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i komst kwamen binnen: uit België 7 sche-
pen, Britse gebieden l, Denemarken 11,
Duitsland 17, Ierland 2, Finland 22,
Frankrijk 13, Griekenland 2, Groot-Brit-
tannië en Noord-Ierland 77, Italië 2
Nederland 23, Noorwegen 14, Polen 2
Portugal 7, Spanje 7, IJsland l, Zuid-

Islavië l, Zweden 26, Brits Aziatische
gebieden 2, India 3, Indonesië l, Irak l,
Japan 4, Libanon 2, Perzië 3, Philippfl-

'• nen 2, Egypte l, Frans Afrikaanse ge-
bieden 3, Argentinië 4, Brits-Ameri-
kaanse gebieden l, Canada 2, Cuba l,
Guatemala l, Mexico l, Suriname en
Ned. Antillen 2, Venezuela 2, Ver. Sta-
ten 23, Australië l en nieuw gebouwd l

Kampioenschap kogelslingeren
ROTTERDAM, 2 Augustus. — Op
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Het wervMi van vrijwilligers

voor Korea
l - —. :—:

Naar aanleiding van dé onthullingen,
'die.uw oórlögScorrespondent Van Sprang
onlangs deed óver het hier te lande
werven van vrijwilligërls voor * Korea.
moge, ik het volgende .ter openbare ken-
nis brengen. Mij, is' iemand bekend," die
tijdens de tweede wereldoorlog S.S.-er
is geweest-en daarom na de bevrijding
geruime tijd in een kamp moest door-
btfet^eri.', Nog "Steeds heeft hij zijn S.S.-
uniform óp zolder hangen. Doch dit be-
lette hêrn niet, zich te melden als vrij-
wüW.gêr,. yobrjiét Koreaanse front. Hij

'werd aangenomen' ën'zal nü"ha eëiï kötte
.^ileidin^i. naar hét. Strijdtoneel vertrek-
ken.''thans moét riien 'liern op straat
zien lopen in zijn Nederlandse soldaten-
uniform!'-met de Korea-ster er op! Dat
deze lieden om „administratieve rede-
nen" hun Nederlandse nationaliteit weer
terug'krijgen is al erg genoeg. Maar dat

: onze regering ze nu ook weer tot ons
l leger toe laat is toch waarlijk al te gek.
;Den Haag OPMERKER.



Bü( (K
No. 4589-1-'50 " ̂ &
Uw brief No. 9640/^dd 18-12-'50
Onderwerp; D.BAABS en F.LEUKE.

YEHff£QUY/ELlJK.

Ter beantwoording van het verzoek, vervat in het hierboven aange-
fcaalde schrijven, wordt U het volgende bericht.

Bij informatie aan het Bevolkingsregister te Amsterdam bleek dat
de naam: Frans LEUKE in het geheel niet voorkomt.
Onder de naam: Dirk' BAARS staan de volgende personen ingeschreven:
1 Dirk BAARS, geboren te Amsterdam, 19 Mei 1915, chef dagblad

"Het Parool", wonende ïheophile de Bockstraat 73-1, te Amster-
dam.
Betrokkene is chef van de advertentie-afdeling van het dagblad
"Het Parool". Hij is voorstander van de P .v .d .A. Dezerzi jds
is bekend dat hij bij de gehouden verkiezing in 1948 T'v^ de
Leden van de 2e Kamer, propaganda maakte voor de P . v . d . A . , door
het aanbrengen van een raam-affiche.
Uit niets is kunnen blijken dat hij zich, als vrijwilliger
voor Korea, heeft opgegeven.

