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SUBJECT: OFUS and WACO

19 March 1965

4CD/
Dupl.

DATUM fe' 8 APR.

Bul
lu Weii-ld AafciCLIPPER Heajiquarters has no information concerning tl

Communist J>oTÏp( WACO) or the üi-ganization of Friends of the United U
States (OFUS), which threatened the East German auto dealer in Mden. \
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AAN

Van E. IX no :

Bestemd voor :

Bericht op schr. :

Bijl.

Duplicaat bij :

Datum verzending:

:H.E.

: 392/1965

: BFA

: Co-77^8 22 dd. 26-2-65
CO 774822
OD 1788 + rapp. v. 11.3.65

18.3*1965

F

Onderwerp: Onderzoek naar World'Anti Communist Or-
ganization (WACO) en Organization of Frierfg of
the United States (OFÜS;.-

17-3-65

C

041-A 03

VERTROUWELIJK

ACD/

DATUM ' 1 9 '365

Bijl.

Door aan :

Opgemaakt door: 158.-

In verband met een verzoek van EFA de dato 25-2-65,
gesteld op het schutblad van CO 774822, tot het
instellen van een onderzoek naar de afzender\yan
een dreigbrief, onderschreven met W.A.C.O. en\, sprak rapporteur op 3-3-65 met de ID-.

ambtenaar Van der Moren van de gemeentepolitie te
Leiden, die verklaarde:

"In verband met een door de heer Mostert, eige-
naar van de City-garage alhier, ontvangen in het
Engels gestelde dreigbrief, heb ik terzake een on-
derzoek ingesteld en heb ik gesproken met bedoelde
heer Mostert.

Deze deelde mij mede, enig vermoeden te koesteren
wat betreft het schrijven van de dreigbrief, tegen
een psychiater uit Foordwijkerhout, werkzaam bij de
aldaar gevestigde van 3er Berg Stichting.

Deze psychiater is de eigenaar van een Wartburg
automobiel. Hij heeft deze auto bij de heer Mostert
laten reparefen en hij was kennelijk nogal ge-
schrokken van de hoge reparatiekosten. Hij heeft
de heer Mostert erg uitgescholden en voor alles
uitgemaakt.

Een onderzoek in deze richting zal door de politie
ĵ e JLeiaen worden ingesteld. ̂ Eventuele resultaten "~~
zullen aap fl.zg» Dienst; worden'' doorgegeven. "
îie-c criminele gedeelte van het onderzoek zal

tevens door de politie te Leiden worden verricht
en getracht zal worden om tot een dader te geraken.

Overigens gelooft men te doen te hebben met een
kwalijke grap en wordt niet aangenomen, dat een
politieke organisatie achter deze affaire schuil
gaat.

ïijdens de automobieltentoonstelling in de RAI
te Amsterdam, heeft de heer Mostert zowel met de
importeur van de Wartburg automobielen als met de
andere Wartburg dealers in Nederland gesproken.
Niemand van hen had een schrijven van dergelijke
inhoud ontvangen.

Door rapporteur is bij de afdeling EO een hoeveel-
heid documentatie materiaal geraadpleegd, handelende

VERTROUWELIJK



vervolg:
WACO en OFÜS. -2- -vertrouwelijk-

over Europese anti-communistische organisaties.
Mets daarin wijst in de richting van het be-
staan van een organisatie, zich noemende WACO
en/of OFÜS.

Een onderzoek werd ingesteld naar de World
Organisation Anti-Qtommunism, waarvan het OD
1788 bij deze stukken is gevoegd.

De in het OD genoemde Wilhelmus Hermanus
Carolus Bense, geboren te Alkmaar, 16 juli 19o8,
destijds wonende van Hasseltstraat 18 te Zutphen,
blijkt op 6-6-1964 te zijn overleden. Uit niets
is gebleken, dat er na het jaar 1952 nog activi-
teiten door genoemde organisatie werden ontwikkeld,

Door B IX/202 werd een gesprek gevoerd met de
weduwe van de heer Bense, wonende Prinses Irene-
straat 2 te Zutphen. Kortheidshalve moge hiernaar
worden verwezen. (Zie bijgevoegd rapport de dato
11-3-65 van E IX/202).

Den Haag, 17 maart 1965.

^ 158.-

-vertrouwelijk-
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VERTROUWELIJK

Be treft: Onderhoud met mevr. BENSE, huisYrouwj R.K., wonende
te^utphen? jrinBea Irenestraat 2, inzake W.p.A.C.

Örgani a a t i on Anti-C ommuni s m )A

In een gesprek met mevr. Bea.se op 8-3-1965, betreffen-
de W.O.A.C., deelde zij het volgende mede:

Mijn man, die rijksambtenaar was bij het Departement
van Sociale Zaken, is vorig jaar overleden.Omstreeks 1951
was hij belast met de wachtgeldregeling in het rayon Nij-
megen en omstreken. Het is in die tijd geweest, dat hij:
toetrad tot W.O.A.C., zijnde een organisatie ter bestrij-
ding van het communisme. Hoe hij daarbij terechtkwam, weet
ik niet, maar mijn man zag in het communisme een groot ge-
vaar en was van mening, dat hij in deze zeer nuttig werk
kon doen. Overigens bemoeide hij zich nimmer met politiek.
Wie de promotor was van W.O.A.C., is mij niet bekend. Ik
weet wel, dat er een paar geestelijken uit het Zuiden des
lands bij betrokken waren. Mijn man heeft toen circulaires
verzonden naar een groot aantal gemeentelijke instantiss
en burgemeesters met het verzoek een financiële bijdrage
te storten, waarvoor hij een girorekening had geopend bij
een of andere bank in Nijmegen. Maar zover mij bekend is
het slechts bij een serieus pogen gebleven. De enige reactie
die mijn man zo'n beetje kreeg, was het afleggen van een
verklaring tegenover de politie. Mijn man werkte ten be-
hoeve van deze zaak nauw samen met de heer WIELHOÏÏWER,
van beroep boekhouder, R.K., toentertijd wonende Schimmel-
pennincklaan alhier, thans wonende te Renkum. Mijn man
heeft zich dngeveer ij jaar met W.O.A.C, beziggehouden,
waarna hij er mee is gestopt, omdat hij bang was moeilijk-
heden te kunnen krijgen vanwege zijn rijfcsbetrekki&g. Ik
heb hem er nadien nimmer meer over gehoord. Mijn man heeft
mij in deze werkzaamheden niet betrokken, zodat ik er wei-
nig vanaf weet. Over deze organisatie heb ik geen schrif-
telijke bescheiden meer. Gedurende al die jaren heeft bij
mij op zolder gestaan een kartonnen doos,inhoudende een
stapel circulaires zoals deze door mijn man indertijd ver-
zonden zijn en nog wat administratie, maar al deze beschei-
den ,heb ik vorig jaar verbrand. Genoemde heer WIELHOTJWER
kan TT waarschijnlijk uitvoeriger inlichten. Ik heb er geen
enkel bezwaar tegen, dat mijn naam genoemd wordt.

Met bovengenoemde WIELHOÏÏWER wordt bedoeld:

Arnoldus ̂ Jacobus Johannes WIELHOÏÏWER, geb. te Nijmegen,
29-8-1920, Ned. , R".K., v/h boekhouder, thans sous-chef
bedrijfsadministratie Grond- en Gewasonderzoek "Mariendaal"
te Oosterbeek,
op 12-6-1946 te Zutphen gehuwd met
Antonetta Nejina SCHRAVENDIJK, geb. te Apeldoorn, 5-9-1917,
Ned., g.g.,
sinds 13-7-1953 wonende te Renkum, Hicksweg 73, voordien
Schimmelpennincklaan 21 te Zutphen.

Zij komen niet voor bij ACD/K. Bij de politie Zutphen is
niets ten nadele van Wielhouwer en echtgenote bekend.
Rapporteur kent W. als een serieuze en betrouwbare man.

VERTROUWELIJK
Den Haag, 11-3-1965-
S 202.
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Orgénizption

Org«nization of Prienda

of the United States



f
ID LEIDEN

Ho. 19058-A.

Bijlagen: 1.

Dupl.

DATUM 1

Bfl. j

Leiden, 16 februari 1965.

Hierbij doe ik U toekomen de fotocopie van een brief,

\jj ontvangen door de heer MOSTERT, eigenaar van de City garage,
• - - * ' > > >

Middelstegracht 89 te Leiden, inhoudende een bedreiging

'•{^ tegen de heer MOSTERT, omdat deze optreedt als dealer van

in Oost Duitsland gebouwde auto's. De brief is in Noordwijk

gepost. De op de brief voorkomende cijfercombinatie 64—10?

komt ook voor op de enveloppe.

Dezerzijds is niets bekend betreffende de z.g.n. orga-

X'J nisaties namens wie het schrijven is ondertekend, de WACO

/ \ (World Anti Communist Organization) en de OPUS (Organization

of Priends of the United States).

Gaarne zal ik van U vernemen of bij Uw dienst iets

/ i~ NJ R bekend is van deze "organisaties" en hun aktiviteiten,
\ A

/ *

De COMMISSARIS VAN POLITIE

Aan

het Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids Dienst

te

1s-GRAVENHAGE



UITTREKSEL
^

•%

Uit : OD 1966 Naam: N.V."LUCHTFOTO -NEÜERLAHD"

Voor: OD 1?88 Naam: WORLD BRGANISATION ANTI/COMMÏÏNISM.

Ag.nr: 11188?. Afz. : Rijkspolitie Distr.'s-Graven- datum: 14-6-1951
hage, afd. Rech.

Aard van het stuk: Betreffende "World-Organisation-iAnti-Communism" , af gekort
"W.O .A.C",Pamflet-en de N.V."Luchtfoto-Nederland" ge-
vestigd te Leidsohendam. .

Op 31-1-51 werd door mijn personeel "bij ïïwen dienst, voor on-
derzoek afgegeven, een Pamflet- met het opschrift "World-Organisation-
Anti-Communism",afgekort "W.O.A.C.", mij ter hand gesteld door de Bur-
gemeester van 's-Gravenzande en op JO-3-51 deed ik U toekomen een rap-
port houdende gegevens omtrent de N.V."Luchtfoto-Nederland" , gevestigd
te Leidschendajn,

Ik moge ̂  verzoeken mij omtrent de uitslag van het onderzoek
betreffende vermeld Pamflet in te lichten.

Alsmede mège ik ïï verzoeken mij gegevens te willen verstrek-
ken omtrent de vermelde "N.V.Luchtfoto-Nederland", dit in verband met
het feit dat ik mij kan oriënteren omtrent datgene wat er in mijn Dis-
trict der Rijkspolitie voorvalt en welke maatregelen er eventueel door
Uwen dienst in deze zijn genomen of worden genomen.

Uitgetr. door: ' JB . Op aanwijzing van: CVN/II
*

Datum: 26-10-51 -

40061 - '49



CO 108583

HIHISfBRIE 7AB 's-Sravenhage, 21 Juli 1951
BHHEILAHD3E

Ho. :B 108585

Betr.: W . O . A . C .

VII AV 2

In antwoord op uw schrijven no. R.P. no. 2502, d.d. 5
Mei 1951, moge ik U betreft de World Organisation Anti-Goa-
munism (W.O.A.C.) het navolgende berichten.

Het onderzoek terzake heeft geen nadere opheldering ver-
schaft over de leiding en de samenstelling van de W.O.A.C..

Behoudens de in begin 1951 plaats gevonden verspreiding
van de U bekende circulaire werd generlei optreden vaa de
W.O.A.C, meer waargenomen.

HET HOOFD TA5 DB DIEHST.
JSamens deze,

Aan de heer Districtscommandant M L vcm r
der Rijkspolitie "~ Lcrei*
te
A P E L D O O S H .



Onderwerp; Inlichtingen.

Bijlage : l

l/7\ - S MEI 1951

ACDj A-*>y.

Hierbij wordt het volgende medegedeeld
Bijgaand schrijven van de World-Organisation-
Anti-Conmunismer werd eind Januari 1951 in een
gesloten ejaveloppe toegezonden aan MJ3, San-
der s, Directeur van de Verenigde Papierfabriekoj
te Eerbeek,wonende aldaar, gemeente Brummen*
Enige dagen geleden gaf hij hiervan pas kennis
met het verzoek om inlichtingen over deze or-
ganisatie*
Sanders staat te Eerbeek in alle opzichten ,
zeer gunstig bekend en is politiek rechts ge-
orienteerd*Gedurende de bezetting was hij anti-
Duits en anti-N.S.B. Politiek treedt hij niet t
op de voorgrond.

Door Sanders kon niet worden nagegaan
wie aan hem een dergelijk schrijven heeft ver-
zonden»

Dezerzijds zal het op prijs worden ge-
steld om te vernemen of hier inderdaad sprake
is van een Organisatie ter bestrijding van
het Communisme*

Apeldoorn 20 April 1951,



W O B L D m O B G A J I S A T I O N * A N T I - C O M M U N I S M
"

Nijmegen , datum postnerk.
Postbus nr.94«'

t 0 7 0 O
ten naaflTvaï"Ië"'" '

• -'i,:'. • ) « ; ' • '..'»'.,, •:••.,•• -- .-.- ;••- >
•.:,-rA *'•'**•*•* Jl- 1-*' ,•;/ - °—

«likkea fUw gewaardeerde
^ .„,.„,ït ? .,„ , - .- ••»£-tpi
f s*'reeds lang duidelijk,welke doelstellingen door het

Internationale Communisme worden page*tr««f d.terwijl iedere dag weer opnieuw blijkt,
dat grote Staatslieden è> geen hea;̂ ê .i» flen iet de leiders van dit verderfelijke
stelsel door praten ooit nog tot overeenstemming te komen.
Heer dan ooit is het THANS NOODZAKELIJK het Communisme en hare mantelorganisaties
metterdaad te gaan beefciRĵ éèa, want het staat ongetwijfeld vast «dat een HBSIEVE HOU-
PINft AI3'.1Bi' rtJïi'- ̂gornrt'ft̂ t» oortattéh valt aan te wijzea,waar4oör het Communisme
in de hand wordt „gewerkt,.̂  .:.
Teneinde nu,dÓk in'ons *ïandfaan een steeds urgenter wordende bestrijding van het
Communisme meer vorm en inhoud te geven«weré enige tijd geleden het initiatief ge-
nomen tot oprichting van een organisatie ( " W.O.A.C." ),welke zich UITSLUITEND TEN
DOEL STELT,het Communisme in al de vormen waarin het zich openbaartyiftet alle daar-
toe geschikte middelen te bestrijden.
De oarganisatle tracht haar doel te bereiken door t
1. OVER DE GEHELE WERELD ALLE KRACHTEN TEGEN HET COMMUNISME SAMEN TE BUNDELEN.
2. BIJ DE VERSCHILLENDE REGERINGEN ER OP AAN ÏS DRINGEN^DAT DE COMMUNISTISCHE PARTIJ

EN MANTELORflfflJISATIES ONWETTIG WORDEN VERKIAARD.
3. EBSTRIJDING VAN C01-1MUNISTISCHE PROPAGANDA.
4. ONDERSTEUNING VAN HET WETTIG GEZAG.

