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1. 

LIST OF PASSBNGERS GOING TO DENMARK 

ON THE 31ST OCTOBER 1946. 

--------------------- ---------------------------

JASKI, Feye ·cnristiaan 
born 
address 

. pass no. 
issued 
profession 
destination 
sex 

Amsterdam
1 

15th February 190} 
Santpoorters�raat 13, Haarlem 
383664 
Haarlem, 3rd July 1945 
Transport-officer Neth.Red Cross 
Copenhagen 
male 

2. ROSS-REGEUR, Simonetta Jelissina
born Copenhagen, 17th July 1918 
address Loan v.N o OoRinde 213 b, Voorbu.rg 
pass no. . : 493016 
issued Copenhagen, 11th February 1946 
profession Lia�son�bf�ácer,Neth.Red Cross 
destination Copenhagen 
sex female 

LARKENS, Thomas 
born 

address 
pass no. 
issued 
profession 
destination 
sex 

Bierum, 3rd July 1909 
T�e Hague, 
159775 
Groningen, 20th March 1943 
driver car Neth.Red CToss 
Copenhagen 
male 

-------------



.. 

.. Gv.rrehus group 

4. CÎ:ristoffel 13ARTELSMAN, Jt:m 
born 
address 
pass no. 
issued 
profession 
destination 
sex 

Tà.e Ibe;ue, 22nd A}?ril 191� · ") 
Laren ( N-H), 1

1ioolsche,rn6 25 
:· 544301·

Haarlem, 5th A�;ril 1946 
painter 
Copenhagen 
male 

5. Nicolaas 
A)pelscha,

: füllmstraat 
: 2649 

BOUKEMA, Hendrik 
born 
address 
pass no. 
issued 
profession 
destination 

23rd July 1912 
2e, The Hagu.e 

sex 

6. BRANDER, Willem Jan
borr1 
address 
pass no. 
issued 
profession 
destination 
sex 

The Hegue, 
official 
Cbpenhagen 

: male 

23rd Oc�ober 1946 

Leens, 24th August 1914 
Loens, Nernaweg 17 ( Nehe) 
721779 

.'Goningen, 16th October 1946 
h..anager Employment �ffice 
Cop1:;nhagen 
male 

7. DE BRUYN, Johannes
born 
address 
pass no. 
issued 
profession 
destination 
sex 

.Antonius 

8. VAN BGDOM, Hendrik
born 
address 
pass no. 
issued 
profession 
destination 

Utrecht, 9th September 1913 
Utrecht, .Abstederdijk 60 
10226 
Utrecht, 18th OcGober 1946 
Information-official 
Copenhagen 

. male 

.A�ersfoort, the 6th June 1919 
Utrecht, Tesselschadestraat 5 bis 
10222 
Utrecht, 18th October 1946 
office-clerk 

• sex
Copenhagen 
male 

9. · EVERTS, Jacobus
born 
address 
p�ss no. 
issued 
profession 
destination 

Alexander . 
Tj imahj_ ( N �O.I.·), 25th: January 1923 
clo v.Dclft, Damlaan 30, Leidschendam 

10. 

sex 

FISCHER, Carl Willem 
born 
address 
pass no. 
issued 
profession 
destination 
sex 

19762 
! Arnhem, 10th October 1946

artist
.Copenhagen 
male 

Amsterdam, 30th November 1920 
Le.ren 
716159 
Haarlem, 27th July 1946 
Government official 
ëopenhagen 
male 



-·
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ll. VAN DER HEIDE, Gérard
born 
address 
pass no. 
issued 
profession 
destination 
sex 

12. KETELAAR, NiGk· 

pass 

destina

. )• 

Amsterdam , 3rd December 1916 
P.Lestm.ankade 95 I, Awsterdam
657379
Aosterdam, 11th June 1946
Psychical adviser
Copenhagen
male

Haarlem, 7th April 1921 
Bennebroek, L'..ddschevaart 6 
440156 
Haarlem, 1st November 1945 
office clerk 
Copenhagen 
male 

l}. Antonius H8nricus KONINGS, Hubertus 
born 
address 
pass no. 
issued 
profession 
destination 
sex 

Helmond , 25th September 1920 
Helmond, .Jillem P:rinsenstraat 12 
374590 

; Helmond
> 

15th F0bruary 1945 
office-cle:rk 
c -openhagen 
male 

14. RICHTERS, Hindrik Roelf
born Smilde 29th December 1917 

St,:ilde, A 135 

15" 

16. 

ad�ress 
pass no. 
issued 
profession 
destination· 
sex 

TIEMAN, Gerard 
born 
address 
pass no. 
issued 
profession 
destination 
sex 

VERMEULEN, Jan Willem 
born 
address 
pass .r..o. 
issued 
profession 
destination 
sex 

17. WIT, Anton Johan
borri 
address 
pass no. 
issued 
profession 
destination 
sex 

619464 
A$sen , 7th A�gust 1946 
smith 
Copenhagen 
male 

A�sterdam, 1st March 1926 
Prof.uentlaan 20, Utrecht 
37756 
Haarlem, 30th September 1946
no 
Copenhagen 
male 

Hillegom, 27th November 1919 
Baarn, Nieuwstraat 14 
518372 
Baarn, 6th June 1946 
accountant 

: · Copenhagen 
male 

Utrecht, 23rd D�cember 1923 
Utrecht, Kroezestraat 45 bia 
10�01 
Utrecht, 17th October 1946 
Jl.:.· ministrator 
Copenhagen 
male 



List of passen.gers going to Dar:u:nark on the 27th of August 1946. 
-- ·---.. -·---···-·----.. . -------· ----· ·-----·-· .. ·-----�----------.. ------·"'-'----------·------

Tra.n�port-leader; 
ROSS-RE(}EUR 1 

Simonetta Jelissina 
Liaison-officer Neth.Red.Cross. 

Af!iESZ 
l'Tatha.ni�l 
Rechercheur van Politie 

BA:'.IK"'[A ... "l\T 

Willem Harmen 
Onderwijzer 

BPcETELER 
Engelbertus 
Vertegenwoordiger 

DIXON 
Johan Ernst 

e HOUTSMA
Joharraes Herman 
Administrateur 

e 

V AJ."'i DEN HUL 
Jacob 
Radiotechnicus 

V.D.KOUWE 
Jan 1:!illem 

PLEIJSIER 
Willem Carel 
Den Haag 18-4-1907 

v.PUTTEN 
Johan Frederik Willem 

SCIFHEBERT 
'.Maximiliaan Johannes A.E. 
Reclame-tekenaar 

VINK 
Paul J oha:.t1 
Woningopzichter 

VOLLEMA 
Oege Roelof 
Ke.ntoorbediende 

UB:DINK 

Lambertus H8ndrikus 
Adm.ambtenaar P.R.A. 

Laan v..N.O.Linde 213B 1 Voorburg 
Passport 493016, Kopenhagen, 11-2-1946 
geb.Kopenhage�, 17-7-1918 

Soestdijkscheka.de 129, Den Haag 
Passport 743666, The Hague, 17-8-1�46 
born at Hilversmn, on·S-4-1911 

Oosterhoutstraat 90, Assen 
Passport 619526, Assen 21-8-1946 
Assen, 3-7-1917 

da Costastraat 25� Enschede 
Passport 673323, The Hague 22-8-1946 
17-4-1908 Enschede 

Tetterodestraat 79,Haarlem 
Passport 684888, Haarlem 9-7-1946 
Haarlem, 30-4-1928 

Plantsoen 19, Doetinchem 
Doetinchem $ 21-12-1921 
Passport Arnhem, 20-8-1946 

Kastanjelaan 10, Hilversi,;un 
Passpor) 544110. Hilversum, 21-�-1946 
21-4-1907 Kampen 

Streek 75, Uanswerd Post Bidaard 
Passport 673321, The Hague,22-8-1946 
MU:-n..like !1.buren 9 2 6-2 -1 9 24 

Organist 
Qitroenstraat 52, Den Haag 
Passport 743746, The Hague l9-8-1946 

. . 

Veenbergplein 38, Haarlem 
Passport 673322, The Hague 22-8-1946 
Leiden 5--5-1922 

Maastricht 
Passport 575845 9 Maastricht 17-4-1946 
st. Pieter, 25· ·3--1914 

RalJrrna,rkt 15 9 Amsterdam. 
Passport 673350, The Rague 22-8-1946 
Schevenin0en, 13-7-1908 

Y!estervoort 
Pas sport 734149, Arnhem, 21-8-19t1r6 
Ncedè, 10-1-1921 

M:ajollapark 49 • .Utrecht 
Pas sport 673320, The Ha&,ue 22-8-1946 
Utrecht 17-9-1922 

-- ========-====---= 
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l. 

2. 

3. 

LIST OF PASSE'NG�RS QOING TO DENMARK, GURREIWS 21st JAN. 
1 47. 

ROSS-REGEUR, Simonetta 
born 
address
pass no. 
issued 
occupation 
destination 
sex 

JHlissina 
: Copenhagen, 17th July 1918 

.BA::KER, fü: in out 
born 
address 
pass no. 
issued 
occupation 
sex 

BEEK, Antonius J.;/. 
born 
address· 
pass no. 
issued 
occupation 
destination 
sex 

BUDDING, Jan 

VAN DIEN, 

born 
address 
pass no. 
issued 
occupation 
destination 
sex 

T�rnnis Jacobus 
born 
address 
pass no. 
issued 
occupation 
destination 
sex 

.

..

: 

,, 

' 

: 

VAN DUUREN, H�-ndrikus A .J. 
born 
address· 
pass no. 
issued 
occupation 
destination 
sex 

L;.-:.an v.N.O.E;inde 213 b, Voorburg 
493016 
Copenhagen, 11 th Ji'8bruary 1946 
Liaison Officer Neth.Red CYoss 
Copenhagen 
female 

Barradeel, 2nd November 1925 
Julianastraat 11, Loosduinen 
100754 
The Hague, 30th December 1946 
student 
male 

Rotterdam, 25th July 1921 
Prins H:::ndrikstraat 23b, Rotterdam 
80143 
Rotterdam, 27th December 1946 
ass. accountant 
Copenhagen 
male 

A2sterdam, 1st Janua ry 1922 
Niersstraat 52 III, A:.:sterdam 
86808 
Awsteraam; 31st December 1946 
drawer 
Copenhagen 
male 

· The It3gue, 16th April 1907-
The Hague, Citroenstraat 14
589791
The He.gue, 17th A ."'ril 1946
police inspector
CopenhaBen
male

Zwolle, 5th F',bru�:ry 1·917 
Joh·. de Breukstraat 24, Haarlem 
524116 
lfaarlem, 25th March 1946 
employer N.V.H. 
Copenhagen 
male 

6. ELANTI, Pieter
born 
address 
pass no. 
issued 
occupation 
destination 

Rockanje, 3rd June -1911 
Kanaalweg 38

1 
Hellevoetsluis 

87706 
� Tlle Hague, 31st December 1946 

camp co mmanàer 
Copenha(sen 
lllH "'-



,, 

e 

e 

7. FISCHER, rarl Willem
b, rn 
addr,ess 
pass no. 
issued 
occupation 
destination 
sex 

8. FRAANJE, Joost

9. 

born 
address 
pass no. 
issued 
occupation 
destina-tion 
sex 

J.ASPERS, Johannes 
born 
address 
pass no. 
i.ssued
occupation
destination
sex

10. I\IIBYER, Bernard Willem

. 

� 

-2-

Amsterdam, 30th November 1920 
. VGrlengde Engweg 10, Laren 

718159 
Haarlemt 27th July 1946 
government official 
co·penhagen 
male 

Borssele, 11th April 1900 
Plein 2, Borssele 
78021 
Mtqdelburg, 28th Docember 1946 
official P.R.A. 
Copenhagen 
male 

Enschede, 30th �ecember 1921 
Timorstraat 10, EJ.ischede 
723962 

:· Enschefe, 23rd Dacember 1946 
instrument maker 
Copenhagen 

· male

born : Deventer, 24th October 1922 
NaS38tkade 12, Rijswijk 
66804 

address 
pass no. 
issued 
occupation 
destination 
sex 

ll. MULLER, Jan Antoon
born 
address 
pass no. 
issued 
occupation 
destination 
sex 

12. PLANTINGA, Pieter'
born 
address 
pass no. 
issued 
occupation 
destination 
sex 

13. DE RUITER, Otto
born 
address 
pass no. 
issued 
occupation 
destination 
sex 

The Hague, 28th N9vember 1946 
student 
Copenhagen 
male 

Schinnen, 22nd February 1915 
: Hommerterweg E 18, Schinnert 
:. 560428 

Maa9tricht, 12th .A·:ril 1946. 
r official 

Cópenhagen 
male 

fü:nnaarderadeel À 14th W.tarch 1914 
cj�oesestraat · lûö, Utrecht 
10221 
Utrecht, 18th O•+nh�r 1946 
detective 
Copenhagen 

: male 

Eèam, 28th April 1915 
Korkelaan 48, Heiloo 
384089 
Haarlem 1 30th D(: cember 1946 
functionary 
Copenhagen 
male 



.,...; 

Reserves. 

14. 

15. 

16. 

HOPMAN, Gijsbertus 
born 
address 

. pass no. 
issued 
occupation 
destination 
sex 

J.AliiSSENS, Ruurd 
born 
adaress 
pass no. 
issued 
occupation 
destination 
sex 

V.AN ONSELDBR, Dirk 
born 
address 
pass no. 
iSSt:l.ed 
occupation 
destination 
sex 

-3-

:, Haarlem, 30th July 1925 
W�.;sterhoutpark 30, H:rnrlem 
440454 

. .

•: �aarlem, 15th November 1945
no
Copenhagen
male

Smild€, 8th July 1900 
Smilde 
727333 
Assen,. 4th January 1947 
·f'armer
Copenhagen
male

Hendricus 
:· Amsterdam, 6th October 19c6 

Jonge Arnoldusstraat 29, Amsterdam 
!· 6 3704 

Zaandam, 30th Dncember 1946 
:: head branch office 

Copenhagen 
male 



1 

L��s\ van Personen uitgez0nden naar Denemarken Via Roode Kruis. 

Opgegeven ei.oor de St�chtil'!.g 1940-45 (Daarnaast werden enige personen
rechtstreeks door het �ooàe Kruis uitgezonden.) 

l. SEPTEMBER 1946 - 1 NOVEMBER 1946

Nr. Name, Date & Place
of Birth. 

Address. Nationality. Nr. of
Pass port. 

1,. v.d. Kouwe. Jan Willem. Streek 75. 
26-2-24, Munnikenburen. Wanswerd.Post Biddaa.rd

2. Ubbink. Larnbertus Hendrikus Majellapark 49 
17-9-22. Utrecht Utrecht 

3. v. Putten. Johan Frederik ,:illem. Veenbergplein 38
5-5-22. Leiden Haarlem. 

4. Breteler. En;elbertus da Costastreat 25 
17-4-08, Enschedé Enschedé 

5. Schwiebert, Ma;«imiliaan Johannes 
Antoine E. Herstellingsoord 't Loo.

25-3-14- St. Pieter. Maastricht. 
6. Baakman, \1illem Harmen. Oosterhoutstraat 90

3-7-1'( Assen Assen 
·r. Vollema, Oege Hoe lof Westervoort 

. .al-0-1-21 Neede. 
8�remouw, Huibrecht Johannes, St. Anfridusstraat 53

12-11-05 Amersfoort 
9. van Keulen, Willem. van Pallandtstraat 10 

10. Houtsma, Johannes Herman.
21.12-21, Doetinchem 

ll. Vink. Paul Johan. 
Scheveningen, 13-7-08

Velp. 
Plantsoen 19
Doetinchem 
Kalkmarkt 15 
Amsterdam 

1 NOVEMBER 1946 - 1 JANUARI 194'/. 

1. van Egdom, Handrik.
b-6-19 Amersfoort. 

2. Ketelaar, Piet 
·r-4-21 Haarlem 

3. Richters, Hindrik Roelf.
29-12-1'( 

4. Koninge,Hubertus Antonius

4I Henricus. 
25-0-20 Helmond 

5. v.d. Heide, Gerard (gebleven , 
tot 20-3-47T ) 

3-12-16, Amsterdam 
6. Vermeulen, Jan,.Willem

27-11-19 
·1. Wit,,tnton, Johan

23-12-23 Utrecht 
8. de Bruyn, Johannes Antonius

9-9-13 Utrecht. 
9. Brander, Willem Jan. 

24-8-14 Leens. 
Boukema, Hendrik Nicolaas
23-'/-12. Appelscha. 
Bartàslnan Jan Christoffel.
22-4-16, Den Haag 

TesselschadectrEat
Utrecht 
Leictschevaart 6 
Benuebroek 
A 135 
Boven-Smilde

5-bis

Willem Prinsenstraat 12
Helmond 

Uithoornstraat '/
Amsterdam 
Nieuwstraat 14 
Baarn 
Kroezestraat 45-bis
Utrecht 
Abstederdijk 60 
Utrecht 
Nernaweg 1·1 
Wehe,(Gem. Leens.)
Helmstraat 2-E 
Schevenin:;en 
Noolscheweg 25
Laren (N.H.) 