2 De in Uw brief genoemde:
jDirk BAARS, geboren te Amsterdam, 22 Maart 1920, monteur, on-
gëh'uwd"," wonende Ringdijk 39 hs., te Amsterdam.
Betrokkene is in April 1942 begunstigend lid geworden van de
S.S. Op 7 Maart 1944 meldde hij zich vrijwillig voor de oplei-
ling bij de S.S. Hij werd na twee maanden, als ongeschikt, ont-
slagen. Op 22 Januari 1945 heeft hij zich vrijwillig gemeld
aan de arbeidsbeurs te Amsi-erdam en aanvaardde werk bij de O.T.
Dezerzi jds is geen strafmaatregel bekend.
BAASS bemoeit zich, in de naoorlogse j' niet met de poli-
't ie k. Communistische sympathieën zijn/bij hem niet waargenomen.
Uit zeer betrouwbare bron is vernomen dat hij zich niet heeft
opgegeven als vrijwilliger voor Korea.

t , .geboren te Amsterdam, 2 Maart 1896, electr. techn.
lïTsrt aTïsftê ur , wonende Ringdijk 39 hs., te Amsterdam, (vader
van de hiervoor genoemde Dirk BAAi-iS) .
Betrokkene is van 1936 tot het einde van de oorlog, lid ge-
weest van de USB. In de bezettingstijd is hij enige maanden
lid geweest van de Land wacht Nederland.
Bij beslissing van de Procureur-Fiscaal bij het Bijzonder Ge-
rechtshof te Amsterdam, dd 26-6- '46 is hij voorwaardelijk bui-
ten vervolging gesteld, met een proeftijd van 3 jaar en een
boete van ƒ 100.-. Voor de tijd van 10 jaar is hij ontzet
uit de vier bekende rechten.
Omwonenden deelden mede dat betrokkene zich in de naoorlogse
jaren, niet met de politiek bemoeit. Communistische sympathieën
zijn bij hem niet waargenomen. Gezien zijn leeftijd kan wor-
den aangenomen dat hij zich niet als vrijwilliger voor Korea
heeft opgegeven.

Uit niets is kunnen blijken dat er verband moet worden gezocht
tussen de hierboven genoemde personen en de, in Uw schrijven
genoemde BAARS.

777 .............. . ............................. B3



VERTROUWELIJK

Verbinding: No.12
Ag.no.1606
nderwerp: A.SCHONENBERG

13 Januari 195 Li

B.O.S. van 16 December 1950
No.96404 M.v.B.2.

Naar aanleiding van Uw nevenvermeld schrijven
wordt medegedeeld, dat het voorshands niet mogelijk
ia gebleken om de persoon, genaamd Arie SCHONENBERG,
wonende te 's-Gravenhage, te identificeren, aangezien

naam in het Bevolkingsregister deaer gemeente
et voorkomt, (einde)



MINISTERIE VAN OORLOG 's-Gravenhage, 27-11-50.
HOOFDKWARTIER VAN DE
GENERALE STAF t
SECTIE G 2 B __. _
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Refererend aan Uw

van 17 November 1950, No. #6404
over het in margine genoemde onder-
werp moge ik U berichten, dat de
in deze bfciwf. genoemde BAARS, LEUKE
en SCHpHENBÉRG geen deel uitmaken
van het detachement Korea.

Typ.: AdV Het Hoofd Sectie G2B,
Coll.:|/( De Lui tenant-Kolonel,

(M.P, Kokje)

AAH: Hoofd B.V.D.
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Verbinding: 19
A/1 no 1057*50 CPN"

Betreft: Vrijwilligers voor Korea
Uw schrijven no 96404 dd 17-11-50

In antwoord op Uw bovenvermeld schrijven kan
het volgende worden bericht.
In het partijgebouw der CPN te Utrecht lag een

lijst met namen, waarop o.a. de drie in ons
desbetreffend rapport genoemde voorkwamen.
Bij het binnenkomen van zegsman sprak Bielessen
juist over een lijst met namen en over de vrij-
willigers voor Korea. Door hem werd toen de
conclusie getrokken dat de op deze lijst voor-
komende namen vrijwilligers voor Korea betroffen.



MIHIS3EKIB ?AH
BXRHEHLAHDSB ZAKES ŝ-Grav*nhagat 17 lovember 1950

,• *

. : • ' " .

