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Hierbij doe ik U toekomen een schets, betrekking hebbende 

op de parterre van het gebouw Heemraadssingel 185 te Rotterdam. 

Dit gebouw werd enige tijd geleden door de c.P.N. aan de 

E.v.c. overgedragen. 

De parterre echter wordt bezet door de administratie en 

abonnementen afdeling van "De Waarheidn • 
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1 
Uit ' -g_ 'J)..ft'..... l
Ag.no.: .:.krf:..J.Y.'.5/. .... ël..
Voor {;)�_J.S.-6 . ..-. 

· · 

!laar aanleiding van Uw sqhrijven, d.d. ?.8-?-49, .J.1;0.

46209 gehei!Tl, woT'dt het navolgende gerapporteerd: 
Het perceel Haarlemmerstraat 47 te Leiden, is eigen

dom van de familie RAMB, manufacturenhandel alhier. 
Deze familie bezit de Duitse nationaliteit en werd 

. direct na de bevrijding geinterneerd. De afdeling Leiden 
1van de C.P.N. heeft toen met goedvinden van het Mili-
1 tair Gezag, bedoeld winkelpand gehuurd voor de prijs 
1 van f.620,-- per 3 maanden. 

f ,1 1 I J Het_ huurcontract, dat gesloten was voor de tijd van 
f)tq<,w-v�'4 1 jaar, werd ondertekend door de communist Johannee 

.U,..
( 

.1pku .k'/)tRAAR, geb. te Leiden, 25-5-84, wonende te Leiden, Haag-
1 weg 33. 

Deze betaalde ook de huurpenningen, welke vermoed elijk 
werden afgedragen aan een zekere BROUWER, die door het 
Beheersinstituut te Leiden ale beheerder was aangesteld 
voor de zaak R.AMB • 

.i!:en en ander ia thans moeilijk te controleren, omdat 
het Beht5e rsinsti tuut alhier is opgeheven en BROUN �'R, 
voornoemd OV'e rl eden is. 

Nadat de familie RAMB weer in vrijheid was gesteld, 
heeft daze bedoeld pand weer betrokken en heeft deze

da helft van het perceel toegewezen gekregen. Het overi
ge gedeelte bleef ter beschikking van "De Waarheid". 

De huur voor "De Waarheid" werd toen teruggebracht 
tot f.100,-- per maand. 

Aanvankel1.jk-werden de huurpenningen voldaan uit de

/
opbrengst van de verkoop van kranten en wsrd het tekort 
betaald uit de afdelingskas der C.P.N., afd. Leiden, 
welke na de bevrijding door haar illegale werk nog wel 
over contanten beschikte. Vermoedelijk zijn later, toen 
deze bron was uitgeput, da huurpenningen voldaan door 
het krantenbedrijf "De Waarheid". In de winkel werden 
uitsluitend kranten verkocht, terwijl de afdeling in het 
daarboven gelegen woonhuisgeneelte, bestuursvergade�in
gen, scholingsbijeenkomsten etc. hield. Tevens was daar 
gevestigd het redactiebureau, dat werd bezet door H.van 

� 
)

(
1 W.ELZEN, Ejjà�el.Uk .. I'.�.d�s�eur. _van .9� Waar)le.id_ alhie...r ...' Dezerz s wordt aangenomen, dat de huur van het 
pand na Mei 1946, geheel ten laste kwam van het dagblad 

f
De Waarheid". Er zi jr1 enkele aanwijzingen verkregen, 
at de opbrengst van de couranten-verkoop gescheiden 
er� gehouden van de inko�sten der partij-�fdeling. 

De huur is tenslotte opgezegd door H.van WELZEN voor-
noemd en o�streeka half Septe�ber 1948, is het pand ge-
heel ter beschikking gekomen van de fa�ilie RAMB, ter
wijl de inventaris van de winkel is overgebracht naar 

_ge woning van H.van ��LZEN 1 �9J11�pks��a�� 11 alhier. 
Volgens ui tlaiingen van verschillende personen uit 

, , . t·.u-j.,
� 

1 
de C .P .N. alhier, moest de/ winkel worden �pgehe-yen, �m-

' i>Jd»� j dat deze door verlies v..&n abonne's op de Waarheid, met 
L �r rendabel was .;'1>e familie RAMB beweert nimmer een 

huurcontract te heb"ben gezien of ontvangen. Of dit con
tract zich wellicht bevindt bij de bescheiden van het 
Beheersinati tuut, die van leiden naar ·, a-Gravenhage zijn 
overgebracht (Korunginnegracht 30), is dezerzijds niet 
onderzocht. Meerdere gegevens omtrent deze aangelegen
heid, zijn dezerzijds niet bekend geworden. 

Leiden, 22 Maart 1949. 
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!Jaar aanli:iding van Uw schrijven, d.d . ?8-?-49, 10.

462 09 gehdiJTI, wo.,...dt het navolgende gerapporteerd: 
Het perceel Haarlemmerstraat 47 te Leiden, is eigen

doJT1 van de familie RAY.B, manufacturenhandel alhier. 
Deze familie bezit de Duitse nationaliteit en werd 

direct na de bevrijding geinterneerd. De afdeling Leiden
van de C.P.N. heeft toen l'C'et goedvinden van het Mili
tair Geza�, bedoeld winkelpand gehuurd voor de prijs 
van f.620,-- per 3 maanden. 

, , ,{ Het huurcont.,...act, dat gesloten was voor de tijd van
� 1 jaar, werd ondertekend door de communist Johannes 

'/ !RAAR, geb. te Leiden, 25-5-84, wonende te Leiden, Haag
t weg 33. 

Deze b�taalde ook de huurpenningen, welke vermoedelijk
werden afge11ragen aan een zekere 'BBOUWER, die door het 
Beheersinstituut te Leiden ale beheerder was aangesteld 
voor de zaak RAt�. 

�en en ander is thans moeilijk te controleren, omdat
het Beh�e rsinsti tuut alhier is opgeheven en BROUR �'R, 
voornoemd overleden ia . 

Nadat de familie RAM.B weer in vrijheid wae gesteld,
heeft daze bedoeld pand weer betrokken en heeft deze 
de helft van het perceel toegewezen gekregen. Het overi
ge gei,ael te bleef ter beschikking van "De Waarheid". 

De huur voor "De Waarheid" werd toen teruggebracht 
tot f.100,-- per maand. 

Aanvankelijk ·werden de huurpenningen �oldaan uit ds

,
opbrengst van de verkoop van kranten en werd het tekort
betaald uit de afdelingskas der C .P .N., afd. Leiden, 
welke na de bevrijding door haar illegale werk nog wel 
over cor1tanten beschikte. Vermoedelijk zijn later, toen 
deze bron was uitgeput, de huurpennir.gen voldaan door 
het krantenbedrijf "De Waarheid". In de wirU<.el l'lerden 
uitsluitend kranten verkocht, terwijl de afdeling in het
daarboven gelegen woonhuisger.eelte, bestuursvergaderin
gen, schoïingsbijeenkomsten etc. hield. Tevens was daar 

, gevestigd het redactiebureau, dat werd bezet door H.van 
,x; 
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W ELZEN, Q_laat�e).�J.k _r�o_act��_r var1 de 'f!aar)l�id_ alhie..r... 
Deze:rzî"Jas wordt aangenomen, dat de huur van het 

pand na Mei 1946, geheel ten laste kwam van het dagblad
�De Waarheid". hr zi jr1 er.ikele aanwijzingen verkre

.

gen, 
at de opb�engst van de couranten-verkoop gescheiden 
erd gehouden van de inko�sten der pa�tij--fdeling. 

De huu� is tenslotte opgezegd door H .van W�LZEN voor
noemd en o�st.,...eeks half Septe�ber 1948, is het pand 
heel ter beschikking gekomen van de fawilie RAMB, ter
wijl de inventaris van de winkel is overgebracht naar 
9e woning van H!van �§J,�E�1 
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a eze oor ver es ..Y..an a onrie s op e aar ei , me 
l�r rendabel was�i>e familie RAMB beweert nimmer een
huurcontract te hebben gezien of ontvangen. Of dit con
tract zich wellicht bevindt bij de bescheiden van het 
Beheerainati tuut, die van leiden naar ·• s-Gravenhage zijn
overgebracht (Koninginnegracht 30), is dezerzijds niet 
onderzocht. Meerdere gegevens omtrent deze aangelegen
heid, zijn deze�ijds niet bekend geworden. 

Leiden, 22 Maart 1949. 
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Voor : .. cr.1:L�15.6. .... .. . 
De leden van het D .B., alsmede J .Hoogcars e esloten 

in het district spreekbeurten te gaan vervw.len. Schalker zal de 

bui tcngomeenten voor zi jn Z'ekening nemen. To:r' voorbereiding van 

dozo spreekbeurten is een groep gedaan in de 1cggers va11 ''De 

Woarhoid0 • \/eerts was ir.. verband hiorrucdc o:peedl"'agon om de 

ondor.?er:pen te verzamelen, \'1clke de CPB in de gemeenteraden heeft 

behandeld. De besluiten en voorstc1len van de PvdA moesten hier 

vooral narden bijgozocht. 

-

Tijde.ris een vergadcrir.g vsn de Dircc·tie-raad van 11Dc Waal'heidtt 

wc1"d bekend gcr'r-akt dat hot nieuwe WaarheidsgelJouu �'Fcl:lx 

:t.::ori·t-tsn op 1 Augustus i2.s. in gebruik Zt:'.1 î'10rc1cn e;eno1 en • 

.tumvankelijk had men het plan dit gebouu op 1 :!ei -to openen. 

"Ds \fäarhoid0 heei't in het nieuwe gebouw de besch.ilt:k:lng over 8 

ze·t,-1ach:L'!'le-s. In verband hiermede zal t.z.t. opniouw een ratio

nalisorL"'lg en sanering onder het Waarheidspersoneel plaats vinden. 

-.. ....---... --.. -.... 



