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Blsu 13 van hot orazXCV van M»i*§Q
van aa&l»oo«ttJil»tl»oae organisatie»,
aotie* «n r «acties en de particuliere
lnliofetïn^endienste». ^ -' i ; »

U I T T R E K S E L

Uit
Ag.no.:
Voor

Hovember 1V45 bag*a ür* Dr. Arian d* QC1IBS, 1 5. 2*1 915
wonende te ütreeht (k. v., ^een l D) , la «nee kring

h«t plan te ontvet*»», en ««a dam op te werpen tegen tiet in
Pederland dreigpod* oonraualatiöche gevaar* HIJ werd M er in
bijgestaan door ï Peter vllfrKRm, a.e.lRCi Ttroeht, wonende

..gJ>.ft«
, advvocaat, isoiwmd* T ft recht, kott>t verder voor als

t« t;tr»cht *iad Iö47 a».»n-.PPA si J
net land door o@ oud-lllepkl«& voor de organisatie te winnen,
De pleneen zonden door de aead*. en de luitenant kol. Leonardua
A.M» KOPFf&f» &0*1#1S86 Den iÉiafi* «romende Bilt hoven. PP6»

w - ~ » * «m***i"*É**'

In Januari 1946 volgde eem fere«k tueeen de Go ad a en Koppert.
K*tte de werkzaamheden voort, In Maart 1946 werd bealot«n

para-iftilitaire or^ölaatie op te rianten, die bij eventuele
ï&oellljkfeedea zou voort baataaa als "Sportvereniging". D» funetiea
werden aIe volgt verdeeld:
Bevelhebber! L.A.?-':. KöPPSST, voornoc«d;

bevelhebber T 2e luit* ?*3éA« SIHÜBB» Delft» kont verder
niet voor;

Majoor &RHTZ, H*ö«Bit komt verder aiet voor$
chef taf t IS luit* l*F* ,\LB?,KT;-], A'dam, kost verder

aiet voor i
Arnoldu* A *** " C1T, alla*

7.8»1B0S Den ïiRag» ootipeur»
!iaag PB 54ftË;
Dirk 1'ÏISKifiLÖ, 7,6.1902 H*d«n, firmant
tran»|ïOrtfee<5rijft wonende R Me», komt ver-
der aiet voor}

t Jan C. van €GHD» 12»S»lftfeS <>oéda, rljtui<§»
wonende *?*da«u komt verder niet

Hoofd

ld eis

Hoofd rere en ï'ropa» 0»» MareMniui B.A» vandor T4LI9 4.10.l8«öf
t wonende Klllegaraberg, PP .£>44 ï

Juridische &fd»tle l«lt« 7*J, l!AASy Den Haag» verder weinig
bekend» ^peea PD;

:bofd FinaaoÜn ï Ie Luit. Jan A.C. BBCK, £ J». 1.1914 A*d
woiteade Sehiebeek^ koost niet voor;

üoofd TeeLn. Af d» t Kap* K.rWS% verder niet bekend;
wnd* ïtoofd Teohn, aft* I . ! int«rink,
toegevoegd ï'eofes* r<iilXiH ORaimXAy 14*10*1908 lilllecers-

berg» off* vlieger, wonende Hlllegersberg
komt verder niet voor$

Idem $ Dirk HOBSAK, £&»3.169ë Bofterdam, firmant
naadel»o^4er&emlfigt wonende H*da», komt
verder slet voor}

aobrijver B*?*I«f *ron«néa H*daa, keiat ver*
der aiet voor;

Voert a werkten aanvankelijk aiedei
a .̂ Fhidolf TH KLöJfOF, 1S»7.18Ö7 Amsterdam, techn, jw|b|j|6iïi|*^ajat
wonende aldaar, voort* bekend al« funotionaris In l*flam«e ver*
zet» orfoaiaatie, na de «evrijdlng
b. /ohannea TOCHLi, E0.9.1Ö15 Utrecht, handelaoorreap., wonende



»U, 14 van h»t m&ZUHff ma Hel 1950

a et i «s *ji r «act l»» «a do
Sul ! efct 10f-en<li*nst«ru

l* R ,1^4e iPiM i.v*A. de oprichting ma B* Land»irn»«ht*n ««B
t*n imls* »aa de ^epen*. kolonel ftirko J*

a h«t
s

S* ÏJTOOÖ. voor Jy& W«ttig €»»3»g «UB voor h»t
4*» «n ond*«lb«ttr Foairtkrijk é«r l«d«^l»nft*a OP b«ai» van de

w*rd vftMf H«l l «4 6 niet 8t««r vertrouwd mi bxilt»n

door ïd.» f«at«*t; ook h 1,1 T«rloor het

la l «i 1S46 iciüWHtt OP £*
«. d« f*|.«n»* lult, kol. ChrlatSwm U -cHMr- ^^ is ,8.1884