Ho,a 96404 ,.<v-"' :.': •- ' "
n.a.v. sohr. va

Oud,: Haar
ken vrijwilligers. 7 B R £ 5 0 Ü W B L I J K

Illq/li 3

Haar aanleiding van ïïw aoiïriiven A, 110 101? '50,
dd* 4.11,1950 moge ik O ter inforaatie berichten, dat
Dirk BAAES, Frans LBUKB en Aria SCHONBSBERG zich niet
vrijwillig voor Korsa gemeld nebben en dientengevolge
ook niet uitgezonden

Ia rai^n adsinistratie komt voor;
Dirk BAARS, geb. 22, 3(5} .1920 te Amsterdam, wonende
te Amsterdam» Hingdi^k 39» van wie bekend is» dat n
lid van de Waffen SS en begnnstigilid van de Gerraaan-
ae SS waa»

Gaarne zal ik, zo mogelijk met enige spoed, ver-
nemen op welke groaden het ïTitersi^da wenselijk werd
geaoht, na te gaan of voornoemde personen naar Korea
zi^n uitgezonden,

BysBonderheden, welke d« identificatie van betrok-
kenen kunnen vergemakkelijken zullen eveneens op prija
worden gesteld*

HET HOOFD VAR DE DIEHSï
namens dezei

LI. van Laois

Aan de Eeer
Eoofdoommiasaris van Politie
te
ü .$.». .g. G H g>



B 9°404

IIIq/h 3

Naar Korea vertrokken
oorlogsvrijwilligers.

17 november 50

n.a.v. sciir. van utrecht 96404

* R T O P W 1»

\ '.',"'
\^"-""

Haar vernomen werd zouden Dirk 3AARS, vermoedelijk
afkomstig uit Amsterdam, .̂ rans LSUEB» uit Amsterdam on
Aria SCH08BHBBRG uit Dan liaag, nadere personalia onbe-
kend, met bat V.H.-troependetachement op 26 October
1950 naar Korea uitgezonden zijn.

doelend op deze personen werd daarnaaat
medegedeeld dat er bij "elk onderdeel van de troepen
der T»H. isensen aouden 3l?nt die overlopen naar of be-
richten doorgeven aan de vijjand. Be Soord-Koreanen sou-
den voldoende op de hoogte zijn van de plannen van de
troepen der Y»H.n .

Hoewel dezer zij d» de waarde van dit bericht niet
hoog wordt aangeslagen» meende ik 0 de keruiianeraing
daarvan niet te moge'n onthouden.

Ik moge hieraan nog toevoegen, dat de drie voor-
noemden niet voorkoraen op de mij toegezonden lijsten
van hsn die ssiöh ala vrij williger s voor het Xor e a-detache-
ment opgaven*

HBï HOOFD VAH DB DIBNSf

^
' j i l* L van Laere

Aan de Heer
Hoofd Seotie G 2 b
Hoofdkwartier Generale S
Jan van Hasaauatraat 123
te
*a~ G R A 7 B H H A G B.

taf



ISIHISÏSB1B
BISNSNLANDSE ZAKEK «««-Gravenhage» 16 December 1950

J B 96404

Ond.t A. Schonenborg*

Illq/h 3

n.a.v. sciir. van Utrecht 96404 z. Co

T B B T E .Q P f. B I»

Op een lijst welke ward aangetroffen in een partij'
gebouw van de O, P. N., werd de naam vermeld v&n Ar i*
3CHONSFBERG, wonende t» 'B-Gravönhag«.

Hoewal dezer ai j d» niet bekend is, waarmede deze
lijst verfean& houdt» w»rd S» mogelijkheid niet uitge-
sloten geaofat dut sslj een opgare bevatte van namen
van vrijwilliger» voor Korea. H* t «taat eohter va» t
dat batrotkene gean deel uitmaakt van bet detachement

Ik aoga 0 verzoeken te willen trachten bovenge-
noemde par a o on te doen identificeren en mij in kennla
te willen doen stellen met sija politieke antecedenten
en verder van b» lang sijnde gegeven».