"DE '\7MfdiEID-«. �SmRDAU.

e \ J.1.,..� do :rcdnetriee &Jk tgn lJAlJb verbonden aan •'De Unnrheid" te k.

�terdat1 is eon bijzondere taak opeodragen. 

� 

• 

In gezelschap van een andere redacteur i1ordt zij n�..ar vox•sahillende 

bi3eonkorosten gezonden on moot trachten o.ndersdcnkendon to bewegen in 

een bopnald gesprek iets ten gunste van de o.P.u. to zeggen. Dit moet' 

don i:ovcel mogel.i;}k 1n de courant worden uitgebuit-. 

Vooral tijdens troepenversohepingcn is zij v.ct1of' en ltle:mpt zi3 

ontcchepines�fficioren on nanscha�pCl'l aan. fijdons een eventueel onder

houd �ordt doo� haar metge�ol genoteerd. 

----------



UITTREI(SEL 

Voor OD. .. 3.56 .... .j. .......... .. .......................... . Naam ...... De .... IJ/.aar.l1e i.d .. (.Dagbl.a.d.) .. "'.'.".Ge.ho.uwen •..... ............... 

Origineel in ..... OD. ... l4.2.L ........ ....................... ............ Naam . C..P.N .•. �.lM.e..i:::-.Y.1.�Ti.Pg. J.�4:.� .. . . 

Vblgnr .................... . .... Ag.nr ... ... 62077 ......... ....... Aard van het sruk . .  .V.�.-r..�.J..gg .. .................... . 

• 

• 

...................................... Afz ..... '.7..9 .................................................................................................. Datum ..... J...2.� .. Q.,..1.0 ............... . 

l r·.\e,i 1949 werd in he t Wa2rh�5.dsgebouw,to Brunsqum, 
· e�n feestavond gehouden welke toe:gankéli jk was voor leden van
de CPN •
Al s spreker t rad op HORSELfü�BEHG, Christiaan, geboren 11.2.13
te Hengelo, Ned·erlander, werkzanm op de Stn.a t�mi jn Emmu onder
no 6842 , wonende t� Brunrsum, Bexdelle!"traat 29.
Ter kennlA werd gebracht, dat het Wanrh("idsgebouw in dit
rapport genoeMd, is gekocht door de Z. E.Heer Rouwet, pastoor
van de parochi("' Lnn g".:nberg onder de p·mne('nte Bruns"um.
Dl t gebouw zal wor den ingericht als R. K. Ve:riniging::,gebouw,
zodra het d oor de huidige bewoners wordt ont r uimd. De pastoor
die ook belaPt iP met het bouwe n v�n e�rt k�rk in g�noemde
parochie, verwacht inzake a� v�rkoop vRn het Wanrhcidrgcbouw
felle critiek ven de zijde dor comm1.inisten. Hij i"' z.elfs de
mening toegedaan dat deze tot in de hoogste reger'ngskringen
zal worden doorgevoerd. De aankoop v 1n het '.'laarheidr-,gebouw
is reed� gep ubliceerd in het p!:irochieel weekblad •

Uitgetrokken door ..... Sma ..................................... ... .. . ..... ........... Afd./Sectie .. .AC.P..A .... P. ............. ... Datum ..... 4.•.t? .. � .. 1.� ...... .. 

Op aanwijzing van ....... B ..... I.II .... g ........................ , ..................... . 

if> 5074 - '18 



UITTREKSEL 

Voor ............. .OD. ... 3.5.6 .. J .• Naam ...... Dagblad .... 1.
1.J.e ..... Wu.a.rh.eid�!.�geb.o.uw.en ..................... . 

Origineel in ..... O . .P. .... �.5..9. ... g ................ Naam ..... P.!;!,gP.J§..<;l. ... 1.'P� .... W.ç1,ç3,;rb..§!.j,d!. .... �.:r.iA�n..Gl�.P: .•.............. 

Volgnr ............... ............. Ag.nr ....... 6.5.0.61..... . ....... Aard van het stuk ..... 1.'De .... Wn.rhe.id'.1 
.......... . 

• 

• 

....................... .... . ............. .... .... ............. Afz. ...... B ....... St .................................................. . 

"DE WAARHEID" (vervolg). 

. ..... Datum . .23 ..... 6 .•. 19.49 .•....... 

dDe benarde positie, waarin zowel de partij als 11De Waarheid" 
verkeren, heeft de directie en de hoofdredactie tot een 
nieuwe sanering gedwongen. 
ln Haarlem is de redacteur van de courant ontslagl!!K aangezegd 
en hem tevens voorgesteld zonder salariering zijn diensten 
voort te zetten. Volgens, een van de directieleden zal een 
goed partijman dit accepteren. ln Den Haag en andere steden 
in om.s land zijn of worden dezelfde maatregelen genomen. 
Het streven is om in €lke stad een contactpersoon te hebben, 
die de abonnementsgelden �nt, de propaganda verzorgt en de 
redactionele vverkzaamheden op zich neemt. Wanneer er een 
mogelijkheid aanwezig is om deze werkzaamheden te combineren met 
de functie van gesalarieerd bestuurder van de c.P.N. of B.V.C. 
wordt hiertoe overgegaan. 
Financiele moeilijkheden hebben ook de ingebruikname van het 
Waarheidsgeboµw te Amsterdam uitgesteld. Als datum van ingebruik
name wordt 1 September genoemd.
Gedurende de laatste weken is aan een groot aantal leden 
van het personeel llà:K salarisverlaging aangezegd, aangezien 
voor het nieuwe gebouw meer drukkers, zetters en expeditie
knechten worden aangenomen. 
Een en ander geeft diverse employe's aanleiding tot onteVJJeden
heid en vele zijn doende om een betrekking elders te vinden • 

Uitgetrokken door ............. ............ .G:., ................................ .............. Afd./Sectie ... A9� ... 4.P..L .............. Datum .. � .. !�., .. 1:.� .. � .................. .. 

Op aanwijzing van . .................... ........................................ . 
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Verbinding : \; ' ..,, 

'MeèledeUngen u1'b C�-kr1ngon.. :,, 

Det.um van ontvanf?St bericht î" 
.,i . 

Betrouwbaarlle1d be;r1ohtgeTer : 

iaardèrins berioht ·: 

�Tèvtine bericht gezonden ean 

"Medewerkende instonties : 

Onder.nomen. actie : 

1 Juli 19490 

�- . 
. 

. i I zeer goed0 . 
• • L

,t I betrouwbaar 1 • •
,} 

. 

H0C.o Asd. � 

< 
-o-o-o-o-o-o-o-o-.o-0-0-0-0-o-o-o-o-o-�ó-o-o-o-o-o--o-o-o-o,,.o-o--o-o-o-o-o-�-o-

;; .

• ' -:i Hieronder Yolgen. te Uwél;" .oriäntering enige mededelingen i w�lke ·· � '
t'. , . 1 do� oen berichtgever v� ,de zijde van enige CoPcJ{ .... tu.�otioneriasè-n
. � . :.. j ,verden vernomen en verder niet voor ·oontJ:"ole vatbaar djn : , • �

1 •"1."".. :-1, ... ' :i 
• � : •

1
: 1. De cartotheek van dt) CoPoNo zou in codevorm. zijn sa�v&t,; ,.,i-• ._' 

/• \.t·!!.'",id waardoor het lllOgolijk zou zijn geworden, deze zo nodig in ""�
Î,!rt .. een lucitersà.oosje te ve�l)8ldceD ; , 

. · �:7 -. : Jr,_ ·ue atcleling. "CBLIGATI!" v�n "De Wearheid" bevindt_ :zich niet
� -d·� '. 

. 
... , V . mee1' ten· kantore V8Jl dt? tandeli jk,e Leiding van de C .P .N0 aan 

,.
. 

. ·��\\ 
· de Roe.lllel' V'1B$Oberstre.at te A!nsterdam. � administratie van

!>.
.. 

·� ;J. '),• 
d�ze afdeling heefi rJlll!ln \?aarschi jnl.1 jk doen "onde�u1kGn "'• ') 1) l'i,d f·

-· , . , �! �{. · Y\ Deze mededeling kwq'uit � Jru,>nd V(Ul �� Hendrioue 1l03FS, .d'{ l. · ,. ·�-��- 0- tf .. .,,( gebpg....&..1898 te A:34.•, wiens nauw Hend.rlbl j!ooba 8DCGEBS()geb0 

, fl� 
· � 6-5-l9W to Asdo -optgenoemd kantoor we:t:'k'.i:ae.m zou ·;if ,W:l ·

�-- .. ., 
. • ... ......;. 3. De �derledon wordett ean een nad.e.r onderzoek onderworpen ; · 

., .. , ·• - \ • ., ., t 

• 1> IJ� • ',( f4.0 Vo�s Josçh 81..AG'ÇER, geb 01B-S...1907 tè A
s
d 0 is or iQOr_ de

b. CoP.N� öilengs i�lnimd blj een e:tdeling ontdekt� 'Il.iet bij �o
�" v_ v atQ,&U� "OVe�}ltJid"� d!è de lc'lnnèu:ll�e. bédoollng bad9 spio?lllage

; · .. ,,, , . ten ned.ele van <le CQ.follo t• pleseno(Wio bie:i,. woX'dt be,dosld., Js
f' "' ., • 9 <:1 • ·: \J. niet bekend) ;. · � 

'[; ... \ o � "t r �.t,.' 
b · · ÏVol� tll8<ledel1ng 1181\ de· :tijde> van. dé LandEtlijke Leiding d.er

r(}. � ( , . ! 00Polio i.!i 4e oplege-� 'Val\ het dagbl.ad "De We�rhddtt- enorm terua- , . .:. 
. "· , ; ge.lopen ; · · · -· 

,. '; t 1 " � . • 
.. • �· ; � �l, l

1 
6. Voor de v�rkie;nnggeampagne werd ntet vol,doende geld bijéeJ1 ge,.;. 