B^ta/U, woa««de :>«ö}iui«, PP...fiAtt la t, «r
»oorzitt«r «A Koof A ïnll eit ï iiff*«d l«n»t
Mali,*!

b* d« gep«n», lul t .kol.
i/i 3,94? t

S«ia«a
aatia

ia Ü*

ohtinffondign T»B "i^tlanaal fI«Y»ll"ï
d«*l<l»n Of IK «fi, 1944 Re4», «tot sl| «i «b uit é*

a i j n !n

oet-
l«

«n a»4«f*j*k«r« &«!»%«» »l»h ttm^pitrokkfltt of

U «ek het ov^rzloftt b«tr, d* '-Öcbtin^ c pi* 141 ng
- <Cï? Igva), «ub i

_ïi *tMK3*»*.J



PARKET
V A N D E

P R O C U R E U R - G E N E R A A L AMSTERDAMs 2.1 ?e.bruari 19 50.
FD. DIRECTEUR VAN POLITIE

TE AMSTERDAM / Verzoeke bij beantwoording, datum en num-
ner van .

NO. ..P..,.2.13/50

B1J1M.
LM,

c

Bijgaand heb ik de $er~ö ~ce aoen
toekomen een rapport d.d, 15 dezer van de
aan mijn Parket verbonden rapporteur J,
Luijendijk, betreffende de te Zeist woon-
achtige Overste KOPHERT, naar de inhoud
waarvan ik U moge verwijzen.

De Procureur-Generaal,
fgd. Directeur van Politie,

(van Dullemen)

A<r- ijfexKeeic het Hoofd van de B.V.D.
v - Ja va straat 68.

'S-GRAVENHAGE.

U.A.L 2025
44989 - '49



R I J K S R E C H E R C H E

A M S T E R D A M

G E H E I M .

Betreffende;

Overste KOPPERT
Zeist,

Naar aanleiding van bat in de margine genoemde, heb ik,
Jan Luyendijk, dienstdoende aan opgemelde Afdeling, de eer,
UEdelGrootAohtbare het navolgende te rapposteren:

Van betrouwbare zijde werd mij het volgende medegedeeld;
Do Overste KOPEER T, wonende te Zeist blijkt thans nog tö

beschikken over een particuliere "Inlichtingendienst0.
Deze "Inlichtingendienst" werkt* of zeer onvoorzichtig»

of is gepenetreerd door linkse elementen.
Althans heeft ca* 14 dagen geleden radio MOskou in een

uitzending véor deze dienst gewaarschuwd» Met name werden
genoemd de Overste KOPEERT en een zijner medewerker s» een ze-
kere ALBERS,— *

Deze mededeling
kunnen worden •-»

is door mi j, rapporteur ,ni et gecontroleerd

Amsterdam, 15 Februari
De rapporteur,

J. Luyendijk.

de Heer Erooureur-Generaal
fgd. Direoteur van Politie
ta
A m s t e r d a m *
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ie* i. VSÏLIQHEÏD3HAPPORT öBHSUl.

il
''Datum van bericht;

Van wie is het afkomstig!

, to«rich* ï

7olk«w««*i'l&aar-

£»•».. al «t woröea beoordeeld,

Mat wia is «afften««rerkt;
Welke acties zijn oude rnoffl»H!

• X"

-\r Wiateriiüc geboren te Utrecht H*é*I$p was reed»

voordat £41 laatste wereld-oorlog ttlttotöc In msland werkaaamT
Hij wa» ««m «root bewonderaar van Sfcali% die hij «la d«

grootste man deaar eeysr
ff, leidde

porlog

tn. de be2*tblnea1sl(3d vrimiU« voor 4* ar-
tn Dmitslantd» Hi| b<nr«n*d« «l* mms. te

voor d« gealXl»«ïÖ«Q t» lééan
M j ia Oö*aia voor öe Buifeaw» »«rk«aaffl «n H - 4 *

•nt

n uito*feften,
voor d*

Ia de Boae* ï$4£ w*»d Mf.Öoa* de
fiea taet opdrachten terwijl zijrt vrcnj» «a
land ooehten» Bödett «e Rots*n dwang

t» Rotterdam
B«gin 19̂

Elshaf «n dp
WP w<

4. Klahof ana*
«a WinteriiöE,

g dagen aa &«*« vergt^erlng
In S« ifaetrhöid ««tetakeld, ïfear
gafl»rinfi*fl bel«g<5 door d*

Aan de vergadaring ia— _„„_,
i ' 1. f.d» BlBhof, oonaaaSfint Landfllmeehten,

• 2, ]|ft3«»>F ARSB uit A»cterdam»

door
Rotteröaa.