Aan de Seer
Ho
t»

HET HOOFD TAI m DIEÏIST
namens deze:

fïï11; '3. G. Ctobbendom

van Politie

i A y B s H A a B.



l«MIÏÏISIEBIE VAN \~L£.
BISHEEUSBSE ZAKEN *s-Gravenhage, 18 Becember 1950

Ho. i B 96404 ri.a.v. s o r. van Utrecht 96404 z. Co

Ond.; B. Baars en
F. Le&ke.

Illq/h 3

Antwoord

Op a en lijst, welke word aangetroffen in een
gebouw der C.P*N« werden de namen vermeld van Dirk
BAARS en Prans LEUKE, belden waaraan! J nl ijk wonende te
Amsterdam*

Het ia dezerzijds niet bekend, waarmede dese 11 je t
verband houdt, doch de mogelijkheid moet niet uitge-
sloten worden geacht dat de lijst een opgave bevatte
van namen van vrijwilligers röor Korea* Het staat eoh-
ter vaat, dat bovengenoemde personen geen deel uitma-
ken van net Korea-detaohement*

Ik moge U verdoeken te willen trachten beide per-
sonen te doen identificeren en aij in kennis te wlllan
doen stellen set bun politieke antecedenten en orerüer
van belang zijnde gegevens.

Opgeiaerkt moge worden, dat in ai j n administratie!
voorkomt Birk EJUBS» «eb, 22*?.( 5) .1920 te A»t»*d*at
Ringdijk 39 aldaar, die lid is geweest van de S. S..

HBÏ BOOHÏ TAS BB BIBHST
namens dezes

ty
/ L C van

Aan de Heer
Hoofdooaoiiasaria van Politie
te
A M S f B R B A M.
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VerbiaoingV 19'""1 Dat urn t 4-1
A/1 no 1017*50 CPN
Betreft : Abonnementen op "Je Waarheid"

Naar Korea vertrokken oorlogsvrijwilligers.

Berichtgever betrouwbaar
Waardei ing bericht idem

up een vergadering van het dagelijks beevuur van het
District Utrecht der CPN, Behouden in de week: van 30 uct.
4- Nov. 1950, bleek, dat het aantal abonnó's op "D^ Y/aar-
heid" voor Utrecht ia teruggelopen van 1700 tot 840,
te rwi j l het tctasl voor de provincie (Verb . 19 - Bedoeld
aal zi jn het district) thans 1128 abonné's bedraagt.

Ket is wenselijic, dat wordt nagegaan of onder de namen
van de uitgezondenen naar Korea voorkomen:
Dirk Baars, vermoedelijk afkomstig uit Amsterdam,
Frans Leuke uit Amsterdam, en
Arie Schonenberg uit Den Haag.
Volgen» zegsman sijn bij elk onderdeel van de troepen der
Verenigde ïTatiea mensen die overlopen naar of berichten
doorgeven asn de vijand. De Noord-Koreanen zouden vol-
doende op de hoogte a i jn van de plannen van de troepen
der V . N . ,,
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VBETBOUWELIJK
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Verbin'ding: 19
A/1 no 1057'50 CPN , .\\: Vrijwilligers voor Korea

Uw schrijven rio 96404 dd.17-11-50

bovenvermeld
bericht .

schrijven kanIn antwoord op Uw
het volgende worden

In het partijgebouw der CPN te Utrecht lag een
lijst met namen, waarop o.a. de drie in ons
desbetreffend rapport genoemde voorkwamen.
Bij het binnenkomer, van zegsman sprak Dielessen
juist over een lijst raet namen en over de vrij-
willigers voor Korea. jJoor hem -werd teen de
conclusie getrokken dat de op deze lijst voor-
komende namer. vrijwilligers voor Korea betroffen.