NADRUKKELIJK wordt naar voren gebrasht,dat voorshands geen namen *an initiatiefnemers
kunnen worden genoemdfterwijl om dezelfde redenen geen persoonlijke correspondentie
kan worden gevoerd.Juist hierin ligt de kracht van onze organietdlt,omdat onze tegen-
standers geheel in het onzekere worden gelaten. !I!
Wel ligt het in het voornemen van de leiding der organisatie de namen van degenen wel*
ke tot de organisatie zijn toegetreden,in vertrouwelijke vorm door te geven aan H.H.
gMygemeestera der diverse gemeenten van inwoning,waardoor deze Gezagdragers de be-
schikkïng zullen krijgen over de namen van alle personen,die zich bereid hebben ver-
tlaard aan een doelmatige bestrijding van het Communisme mede te willen werken.Dit
punt is zeer belangrijk ôrndat hiermede tevens in iedere gemeente . grondslag wordt
gelegd van een ̂ TOrĝ iseerde _en_̂ trouwbare kern tegen̂ hel 'CemCTBU&ae.

Een leder die zich bereid verklaart tot de organisatie ""w.O.A.C," toe te treden,
neemt Merdoor o «m. de verplichting op zich PERSOONLIJK WEER TENMINSTE 2 BETROUWBARE
PERSOMEN UIT EIGEN KRING BIJ DE " W.O.A,C. * TE INTRODUC£REN,TEKWIJL DE NISUW TOECK-
TREDENEN WEER IN GELIJKE GEEST

, , ,D«rté «trook al* trlef i» te a»nd«B aan t



Sögen"tT tlaölottë dMngëni IC overweging' geren,»!» eens niet te aarzelt* net
he% namen van Uw beslisaing,waat» éSk, ïfw, dMo&wrkell Jke stetm ia 0nontbeerk&

voor het wolslagen van onsse ülïi O"IOKÖ$r SROTE BELANGEN OP HET SÏEL J! K!

„
Toetreding tot de

WIJ2Ë VAM TOETBBDIMS TOT flB OïtöAirrSAfl»

( " W.0 « ) 4éin op uiterst
eenvoudige wijze geschiede* door invulling van on4«»ta«*de t̂tf îiï**lke onder ge

Bloten couvert wordt Ingezonden aan Postbus Ho.% Hi;J»egen, zendere' verdere adresaan-
ddidlng.U wordt vers»c^ te^Ujkej^JdJBw-bijdrage te willen storten of overachrlj.
ven op glroreköJtnlng ^~S^f &Q ten name van de Amsterdamse Bank H .V. Bijkantoor
Nljmeg©n,0nder vermelding van"W<>0«A.C,, 19$0 " waarna t.g.t O. a. 0ns BiSIGWE aan
U zal worden toe g* zonden. Het 'dragen van dtï'lnsigne t», alhoewel *Jet v»rplioht,oilt
propagaada-oogpunt ten zeerste gewvnst. ! ! ,
Het ir é«^ 6^oö^^
bijdrage te leveren in '

- < ^ - " > - ' ' - .'
h^t ^

,„ n^, • 4,, • i :..... -^ ;5S1

.,- ,-..7.-m- - T . TT" -«
. ! ) 'ij. .1* i •• ' -i ...J. -V' ' i'Ü

.' -'..;•) '.^.'•'V. «*PT?V ft* jT'^ ' : • . ' : 'V "^ ' •*•!

:•!•,•..: '.n u v., .A

^;>-j.l t :VvV, : ?.£i

. - ' , . - " • . • ' , . I ' ; vciiit. ,F

»ó

f^óa- - ">f-V*S' 'k tct T ïïifV*,,n.fl„..>*j .,.,. 9<r^<
;„•;,/ v.i^o.ris:' •;; ;^ '

.v;ic. t i.S^^..:Mi :; • , ; - . • . T-

;,'' L Ondergetekende- _. ^*,* ,̂..̂ t̂ »w-.̂ .,-. v»n«n4e-1«—vrmrr*'»-»-'-0rir0»rv?r»«.... wenst
toe te treden tot de •%fibA-ki&*lJ» bigdrfcfce ad.f« Voor 1950 wordt heden ge-
stort/overgeschreven op girorekening no.4Ö?00 ten name van de Amsterdamse Bank N, V,,
Bijkantoor MjH^en,oM«r T^rmeWiAg T*B »V*Ü.A.C.n

,...,.,.,.,,,., (Datwm en ondertekenliig)
Introducties (namen en



'CO 107338

HIHISfERIE VAS ' s-®ravenhage , 21 Juli 1951
BINNENLANDSE ZAKEN

ITo. :B 107358

Bijl.: 1 ï^ïffiXF^^" DIENSfgEHEIM

Betr.i W.O.A.C.
VII AV 2 ;

In antwoord op Uw schrijven no. 5. 1038/51, d. d. 13
April 1951 en onder terugzending van de bijlage, aoge ik U
betreffende de World Organiaation Anti-Ooffimunism (W.O.A.C.)
het navolgende berichten.

Het onderzoek terzake heeft geen nadere opheldering
verschaft over de leiding en de aamenstelling van de W.O.A.

Behoudens de in begin 1951 plaats gevonden verspreiding*,
van de ïl bekende circulaire werd generlei optreden van de
W.O.A.C. meer waargenomen.

HEf HOOFD 7AH DE BIEH3T.
Famena deze,

Aan de heer Korpschef
van Gemeentepolitie
te
W A 8 B K I 5 g E S.



Verbifcgingt 40
Onderwerp» World-Organisation~Anti-Comiaunism.

Datum* 13~4«51
DOSS.J G, 1038/51

Hiermede heb ik de eer U te doen toekomen 'een per post aan de Heer
Burgemeester dezer gemeente toegezonden geschrift. De inhoud van dit schrij-
ven doet enigszins vreemd aan, /zodat de Burgemeester mij heeft verzocht
inlichtingen omtrent deze organisatie in te winnen. Alvorens hiertoe echter
de nodige stappen te ondernemen, komt het mij gewenst voor Uw advies in
deze te vragen. De mogelijkheid is immers niet uitgesloten dat U omtrent
deze aangelegenheid beter georiënteerd zijt, zodat ik Uw desbetreffende
berichten, zo mogelijk spoedig, gaa-rne tegemoet zie. De bijlage ontvang ik
na gemaakt gebruik gaarne eveneens van U terug.»

Einde.

Paraaf t, ü i'^i



VAI 's-öravenaage, 21 juli 1951
BINHEHIAHBSE ZAKEH

IO* * ^**ï?3\M
Betr.t W.O.A.C

In aansluiting op mi,)n schrijven d.d. 9 Februari 1931 be-
treffende de World Organiaation Anti-Communiam (W.O.A.C,),
moge ik ü het navolgende berichten.

Het onderzoek tersake heeft geen nadere opheldering ver-
schaft over de leiding en de aaaenatelling van de W.O.A.C..

Behoudens de in begin 1951 plaats gevonden verspreiding
van de U bekende circulaire werd generlei optreden van de
l.O.A.C. meer waargenomen.

HET HOOFD TAB DE DIEHST.
Hamena deze,

Verzonden aan:

C.v.P.Zwolle (no. 102142 Co. 102142)
K.v.P.Opsterland (no.102307 Co.102307)



MIHISfERIK f AH - •aHJravenfaage, 21 Juli 1951.
ZAKBI

10 * *
Betr.s W.O.A.C*

In aansluiting op mijn schrijven d.d. 9 Februari 1951 be-
treffende de World Organisation Anti-Cowsunis» (W.O.A.C.)»
»oge ik U het navolgende berichten.

Bet onderzoek tersake heeft geen nadere opheldering Ter-
schaft over de leiding en de samenstelling van de W.O.JL.C..

Behoudens de In begin 1951 plaata gevonden verspreiding
van de 0 bekende circulaire werd generlei optreden van de
W.o.A.C, meer waargenomen.

HET HOOPD TAK DE DIEHST.
.Hamen» deze,

nV» A

Verzonden aan:

H.I.Baarn (Co. 102283 no. 102283)
C.v.P.Kampen (co.102137 no. 102137)
K.v.P.Sliedrecht (Co.102278 no. 102278)



PROCUREUR GENERAAL
fgd. DIRECTEUR VAN POLITIE

l ATRNHEM^&Pebruari 1951.
Bovenbeekstraat 21

betreffende: Ant i-Communistische OrgE

l'^i'J'si lf> 'w
i T G E H E I

nisatie. j

2 7 FEB, 195Ï
^i, fT( , / , , , t

Ter voldoening aan het besprokene op
de vergadering van Procureurs-G-eneraal, fgd.
Directeuren van ï olitie d.d. 15 dezer, heb
ik de eer U hierbij te doen toekomen een rap-
port van de Commissaris van Politie te Nijme-
gen d.d. 10 Februari 1951» naar de inhoud
waarvan ik U moge verwijzen.

De Pro
fgd. Dire

'eur-Ĝ eneraal,
ur v̂ n Politie,
^ /"

De Heer Hoofd v0n de Binnenlandse Veiligheidsdienst
te

's-GRAVENJIAGE.

Lw 5057 - 3000 - 1949



Naar aanleiding van de U toegezonden circulaire van de
"World-Organisation-Anti-Communism "W.O.A ,C„;' heb ik de eer U te
berichten> dat bij onderzoek is komen vast te staan, dat door :
Wij-helmus Hermanus Carqlus EMSE,, geboren te Alkmaar, 16 Juli 1908,
wonende "W ZutpFen'j van Hasselts~traat 18, bij de Amsterdamse Bank_ ^
N „V., Bijkantoor Nijmegen, een girorekening is geopend, terwijl hij
een postbus heeft aan het Hoofdpostkantoor te Nijmegen,
Bense, die contactambtenaar is bij het Ministerie van Sociale Za-
ken, is op 31/1 1941 te Zutphen gehuwd met Sophia Johanna Maria
Haagen, geboren te Zutphen, 27 Januari 1916. Uit dit huwelijk wer-
den 4 kinderen geboren..
Bense belijdt de R.K,godsdienst en zijn politieke oriëntering is
K.V.P,
In de politieadministratie te Zutphen is niets ten nadele van hem
bekend. Hij werd, voor zover bekend, nimmer terzake enig misdrijf
veroordeeld.
Van 1/10 1933 tot 1/5 1941 was hij te Zutphen werkzaam bij de
Dienst van Sociale Zaken* Op 1/5 1941 werd hij aangesteld als ambte
naar bij het Gewestelijk Arbeidsbureau te Winterswijk. Toen hij
belast werd met de uitzending van arbeiders naar Duitsland, heeft
hij zijn ontslag genomen„ Indien kwam hij in betrekking bij een
grossier in schoenen te 's Gravenhage.
Na de bevrijding werd hij als ambtenaar aangesteld bij het Geweste-
lijk Arbeidsbureau te Emmen=
Bij reorganisatie van de Arbeidsbureau's te Emmen en Assen werd
hij vanwege het Ministerie van Sociale Zaken belast met de controle
van de wachtgeldregeling in de bedrijven en was toen veelal werk-
zaam in Twente,
Omstreeks 1948 werd hij als contact man aangesteld bij het Ministe-
rie van Sociale Zaken, afd„ Steunverlening, voor het rayon Nijme-
gen en omstreken.
Door de Politie te Zutphen betreffende de circulaire nader gehoord,
verklaarde Bense voornoemd als volgt !
"In Juli 1950 ben "ik op uitnodiging toegetreden tot de "World-Orga-
nisation-Anti-CommiLuisrui! - De persoon, die mij daartoe uitnodigde,
ken ik» Ik heb hem echter op orewoord beloofd zijn naam niet te
noemen, zodat ik U deze naam niet kan zeggen,
Bij toetreding tot genoemde vereniging bedraagt de jaarlijkse bij-
drage minimum f 2,50, Dit min>..-bedrag is men verschuldigd voor aan-
schaffing insigne en administratiekosten. De gelden moeten worden
gestort op girorekening No. 48700 ten name van de Amsterdamse Bank
N.V,, bijkantoor Nijmegen, onder vermelding van "Woac 1950".
Bij deze bankinstelling heb ik zelf een bankrekening.
Na storting op "W.O-A.C." worden de gelden op mijn bankrekening
overgeschreven Deze bankrekening is te allen tijde ter inzage.
Voor zover mij bekend,, is er momenteel nog geen banksaldo.
Het schrijven (stencil-afdruk), ondertekend niet "World-Organisation-

y Anti-Communism "W.O.A.C,", ken ik. Vijfhonderd van dergelijke
exemplaren zijn door mij verzenden aan de Minister-President, de
Commissarissen der Koningin, de Burgemeesters in plaatsen met meer
dan 5000 inwoners (plm, ?00 gemeenten) en aan de Directies van
grote indust-rjk'le ondernemingen,
Het doel van de vereniging is het initiatief te nemen tot krachtda-
dige bestrijding van het communisme. Na de actie worden de namen
van de toegetreden leden aan de Burgemeesters der diverse gemeenten
van inwoning doorgegeven, terwijl tevens de gelden, welke plaatse-
lijk door de'leden zijn verzameld, aan de Burgemeesters worden
overgedragen.. Hierdoor krijgen de Burgemeesters de beschikking over
een gecrganisasrde en 'betrouwbare kern tegen, het ''Communisme".
Het is mij niet bekend,-dat de vereniging statuten en reglementen
heeft* Ik ken deze niet-- Wio de initiatiefnemers zijn tot het op-
richten van genoemde vereniging is mij eveneens niet bekend."
Tot dusverre werden geen gelden ten behoeve van de "W.O.AcC." op
girorekening No, 48700 gestort. ,T. . ,n ,, . . ,„,.,• ö Nijmegen, 10 Februari 1951.

DE COMMISSARIS VAN POLITIE,
J. Th. Veltman. -*"



Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in
te vullen).

A F G E D A A N

Afd./Sect.: Dat. Par.

Interne/ aanwijzingen A C D.

Par.:

CO
/

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!):

J. /....^.dL^ d^J.
/ O

o
w

3MÏO - '50



/

Van BSV: I
BSV-no.:
Bijlagen: Circulaire W . O . A . C
Bezocht: Gem. Pol. Zuilen,

14-2-51
Betreftt World Organisation
Ant i C ommuni sm.

