.s roken. 

Bijlage behorende bij 
schrijven van Hoofdcommis
saris van politie te Arn
hem, dd . 3.3.19~.8 No. CV/G 
151 -19~ . 
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/ti at{~ ~a! 
Jonge wel'l er~groep :wordt 

opgericht 
GRONINGEN. - Zaterdagmiddag 
al in' het jeugdgebouw Violenstr;;.at 
e eerste bijeenkomst · pla,a.ts vin
en van de pas 'opgerichte groep 

"Jonge Werkers", die deel uitmaakt 
van het grote V!!rbond van Jonge , 
Werkers. Hiervan"kunhen'iid wor
dêrt'. ·jortgens en meisjes van 12 tot 
16 . jaar. 
De eerste bijeenkomst zal onder 
leiding staan van mej. All 'Bolkzijl 
en Piet Aarts, Jongens en meisjes, 
die. 'nóg als lid willen toetreden 
voor de ee1'ste 'b~jeenkomst kunnen 
zich melden bij: P. Aarts, Cortingh
laan 18a; F. VaatsUra Lage:çde:t' 
A 17 en G. Kuipers;ï!Treuwstraat 
134a. 



Cnlichtingendienst 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

j
\ VAN POLITIE 

UTRECHT 

.A/2 Nr 50"'48 

{ Bijlagen: 1 __ 

Bericht op schrijven No . . ?.7104 

UTRECHT, den 2 ari . 4 · 
- 3 FEB.194ff I 
ACD 1 b(~ 

20-1-48 van .. .. . . .. .. BUREAU 8 
Onderwerp:N • V • W • ~- 2 - y# 

In antwoord op bovenaangehaald schrijven 
doe ik U hierbij een rapport toekomen, naar 
de inhoud waarvan ik kortheidshalve moge ver 
wijzen. 

De poli tie, • 

de Heer Hoofd van de 
Aan Centrale Veiligheidsdienst, 

Javastraat 68 
's G r a v e n h !L,g~ 
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Inlichtingendienst 
Utrecht. 

A/2 No. 50'48 

Rapport. 

Naar aanleiding van het schrijven No. 27104, onder
werp N.V.W., d.d. 20 Januari 1948 van de Centrale Veiligheidsdienst, 
kan het navolgende worden gerapporteerd: 

Officieel werd van het bestaan van het "NEDERLANDS VERBOND VAN 
\VERKERSJEUGD", mededeling gedaan in de "Leninherdenking" van het 
district Utrecht der C.P.N. op 22 Januari jl. (Zie hiervoor rapport 
I.D. Utrecht C/1 No. 66'48 C.P.N., d.d. 24-1-48, pag. 3). Hierin 
werd gezegd, dat dit verbond op 1 Februari 1948 een filmmchtend zou 
organiseren. t . 

Blijkens een mededeling aan Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Utre~ht, waarbij om toestemming tot het ,houden van deze 
filmYoorstelling werd gevraagd, bestaat het bestuur •aA de afdeling 
Utrecht van dit verbond uit de navolgende personen: 

Voorzitter: CORNELIS(j)E WAAL, ge:boren te Utrecht 31-5-1930, 
ongehuwd, wonende Caracaostraat 6 bis te Utrecht. Hij is de ~ zoon 

ff van NICOLAAS GEERTRUDES 'DE WAA~, geboren te . Woerden 23-6-1907, 
- wonende aan het zelfde ad~, 'liö. van. de C.P.N.; - · 

~V Secretaris: WILLEM DIR VAN LOEN . gèboren te Utrecht 30-5-1905, 
U V · gehuwd met JANSJE DIRKJE AN iEN HEUVEJJ, van berdlep tiduner.man, 
,,.,!/ wonende .Makassarstraat N0;-1"0g- te Utrecht. Lid C.P.N., abonné De 

waarheid, ondertekenaar Candidatenlijst c.P.N.bij de verkiezingen 
van Provinciale Staten en Tweede Kamer, Kaartverkoopadres voor een 
A.N.J.V.-filmavond; __ 

r{ l Penningmeesteresse: EMMY~~ wonende Knopstraat 52 te Utrecht 
r (Verdere gegevens onbekend, deze naam komt in het Bevolkingsregister 

van Utrecht niet voor). 

Vertoond zouden worden de Rllssische film "Meiparade 1947" en een 
tweetal tekenfilmpjes. De toegangsprijs was f 0,75 • 

Aanvang10.10 uur. Aanwezig waren ongeveer 100 personen (zaalruim
te 400 personen), het overgrote deel arbeidersjeugd. 

Plaats: Olympiabioscoop te Utrecht, Amsterdamsestraatweg. 