CO 91786

21 september 50

B 93050

UiTGiBÖLKT
VI AV 3 !

Actie tegen uitzending
vrijwilligers naar Korea,

Haar aanleiding van liet gestelde In het ook aan U
gezonden schrijven der Koninklijke Marechaussee, d.d.
25 Augustus 1950 Gr.V.0. 1222/50 moge Ik U het volgende
berichten.

De In bovengenoemd schrijven vermelde Blesefeld Is
lans Biegeyeld. geb* 1-6-19S6

van Lennepweg 14 te fs-Gravenhage
Nloolaas Bleaeveld. geb* 1-6-1926 te Haarlem, wonende

Lei

Biezeveld was tot voor kort secretaris van de vereni-
ging "Contact Oud Mariniers1*, voor welke vereniging de
koninklijke goedkeuring Is aangevraagd.

Ten aanzien van het uitzenden van vrijwilligers staat
Biezeveld geheel achter de regering.

Hij Is thans werkzaam op het verkoopkantoor van de
N .V. 1*1. Hij. «Irlcsson», Koninginnegracht 86 te *s-Gra-
venhage.

Van het drukken en verspreiden van een brochure als
In het schrijven der Koninklijke Marechaussee bedoeld, is
niets gebleken.

HET HOOÏD VAK Dl
Namens deze,

J. G. .Crobbendam

Aan de Heer Hoofd sectie G.2.B
Hoofdkwartier van de Generale staf
te
*S * G R A V l N H A G S«



VEHTHOUWELIJK

14 September 1950.Verbinding: Ho.12
Doss.13/742
Onderwerp: Actie tegen uitzending vrijwilligers naar Korea.
Datum ontvangst bericht:—
Betrouwbaarheid berichtgever: betrouwbaar
Waardering bericht: betrouwbaar
Tevens bericht gezonden aan:
Medewerkende instanties:-—
Ondernomen actie:-—

16 SEP 850

e-re

B.O.S. van 29 Augustus 1950
Ho.91786 M.v.B.2.

C

C

V

Naar aanleiding van nevenvermeld schrijven wordt het
volgende medegedeeld:

Met Bieseveld wordt bedoeld:
M colaas BIEiEBVIEHU geboren te Haarlem l Juni 1926,

zonder beroep, wonende ten huize zijner moeder aan de Van
Lennepweg 14 te ' s-Gravenhage . Hij is de zoon van:

Hioolaas B IS ZETELS, die in de administratie van het
bevolkingsregister te 's-Gravenhage niet nader staat be-
schreven «n

Johanna Wilhelmina MAEI3« geboren te Voorburg 5 Sep-
tember 1891.

Dit huwelijk werd op 17 Januari 1929 door echtschei-
ding ontbonden.

Van een persoon, die betrokkene van nabij kent, werd
het volgende vernomen:

BIE2TSVELD heeft goed onderwijs genoten, doch kon het
eindexamen H. B. S. niet halen. Hij is als oorlogsvrijwilli-
ger in Indonesië* geweest en diende bij de filmdienjfb van de
Marine. Sedert kort is hij als kantoorbediende werkzaam op
het verkoopkantoor van de N. V. Tel. Mij, "Ericsson", geves-
tigd aan de Koninginnegracht 86 te 's-Gravenhage. Hij ge-
niet daar een gunstige reputatie.

Tot voor kort was betrokkene secretaris van de vereni-
ging "Contact Oud Mariniers". Deze vereniging heeft o. m.
ten doel de geest van eerbied en liefde voor Koningin en
Vaderland vaardig te houden en het handhaven en/of ver-
sterken van de banden, die gelegd zijn tijdens de dienst-
tijd bij het korps Mariniers.

De vereniging heeft onlangs de koninklijke goedkeuring
gevraagd .