Heg, jACDno. '
tdiiMii i Wn i i i k n n mi u i i i w" i " i n (i in * •• i ............. ' '•"• ™ • "m." •'• ••

Via BSV doorgezonden aan: AGENDA,
aan: B VI *

•aan:
- t -

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

Copieé'n in: OD 6?2 - Zuilen

De Inspecteur van Ingen Schenau vroeg mij of ik hem over
W.O.A.C. kon inlichten. De burgemeester had bijgaande circu-
laire ontvangen en was van plan er op in te tekenen, maar hij,
de Inspecteur had er niet veel vertrouwen in.

Ik heb de korpschef inlichtingen beloofd, althans voor
zover bij de B.V.D. bekend.

Opm. B.S.V. I
Ik ken deze organisatie niet. Kan de Inspecteur schrifte-

lijk antwoord worden gegeven?

14-2-51.

CEhlh'VF L AEHlCHhlDPüSf ! /?.L



W o, r ld -O r g a n i s at l o n - A il t i - C o m m u n i s m

• •" ' ' ' • ' . . , . . . w . w n A 'O •"• '"'t • • • • • . • •.... , . . - . | ..- . . . . - • - .,-•; F . , , • • . •,- - ' . . » « U* A • - . • • w * • • • -

Postgiro 4 87 00... ' ...J'--- Nijmegen, datum • postmerk
ten; name van de ' . ._ : . ' Postbus Nr. :94

Amsterdamse Bank N-.V. '' . • •
Bijkantoor Nijmegen. - -- • . - : ' • • '-• -,,,

Zeer'geachte Lezer (es),.
- '• Hiermede verzoeken wij enige ogenblikken

Uw gewaardeerde aandacht voor -het volgende;
H-et is reeds lang duidelijk, welke doelstellingen door het Inter-
nationale Communisme 'worden nagestreefd, terwijl' ieders.dag weer
opnieuw blijkt, dat grote Staatslieden er gaen heil meer in zien .

met de leiders van dit verderfelijke stelsel, door -praten ooit nog
tot o ver eenstemming te komen'. .
Meer dan ooit is het THANS NOODZAKELIJK .het Communisme en hare
-mantelorganisaties metterdaad te gaan 'bostrijden, want het.̂  staat
ongetwijfeld vast, dat een PASSIEVE HOUDING als één der voornaam-
ste oorzaken valt aan te wijden., waardoor het Comminisme in de
hand wordt gewerkt." .' . . . ' . ' • ' . . . /- : • /•
Teneinde nu,, óók in ons. land, aan'een steeds-urgenter wordende
•bestrijding van hè t. .-Communisme meer vorm en- inhoud te'-g-ev-en, werd
enige tijd gelsdan het initiatief genomen'tot oprichting van een
organisatie ("W.Ö.A.C.», welks zich UIBLUIT3ND; T.QïrDOEL STELT,
het Communisme in al de vormen waarin het .zich openbaart, met alle
daartoe geschikte'middelen te bestrijden.
De organisatie tracht haar doel t j bereiken door:
1 . OVER DE GEHELE .fERELD 1LLE KRACHTEN TEG:]N HET COMMUNISME

SAS2N TE BUNDELEN.
2. BIJ DE VERSCHILLENDE REGERINGEN ER OP- A^H TE DRINGEN, DAT DE

COMl/OmiSTISCH3 PARTIJ EN MANT^LORGAÏÏISATISS ON!ïffiTTIG WORDEN
VERKLAARD

3. BESTRIJDING VAN COIMUNISTISCHE PROPAGANDA..
4. ONDERSTEUNING VAN HET WETTIG GEZAG

NADRUKKELIJK wordt naar voren gebracht, dat voorshands geen namen
van initiatiefnemers kunnen worden genoemd, terwijl om dezelfde
redenen geen persoonlijke correspondentie kan worden gevoerd.
Juist hierin ligt de kracht van onza organisatie, omdat onze tegen-
standers geheel in het onzekere worden gelaten l l l

z. o. z

(hierlangs afknippen)

Deze -strook als brief in te zenden aan:

P O S T B U S

".. . •- •. -. Nr. 9 4

N LJ M E G E N



Wel ligt. het. In het voornemen -van de: leiding- der-- organisatie de
namen van degenen welke tot de organisatie zijn togetreden, in
vertrouwelijke vorm. dopr te geven aan H.H._Burgeme_es1;ers_der di-
verse gemeenten van inwoning:, ,waardoor~"deze Gezagsdragers" de be-
schikking zullen krijgen' over de namen van alle personen, die zich
bereid hebben verklaard aan een doelmatige bestrijding van het
Communisme'- -me de te willen werken. Dit punt i.s ze£r_belangri.jk, om-
dat hiermede tevens j.n_iedere_ gemeente' do gronïïs.Tag wordt geTegd
van een £eorgani£>ee_rjfe_en betrouwbare^
Een ieder die zich bereid verklaart tot de organisatie "W. O.A.C."
toe te treden, ne.emt hier d o o?1- o .m, -de -verplichting op zich,
PERSOONLIJK WEER TENMINSTE 2 BETROUWBARE PERSONEN UIT EIGEN KRING
BIJ DE "f. O.A.C." TE INTRODUCEREN, , TERWIJL DE NIEUW- TOEG3TREDENEN
WEER IN GELIJKE. GEEST MOETEN HANDELEN, 3NZ . ENZ.

.'Wij mogen U tenslotte dr ingench in-, overweging ge ven, r nu eens niet
te aarzelen met het nemen van Uw beslissing, want óók Uw daadwer-
kelijke steun is onontbeerlijk voor het welslagen van onze actie !!
ER; STAAN GROTE BELANGEN 'OF HET., SPEL. .! ! ! i !, ' :.-;

•/." ' '.' . , WI-TZÉ VAN TOETREDEN TOT DE:- ORGANISATIE
' * ' 7- ~-~ " " ~;.T " " ' (

Toetreding tot de World-Organisation^Anti-Comnunism . ( " W. O.A.C.")
kan op uiterst eenvoudige wijze" geschieden door - invulling '.van
onderstaande strook, welke ön.der gesloten cbuvert wordt ingezonden
•aan 'Postbus No. 94 te Nijmegen,, zonder verder.e adresaanduiding.
U:wordt verzocht tegelijkertijd Uw bijdrage. .te willen storten of
overschrijven op girorekening Nr. 4 8 7' O O ten name van de Amster
damse Bank N. V. .Bijkantoor Nijm.é-gen, „.onder vermelding van "W.O^A^_C.
1 930." t waarna t, g, t, o. a. ons. INSIGNE /-aan U zal worden toegezonden.

' Het" dragen, van, dit insigne is,- alhoewel -niet verplicht, uit pro-
pa'ganda-oogpunt ten 'zeerste gewenst , ! i . . . . . . r ' ..'.;.. -,

Het is -öhze oprechte wens, 'dat U na deze opwekking direct het
besluit zult nemen- Uw bijdrage te 'leveren in onze gemeenschappe-
lijke , . • •- • ! ; . • • . • • • • .

• l ! ! ! ! S T R LI D T E G E" N H E' T' C' O M M U N I S M E ,!!!!!

! ! ! ! ! , ï ' ï S , ''.n.! ! ! ; -.

' ' . Hoogachtend,- ' ••

WORLD-ORGANIS.1TION-ANTÏ-COMMUNISM

Ondergetekende

wonende te . ., adres . . .
wenst toe te treden tot de "W.O.A.C.f' -
'Zijn bijdrage ad. £. voor 1950 werd -^éden gestort/
overgeschreven op girorekening No. 4 8 7 0 0 ten name van
de Amsterdamse Bank N.Y., Bijkantoor Nijmegen, onder vermel-
ding van. ;'W.O.A.C. 19501.'

(Datum en ondertekening)

Introducties (namen eri adressen)
1.



Vertrouwelijk
2.2.5!

Onderwerpt Worl*-Organisation-Anti-Gommunism ("W'O

bijlage-
i '

Een. dezer dagen werd door 'de Bur-

gemeester der gemeente yelsen een schrijven ontvangen van

de World Organisation Anti Oommuniam ("W»0»A»G- ")•

Na informatie werd bekend, dat de Burgemeester

der gemeente Beverwijk een dergelijk schrijven niet ont-

ving.

Het is alhier niet bekend welke strekking be-

doelde organisatie in feite heeft.

EIHDJÜ.

FEE 1951



Wel ligt het „in het voornemen van de leiding der organisatie de
namen van degenen welke tot de organisatie zijn toegetreden, in
vertrouwelijke vorm door fte geven aan H.H. Burgemeesters der di^
verse gemeenten van inwoning, waardoor deze gezagsdragers de be^y
schikking zullen krijgen- over de namen van alle personen, die zich
bereid hebben verklaard aan een doelmatige bestrijding van het
Communisme mede te willen werken. Dit punt is aeea? belaagri.1k.om--
dat hiermede tevens in__iedere gemeente de •'. grondslag wórdt.
van een georganiseerde en betrouwbare kern tégen ,;
Een ieder die zich bereid verklaart tot^dlt .
toe te treden neemt hierdooro.rn.de ver^ïieiitMg op
PERSOONLIJK WEER TENMINSTE 3 BETROUWBARE PERSONEN UIT EIGEN KRING
BIJ DE "W.O.A.C." TÉ -INTRODUCEREN /TERWIJL DE NIEUW TOEGETREDENEN
WEER IN GELIJKE GEEST MOETEN HANDELEN, ENZ. ENZ.

Wij mogen U tenslotte dringend in overweging geven,nu eens niet
te aar z el-en met net nemen vaaa Uw beslissing, want óók Uw daadwer-
kelijke steun is 'oéentb eerlijk voxsr het -welslagen van.onze jactie J !

j ER jSTAAN : GROTE .BELANGEN ,OP HET . SPE^ ! t M l , , ;

v >r; '•'•''- '••'•• r{ ï i- WI JZl TgAH ^ TQETBE1BN >ÏQT üBE .fQRGAHISAailBo .:. r }•;•• \t 'd^Wdrad^ «)

kan op "uiterst eenvoudige "wijze .géSGh|.e^de,EL' dojó± inviiL^lnè "^an onder
staande strookj, welke onder gesrötën'cÖuVëTl: wordt Inigë zonden aan
Pustb«s^^^Sf4^cte;Najm^gei:V^®öde^ verdere oadressamduidingi 0 . .
U ^ra^^'^MytA&^t^6^^i^l^Tt^^£^---:b±S^^Sft -'** ̂ ill-en fsterten of
©versóh»i;jvêTa vop girorekeming'Nri -*4 8^- d j © ,tren"name vaa ::&& Amster-

-damse - Baak ̂ NiWsBi^kant oor Sijkegesö, énder vermelding vaa. ^W*O.A.G.
l 950 ".waarna t, g, t, o. a. ons INSIGNE aan U aal borden toegezonden.

, Dragen ^v^i , .dit insigne.,- is., iall^pewel nie^t y^rplioht^uit pro-
; t en, aèerst ë„g|wé4'^e ;;j,f; ;:", ;;•;. ^ ' ' T S t ; i ; .;. ! : ,,:\

Het IjSiiööie ©j>rëoht« wens, dat U ;na r 4e ze i opwekking ^ireet het
Besluit zult ^aemem Uw^ ̂ 1 jd*age te léverea .in ónze ^gemeeaschappe-

- ' - ^

!!! I! S T R I 'J D' - ^T E G E if H' E T C O M Ifl U N I S M E ,!!!!!
!!! rt D O E H E TP N U !!!!!

« . . . , . : Hoogachtend,
l" . ' , . . . ' ; WOBLD-ÖEGANISATi.ON-AlïTI-'C

w w n A n w• H.-VJ.A.V/.

• • . ' ' • * • . . - . . . - • .. - - ^.. ' j . . «

* • ' . ; - . - ; . ' . . _ , ' f c

Ondeïgetekeiïde '-;....•....;.............w.,,...... ...*.*......

toe' té treden tot de flW,Oi A. CV . J . ' _ü
' • » . : , — . ! ' . . . . . . . .... • - - r . . .

Zijn bijdrage ad.f. voor 19*30 werd heden gestort/
. pvejr^ejtchreven pp girorekening No. 4 8 7 O O ten name van

de Amsterdamse Bank N.V.:,Bijkantoor Nijmegen, onder vermelding
van "W.O.A.C. 1950%

(Datum en ondertekening)
Introduöties(namen en adrössen)
1.
2.



W O B L D- O E G ATJ I S A T I O N - A N T I - C O M M TT K I S M

«l W. 0. A, S

Poatglro 4/8 "f :Q O
• ; - teiij^aM^yan .Ac|..j^ï.?..>
Amsterdamse Bank KT. V

,Hijmegen> datum ppstmerk
Postbus r*M

P E B S Q.è U -L: I J E
• • . » t ' • ' . -

Zeer geacht $ :. Lezer (ep)
: •:'• '•• - ( , Hiermede

uw gewaardeerde i: aandacht - -.voor
Het is reeds lang
nationale
opnieuw Blijkt,

(ie- - -

wo rden
ot?
'

Meer dan ooit is: :het

pgénblïkken

,1*frwiöl iedere dag weer
' heil meer in zien

door^pratèi obit nog'

si»e „en hare
maatelorganisaties metterdaad : te gaari. best rijden^ want het staat on-
getwijfeld, vast, dat een PASSIEVE jHQUBIÏTÖ als-.éés der^vopraaamste
gotzajfcen Yalt aamte wij2iesa,w«sa,3?dïOQr het CoBÉp^isnïe in^de; hand
wordt gewerkt. . . . ^, ; /l . . . . . ; , ; , ,.: . ; . . • • . , ^[-l:^
Tejiëin'de lnu,^5<5k in óht aaiid^aan ̂ ëh steeds ur,gërite3( wordende
bestrijding van het Communisme meer Wrm en inhoud '°trè geven, werd
enige ' tij d gel eden -het einitiat lef. , genomen tot o r A i m van een

,org«ffiisatie (VW.O.Aiéöé%)>ïwelke zioh ;Uit,sl^itend ten doel; stelt,
het Communisme in al de vormen waarin het zich openbaart ,;met alle
daartoe geschikte middelen te bestrijden.
De organisatie, ,t;r,aoh;t haat dpel te berejik^^n, door:

. . ,

l.OVER DE GEHELE WEBELD ALLE KLUCHTEN TEGEN HET COMMUNISME

.2. BI J DE VERSCHILLENDE REGERINGEN ER OP AAN TE DRINGEN, DAT DE
' "COMMUNiÖTISCHE PAÏTTIJ EN MANTELORGANISATIES ONWETTIG WOBDEN

' .VMKLAARD'.
3.BESTRIJDING VAN COMMUNISTISCHE PROPAGAUDA.
4.ONDERSTEUNING VAN HET WETTIG GEZAG.