�� 
O 

.1} 1.l '� { kregel1; ve_rmoedel1Jk hée.ft m9n d9 a!delingskassen voor het tgkort 
·>r • �engoaprok-en; , . 

. ·1 
.,. I'. ... , . 

À> \ \ 4 Q .\ 'i. ,ff-,t aantal .leden. d'f·· C �J> .No, 1.n· o..;el"h.eidsàienst, e.anve,m:el1 jk ..- .".;.
d
� ·

� Y é'f ongeY.e&r ! ; • · 

, f> , � "��11 
'\ • •  .1, 



2 " 

1400 è 1500 man sterk, zou momenteel nog slechts krap 900 man zijn; 

Ue c.:.PoN o zou onlangs sen lijst met 1f0V0V0-ledan in banden hebben 
gekregen. waardoor het ga71:lflkkelijker wordt. deze leden op te zoeken 
mot het doel 

O 
hen voor GPN/EVC 'belangen te bewerken ; 

9/( Willem V.L\N ES, geb o3l-5--l900 te Asd ., , zou Ud van hot N0V0V.., zijn 
geworden. 

-------------------------------------------------·����·-----------..-�--------
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afd. 2/ stad •,. _121.JL�STli: 
18 Juli . '
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. • . J!�ke�yflga��if!! . ." _ . . , � 
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Op Vrijdag 8 Juli hielden we een werke'rsvergadering., 
·�.,�;Î7 - we het vo;i,;e-nde besloten: ,_ ,. 4 � 

' . 

?� , , , eer1 pel7manente wer factie te ,gaan·· voerea voor lJe Waerheiä.
· '·-. 1. het_ or ge.niseren van ltlei�a d'.tscussiegroepen bij pgten

(ve:rmoedelij%: :;,v.c.Gids-Olubs.· - Verb.19) · · 
_;·� z. d9·6r het verzamE!ler1 van proef'a.ó.reasen � ·� � · '\��};� 3. ·d.oor een !;,aarheidswerfploeg te, vorme(l. . '.,..:-...; .. ,· 

· '·:·t0tj 
• • • • 't J;�' ·�·l,-:-, _ ,Y Waar he.id �z omari' eest • .,. . · 

· .-� ' :Dit jaar zal -Op Zondag 28 August�l3, het Waar he idszomerfee Str.� " 

'. 

. plaats he bbe'n in het Boapla.n t'e .àm$terdam. De toegangsP,!fijs, ·· .• �: 
is 10 et. Vanuit·Utrecht zullen wij per a:utöbu.a- naar het . ��
Bosplan t�ekik:e-n. 1 

�� ·F-ir-j& voor de.ga t0�.n,t. be-dMSg.t.:+G-., �O .. � �
per J?ersoon. De rnogelijl.t}1.eid ibt sparen is aanwezig· äoór elke'>.' !I 
weett 50 et _per persoon aan je èub penningmeester te betaletl •... ·�
Hiervóor krijgt lJ dan een knitahtie. aangetidd.1.rn. Kinçlereti � be-;��
,taJ.en half geld. Het ·is zaak om· U' zo s_puedig mo.ge-1:ij k op· ir,e.., �i'·Î
geven, zo<;lat wij weten op hoe·veel me nsan w.i;j,'. kunn.é·n reke.nerl.;· · - riÎ

- . . 1·'1-;!' l iletlot in_g'° ' · , .•. _ ::�
, Op de j7'l. gehouden werkersvèr-ge.d.e-ring heeft de y_erlot�n·t, ·· - .

van de 2 btoohures en het :ooel.c plaats gehad" De bezitter van·�� 
het. lot-nr 511 heeft het boelc ,gewonnen, de brochU;t\éS vielen,\� 

, ·-

0

·',·1·
.
� >· op nr 64'7-e:i 648. Zij die déze. nummers in hun bezit hébben �L?; ·· :··:··,�·:;:.<\' ·. �l 'ku.rinep c1eze bij de. renningm. -1:v.ho� inwisslén voor de pi:fjs .,

.-1
, -: • :'? .. ·/ }'e li:x- Me r•i t'is . · -,;:i;:_r, ' ,. , . .. ,·. - :� '·. ', ""'. ·! Naf..ralîëwa':rschijalijitiJeJd zal vana.f September onze k..ratit' :./: 

-· ,:. '.�.;-�·: �- · in onze �igep. �ukker!j_ en' on�e �1:B�.n ,pe,rs w,g.rden gedrllk.t, t·'lf.. 

�· } .. •. , Ji t zal .voor onze pa..cti j on de lfoderlandse arbeidersklasse. 
•,rf,.�;: van zeer grote betekenis Zijn.· 1i.1ee,r nog dao VöOI'hèen za+ 
: -� '·.·: '· onze lo:aht naar taak van voorlichter en organisato1' · van d� . . 

. ,., _ .. ,, · arbeider skla�se kum1en ve :cvullen" .Bij de 'dive:r$e gehouden. :t 1
; . .,. 

./îit·\��-,-.l. 

obligatie,c�mpagnes is äoor de _partij een, geweldig ,.a:tuk �r:k, ·_··· :
· 

� verr ic.ht. ·)3ijna .5,cmillio� n gulden. ·zijn bijeengeiamal.d. Hieru�tt-
spreekt de 6l'ote liefde van de· arbeid.er.sklass� voor ons .d�-�e. ·� .t ·· f'ti . . . .. 'ill-. blad� Ortgétw'ijfeld zijn de moge

1
lijk:lle�é'a aanwezig om-h2t ··· t� 

oJ"" , :. lezers.aantal uit te breiden. Laten wij ervoor zorgen ·dat JJ'l·. ·,1
.Y.·:ft,>';:J- ' Séptember onze afdeling een u:i,.tstekend cadeau. S!!',n kan b,1.eden, · !. . --,.i·•1 <

· '., nrnl. rue.er lezers op onze· krant" Daarom kameraad, help .mee het , ... i
' _ ·;a, ... /\';, . bes).uit Vél1:. de weri<ersvergadering u.it te voeren, verzame'1 

-�.....,.·--.t,-� ..... --.. '1}1' crefadre 9$ e-n'°'\Tan --symp!rttrrne �;e·l!"·1rrr-inrttne-�1mmtt:ta1?-'nbe'l:difi'j!!l 
:-:.: 'f:,;..:,,.1-... ·./· ·.�'··· l(j .r�eef d.eze .�4::ressen door aam li.,v·.ço�tt},n, .Pare.1.Ilr'lribostraat 54 · 
(�/7··-;t,-i:·t · •• ·xlbis a,of_�a�Jan v.d.Steen; Makas.a �sîraat 127. 1Je reactie 

: : .!i -," 
·: ?, ... vreest onz_�- krant, a�n ons de �e.ak_onze kran.t te versteFkei;t o

..J -1" '•. • ·c - ' ·-c.. • • - • • p • 

,,�_; �<\. ·"� :.� 1 �0

�1��!.firo�t verschijnt ee·n z�e.:r: bèlang:djk bçek\ve·r1c:· n�i, �.;�t·��
,'\-·:·ri� "1 ·\ ··b d·e'. belf}ngr-ij-�ate ·brochures e�·\.a.tttke"len van Lenin)n een .. :�;��;'.{ 

·,,. ., 
�c f � ban4o. De omvaag van <Ut ooe.k is :i::uim -40_0 b+z en de .Pl'i.j.s,. -�:.:�:;� 

·+.. ,. U}. ;' t J, sle ent&- f.,,.2" UngetJ'.' ijfel4 ,ze� .i�e .J_)�t dit boek ;to zi:j ri " )f,�
,'<-. .:,/ -·�: _ \ '""'.> . bez,i.,t .W.\�l�n.1'1ebben, gast ,;{�-ä.11Jll?ó_m: .. i:1u �ee-4_� op Z01\t: j� ,bi_j ·.i�i 

"•·1._
· 

'.··:-�( -�.; • � 
d

_ 
� -Ve.rs c.htJOJ.ng el;' verzeiserct/.,.ft·.'Z.u1t Zl.cjn �i,t, bo�k in, J� . (]-:
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No. 5162-49. 
GEHEIM. 

Bijlage: 1. 

Volgn' 

3 Augustus 1949. 

Hierbij wordt U om te behouden toegezonden afschrift 
van een dd. 14 Juli jl. door de Brigade Hoek van Hol
land der Koninklijke Marechaussee aan de Vreemdelin
gendienst te dezer stede gericht schrijven, naar de 
inhoud waarvan verwezen moge worden. 

De aanvragen voor de werkvergunningen zijn thans nog 
in behandeling bij het Centraal Arbeidsbureau, a cos
ti. Volgens informatie bij het Gewestelijk Arbeids
bureau, alhier, dienen deze ver,,:unningen te worden 
verleend, daar het hier een normaal geval van montage 
en reparatie der door de Engelse firma (zie bijlage) 
geleverde rotatiepersen betreft. 

Volledigheidshalve kan hieraan worden toegevoegd, 
dat beide Engelsen logeren in Hotel "De Pool", Damrak 
42-43, alhier.
===============-===-=====-=======================-=== 

No. 13.f F2. 



AF S C H R IF T. 

6e DIVISIE KONINKLIJKE MARECHAUSSEE 
DIS'IRICT ROTTERDAM 
BRIGADE HOEK VAN HOLLAND. 

No. 833/49/Vr. 

Onderwerp: Vreemdelingen. Hoek van Holland, 14 Juli 1949 
Badweg 1 
Tel.: K.1747-433. 

Hiermede heb ik de eer UHEG te berichten, dat op 13 Juli 
1949, komende vanuit Engeland, in Nederland zijn toegela
ten de personen van Engelse nationaliteit, genaamd: 

� 1e. TAYLOR, Frank �ion�!, geboren te Londen, 18 November 
1925, in het bezit van een Brits paspoort, nummer 
1290944, geldig tot 13 Juli 1954; 

.,,,,,-- 2e. HARLOW, William John, geboren te Londen, 2 Juli 1887, 
in hèt bezit van een Brits paspoort, nummer 111725, 
geldig tot 9 Februari 1954. 