Dutch. 
6'/3321. 
Dutch. 
6'/3320.
Dutch. 
b'/3322.
Dlltch. 
6'/3323 

Dutch.
544110
Du.tch. 
619526
Dutch • 
734149 
Dutch. 

Du.tch. 

Dutch.
'/34121
Dutch. 
673350

Dutch. 
10222. 
Dutch 
440156 
Dutch. 
619464

Dutch. 
3'/4590

Dutch.
65'/3'/9
Dutch 
5183'/2
Dutch.
10201. 
Dutch.
10226 
Dutch.
'/2lt79 
Dutch. 

:nu. tch.
544301



LIJST VAN PERS01-!E;N üITG,,ZONDfüi hA1;.li DENF.m�RK:'N VIA ROODli' :KRUIS 

2_ 20 Januari - 20) :1�é:1.ä.rt 19l�7 

Ifr. Name, date and place of 
hi ,..th, r"ofes�ion. 

1 • Müller, �T&n An toon 
22-2-15, Schinneü
parish-official

2 Buàding, Jan 
1-1-22,Amsterdam
designe,..

3 Pläntingél., Fieter 
14-3-14, HennQarderadeAl
d,?tective

4 Véin · Duuren, He1 d1"ieus Joh. 
5-2-1917, Zwolle Ant. 
head of departement 

5 van Dien, Teunis Jacobus 
16-4-07, Deu na�g

6 inspector of police 
6 Jaspers, Johannes 
�30-12-21, Enschede 

inst-rumentmaker 
7 Beek, Antonius Joh. iïlh. 

25-7-21, Rotterdam
ass. accountêlnt

8 Fraanje, Joost 
11-4-25, Borsele
official P.R.A.

9 Eland, Pieter 
3-6-11, Rockanje
camp-commander

10 de Ruyter, Otto 
28-4-15. Ed urn
functionary

'1eserves: 

Adèress. 

Hommert<;Jrweg E 18 
Schinnen 

Nisrsstraat 52 111 
Amsterdb.m 

Croesestraat 108 
Utrecht 

Joh. de Lreukstra�t 24 
tlaarlem 

Citroenstraat 14 
den Haag 

Timorstraat 10 
Enschede 

Fr. Hendrikstraat 23b 
Rotterdam 

P1Pil1 2 

Borssele 

Kanaal1.,eg 38 
Hellevoetsluis 

K�rkelaan 48 
Heiloo 

11 v�n Onse:Imr ,Dirk,Hendricus Jonge Arnoldusstr.29 
6-10-1906 .ii.JTISterdam Zatu1.dam 

�head branch-office
.aa,Hopman, Gijsbertus Westerhoutpark 30 

30-7-1925, Haarlem Haarlem 
no profession

13 Janssens, Ruurd Smilde 
8-7-13, Smilde (farmer�

14 van Nest, Meyer Betelgeuzestr. 3hs. 
13-8-97, Amst(".>1·dam Amsterdam 
guide

Nationality, nr. of 
passport, issued or, 
expiring on: 

Dutcb, 560428 
12-l+-' 46-11-4- t 48 

Dutch, 86808 
31-12- 1 46-31-1�- 1 48

Dutch, 10221
18-10- 1 46 �17-10- 1 48

Dutch 524116 
25-3- 1 46-25-J- 1 48

Dutch. 589791 
17-4- 1 46 - 17-4- 1 48

Dutch, 7;13962 
23-12- 1 46 - 23-12-48

Dutch, 80143 
27-12- 1 46 - 27-12- 1 4S

Dutcb, 78021 
28-12- 1 46 - 27-12- 1 48

31-12- 1 46 - 30-12- 1 48
Du�ch, 87706

Dutch, 384089 
30-12- 1 46 - 30-12- 1 48 

Dutch; 63704 
30-12- 1 46 - 30-12- 1 48

Dutc11, 440454
15-11- 1 45 - 15-11- 1 47

Dutch, 727333 
4-1- 1 45 - 4-1- 1 49
Dutch, 62703
28-11- 1 46 - 28-11- 1 48



Deze lijst bevat alle patienten die werden uitgezonden 

List of Paasengers Going to Lenmark 20th. March '47. 

•�.Name, Date & Place
of Birth 

1. Brave, Wouter Frederik
Amsterdam, 11-9-18

Addreae 

Mient 543 
Den Haag 

�ationality Nr. of 
.Pass ort. 
Dutch,131577 

2. Brinkman, Albertua Neuweg 409 Dutch, 120099 
Hilversum, 6-1-'24 Hilversum 

3. Brouwer, Paulus l!'rani:endaal 129 Dutch, 124319 
Den Haag, 22-1-05 Rotterdam 

4. De Bruyn, Leendert Zuidendijk 249 Dutch, 68736 
17-2-23, Dubbeldam Dordrecht 

5.Donderwinkel, Fmierik, Hendrik, Rijnstraat la Dutch, 422954 
Apeldoorn, 26-2-18 Den Haag

6. Donderwinkel, Willem, Frederik, Rijnlstraat la Dutch, 422955 
Enschede, 22-8-13 Den Haag.

7. Hagen, Hendrik v.d.Weteringstr. 19 Dutch, 120096 
� Eemnes 11-12-11 Hilversum
�. Hoek, Johannes Slaghekstraat 63b Dutch, 124146 

Rotterdam, 7-8-18 Rotterdam
9. de Jong, Tobias Radiostraat 78 Dutch, 40387 

Den Haag, 31-7-03 Hilversum
10. KrÖber, Hendrik Stationsstraat 4a, Dutch, 48337 

Amsterdam, 24-11-97 Hilversum
11. Lodelzen,Willem Johannes Fahrenheitsingel 103 Dutch, 118782 

Amsterdam, 11-9-09 Amsterdam
12.Mol, Leendert Machiel Burg.Meineszlaan 71 b Dutch, 124104 

Zwijndrecht, 9-5--9 Rotterdam.
13.Thus,Bernardus Theodorus Br.Overstreat 34 Dutch, 74042 

Zevenaar, 23 Juli 11 Deventer
14.Van Tol, Francois Augustijn ..l:!oele v. Hensbroekstr.14, Dutch, 737280

Den Raag, 2-1-09 Den Haag. 
15.Verschoor, Cornelis Goudsbloemlaan 54 Dutch, 129995 

Rotterdam 11-6-17 Den Haag. 
�. 

e 

List of Passengera going to Denma�k 
Gurrehus, 5th of May 1947. 

Rosa, Regeur, S.J. 
Copenhagen 17-7-1918 
Liaison Officer �eth.R.C. 
l. Boer, Le Cocq, T.

3-1-1916 Rotterdam
2. Bom-Eversen, C.J.

Rotterdam 17.2.05
3. Boomkamp-Mol J.G.

Borne 8-9-14
4. Borgdorff v.d. Weyden,D.

Rotterdam 3-3-17 
5. Huiberts-Kranenborg H.G.,

Zwolle, 6-12-14 
6 • .Kreeft A.c.c.

Den Haag, 26-10-22 
clerk 

7. M.W.Treurniet M.W. 
Den Haag, 26-9-05 

8. Revermann, O.G.M.
teacher Utrecht 25-3-19

Laan v. Nw. o. Einde·-213 B��e.i:l,493016 
Voo�burg b. 

lieenvlietstraat 13a 170266 
Rotterdam 
Daal en Bergschelaan 76 160690 
Den Haag 
Deurnjrgerw.H.58 344648 
Weerselo. 
Loenenscheplein 8 185218 
Den Haag. 
Kerkstraat 18 140192 
Zwolle 
Hoenderlostraat 104, 160506 
Den Haag 

Zach.ianssenstraat 5 137153 
Amsterdam 
Roemer Visscherstraat 36 hs. 436589 
Nijmegen. 



List of Passengers goingto Denmark 
Gurrehus, 5th of May 1947. 

Nr. Name,Date & 
Place of b.irth, 

9. Riks, G
Hoogeveen 24-2-26

10. Schilperoort,Wijntje, H.
o. Beyerle nd. 22-5-15

ll. De Smmth E,
clerk, Amsterdam 16-2-23

12. Smit, Homma, S
Sneek, 2-6-14

13. Van der Stok, c.w.

IJsselstein, 30-6-13
14. de Vos, M.C.A.

Middelburg, 5-6-13
15. Weijs-Baljon, E.A.M.A.

11-2-09, Soerabaja4

Address 

Orgnjestraat 30 
Hoogeveen 
Mijnsherenlaan 80a 
Rotterdam 
v.a. Meerstraat 4
Haarlem
Vergiliusstraat 2
Za.s-ndam

Utrechtseweg 74 
Amersfoort 
St.Luciensteeg 7hs 
Amsterdam 
Stalpertstraat 37 
Den Haag 

Nationality Nr. of 
Passport. 

727579. 

170267 

180652 

120322 

43542 

682300 

590821 

•
�

a.-���L�i�·s�t�_of Passengers Moving to Guffehus, Denmark 2nd July 1947 

1. Bom-Eversen, Christina Joh. Daal en Bergschelaan 76 Dutch, 160690
Rotterdam 17th Febr. 05 Den Haag 

2. Bosma, Catharina Molenlaan 4, Honselerdijk, " 
15-10-22, Sassenheim Naaldwijk 

224395 

3. Deege van der Niet, Hendereina, Puttenschestraat 1
10-11-13 Den Haag Den Haag 

4. Everwijn, Margaretha Wilhelminastrsat 35 
21-3-24 Middelburg Middelburg 

5. van Eijk, Antonia van Citterstraat 49a 
Rotterdam Rotterdam 

Dutch, 224983 

Dtltch, 620362 

Dutch, 216393 

6. Rakkert-De Groot Maria, Catharina, Maastrichtsestr. 90 11 

Rotterèam, 24-9-97 Den Haag 
235243 

7. Houtsma- De Greaf, Johanna Hendrika, Plantsoen 19
Doetinchem, 29-7-17 Doetinchem 

8. Kan de Jong, Josephine Banstraat 57 
Amsterdam, 12-10-19 Amsterdam 

9. Kooman, Jozina, Veerscheweg 153 
A 2-9-23 Middelburg Middelburg 
..,,. Koot, Sascha Jacoba J.M.Kempcrstraat 6

24-11-14 Leiden, Utrecht
11. Jan sen, Johanna Geertruida Raphaelstraat 11

Hassel t, 26-3-08 Amsterdam 
12. Muller-Hornstra, Wilhelmina, 

Elisabeth, Jonkerlaan 21 

Dutch, 223067 

Dutch, 463904 

Dutch, 213096 

Dutch, 32359 

Dutch, 623198 

Dutch, 224086 
nen Haag, 4-12-04 Wassenaar 

13. Van Rave�stein, Johanna, Elizabeth, Daal en Bergschel.76 Dutch, 211671
Rotterdam 9-9-16 Den Harg. 

Caspar Fagellaan 1 
Rotterdam 

14. Van Rave�steijn-Smulders, 
Dymphna, Maria·, Catharina 
Rotterdam 16-1�21 

15.Trapman, Sara Johanna,
Amsterdam 23-6-07

Adriana, �eiduinstraat 23 II 

16. Wagemaker, Áukje
Gulpen 22-11-95

n. 

Amsterdam 
Nieuwe Binnenweg 198 B 
Rotterdam 

Dutch, 216392 

Dutch, 134871 

Dutch, 216394 



Transport naar nenemarken (Guffehus) op 18 Augustus 1947 
Naam 

1. Van den Burg, Willem Jacob
23-6-16 Utrecht

2. van Egdom, Hendrik
6-6-19 te Amersfoort

3. Jimmink, Hendrikus
28-2-16, Utrecht

4 •. �.ü.ype.rs, Charles Joh. H.M.
31-1-11 Den Bosch

5. Lscor, lachiel Aloert
22-11-17, te Bergen op Zoom,

6. Lameris, Wiebo
30-7-08 Uithuizen

7. De Leeuw, Israel
25-2-14 Amsterdam

Adres 
Oude Molenstraat 6 
Utrecht 
Tesselschedestraat 
Utrecht 
Jacob Catalaan 10 
Zeist 
Jan Heinstraat 32 
Den Bosch 
Scboolstraat 28 
ergen op Zoom 

Norg 

Den Haag 

8. Niquet, Johann,Heinrich Carl Putsebocht 43 b,
23-1-11, Rotterdam Rotterdam 

5 bis 

Paspoort nr. 
220439 

10222 

217864 

470341 

586600 

727781 

284187 

273885 

9. Valkesteijn, Cornelis,Johannes A. Marg.v.d.Wegeringstr.83,
24-5-96 Utrecht Utrecht 

269540 

10. Vink, Gijsbertus Damasstraat 223, 
13-9-10 Den Haag Den Haag 

lla.,.Wibier, Bernardus Johannes Ht.lize11 Sonnevanck11 

�20-5-16 Avereest Heino 

191857 

428221 

12. Zuiver, Leendert Laurens Meerhuisënstraat 16 II 522946 
5-9-08 Amsterdam AmstP.rdam 

13. Zijl, Lammert Warmondstraat 200 a I, 206518 
19-5-15, Amsterdam Amsterdam 

List of Patients Going to Denmark. 

1. Kan- de Jong Josephine Leidschekade 99 II, 463904 
Amsterdam, 12-10-19 Amsterdam 

2. Van Koert-Mulder, Anna-Catharina, Johannesburgstraat 43, 212164
Den Haag, 24-4-07 Deh Haag. 

3. Van Marle-Klopman,;eortrui Berendina 
Johanna, Ooievaarstraat 56, 120329 

Zaandam, 29-3-21. Zaandam 
4. Menalda-Onnes, �lisabeth Johanna, Citroenstraat 27 B. 209006

- Renesse, 12-10-04 Den Haag. 
5. Van Otten-Snijders, Cornelia, KoetsveldstrGat 56 191316 

"w.Beijerland 20.1.15 Den Haag 
6�cheffer-Galizer, Helen van Alkemadelaan 44, 002286 

4-11-18 Osiviecim Den Heeg 
7. Siegers, Fenje J.L. Wilhelminaweg 6, 632808 

Meppel 28-9-23 WEgeningen 
8.Smit, Ho)'.m..-ma,Sierdje Vergiliu.sstr�at 2, 120322 

Sneek 2-6-14 Zaandam 
9. Van der Stok, Cornelia,Wilhelmina, Utrechtscheweg 74 43542

IJsselstein, 30-6-13 Amersfoort 
10.Tiele-Modderm.an, Tjitske, E Bakenbergscheweg 197 61118 

Amsterdam 4-9-01 Arnhem 
ll. Vink-van der Stal, Johannaç. Damastreat 223, 191856 

Den Haag 6-7-09 Den Haag 
12.De Vos Maria Chr.A. St. Luciensteeg 7 ha 682300 

Middelburg 5-6-13 Amsterdam 
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No.14.-00336. 
FOTO 

No. 'l.LI. 

Bijl: 2 
Hierbij wordt U toegezonden een copie schrijven van de Procu

reur Generaal fgd. Directeur van Politie te Amsterdam d.d. 10.12. 
1948 No.P.1020/1948 met een copie rapuort, betreffende Willem Jan 
B r n n d e r, geb. te Leens 24.8.1914, opgemaakt door de Inlich
tingendienst te Leeuwarden d.d. 8.12.1948 R.P.No.40.1.1946. 

Aan de: 
Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 
's-G r aven ha P e • 

• 

� 
\ ;

� . 
\ ; 

A16 December 1948. 

r 
5)81.;y ·��v I

·--

e�fü ·�30 o i
I 

, J;l 



:: 

�Procureur-Generaal 
FGD. Directeur van Politie 
te A m s t e r d a  m. 

No.P.10?0/1948 
Bijl.: 1 

JdG. 

Amsterdam 10 De�ember 1948. 

G E H E I M. 

Hierbij heb ik de eer Uhoogedelgestrenge ter kennisneming en met 
verzoek om terugzending te doen toekomen een schrijven van de In
lichtingendienst te Leeuwarden d.d. 8 December ;948 R.P. No.40-1.46, 
betreffende Willem Jan BRANDER, naar de inhoud waarvan ik U 
moge verwijzen. 

A41 de Heer: Hoofocommissaris van Politie, 
Bur. Inlichtingen<lienst 
te 
Haar 1 em. 

De Procureur-Generaal, 
fgd. Directeur van Politie, 

w.g. van Thiel.



.. 
,. 

�URElU INLIC"ITINGEN 

LEEUWJLRDEN. 

R.P. No.40-1.46--GEHEIM-PERSOONLIJK. 