NADRÏÏ,KKFJtLTS .wojidt. naar .v.oxen. gebracht,,dat. .voorshands; geen namen
van initiatiefnemers kunnen wotden genoemd,terwijl pm dezelfde
r'ed'en'en' 'ge'eïr p'ers'o'onlijker c'prrésp<öïident'ie> •kaït vrordeh 'geaderd.
Juist hierin ligt de kracht yap, onze organisatie,omdat on4e tegen-
standers geheel in het onzekere worden gelaten J I J

• • • • • • " - ' '•- ' ' V .. ., V.:, • : •'•' ' • ' ' - • ' - Z.O.Z.

.__. .-^•i.^-_^L_- L — ™'--*. •-J--1; w-';.---• ;-; i-.^.^.^^'-;--^.-^-

(hierlangs afknippen) *u l r '

Deze strook als brief in te zenden aan:

P O S T B U S

Nr. ^ 4

N I J M E G E N . -



RAPPORT
Van BSV: 2

Bijlagen:
Bezocht: Velsen, 30-1-51
Betreft: W. O. A. C.

d B

ACD/
ACDno.

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

Copieën in: 6?2 -Velsen

Velsen beschikte over een gestencilde, in het Nederlands
gestelde circulaire Van de "World Organisation Anti Communism",
" W.O.A.C.", blijkens de tekst een nogal griezelig geval.
Als postadres wordt een postbus in Nijmegen genoemd. Daar boven-
dien de circulaires over het land worden rondgezonden, o.m. aan
Burgemeesters, veronderstelde Velsen, dat wij op de hoogte waren.
Dit blijkt nog niet het geval. Velsen zal een copie zenden.

30-1-51.

C



RAPPOKD/ A AN«

Van BSVs 2

ESV-no.:

Bijlag en ï

Besocht; Nijmegen, 6-2-1951

Betref t J "World Organisation
Anti-Comraunism", ( W . O . A . J S . ) »
postbus 94 Nijmegen.

I."* •s
ACI

2 2 ra 195Ï' )

Via BSV doorgezonden aan: AGENDA^
e-i

aan s

aan s

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

in'in. 6?2 " Nijmegen_ Zutphen>

ld. Nijmegen heeft onderzocht, wie de houder is
van Postbus 94 aldaar. Dit bleek zekere W.H.G. Bense uit
Zutphen te zijn. Zutphen berichtte, dat deze identiek is

" aan; Wilhelmus Hermanus Oarolus BENSE. geboren 16-7-1908
te Alkmaar, wonende van Hasseltstraat 18 te Zutphen. Hij
is contactambtenaar bij het Ministerie van Sociale Zaken
en omstreeks 1948 als zodanig aangesteld voor het rayon
Nijmegen en Omstreken. Werkte tevoren ook in Drenthe en
Twenthe.

Zutphen onderzoekt de achtergrond van de zaak en
zal, evenals Nijmegen nader rapporteren.

's-Gravenhage, Februari 1951.
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World Organisation Anti Communism
"W.O.A.C." te NIJMEGEN.-

Bijl.: één VHTROÜWEIIJK. -

C
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In aansluiting op bericht ID.VB. 16 dd.

26 Janueri jl. betreffende bovengenoemd onder-

werp, wordt dezerzijds hierbij toegezonden

een afschrift van de te Bussum van de I.D.

te Nijmegen ontvangen inlichtingen.-

" Einde
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laar aanleiding van de tJ toegezonden eixwalMre VRB de "World*
fltl-OÊBKaranisa «w»0*A.0»tt heb 1$ de eer ïï te beriehten»

dat bij onderzoek la komen rast te staan» dsi door*
Wilhelmus Henaanus Qsrolïis BllïSl, geboren te Alkjspar, 16 Jan

1908, wonende te Zfctphen, v**n Ha«s«ltstraat 18» bij Se Aosterdasise
B?*nk K*T«f Bijkantoor ÏTijHiegen» een girorekening is geopend» terwijl
hij een postbus heeft #an het HoofdpoatkRntolfc' té Mjiaegen»

Benaef die öonteetH»btenaar ia bij het linisterle wn Soeiale
2afc*&t is op 31 /l /t 941 *e Eatphen gehuwd net jSophie Johanna SNria
8aage*if geboren te Zntpfaan* 2T «!>*ra?»ri 1916* Uit dit huwelijk werden
4 kinderen geboren*

Itenae belijdt de 8*K* godsdienst en a i ju politieke oriëntering
is K»t*?*'

In de polltlepdmiaistratie te Zutphen i* niets ten nadele van
hem bekend* Hij werd* voor *ov«r bekend» nlraraér teraake enig »iadrljf
veroordeeld»

Van 1/10/1933 tot 1/5/1941 w«s hij te &*fc$»hen werkzak» bij de
Dienst v*m Sociale Zeken* Op 1/5/1941 werd hij aangesteld als ambte-
aasr bij het Seweatelijk Arbeidsbmream te wiipfrswijk* foen hij be«
last werd aiet de aitaending van .fffeeidera $8&$j Ifeltsl^nd, heeft hij

' ' '
ia sohoenen tö

ÏTR de bevrijding werd hij els «rabtenaar tenge»t«ld bij het
westelijk Arbeidsbttrem te Bos&en*. Bij reorganisatie vsn de
bare f *m* a te EBBaen en Assen w$rd hij vnnwege hl&t Ministerie v^n Socia-
le Zr-ken belast fflet de controle v«n de wwöht|flldregeliïig in de be*
drijven en was toen veelal werksaam in Twenté* Omstreeks 1948 werd
hij als eonteet man aangesteld bij het Ministerie ven Soolale Z^kwi,
fif d* steosverlening» voor hét ravon Ui joegen «n oestreken»

Boor de Politie te Zntphen betreffende d» elrötilwire nnder ge*
hoord. verklaarde Bense voornoead als volgtt

H In *F«li 1950 ben ik op uitnodiging toegetreden tot de "World*
Org«nl8ation*Anti^Ooammlsai**« Be persoon. diej»lj daartoe uitnodigde»
ken ik* Ik heb hem eohter op erewoord beloofIpbljn nar>ffl niet te noe*
men» zodat ik ÏÏ de«e naam niet k«n zeggen,

Bij toetreding tot genoemde vereniging b^Öraagt de janriljlróe
bijdrage miniassaa ?#2*50* Bit Hintsreoa-bedreg i$ men verschuldigd voor
aansohaffing insigne en administratiekosten. É» gelden moeten worden
gestort op girorekening Ho» 48700 ten nR»e v*?]! de Msterdamse B?»nk
f«T«» bijkantoor Sijisegen* on^er verraelding vaa «WWQ 1950",

Bij deze bankinstelling heb ik s&eif een |j®ökrekening* K# stor»
ting op tlW#0*A»0*w worden de gelden op mijn bankrekening overge»óhre»
ven* Pe«e bankrekening is te allen tijde ter |ftB*g*« Toor zover mij
bekend* is er momenteel nog geen b^nkaeldo, S*t sohrljven (stencir- •

ken ik» Vijfhonderd van dergelijke exeK^liarefi ssijn door raij verzon*
den aan de Kini0t«r*Pr«sid*itty de Ooramiss«ritsen der ioningin, de
Burgeajeesters in plaatsen met aeer d^n 3000 inwoners (plza, 300 ge»
meenten} en aan de Direotles vpn grote industriële ondemeialngen»

Het doel Vf*n de vereniging la het initiatief te neaaen tot kr^oht
dadige bestrijding v^n het oosjsonlsiae* Jte de aötle worden de n^aaen
v?tn de toegetreden leden aan de Burgemeesters der diverse gemeenten
van inwoning doorgegeven» terwijl tevens de gelden, welke plaatselijk
door de leden zijn verzameld, aan de Burgemeesters worden overgedra-
gen. Hierdoor krijgen de Burgemeesters de besohlfeking over een geor*
g^niseerde en betrouwbare kern tegen het "Oomjnttóilssie1» Het is wij
niet bekend, d^t de vereniging stPtaten en reglementen heeft. Ik ken
dese niet* wie de initiatiefnemers «ijn tot hét oprichten van genoea-
de vereniging iö alj «veneens nl$t bekend.tt

Tot dttsverre werden geen gelden ten behoeve vpn de "W*0»A*Ö*tt op
girorekening So* 48700 gestort»

Hijaegen» 10 f'ebrtprl 1951*
roor eensluidend afschrift» Be öoawiismRrls vm politie»

*
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Ik heb de eer U hierbij te
doen toekomen een afschrift van
een door de Heer Burgemeester
van Winschoten ontvangen circu-
laire, betreffende oprichting
van een "World-Organisation-
Anti-CommunismM, waarvan de ini-
tiatiefnemers wonende in Nijme-
gen.

Winschoten, 12-2-1951.



•. a -*'- s -•a Au t--i: --C:; é^m i";ïï n i s m

lestgiro • 4 >S' 7 'P O
. . ; - . • . * én -name _• van de--..;";
Aiisterdamsë :

l !

<

' ' Ëiërmede verzoeken wij enige: ogenblikken
Iw gewaardeerde aaaiacht vóor;h&t "v-èlgéndë:-'•'•'••' ':-: -T.:.30-; '"

Inter-
nsLtiönale Cömmtmïlme :wQ-3?d^^égtaiK^e|idV'3té^4l^ weer
opnieuw blijkt, dat 'grote Staatslieden er 'geen' neil meermin zien
met de le-i4®:-3?-f --.T^P- tit .r-y^e-rA^^e-laJk^ ^.t^l^fl^door praten ooit nog
tot over^eéfitè-lfèmisiia te- :l ' " :i ' ! ' ' ' ' ' "

'^ .mawtreloa?ganismtieaf
.::. -dngétw^f éM vri®st ,• dstt ^en

ï -waalf j§§t: staat
' 'éép^'tfér "Wornaam-

de

au-fc'' oóJ^n;.̂ ]!^ la4d,,,.aan;.Aen;;gt^^s-ur^^^
V^e,st)riiJdi]Sg -v^ f^et^lJQj^^a.^è.l'meer;, Ypr)^' en 'iijliQjii4^e. "g&^n, werd

enige' "tijd. geleden n«t ;ï^rfe;iatief 'genomen ;1sót "pp^lcWftóg-'Tan een
"organisat ie ' ( "W. O . A*Ö , *;),;,., ;' wglke, .̂ irela tlI^SIiüIJf iSïJjD 'IfifiÉf ' DplÉÈi STELf ,

' "het Communisme in al de vormen waarin het ̂cn openbaart i" met alle
d'aasrfeoe ges ohikt e middelen 1?e-; " ' •'"•'••"• H ;1

Ï3ë organisatie tfaent "haar 'doel 'té' bereiken door:' ' ~' "-•••••-. '•
1. OVER DE GEHELE WERELD ALLE KRACHTEN TEGEN HET COMMUNISME' ' '

2 . BIJ DE VERSCHILLENDE. REGERINGEN ER , OP -AAK .TE DRINGEN , DAT DE
COMMUNISTISCHE TAltó--fflr-:=ÉÖ*fHEibatófIÖA'ïïïiS ONWETTIG WORDEN
VERKLAARD.

3. BESTRÏÏiriffG-VAIï COMMUNISTISCHE PROPAGANDA.
GEZAG.

NADRUKKELIJK wordt, naat voren gebracht, dat voorhands geen namen •
van init'ia'ti'efnëmers kunnen worden genoemd, terwijl om dezelfde
redenen geen persoonlijke correspondentie kan worden gevoerd.
Juist hierin ligt de kracht van onze organisatie, omdat onze. tegen-
standers geheel in het onzekere worden gelaten ! ! !

' ...... ,;,':':v;.;,,- " -v ..-:^i(' Z-0-z.

(lii.erlangs afknippen) ._ , r v ,

T •-"• •-••'•• -•••- •- .i-'-'.'' -•-

.stjrook, als brief in-te

NIJMEGEN.-
".;."::"~ :TL T. -T/



Wel _ligt;;het; if. he,$ voernemem van ge. rljsidi^gote*1 0rga®i§a'?bie de
namea: van: degeaea welke tot de organisatiewen toegetreden, in
vertrouwelijke vorm^dopr ;fee geven aan H*H.__Burgemeesters der di-
verse gemeenten van inwóiiiöj;, waardoor d"@ze~öezagüdragers de be-
schikfcing zullen: "kr^geiT o¥er de namen van alle personen, die zich

-f.bfreJJ-.hebbf n..verklaard aan een doelmatige 'bëstrijdiagJvaa het
CompBLn4.smeamftfif;te willen werken. Dit puat iflvzefinibelïangryk, om-
dat hiermede tevens in_iedere gemeentë^lejigaJënlsEag^wöïÖ gelegd
van een georganiseer3e~en betrouwbare.kern tëgenc_het^©gfimunisme.^
Een ieder die zich bereid .ve.rkla.ar t tot de organisatie "W.O.A.C.^
toe te treden, neëmt-hierdGö'r" O';BI.' de verplichting op zich, ^;
PERSOONI.KK WEER TENMINSTE X BETROUWBARE PERSONEN UIT EIGEN ZRING
BB Dl "W.O.A.Ö." TE INTRODUCEREN, ,$HWEJ1 ;1E KIEUW TfESlSlEDENEN

. rWEER IN GELÏÏKE GEILST MOETEN HANDELEN, ENZ. ENZ.
Wij mogen Ü tens3b©£te.„ «Iriasandï im overweging: geven.,;OHU: eens niet
te ,aarzelen met rhet jiemen ^an Uw..beslissingr v?antr.óc5k Uw daadwer

1 :;;- : i-_ Së3^jkévstfe^|i;^s^ö£%fbè;§ !

JMX A. C . w
k^n; ^-i^iterst '1$ -ejavouêi^e awJ3t@-.^esohi-ed«n id^or .invulXing :van

c^j|deBftaa^de- -str^ojkï'; w.ei|̂ e i€8A€fr ••• -g«el-«;t,en J ©:6!Btvért/':w0iidit cinge zonden
r-^aa^Q-a^TB^^-NQ-^^^'^-lSi^ ::Y5.ea?de;3?e ;mdr«;Baanduiding
Ü wordt verzocht tegelijkertijd Uw bijdrage jte. willen. sto>t«h of

. - . - . , . , - ^ r . f r ,.,, . - . - . . . , ,,, . ,., • ... « len
is,; alhq^e-lj, 4iet, ̂ verplicht ,r uit pro-
:';g'éweöst r!?S*-:;-*'..J'" ;, :' ;' '.^';;.';'';'.!":

Het is onze oprechte- :wep!&;, ,dat U -ha: ;de'2e ;o:pw.ekking direot het
besluit zult nemen Uw bijdrage te leveren in onze gemeensehappe-
lijke — " ; ' -•'^ ••'•:- •-• - - • - • • • • ' : - - ' • • . - . - - - • :- : " • • • • • ' •••-••^ :-•-

..-•.•> • • !,-•• ' • - • ; • • j • • - , v1--, v : • • - . : - ' : : : :.",- • • . - • ' • • • : • ? .-:. - - ' : ' : • ; • : • / ..-.',. v o . ;
!!!!! S T R U D T E G E N H E J;i.;C !M;-lt M ' U :JTfJfc:-S. M E , ! ! ! ! !