.ik. ïwlteaaat mm» uit dea Haag.
15, Dr. dft Ooeóe uit Utrecht,
16. de Heer £$g* van

wt / ^ ^f-ff P 'Wr̂ i'M'"»^WÏpP^P '̂ T^^Wm

f'9« ..
-v.'9. Alb«jfB Uit
-J-lf*.

d«a H»«g.

|ll. Ds» v.d. Valk.
Alhoewel v.d, Slshof »rop g^eaen WUB dat Winteriiöt

• In Bfttm e«»lm«t stond niet d» Waarheid, wat later ook
«e>d, bleef Hij toch naxiwa raleties onflerftot

/ t3f»ng gepteabe? 19̂ 9 bestaat de or^aalsatie
/ tóg» d«öh heeft tijdelijk hftav activiteit gestaakt» e<jhter
/ fiö krfteht van deae organisatie niet onderschnt worden.
\ HHH^ v«ö- üJü&f woï^flt gewaars«hnpö# e«rstena «m stijn hechte

.̂ A banden met Wlnterink en tweedanfl döordet vele uiterat linies ge-
/ oPi^löteerdea neig ateeös te eljnen haiBe konen,i • i»

Coll .**n



UITTREKSEL

Naam: VCLÏÏffiEHLNK P*Uit : PD 536

Voor : OD 1661

Ag.nr: 40751

Aard van het stuk: Inlichtingen betreffende YOOTSHINE

Naam: «lAHDSKMECHEElil1» HJKBTJ1RBAHD DER TOIJWI
llige/

Afz. : DII datum: 1Q-7-48

C

...... Al héél spoedig kreeg WIOTERINK in de winter' 1945 contact
met Luit.KolJEOPPERT.Overate KOPPERT had in die dagen het initia-
tief genomen om tot oprichting te komen van een anti-ocomunisti-
sche organisatie.Medeoprichters waren o«m* -
Ds,v*d.YAIX Hillegejisberg,'Overste v.d.SLSHOF/^senburgsingel, Hot-
terdam,,Majoor ARES,'JmsterdaiaJ;ï.uitenant SDIKSR, ̂ elft,Luitenant MAAS
DenHaagjDrtde GOEDE,Wrecht,dhr.I»OZE (Nationaal ^eveil),Den Haag
dhr*SCHEta,Den Haag (ifat«ReTeil},de rliegerkapitein GRAKDIA,H11H-
gersberg,K»P-er ALBERSj^^msterdamen .,... WMTIRIKEjtFtrecht*
De partij zou de naam dragen van ^De Landskneohten"*
ïebruari 1946 vonden enige vergaderingen plaats te Hilligersberg-
Den Haag,Amsterdam en Rotterdam.Op de vergadering ten huize van
Overste v.d»ELSHOF was ook VffEEERINEC aanwezig «Enige dagen later
deed "De Baarheid" opzienbarende onthullingen over "De Landskneehten
Alles wat ojp bovengenoemde vergadering besproken was en degene, die
daar aanwezig geweest war en, weaxt gepubliceerd «Naar aanleiding van
deze oouranten«publioatie werd door Overste KOPPERT een persconfe-
rentie in de Beursrestauratie te Rotterdam belegd,«interink was
wederom aanwezig^doch werd reeds toen gewantrouwd»I»ater is definitief
komen vast te staan,dat hi^ gesproken had,
De organisatie bestaat nog,dooh heeft tijdelijk haar activiteit ge-
staakt .Is echter beduidend sterker, dan menigeen vermoed*.

Uitgetr. door:

Datum:

ÏM

27-7-50

Qp aanwijzing van: HAOD

40061 - ' 49
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CEUTRALE. VEILIGHEIDSDIENST.

Jr. 164/'46.GEHEIM.

Dnderwerp:Ds.Van der VALK.

Goes,7 October 1946.

9 OCT

Ik,ondergeteetende TM Hem Verhulst ,Hoofd-Rechercheur
te Goes ,heb de eeryü Hoog Edel Gestrenge beleefd te
berichten,dat mij drezer dagen werd medegedeeld dat eer
zekeren Ds*J^fl '•[.gfr_VAI'g> wo ne nd e Villapark 6 te Rotter
d am, t e g e nwuoo"r!Tilg re™jÊp?3nrf a tig interne eringskampen be-
zoekt, zonder in het bezit te zijn van de vereischte
papieren.Deze Ds.doet zeer gewichtig en vraagt aan
de kampleidingen inlichtingen over de C . P . U .
Een onderzoek naa.r dien Ds. was wellicht op zijn plaat

Aan:
len Hoog Edel Gestrenge Heer
Luitenant Kolonel J .G.GRABEENPAM.

te
' s -GRAVENHAGE(Javastraat 68).

C.B. 2393 - 50.000 - 12 - '45 BNV 51