Er wordt" een maandblad uitgegeven onder de titel
"Houwe 2o". Het administratie-adres van dit blad is ten
huize van BIB 2! VELD.

ander persoon uit de naaste omgeving van BIE2E-
VELD zegt van hem het volgende:

B1E2EVBID maakt een verwarde indruk.
Deze zegsman weet niet tot welke politieke partij

betrokkene behoort. Hij beschouwt hem evenwel als iemand
die wars is van het communisme.

-Ten-
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Ten aanzien van het uitzenden van vrijwilligers staat
hij geheel: achïer de üegering.

BIE2EVELD ontvangt zo nu en dan enige mannen, vermoede-
lijk oud-mariniers bij aich thuis, doch overigens bemoeit
hij zich met niemand.

Als dagblad leest hij de "Nieuwe Courant".

Van het samenstellen en verspreiden van een brochure
onder de vrijwilligers is dezeraijda niets gebleken. Het
moet niet als uitgesloten worden beschouwd» dat met de bro-
chure het orgaan van meergenoemde vereniging "Houwe 20"
wordt bedoeld.

Het landelijk bestuur van bedoelde organisatie is ais
volgt samengesteld:

B.J.SEIJFIERÏ
B.J.J.VSOÖN
J. VAN MOPPES
F.WEÏÏKEBS
E.ïABIÏÏS
J.M.KAANEN
B.G.H.BANÜS
J.F»E.VAN HOSSÜM
P*C.P.JANSSEN
L.VAN DEK
A.H.JANSEN
J.HOÏ1
F.VAN DEB
M.tf.VAS IEÖHEN

Heemstede)
Amsterdam)
Den Haag )
Maastricht)
Wisch)
Maastricht)
Tilburg)
Utrecht)
Nijmegen)
Hengelo)
Groningen)

voorzitter
2e voorzitter
secretaris
2e secretaris
penningmeester

Leeuwarden)
Amsterdam)
Oost Souburg), (einde),-



I.D. 2141.

Betreft Actie tegen uitzending
vrijwilligers naar Korea.

Vertrouwelijk»

i Naar aanleiding van uw schrijven, d»d» 29»8~50,
x No. 91786, wordt dezerzijds bericht, dat bij onder«
zoek gebleken ia, dat bij de firma SIJTHOF/ alhier ,
geen brochure is gedrukt als bedoeld in Uw bovenaan-
gehaald schrijven.

Van het verschijnen van een dergelijke brochure
is hier tot op heden niets gebleken.

Leiden, 2. September 1950,



J UITGEBOEKT
NOTA
Vans KA-R.A.

Op 23-8-50 werd aan CLIPPER "brief Ho. C AH/50/5 37 (90 981)
geschreven, waarin "hem gegevens vervat in het ongenummerde
rapport "hij CO. 90981 d d. 16-8-50 van B IXa aan KA-R.A.
doorgezonden, werden doorgegeven.

23-8-50, J.D.H-3L.



Aan :

Van : B IX

Betreft» Vrijwilligers voor Korea. 1-SEP. 1950

Met verwijzing naar de nota dd.
16 Augustus 1950} inzake bovenbedoeld onder-
werp, heb ik de eer U.H.E.G-. het volgende te
rapporteren*

In het dagblad «De Tijd" van 11 Juli
1950 komt nog de volgende mededeling voorj
"De Katholiek Onafhankelijke Partij ( Welter
aant. B IXa) in Hoord-Brabant heeft een comité
Zuid-Korea opgericht, dat ten doel heeft alle
mogelijke steun te verlenen aan Zuid-Korea -
in de eerste plaats via het Rode Kruis.

Voorzitter iss
H.Kuipers te *s-Hertogenbosch.
Secretaris/penningmeester is het lid
der Provinciale Staten
A«Rademakers,

Molenstraat 114 , Roosendaal."

De genoemde Eaipers en Rademakers komen bij
A.C.D. niet voor.

»s-Gravenhage, 17 Aug. 1950,

B IXa
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PAR:

Betreft» Nederlandse TrJjwilligers voor Korea.