',!:! !-rt';;;^;:': ;.. ,:; ;;. *

Ondergetekende,

wonende te . ,

wanst toe te treden tot de "W.O.A.C.".
ZJjïf^üd'r'age-ad-v-'f V- ';t ::;i"v' ::'-voo¥ull5Ö 'werd heden gestort /
overge^qimeven; 03) ^girorekening No. 4 8 7 0 0 ten name van
de Amsterdamse Bank N.V. , Bijkantoor Nijmegen, onder vermel-
ding van-- "CJé. A. O. " 1950".

-•. ffi^.-MMllT'! (Datum en ondertekening
Intröduct"ie"s "(hamen en adressen)
1.
2. -



aan: B.VI
van: MS

bijlage: pamflet
betreft: Uittreksel uit verslag bespreking Trans-

formatorenfabriek W.Smit en Co d .d . l
Februari 1951

Door relatie werd mij overhandigd een pam-
flet, hetwelk hij 25 Januari j.l. had ontvangen.
Het betrof een pamflet uitgegeven door de World-
Organisation-Anti-Communism. Relatie vond het
betreffende pamflet zeer verdacht, daar noch een
adres noch namen van een bestuur worden genoemd.
Hij zag het meer als een poging om een inventarisa-
tie te houden van hen die het communisme bestrijden
of willen bestrijden, ten einde bij een eventuele
omverwerping van onze huidige democratische rege-
ringsvorm over deze gegevens te beschikken om
de aan het communisme vijandige personen te kunnen
arresteren. DMS deelde mede, dat hem de organisatie on-
bekend was, doch dat hij hierover navraag zou doen
en t.z.t. zou berichten of deze organisatie al of
niet betrouwbaar was. Relatie deelde verder nog
mede, dat het hem bekend was, dat diverse personen
in het Oosten van het land hogergenoemd pamflet
hadden ontvangen.

EMS, 7 Februari 1951
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n.e,v, verzoek van
President No. 109492 in CO 103003

11 Juni 51* ;

B 10949S -

VU Allo 4

V E R T H O U W S I IJ K.

In antwoord op TJw ra p pel dd, 15 Fel Jl.f No. 3786
Af a. Kabinet en met -verwijzing naar tl» hetzelfde onder-
werp betreffende brief Fo« 3726 Af&. Kabinet van 17 April
1951, heb Ik de eer Uwe Excellentie het volgende mede te
delen,

H®t onderzoek ter
heeft geen nadere opheldering versohaft

o-ver <3e leiding ®n de «asaenatelling van de w#o*A.C.,

Behoudens de in begin 1951 plaats gevonden ver-
spreiding vtn de TT bekezsde oiroulair© werd generlei op-
treden van de W,ör&é0» aseer

HST HOOFD Y^N DB DIENST

Mr, H»w. Felderhof

Aan Zijne Bxoellentie
d« 7i00*i!iniate
Minister 2«>nder Portefeuille»
Ministerie van Binnenlandse Zaken
te



l

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN

NR.37261 AFD.
Vervolg
OTBIBKKOP SCHRIJVEN VAN

17 April 1951, no. 3726.''r ^
BETREFFENDE

Anti-C oranunistische
organisatie*

' s-Gravenhaj

NIE.' .K.

PAR:

MEN GELIEVE BI] HET ANTWOORD NAUWKEUI
HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN t
NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TÉ VERMELD

e, 15 Mei

et.

Ü L /J

|Hnr* "̂  -—¥*•* i^pfyuafv*. " /QA£j rü'*
Ik moge U hierbij mi ja terzijde vertjjTLa./ *

aohrijven in herinnering brengen, met het verzoek,

de beantwoording daarvan wel te -willen doen bespoa

digen.

POKTEFEUILLB
Voor de Minister,

l AAN:
/ de Heer Hoofd van de Binnen-

landse Veiligheidsdienst.

9994 - '49



M I N I S T E R I E VAN B I N N E N L A N D S E ZAKEN

NR.3726 AFD. Kabinet

's &ravenhage,17 April |«1.

vervolg
BERICHT OP SCHRIJVEN VAN

12 Maart 1951, nr.3369
BETREFFENDE

Anti-oomramistische
organisatie MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAUWKEURIG

HET ONDERWERP. DE DAGTEKENING EN HET
'"' NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN

Met verwijzing naar/Uw schrijven van
28 Februari ;)!., ns 103005, verzoek ik U
mij mede te delen, welke resultaten het
voorgenomen nader onderaoek heeft opgeleverd,

iter,
ERAAL,

Aan
het Hoofd van de B.V.D.

'2 3 APR. 1951
MUM*»»*

ACD'

9994 - ' 49



A--.K: o
M I N I S T E R I E VAN B I N N E N L A N D S E ZAKEN

NR2369 AFD. KabinetBERICHT OP SCHRIJVEN VAN ^ *-O /<

28 ïlebr.1951,nS 103005
BETREFFENDE Anti- *s Gravenhage, 12 Maart

Communistisehe Organisatie.
m

/
&, -A "V

MEN GELIEVE BI) HET ANTWOORD NAUWKEURIG

NUMM" VAN PIT ^-HRIP"^ TF VFRMFIOFN ^^"^ J- J»

18 MRT 1951 Hierbij doe ik U ter kennisneming
i , , „ —_—..—. T — toekomen afschrift van een rapport

ACD// -t/ «v 1 kö'fcwölfc de Commissaris der Koningin
« °^3 l in d e p-royiT^nle TPi-TeslATid van dfi TVnnn

-

OP K
ACD/ '

/- DAT/

_>' PAR:

±eur-Generaal , fgd» Directeur van
Politie, te Leeuwarden ontving.

AART JJE MUrSTER 'V'lÖMBÏÏÏKEHLAErDSE ZAKEI
'& ^opr de MföihSter,
ij^?_;v iJB^^^EMRIS-CT^ERAJili ,

^ S- / y '

>

«-Ou.

Hoofd van de Binnen-
landse Veiligheidsdienst.

9994 - '49



afschrift

GEHEIM

Kaar aanleiding van de ü toegezonden circulaire van de "World-
Brganisation Anti-Communjismtt -W.O.A.C.- heb ik de eer TJ-̂ fee berich-
teA, dat bij onderzoek is komen vast te staan, dat door :
. r r Wilhelmus Hermanus Carolus Ben se., geboren te Alkmaar, 1 6 Juli
1908,~wbnende te Zutphen yo van Hasseltstraat 18, bij de Amsterdamse
Bajik;N.y. Bijkantoor Nijmegen, een girorekening is geopend, terwijl
'hij een postbus heeft aan het Hoofdpostkantoor te Nijmegen.

Bense, die contactambtenaar is bij het Ministerie van Sociale
Zaken, is op 31-1-1941 te Zutphen gehuwd met Sophia Jöhanna Maria
Haagen, geboren te Zutphen, 27 Januari 1916. Uit dit huwelijk
werden 4 kinderen geboren.

Bense belijdt de R.K. godsdienst en zijn politieke - oriëntering
is K.V.P. * "••--' • -'' '

In de politieadministratie te Zutphen is niets ten nadele van
t hém bekan d. Hij'werd, voorzover bekend, nimmer terzake enig mis-
drijf veroordeeld".

*O c Yan 1-10-19!J3 tot 1-5-1941 was hij te Zutphen werkzaam bij de
Dienst voor Sociale Zaken. Op 1-5-1941 werd hij aangesteld als ambte-
naar bij het Gewestelijk Arbeidsbureau te winterswijk. Toen hij be-
last werd met de uitzending van arbeiders naar Duitsland heeft hij
zijn ontslag genomen, Nadien kwam hij in betrekking bij een gros-
sier in schoenen'te !s Gravenhage, Ha de bevrijding werd hij als
ambtenaar aangesteld bij het Gewestelijk Arbeidsbureau te Emmen»

Bij reorganisatie van de Arbeidsbureaus te tomen en Assen werd
hij vanwege het Ministerie van Sociale Zaken belast met de controle
van de wachtgeldregeling in de bedrijven en was toen veelal werkzaan
in Twoibe.

Omstreeks 1948 werd hij als eontactman aangesteld bij het Mi-
nisterie van Sociale Zaken, afd.Steunverlening, voor het rayon
Nijmegen en omstreken̂ .

Door de politie te Zutphen betreffende de circulaire nader
gehoord, verklaarde Bense voornoemd al» volgt :

"In Juli 1950 ben ik op uitnodiging toegetreden tot de "World
Organisation Anti Communism". De persoon, die mij daartoe uitnodigde
ken ik. Ik heb hem echter op erewoord beloofd zijn naam niet te

V noemen, zodat ik U deze naam niet kan zeggen»Bij toetreding tot ge-
noemde vereniging bedraagt de jaarlijkse bijdrage minimum f 2,50,
Dit min.-bedrag is men verschuldigd voor aanschaffing insigne en ad-
ministratiekosten. De gelden moeten worden gestort op girorekening
nS 48700 ten name van de Amsterdamse Bank N.V. bijkantoor Nijmegen,
onder vermelding van "Woae 195©". Bij deze bankinstelling heb ik
zelf een bankrekening. Na storting op Woae worden de gelden op mijn
bankrekening overgeschreven. Deze bankrekening is te allen tijde ter
inzage. Voorzover mij bekend is er momenteel nog geen banksaldo,

Het schrijven (stencil-afdruk), ondertelaend met "World Organi-
sation Anti Communiaf - W.O.A.C.- ken ik. Vijfhonderd van dergelijke
exemplaren zijn door mij verzonden aan de Minister-President, de
Commissarissen der Koningin, de burgemeesters in plaatsen met meer
dan 5000 inwoners (plm* 300 gemeenten) en aan de directies van grote
industriële ondernemingen.

Het doel van de vereniging is het initiatief te nemen tot
krachtdadige bestrijding van het communisme. Na de actie worden de
namen van de toegetreden leden aan de burgemeesters der diverse ge-
meenten van inwoning doorgegeven, terwijl tevens de gelden, welke
plaatselijk door de leden ẑ jn verzameldjaan de burgemeesters worden
overgedragen. Hierdoor krijgen de burgemeesters de beschikking ©ver
een georganiseerde e» betrouwbare kern tegen het 9@ommumismett.

Het is mij niet bekend? dat de vereniging statuten en reglemen-



ten heeft. Ik ken deze niet. Wie de initiatiefnemers zijn tot het
oprichten van genoemde vereniging is mij eveneens niet bekend."

Tot dusverre werden geen gelden ten behoeve van de W.O.A.C.
op girorekening n£" 48-700 gerstort* ~

c t
-. Nijmegen, 10 Februari 1951.

< Dec Commissaris van Poli t ie:,
t get, J.Th.Vel.tman.

Voor eensluidend afschrift, _' _ \e Chef van het Kabinet van ' ' . .

de Commissaris der Koningin ' ' ..' "
in de- provincie Friesland, " • • >.
(get.) Hartung»

Overeenkomstig het oorspronkelijke,
DE SOËCRÈTjfilS-GEHBRJÜfli VABT HET

'BOTEULOTDSE ZAKEN , r
' • • v -



DEPARTEMENT VAN BINNENLANDSCH

vervol*
ACOf A? j &

OP SCHRIJVEN VAN N R. 3220 A F D. Kabinet

30 Jan.1951, n§ 2986 Kabinet
l /

BETREFFENDE JO^3" 'S-GRAVEN H AGE. 21 Februari

Anti-Communistisohe Organisatie.
is» 51 .

NIET O.K.

DAT:'?
| PAR:

MEN GEUIEVE BIJ HET A N T W O O R D N A U W K E U R I G
HET ONDERWERP, DE DAGTEEKENINS EN H FT
NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN. Vertrouweli jk

Ten vervolge van mijn brief van 30 Januari jl. n 2 2986,
deel ik U mede, dat ook van de Commissaris der Koningin in
de provincie Groningen afschrift werd ontvangen van een
zelfde rondschrijven van de World Organisation Anti Commu-
nism, als U reeds bij mijn hoger aangehaalde brief als
bijlage werd toegezonden. .

Teneinde te voorkomen, dat aan een oproep van een
mogelijk niet bonafide organisatie gehoor wordt gegeven,
veraoek ik U het onderzoek terzake 20 mogelijk te willen
bespoedigen en mij van het resultaat daarvan in kennis
te stellen.

EB MIHl ZAKEN,

i- i ••
.*•• »

Aan

het Hoofd van de Binnenlandse
Veiligheidsdienst.



MINISTERIE VAH
BIHNSHLAÏTDSE ^AKEH • s-Gravenhage, 26 Februari 1951.

Javastraat 60.
Ho.: 10J005
BijL i —

Betr. * Hbrld Oreanisation j)I
Anti-CoLaiauniara .

In antwoord op Uw schrijven dd. JQ Januari j.l. No. 2986
Af d. Kabinet, betreffend» hot in raargina vernielde onderwerp on
act verwijzing naar uw hetzelfde onderwerp betreffende schrijven
van 21 Februari j.l. Ho. 5220 Af d. Kabinet, heb ik de eer Uwe
Excellentie mode te delen» dat hst nog niet ie mogen gelukken
omtrent de leiding en de samenstelling van de in hoofde dezes
eonoamde organisatie nadere gögevons te verkrijgen.

'tfel is gebleken, dat de postbua 94 te Nijmegen, waar in
de circulaire naar wordt verweaen, ten name staat van een te
.iutphen woonachtige contact-ambtenaar bij het Ministerie van
Sociale <£aken* Beae j eraoon heeft opgegeven op uitnodiging van
een kennis tot de W.O.A.C. té zijn toegetreden, doch van de
organisatie van de W.O.A.C. niets af to weten, statuten en recle
mentcm nooit £iöüien te hebben en, behoudens de bedoelde kennis,
geen personen 'te kennen» lie de organisatie lolden of daarvan
deel uitmaken.

De üestencilde circulaire betreffende de f. O.A.C, werd
door hem verzonden aan de Burgemeesters van gemeenten met meer
dan 5000 inwoners, de Cosaniasarisaen der Koningin, de Ministar-
Prösident en aan de Directiea van grote industriële onaemeinin-

Voorsover aan de hand van de beschikbare ^egevena ian wor-
den geoordeeld .r.aaict de W.O.A.C. geen aar» aeriouae indruk, in
varband vsraarinede gewezen kan worden op het feit, dat de circu-
laires "persoonlijk" îjn gxssteld, doch in open enveloppe als
drukwerk worden veracnden en in de tweede plaats op de tegen-
strijdigheid, dat volgens de circulaire de tegenstanders omtrent
de leden der organisatie, etc. in het onzekere zullen worden
gelaten, waarbij dus een «eer göheim optreden voorstaat, terwijl
evon verder wordt aangeraden het insigne openlijk te dragon.