AAN: de Heer Procureur-Generaal 
fgd. Directeur van Politie 
te A m s t e r  da m. 

Onderstaänd gelieve UEdelGrootAchtbare aan te treffen een 
extract uit een dezerzijds ontvangen rapport, waarvan de inhoud 
voor Uw dienst van belang kan zijn. 

f ,;IPf '.'Willem Jan BRANDER, geboren 24 Augustus 1914 te Leens, van
' beroep banketbakker, gewoond hebbende te Nehe, Mernaweg no. 17,

gemeente Leens, is thans woonachtig te Haarlem, Brouwerskade no. 
11 rd. Hij heeft tijdens de bezetting der Duitsers veel belángrijk 
illegaal werk verricht. In verband met dit illegale werk is hij 
door de Duitsers gearresteerd en overgebracht naar een concentra-

� tiekamp in Duitsland. 
Na de bevrijding is hij in zijn woonplaats terugge]seerd m 

en tengevolge van het verblijf in verschillende concentratiekampen 
had zijn gezondheid en lichamelijke gesteldheid veel geleden. Na 
zijn terugkomst is hij thuis ongeveer een jaar verpleegd. Door be
middeling van de Stichting 1940-;945 is hij uitgezonden naar Dene
marken, alwaar hij ongeveer twee CTäanden heeft vertoefd. In het 
jaar 1946, toen hij uitgezonden was door genoemde Stichting, heeft 
hij in Denemarken kennissen gekregen. In het ja&r 1947 is hij nog
maals naar Denemcirken geweest, en heeft toen onderdak gevonden bij 
zijn verworven kennissen. 

Uit zijn uitlcttingen tegenover anderen, die hij na zijn te-
�

· 
r�ugkeer uit Denemarken heeft gedctan, is af te leiden, dat er in- �derdaad getr&cht is de mensen, die op he änd oen 11Gurrehus 11 wer- �
den verpleegd, over te halen tot het communisme Volgens zijn be
weringen is dat met hem niet gelukt. De kennissen, die hij in De
nemdrken heeft gekregen, schijnen geen communisten te zijn. 

Uit zijn openlijke dan wel bedekte activiteit op politiek 
,...a.. gebied is niet af te leiden, dat Brander momenteel communistisch 
• georiën teer'd"iS:- --- .:::.... 

e Zijn ouders alsmede zijn gehele familie is streng orthodox 
en tijdens de bezetting heeft Brander in de illeguliteit altijd 
samengewerkt met .gereformeerde •ndergrondse organisaties. 

1 n,� 
Thans behoort Brander wel tot de ontevreden ille ale werkers,

Jt!,,1-"., omdat de bevrijding en de jaren na de bevriJ ing anders zijn uit
[€Vcillen dan hij gedacht had. Desondanks lijkt het er niet op, 
dat zijn verblijf in Denemdrken een ander inzicht op het politieke 
leven heeft gebracht. 

In de afgelopen zomer heeft hij getracht om een banketbak
kerszaak te kopen. De verkoop was reeds zover gevorderd, dat hij 
de zaak zou betrekken, doch op het laatste moment heeft de verko
per zich teruggetrokken, met het gevolg dat. de verkoop niet door
gegaan is. Nadien heeft hij nogmbals getracnt om zelfstandig ban
ketbakker te worden, doch tot op heèen is hem dit niet gelukt. 

In verband met het opdoen van meerdere erväring op het ge
bied van de banketbakkerij is hij thuns werkzäctm in Haarlem op

bovenvermeld adres. 
Hoelang hij in Denemarken is geweest, is niet precies be-

kend; ook is dit niet bekend op de Afd.Bevolking." 

Leeuwarden,8 



Verbinding : r.n. west Groningen. . r�,\a . -�\ 
Noi- a. li.,. UEHEIM. Datum,29 .Noveml>e:r l.9A!,3�ga ·1 
Betreft: l f r: . ..,, ,, 

B R A N D ·E R , W I · L L E M , J A N , -- -
--

··· 
geboren 24 Augustus 1914, te Leens, l A. . ,s-0 i 73 l
wonende te Wehe,Mernaweg No: 17,gemeente . .Leens, �/ )
thans wonende te Haarlem,Brouwerskade J.'io• 11 rood. 

--------------------------------------------------------------------------------

• 

• 

4,ntwoord op : 
Verzoek No: 22520,d.d.27•1•1948AMo: 22520,d.d.3-9-1948, en 17 �ov.1948. 
Betrouwbaarheid berichtgever : �etrvuwbaar. 
Waardering bericht : i.à_. 
Tevens bericht gezonden aan : de eer P.G. b/h.Gerechtshof Leeuwarden. 
Medewerkende instanties : Genè. 
Ondernomen actie : Gene. 

1 
Willem Jan Brander,geboren 24 Augustus 1914,te Leens,van X beroep ban.ketbakker,gewoond hebbende te Wehe,Mernaweg No: 17,ge

meente Leens,is thans woonachtig te Haarlem,Brouwerskade l'iO: 11, 
rood,heeft tijdens de bezetting der vuitsers veel belangriji 
illegaal werk verricht.In verband met het illegale werk is hij 
door de .DUitsers gearresteerd en overgebracht naar een concentra 
tiekamp in Duitsland. 

�a de bevrijding is hij in zijn woonplaats teruggekeerd en ten
gevolge van het verblijf in verschillende concentratiekampen had 
zijn gezondheid en lich�elijke gesteldheid veel geleden.Na zijn 
terugkomst is hij thuis ongeveer een ffaar verpleegd.Door bemid
deling van de Stichting 1940-1945,is hij uitgezonden naar Dene
ma.rken,alwaar hij ongeveer twee maanden heeft vertoefd.In het j 
1946,toen hij uitgezonden was door de Stichting 1940-1945,heeft 
hij in Denemarken kennissen gekregen.In het jaar 1947,is hij nog 
maals naar venemarken geweest,alwaar hij onderdak heeft gevonden 
bij zijn verworven kennissen. 

Ui� zijn uitlatingen tegenover anderen,die hij na zijn terug
keer uit Denemarken heeft gedaan,is at te leiden,dat er inder
daad getracht is,de mensen,die op het Landgoed"Gurrehus" werden 
verpleegd,over te halen tot het communisme.volgens zijn bewerin
gen,is dat met hem niet gelukt.De kennissen,die hij in Denemar
ken heeft gekregen,schijnen geen commnunisten te zijn. 

Uit zijn openlijke dan wel bedekte activiteit op politiek ge
bied,is niet at te leiden,dat Brander op moment COimuunistisch 
georiënteerd is. 

Zijn ouders,alsmede zijn gehele familie is streng orthodox en 
tijdens de bezetting heeft arander in de illegaliteit,altijd 
samengewerkt met gereformeerde ondergrondse organisaties. 

/heeft 

Thans behoort Brander wei tot de ontevreden illegale werkers, 
omdat de bevrijding en de jaren na ae betrijding,anders zijn uit
gevallen,als dat hij gedacht had.Desondanks lijkt het er niet op, 
dat zijn verblijf in J.)enemarken een ander inzicht op het politie 
ke levenjgebracht. 

Par. 

In de afgelopen zomer heeft hij getracht,om een banketbakkers
zaak te kopen.De verkoop was reeds ·zover gevorderd,dat hij de 
zaak zou betrekken,doch op het laatste moment,heeft de verkoper 
zich teruggetrokken,met het gevolg dat de verkoop niet doorgega 
is.ftadien heeft hij nogmaals getracht,om zelfstandig banketbakker 
te worden,doch tot op heden is hem dat niet gelukt. 

In verband met het op doen van meerdere ervaring,op het gebied 
van de banketbakkerij,1s hij thans werkzaam in Haarlem op boven 
vermeld adres. 

Hoelang hij in Denemarken is geweest,is niet precies bekend 
ook niet bekend o de .A:t"d.Bevolkin E DE. 
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j I i Jj;,. �i.c.�.!iltti. l.L!.lgï!m"t; Uw ao,G6', van I0.3"48,

1
1 
1 .::1,rn.di,.:ï..e::--/! OV81." eon commL1nistiscilo a.çtivi te1t 

0:0.d(n· f:lX< po�j_tieko gc-:lva:ngern�n ti.j dens en in ge�� 

1
" i , voJ.g{1 htü'l. vcrblij f i:n !"Jet rustoord "Gu.rrehus!I j_J: 

1 
De�t)mark0n" DB Belgen� die op n Gurrehus11 van 

-). Augnsto.s -:;ot Sopternber- V8rbieven hebben, veree11<· · • --i:--·-- ., , . , ., o -,o, rr+ < 

1 
zeJ..vigs:n zien a.1..c, , -'-t:>" , 

1 
1 ,.,,. GOUW!1NIJS Hiof1.arà s G-us·°L'e.af, geboren te Eekl?o i 

� �öp-1';3�;I�:HW8 r won<:mae Pri).1senho:fstraat 29 ·i:;e 

1 

j . Eek l 0.0 ,: . ,... .L B . . d ·
LAUWJtRB At:.g:.!s·i:;,s, geboren ·Ge 1..-rroo !., J.Jgaar e::, op--·-----i� -�!.. "2":·r�'l'.;'!\JJ.'i'. womm.<l0 t� Templeuve� hameau au Ca.rwc 
n° f 5. 

1 

.,. DF.Sl�.AMPS Fernanà, geboren t(3 Kain 1 op 2.6.I908, 

1 
\1Vonëfïè10 .. ·te Doornik, du. Quesnoystra.at 30. . 

1 J, SILI,jiJN J 0annes , HendrH: � geboren te Mo.nsterb:;.J.zs:;-
;, '� -...... -111-· ·', · h: p n · 1 ..J c,p 2, .Augtlstus --92E, on er ingesc roven a. is,.,

- �- 'straé:t � n(i 23" 
.,, •1 VIAUTEï:I:om:: Raymond� gGboren te Hoeaong·�Gor,gnies 

1 

(opi4·: .. 'i"';;I9:;5 s er won.en.dB rtJ.e des écolHs 28 � 
1 , NIOAUtE � Marcel, go boren te ()<:millet 1 op 27" 9" I9·.<J� 
1 1 ê:i"�\�o.rîtnck, stnonweg op Gilly, 293 o 

.,,, 1op1:'L�0I9I2� wonendn te Ge:n.vo.l t r"':- des Rosièr<"'
no 2 0 , 

---r ! DUPONT Jl!?:rn.s.na, geboren te SiJ1t Jans-Molenbeek

1 
slNIJS He�:'m�n.� ,Joannos, gGboren te Steenokkerzee: 

1 1 
i I Ö"::4o 9.., 1927, er wonenae Dij kst1·aa:t, 42.

0 

1 
i 1 ...- :POOPLIER G8.bri0l" Al·ohon::ie., Victor� geboren te 

'--·- -1·---t-1-;- p!êäûssirioE. a r Engh�en- op J5 
.
• 2o I906:, wonende Schce-r,'.....

1 
! , oeek .1 rue des Oatm.ons � 24 � 

� • • 1 � :-:OULON Pe.,:il; Bugèn�� � geboren te Be1°trix t op 11 r tr j/" /j3,t.uJ-:f,e.,q Ttr::Tö7'I9I(), wonende \'i,t'..tx 'A'eil0rlaan 1 12 ... �uvr-
,; · ! 1 .,, · OAER;L)3lî'JS Yi c'tor, 0onstant 3 G-ustave; ge bórèn te 

• . -�r ·4--t
........ ·- "Sî"�·;5.r�r.� :ir- 6,�5"19I4 ) wo:1.enao te Ukkelf rt1.€ ae l;,, tij l I t

Mutnalite, 68,, 
· ..'. 

} 
...- 1, Slechts ��!.9!.!� J-Mlicirrn s J.6 � Montgommerylaan is , . J ons onbok'.mn g,1bl\'Vcn. 

: q 1
1 i De lü,::rboven. vArcon2.elvigde personen zijn 

i 1 1
niet gekend él.ls leden, noch als sympathisanten-- 1van de K,P� Sommigen ondar hen, nl. COUDENIJS 

• , Richard, DESOAMPS Fernand 
1 

en SILLEN Joännës-;"'zi ia 
1 0'.:1 1 fgekend à,i's"ci1i'to1Trea0nen t m·aar dit -<Iient veeleer t '1 � 

r 
!

l ytoegeschr0ve11 -te wd'raon a.an .hun ziekelijke toe= 
j 

· 
1 l · stand dan aar, een rAvolutionnaire overtuiging,,. 

f-TI -r • • ··r-·- --1-- A:ndP.):2,i ja� :�on het ook niet u;i tgemaakt 
.... 

1 

l 

f Jworçlen dä.·i:; de1 �e Belgische oud-politieke gevangen·::::,•
l � 1 �.,,:, i nog bGtx·ekk.1n�·en ona-erhot1d€J.1 nn�t l\Teaerla.nas-e col, . 
1· 0 1 · u 1, lega, s oiEJ gel·:�jktijaig mfl-t hen op "Gurrehtls't 
1 !,:: ::· �- zot.Jd811 ve2·ulcv·.'.n hebben" 
, ., ! -:1 --'....._ ..... L io wij cc hto.r nisuwo .:oi te:n moesten Y(lrnf-1,.,, 
____ ,_, - men ZLlJ.lon wij .·.�ic�t nal�t6n '(r c:r· vv.n on de hoo.,i;tc 

te steJ.1eE� 
" '-



19_November 1948. 

Onderwerp:"Communistische activiteit 
onder �-politieke gevangenen".-

•
Bijlagen één. 

, Vol" 

\-:; 3 NOV. 1948

'A:D/ �;/;3 1

Naar aanleiding van �N scbrijven,No:22520-Geheim, 
d.d.10 Maart 1948, betreffende bovenvermeld onderwerp, het
welk door mij op 24 Maart 1948 werd ter kennis gebracht van
"Spil't, heb ik de eer U hierbij gaand te doen toekomen, de -
gisteren, 18 dezer - daarop van dezen ontvangen antwoord
nota,No:B.-DA/1.067/nr.98, gedateerd op 23 Juli 1948.

In verband met het feit, dat '�Spil" de tweede 
helft van Juli j.l. met vacantie afwezig�was, heeft een 
vergissing plaats gehad met de behandeling van bijgaand 
antwoord-schrijven, waarvoor "Spil" mij verzocht, zijn ver
ontschuldiging aan U kenbaar te ma.ken. 

Bij nalezing van bijgaand antwoord, blijkt mij 
thans, dat ten aanzien van de in Uw schrijven vermelde: 

,, PERSIJN, Charles, geen gegevens zijn verstrekt. 

w.-



I.D. Haarlem. 

No,: 001721.

Uw ref.: 

No. 22520 d.d. 
15.6.1948. 

Volgno. 

, · 4 NOV.1948 

/Aëó( '10&� j

I 

1 
Jaskit Feije Chris..ti�.an., Amsterdam 15.2.1903, Neder-

lander, Santpoorterstraat 13 Haarlem. 
Hij woonde van 27.10.1932 tot 3.11.1938 te 's-Graven

hage. Op 3.11.1938 vestigde hij zich te Haarlem, Santpoor
terstraat 13; op 11.12.1940 vertrok hij naar Amsterdam, 
Admiraal de Ruyterweg 452 I en l�ter op 28. 4 .1941 naar Pre-
toriastraat 7 III aldaar; op 19 Januari 1943 vestigde hij 
zich weder te Haarlem aan zijn tegenwoordig adres. 

Betrokkene genoot openbaar lager onderwijs en is in het 
bezit van eind diploma 5 jr. H.B.S. 

Hij werd 5.1.1925 als dienstplichtige ingelijfd bij het 
lOe Regiment Infanterie; op 1.10.1927 ging hij als serge
ant met groot verlof. Hij kwam in 1930,1931,1934 en 1939
op voor herhalingsoefeningen. Na de capitulatie van het 
Nederlandse leger werd hij op 25 Mei 1940 in het genot van 
groot verlof gesteld, doch keerde op 1.6.1940 bij zijn 
onderdeel terug, voorgevende dat hij geen werk kon vinden. 
ffij werd ingedeeld bij de Opbouwdienst en op arbeidscon
tract actngesteld bij de luchtbeschermingsdienst der ge
meente ijaarlem, als commandant van een brandweerploeg. 
Uit deze functie werd hij öntzet, omdat hij gedurende zijn 
diensttijd zonder noodzaäk zijn post verliet. 

Hij werd in December 1940 ontslagen en-na sollicitatie
benoemd bij de gemeentelijke voedselvoorziening in Arnster
dam(leider centrale keukens), waar hij-voor zover bekend
tot 1944 werkzaam is geweest, Ook is hij in 1944 een tijd
je werkzaam geweest bij een Rijksbureau in Den Raag. Welk 
bureau is niet bekend. 