Beide personen verklaarden, dat zij voor vier maanden 
zouden gaan werken bij het dagblad "De Waarheid", N.Z. 
Voorburgwal 230-232, Amsterdam-C., alwaar zij enige re
paratie-nerkzaamheden moesten verrichten aan diverse ma
chines. 
Na beëindiging van hun werkzaamheden bij genoemd dagblad 
zouden zij zich naar Engeland begeven, waar zij in dienst 
betrekking zijn bij de firma R. HOE & COMPANY LIMITED 
PRINTING PRESS MANUFACTURERS, 109-112 Borough Road, Lon
don, S.E.1. 
Zij waren in het bezit van een brief van genoemde Engelse 
firma, gericht aan het dagblad "De Waarheid", waarin werd 
verzocht om aan vermelde personen gedurende hun werkzaam
heden� 7.-.-. per week uit te betalen. 
Bedoelde personen waren niet in het bezit van een werk
vergunning, doch dat zou waarschijnlijk op het bureau 
van genoemd dagblad berusten. 
Dezerzijds is contact opgenomen met het dagblad "De Waar
heid"; hieruit bleek, dat de werkvergunning nog niet op 
het bureau van genoemd dagblad aanwezig was, maar iedere 
dag verwacht kon worden. 

De wnd. Brigade-Commandant 
De Wachtmeester 

(get( D.den Hartog. 

A�: de Heer Hoofdcommissaris van Politie 
Afd.Vreemdelingendienst 
te 
A M S T E R  D A  M. 
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Uit : ... ?� .. .8 �-4 
At.no.: .,ZL.tt:..tL. 
Voor :.�--«,4.?. 

J-l) J, .. 
28 Decemb�r 1949, 

v · 

Op 20 December 1949 is het ZoBo Wearheidegebouw 9

gelegen rum de Akerstraat 97 te Brunssum 9 hetwelk tot op die 

dag in gebruik was bij de .afdelingen Brunssum en Heerlerheide 

van de CPN P on trui� .. 

Ingaande l Januari 1950 zal dit gebouw
9 

dat dool� het: 

RoK"Kerkbestuur van de parochie Langenberg is gekocht 9 

worden ingericht als verenigingsloka�l voor de R oK o jeu6d c

·ne exploitant van het voormalige Waarheidsgebouw p genaamd.&

Van ROEST 9 Wilhelm 9 geboren J2 ... 4-04 te Bottrop {Dld) e Neder.� 

lender 9 van beroep grondwerker $) 1.vone.nde te Brunssum 9 

Akerstraat 97� blij�t voorlopig nos enige k�.rs au..� de achter= 

zijde van het gebouw be�wnene totdat aen geschikte woning voor 

hem gevonden 1so 



Cl. e._ J). 

NIET O.K. 
r\ ·-;;·�� Il��� 

ct·f . _JIJ o c.\R h�id .. U
\ u.1,; �)· '4 � ) -...,S..Q._
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Zaanse krabbels 
Verhuisd: Vandaag Is de ver 

�
n dan 

eindelijk een feit. Met ing g van an
daag zijn de kantoren va de C. . en 
van de Waarheid geves gd in, e Nico-

� laasstraat lB. Wij zij n eer uitslui-
tend bereikbaar on elefoonnummer 
2300. Nog Is de v ou · g, waar ver
schillende kamer en: tim erlui, met
selaars en stuca oors hun v ije tijd voor 
hebben opgeof rd, niet eel gereed, 
maar dat is g slecht� n kwestie van 
enkele dage �zullen onze kantoren 
geheel opg mapt zijn, zodat het werk 
met verst kte kracht kan worden 
voortgezet. 
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Verbinding 28 

No. VD l.107/50 

\ 

VERTROUWELIJK 

'•' 

Ik deel U mede, dat bij het afdelingsbestuur der 

C.P.N. "De Waarheid" alhier, het voornemen bestaat

om uit bezuinigingsoogpunt het door het dagblad

"De Waarheid" sedert de'Bevrijding in gebruik

zijnde perceel aan de Ni'euweeloot No.57 alhier te

verlaten en voor dit doèl huisvesting te vinden in

een of ander kleiner pand, hetwelk tevens tot een

kleine vergaderruimte zou moeten dienen.

E i nde .-

de Heer HOOFD VAN DE 
BINNENLANDSE VEILIGHEIDSDIENST 

Javastraat No.68 

te 
's- Gr a v e nhage .-



Verbinding No.2 8 
No. Vt. 1.126.50 
OND.Jfüf �3.P: 
"V;rplaatsir�g Bureau
".Je .ldarheid" .- 1 Februari 

,-
1�50. -::. 

}. 

VD. 

7.f ,2,I /

ren vervolge op m1Jn schrijven van 11.1.1950 , No. 
/ 

1.107.50 deel ik U mede, dat het bureau van het 
dagblad 11 .De .1aarheid 11 alhier, sinds 12.1.1950 is gevestigd 

/ 1 in een besloten woonhuis, perceel ,'aerdendelstraat 1 te 
Alkmaar.-

:Jit pand wordt door twee gezinnen bewoond. In de 
benedenwoning is de administratie e.c. van "De ,;aarheid" 

-· en het secretariaat van het District-Noordholland-Noord 
van de c.P.N. ondergebracht, ter�ijl deze tevens ordt 
gebruikt als woning door de administrateur van "De '.'aarheia.11 

"f. 1 alhier, EE.KNUISTI1·iGH-'1î.8V!EN en diens gezin.-

' 

AAN 

Jen vergaderruimte is in bedoeld pand niet aanwezig.
� i n d e .-

de He er HOCFD VAN D2 
BINNJNLA1'illSE VsILIGH�IDSDIENST
Javastraat No.68 

te 
's- Gr a v e n h age . 



Verbinding: 
Doss.13/680 
Onderwarp: Drukkerij 0.2.N�· 
Datum ontvangst berioa't :' 24 Maart 1950 t� 
Betronwbaarheid be�chtgever; betro�wbaar 
Waardering bericht; be'trouvt-baar . 
TsVèn� bericht gezonden aan:---. 
Medewerkeilde. instanti.es:-=---

l 

. . 
... ._ .,..._ .......... �-- ...... ; ., .... --�- ..... .,.,,, -

B.o.s. van.l ·Maart 1950 

,._ 79404 �;:; .P,. �. ,: • I , . , 1 ' • • 

, , • j.,..
""

• '. In antwoord op nevensV'�rmeld schr1jven·�ordt'.äe-zer-
ziàdS het volgende medegedee.ld 1 , •·•

t: 1\, k " Met de 's-Graveo..'loiaijgse Bypotheekb�k ,wordt bedo al.d: � 1i, '· 

-r� .. ,j\ de "�.v. 1 s.-q-;ravenhaagse Hypotheekbank voo_:r Nederland 11 , g� .. ·· 
· - vest1gd aan ae' Koninginneg:racht 15 te 's-�raver..hag�. 

Volgens OP.8,.�Vè yan de verificateur van het Kadaster te 
• s-G-ravenhage is �e:roe�l Xoninginnegraoht 15 te • s-Gravan-
hàge. bat e1.gendom:van de vereniging "Bond vooi- (le geld- �n 
e.ft.eo:çenhandal 1rl de . .P�O..V?:::9oie'1

.§! Secioet�is van voorrtoemd-e 
bond is: · · ·· . , � • _.. � ... 'Ä,-.-·'!',• -··- -... 

.. - ·" 
Will�tl�t1nu_9-...�tt.gWU?Et:R, ge,boren t.e 's-G:ravenh�ge

25 April 1878, gehuwd· mei:. · · ' 
Magdalena Ferdinanda �Sria Dllli OUO?O. {!;6l'J.aantd OARP, 

geboren tê •· e..:Grávanha�-Ï9,:r:JU11 18131:-;-·-;-onende Van L&llllep ... � 
· weg 6 te�·,, s-Gravenhage. ' · · " ,. "' " 

, De. w: v .. ·' a-Graveriha.àg'sa �Y1rotbeekbank voor /fied�.rland � .. .'' 
. . � \· , war� o:p 12 Januari 1883 d,oor- '�e :vader van de h�dige. eerste 

'J. � · .,.$., . directé� opger ioht. : l ', ,._.. ' - l • ·�: ': ..... ; • t-:, Op dit o,enblik. ia 'het besfütll\,V'an. voornoende b�k als 
·.,',, .... l t ,........ st ld" . �-:,;,1 r • � •' •• 

• . .t, .• ; · .. o �- . =enge e • "" : . -� �: . · :� . 
: ,;. , :· .;,. 10·. Directel,ll": · ·• Mr.ih:ederik illem Johannes Alexander D11lL O.!?U'O ge-

na�d kM'.P, ge ·oren e s-urave age Ju.m.. , wonende 
Van _KijfilÖeklaan 6 te 's-Gràvenhage � . 
2e" l)iracteur: · ... 2; .. 
. ' Mi.Hendrik trend VAN GELD'8R, · geboren te ,Leiden· 22 

1903t wonende Konijnen.laan 6 te Wassenaax;: · � Oommi{:tsarie, te"V'e�. wnd. diracteqr: :' · ·· �� 
Prof .îu-.Johannes Phi,lippns SÜ'ILÏNGt géboren-1 t_e 's-.B:èr� 

·� togen boa.oh 4 Juni lS69, wonende Van :tlogenno.uekI!l�· ._44_ te:. , 
, . • 1 à-Gravenhage. · "'•v"" ·,� .. 

.. �.r. Jje11Read yan Toe�icht." bestaat uit d-e c.omm1seariséen; --.i{;(. 