Aan het adres Amstelveensewsg 154
te Amsterdam ««neus
Maarten Ba t ter < geboren te Zaandam 10-3-'98,
leraar ambaontsschool, en diens gehuwde zoon
Anton Juliue Butter. geboren te Amsterdam
10 Januari 1920» Tam beroep reclame tekstschrij-
ver, gehuwd met een Indonesische Trouw.

Mt echtpaar kwam op 28-3-'50 mit
Makassar naar Nederland en vestigde zich aan
bovengemeld adres*

Bij een door derden afgelegd bezoek
op 16 Augustus t950 aan dit adres, werd mede-
gedeeld» dat begin Augustus een oproep als in
C.O. 90981 bedoeld» waa geplaatst. Hen had dit
gedaan omdat men het noodzakelijk vond in de
kwestie Korea, aotie te nemen. Ku evenwel de
Nederlandse regering in deze het initiatief
had genomen» had het comité de werkzaamheden
gestaakt* Gegadigden worden nu verwezen naar
de regeringaoproepen.

Wie in deze de initiatiefnemer is
geweest (vader of zoon), kon in deze korte
termijn niet worden vastgesteld. Be boven-
genoemde personen komen bij de 1.B*Amsterdam
niet voor»

•s-Gravenhaget 16 Aug. 1950.

B IXa.

Be genoemde M.Butter en A.J.Buttar komen bij
A*C.D» niet voor.
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MINISTERIE VAH «a-Gravenhage, 29 Augustus 1950
BINH15HLANDSB ZAON

m. IB
Betr»: Aotle tegen uitzending

Trljwllllgera naar Korea. Ontv. bew:. -

Antwoc:.d

Volgens een bij mijn Dienst binnengekomen bericht,
waarran de betrouwbaarheid dezerzijds niet kan worden
beoordeeld, zou een groep personen, onder leiding Tan
een zekere Bieaef eld. werkzaam of wonende aan de Koningin-
negracht 66 te rs-öraT«ahage, Toqrnemens zijn een actie
te ontketenen tegen de dleratnémftuTan Tri jwllllgers Toor
Zuid-Korea. Blesefeld zou In het iezlt zijn Tan een lijst
met de namen Tan de Tri jwllllgers en een brochure hebben
samengesteld ter verspreiding onder deze Trijwllllgers.

Ik moge U verzoeken mij te willen doen berichten
omtrent Blaséf eld, zijn onder de Trijwllllgers te Toeren
actie en de personen, die daar aan medewerken*

Ben spoedig antwoord zal Ik zeer op prijs stellen.

HET Ü002D VAN DE Dl KNS T.
Namens deze,

\. Crobb--'-

Aan de Seer
Hoofdcommissaris Tan -Politie
te
'a-G P A Y Ü H H A Q S ,i •



GO 91786

UITGELOKTr

VAH 'a-Gravenhage, 29 Augustus 1950
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HO. : B 91786

Be t r.: Actie tegen uitzond log
vrijwilligers naar Korea. Ontv. bew:

Antwoord

Volgens een bij ml ja Bloost binnengekomen bericht,
waarvan do betrouwbaarheid dezerzijds niet kan worden
beoordeeld, zou op of omstreeks 25 Augustus j.l. bij do
firma sljthof te Leidon een brochure gedrukt wordon,
welke ton dool hooft aotle to voeren onder do vrl jwllll
gora voor do strijd In Zuid -Korea.

Ik moge U verzoeken mij to willen doom Inllohten
omtrent do Inhoud van dozo brochure, alsmede omtrent
degenen In wier opdracht do brochure la gedrukt.

K»n spoodlg antwooid zal ik soer op prijs stellen.

HUT HOOJD VAN DS
Samons dozo,

J. G. Crobbendam

Aaa do Boor
Commissaris van Politie
te
L B I D B H.