Na de �evrijding van ons land trad hij in dienst bij 
het Nederlandse Roode Kruis en is daar tot op heden nog 
werkzaam, belast met de leiding en verzorging van eventu
ele transporten van personen diE naar het buitenland, 
Zwitserland, Denemarken, ter verpleging(b.v. T.B.C, pa
tiënten) worden uitgezonden. 

Oorspronkelijk behoorde hij tot het Evangelisch Luther
se Kerkgenootschap, doch in de kerkelijke registers van 
bedoeld kerkgenootschap, komt hij als zodanig niet voor 
en ook bij de plaatselijke predikant Ds. Brandt is hij als 
zodanig niet bekend. Van enig medeleven of kerkbezoek is 
dan ook geen sprake 

i Zijn vrouw, genaamd Aafje West, geboren te Enkhuizen 
19.10.1908, met wie hiJ in 1932-op 27 October huwde, be
hoort tot de Ned. Hervormde Kerk en bezoekt nog wel eens 
een keer de kerk, terwijl zijn twee kinderen, resp.ge
naamd en geboren te 1 s-Gravenhage, Adriaan Peter 15.5.1934
en Hans 19.2.1937 in de Ned.Herv.Kerk zijn gedoopt. 

Gedurende de tijd dat hij te Haarlem tijdens de Duitse 
bezetting woonachtig was, werd geregeld de "Deutsche Zei-

a.JJr)Nft V.4Óv � tung 11 bij hem thuis bezorgd, terwijl ook zo nu en dan het 
• dagblad van de N .s .B. 11Volk en Vaderland II werd bezorgd. 
'if LJ1 Jtti �, Thans, nu hij werkz&am is bij het Ned. Roode Kruis, 

iJ'UE-rt: ;% maakt hij gebruik van een dienstauto van �et Roode Kruis
' ft '::f, .� �n maakt daarvan tevens gebruik, ook des Zondags, voor 

� particuliere doeleinden, want. zijn vrouw wordt des Zon-
dags meerdere keren medegenomen. 

Betrokkene is in 1946 althans in 1947 als geleider van 
eerder bedoelde transporten, het juiste tijdstip en datum 
kon niet meer worden vastgesteld, met zijn vrouw naar De
nemarken geweest en heeft daar één à twef: maanden ver
toefd. 
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Ook op het bureau van Socia:e laken, �fd. Voorlichting, Wilhelmina
straat 3 te Haarlem, wordt betrokkene gew�ntrouwd, daar hij er steeds 
op uit is, meer buitenlands geld te ontvangen, dan benodigd is voor 
uitzending naar het buitenland van gemeentewege voor de daarvoor in 
aanmerking komende patiënten. 

Over het algemeen wordt betrokkene gekenschetst al� iemand, die 
hoog van de toren blaast en zich overal weet in te dringen door zijn 
welbespraaktheid. Verder wordt hij gekenschetst als een persoon, die 
zich in alle politieke richtingen kan draaien, als hij er voor zich 
zelf maar voordeel weet uit te halen. 

Zijn naam komt in de politie administratie noch in de administra
tie van de Politieke Recherche Afdeling te Haarlem voor. 

Ik heb gemeend te mogen afzien van het verstrekken van inlich
tingen over Van Duren en Hopman, die, hoewel dit aanvankelijk wel 
de bedoeling is geweest, nim�er voor rekening van de Stichting 1940-
1945 of andere instantie's naar Denemarken zijn geweest. 

Overigens staan Van Duren en Hopman gunstig bekend. 

� Haärlem, 29 October 1948.

Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 
's-G r a v e n  h a  ge. 
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Als antwoord op het hierboven aangehaalde schrijven kan 
worden bericht,dat het niet mogelijk is gebleken de 
ideilJ.ti tei t van de daarin genoemde Truus MULDER uit 
Amsterdam vast te stellen. 
------

--------------------------------------------------
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/. I.D. , 
J.) D :E N E A A G.'

� Doss .41/14. ' G � f }� I II. 
" � p r-- �;,/ri v>Ö·}:" rr �q t'Vêl!;!·· Y6 r ',J 

--i-\1 Ifäar aanleiding van de brie·.ven éi'.JCÎ30}�P,;�� 1943, ro.
22'.j2Q en d.d. 15 Juni 1948, wo.17975 n he°'t · .oo'td van de 
c. {.i.J.' is dezerzijds een onderzoek . ,i_l ,,eia-en'7.i

q
rdt het 

volgende medegedeeld: . I\ I J ::et "revrouw Iretty ROSS �··ordt be '!'Sêld! 
_,, '1- Simonetta Jeles1na ';e:n.. �i.JR, �eboren 17 Juli 1918- te ::open-

( hage.i (u1 t .federlandse 0uders f;" echtgenote V'.3.n: 
, Albertinus 3lise ROSS, geboren 24 se,teMber 19Q6 te Rot-

,,.. terdam, .vonende Laan van Nieuw Oost .Jinde 213B. te "oor burg • 
..,ij deed e inde:xamen .;ym.nas ium in Denemar'ten en '1.u ?de op 

12 septembe·:r 1938 te :openhage"i met de Uederlander A.E.ROSS 
1• voornoemd. Sinds 1 October 1938 woont zij in Nederland en is 

sedert 1 :::re·bruari 1943 in dienst bij het _Tederlandse Rode 
�ru.is. -raar echtgenoot is werkzaam bij de X.L.: • 

f.:evrouw Ross leidt kindertransporten van en na.ar Ifeder
land. ook trad zij als leidster op van transporten van ex
illegale werkers, die voor herstel van gezondheid naar Dene
marken of Zwitserland gingen. 

�ijdens de oorloL werd haar man door de S.D. aearres
teerd en later tPr dood veroordeeld ( Iet vonnis werd echter 
niet voltrokken) .evrouw Ross zocht toen contact met aller
lei personen van �ie zij vermoedde, dat zij iets voor haar 
man l�onden doen. :Jaardoor kwam zij ook in aanraking met een 
11 v-mann 11 ven de S.:J., die na de oorlog beweerr1 e, dat hij 
door :1evrouw ?..oss op het spoor was cekomen van een onde�:gedo
ken jodin. In verband hiermede ·verà tegen " evro1,1w !:o.ss door 
àe P.: .A. alhier, proces-verbaal o pgenaakt. .�et' c1 os sier werd 
toegezonden aan de Procureur-Fiscaal bij het �ijzonder Ge
rechtshof alhier. Zij ontkende zich aan enig strafbaar feit 
te hebben schuldig gemaakt. 

�evrouw hoss staat bij het �o�e �ruis alhier, goed aan
geachreven. iij, zowel als haar man, zijn bekend als 9nti
communistisch. 

A.c.C.KRE�:1?� gaf zich indertijd wel on voor een ver
blijf 1n Gu.rrehus, doch is tenslotte niet m�degegaan • 

... et 0hrist i��a Joh. Jor.:-JT:RSELiï wordt bedoeld: 
..- � ührisl1ne Johanna EV.:RSEW, geboren te J. otterdam, I bruar1 1905, gehu.vrd met: 

t 
Jan Bür.ï:, geboren te \msterdam, 26 April 1884, wonende 

Jaal en Bergselaan 76 alhier. 
�-iaar echtr;enoot, J .301:, was.lJ,.bij de ver:ciezingen van de 

staten-Generaal 1948, mede-oncertekenaar van de candidaten
lijst van het voorlopi& Katholiek Comité van Actie (C.h.J.I. 
'. Tê'LT...,R) -�· , � .w •

BOI�-TIVERSEN •vordt genoemd in de bijlage van het schrij-
ven va1 de I.v. alhier van,25 Cctober 1947, �oss.41/14. 

X\) }?eye Christiaan JAS:G, r:;eboren 15 F·ebruari 1903· te ,tm-

�
� sterdam, woont Santpoort"rstrs.at 13 te :1aarlem. 'oorheen was 

hij wer�zaam bij verschillende reisbu.reau.x. Tijdens de oor
log was hij : 1irecteur van de centrale keuken te .Amsterdam en 
is th.ans wer ;:zaam bij het .rederlandse :Zode :ruis als ()hef 

' 
' 

van de �\fde ling .Eui tenlandse Transporten. 
Hoewel hij geen interesse toont voor politiek, is hij 

bekend als tli te;espro rnn te enstander van het co.mmunisme. Bij 
het 3ederlandse Rode .:ruis staat hij zeer goed a8.ngeschreven. 

-2-
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-- vl �hamas LA::]KENS, .;eboren te .... ierun, 3 ;uli 1909, was 
� chauffeLU" bij het Tederlandse RodP :ruis. üj is als �odanig 
l mede�eveest om de 2e groep cu�rehus-bezo�kexs naar �enemar

keQ te brenren, doch kwam wegens auto-pech niet verder dan 
het __;renss·1.at ion �?aàborg. :ij werd in .c,pril 1948 wegens re or-
5anisat ie ontslagen. Iij stond bij h�t "T�derlandse Rode 
boed aangeschreven • 

..- !Let Helen SCHEFFER-GALIZEH wordt bedoeld: 
�1 J Hellen GALIZ1fä, geEoren te Osiwieqim (Polen), 4 fovem-

�Wber 19lö. ;.,ij behoort tot het Portugees Israëlietisch _Cerkge
nootschap. 

Op 19 :raart 1937 huwde zij in haar geboorteplaats "let:
Adolf i:.ro1 Dr;:ER, geboren te Sambor (Polen), 9 December 

1909, die tiJdens de �uitse beze�ting van iolen in een kamp 
is overleden. 

YervolJens huwde zij op 28 Octol;>er 1943 te =:-:eigersfeld 
(Dld.) net de _Jederlander: 

Liauri ts SC�FPER, geboren te AmsterdaM, 22 i�ovember 1915, 
ciie in September 1944 in het kamp 11 .01echhammer 11 in Dui tsla� . 
is overleden. 111"

�oor ait'huwelijk is zij thans statenloos (voorheen 
Poolse nationaliteit). 

Op 4 April 1946 vestigàe zij zich in deze gemeente, kome 
de van Polen en woont thans Van Alkemadelaan 44 alhier. Zij 
is boekhoudster bij het �Teqe:rlandse l�ode v..ru.is aan de Dr .-=ui
perstraat alhier. 

Zij is in het bezit van een �derlands irPemdelingen
paspoort en een verblijfsvergunntng, geldig tot 8 Juni 1949. 

Zij staat in haar omgeving gunstig bekend en zo� anti
communistisch georiënteerd zijn. 

Het huidige adres van: 
x Cornelis v=�SCHOOR, geboren te I.ott0 rdar.1, 11 Juni 1917, 

van beroep verzekeringsagent, i� "1ielandsest:raat 95 alhier. 

ren aanzien van de overige hier ter stede wonende deel
nemers aan bedoelde uitzendingen (de deelnemers met uitge
sproken commun

.
istische sympathiën werden reeds vermeld) zi� 

bij onderzoek geen bijzonderheden naar voren gekomen. De m� 
ten komen uit �erke�ijke kringen (Gereformeerd en �eder Duits 
rlervormd). 

:.Tochten zich te hunnen opzichte bijzonderheden voordoen 
ten aanzien van hun poli tieKe oriëntering, zo wordt hiPr·over 
gerapporteerd. 

�og kan worden vermeld, dat de transportleiders soms wor
den geassisteerd door: 

Anton :JE LANGE, gebore.n 1 Januari 1923 te Alphen aan de 
I�i jn, wonende '3.ldaar, Gou.wekade 1.5 , rl ie s.edert enige jaren 
eveneens werKzaam is bij het Nederlandse Rode �ruis, alwaar 
hij goed staat aangeschreven. Hij maakte 2 maal een reis mede 
naar Gurrehus. ,{ij toonde nimmer enige belangst€lling voor 
politiek. 

�enslotte kan nog worden medegedeeld, dat de leiding van
\1·\- 11 Gurrehus 11 berllstte bij de 1{eer A1ffiERSEN, destijds werkzaam 

� 
bij het �eense �ode �ruis, thans amotenaar bij het Departe-

� ment van Sociale za�en te {openhage�. De Heer ANDE�SEN waakte 
er steeds voor, dat in Gurrehus geen politieke propaganda ge
maakt werd. :Je ;ederlanders, die werden uitgezonden, ,.,aren, 
zoals reeds vermt'!ld, overwegend van Christelijke huize. 

�e afdoening van deze aangelegenheid ondervond veel 
-traging-



• ! 

� 

verzonden 
aan: 
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traging, omdat een der personen van wie de informaties 
moesten 11ordPn be�omen, ieruime tijd in het buitenland ver
toe!d heeft en derhalv� dezerzijds niet bereikt kon worden. 

op 27 september 1948 
c.1.n.�
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OnderwerpCommunistische activiteit 
onder ex-politieke gevangenen •. 

Bijlagen: geen. 
GEHEIM 

Aan 
/ 

�ls antwoord op het hierboven aangehaalde schrijven kan het 
volgende worden bericht: 

Jff-' Josephine de JONG,

geboren te Amsterdom,12 October 1919,beroep kantoorbediende, 
sinds 18 Februari 1945 wonende ten huize van Gerzon,Benstraat 
5? hs,Amsterdam, 

bezit de l�ederlandse nationaliteit. 
Zij is N.I. en in het bezit van een paspoort,geldig tot 11 
Januari 1950. 
De JONG is de weduwe van Edgar Henri KAN ,geboren te Olden
zaal, 24 Juni 1921, overJ.eden te 1mtste rdam, 6 J�muari 1945. 
K.AN,die van Joodse afkomst was,heeft zich vanaf het begin 
van de bezetting krachtig in het verzet g�veerd.Hij werd ge
arresteerd bij een overve� en deS\vege gerusilleerd. 
De JONG ontsnopte aan arrestatie en trad,na de bevrijding, 
als chef-typiste in dienst bij nHet Parooln .Ni:1 enige tijd 
kreeg zij een zenuwinzinking en was ongescniJct tot arbeid. 
Zij werd gesteund door de Stichting 1940-1945 en als tegen
prestatie werkte zij holve dagen op het bureau der Stichting. 
Haar psychisehe toestand verbeterde evenwel giet merkbaar 
en op kosten van de Stichting werd zij uitgezonden naar 
Denemarken.Na haar terugkeer bleef het geestëlijk steeds 
vallen en opstaan en momentee� vertoeft zij in net zuiden 
van Frankrijk. 
De JONG is lid van de P.v.d.A.en zeker niet communistisch 
georienteerd.Zij komt niet voor in de anministratie van het 
Hoofdbureau van Politie en van de }:).R.A.Arnsterdam. 

� Meijer ven ,/EST, 

dj geboren te .Amsterdam,13 Augustus 189?, beroep gids, wonende 
sinds 5 October 1945 Betelgeuzenstraat 3 hs,Amsterdam, 

bezit de Nederlandse nationeliteit. 
Hij beleidt geen godsdienst en is in het bezit van een pas
poort,geldig tot 28 november 1948. 
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Hij is gehuwd met Elisabeth WESTR.A,geboren tebAmsterdam, 
11 April 1900. -

Blijkens de administratie aan het Hoofdbureau van Politie 
bevond Van 'WEST zich in 1924 in de gevangenis te Turnhout 
terzake diefstal en werd hij in 1942 tot een geldboete ver
oordeGld terzake overtreding van de �ijzenverordening. 
Hij l<:omt niet voor in de administratie van de P.R • .A • .Amste rdam. 

Van WEST,pretendcert in het verzet actief te zijn geweest, 
a.ooh het is nimmer duidelijk geworden op welke wijze hij
actief was.In 1943 werd hij om zijn Joodse afkomst gearres
teerd en naer Amersfoort overgebracht.Vandaar ging hij na�r
iesterbork waer hij bleef tot de bevrijding.In Mei 1945 kee:i.a
de hij, valide ,naar .Amsterdam terug en werd geruimen tijd
door de Stichting 1946-1945 gesteund.�ijn uitzending naar
D enemarken werd door de Stichting verzorgd. ifaar uit de me
dische rapporten bl.eek dat Van ·wEST als volkomen validEl kon
worden beschouwd,werd zijn uitkering ingetrokk:en,hetgeen nogi 1
wat stof heeft doen opwaai�. 
Thans komt hij als gids en andere losse baantjes aE.m de kost" 

Van 1NEST,die sterk communistisch georienteerd is,is een que
rulant eerste klas en heeft steeds over alles en met iedereen 
verschil van mening. 
Hij leest "'De ./aarheidn .Dat hij lid van de C.P.N. is of in die 
partij een functie zou vervullen is niet kunnen blijken. 

Vorenstaande inli.chtingen zijn afkomstig uit goed ingelichte., 
volkomen betrouwbare bron. 

Verzonden aan Hoofd c.v.D.'s-Gravenhage. 