"' .. �· Johan Fitede.rik Daniel scmSLT'EMA, geboren te AAtsterd� 
. ll'•Apffi 18'79, wonende l)l' l3egninlaan 14 te Voorbttrg en 

Mr.Geor �s :Bs�nar Jose h Marie VAN ZINN!O �EaGMANN, 
geboren te, te- 1' ogen osc 9 e raat· 

, 1 ,..: · ·, 76 te Vught.. . . . 
�. .r . ..._. ·, , •... · • ... Procu±a.t1.ep.oude:r ±s; . 
. ·• ··. !' • ,. -� .,,. • . ·· · J ohannee C-;p.ris tiaan .BAltOMNIER, ge boten �e 'a.:..Gy.avenh.a-• · ·- ge 11 A.tignstus 1910, wonende- "E.rmelost:raa-t .30 te •·s-Graven-.,. 1 , •. 

· · -hage-·· l • 
... , .. 1 .. .,,-=�� 
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hage. 
Doel yan de bank is: het ter leen verstrek.Ic-en van geld. 

onder eerste hypothecair verband van onroerende goederen 
binnen het rijk in Europa. 

Op 9 Juni 1949 bedroeg het door de bank geplaatste en 
volgestorte kapitaal 3.000.000 gulden. 

Uitstaande pandbrieven 14.315.000 gulden, op echttldbe
kantenisae·n opgenomen g�ld 24 .'305.000 gulden. 

Volgens een vooraanstaand persoon uit het baJlkwezen te 
'e-G�avenhag.e staat. dé N.V. 'e-Gravenhaagse Hypotheekbank, 
alsmede haar directeuren en oommiaearisean gunstig bekend. , ' 

Hem is bekend, ·aat het grootste aantal aandelen in de 
's-Gravenhaagse Hypotheekbank in handen iavan de lf. V. A.ssu- ..:
rantie Maatschappij 11 De Nederlanden van 1e45n. 

Dezelfde bron deelde mede, dat momenteel de verschillerr 
de hypothéekba!l1':en beschik.Ken over grote hoeveelheden onren
·dabel geld, zodat de mogelijkheid tot het verlene.n van een
hypotheek, els in bijgaand schrijven v:erm.ald, met beide han-
den wordt aangegrepen.

Anderzijds zou de mogelijkheid bestaan, gezien de repu�
tatie die de 's-Gravenhaagse Hypotheekbank in de bankwereld
geniet, dat zij er in gelopen is en dat bedoelde hypotheek
,verd geplaatst door een strooman van Bepe12ak. 1· 

Behoudens F.W.J.A.DEL OilIPO, tegen wie in 1939 procee�11
verbaal werd opgemaakt terzake overtreding van art.22 B . 1
1,1. R. \7., komen de namen van de ovérige in dit sohrijvén ge- ·.
noemde personen in de politie-administratie, ook op politiek'
gebied, niet voor.

Bij onderzoek is niet �kunnen" b1.iäl(én; dt':ît aan dé N;·V.
's-Gravenhaagse Hypotheekbank een dit'eoteur verbonden is g�-
weeat, genaamd: "VAN OORDT".

Bijgaand een afschrift van een publicatie van genoemde
bank, voorkomende in het Haags �lad van 22 Maart 1950.

V{(eiride) 
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UITTREKSEL 

Uit 

• Voor 

oD 1790-P 

oD 356-j 

Naam: STRUCTUUR CPN- EN MANTELQRGANISATIES 

Naam: DAGBLAD DE WAARHEID-GEBOUWEN 

• 

Ag. nr: 86197 

Aarcî van het stuk: 

Uitgetr. door: 

Datum: 

Afz. ' ID R-dam 

Districtsvragenlijst CPN R-dam. 

Datum: 23-5-50 

Het Districtsbureau van de CPN-R-dam is gevestigd in het 
Waarheidskant00r,winkel Mijnsherenlaan 93 en in het Redactie
ka.nt00r "De Waarheid11,Heemraadsingel 185 

RM 

26-7-51.

Op aanwijzing van: Blllg.
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Onderwerp: Gebouwen van De \Vaarheid (Bepe"t,k) \ ·::10 JUU 1�50· 1

Bron: FIOD . tth I ACD/ tf
4

/YJ j __________________________________________ 1__ . , - ----
Voor de vestiging van een eigen drukkerij werden in begin 1946 
de percelen Prinsengracht 735, 737, 739 en 741 en Kerkstraat 86 
te Amsterdam aangekocht. 
De waarde van dit object bedroeg rond 200.000,--. Met bijkomende 
kosten werd een bedrag, groot 219.588,18 betaald, waarvan 
50.000,-- per bank (R'damse Bank ver.) en de rest per kas. 
Begin 1947 werden deze gebouwen wederom verkocht • 

._...._... __,..._. ---... ._,. 
Op 4.6.46 werd bij de N.V. 's-Gravenhaagse Hypotheekbank te Den 
Haag een hypothecaire lening aangegaan voor een bedrag van 
100.000,-- tegen 4 procent, af te lossen met 2.000,-- per jaar 
ingaande op 15.8.46 in driemaandelijkse termijnen. 

FELIX l'ilERITIS 
Op 6.12.46 werd dit gebouwencomplex aangekocht, waarvan de waar
de 375.000,-- bedroeg, voor een bedrag, groot 400.626,97 inclu
sief de bijkomende kosten. 
40.000,-- werd per bank (R'damse Bank ver.) betaald, de rest per 
kas. 
Ook bij deze aankoop werd een hypothecaire lening aangegaan bij 
de N.V. 's-Gravenhaagse Hypotheekbank, ditmaal voor 250.000,--, 
zelfde rentevoet, af te lossen met 10.000,-- per jaar ingaande 
15.2.47 in driemaandelijkse termijnen. 

Deze gegevens zijn ontleend aan een door Vermeulen•s Accountants
kantoor opgemaakte balans van het Hoofdkantoor De Waarheid, Am
sterdam dd. 11.8.49 over het jaar 1946. 

Martinus yan Ikelen (11.4�99) verleende bij de aankopen zijn 
bemiddeling. 

VERBOUWING FELIX ÏV.l.ERITIS 
Op 17.10.47 werd toestemming gevraagd een verbouwing tot stand 
te brengen, die onder architectuur zou staan van Jac. BOT en 

vermoedelijk 85.000,-- zou bedragen. 

Den Haag, 19 Juni 1950 
:B III j 



UITTREKSEL 

Uit : OD 1790 N.

-. Voor : OD 35 6 j • 

Ag. nr: 89554

Naam:STRUCTUUR CPN EN MANTELORGANISATIES-DEN HAAG. 

Naam: DAGBLAD"DE WAARHEID" -GEBOUWEN. 

Afz. ID Den Haag. Datum: 19-7-50.

Aard van het stuk: Vragenlijst betreffende gegevens CPN-district Den Haag. 

Benaming · Omschrijving
gebouw met

adres 

Namen van: 
!---a, bewoner 
b. beheerder
c. eigenaar

Districtsge- Heel pand; 
bouw "De Waar- beneden kan

a. MORIJN, Adri
anus Jan,

heid". toor, boven Schie�am
woonhuis. 8-12-1920,

�o.t...AA/l. 6 0-., concierge.
� , Q. b. Districtsbe-

..---- ÓO- stuur CPN. 

Politieke in
stelling, evt.

functie. 

Communist, 
cdmcierge 
Lid van de pa±tij 
en secretaris EVC. 

Algemene betrouwbaar
heid en evt.bijzonder 
heden. 

Zeer betrouwbaar �ee 
voor de partij • 

Uitgetr. door: 

c. 
l

et bekend. 

LJ. 
Op aanwijzing van: B III g. 

Datum: 1 9-6-51. 



Uit : QD 1 790"K • 

• Voor : OD 356-J. 

Ag. nr: 91383 

UITTREI<SEL 

Naam:STRUCTUUR CPN Elf MANTELORGANISATIES• ZAAN

STREEK 
Naam: DAGBLAD "DE WAAFBEID" - GEBOUWEN. 

Afz. : ID Zaandam Datum: 18-8-1950 

Aard van het stukYragenlijst betreffende gegevens CPN-è.istrict Zaanstreek, 
gevestigd te Zaandam. 

Benaming 

Waarheid
gebouw. 

Omschrijving 
gebouw met 
adres 

Jwinkelhuis met 
bovenwoning, 
Nicolaasstr.1B 
Zaandam. 

l 
Uitgetr. door: L.J. 

Datum: 1 7-5-51 • 

Nameh van: 

a bewoner 
b j beheerder
c. eigenaar 

a Arie Bakker 
b 22-7-15.
c N .Heilij gers

Utrecbtsewe g 
246, 

Amersfoort. 

Politieke instel
ling, evt. functie 

Lid CPN- distr.best. 

onbekend 

Algemene betrouwbaarheid 
en evt. bijzonderheden. 

niet betrouwbaar. 

onbekend 

Op aanwijzing van: B III g. 



Uit : OD 1 790-F. 

Voor :OD 356 J. 

Ag.nr: 92 358 

UITTREI<SEL 

Naam: STRUCTUUR CPN EN MANTELORGANISAT IES - CENTR AAL 
GELDERLAND. 

Naam: D AGBLAD"DE WAARHEID" - GEBOUWEN. 

Afz. : ID Arnhem datum: 4 Sept .1950. 

Aard van het stuk: Vragenlijst betreffende gegevens CPN-Eliàtrict Centraal-Gelderland,
gevestigd te Arnre m. 

•-
Benaming 

Waarheids-
winkel 

Omschrijving 
gebouw met 
adres 

Winkel en 
woonhuis. Be-
nedenverdie-
ping. Klaren-
dalseweg 91, 
Arnhem. 

Namen van: 
a. bewoner
b. beheerder
c. eigenaar

a. H.T .Nij hof,
geb .21.6.11

b. idem
c. Centrale Wo-

ningstichting
Arnhem

P olitieke instelling 
evt. functie 

Voorm.Pol.Secr.CPN 

idem 
Politiek neutrale 
instelling 

Algemene betrouw
baarheid en evt.

bijzonderheden. 