CONf.üüNTlEEL^U

: Gr*V.Ö» 1222/50

Bijlagen: Bén

25 Augustus

Onderwerp: Actie tegen uitzend
vrijwilligers naar Ko:

C

ik U doen toekomen
een rapport van een "bij mij "binnengeko-
men:, telefonische melding "betreffende eem
te voeren actie tegen dlens*name van
vrijwilligers in, Zuid-Korea:̂

De rapporteur, die zî n adres niet
wilde opgeven, gaf dit t>ericht op rustige:
en beschaafde toon door»

3k moge U verzoeken de "behandeling
van deze aangelegenheid in onderling over-
leg wel te willen overnemanv

Aan: . en
G 2



CONFIDENTIEEL
TE HIGHE ID8RAPPQRT,

BE R I C H %
i '

Datum van bericht t 2£ Augustus^ 3L95®*
Rapporteur l Zich ̂ noemende Tersteeg te utrechte
7ah wie is het bericht afkomstig t idem.
Betrouwbaarheid van "bericht J: niet te controleren.
Betrouwbaarheid van berichtgever t idëm&
WeUfce actlefs aijn ondernomen t gene*
Met welke Instanties wordt samengewerkte ; gene*

BBxtqsypT: Actie tegeni uit zending
vrijwilligers^ naar Korea»

Heden werd door S.!, het volgende telefonisch bericht ontr
- vangen; van een manspersoon zich noemendes 3ERSTSSG uit Utrechter

_ ^
• "Ben groep personen onder leiding van BIStMiftiliD.- werkaaam

of wonendfe aan dis Koninginnegracht- 86 te » ff-Oravenhage , zon een
a« t ie ont latenen tegen de diens taianfö van vrijwilligers voor
Znld-Eoreat., BIESEFEII) aou in het bezit zlj)n van een lijst met:
geinen, van deze vrijwilligers?*, HIJ heef t een brochure geschreven
met het doelt om onder deze vrijwilligere een aatlwZuid^Eoreaaöis
actie te voerene

De brochure ssxnt heden gedrukt worden blij de firma Sljthof
In Leldla^i"

Op diasti verzoek zijn naam en adres bekend! te willen maken*.:
dèeldfe rapporteur medö:

«Ik wlli hier beslist bul tem, bUBjveni, i doch het bericht Is
zseerr betrouwbaar en zeer ernstig^"

yji-C-A J., 1̂ 0 \*^**i~ ^ ft, *Kt^i 'A-W,, ! ^ < T ^ U

'

. K

A. .>/ . t( .

. / /

^•
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n 1950

ONDERWERPj Nederlandse Vrijwillig®rB voor Korea.

X

1. CLIPPER stuurt ons een vertaling vmn een artikel
uit de "TIJD" van 10-8-50, «at wederom in bet Neder-
lands vertaald luidt:

NEDERLANDSE VRIJWILLIGERS
VOOR KOREA

Voorlopig Werkcomité gevormd.

Wij menen, dat privé kringen het initiatief hebben
genomen een voorlopig eommittfe'0 te vormen om een
vrijwilligers-corps samen te stellen voor d e oorlog
op Korea.
Dit committerf is van mening,dat er duizenden vrij-
willigers gevonden kunnen worden, die bereid zijn
deel te nemen aan een onderneming, waartoe de
Nederlanders zelf het initiatief nemen, aangezien
honderden Nederlanders zich op het ogenblik bij de
Amerikaanse Ambassade opgeven om vrijwillig dienst
te nemen voor Korea.
Het comité is voornemens binnenkort een open brief
te richten tot het Nederlandse publiek om allen, die
bereid zijn hun daadwerkelijke of financiële steun
aan dit plan te verlenen, te verzoeken zich in
verbinding te stellen met het Secretariaat,
Amstelveenseweg 154/1 * Amsterdam.

2. CLIPPER zou iedere inlichting betreffende de aard
en activiteiten van dit Secretariaat op prijs stellen

12-8-50.