GEZiffl: 

DE HOOFDCOMMISSARI� VAN POLIT�E 
namens deze 
DE COMMISSARIS VAN POLITIE: 

K-2. 
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<JE HE I M. 
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COl!lillunistische activiteit 
onder ex-politieke Gevangenen. 

i:et vor.w:t.:jzing naal;'. {Tw in margine aangehaald soll!'ij
"Ven heb ik de eer U te berichten� ·dat mij omtrent de hier
onder cenoemde, op het "Gurrehusn in Denemarken verbleven 
hebQende �ersonen, nog het volgende werd bericht. 
1. De cast Maria Wilhelillina TREURNIÉT, geb.26 Septembe,...

1905 te •·s-Gravenhage, wonende 4ach.Ja.nsenstraat 5 I
'te Amsterdam, zou een onbetrouwbare en homa-sexuele
vrouw zijn. Zij werd door de directie van.het nG�2:e-
husn .naar Nederland teruggestuu.r.d.

2. ilarin Christina Adriana de vos, geb. 5 Juni 1913 te
ulaua16ur.g, wonende st.Luoiensteeg 7 hs. te .Amsteràem�
is volgens andere l'lederlandse aanwezigen op "GurrelJusn
gebleken communiste te zijn. Reeds bij haar vertrek

· uit Nederland wos'.zij in het bezit van diverse adres.
sen in Kopenhagen, die zij tijdens haa� verblijf in.
Denema.;t'kçn meer:c:alen heeft bezocht. Bij deze bezoeken
was zij vergezeld van�

3 .' zekere Truus MULDER uit .Aln.Sterd.am, die eveneens plee!�
oOl!l!'luniste te zijn. 

Daar de.naam van Truus Mulder niet eerder in de 
oorrespondentie betreffende de deelnemers aan de reis 
naar Denemarken. v:oorkomt, moge ik U verzoeken mij - zo 
mogelijk - in kennis te willen doen stellen met haar 
personalia, politieke ori�ntering en eventuee� verder 
van belang zijnde gegevens. 

\ . 

HET HOOFD VP.l'i DE OENTRA:IB 
. VEILIGHEIDSDIENST, 

. #,,Na.mens deze : 

J'.G.Crabbendam. 

1 

'1!1 de Heer Hoofdcar:mli�saris 
'm Politie, 
) 
.sTERD.AM. 



-- -� T-."' /. - l" 1911 8 _:!.n.t;. -�!\ .. ' J J ü. l • '

hiaroij doe ik U toekomen :,.'apport No.: 0099.E. van a".3 
I.D.-lfaarlem, bet··,�.:' "" ··mde Eli� b th äe &1:1et.1, htllstsrd .. �.

1 
l�-:2-23s

in vn,.,vol,,e op rap;,ort No.: 0991,U toeJ-2"0:::."' �:- op 24-3- 48.

Aan: 

Het Hoo�d van de Sentr�1e 
Vsiligheidssi0nst,
Javas ·".:' .... a-:; "8, 
' s -G :. a v e �- a e • 

/ De Hoofê'-Co:ar,üs.:mris van Politie 

J" .Fontij:ne. 

Volgno. 
-\ 

1---��-·------ ... 

·. 13 JUU.1948 �

i° AC:.f L/tJ6/r 
-,,...� ... --- --- ..,....... 



I.D .-Ha. trlem
No • : 0099 .:E • r.f' j,#t .lát;,li1.111 

::LI .w"""T J:f DE b�.i:sTH Amsterda111, 16-2- 1 J, 1 ederlant"s , 
-..rert:cok 13- -1947 naar .uenemarken met een tran:o.port van het _l\t.,

df•rlandse Rode Kruis. Zij werd gehuisvest in het Gurre Huis. 
De directrice was .FrBke Fil1k. 
Deze eerste iroep bestond enkel uit vrouwen. 
:::>ü 011derlinge verstandhoucJ ing was niet al te best. De Hollandse 
dames wa1·en erg 11aijverig en ha te lijk te{;1:::n 81kt' ar. 

_ �ej. de umeth ·weet zich �� V?�t endè nar,1e� DO(:, t;e _ 1;2,er�Ih1erel'H!1: � � /1fovr. Bom (hoo�stwa�rsch1Jnl1Jk uit Den .tiarg). Z1J ging na 2
/f(JM 

u-1 
tJJiJ maanden per Yliegtuig na2r Holland terug en :;: ,2m wee1· nr, r 't 

PJ,,tt tu.� .. k,A I qurreh1;1is met de t·11�0de d�mes" ro�p �-u A.u.;ustus 1947. . 
wJ.,A,'e1J•,11,l'/{�Joke uit den Haag (in de 1.llegal1teit Joke :enoerid), v-r1:n;dlll

/1},Ác,/PA�· Jv�:;.l hlovro�m Bom. Beic1en w�re11 iri '11m u�tla-:-.ir1{ en
.
anti-c<;>mmunis-

c,-0 r 1 l tisch er. interess "erden zich er:::; voor ae Indonesie}:-, e:-'t1e. 
� ' �.'ruus Mulder uit Amsterdar:1, commu.riiste en Heilger of Eilders 

pctilfi uit AmsterdA.m, commuListe en� een .i'iliaalhoudster uit Amster 
dam, communiste, ginf,en naar bepealde acJresser i.11. Kopenha:;ek. 

1 i.L û,I. Deze aèlresse1, � 'een zij reeds blj zich toen zij uit HolL.�12 
fl ,·,, . 41,t: .. 14 �...J{ p1amen. ,L;.J 

�_. ft,U"· z?tJlJ( ·
/-

L.re'.:.:..r1:.ufniet 11� t knstcrdum vras een onbetrouwbr.re vrcuw, homo-
...._ séxuele, cl!'rr "door de directie van I t Gurrehuis te ·ue;gest,··�rc: 

. .�;,j werd ncar Holl�nc1. Nej. de Smeth bL sf ook bij de �;weede 0roep 
t1W.l�;;_j!, in Denemarken An het was b5.j een damesavondje, ·v&.arbij leden 

, i._1 1,7�, Q Yan de Internai-ionale· Hof"sschool te Helsin;:;ör uitgenièic ,1 ,:areu, 
,_- ,,,rdat zij haar mé:n :ül':.lo::_ (uitspra�.k :iJi1 loe:) Szabo..=PeJ,_soQ$_i leer-
� de lrnnnen. Zi;} ruwde 29-8-' 47. 

4 Haar man is il, Je.nua1"'i 1947 uit Eongarijcgegc an. Hij had een 
studiebeurs en ,11a s in '.:ienmnarken om zich verd ... r t.A bek -é:men in 
zi �n beroep h•ndbom:k,mC ig iut,enieur. Hij gaf o.a. in Dcnemar1rnn 
een boelt uit ov0r de �oöper'ltieve b':l'\·e :irg. Toen de onmenteli11� 
van de Honbaarsè rBeer· 1 g bekend werd, wilde uzabo uiot naar 
zijn land terug. In H�ng op de interné..tionale school ,1us eerJ. 
groep van on eveer L�Q Ho� �reri. Szabo werd leide:.' ov Jr 1eé..e 
boerengroep. Het bleek echter, da,., .Szabo ge.''.'.lrtrorrd l8rd. De 
post W'E:rd econtrol e:.·(1 , bri e"ö� open�emaal·t, .-;;el f's van de 
directeurer. v� n de school. ::zabo en zijn V'r')ll', weröen tivolgè. 
Een v,rn de co!lli 1ur istische Hongar n schreef een -1-<.:ea.rt aan zich 
zelf, wa.aror zoiets stond ��an vieze collll.'1u.,..,.1ist etc. Mej de Sm.et:1 
zocht dit hele geval uit, aarr)ij "...,leel;:, '1at hij zel"" de karrt 
had v3rG>on(e • �oen geeist w�ra, dat é eze tlong:.a;:- ceru 5ezonàcn 
zou \mrde1., gi:i.1E Pit ri�et d0c,r, omdat de meeste anderen plotse
ling medelijden kregen. Het hele ge-Jc;. l bleek provocatie te zijn. 
Szabo en zij:... vrouw wendden zü::i.1 "-;ot het; hoofd van c e Hi �ks
vr,3emèeli.1,g13ndienst in Denemarken,Flegstad, te Kopenhagen • .u:: t 
.c-ebeu:..'è.e il April 1948. Z5.j ·,va2rschuwden deze mnn te Ten l'le·_.e 
H011t..a1'0n en deze z9i 1� n 001-, èat hij hm1 ( de ... Ion&aren rar�1. 
voor enl':ele dage1. teru'"" naer üOn�erij "1) geen inrE.:isve:rgtu11.il,g 
vers t�0elü had. · en m.e�- later bl 3e1- ec:1csr, dé. t dit nie:. waa1· 
was en àal, de L.on;:.,a1�en 'J''::! ... r :.;rrug in Denemarlren ",aren. :Ccn var. 
de kopstu· · en v:..tn het ·�or-i·';c, é'a t de re ... elir ... , en ,terzorr;ing iri 
hau�e1 heeft van de buit0nl�nnse 0e� lschappen, die via nit 
studen �ncomi':e in D3nemarksn 1-0J'.l,• 1n, is_ Pitner JorJrsc��µ 

�
�f Frölrn C�TI'is Lr.'L_ .. is s ';-::J' -J.,to :... col!lilluniste.

� Joze=<' 3yra, -J'ufl2.nd, is ooli: �t..:l corn .l..1:1 i.:=.t�. � -- -

Volgel;S Mej. de 3ms�l1 is deze 11.Ela commw.listidche a.:"fa::re :wal 
� oed rreor•:a11iseerd. Zij l{an zich echter ni·_ t "11'i..ver ie r�amen 
van l�ar ;icderGizige� en c.ndeI·� .. m heri11nere:i:.1, fü .. «r ze yooral 
na haar hu.1elij,_ meL haar 1.:r-:1 te vèCl angst har", om op al ë. . -..! 

'iagen te lett�n. Zij geeft erg hoog op van d� c�pacitei��n 
l · , "o"', .; .,, ...... Iî, �n e • ' "11 "c 1�,.. ., a , tl· · .,.. "'1 J. ·'·0 i-:� �, van 1a.�r 1.t.. I.l, . .,,...J,; ...,...;, Vt.,.J..i. _:_::;,i. .., � ,c. iJ j,,.J.,.._,. - ..... , ... "' 1;.4,c - ..:.J- L :..r4.._..1., 

Li9t b:-:..j .Jl)··. r· passen" :-iAARLETi, 6 Juli 1911-8. 



i;ti ,':Haarlem
o • .: 0099.E.

ELie.ABETii DE SMETH, Amsterdam, 16-2- 1 23, Nederlandse, 
vertrok 13-5-1947 naar Danema�ken met een transport van het Ne
derlandse Rode Kruis. Zij werd gehuisvest i.� het Gurre Huis. 
De dirt!ctrice nas Fr�ke Fir1k. 
Deze eerste groep bestond enkel uit vrouwen.
De onderlinge verstandhouding was niet al te best. De Hollandse 
dames waren erg naijverig en hatelijk tegen elka<;1r. 
ne�. de Smcth weet zich de volgende namen nog t� her:lnnereni 
Mevr. Bom (hoogstwaarschijnlijk u�t Den Haag} .. Zij ging na 2 
maanden pe!' vliegtuig naar Holland i;erug en k\i'am weer naar •t
Gurreh.1.ri.s met de ·.:weede damesgroep in Augustu� 194?. 
� u:Lt den J!aag (in de illegaliteit Joke genoemd) vriendin 
van .Mevrouw Bom. Beiden waren in hun uitlatingt,m anÎi-connnunis
tisch en interesseerden zich erg voor de Indon�siek\Vestie. 
TRus Mulder- tût Amsterdam, communiste on lleiker of Eilders
uf. Amsterä.&.m, comnn.u-,iste en Rie, een filiaaïli<)Ûáster uit Amster 
de..m, communiste, gingen naar bepaalde adressen in Kopenhage.
Deze adressen hadden zij reeds bij zich toen zij uit llolland 
J.c.;;ar.1en. 
liej, Treurniet uit A.�sterdam was een onbetroU'nbare vro�-w, hamo
sexueïe, dle door de dir·ectie van 't Gu.r:rehuis te:::v..ggestuurd 

• vrerd naar Holland. Mcj. de Smeth bleef ook bij de tweede groep
in Denemarken en het \'ras bij een dc.mesavondje, waarbij leden 
van de Internarionale Ho�eschool te Relsingör uitgenodigd waren, 
dat zij baar man Mik1os (uitspraak MikloesJ Szabo-Pelsoosi lcer
d9 kennen. Zij huwde 29-8-'47.
Ha.&r man is in Januari 1947 uit Hongarijegegaan, Hij had een 

studiebeurs en was in DenGraarken om zich verder te bekwumen in 
zijn beroep landbow.kundig :i.11genieur. Hij gaf o.a. in Denemarken
een boek uit over de co5peratieve beweging. Toen de omwenteling 
van de Hongaarso regering bekend �erd, wilde Szabo niet naar 
zijn land tarug. In Htmg op de internationale schoo1 was een 
gr.oep van ongeveer 40 Hongaren. Szabo werd leider over deze 
boerongroep. Het bleek echter, dat Szabo gewantromvd werd. De 
post werd �econtroleerd, brieven opengemaakt, zelfs van de 
direc·�curen van de school. S.zabo en zijn vrouw werden gevolgd.
Een van de communistische Hongar.::n schreef een k-aart aan zich
zettr, waarop zoiets stond van vieze communist etc. Mej de Smeth
zocht dit hele geval uit, waarbij bleek, dat hij zelf de kaart 

• 
had verzonden. Toen geeist werd, dat deze Hongaar teruggezonden 
zou worden, ging dit niet door1 omdat de meeste anderen plotse
ling medelijden krcg0n. Het heie geval bleek provocatie te zijn. 
Szabo e:n zijn vrouw wendden zich tot het hoofd van de Rijks-

/ 
vreem4elingendienst in Denemarken,Flegstad,te Kopenhagen. Dit 

i gebeurde ir1 April 1948" Zij waarscbuwden deze l'Jlnn tegen deze 
"\ Ron.garen en deze zei dan ook, dat hij hun ( do Hongaren waren

v-0or enkele dagon terug naar Hongarije) geen inreisve1'gunning 
verstrekt had. Een week later bleek echter, dat dit niet waar 
-was en dat de Hongaren y1eer terug in Denemarken waren. Een van

/ 
de kopstu.kken van het comite� dat da rege1ing e11 verzorging 1n
hàndem heeft van do buitenlandse gezslschappen, die via dit 
studentencomite 5.n Denemarken komen, is Pitner Jorksen. 

FrökJ Christensen is studente en cQlmJluniste.
Jozef. Syra, Jutland, is ook fel communiste. 

Volgéns Mej. de Smet.h is deze hele communistische affaire heel 
goed georganiseerd. Zij kan zich echter niet zuiver de namen 
van :qa.ar medereizigers en anderen herinneren, daar ze vooral
na �;a.r bmrelijk met baar man te veel angst had, om op al de-ze 
dingeh te letten. Zij geeft erg hoog op van de eapaciteiten 
van háa:r man, doch is van plan te gaon scheiden daar zij totaal
niet\bij elkàar passen. HA.ARIEM,6 Juli 1948. 



CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST 

No. 
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's-GRAVENHAGE, 15 -ÏUili 194 R 
Javastrnat 6 8 

::(J.,'(s'§s, Tcl.{
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�!K 

G "':: rr 1' I !". 
Onderwerp: COTr1'ilurii stisch.e activiteit 

onder ex-politie,re '!,6V"î''°'":1î8T1 0 

------------

11 T: 

De Deense oud-illegaliteit, wa r·in het com.r11u
nisti sche el er'.le�t s Ger1" verteP-en,· oordi€"d is, heeft in 1946 
het initiatief �enomen om ex-politieke gev�ngenen en 
andere oorlogsslachtoffers uit vooîmaliq door de Duit
sers bezette landen, mede tot herstel van gezond.heia, 
een vacantieverbli if van één à 2 maanc1 en aan te bieden 
op het landgoed 11 Gurrehus11 in Deneriarken. 

t De transporten "17anuit · ederland werQ.en ver-
zor,::d door tiet '! ederlandse ,ode T':ruis in samenwerkinP 
met haar Dee11se zusterorganisatie, terwijl de voor de 
uitzenf·ir.i:z in aanmer'.üni:r komende personen werden aange
wezen eensdeels door de tichtin� lq4C-1945, anderdeels 
door de l ederlandse Vereniging van rl!x-:rolj tieke !evan-
e-enen. 