In dit pand is zowel het districtsbureau als het agentschap van De Waarheid gevestigd. 
Dit laatste wordt sinds enige tijd beheerd doos J.Nathans, geb.27.7.02 

• 

Uitgetr. door: L .J. 

Datum: 15-5-51.

� 40061 · '49 

Op aanwijzing van: B III g. 
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Uit : OD 1790 D 

Voor : OD 356 j 

Ag.nr: 93004 

UITTREI<SEL 

Naam: STRUCTUUR C. P. N. EN MANTELORGANISA. TIES. TWENTHE -
ENSCHEDE. 

Naam: DAGBLAJ) "DE VIAA.RREID" GEBOUWEN. 

Afz. : ID Enschede datum: 15-9-50

Aard van het stuk: C.P.N. - District TWENTHE.

Het districts-bureau en/of secretariaat v.d Waarheid- of CPN: 

Adres: a. 
b. 
c • 

Willemstr. 7 a.. 
ENSCHEDE 

burgerhuis, ge- b. 
heel ter beschik-
king. 

c. 

bewoner: 
beheerder: 
eigenaar: 

M.KOOl.IBN (9.a.22)
en echtgen.Marga-
retha. KOOMEN-Grin
(20-7-23).

Woningbureau Prenger, 
Noorderha.gen 60 
Enschede 

Wed.H.E.Z�ggelink, 
Enschede 

Politieke in
stelling: 

CPN 

verm. VVD 

verm. VVD 

Algem.betrouw
bRarheid en evt. 
bijzoI).derheden: 

bewoont le etage 

betr. goed 

idem 

•• 

Uitgetr. door: 

Datum: 

� 40061 - '49 

EMD 

13-6-51

Op aanwijzing van: B III g 



• 

• 

UITTREKSEL 

Uit OD 1790-Q SWRUCTUUR CPN en MANTELORGANISATHS-Limburg 

Voor : OD 356-j 

Ag.nr: 94196 

Aard van het stuk: 

Naami 

Naam: 

Afz. : 

+ l. t. L 

DAGBLAD DE WAARHEID-Gebouwen 

ID Heerlen datum: 2-10-50 

Dis,rictsvragenlijst CPN-Heerlen 

Het Districtsbureau van de CPN in Limburg is gevestigd in de 
bovenwoning perceel Uterweg 114.In de benedenwoning is een rijwielzaak 
gevestigd,tevens woning vans 
Peter Wilhelm GERRiiZ geboren 15-4-90 te Braubauenschaft (Dld),dlbe tevens 
eigenaar van het pe�ceel is.GERRiiZ is uiterst links geor,onbetrouwbaar 
lezer Dagblad De Waarheid. 
Bewoner van het perceel waarin het districtsbureau is gevestigd,ie 
A.NAGWEGAAL.

A.NAGTEGAAL beschikt over een telefoonaansluiting t.n.v. Dagblad De
Waarh�id m.l. Net en telefoonnr. Brunssum (K 4449) no.421.

J.WILDSCHUW beschikt! over een tweewielig motorvoertuii,merk onbekend,
Prov.l. enLnr. GZ 96757,verrnoedelijk eigendom van De aarheid,dat hij
gebruikt voor de uitoefening van diverse functies voor dagblad De Waar
heid en CPN.Het no.bewijs sta.at ten name van Het Dagblad De Waarheid. 

Uitgetrokken door RM 

Datum 25-5-51 • 

Op aanwijzing van BIIIg. 
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UW No. 98421 d.d; 8.12.1950. 
; 

Betreft: a.v. "Fel12t.Mer!tistt

- DI:BNSTG]HE[M. 19 December 1950 • 

. ' 

· In antwoord-op uw vorengenoemd schrijven :moet worden

medegedeeld, dat omtrent een event. bostaande commanditaire 
. . . 

v:enno:otschap 11Feliz t!eri t is" te Amsterdam nog geen nadere ge-

gevens beschikbaar zijn; deze vennootschap werd nog niet in 
' � . 

de Kamer van Koophandel e� Fabrieken te �te.rdam ingeschreven. 

Indien deze gegevens t.z.t •. bekend mochten worden, 7.U1len 

zijU dezarzijds ,�orden doorgègeven. 



No. '3263-1/50 
1--========== 

�etreft: smalfilms in Felix M6titis 

DIENSTGEHEIM. 

IDyPLICAAfi 

/t?t?ij../ 

UITTREKS[L 

• 

• 

.

.

Uit ; J! .. '.� ...... : ....... _?.. ... . 

e9
· no.: ·-it-1iJ1··. oor ·····-···············t1. .. . 

12 Januari 1951. 

Met betrekking tot het gestelde in het tweede blok 
op pagina 6, Hoofdstuk De Waarheid, van het dezer
zijds maandoverzicht over September 1950. U des
tijds toegezonden onder No. 340h-6/50 dd. 7 Octo
ber 1950, wordt U hierbij om te behouden aangebo
den een afschri� van de door het College van Bur
gemees1ier en Wethouders, alhier, verleende vergun
ning tot het in het openbaar doen geven van smal
filmvertoningen in het gebouw "Felix Meritis", ge
legen aan de Keizersgracht 324, alhier. 

Hieraan moge worden toegevoegd, dat op genoemd 
gebouw eveneens een door genoemd College verstrekt 
VERLOF A (::alcoholhoudende, andere dan sterke, 
dranken) rust. 

====================================-=-============ 

No. 1:;J 



Afschrift. 

Burgeoeester en Wethouders van Amsterdam, ., 
. Gèzien een adres \'�an 'W.E. :;even, ·wonende Burgemeester .Bickeratraat

, ,-. 41 te Diemen·
t 

ten deze domicilie kiezende Keizersgracht 324 alhier, 
waarbij vergunniµg wordt verzocht in de grote bovenzaal op de tweede 
verdieping ir het achtergebouw en in de zaal op de eerste verdieping 
in het voorg houw van perceel Keizersgracht 324 · (gebouw "Felix Meri tis ") 
bioscoopvoorutollingen (smalf:ilmvertoningen) in het openbaar te geven; 

Gelet op de bopalingen der Bioscoopwet; 
-Verlenen adressant tot wederopzeggena toe vergunning in de grote

bovenzaal op de tweede verdieping in het achtergebouw (z.g. ronde 
zaal) en in ae zaal op de eerste verdieping in het voorgebouw (z.g. 
koloI!IIDenzaal) van perceel Kei2eragracht 324 alhier, bioscoopvoorstel
lingen in het openbaar te geven, uitsluitend met gebruikmaking van 
amalfilma en onder voorwaarde: 
.lo. dat de vermakelijkheden in allen gevalle te middernacht geëindigd 

,- zijn;· 
20. dat de toegang tot alle localiteiten voor de ambtenaren van Poli

tie en Brandweer, alsmede voor ae ambtenaren, belast met de �effing
van en het �cezicht op de b�la$ting op vermakelijkheden, te allen
tijàe wordt vrijgelaten;

3o. dat geen verandering wor.dt gebracht in de bestaand� inwendige in
richting of besteraming van het perceel zonder vooraf verkregen 
goedkeuring van gemeentewege; 

4o'; dàt overigens de voor8chri:f'ten door de Politie in verband met de
orde en veiligheid to geven, stipt worden opgevolgd. 

Herinneren belanghebbende er aan: ·. 
dat van deze vergunning geen gebruik mag worden gemaakt, alvorens 

van de �randweer de verklaring is verkregen als bedoeld in art. 2, 
le lid der t1ffoderà regels met betrekking tot het geven van toneel
voorstelli11.gen, van bioscoopvoorstellingen en van andere ·verrnakeli jkhëäen
dan tol'lélel.l- of bioscoopvoorntellingen, benevens tot het houden van 
vergadeFingen of andere.�ijeenkomstenfl, vastgesteld 'door Burgemeester en

�ethouders bij hun besluit van 29 Mei 1936 ( Ge1n:eenteblad 1936, afdeling
11', voigno. 107) �n aan de in die verklaring geotelde voorwaarden ie 
voldae.n. � . , �

dat de bepalingen van wet en verordening, in het bijzonder van de 
·ve.rordening op de heffing der belasting op vermakelijkheden, moeten wor
dep nageleefd en dat het ver�chµldigde moet zijn voldaan, voordat de
vermakelijkheid plaats heeft; · 

dat hij ook aansprakelijk blijft voor de naY:omi:ng van de hiervoren
genoemde voorwaarden in geval hij de localiteitcn in.deze vergunning ge
noemd, hetzij om niet, hetzij in huur of onder andere titel· geheel OD ten
dele aan derden ten gebruike afstaat.

-vestigen de aandacht van belanghebbende met nadruk op ae bepa
lingen van art. 7 4er Bioscoopwet, welke t?epaliugen aan de achterzijde
dezer zijn weergegeven. · 

Deze vergunning moet onverwijld aan het Hoofdkantoor der Gemeente
belastingen (Herengracht 196) en aan-de Chef der �olitie-afdeling
word.en ge-toond • ·
EB. .Amsterdam, 7,0ctober·1950. 
Kosten _f. 37·, 50 

Voor eeneiuidend af�chrift, 
de Secretaris, 
�.g.G.O. Spruyt. 

�urgemeester en Wéthoudere voornoemd, 
w.g. Arn.J: d'Ailly 

De Secretaris, 
get. G.C o spruyt. 