In afwachting van hat resultaat v&n het voorgenomen verder
oriderüoek geven de beschikbare «̂ïJQvefta m. i. voldoende aanleiding
ora de wenselijkheid van toetreding tot de W. O.A.C, voorlopig
ernstig in twijfel te trekken.

Het Hoofd van de Dienst

(T.
ür. H.?, ïfelderiiof

Excellentie
de Heer Minister van
Binnenlandse daken,



M I N I S T E R I E VAN B I N N E N L A N D S E ZAKEN

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN

BETREFFENDE »s Gravenhage, 30 Januari
Anti-Comnruni sti sche organisatie.

NR.2986 AFoJKabinet

1951 .

2 bijl.
MEN GELIEVE BI) HET ANTWOORD NAUWKEURIG
HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN HET
NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN

Hierbij moge ik U doen toekomen
in afschrift: het schrijven van de
Commissaris der Koningin in de provincie
Friesland van 26 Januari jl., n= 53a,en
in originali: het daarbij behorende rond-
schrijven van de World-Organisation-
Anti-CoBununi sm.

i
Gaarne word ik omtrent Uw bevindin-

gen nader ingelicht.

DE MINISIER VAH BIHTNEITLANDSB ZAKEN,
Voor de Minister,

DE SBCEE£ARIS-G!

l.S.-G.

Aan

het Hoofd van de

n̂landse Veiligheidsdienst

9994 - '49



AFSCHRIFT

LEEUWARDEN.
COMMISSARIS DER KONINGIN Telefoon 35-u

IN DE
PROVINCIE FRIESLAND

KABINET

No. -53^

Onderwerp: Anti-communistisch e organisatie.

Heden ontving ik een ongedateerd lersoonlijk sehri-j-
ven van de World-örganisation*Jtoti-G0m$un isni, welk sehrij--
ven evenwel in een open enveloppe als drukwerk werd toege-
sondes-.

Hierin wordt een ieder opgeroepen om lid te worden
van bovengenoemde organisatie, die zich ten doel stelt het
eoramunisme met alle geschikte middelen te bestrijden.

Be weinig serieuze wijze, waarop deze circulaire ia

?6steld, doet de vraag rijeen of men hier mét een bona-
ide organisatie te doen heeft.

Ken der burgemeesters in Friesland, die dit schrijven
eveneens ontving opperde bij mij de mogelijkheid, dat zi«h
op de2e wi jze voor ae conraunisten een geschikte gelegea-
heid voordoet om «3r diegenen» die anti*eom3ïa!taist B i ju te
registreren. ?

Ik zou het op prijs stellen te raogenv er-nemen of op
Uwer Sxoellentiis departement of ««llidhr^e Binnenlaat «e
Veiligheid s Dienst meer van deze zaak bekend ia i ik «luit
hiertoe een afschrift van mijn schrijven en een tweetal
exemplaren van bedoelde circulaire in.

De Commissaris der Koningin
in de provincie Friesland»

H.P. Linthorst Homan.

Voor eensluidend afschrift,
de Chef van het Kabinet,

46K Zijne Sxocllentie de Minister
van Binnenlandse Zaken.



W o r l d - O r g a n i s a t i o n - A n t i - G o m r n u n i s m

Postgir,o'"l).870Q , : . ' - , ' : ' . _ • ' ; Nijmegen. d&tum_postïïierk
'ten. name van 5e , . , f. ' " ' , . , ' ' .', . Postbus I &• 94, '".''.'.

' " ' ' ' ' ' ' ' ' '
Bijkahtö'ör' Nijmegen. ~'~:--'--'V'.;-

"Zeer g'eachté 'Lezer'Ces,'), ' ' , • ' . i " " V . ' J

; . - , , ' H i e r m e d e verzoeken «1^ enige ogenblikken
Uw gewaardeerde 'aandacht 'voor het' Volgenüe.' ' " '
Het iS-Fefejfs lang duidelijk, welke' dpelstell^en do,,or ,he.t Inter-
nat ionale ,C!ömmün i'smë" woifcjen nagestreefd, 'terraijl ie^er e,. dag weer
opnieuw "blijkt, dat grote''Staatslieden er geen heil 'meer in zien

r met de leiders van dit Verderfel i jke ' st'éTsel door praten ooit nog
\t overeenstemming te komen.;_ ; _ _

, . . , M e e r ' d a n L i ó Q i t ia-het,THAHS NOODZAKELIJK, h et Communisme ! e n ' = h ar e
mantelor,gan-isat ie.s metterdaad te gaan .bes t r i jden^^want het staat
ongetwijfeld,. vast,, dat een -PASS lEVE^HOyDdM 'als • een 'der voornaam-
ste oorzaken valt aan te :wi jzen ,owaardoór het Communisme 'in de
hand w:ordt gewerkt*, , . ; ' r " v -• ^ . ; .:> • - , •-•• '•' . •
Teneinde 'n 'u , o'ók in ons land, aan 'een steecis urgenter w^ord,ende

1 • • bes t r i jd ing-van h' e't 'Communisme t me er vorm en" inhoud te geven, werd
een

het Communisme in al de 'vormen waarin het zich openbaart, met alle
Daartoe geschikte middelen te bestrijden',
De or^gaiiisat ie tracht haar doel te bereiken 'door: "
1. OVER DE GEHELE WERELD ALLE KRACHTEN TEGM- EET

SAMEN TE BUNDELEN." " '- - r • •
2. BIJ DE VERSCHILLENDE REGERINGEN' ERiQEUAN TE DRINGEN;' DAT DE

COMMUNISTISCHE PARTIJ EN -MANTSLORGMISATIES ONWETTIG Vil ORDEN
VERKLAARD.

5. BESTRIJDING VAN COMMUNISTISCHE PROPAGANDA.
£. ONDER^TEUN:ING VAN HET,WETTIG GEZAG.
NADRUKKELIJK wordt paar voren gebracht, dat voorshands geen namen
van initiat iefn éme'r'S' kunnen worden genoemd, t e rwi j l om dezel fde
redenen geen persoonli jke correspondentie kan woraen gevoerd.
Juist hierin ligt de kracht van onze organisatie, omdat onze tegen-
standers geheel in het onzekere worden gelaten l U

z.o.z.

(hierlangs afknippen)

Deze strook, als- brief in te-zenden aan:

. „ . - . - , " J , " - ' ' , • - . , . ' ' ) P Ö ' S T T ' B Ü s . .,'"/ , " ' • ' '

N IJ M E'Ö'E'r .'- ;



r l , ' , L •• U - ' . , " . ' j

Wel ligt het in h e t - voo-rnemen van- de leiding de-p organisatie de
namen van degenen welke tot desorganisatie zi jn toegetreden, in
vertrouwelijke vorm. Spor'të'. gsven/aan H.H» Burgemeesters der di-
verse gemeenten van inwoning, waardoor deze ü-e zag s drager s de be-
schikking ,§ia.llen krijgen over de namen van alle :]?er,spnen^ die zich
berèi^ hebh0ji. Vjérklaard aan een doelmatige fees^ijfling i^an- het
Communisme mede te willen werken. Dit puïjt ,i,s z'e,#r.;.]Vé^a]pgri jk, om-
dat h iermede tevens in iedere geme ent ë ' j3.e grond s.lagi^örfit gelegd
van een georganiseerere en b~eTrouwbare"rkern tegen 'het 'Gommun isme.
Een ieder die zich1' berei^-verklaart-tot de organisatie "W. O.A.C.*
toe te treden, neemt hierdoor o. m. de yerpliehting .,pp zjeh.
PERSOONLIJK WEER TENMINSTE 2 BETROUWBARE ' m'SGNÉrÜTT EIGEN KRING
BIJ DE "W;.Q.A>C." TE BfTRpDUQE™, .TERWIJL DE NIEUW TOEGETRED IJNEN

"'
Wij mogen ^^enslqt tg dragend in- oyervi,e,g,ing, g.evp, ^nu eens niet
te aarzeleri-:me,t hét-nemeia; vaïl ün^b^eglis.siïig,, .w^nt ,ogk;.Uïs ; 'daadwer- -
kel i ike; st'eun " is oft ontbeer l i 3 k .voor het .wslslagën t a n ^ o n z è actie II
ÉR;MMj&R'pTE,BE^ \- ', j l ."..',.:

_WIJZEJ|M_TOETHEDpjT0T_DE -OH§iJNI§AT-IE-i_. ! • : ' O .
Toetreding tot de ;Worldr:Oi?ga.nisat ión-Atit i-Gommm isffl •{"Vv-.O.A.G." )
kan ©p^uiferst eènvoudig'e w i j z e 'geséMieden dooi1 'invulling van
onder-staandeJ strokk,. melke.Lond'erigêsl©ten ie0mvèrt l wórd t ' ïfigezonden
aan PöstbuQwN8';9l|.< te: Naijmegen^f.zoridér'ijvêrdere adr'.ës&an duid ing.
U wordt verzocht tegeli jkert i jd Uw bijdi?ag9^te willen storten of
overschrLiyen gp^glr.oi^e^en.irig ¥^,]i B...7 0,-ö 1^en name/ van . -,ö& Amster-
datris^Bank^.V. Bij|ta^tppr:N^m9*g.êA«r*0nde.r ve'rjfielding.Tia'ri ' W.O.A.G.
1950', , waarn/a''.-!:^.!,.^ Q.ia;^(pnq,,pfSlGN5;ia,ari,.U^al w prd, en. toegezonden .

'Het d,ragen.„van ditvirisigne -is,: a'lhöeïïé], nie,t".¥eppliGht, uit pro-
•pag-anda-opgpunt ' " ' ' "
Het is onze oprechte' w é n s j ' d a t :U .na^dézè opwekking direct het
besluit zulj; nemen -Uw bi jdrage te leveren .in .oaze 'gemeenschappe-
l i jke • ' • • ; ' • ' - • ' - "

I H i r S T R I J- D T E G 'E N 'H;E,T; G O M ' M I T N . I ' S M S !!!!!
t . ' • : U! M D 0.;.E _H_E : T_,NVlJ!n •

'" "•"-"•" ; ' = '*"~ = = * = "= ' ' : • , . " . c. '
. • ! . • - : . . ; • - Hóogaehtend, .'^•^.' . - :

* • • • • ' ' • 'WORLD-ORGANISATION-AÏÏTI-GOmftJNISM

Ondergetekende
w on end e t e . . . . . . . . . . .r .
wenst toe te treden tot de ," .W.O.&.C."
Zi jn b i jdrage ad f. : ; voor 19^0 werd heden gestort/
overgeschreven op giroreicen ing n2 li 8 7 O O ten name van de
Amsterdamse Bank N;Y./ Bi jkantoor Nijmegen, onder vermel-
d i n g v a n ".W.OU.G.Ï950". &

' ' ' ' _ ' • • _ _ _ (datum en ondertekening)
Introducties (namen en adressen)



MINISTERIE YAH
BIBÏEHLA.KDSE ZAKEH

HO. :B 105004
Betr.: W.O.A.C.
VII AV 2

CO 10300?

B-öraveBhage, 21 juli 1951

DIBISTSEHEIM

Ia aansluiting op mijn schrijven d,d. 9 Maart 1951 be-
treffende de World Organisation Anti-CoaanuniBa (f*O.A.C.)
moge ik 0 net navolgende berichten.

Het onderzoek terzake heeft geen nadere opheldering ver-
schaft over de leiding en de samenstelling van de W.O.A.C..

Behoudens de in begin 1951 plaats gevonden verspreiding
vaa de ü bekende circulaire werd generlei optreden van de
W.O.A.C, neer waargenomen.

HOOPD 7AI SB DIENST.
lamens de «e,,

k.

Aan de heer Korpschef
vaa Gemeentepolitie
te
» K t- * l I.



CO 103003 r

IttHISfBBII TAJT *s-öravenhage, 9 Kaart 1951.
BIKHEBLABDSE SAXEI

H©, i B 103004

B«tr.: W.O.A.C.

VII AV 2

Kaar aanleiding van het gestelde in Uw schrijven
d*d. 29 Januari 1951 aioge ik U berichten, dat dezer*
zijds een onderzoek wordt ingesteld naar de World
Organisation Anti-Comaamism.

Zodra mij de gegevens omtrent deze organisatie
bekend zijn, zal ik ü terzake inlichten.

Voorshands lijkt het mij niet wenselijk deze or-
ganisatie op enigerlei wijze te steunen.

HBÏ HOOPB 7AH BB DIEHSf.
Hamena deze,

Aan de Heer
Korpschef van Politie
te
ft B E B S !• l.



Seleen, 29 Januari 1951.

Onderwerp:

«F*O.A.C. gevestigd te Nijmegen*

MENSTSEHEIM

-2

ïK'ÏJl

ACD/
DAT?^

Op 25 Januari 1951 werd door de Heer Burgemeester dezer gemeente

bijgevoegde circulaire ontvangen, blijkens inhoud afkomstig van de

"World-Organisation-Anti-Communism" (W.O.A.C.) gevestigd te Nijmegen,

Postbus no.94.

Baar deze organisatie alhier niet bekend is en te voren hiervan

nog niets werd vernomen, zou ik hieromtrent gaanne worden ingelicht.

e i n d e .



Aan de Heer van Maanen
Via H.B.

Ingevolge Uw afspraak met B VII, doe ik U bijgaand
conceptschrijven toekomen.

(B VII)
if

, H.B., 24 Februari 1951.



CONCEPT

i.v.m. CO 103003

No. :

Betr.J World Organisation
Anti-Communism.

In antwoord op het gootoldo eet Uw schrijven d.d.
no.^/^/betreffende het ii?marginev«rmelde onderwerpy
heb ik de eer Uwe Excellentie feo^volgcndey^Te liexiüLluii;1

Postbus 94 te NijmegenjiSsiat ten name van Wilhelmus
Hermanus Carolus Bense, geboren te Alkmaar 16-7"1908, wonen-
de te Zutphen, van Hapseltstraat 18, contactambtenaar bij
het Ministerie mn/̂ ociale Zaken. Op politiek en crimineel
gebied staat BjjS&g- gunstig bekend.

ennis toegetreden tot de W.O.A.C..
_w van de W.O.A.C. AD aan Donoo niotc

e^trcrffe*-,

statuten en reglementen blijtet hi-j nooit gezien te
hebben en behoudens de vô eâ edSoedfde kennis van homf acgt
tó^ geen personen te kennen, die de organisatie leiden of
daarvan deel uitmaken,

gestencilde betreffende de W. O.A.C., werd
door Bêae verzonden aan de Burgemeesters van gemeenten/
met meer dan 5000 inwoners, de Commissarissen der Koningin,
de Minister President en aan de Directies van grote indu-«-
-«•triële ondernemingen.