Daar verschillende �eiten en omstandi�hPden 
aanwijzim1'.en vormen, dat het vacantieve:cblijf op 
•r<urrehusi• meê e heeft .o-ediend dan vrel geleid tot het

l0P.:f!'.en c.q. voortzetten van interriationaal-corn··unistische
contacten, ter· 1ijl bovendien is aeble�en, dat de sa en
stellinP· der deelnemersgroepen 1nede onder co ,1munistische
beinvloedino- heeft -?estaan, wo1dt een nadere orientatie
orn.trent de extrerüstische echter'"'rond van het verbli.jf
op "/"-urrehus'' van groot belanP: o-eacht. -

1en of meer van de hierboven bedoelde transpor-
ten stonden onder lei din.o- van ,i,.,,onetta ;relissina _,oss
,er-eu.r, ,...eboren te !,.openha.::-en I? Jnli I918, , 1onenëie te 

'f'Tn",ënt-; I 0an van • j euw nost �inde 213 E.

In verband met het vorenstaande .... _._o,se j_'I( U ver
zoe�en naar haar - eveIT·el zonder haar persoonlijk hierbij 
te betrev.::J<en - een nauv·'�enri;, onderzoek te v1illen doen 
instellen, in het bi�zonder aangaande haar openlijke dan 
wel beclekte activiteit or oolitiek gebied. Bijzonderheden 
betreffende h'-lar werkzaar�.heid in het maatscharpelijke en 
het rolitieke leven, haar eventueel contact met, of reizen 
naa.1· �1et b·li tenle.në en zo mo.o-elijk het verblijf op 11 rur
rehus 11 zelve zal ik zeer op nr ijs stellen. 

'1aErne zal ik daarbij vernemen, wan.iï.eer betrok
kene van haar ve:rblijf in Denema1:ten te Fwent is terug
f:elçeerd. 

de Heer Yoroschef 
van Gemeentepolitie 
te 
VOO., Bl1F.G. 

(&} 43228 • '46 



POLITIE-VOORBURG. 

No.45 

�·1 • r A' 
..,_ ' 

Voorburg, 28 Juni 1948. 

1."teder aRngeboden met het ra pport No. 45 m1..1n"'r 
a.dr'iinistratie in d•Jplo, naar de in.1-ioud waarvan ik U 
moge verv1±.izen. 
typ.m. 

De Hoordinspecteur van Politie,
nal"lens deze 
De I�spe�t

�
ur va n Politie�

t\� 



GETuiEENTEPOLITIE-VO�RBURG. 

lil o. 45. 
Onderwerp: communistische activiteit onder ex-polititlre �eva.ngenen. 

R A P P O R T. 

Ter voldoening agn �et verzoek na�ens het Hoofd van de
V"'rvat in het schrijven dd. 15 Juni 1948 No.22520 ,v.g. !.r.ae
•;!o.::-'dt door mij, 

'lfiebe DE \!IT, 
b1•igad ier-rechercheur der geme"'ntepoli tie te Voorbnrg,
zoldigd :rijh:iveldv1s.0hter, het volg�!'lde gcrr;p porteerd. 

<J} � J_ Sj,monetta oielissin�G.filIB, geboren te openhagen, 17 Juli 
f V 1918, ec11 tgenote van AlDertinus_Jilis.e_ROSS, geboren te ' otterdam, 

/(}, ,,. 24 September 1906, v1er"kzaal!! bij de KLrl, woont sinds 8 October 1938 
v

p 

te Voorburg aan het adres La�n van Ni� UI, Ccsteinde 213b. Zij is op 
12 September 11=338 te Che.r1 ottenlund{Denenarken) in r.et huwelijk ge
treden. Uit dit hnwelijk ?.:! in geen 'kinde:ren p-i=>l)oren. Als godsdten�
staat zii ver,,...")ld als bel ore:nde tot de B.c; �opc-':.-..,artse G-AmP,ente. 

Gedurende de oo�log he�ft zij 30. el als 11anr !"lan" illegaal ge 
wer1.-t. Tlij is daarbij \ in 1942 dool' de Duitsers gear •esteerd �n 
ter dood verocr•d,:;eld. Dit vonnis is in 1943 gev•i,izigd in levens
lang. Tot v·iiziging van dit vonnis heF-ft zi,in vrouw veel bijgedra
gen. Doo:rfü,..t zi.i een eerste klas "flirt" is en verschillende Duit
se au tori tei ten aoor haar bez echt zijn geworden, he�ft zi.J er 
veel a;0n lw.nnen r1ee:we:rlren dat '!-iet von,.,is van ha"'r man werd gewi j
zigd. Dit Flirten '!!let SD mensen he,�ft z i,i nar� ien ec· ,ter nog voort
gezet. Van de zijde der illeg�liteit is haar op �et verkeerde ge
wezen en nadien is haar contact met de J.Juit sers wel minder gewor
den. Zij �eeft in de oo"lossja:ren veel zich ingelaten met te� 
Roede F.ruis werk, vooral bij ':.et ve:rzP.11den van paketten naar ge
vangen genomen illegale wer1..rers. Eén en ander heeft tot gevolg g
liad dat zij na de oor log een bet:relrkelijk 'IJ'Oo:r.a·m staande functie 
bij het Nederlandse Roode n.ruis heeft gel-Tegen. Zi.i loopt in uni
form. Zij verzorgt in �oofdzaak transuorten zieke oud-illegale 
werkers naar Dene·arken en re:lst daarbij zelf ook steeds heen P.n 
weer. Deze transporten zouden pla.a tsvinden per' KLM • .b.nerzijds 
werd 1'1i.i med:::.<•ed �"'ld dat zij te no.If zou zijn om eventueel voor 
spion dienst te doen. Doordat zij echter gaarne flirt zou zij ech 
ter wel een gewillig object kunnen zi.in om eventuele creheimen in 
haar naïviteit te verraden. Deze zegsman verzel'erde rrij tevens dat
hij er van overtuigd was dat zij � .... co�tm!_s�tis�h zou zijn. Van 
andere zijde wist men mij echter te ve-r>tellen é'fa.t zij_J_uist ni�t 
zo erg afkerig V§n bet coi munisme zou Z!j:Q. Zij ma0kte echter geen

... propgganda voo,.. die ricriting·. Van "teer andere zijde, die 6eruirne 
tijd bi i haar he Aft t.ngewoond, werd mij n:ie ts dap gce ds over haar 
verteld. Deze was er van overtuigd �zii van het com�unism� 
niets l'T'oest hebbe� •. Of zij zelf op Gurrehus'' heeft verbleven en 
warineer- zij daarvan is teruggeveerd, is mij niet bekend gevierden. 
Zij is regelmatig in Dene -arken en verblijft daar korte of' langere
tijd. 

f{aar man A.E.Hoss is gehE=>el verzwakt uit e en .Juitse gevange
nis terugg�Jreerd. Nadat hij weer op verhaa 1 gevomen '"'a-s beeft hij
een ad ·inistrati.eve baan bij de KLM gekregen. Voor.zover nij bekend
is hij an ti-cornnunistisch. 

V 
Sinds 29 lpril 1946 is hij hen nls die:rstbode in betrekking 

Yf 
I Ben te KLASTRUP" geboren te Shive (Denemarlren) 14 üotober 192 2, van

5ePnse nationPliteit. 
Geen van a� hierboven verl')'\elde pe:dsonen komt in de politie

administratie te Vocrburg voor. -
1:,aurvan do or rni.j op afgeleede apbt:Ge!3d ts OJ?n-eiria r:ikt, ges loten

en o�a:�tekend dit rapport te Voorburg op 28 Jun1
0
;9�8. _

1� 



G-.AfEST ARNHEI.Vi DER .RIJKJPOLITI.15. 
• JJI.JTRICT ZWO.GLE. 
'COMM AND AN T .

r,

J 

a i1.r-
Î ... : /" tWOLLE, 25 Juni 1948. 

No: 46/1948. G EH E IM. 

Aan het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68, te 's-GRAVENF..AGE. 

Vo),�,.,.
J ........ - . ···---

2 9·JUNI 194� 
1 

Onderwerp: 

Antwoord op 

Communistische activiteit 
onder ex-politieke gevangenen. I 

Uw schr�ven d.d.30-l-'48,no.22520,Geheim. 

vb91 2

Naar aanleiding van Uw bovengenoemd schrijven en
een ter zake in rmjn opdracht ingesteld onderzoek heb·ik de• 

1 f 
eer U het volgende te berichten. 

�/ l B e r n a r d u s J o h a n n e s W I B I E R , 

· wl, �1 geboren 20 Mei 1916 te AVEtl��bT, gewoond hebbende te HEINO, 
U{" Huize "3onnevanck", thans verpl�egd wordende in het sanato

rium te HBLLENDOORN, dreef 1943 te HOORN een filiaal in ban
ket, comestibles, enz. voor de firma J. en C. K.AillBTEN; B.88,
te BLOKKER. 

Nadien was hij enige t�d werkzaam als rechercheur 
bij de Nederlandse Jpoorwegen te 's-HERTOG.!l:NBOSCH. Zijn gezin
verbleef toen op voormeld adres te HEINO. 

In Mei 1944 door de Duitsers gearresteerd (volgens 
eigen verklaring wegens het bezit van illegale lectuur) heeft
hij achtereenvolgens gevangen gezeten te 's-H�RTOGENB03CH, 
dCHEVENINGEN, .AMERSFOORT, UTrliCHT en KEULEN. 

Zijn echtgenote scb.i.jnt tijdens zijn gevangenschap re
laties aangeknoopt te hebben met een Duits officier,met wie 
zij later naar Duitsland is vertrokken. Zij liet daarb.ij haar 
3 kinderen: Albertha Margriet, geboren 8-2-'39,Pöggy'Erica, 
geboren 6 ]1ebruari 1941 en Robert idwald Paul, geboren 19-11-
, 42, onverzorgd achter. Deze kinderen bevinden zich thans bjj 
de familie BERG (zwager van WIB�ER) te RAALTE. 

Het huwelijk tussen WIBIER en zijn vrouw ril.ARIA WESTER
was tegen de zin van de familie �ESTER, doch tenslotte ge
dwongen, tot stand gekomen. De familie WJ.!)dTER is namelijk Ge
reformeerd terw�l WIBIER Rooms-Katholiek is. 

�mtrent de echtgenote van WIBIER is sinds haar ve�
t1·ek naar Duitsland, hierboven bedoeld, nooit meer iets ver
nomen. 

Bevraagde zelf bleek na terugkeer uit Duitse
genschap t.b.c.-1.tjder te zijn. In verband hiermede.werd
verpleegd te üIWENrlOUT en te DAVOS. Na zijn verblijf in 
serland werd hij tot verder herstel van gezondheid door 
dtichting 1940-1945 in aanmerking gebracht voor een 6- à 8-
weekse uitzending naar het landgoed "Gurrehus" in Denemarken, 
waarheen hij op 18 Augus�us 1947 is vertrokken. Hij is niet met
het contingent, waarmee Pij was vertrokken, terug gekomen,doch
enkele weken later gerepatrieerd. Uit correspondentie welke 
hier van hem werd ontvangen bleek, dat .hij "nog enige tijd bij 
vriendel1jke particuliere mensen mocht bLjven 11• Rij scheen zich
toen te bevinden op aet adres: Christiansenvej 3, Lyngby 
( Copenhagen). 

Volgens verklaring van iemand ( een in politiek op
zicnt volkomen betrouwbare dame) die ook een verblijf in ge
noemd recreatie-oord llad meegemaakt, heerste aldaar soms een 
uitgesproken communistische geest onder de -eacantiegangers. 

Ofschoon WIBIER.bekend staat als een zeer ontevrede
persoon, met wie ook de Stichting 1940-1945, die hem finan

ciele steun verleent en z1jn verpleging bekostigt, veel last 
ondervindt, is niet positief gebleken, dat hij communist is. 
Bepaalde b�zonderheden omtrent nem z�n m.ij verder �iet bekend.· De DistrictöCOm.w�nd�t der lliJltspolitie, 

'!/.M. W .ALPOOTT • / 



Commissariaat van Politie 
GEffEIM 

Zaandam 

G(.. 1,7 j /f 
2 3 JUftl 1948 

Dlct. Cffe No. 81 , ZAAT'.A,� 2·2 • 6 • 48 
BiJl•gc(n) �7b y Îel;oop�?�f 2�f 

l .t In antwoord op Uw schrijven dd.l.5.6.48 
tt4 J,t>"' No.22520 ,Gehe:i.m,heb ik de eer UEdelgestreng� te 
'J j' berichten, dat JOHANNA GEERTRUI!!! BERENDINA (nie 

Geertruida Berendina Johanna) KLOIMfil'J',geboren te 
_1Zaandam, 29.3.21,weduwe van M.van Marle,wonende 

� Ooievaarstraat .56 te Zaandam, met haar aan het
' 11zelfde adres wonende vader LEENDERT KLOHAA.N, 

�l,,>"'\geboren te Apeldoorn,29 Mei�1893,gedurende-de 
Uj' maand Augustus 1947 in Hrunar is geweest. Zij 

had een uitnodiging van het Rode Kruis ontvangen 
om naar Gurrehus te komen,welke zij niet heeft 
f!all'Vaard. Door middel van de vereniging 11Vriend
.sohap" te Krommenie had uitwisseling plaats met 
Hama.r waar �ij op Grönnegate vertoefden. Zij be 
horen tot de P.v.d.A. en ontvingen te Zaandam 
als tegenprestatie Noren. 
0011. 

De Commissaris van Politie, 

Aan de heer Hoofd van de Centrale 
Veiligheidsdienst 
d e n H a ag
Javastraat 68 
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Notitie KB 
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Bestemd voor B III
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Expresse meldt ons, dat het centrum "GURREBIJS 11, in Denemarken 
bij hun totaal onbekend is. 
Bij een onderzoek door hun ingesteld is slechts bekend ge•NOrden, 
dat: 

-- Serge KILLER, geboren te Warna (Litauen), die een bevel 
tot arrestatie heeft gehad wegens oplichterij, op 30.7.45 
van verdere rechtsvervolging is ontheven. 

Alle inlichtineen betreffende dit centrum, die nog ontvangen zullen 
worden, worden gerapporteerd. 

KB, 18-6-'48
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POLITIE DEVENTER 

Litt. No. 256 • DEVENTER, 15 Juni •!JA'tf 1948
1 

19 48. 

Bijlagen 

Verzoeke bij de beantwoording van dit 

schrijven Litt. no. en datum aan te halen 

r '., J D /-�l -J 

G./A.H. 

AAN de Heer Hoofd van de Centrale 
Veiligheidsdienst., 

Javastraat 68, 

te DEN HAAG. 

L _J 

Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 13 Januari 

i 
1948 No. 22520, heb ik de eer U te berichten, dat BQrnardus Tbeo-

h1,ft).,,,..,( dorus THUS, geboren te Zevenaar 23 Juli 1911, van beroep kruide-
v/- 'nier, wonende te Deventer, Grote Overstraat No. 34, tijdens de 

bezetting illégaal werk verrichtte en contact had met de intellec
} .•. / ,tuele heimelijke communist Jan Blokkert, geboren te Holten 24

Afn 1,PY Augustus 189I+, van beroep leraar,, wonendeîn.1l!er, J .P-. SWelinc'k-
vr straat No. 20. H1J vserd op 12 Augustus 1944 door de Landwacht ge

arresteerd. Na de verhoren door de Landwacht en de Sicherheits
dienst, waarbij Thus zwaar mishandeld werd, doch niet " doorsloeg'', 
kwam hij in een Duits concentratiekamp terecht. Op 23 April 1945 
wer� hij te Mûhlberg door de Russen bevrijd en op 4 Juni 1945 kwam 
hij in ons land terug. Door de mishandelingAn en de door hem ge
leden honger, was de gAzondheid van Thus voornoemd zeer slecht ge
worden. Door middel van de Stichting 1940-1945 en de Deense Ver
eniging" Denemaken helpt Nederland "werd hem Pen vacantiever
blijf aangeboden op het landgoed" Gurrehus "in Denema:ken, waar
heen hij in Maart 1947 vertrok en waarvan hij midden Juni 1947 
terugkeerde. Volgens zijn zeggen is het landgoed" Gurrehus "ei
gendom van Prins George van Griekenland en gedurende zijn ver
blijf aldaar trof hij personen aan van verschiJlende nationaliteit 
zoals Grieken, Tsjechen, Polen, Zweden, Nor�n, enz.; ongeveer 18 
personen van iedere nationaliteit. De gezondheidstoestand van Thus 
was ook na zijn terugkomst uit Denemarken, nog slecht en is thans 
nog niet goed, waardoor hij niet kan werken. Hij verricht enige 
bezigheden voor de Stichting 1940tl945, bestaande in het winnen 
van begunstigers voor deze Stichting. 