- 2

Artikel 7 der Bioscoopwet. 
De houaar der vergunning is verplicht te zorgen: 
dtit tle bepalü1gen, bij of krachtens deze wet vastgeoteld, v0or zover 
hem betreft, worden nagekomen; · 
dat d_e exploitatie van zi ju bedrijf ni-et geochiedt in strijd met 
de goede zeden of de openbare orde; • 
dat g�on·andere afbeeldingen ter reclame voor filma worden �er-· 
toond dan die'vooraf c1oor de centrale comm.is�ie zijn t;oegela.ten; 

4o. <lat' do schri ftali jke vergunning, bunevsns alle bescheiden betrek--
kir.g hebbende op do nadGr in deze W-c!t genoemde keurL1g der voor 
openbare vertoning b�stemëie films, op aanvráag worden vertoond 
aan elk àur per�3orien, bedoeld in art. 26, eorste lid en dat- aan 
deze per<Jonen alle door deze gtJwen:Jte inlichtingen betreffende 
de vertonJ.ng der films wo1·den gagev-en; 

5o. ·da� aan èlk·der personen bedoeld in art. 26, e�rste lid, tot het 
�- ale zodanig bi"j'wonen van de voorstellingen 'te allen -ti:jdo vrije ·

toega:n� worot vv!"�chaft, volgeru:; voorschriften öi j algemene maat
regel· van bestuur ·c�_geven.

Afsch1•ift c"iazer zal worden gegeven aan de noof<lcommissaris van 
PoJ.i�ie (2 stuks), de eommandant cier Drangweer (2 stuks), de a'fdelingen 
I3elao ttngon en. Fina11ci�n en aa�1 de Plaat ... eli jke Coa1missie van· ·;;oe
zicht op de Bio�copGn. 



Uit OD 345

.Voor OD 356 j

Ag. nr: 103783 

UITTREIZSEL 

Naam:MA.ANDRAPPORTEN NOORD-HOLLAND 

Naam:DAGBLAD "DE WAARHEID"( GEBOUWEN)

Afz. :I.D.ALKMAAR Datum: 15 Febr.1951 

Aard van het stuk:Verslag over de maand Januari 1951 

Voorts bestaat nog altijd het plan tot het verkrijgen van 
een geschikt perceel als C.P.N.-Centrum in deze gemeente, c.q. 
District N.H.N. Pogingen om de beschikking te verkrijgen over een 
daartoe geschikt geacht perceel aan de Kennemerstraatweg, alhier, 
leden schipbreuk.. Hebben deze pogingen eerstdaags succes dan zal, 
na.ar verluidt, H.KNUISTINGH-NEVEN zijn vergoeding voor huishuur, 
die hij tot heden naast vrij gas en licht ontvangt, verloren zien
gaan 

Uitgetr. door: P.v.B.

Datum: 26 April 1951 

Op aanwijzing van: B

� 40060 · · 49 



GEHEIM 
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Verbinding : 
Ons kenmerk: 

67 
220/51 
Maandrapport 

Datum: 15 Juni 1951 
Onderwerp ; 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - -

VERSLAG üVBR DE MAANDEN APRIL 
EN MEI 1�51. 

U,îTREKSEl 

Uit : ... on. .. 34s .......... .

.! .... :.1117-DO·-·· .... . 
V• : .... OD ...... 6 J

Deze twee maanden hebben zich 0ekenmerkt door een zeer 
grote rust in het plaatselijke politieke leven. Er viel :hoegenaamd 
geen activiteit van een of andere extremistische beweging .w.aar te

nemen. : 
De plaatselijke afdeling van de O.P.N. liet niet van zich horen; 

evenzo de E.v.o. en o.V.B. Openbare bijeenkomsten werden er niet ge
houden. 

Van de "Vredesbeweging•• werd eveneens niets vernomen. 
"De Getuigen van Jehova" hielden WE-er trouw elke Zaterdag hun 

colportage met "De v,achttoren tt. 
In April werden twee pam.fletten verspreid. Het was echter geen 

verspreiding op grote schaal. Het eerste pamflet ging uit van de Com
munistische Partij van Nederland en zette aan tot staking en strijd 
ter verkrijging van een loonsverhoging van 10%. Het tweede ging uit 
van de Algemene Bond van Werkers in de fabaksindustrie en hield in 
een eis tot onvoorwaardelijke uitbetaling van de 5% en zette aan tot 
eendrachtige strijd voor algehele compensatie van de prijsstijgingen 
van die laatste weken. 

Stakingen hebben,zioh niet voorgedaan. 
Van activiteiten buiten partijverband werd niets waargenonen. 
De N.V.Philips te Eindhoven geeft ten behoeve van haar personeel 

een. weekblaaàje uit, genaamd "De Philips-Koerier". De afdeling Eind
hoven van de C.P.N. heeft in begin April en in Mei eveneens een ge
stencild blaadje, getiteld "Onze Koerier", laten verschijnen ter ver
spreiding onder het personeel van'-genoemde N.V. Men durfde het blaadje

echter niet openlijk te ver·spreiden. Op verschillende plaatsen, zoals 
W.C.'s, werd het aangetroffen. Ook tijdens de Jubileumfeesten van ge
noemde N.V. verscheen een nummer van dit blaadje. Het ademt dezelfde
geest ale alle andere uitgaven van de C.P.N., namelijk van kankeren,
opruien, haat en afkeer.

"Het Internationaal Legioen van Wereldburgers" liet niet van zich 
horen. 

In het begin van April waren er: 
108 abonné' s van "De Waarheid"; � /1,1 S"M. 

54 abonné• s op het blad nuilenspiegeP'; 
.17 abonn6's op het geÏllustreeràe tijdschrift "Soviet Union° ; 

5 abonn,'s op de krant "Vrede". 
Hierbij zijn niet inbegrepen eventuele post-abonné's. Voor v.at betreft 
"De Waarheid", zouden er dit 37 zijn. 

Het aantal leden van de E.v.a. bedroeg, voor zover bekend, 22. 

ft 



Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in 
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Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in 

A 
L te vullen). 
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Interne aanwijzingen A C D . 
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No. 2359-1-'51

Onc,erHerp:U.P.N. 
V:wrlT.tlûlJ .IBLI JK.

T.a.v. de Heer Gerbraads

vatum ontvangst bericht:27-6-51. 
Be trouv,baa.r hcic. berichtgever: betro m·baar. 
Waardering bericht :lX'l8'.�:xx«J:a:±m: betrour1ba2r . 
Tevens bericht gezonden a&n:---
I.iec e\/e1· ende instanties:----
Ond ernomen actie:----

s.s.t.t.

28 Juni 1951. 

Binnenkort, \1a&rschijnlijk binnen enkele 1;1eken zal het landslijk 
partijbureau van de C.P.N., vm ae .. :oemer Visscherstraat � te Amste 
dam verplaatst �orden naar het adres:Keizersgracht 324 te Amster
dam.Om deze reaen worden in het gebouw "Felix Meritus" enkel e ver
anderingen aangebracht,o.a.\:orden gelijkvloers enke le kamers ver
groot en een nieuwe aansluiting op de Centrale verwarming aange
legd • .iJit laatste v,ordt uitge voerd door ae firma "Therma",Vondel-
s:traät 36 te Amsterdam. 

. d ein e. 
G-3.

' 

·;;:. 2 JULI 1951 � d-,
1---�---·-

À(O/ 11212 1 � 

Nr. 2359-1-'51 1.a.v. de neer Gerbrands s.s.t.t.

Onderwer:p:ver:pla2tsing bureau C.P.N. 

VERTROff '! .,,1, IJK • 29 Juni Hl5l. 

In aansluiting op het schrijven dezerzijds onder bovenstaand nu.,lIIler, 
dd.28 Juni 1951 kunnen hier overgelegd worden enkele afdrukken van
de o:p de verbouwing betrekking hebbende tekeningen.
De kleinste tekening betreft het gehele rechtergedeelte van het gebou�
met inbegrip van de grote zaal,beneden,welke momenteel alleen maar
gebruikt wordt voor berging,lietsenstalling en tafelte�nis.
De grote tekening is een tekening op schaal 1:20 van een gedeelte
der kleine tekening,zijnde de kamers liggende ter rechterzijde van
de hoofdingang en gang,welke,volgens de berichten zullen gebruikt
worden voor huisvesting van het partijbureau.
verder is nog bekend geworden dat op een der verdiepingen een behoor
lijk ingerichte filmzaal aanwezig is welke plaats biedt aan ongeveer
350 personen.
rtet :perceelsnummer op genoemde tekeningen is foutief,mogelijk met
voorbedachte rade door de uitvoerders foutief vermeld aangezien het
opvallend is dat in dit geval niet de naam van het gebouw is vermeld,
hetgeen �oor de uitvoerende firma gebruikelijk is.· einde. 

L.1.r1 /,,Jr/. oi.i.r.rG-3. 
/ -'ov, iï' 7ir.7J-.r . t, ·/J'/, /</ I 

t.. ,r1 

; • 2 JULI 1951 _()(_ 
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Uit OD 346 

UITTREKSEL 

• Voor BD 356 /.

Naam: MAANDRAPBORTEN ZUID-HOLLAND. 

Naam: ttDE WAAR.BEID 11 (DAGBLAD) 

• 

Ag. nr: 11}148 Afz. : I .D • Gouda Datum: 5 Juli 1951 

Aard van het stuk: Betreft Verslag politieke gebeurtenissen over de maand Juni 1951 

. . . . .. 

liet dagblad "De Waarheid" te Amsterdam heeft de huur van het Waar
heidgebouw aan de Oosthaven alhier opgezegd.Er worden reeds voorbereidingen 
getroffen het gebouw te ontruimen.Door deze maatregel is de afd.Gouda zonder 
partijgebouw gekomen. Wolgens bekomen inlichtingen kon "De Waarheid" de 
financiele lasten van dit gebouw niet meer dragen • 

Uitgetr. door: T • G • 

Datum: 11.10. 1 51 

Op aanwijzing van: B 
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\an:��- ,?,ij, -.-/rt.-:; � /J- lf. // -). ./ / -

---

OP KAART 

van: B;rx.