Het onderzoek̂ aagr""leiding on Damonotolling dor W.O.A.Q
wordt nog

•/•
og maakt de W. O.A.C, .op mij geen zeer serieuze

indrul , geaien het feit, dat de circulaires "persoonlijk"
zijriï doch in open enveloppe als drukwerk worden verzonden
en in de tweede plaats, /dat volgens de circulaire de tegen-
standers omtrent de leden der organisatie,
. _. , , ̂  ÏSmf

zekere zullen worden gelaten, ̂
etc.
x

d
. in
<x«C^cA
^

het on-

i, terwijl even verder wordt aangeraden het insigne
openlijk te dragen. ^WvL



- 2 -

lijkheid van
ernstig in twijfel te

éfe de wens e--
de W.O.A.C, voorlopig
trekken.

24 Februari 1951.



" PROVINCIE NOORD-BRABANT
KABINET VAN DE
COMMISSARIS DER

KONINGIN

Bijl: 1

C

Ag. Nr. 141 Kabinet*

Onderwerp: World-organisat ion Anti-Communisi» "W.O.A.C." .

Antwoord op brief van:

NIET U.K.
ACD/

'sHERTOGENBOSCH, 31 Janu
Bi] beantwoording dagtekening .n nummer te vermelden
•n op de «welopp. h.l woord KABINET.

1951.

> 2 Ftt 1951

ACD/
Van de World Organisation Anti Communisme "W.O.A.C."

ontving ik het hierbij gevoegd schrijven, waarin de aan-
dacht wordt gevraagd voor haar doelstelling om het Communis-
me in al de vormen, waarin het zich openbaart, met alle
daartoe geschikte middelen te bestrijden.

Ik meen goed te doen ü hiermede in kennis te stellen,te-
meer daar ik de indruk heb dat deze circulaire over het ge-
hele land verspreid is en mogelijk onder het mom van boven-
genoemde doelstelling communistische of aan het communisme
geparenteerde organisatievormen schuil gaan.

DE COMMISSARIS DER KONIÏJGIN
IN DE PROVINCIE NOORD-BRABANT,

AAN
HET HOOFD VAN DE BINNEN-
LANDSE VEILIGHEIDSDIENST
TE

's GBAVENHAGE.
Javastraat 68.

Nr. 9 - ÏND



CO 102307

B,102307

1

W.O.A.C.
VII AV 2

9 Februari 51

DIEffSTGEHElM

Maar aanleiding van het gestelde ia uw sekriJveA d. d.
31 Januari 1951 moge ik g berichten, dat dezerzijds een
onder 33 o ek wordt ingesteld naar de World Organisatie» Aati-

Zodra mij do gegevens omtrent deae organiaatie bekend
zi,jn, aal ik 0 terzake inlichten.

Voorshands lijkt het «ij aiet wenselijk dease organisa-
tie op enigerlei wij se te steunen.

HËf HOOFD TAI Dl DIE55T.
' Soaen»

Aan d* Heer Korpschef
van Politie ran Opaterland
t*
B B E Ï S Ï E R 2 W A A S.



POLITIE GEMEENTE OPSTERLAND

Hoofd Binnenl .VeiligheidJ

Javastras't 68

No.

Bijl.

3-GRAYENHAS3

BEETSTERZWAAG, 31 Januari 1951.
Tel. No. 310 (K 5126)
Buiten bureau-uren en b.g.g, Gorredijk 364 (K 5133)

Onder Toezending vsn bijgaand pamflet van
de "World - Oranisation - Anti -Communis m"
heb "̂k de eer ïï te verzoeken mi;} wel te wallen
mededelen hetgeen U omtrent deze organisatie
"bekend is en of deze organisatie onze bijzondere
belangstelling verdi ent .

Bijgaand pamflet ontving ik met uw antwoord
gaarne terug.

De



CO 102283

MIBISTEHIE VAI
BIHHEHUHDSE ZAKBI

10. s B 102283

Betr.} 1.0*4.0.
VII AT 2

B-Gravenhage, 9 ?ebruari 1951

DIEHSTGBHEIM

Kaar aanleiding van het gestelde in uw schrijven d.d.
O Januari 1951 no« 8. 599 aoge ik 0 berichten, dat dezer-
zijds een onderzoek wordt ingesteld naar da World Organisa-

Zodra mij de gegevens omtrent desa organisatie bekend
«al ik ö terzake inlichten*
Voorshands lijkt het mij niet wenselijk deze organisa-

tie op enigerlei wijze te steunen.

, HBÏ HOOÏB VAI DB DIKHSf.
y Ra&ens deze»

Aan de Heer
Hoofdinspecteur van Politie
te
B A A B H.



G. 599.
&

-1 FEB.1951
Onderwerp: World-Organisat ion- Anti-CtammunismB.

V E R T R O U W E L I J K ^

Ik heb de eer U te "berichten dat dezerzijds
een circulaire werd ontvangen van bovengenoemde organisatie, ge-
dateerd, Nijmegen, datum postmerk, Postbus nr.94, met verzoek
om toetreding tot deze organisatie. De bijdrage voor de organi-
satie kan geschieden door storting of overschrijving op giro-
rekening No.48700 ten name van de Amsterdamse Bank, N.V. Bijkan-
toor Nijmegen, onder vermelding van "W.O.A.C.11 1950". Namen van
initiatiefnemers worden niet in de circulaire genoemd.

Ik moge U verzoel^mij te willen berichten of
Uwerzijds gegevens omtrent genoemde organisatie bekend zijn.

Desgewenst gal de circulaire aan U ter inzage
worden toegezonden.

Aan de Heer Hoofd van de Dienst
t e "s-G R A V E N H A a E .

Baarn, 30 Januari 1951,

"N



Ho* 5P_

>. 1822

Bijl.: 1.

Ond.: W. O. A. C.

31 Januari 1951.

/.//•ƒ / //ƒ /./ff

// %f f j " , ,

DIENSTGEHEIM

Hierbij heb ik de eer U - mogelijk ten overvloede - te ;
doen toekomen een afschrift van een door de Burgemeester dezer!
gemeente ontvangen gestencild schrijven van de World-Organisa-
tion-Anti-Communism (W.O.A.C.), naar de inhoud waarvan ik U
moge verwijzen.

OP KAAftï
r-1 FEE 1951

ACD



B 102278

AV 2

W.O.A.C.

CO * 102278

9 februari 51

I t ? ••• " r- r» ,—. ,- jyy

Naar aanleiding van net gestelde in uw schrijven, d.d.
27 Januari 1951 no. 179 aoge ik U berichten, dat dezerzijds
een onderzoek wordt ingesteld naar de World Organisation
Anti-Coajwinism.

Zodra ai j de gegevens omtrent deze organisatie bekend
aijn, aal ik ïï teraake ialicnten.

Yoorhaads lijkt het mij niet wenselijk deze organisa-
tie op enigerlei wijze te steunen*

SBÏ HOOFD ?AI DB DISHSf.
7 Kameaa deze.

Aan de leer
Korpschef van Politie
te
SlIEDSBCHT



ƒ GEMEENTEPOLITIE SLIEDRECHT

195f
Aa het Hoofd B.V.D.

- Javastraat 68,
t.

DEN HAAG.

DIENSTGEHEIM.

Uw kenmerk

Onderwerp :

Uw brief van Ona

179
SLIEDRKCHT,

27 Jan.1954.

Op Donderdag 25 Januari 1951 ontving
ik een schrijven, waarvan ik u hierbij een
afschrift doe toekomen.

Ik verzoek u mij - zo mogelijk - nade-
re inlichtingen over bedoelde organisatie
te willen verstrekken.

De korpschef
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GEMEENTE-POLITIE - LEERDAM

NO. 158a LEERDAM, 4 September/ 1951
.. Nieuwstraat 31

..l1*e Tel.155-47
4

X. i?

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN:/

9-2-1951 no. 102207.

ONDERWERP;

¥.O.A.C.

Dj Bnstgeheim

ACB/
Met Uw brief van 9 Februari 1951

no.102207 berichtte U mij,dat door Uw
Dienst een onderzoek zou worden ingesteld
naar de World Organisation Anti-Communism
waarna de gegevens aan mij zouden worden
doorgegeven»

Ik moge U thans verzoeken mij te
willen berichten wat aangaande deze orga-
nisatie bekend is geworden.

•{.De Inspecteur van Politie,
*f* ^m*****"

O^ Boomgaard).

Ministerie van Binnenlandse Zaken
te
's-G- r a v e n h a g e *



ID. 2012.
TJw Mr. 102207."' "
Betr. "W.O.A.C.".
Verbinding No. 36.

tol
VERTROUWELIJK.

NIET O K.

PAR:

\ W*

ACDj
Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 3 Februari

jl. betreffende de circulaire "W.O.A.C.", heb ik
de eer U bijgaand te doen toekomen een rapport be-
treffende het dezerzijds ingesteld onderzoek.

Ook hier kwamen meerdere aanvragen om inlich-
tingen betreffende deze organisatie binnen. Heden
werd eenzelfde rapport ingezonden aan : " "
Korpschef Gemeentepolitie te Geleen,
Commissaris van Politie te Kampen,
Commissaris van Politie te Bergen op Zoom,
Korpschef Gemeentepolitie te Winterswijk,
Burgemeester te Oist,
Commissaris van Politie te Bussum,
Korpschef Gemeentepolitie te Alphen a/d Rijn,
Commissaris van Politie te Zwolle,
Commissaris van Politie te Delft,
Commissaris van Politie te Haarlem,
Korpschef Gemeentepolitie te Tiel,
Groepscommandant Rijkspolitie te Heiloo,
Korpschef Gemeentepolitie te Katwijk a/Zee,
Burgemeester der Gemeente Itten,
Burgemeester te Nijmegen, naar aanleiding van de
aldaar ingekomen verzoeken om inlichtingen van de
Burgemeester te Hardinxveld,
Burgemeester te Medemblik,
Burgemeester te Middelburg,
Procureur-Generaal te Arnhem.

Nijmegen, 12 Februari 1951.



Waar aanleiding van de II toegezonden circulaire van de
"World-Organisation-Anti-Communism "V'/.O.A.G." heb ik de eer ü te
berichten, dat bij onderzoek is komen vast te staan, dat door :
Wilhelmus Hermanujs Carolus BENSE. "geboren te Alkmaar, 16 Juli 1908,
wonende "te Zutpnen, van Hasseltstraat 18, bij de Amsterdamse Bank
-N.V., Bijkantoor Nijmegen, een girorekening is geopend, terwijl hij
een postbus heeft aan het Hoofdpostkantoor te Nijmegen.
Bense, die contactambtenaar is bij het Ministerie van Sooiale Za-

. ken, is op ZÏ/JL 1̂ 41 Le Idulj-Hiüu gehuwd~met Sophia Johahna Maria
Haagen, geboren te Zutphen, 27 Januari 1916. Uit dit huwelijk wer-
den 4 kinderen geboren.
Bense belijdt de R.K.godsdienst en zijn politieke oriëntering is
K.V.P.
In de politieadministratie te Zutphen is niets ten nadele van hem
bekend. Hij werd, voor zover bekend, nimmer terzake enig misdrijf
veroordeeld.
Van 1/10 1935 tot 1/5 1941 was hij te Zutphen werkzaam bij de
Dienst van Sooiale Zaken. Op 1/5 1941 werd hij aangesteld als ambte-
naar bij het Gewestelijk Arbeidsbureau te Winterswijk. Toen hij
belast werd met de uitzending van arbeiders naar Duitsland, heeft
hij zijn ontslag genomen. Nadien kwam hij in betrekking bij een
grossier in schoenen te 's Gravenhage.
Na de bevrijding werd hij als ambtenaar aangesteld bij het Geweste-
lijk Arbeidsbureau te Emmen.
Bij reorganisatie van de Arbeidsbureau's te Emmen en Assen werd
hij vanwege het Ministerie van Sociale Zaken belast met de controle
van de wachtgeldregeling in de bedrijven en was toen veelal werk-
zaam in Twente.
Omstreeks 1948 werd hij als contact man aang'esteld bij het Ministe-
rie van Sociale Zaken, afd. Steunverlening, voor het rayon Nijme-
gen en omstreken.
Door de Politie te Zutphen betreffende de circulaire nader gehoordj
verklaarde Bense voornoemd als volgt !
"In Juli 1950 ben ik op uitnodiging toegetreden tot de "World-Orga*-
nisation-Anti-Communism". De persoon, die mij daartoe uitnodigde,
ken ik..Ik heb hem echter op erewoord beloofd zijn naam niet te
noemen, zodat ik II deze naam niet kan zeggen.
Bij toetreding tot genoemde vereniging bedraagt de jaarlijkse bij-
drage minimum f 2,50. Dit min>,<-bedrag is men verschuldigd voor aan-
schaffing insigne en administratiekosten. De gelden moeten worden
gestort op girorekening No. 48700 ten name van de Amsterdamse Bank
N.V., bijkantoor Nijmegen, onder vermelding van "Woac 1950".
Bij deze bankinstelling heb ik zelf een bankrekening.
Na storting op "W,O.A.C." worden de gelden op mijn bankrekening
overgeschreven. Deze bankrekening is te allen tijde ter inzage.
Voor zover mij bekend, is er momenteel nog geen banksaldo. '
Het schrijven (stencil-afdruk), ondertekend met "World-Organisation-
Anti-Communism "W.O.A.C.", ken ik. Vijfhonderd van dergelijke
exemplaren zijn door mij verzonden aan de Minister-President, de
Commissarissen der Koningin, de Burgemeesters in plaatsen met m@er
dan 5000 inwoners (plm. 300 gemeenten) en aan de Directies van
grote industriële ondernemingen,
Het doel van de vereniging is het initiatief te nemen tot krachtda-
dige bestrijding van het communisme. Na de actie worden de namen
van de toegetreden leden aan de Burgemeesters der diverse gemeenten
van inwoning doorgegeven, terwijl tevens de gelden, welke plaatse-
lijk door de-leden zijn verzameld, aan de Burgemeesters worden
overgedragen. Hierdoor krijgen de Burgemeesters de beschikking over
een georganiseerde en betrouwbare kern tegen het "Communisme",
Het is mij niet bekend,'dat de vereniging statuten en reglementen
heeft. Ik ken deze niet. Wie de initiatiefnemers zijn tot het op-
richten van genoemde vereniging is mij eveneens niet bekend.."
Tot dusverre werden geen gelden ten behoeve van de "W.O.A.C." op
girorekening No. 48700 gestort, Nljmegen, 10 Februari 1951.

DE COMMISSARIS. VAN POLITIE,
O". Th. Veltman.