Hij schijnt inkomsten te hebben als militair. Ongeveer een 
maand geleden vervoegde hij zich nog aan het T.B.c. consultatie
bureau alhier, waar hij over een jaar weder terug moet komen; hij 
blijft echter onder toezicht van dit bureau. Reizen naar het bui
tenland worden door Thus niet ondernomen. Hij is nauwl..§..t_ten.çl_ge...� 
obse.}'Eerd, W...ê,.§IQ.i_j_giHm enkel�Joli tieke _illl_vi te.;t t J..s ..Rt31:?Je.ken. 
Hij heeft gaan contact meer met bovengenoemde Blokker, noch met 
andere bekende communisten hier ter stede, en bezoekt geen enkele 
vergadering. Dezerzijds is niet kunnen b 'ken, dat hij da 
nistische ideeën is toegedaan. I 

Thus 1 was v66r de oorlog filiaalhouder n pakhuisknecht bij 
de Maatschappij " De Veluv,e ", 

Bij mijn administratie is niets te zijnen nadele bekend. 

coll. 1 J
onderzoek is geheel buiten de

�

bet okkene om geschied. 

2000 . 21 . Febr. 1946 K. fy" -,l __. ,.f)'e O�iSS���tie, 
- (J.Bokma�)
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• 

AAHet Hoofd van
Hoofdbureau B 
Javastraat 68 
te 

de Centrale V/e1�""1"@_:eidsdienst
._. __ 

's-G RAVE N HA G E.-

In verband met Uw schrijven d.d. 9 Januari 1948, no. 
22520, betreffende Willem H. BAAKI�.AN heb ik de eer UHoogEdel
Gestrenge te berichten, dat mijnerzijds het rapport no. 95 
is bijgevoegd, naar de inhoud waarvan ik U moge verwijzen.-

ASSEN, 11 Mei 1948 De c.v.P • 

In afschrift doorgezonden naar de Heer Procureur-Generaal, 
fgd. Directeur van Politie te LEEUW.ARDEN.-



GEMEENTEPOLITIE ASSEN. 

No. 95, Geheim. 

Onderwerp : communistische activiteit onder ex-politieke gevangenen.
(inlichtingen omtrent Willem Harmen BAAKJ.IJl.AN, geboren te 
Assen, 3 Juli 1917, van beroep onderwijzer, wonende te 
Assen, Oosterhoutstraat 90. 

R .A P P O R T tlt) jó 

In verband met het schrijven d.d. 9 Januari 1948, 
no. 22520, Geheim, van de Centrale Veiligheidsdienst te 
's-Gravenh.age, kan het navolgende worden gerapporteerd : 

·
� 

_j Willem Harmen BAAK.MAN, geboren te Assen, 3 Juli 1917, 

ale.�:,_,. van beroep onderwiJzer, wonende te Assen, Oosterhout-
T straat 90, staat gunstig beke'nd. 

AAJ.14· de Heer 

Hij belijdt de Gereformeerde Godsdienst en is als 
onderwijzer verbonden aan de Christelijke school aan de
Kanaalstraat te Assen. 

Communistische activiteit heeft hij nimmer aan de 
da� gelegd en verwacht wordt, dat hij anti-revolutionna1r
georienteerd is. 

Het is niet gebleken, dat zijn verblijf in Denemarke
van langere duur dan 1 á 2 maanden is geweest. 

Hiervan is opgemaakt, getekend en gesloten, dit 
rapport, te Assen, 5 Mei 1948. 

COMMISSARIS VAN P0LITIE, 

te 
AS S B N. 



DISTRICT 's-GRA VENHAGE 

DER RIJKSPOLITIE 
A.ltd1; ' -M, Volwno. 

�
COMMANDANT 

Konlnglnnegracht 46 
\ Telefoon 183430-183431 " 3. MA 11948 

's-GRAVENHAGE, 2

ij

p"rr1 -,�i 

I • D. No ... 21 .... Geh .. Pers • 
Onderwe.rp, Connnunistisc�e.activiteit Ad)iJ�;.eL/ 1 BIJiagen: Onder eX--J?Oll t1eke gevangenén..__ !_ -·-' 

• 

In antwoord op Uw schrijven 

dd.28 Januari 1948 no. 22520 heo ik de

ee-r U hierbij de gevraagde inlichtingen

te doen toekomen.

Tevens gelieve U hierbij aan te 

treffen een drietal lijsten met namen 

van personen,die als ex-p9litieke ge

vangenen of als oorlogsslachtoffers 

tot herstel van gezondheid op het land

goed n Gurrehus "in Denemarken zijn 

verpleegd geworden. 

De Districtscommandant 

De Dir.Off.der Rijkspol. 3e kl. 

A.Wolters.
AAN de Heer 

J'.C.Crabbendam 

J'avastraa;t no. 68 

te 's-GRAVENHAGE. 
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..........-9 EVE'RTS, Jacoous .-1.le(rand�r-, geboren te Tjimahi,N.O.I. 25-1-1923 

ab� El/ERTS voornoemd is geen inwoner van Leidschedam, derhalve1-��=� uit eigen wetenschap gePn mededelingen worden gedaan
� omtrent zijn politieke opvattingen en activiteit. Voor zijn uit

zending naar Denemarken heeft hij 10 à 14 dagen te Leidschedam 
gelogeerd. 

Uit mededelingen van iemand, die hem van nabij kent en die 
als betrouwbaar bekend staat, is het volgende bekend geworden. 

Van cummunistische opvattingen of neigingen is pimrner ge
bleken. Zegsman wist niet beter of hij was anti-communistisch 
ofschoon over fit onderwerp bijna nooit was gesproken. Toevallig 
naar aanleiding van de dood van de 'l'sjechische minister van 
Buitènlandse Zaken,Dr.J •. Masarijk, heeft �verts zich afkeurend 
over het corrJJJ1unisme uitgelaten. 

Voor de oorlog woonde Everts met zijn ouders aan de Sport
laan te 's Gravenhage. In de oorlogsjareu moesten zij verhuizen 
naar Vught om dat deze buurt di or de duitsers vrijwel geheel 
werd geslecht. 

In 1943 werd Evem in de trein voor arbeidsinzet gearre
steerd en opgesloten in het kamp te Amersfo0rt. Van hier werd 
hij overgebracht naar Rheine (Dld.). Hier is bij ziek geworäen 
en is hij naar tiederland teruggezonden. l,ls lijder aan t.b. c. 
weed hij dé,arna opgenomen in het sanatorium 11 Zonnegloren 11 , ge
legen tussen Utrecht en Amersfoort • 

.i�a de b�vrijding is hij opgenomen geweest in het herstel
lingsoord "Te WervP 11 te Rijswijk. Hier is hij gewe'9st van Au
gustus '�-5 tot Juni 1 46. 

Van 11 te \'/erve" is hij gegaan naar Putten bij Mevrouw Dirk
zwager. In Putten heeft hij ingeschreven gestaàn en waarschijn
lijk is hem hier zijn paspo0rt uitgereikt voor zijn uitzending 
naar Denemarken. 10 à 14 dagen voor zijn uitzending is hij te 
Leidschedam geweest. 

Eind October of begin November 1946 is hij �itgezonden 
door bemiddeling van het Rode Kruis naar Gurrehus in Denemarken. 
Van Gurrehus is hij gegaan naar Armstrup bij Rosshilde en vandaar 
naar Silkeborg. -�Tandaar is hij voor verdr-•r herstel gegaan naar 
Noor1•.1egen. Omstreeks 1 Ifaart 1948 is hij in Nederland terugge
komen. 

Momenteel heeft hij geen vaste woonplaats. Hij verblijft 
veel te Rotterd&.m, waar zijn vader, die als majoor in dienst is 
van het Ne,j�rl f rd se leger, woont. Zijn vader heeft enige kamers 
aan de Statenweg en verblijft veel aan de Calandstraat 32a ar
daar. 
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LIST OF P.tt8S1WGERS GOING TO DEI I'il.A-uC 

or; TEE 31 S7 OCTOBER j 9lt§.. 

1. JASKI, Feye Christiaan
born 
b.ddress 
pass no. 
issued 
pl'ofession 
destina:,:.or: 
sex 

2. ROSS-REGEUR, Simonetta
born 
addre.ss 
pass no. 
issued 
pro_fessic:m 
destination 
sex 

3. LARJCENS, Thomas
l:>orn 
address 
pas ... no. 
issuea 
profession 
destination 
sex 

\ 

Amsterdc:im, 15th F·e"bruary 1903 
6&ntpoorterstraat 13, Baarle� 
383661+ 
.i-.iaarlem, 3rd July 1945 
Transpor·t-officer .�eth.Red Cross 
Copenhagen 
r,ale· 

Jelissir..a. 
Cope1.Lhager,, 17th J·u1.r 1918 
Laan v.K.O.Eü:i.de 213 b, Voorburg 
4q3016 
Copeuhagen, lltb February 1946 
liais&L-officer heth. Ped Cross 
Copenhagen 
female 

: Bierum, 3rd Jüly 1909 
The liague 
159775 
r,roningen, 20th Uarch 1943 
driver car Neth.Red c�oss 
Copenhage!1 
.nale 



... 
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Gurrehus group 

4. BARTF:LSil' AI�, Jan Christoffel
born The Hague, 22nd April 1916 
address Laren (�.B.).Noolscheweg 25 
pass no. 544301 
issued Ea�·rlel:L, 5th lipril 1946 
profession pa inter 
d stination 80:renhagen 
sex male 

1ücolaas 
Appelschèl., 
:ieln;straat 
2649 

5. !30UKE!V:A, H9ndrik
born 
address 
pass no. 
issued 
nrofessior. 
destination 

23rd Jyly 1q12 
2e, The l ague 

23rd October 1946 

sex 

6. .BRAlfü�'R, \V illem Jan
born 
add.ress 
pass r o. 
issued 
profession 
destination. 
sex 

The Eague, 
official 
Copenhagen 
male 

Leens, 24th August 1914 
Leens, Nernaweg 17 .('t,ehe) 

: 721779 
Groningen, 16th October 1946 
!,Janager i:mployment Office 
Copenhagen 
male 

7 DE BRUYN, Johann:es Antonius 
born � Utre��t, 9th September 1913 
address : Utrecht, AbstPderdijk 60 
päs� no. 10226 
issued Utrecht, 18th Cctober 1946 
profession : Information-official 
destination '::operJiagen 
sex rr1ale 

8 VAN �GDOrn, Hendrik /born 
adclress 
pass no . 
issued 
profession 
destination 
sex 

Amersfoort, the 6th Juue 1919 
Utrecht, Tesselschadestraat 5 bis 
10222 
Utrecht, 18th October 1946 

: office-clerk 
Copenhagen 

: male 

9 EVERTS, Jacobus 
born 

Alexander 

address 
pass no. 
issued 
profession 
destination 
sex 

J41 10 FISCHER, Carl Willem
'Jborn 

address 
rass no. 
issued 
profession 
destination 
sex 

Tjimahi (N.O.I.), 25th January 1923 
c/o v.Delft, Damlaün 30, Leidschedam 
19762 
Arnhem, 10th October 191,6 

: artist 
Copen}1agen. 
male 

Amster·dam, 30th November 1920 
Laren 
716159 
Haarlem, 27th July 1946 
Government official 
Copenhagen 
male 
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11. VAN DER .t .t! .. IDE, Gerard
'oorn 
address 
pas� no. 
issued 
profession 
destination 
sex 

12. KETELAnR, Niek
born 
address 
pass no. 
issued 
professiol]. 
destination 
sex 

Amsterda m, 3rd December 1916 
P.Lastmankade 95 1, Amsterdam
657379
Amsterdam, 11th June 1946
Psychical adviser
C<bpenhagen
male

Haarlem, 7th April 1921 
3ermebroek, Leidschevaart 6 
440156 
Haarlem, 1st November 1945 
officè clerk 
Copenbagen 

: male 

\. 

" 

A.utonius Bendricus13. KONI1•GS, Fubertus
born 
address 
pass no. 
issued 
profession 
destiaation 

V Hel 1îond, 2 5th September 1920 
: nelmond, ··,illem Prinsenstraat 12 

sex 

14. RICHEERS, HindTik Roelf
born 
addrPSS 
puss no. 
issued 
profession 
destination 
sex. 

15. TIEWLAN, Gerard
bDrn \I 
address 
pass no • 
issued 
profe s·sion 
destir..ation 
sex 

16. VERMETJLF.N, Jan ··a11em
born 
address 
pass no. 
issued 
profession· 
destination 
sex 

17. \ïIT, Anton Juhan
born 
address 
pass no. 
issued 
profession 
destination 
se:z 

371+590 
Helmond, 15th February 1945 
oÏfice-clerk 
Copenhagen 
male 

Smilde, 29th December 1917 
3rnilde, A 135' 
619464 
Assei,., 7th August 191+6 

: smith 
Copenhagen 
male 

Amsterdam, 1st r.;arch 1926 
: Prof.Wentlaan 20, Utrecht 

37756 
Ha�rlem, 30th September 1946 
no 
Copenhagen 
male 

Hillegom, 27th Noveinber 1919 
Baarn, Nieuwstraat 14 
518372 
Baarr;, 6th Juno 1946 
accountant 
Copenhagen 

: male 

Utrecht, 23rd December ·1923 
Utrecht, Kroeze3traat 45 bis 
10201 
Utrecht, 17th October 1946 
Adm.inistratlÎ>r 
Copenhagen 
ruale 
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List of passengers going to Danmarl.c on the ?7th of Au.gust 1946. 

Transport-leader: 
ROSb-REG��UR, 
Simonetta Jelissina 
Liaison-officer Neth.�ed.Cross. 

A.MESZ 
Nathéinîël 
Rechercheur V3r Politie 

BAAK!\!JAN V

Willeni Harmen 
Onderwijzer 

BRETELER 
Engel bertus 
Vertegenwoor,, iger 

DIXON '( 
Johan ��rnst 

BOUTSMA 
Johannes her:nan 
Administrata.13.I' 

..._ VAN DEN HUL 
Jacob 
Radiotechnicus 

V .D, KOUNE V 
Jan ",illem 

FLE1JS$I rn 
Willem Carel 
Organist 

v.PUTTEN J
Johan Frederik Villem 

SCHWIF.P.ERT ,J, 
Maximiliaan Johan11es A.E. 
Reclame-tekenaar 

VINK J 

Paul Johan 
Woningopzichter 

VOLLEMA 

Oege Roelof 
Kantoorbediende 

UBBINK 
Lambertus Eendrmkus 
Adm.ambtenaar F.R.A. 

Laan v.N'.O. inde 213B 1 Voorburg 
Passport 493016,:ropenhagen,11-2-
geh.Kop�nhagen,17-7-1918 1946 

Soestdijkschekade 129, Den ha�g 
Paasport 743666,The Hague,17-8-4 
barn at Hilversum, on 8-4-1')11 

Costerhoutstraat 90, Assen 
pass.619526, Assen 21-8-1946 
Assen, 3-7-1917 

de Costastraat 25, Enschede 
Pass.673323, The Hague 22-8-1946 

Tetterodestr�at 79, Haarlem 
Pass. 684888, Haarlem 9-7-1946 
Haarlem, 30-4-1928 

Plantsoen 19, Doetinchem 
Doetinchem, 21--2-1921 
Passport .... Arnhem, 20-8-1946 

Kastanjelaan 10, Hilversum 
Pass. 544110 Hilversum,21-5-1946 
21-4-1907 �ampen

Streek 75,Tanswerd fost Bidaard 
Pass. 673321,The Rague,22-8-194ó 
Munnikenburen, 26-2-1924 

Citroenstraat 52, den Haag 
Pass.743746,The Hague,19-3-1946 
18-4.-..1907 Den haag

Veenbergplein 38, Ha�rlem
Pass. 673222,The Hague,22-8-1946 
Leiden, 5-5-1922 

Maastri«ht 
Pass. 57581+5 ,Maastricht 17-4-li-6 
St.Pieter, 25-3-1914 

Kalkmarkt 15, Amsterdam 
Pas�. 575845,The Hague 22-8-1946 
Scheveningen, 13-7-1908 

11: e ffitervoor t 
Pass. e734149,Arnhem, 21-8-1946 
Neede, 10-1-1921 

Majellapark 49, Utrecht 
Fasr. 673320,The Hague,22-8-46 
Utrecht, 17-9-1922 
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LIST OF PASGEirnFRS GCINr.. TO DAhM.ATU{' GUPRE:HUS 21st Jan. 1 47 

ROSS-RRG.±:UR,Simonetta 
born 
address 
pass no. 
issued 
occupation 
destination 
sex 

1. BAKKER, Reinout

\ 

born 
address 
pass no. 
issued 
oc"upation 
destinä.tion 
mex 

2. BEiK, Antonius J.W.
born 
address 
pass no. 
issued 
occupation 
destination 
sex 

3. BUDDING, Jan V 
born 
address 
pass. no 
issued 
occupation 
de�tiaation 
sex 

.Jelissina 
: Copenhagen, 17th July 1918 

Laan v.N.C. �inde 213 b, Voorburg 
493016 

: Copenhagen,llth February 1946
: Liaison Officer NeLh.Red Cross 

Copenhagen 
female 

: Barradeel, 2nd November 1925 
Julianastraat 11, Loosduinen 

: 100754 
: The I:ague,3oth Deli!ember 1946
: XXKXXK«��ENX�t student 

Copeahagen 
male 

Rotterdam, 25th July 1921 
Prins Hendrikstraat 23b, Rotte�dam 
80143 
'Rotte,.,dam J 27th December 191+6 
ass. accountant 
Copenhagen 
male 