-17 JULI 1951 bf-t1.r 0 "u "< I

1- - _&� 
''· 1 /l}f!l d,l,_�/.t,J

ACD/ 1

DAT::� 

PAR: 

J�--�&l" 
it �oeélP br')n v�rnam i11:, do.t 11et Partijbestuur vo.n de 
.P.F. u-i.t bezuini3ingsov�cner:;ingen, het ryerc1el Roemer 

11 Vissc1.P.rstr�a t 1� te \msterdam zal verlaten. 
Iet Partijbestuur zal ')i.nnenko et kantoor gaan houden 

\ 
in het r;ebouw ".'i'elix ··0ri tis11

• 

Te dien einde is r:r=m momenteel een p;edeel t2 van Felix 
··e·-:i tis ar.m het verbouVIen.

na·1..r er ;� ·rn vola oenèc 1:ar.rteraclen - va1:lieaen - te vi.ncl.en 
zijn, is acze verbouv1i11n; ODP:edragen a:m een ni8t commu
nistisc11e aannemersfirma. D� naam van deze firma zal i r 
U binnen·rnrt 'mnnen mededelen. 
F/issc'lien is er een 1.;:leine raor;el i,;':heid, dat er met èeze 
firma in zee gegao.n kan ''.!Orden, ''Iat betreft het inbou ,en 
van rlicrof oons of iets dergcl ij1cs. :::>i t is alleen no.ar 
suggestie mijnerzijas. 
Di.rect naast ,'elix tr.eri tis is een ')articulier. uension 
vesti 5d. 

�'s-Graven..hage, 26 Juni 1951. 
17 . 



v., 
Aan: � · 
Van: B IX. 

Ond: Verhuizing Pe:r-'- i..jbe:.:;tuur C .P .N •• -r.;;-;-···T-;,,., '-f .l -
.,._ll_'t'._. ,_, _ __s;.1.4..;;_ 71
r--··11 JULI �51.... 

t. tr I

06,3/.J 

r

il 
,'

1 l.;..-{ 111' 
s-1 

Jrtr . 4' 1)·1'

� f'· ,I' �f Ten vervolge op m1Jn mededeling van 24 Juni 1951 
,� �1if.�· >� kan ik heden het vclgende berichten: 

IV"• r De verbouwing in het gebouw "Felix :Meri tis't, 
waarheen het Partijbe3tuur der C.P.N. zal verhuizen, 
geschiedt vermoedelijk door werklieden, die lid 

• ta, 

zijn van de C.P.N •• Er wordt echter op het ogenblik 
ook een nieuwe centrale verwarming aangelegd. Dit 

. · ök�· . .. · {!I werk wordt uitgevoerd door de Fa. "Therma", geves-
tigd te Amsterdam, Vondelstraat 36. 

� r , :r,, 
.,r 

De leiding van deze firma is in handen van: 

,, 1. Arie Anthonie ViJî ROOY.EN, Ned. geboren te 
Driebergen ou 24.3.1897, wonende te Driehuis 
(Vel�en), van d@P Vondellaan 45, directeur. 

., f 2.

/1 3. 

� 4. 

zijn echtgenote i",ntonia G�RU�, Ned. geboren te 
Jisp op 13.6.1908, adre3 idem, commissarisse. 

A..�toon L03, Ned. geboren te Amersfoort op 
28.1.1899, wonende te Amersfoort, Puntenbur5er
laan 86, technisch onder-directeur. 

Jan vrn RANDERf .... à.T, Ned. gebore;.1 te AmsterdHm op 
13.9.1904, wonende te Amsterdam, Curacaostraat 69, 
prccuratie houder. 

De ·;irIBa houdt zien uitsluitend be7ig met het 
aa.nleg..;en en onderhouden ;an verwarming,:;in stal la ties. 
Het kapitaal der firma bedraagt f. 100.000.-., waarvan 
geplaat�t f. 30.000.-. en gestort f. 30. 000.-. 
Bij deze firma. zouden geen communisten werkzaam zijn. 
Voor de aanleg der centrale verwarming in Felix Meritis 
denkt de fa. Therma nog ca. 4 weken nodig te hebben. 

J /'ÎÎet heeft enige dEgen geduurd, voordat zij in alle ka
" tl\ f)fi:J.\ mers v&11 hot gebouw mochten komen, teneinde de nodige
�r � werktekeningen te vervaardigen. De C.P.N.'-ers in 

Felix Meritio zijn zeer voorzichtig en willen niet, d�t 
\ de '!:er'klieden alleen door het gebouw lopen. In sommige 
�amers mochten zij in het e�heel niet komen. 

De brigadier der I.D. te Amsterdam, G-OTIHK kr-1t iemand 

1
van het per3oneel der fa. Therma. Via deze persoon zal 

la:�w>' 
getréicht '..Vorden een af,3c ri""t van de ëoor hen ge-

}� 'Y"f rfa" v tekende platte grond van F.M. in handen te krijgen.

<jN�/l
� )JfJJ(' � -' V 



-2-

Indien men front maakt naar het e;ebouw Pelix Meriti::.:, 
dan wordt het linkergedeelte vanaf de hoofding&ng ver
boU"t.d voor het Partijbedtuur. Dit gedeelte grenst 
aan het Pen.:,ion "De Boer". S.7· l!tu.,,,.:v-n4.� 3zf

Voort..., werd nog vernor:ion, d2t in het 6ebouw Pelix 
Meritis regelmatig perJonen overnachten. De concierge 
heeft in ?ijn kamertje wckbriefjes hangen, wa�rop ge
rien 1;•erd, dat hij diver3e personen vanaf 6.00 uur 
wekken moe.·t. 

� 's-Gr�venha5e, 27 Juni 1951. 

-17-
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Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienpt 
te � ..... _....H.,.-,., • �;t',zl
1

ST Gr a v e n h age. 

VERTR01f1EL1JK • 

Bijgaand doe ik U toekomen een af_ 
schrift van een schrijven van de Centrale Woning
stich ti.ng te Arnhem betreffende de opzegging 
van de huur van de Waarheidswinkel, gevestigd 
aan de Kla.rendalseweg 91 te Arnhem, gericht 
aan R. van der Molen, geboren 17-5-1919. 

30-7-1951 •



. liEJi!-RALE WON IN GST I CHT IN G 
� ARNHEM 
KANTOOR:RIEI'GRACHTSTRAAT 1i' 

Arnhem, den 26 Juli 1951

No. 1/38oa 
Onderwerp: winkelpanden. 

Naar aanleiding van Uw schrijven 
van 18 Juli 1951 houdende mededeling dat U per 
1 September 1951 de huur vant11het winkel_gand 
aan de Klarendalseweg no 91 wenst te beëindigen, 
hebben wij de eer U te berichten dat wij van de 
inhoud van Uw hierbovenaangehaald schrijven 
goede nota namen. 

Wij maken U echter attent op het 
feit, dat zolang de familie H. Nijhof de bij de 
winkel behorende woning in gebruik heeft, U 
aansprakelijk bent voor de huur van de winkel 
met bijbehorende woning. 

Voor het Bestuur der 
Centrale Woningstichting,

• 
De Secretaris,

Aan de: w.g. Heere 
Communistische Partij Ned. 
District; Cenbraal �lderland, 
Secretariaat: Raapop seweg 33 

Arnhem. 
T.a.v. de Heer R.v.d. Molen.

Afschrift van een brief van de Cengrale Woningstichting 
te Arnhem aan R.v.d.Molen, Raapopseweg33 te Arnhem. 
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llCÎÏ /ZJJ'f<
Aan de Binnenlandse Veilie;he1dsä1.enst 
te � ,..; �1-...A '.z's-G r a v e n  h a� e. L 

B!jg?and doe ik U toekomen een af
sc11rift van een brief van de Centrale '7oning
stichting te Arnhen dd. 29-10-1951, gericht 
aen de C.P.N., district Centraal Gelc1erland. 
De brief handelt over de a.chterstalliee huur 
van het -,and Klarendalseweg 91. (De ·:,aarheids
wink2l). 
Geadresseerde: Re int van der �· olen, ge boren 
te Assen, 17-5-1919, ·vonende te Arn11em, :R.aap
opse1·1eg 3 3. 

2-11-1951.



�. A J S C HR I F T. 

hNTRAL'ï; \70:t:TIHGS T ICHT ING 
Arnhem 

Kantoor: Rietgrachtstraat 121 ARNHELI, den 29 October 1951 • 

t 

No. 1/380 c 
Onderwerp: 
Verhuur. 

In aansluiting aan het mondeling onderhoud dat 
v,ij met �.Ievrom7 Dreckschmid t op 1 October j .1. mochten 
hebben terzake van de huur van het pand Klarendalseweg 91, 
delen wij U mede, 

X � 
a. dat voor de familie Nijhoff een v:oning gele-

gen aan de Arnhemse Allée ter beschik:-::ing is gesteld. 
b. dat de met U gesloten huurovereenkomst met in

gan.:; van 1 October 1951 als beëindigd wordt beschouud. 
',7ij verzoeken U de verschuldigde achterstallige 

huur tot 1 October 1951 ten bedrage van f 101,20 v66r 
1 Deuember 1951 te onzen kantore te volèoen. 

Voor zoveel nodig, maken wij U attent op het 
feit dat U van de familie Nijhoff de voor de woning vast
gestelde huur tot 1 October 1S51 moet vorderen. 

Voor het Bestuur der 
Centrale Wonin;stichting, 

De Secretaris, 

Aan de Conununistische Partij �ederland 
District: Centraal Gelderland, 
Secretariaat: Raapopseweg 33, 

A r n h e m. 

TTa.v. de �eer R.v.a. Llolen.


	0002full
	0003full
	0004full
	0005full
	0006full
	0007full
	0008full
	0009full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0014full
	0015full
	0016full
	0017full
	0018full
	0019full
	0020full
	0021full
	0022full
	0023full
	0024full
	0025full
	0026full
	0027full
	0028full
	0029full
	0030full
	0031full
	0290b.pdf
	0001full
	0002full
	0003full
	0004full
	0005full
	0006full
	0007full
	0008full
	0009full
	0010full
	0011full
	0012full
	0013full
	0014full
	0015full
	0016full
	0017full