CO 102206
MIHISÏXRIE V AS

2AK2H '8-Gravenhage, 20 September 1951*
lo. t B102207.

World Organisation of
" (W.O.A.O.)»

B VII WK 3.

In antwoord op Uw schrijven no. 158a van 4 September
1951 moge ik ïï berichten, dat da W.O.A.O. na da verspreiding

da bekende circulaire in het begin van dit Jaar gaan ver-
tekenen van activiteit haaft gegavan.

lat onderzoek terzake heeft aangetoond, dat da W.Q.A.C.
niet meer la dan aan lege organisatie. Tan enig politiek-
extremisme ia niat gebleken.

H007D TAI BI DIEH3Ï
f laaana da»e,

Aan da haar Korpschef
van gemeentepolitie
te
£ g E R B A M .

J. G. Crabbendam



CO 102206

MIHI3TSHIE

lo. i B 102207
8131.1 1
Bit*.: f.OJU

VII AV 2

s-örayenhage, 9 Februari 1951*

Baar aanleiding ran het gesteld* in uw schrijven d.d.
29 Januari 1951 no* 158 aoge ik Ö berichten, dat de«eraijda e
een onderzoek wordt ingesteld naai' d» World Organiaatlon

Zodra mij de gegerons oatrent de«e organisatie bekend
«i Ju, aal ik ü teraake Inlichten.

lijkt het mij Riet wenselijk de*e organisa-
tie op enigerlei wij «e te steunen.

HET HOOFD 7AI m DIES3T.
Hanens daze,

Aaa da Heer
Inspecteur van Politie
te
L E E H B A M.



CO 102206

BIHfiESiAÏTDSS

»S. t B1022JG7

letr.ï W.O.A.G.
VII AV 3

1951.

»

7an vereohlllead» zijden wordea mij circulaires
toegeaondan van de "World Organisatie» A&ti-C&BBaaleft*
(W. O.A.C.), Postbus 94 te Hijmcgsn.

Xede ter bevestiging van bet telefonisch onderhoud
d. d. 2 Februari 1951 oog* tlf. 7 rarsoaken mij eatrent deze
organisatie 20 uitvoerig mogelijk te willen do«n

HSf HOOFD TAN Dl DIENST.
9 Hamen» dese,

Aam de Heer
Commissaris van Politie
te
S I J M E G E H .



GEMi E - LEERDAM

r S'*
29 Januari 1951

« 31

VERÏROUHELIJKÏ

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN:

ONDERWERP:

Inlichtingen,

Hierbij heb ik de eer U te doen
toekomen een door de Burgemeaster dezer j
gemeente ontvangen circulaire van de "W.O.A.C
Ik moge U,onder terugzending van genoemdf j

•\n mij te berichten wat
te Uwent aangaande deze instelling bekend
is o,a. in hoeverre deze zaak te vertrouwen
is.

De Inspecteur/van Politie,

Boomgaard).

Bijlagen: 1.

- het Ministerie van Binnenlandse Zaken,
te
* 8-Gravenhage.



GO 102206

20 September 51

B 102206.

B YII WK 3.
^ V' -öBBBB-aKÏSsi1̂

\ J^*^

World Organiaation of
Anti-Comatmism (W.O.A.O.).

Ten vervolge op mijn schrijven no. 102206, d.d. 9 Fe-
bruari 19̂ 1 aoge ik 0 berichten, dat de W.O.A.O. na de ver-
spreiding Tan de bekende circulaire in het begin Taai dit Jaar
geen verdere tekenen van activiteit heeft gegeven.

Het onderzoek tersake heeft aangetoond, dat de W.O.A.O.
niet meer is daa een lege organisatie. Tan enig politiek-
extremisme is niet gebleken.

HBT HOOPD TAI DS DIEÏ3T
dese,

Aan de heer Burgemeester
de Gemeente Bongen.

J- G.



NTE JONGEN

'31 JAN. 1951
VERTROUWELIJK

Aan
het Departement van
Zaken,
Afd. binnenlandse veiligheid,

NIET U.K.

te
IPAR:

'S-GRA.VENHA.ffE.

C
No.

Onderwerp:
Inlichtingen.

DONGEN, 27 Januari 1951

Met toezending van bijgaande

circulaire zou het mij aangenaam zijn,

zo mogelijk, nadere inlichtingen omtrent

de organisatie te mogen ontvangen.

DE BURGEMEESTER VAI DOHGB1I,

Typ JMS
Coll:

v
V V
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BIHHEIIAKDSÏ ZAKEH

10. «B 102142

Betr.t W.O.A.C.
VII AV 32

CO 102142

's-Gravenhage, 9 Februari 1951

DIEH3T&EHEIM

Vaar aanleiding ram kat gestelde in uw schrijven d.4.
26 Januari 1951 80» &* 3011 naga ik 0 berichten, dat dasar-
zijde «an onderaoak wordt ingaatald naar da World Organiaa-
tion Anti-Coiaaunisa.

Zodra mi| de gegeveae oatrent daasa orgamiaatia bekend
zijn, zal ik f teraalta inlichtan.

Voorshands lijkt het mij niet wenselijk daaa organisa-
tie op enigerlei wijae te steunen.

, ̂
,SBT HOOfB TAN DB BIÜTST.
* Haiaens deze»

Aam de Haar
Goamiasaris van Politie
ta
2 l O I L g.
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PO LITI E
Lombardstraat 4

Tel. K. 5200-4444
(2 lijnen)

Aan da Haar Commissaris ran Politie

xAan da Binnenland»» Veiligheidadienat
- 68

Uw kenmerk

Onderwerp

Uw brief van Ons kenmerk

Datum Januari $1

Ik heb da aar ïï te berichten, dat doop aan
meeater ran aan nabarigo geme«nt« «nige tijd geledan ean
aahri^Tau l» ontvangen van d« World Opgani»atïon Astl- Coa>-
rauniata» woarran «en afsoUrift Wernarana gaat.

Dit aohrijven blijkt t« zijn verKondaa alt Ni^tw-
gan, terwijl antwoord wordt iogewaoh* bij Poattaa IK»* 94 ta
Ni3nag«n an areBttiöla contributie moet worden «aatort op
girorekening no. ^?00 ten aan» van in Atwierdamaalia Bank
N.V., Bijkantoor Nijmegan.

Oaarna sal ik vwmaaw» wat 0 otatrant genoemde
Organiaatia au oratrcnt da baatuaraladaa Aaarran bekend ia
of bij onderzoek bekend mooht worden.

Da Ootamiaaaria van Politie,

( I.Bergsraö ).

Bijlagen:

K 1157 - 451088



102137
MIHISTESIE TAB

BIKHEHIAHD3E SAKEH

Ho. t B 102137

Betr.t W.O.A.C.

W/ f) i/i

' a-Gravenhage , 9 Februari 1951 .

Vaar aanleiding van het gestelde ia UW schrijven d. d.
27 Januari 1951 moge ik ü berichten, dat dezer» i j da een
ondersoek wordt iogesteld naar de World Organisatie» Anti*
ComntoniBa.

Zodra mij de gegevens omtrent deae organisatie bekend
zijn, aal ik U terzake inlichten,

Voorshands lijkt liet mij niet wenselijk deze organisa-
tie op enigerlei wijze te steunen*

,HEf IOOFD YA» DB BIBISf .
7 Ramene deze,

Aan de Heer
Ooiamisaaria van Politie
te
Z A M P E H.



Kampen, 27 Januari 1951.

Hierbij heb ik de eer U te doen
toekomen een afschrift van een door de
heer Burgemeester dezer gemeente ontvangen
schrijven.

Daar de inhoud van dit schrijven m.i.
zeer zonderling is, heb ik de politieke
Nijmegen verzocht een onderzoek te willen
instellen en mij te willen inlichten omtrent
vermelde organisatie. Men kon mij voors-
hands geen inlichtingen verstrekken, doch
het spoor leidde in deze naar Doetinchem.

Gelijkluidend afschrift is ter
kennisneming gezonden aan:
de heer Procureur-Generaal, fgd. Directeur
van folitie, te Arnhem.

"30 JAN. 1951

ACD/A///'



CO 102017

MISISfEEIB ?AH •s-Gravenfcage, 9 Februari 1951
BIHHE5LA.ITDSK ZAKEI

Ho. tB 102020

Betr.s W.O.A.C.
VII AV 2

Haar aanleiding van bet gestelde in uw schrijven, d,d.
27 Januari 1951 m>. 214 moge lic U Berichten, dat dezerzijds
een onderasoek wordt ingesteld naar de World Organisation
Anti-Oommuniem.

Zodra mij de gegevens omtrent dese organisatie bekend
zijn, aal ik U teriale inlichten.

Voorshands lijkt het mij niet wenselijk d e 55 e organisa-
tie op enigerlei wljae te steunen*

.HST HOOPD VAN DE DIERST.
> Namens deze,

Aan de Heer
Korpschef van Politie
te
M A A S t S » S D I J K.



gemeentepolitie Wlaartens
NO. M.
ANTWOORD OP BRIEF VAN:

ONDERWERP toezending brief van
de World-Organisation-Anti-
B|JL i m Gomiaunism.

MAARTENSDIJK cu.) 27 Januari 1951.
TELEFOON NO. 205
KENGETAL K 3401

VERZC
EEN!

AAN

'-afil.EENZ-ELFB6M~e.RIEF SLECHTS
NDERWERP- TE BEHANDELEN EN BIJ BEANT-
:DING DATUM EN NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN

fj 9 JAN. 1951

*c
Ter ^er oriëntatie doe ik U nier-

bij toekomen een afschrift van een door
de Heer Burgemeester van Maartensdijk
ontvangen gestencild schrijven van de
World -Organisation-Anti-Comniunism.

Gaarne verneem ik of bedoelde or-
ganisatie bij U bekend is en of deze
werkelijk een zodanig doel nastreeft,
dat finantiële steun is aan te bevelen.

Van meerdere activiteit in deze
geest is ter plaatse tot heden nog nietï
gebleken.

De Inspecteur-Corpschef van Politie,
H.Klaassen.

A a n
het Hoofd van de Binnen-

l] land se Veiligheidsdienst
'•'ava straat 68

- G r a . v e n h a g e
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\" »
Ref. IB* YB. 16. Bussum, 26 Januari 1951,-

World Or'ganisation Anti Oommunism
T'W.O«A«C." postbus 94 Mjmegen.-

Bijl.: één.
VERTROUWELIJK. -

Met toezending van bijgaand afschrift van

een te Bussum ontvangen drukwerk van bovenge-

noemde organisatie te ÏTijmegen, wordt dezer-

zijds bericht, dat wij heden de verbinding te

Nijmegen om uitvoerige inlichtingen nopens de

initiatiefnemers van de tf W.O.A.O." hebben ver

zooht.-

Te zijner tijd zullen wij U met de afloop

van het aldaar in te stellen onderzoek in ken-
nis stellen.-



V.
E 2&MI

1s-öravenhage, 9 P«bruari 1951.

DIENS TSEHEIIi

Haar aanleiding van het gestelde ia B* schrijven, d.4.
26 jAimKri 1951, awgc ik 0 berichten» dat de sera i J de ees

wordt ingesteld naar de World Organisation Aati-

sx
10. :̂  102018

Betr.: W,O.A.C.

Zodra mij de gegevens omtrent deae organiaatie bekend
zijn, aal ik f terzake inliobtea, •

TcHHNsaaadB lijkt het ai j niet wenselijk deae
tie op enigerlei wijae te steunen.

HET HOOFD VAS DE DIEHST.
•y Kaa«n0 deae,

Aan de Heer
lorpsohef van Politie
te
H A R D E R W I J £.



In Harderwijk is een gesten-
cilde cifjeulaire verspreid door de "World
Organisation-Anti-Coromunism W.O.A.G.**, ken-
nelijk gevestigd te Nijmegen. (Postbus no.gij.).
Het geschrift ITS. niet ondertekend.

Daar het niet uitgesloten is, dat hier-
achter een communistische actie verborgen is,
verzoek ik u, mij hierover in te lichten.

Te uwen gerieve voeg ik het geschrift hier-
bij, doch ik zal het t.z.t. gaarne terugont-
vangen.

Harderwijk, 26 Januari 1951.



MISISTKRIE ?AS
BIBHEILAÏÏD8E ZAKE»

W.O.A.C.

GO 102017
•s-öravenaage, 21 juli 1951.

In aansluiting op «ijn aebrijven d.d. 9 Februari 1951 be-
treffende d* World Organisatien Antl-Com*anie* (W.O.A.C.)»
BOge ik 0 het navolgende beriohten.

Bet ondersoek terzake heeft geen nadere opheldering ver-
schaft over de leiding en de aamenetelling van de w.O.A.C..

Behoudens de ia begin 1951 plaata gevonden verspreiding
van de ü bekende circulaire werd generlei optreden van de
W.O*A.C. meer waargenomen.

HET HOOFD TAI Dl BIBIST.
Kamene deae,

Verzonden aan:
K.v.P.Harderwijk (no. 102018)
C.v.P. Gouda (no. 102017)
K.v.P.Maartensdijk (no. 102020)



KÏHÏSÉERIB ?AH
BINHEHIAÏTD3E ZAKBH

10» i B 102017
»m»i 1
Betr.i W. O, A.C.

VII AV

GO 102017

, 9 fafcroari 1951.

laar aanleiding ran h«t gestelde in Uw acfcrijven, d. d.
27 Januari 1 951 no. 9 neg« ü ÏÏ berichten, dat daeeraijda
een onderaoek wordt ingaateld naar d* World Organlsation
Anti-Commonia».

Zodra mij dt geadTens omtrent d«a« organisatit bekend
«al ik 9 teraai» inliohtea.
Voorshanda lijkt Ittt mij »i*t wanselijJc d*ae organisa-

tie op enigerl»! wl Ja» te ateun«n.

' ƒ HBt SOOfB TAI DB DIEB8T.
> Bam«as

• '
Aam d* Heer
OomoissariB van Politie
te
O Q ü D A.



Ve rt rouwelijk.

No. &.
t—*1^

/•/ .f^64* /

Betreft "World-Organisation-Anti-Communism

"W.O.A.C." te Nijmegen.

R a p p o r t .

"ï 7 JAN. 1951.

/waarvan een exemplaar
hierbij gaat,

Door bovengenoemde organisatie.worden circulaires /

verzonden met verzoek een bijdrage te willen storten

voor het bestrijden van het communisme.

Namen van initiatiefnemers worden niet vermeld.

Daar in Gouda ook aan verschillende personen een cir-

culaire is toegezonden, wordt dezr=r%ijds verzocht te

willen doen mededelen, of het hier een bonafide organi-

satie betreft. De circulaire wordt na behandeling terug

verwacht. Gou&a, 25 Januari 1951*