Va~ een dertigtal oudere personen, waaronder GERRWT WILHELMUS 
MORTIER, geboren te Gorinchem 26-1-1896, wonende Seringstraat No. 
77 te Utrecht, functionaris C.P.N. en lid EV.C., kon worden op
gemerkt, dat verschillenden van hen, geregelde bezoekers van C.P.N. 
vergaderingen waren. 

V66r het vertonen van de films, trachtte iemand iets te zeggen, 
hetgeen hem onmogelijk gemaakt werd, doordat onmiddellijkmmet het 
draaien van een Russische (normaal) film ~Jeugd en Nieuws) werà be
gonnen. Hierna werd nog een film vertoond over Gulliver's reizen, 
speeltijd 68 minuten. Het bleek dat de film "Meiparade 1947" niet 
was gearriveerd, zodat ~e 11.40 uur de bi~eenkomst was afgelopen. 

Het publiek ging eaigszins teleurgesteld uiteen. 
Getracht zal worden nadere gegevens omtrent deze organisatie te 

verkrijgen. 
Utrecht 2 Februari 1948. 
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20 Januari 

B 27104 GEHEIM 

III IIIa 3 n.a~v. schr. van 

de Heer 

C. V .jG .. 7-1948 
7 Januari 1 9 48 
N.v.w. 

. . Naar aanleiding van·uw· terzijde ye~eld schrijven heb ik · 
de eer U te berichten, dat de daarin genoemde organisatie Neder
lands Verbond van Vlerlcersjeugd mij tot op he'den onbekend .is . 
Een onderzoek naar genoemdé organisatie zal dezerzijds worden 
ingesteld, waarvan het resultaat U t.z.t. zal worden medege
deeld. 

Indien U intussen nadere mededelinn;en omtrent het N.v.w. 
bekend mochten worden of indien op de avond van de door U ver
melde filmvoorstel~ing. iets naders omtrent de politieke rich~ .. 
ting e • d • daRrvan mocht blijken, I;}Oge ik U VerzOeken mij daa1'W 
mede wel in kennis te v-lillen doen stellen. · 

Het Hoofd van de · 
CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

:!l namens deze: 
p 

., 

J.G. Crabbendam • 

• 
doommissaris van ~olitie 



No. c. v.jG. j - 194.8. 

GEHEIM. -------------

Aan de Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 

!!':Q!'!Y~~6~! 

A~HEM, 7 Januari 1948. 

/~· . =I • 8 JA I 1948 I 

rlëofi?:!!f_ 
BUREAU L> 

!'- 1- ·vtf 

Uit een aanvrage om vergunning tot het geven van een film
voorstelling werd mij bekend, dat te Arnhem gevestigd is het secre
tariaat van het district Gelderland-IJselstreek van het Nederlands 
Verbond_yan Werkersjeugd. 

l 
voorzitster hiervan is Liberta !~-~!!~' geboren te Arnhem, 

26 Februari 1927, wonende te Arnhem, Passavantlaan 8. Zij is tevens 
lid van het A.N.J.v. en bezocht o.a. de Gewestelijke Kaderconferen-

tie van het A.N.J.V. op 30 en 31 Augustus 1947 te Arnhem. Haar vader 
is een hêkend ~ cdmmunist hier ter stede. 

Secretaresse is Oomelia §E!J~2!'!', geboren te Tilburg, 3.1. 
1928, wonende te Arnhem, Paul KrÜgerstraat 25. Zij is tevens leid
ster van de afdeling Spel en Dans van het A.N.J.v., afdeling Arnhem. -Haar vader is een fel communist. 

In verband met bovenstaande gegevens acht ik het waarschijn
lijk, dat het Nederlands Verbond van Werkersjeugd een communistische 
mantelorganisatie is, waarom ik U moge verzoeken mij mede te delen 

wat U omtrent doelstelling, politieke richting enz. van dit verbond 
bekend is. 

De Hoofdcommissaris van Politie, 



Op het verzoek van het Verbond van Werkersjeugd om subsidie 
werd bij schrijven van de min.van o.K.en w. dd 26 Febr.l948 
geantwoord: 

Naar aanleiding van Uw verzoek om Rijkssubsidie moet ik U 
mededelen, dat -er voor mij geen aanleiding is om ten aanzien 
van de subsidieverlening aan Uw Verbod een ~.ndere gedragslijn 
te volgen dan die, welke werd aangenomen ten opzichte van 
het Algemeen Nederlands Jeugdverbond, waarbij UW Verbond fede
ratief is aangesloten. Ik moet dan oo~ op Uw verzoek afwijzend 
beslissen. 
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