Amst�rdam, 1st January 1q22 
Niersstraat 52 LLL, .b.msterdam
86808 

. Amsterd&m, 31st December 1946
drav,er 
Cop1=mhagen 
male 

4. VAN DIEN, Teunis Jacobus
born The Bague, 16th April 1907 

The Hague, Citroenstraat 14 
589791 

address 
pass no. 
issued 
occupation 
d sténation 
sex 

5. VAN DUUREN, Hençrikus
born 
address 
pass no. 
issued 
occupation 
destination 
sex 

6. ELAND, Pietèr V
born 
address 
pass. no 
issued 
oceupation 
destination 
sex· 

The Hague, 17th April 1746 
police inspector 
Copenhagen 
male 

A.J. 
Zwolle, 5t� Fetruary 1917
Joh. de Bruekstraat 24, Paa,.,lero 
524116 
Haarlém, 25 i�arch 1946 
employer N.V.H. 
Copenhagen 
male 

Rockanje, 3rd June 1911 
Kanaalweg 38, Hellevoetsluis 
87706 
Tl:1e 1:iague, 31st December 1946 
camp commander 
Copenhagen 
male 
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7. FISC.ffH�P, Carl '1 j_llern
bo.,.n 
address 
pass no. 
issu�d 
oçcupation 
destination 
sex 

8. FRAAHJE, Joost ,, 

born 
address 
pass. no. 
irsueä 
occupation 
destination 
sex 

9. JASP::-'RS, Johannes
born 
address 
pass. no • 
issued 
occupation 
dPstination 
sev.: 

10 HEYER, Bernard ·:;illem 
born 
address 
pass. no. 
issued 
occupation 
des.tination 
sex 

11 rvt1JLL.1:m, Jan .Antoo11 
born 
address 
oass. no. 
issued 
occupation 
destination 
sex 

12 PLI.NTINGJ-l, Pieter' 
born 
address 
pass. no. 
issued 
occupation 
destination 
sex 

13 �f RUITER, Otto 
born 
addresf\ 
pass. no. 
issued 
occupation 
dertination 
sex 

Amsterdam, 30th :ifovember 1920 
Verlenge 'Engweg 10, Lar.en 
718159 
raarlem,· 27th July 1n46 
government official 
Copenhagen 

: male 

Borssele, 11th April 1900 
Plein 2, Borssele 
73�21 
'•!id:'�l burg, 28th December 101+6 
official P.11.A. 
Copenhagen 
male 

Enschede, 30th Dece�ber 1q?1 
TiTiorstraat 10, Ensch8dé 
723962 
�nschede,23ra December 1946 
instrument maker 

: Copenhagen 
inale 

: Deventer, 24th October 1g2;, 
Nassauk&de 12, nij�.ijk 
66804 
The Hague, 28th November 1946. 
student 
Copenh�gen 

: male 

Schinnen, 22nd Fe�r�·ry 1915 
Ho, .merterweg E 18, Schinnen 

: 560428 
�aastricht, 12th April 1946 
official 
Copenhägen 
male 

Hennaard�radeel" 14th r.·arch 1914
Croesestra&t lOö, Utrecht 

: 10221 
Utrecht, 18th October 19l1-6 
detective 
Copenhagen 
male 

Edam, 28th April 1915 
Kerkelaan 48, Heiloo 
Haarlem, 30th December 1946 (384089) 
Haarlem, 30th Decémber 1946 
functionaTy 
Copenhagen 

� male 
!J\
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Reserv:es 

11+. HOPMAN, Gijsbertus 
born 
address 
pass. no. 
issued 
occupation 
destination 
sex 

15. JANSSENS, Rwrd ./
born 
address 
pass. no. 
issued 
occupaticn 
destination 
sex 

Hab.rlem, JOth July 1925 
�esterhoutpark 30, HarrlAm 
44ol+54 
Eaarlen, 15th November 1945 
no 
CopAnhagen 
mal� 

Smilde, 8th July ·1900 
Smilde 
727333 

: Assen, 4th January 1947 
f:-irmer 
CopP.nhagen 
male 

16 Hendricus ONS�EE.B, Dirk 
born
address 
pas·. no. 
issued 
occupation 
destination 
sex 

: A�sterdkm, 6th October 1906 
Jonge Arnoldusstraat 29, Amsterdam 

: 63704 
Zauuda�, 30th December 1946 
head branch office 
Copenhage 1 

male 

,r::'..·· 



LIJS�' VAN PERSONEN UITGEZONDEN NAAR DENEMARKEN VIA HOODE KRUIS 

t 20 JANUARI - 20 MAAR'!' 19 4 '/ 

Nr. Name, date & ·place of Ad:1ress. 
birth, profession. 

1. Muller, Jan Antoon
22-2-15, Schinnen
paris�h- official

2. Budding, Jan J 

1-1-22, Amsterdam,designfI',
3. Plantinga, Pieter,

14-3-14, Hennaarderaàeel
detective

Hom.merterweg E 18 
Schinnen 

Niersstraat 52 III 
Amsterdam 
Croesestraat 108 
Utrecht 

Nationality, nr. of 
passport, issued on, 
expiring on: 

Dutch, 560428 
12-4-'46 - 11-4-'48

Dutch, 86808
31-12-'46 - 31-12-'48
Dutch, 10221
18-10-'46 - 17-10-'48

4. van Duuren, Hendricus Joh� Ant. Joh. de Breukstr. 24 Dutch. 524116
5-2-1917, Zwolle Haarlem 25-3-'4b - 25-3-'48
head ofdepartement

5.- van Dien, Teunis Jacobus 
�lb-4-01, Den Haag 

inspector of police 

Citroenstraat 14 
Den Haag 

Timorstraat 10 
Enschede 

6. Jaspers, Johannes v
30-12-21, Enschede
instrumentmaker

7. Beek, Antonius Johl Wilh.l Pr. Hendrikstraat 231;>
25-'/-21, Rot ter dam Rotterdam 
ass. accountant 

8. Fraanje, Joost '
11-4-25. Borssele
official P.R.A.

9. Eland, :Pi et er I
3-6-11, Rockanje
camp-commander

10. de Ruyter, Otto,/
28-4-15, Edam
functionary

Reserves: 

Plein 2 
Borssele 

Kanaalweg 38 
Hellevoetslu.is 

Kerkelaan 48 
Heiloo 

i:�van Onselder, Dir,Hendricus, Jonge Arnoldusstr. 
b-10-190b Amsterdam 29 Zaandam 
head branch-office 

12.Hoprnan, lrijsbertus .--
30-'(-�925, Haarlem 1 

no profession 
13.Janssens, P.uurd 

8-'/-13, Smilde 
farmer 

14.van West, Meyer
13-8-97, Amsterdam
guide

,,·esterhoutpark 30 
Hacrlem 

Smilde 

Betelgeu.zestr. 3hs 
Amsterdam 

Dutch, 589791
17-4-'46 - 17-4-'48

Dutch, '/23962
23-12-'40 - 23-12U48

Du.tch, 80143 
2'/-12-'46 - 26-12-'48 

Dutch, '/8021 
28-12-'46 - 27-12-'48 

31-12-'46 - 30-12-'48
Dutch, 87'(06

Dutch, 384089 
30-12-'46 - 30-12-'48

D11tch; 63704 
30-12-'46 - 30-12-'48

D11tch, 440454
15-11-'45 - 15-11-'47

Dutch, 727333
4-1-'47 - 4-1-'49

Dutch; b2703
28-11-'46 - 28-11-'48



• 

,Deze lijst bevat alle patiP.nten die we�en uitgezonden 

List of Passengers going to �anmark ?oth. March 1 47 

Nr.Name, Date & Place 
of Birth Address Nationality Nr. of 

Pass ort. 

1. Brave, �outer Frederik
Amsterdam,11-9-18

/2 Brinkman, albe�tus 
Hilversum, 6-1-24

1 3 Brouwer, Paulus 
Den Haag, 22-1-�5 

4 De Bruyn, Leendert ./ 
17-2-?3, Dubeeldam

5 Donderwinkel,nillem,Frederik 
Enschede, 22-8-13 

6 Donderwinkel 1 Frederik,Hendrik 
Apeldoorn, 26-?-18 
Hagen, Hendrik 
Eemnes 11-42-11 
Hoek, Johannes 
Rotte�dam, 7-8-18 

9 de Jong, Tobias 
Den Haag, 31-7-03 

10 Kröber, Hendrik 
Amsterdam, 24-11-97 

11 Lodelzen,Willem Johannes 
Amsterdam, 11-9-09 

12 Mol, Leendert Machielv

Zwijndrecht, 9-5- 9 
13 Thus, Bernardus,Theodorustl 

Zevenaar, 23 Juli 11 
14 Van Tol,Francois Augustijn� 

Den haag, 2-1-09 
15 Verschoor, Cor1.1-elis 

Rotterdam, 11-6-17 

Mient 543 
Den Haag 
NAuweg 409 
HilversUIP 
Frankendaal 129 
Rotterram 
Zuidendijk 249 
Dordrecht 
Rijnst-raat la 
Den Haag 
Rijnstraat la 

Dutch, 131577 

Dutch, 1 ?0099 

Dutch, 124319 

Dutc:h, 68736 

Dutch, 42?955 

Dutch, 42?954 
d�n .l.l.aag 
v .d.Weteringstr.19 Dutch, 120096 
Hilversum 
Sla�hekstraat 630 Dutch, 124146 
Rot.terdam 
Radiostraat 78 
Hil ver·sum 
Stationsstraat 4a 
Hilversum 

Dutch, 48387 

Dut er 1, 48337 

Fahrenheitstngal 103 Dtch, 118782 
Amsterdam 
Burg.Meineszlaan 71b Dtch, 124104 
Rotterdam 
Gr.Overstraat 34 
Deventer 

Dutch, 74042 

Boele v.Hensbroek- Dutch, 737280 
str.14 Den Haag 
Goud sbloeristi.am 54 
Den Haêig 

Dutch, 129995 

LIST OF PASSENGERS GOING TO DifüMARK GURRERUS, 5th of May 1947 

Ross,Pegeu�, S.J. 
Copenhagen 17-7-1918 
Liation Officer Neth.R.C. 

1 Boer,Le CocQ,T. 
3-1-1916 notterdam

2 Bom-Eversen, C.J. 
Rotterdam, 17-2-05 

3 Boomkamp-11ol J. G. • 
Borne 8-9-14 

4 Borgdorff v.d.�eyden, D. 
i Rotterdam 3-3-17 

5 Huiberts-Kranen1i.ong, H. G. 
Zwolle, 6-12-14 

6 __ Kreeft .A.c.c.
Den Haag, 26-10-22 

7 Treurniet, m.w�
Den Haag, 26-9-05 

8 Rev ermann, o. G. M. 
teacher Utrecht 25-3-19 

Laan v.N.O.Eind� 213 b 
Voor burg 

Heenvlietstraat 13 a 
Rotterdam 
Daal en Bergschel.76 
den haag 
Deu rnigerw. H. 58 
w.eerselo
Loenenscheplein 8
Den Haag
Ke.rkstraat 18
Zwolle
Hoenderlostraat 104
Den Haag
Zach. Janssenstraat 5
Amsterdam
Roemer Visscherstraat

493016 

170266 

160690 

344648 

185218 

14019a 

160506 

137153 

36 436589 
hs. .... 

:0 � 



Trans_p ort naa.r Denemarken (gu.rrehus) op 18 Augustus 194 7 

l. Van den Burg, Willem Jacob�
23-6-16 Ut.recht

2 van Egdom, Hendrik 
Amersfoort, 6-6-19 

3 Jimmink, Hendrikus 
Utrecht, 28-2-16 

4 Kuype.rs, Charles Joh.H.M. 
Den Bosch, 31-1-11 

5 Laco.r, Machiel Albert 
Berg§n JP Zoom,22-11-17. 

6 Lameris, Wiebo , 
Uithuizen, 30-7-08 

7 De Leeuw, Israel 
A m_. ter dam, 25-2-14 

8 Niquet, Johann,H.einrich Carl 
Rotterdam, 23-1-11 

9 Valkesteijn,Cornelis,Johannes 
Ut.recht, 24-5-96 

10 Vink, Gijsbertus 
.Den Haag, 13-9-10

11 Wibier, Bernardus Joänàh.nes 
Avereest, 20-5-16 

12 Zuiver, Leendert Laurens 
Amsterdam, 5-9-08 

13 Zij 1, La mme.rt 
Amsterdam, 19-5-15 

Oude Molenstraat 6 
Utrecht 
Tess lschadestraat 5 bis 
Ut.recht 
Jacob Catalaan 10 
Zeist 
Jan Reinst.raat 32 
Den Bosch 
Scho ,Jlstraa t 28 
Ber�@n op Zoom 
Norg 

Den Haag 

Putsebocht 43 b 
Rotterdam 
Marg. v.d. Weterings tr .83 

Damasstraat 223 
Den Haag 
Huize "Sonnevgnk" 
Heino 
Meerhuizenstraat 16 11 
Amsterdam 
Warmondstraat 200 a 1 
.A ms teri,am 

List of Patients going to DenmaDk. 
1 

2 

3 

4 

Kan- de Jong Josephine Leidschekade 99 111 
Amsterdam. 12-10-19 Amsterdam. 
Van Koert-Mulder, Anna Ca.th; Johannesburgstraat 43 
Den Haag, 24-4-07 Den Haag 
Van Marle-Klopman,Geertruida, Ooiyevaarst.raat 56 

Berendina,Johanna x�xxt»BmlXXl![a(:txij 
Zaandam, 29-3-21 Zaandam 
Menalda-Onnes,Elisabeth Jo

hanna 
Renesse, 12-10-04 

5�Van Otten-Snijders,Cornelia 
Nw.Beijerland, 20-1-15 
Scheffer-Galizer, Helen 
Osiviecim, 4-11-18 

6 

Citroenstraat 27 
den Haag 
Koetsveldstraat 56 
Den Haag 
van Alkemadelaan 44 
Den Haag 
W'ilhelminaweg 6

Wageningen 
Vergiliusstraat 3 
Zaandam 
Utrechtscheweg 74 
Amersfoort 
Bakenbergscheweg 197 
Arnhem 

7 

8 

Siegers, Fenje J.L. 
Me�pel, 28-9-23 
Smit,Homma,Sierdje 
Sneek, 2-6-14 

9, Van der Stok, Cornelia, Wilh. 
IJsselstein, 30-6-13 

10 Tmele,Modderman, Tjitske.E. 
.MnBt€rdam, 4-9-01 

11 Vink-van der Stal, Johanna 
Den Haag, 6-7-09 

12 De V .JS Maria Chr • .A. 
Middelburg, 5-6-13 

Dadam:l!raat 223 
Den Haag 
Bt.Luciensteeg 7 hs 
Amsterdam 

-------------------

220439 

10222 

217864 

470341 

586600 

727781 

· 284187

273885

269540

191857

428221

522946

206518

463904 

212164 

120329 

209006 

191316 

002286 

632808 

120322 

43542 

61118 
, 

191856 

682300 

.J 
\ 



List of Passengers going to Denmark 
-r------_..;;;G""'u"-u_.r.::e"h"-u-s ... ,___.,5:...:t:;.:h:......:o::.:f • ....:.Illa!!!:' :..Yt.-1:...9i(.:;4u1w•!.-..------------------

Nr. Name,Date & 
Place of Birth. 

A,ddresa Nationality Nr. of 
Passport. 

9. 

10. 

12 

13 

14 

15 

Riks, G. 
Hoogeveen 24-2-26 
Schilperoort, W ntje,H. 
u.Beierland, 22-5-15
De Smeth E.
clerk,Amsterdam,16-2-23
Smit, Homma s.v
Sneek, 2-6-14
Van der Stok, fJ.W.v
IJsselstein, 30-6-13
de Vos, M.C.A.
Middelburg, 5-6-13
Wei j s-Ba 1 j on, E. A • M. A •
1 1-2-09. Soerabaja.

Oranjestraat 30 
Hoogeveen 
Mijnsherenlaan soa 
R:)tterdam 
v.d.Meerstraat 4
Haarlem
Vergiliusstraat 2
Zaandam
Utrech tseweg 74
Amersfoort
st.Luciensteeg 7 hs.
Amsterdam
Stalpertstraat 37
den Haag.

727579 

170267 

180652 

120322 

43542 

682300 

590821 

List of pasbengers Moving to Guuregus� Denmark 2nd July 1947 

9::som-Eversen, Christiaa Joh ... J2aal en Bergschelaan 76 Du:tch 1 '60690 
Rotterdam, 17-2--05 Den Haag 

2 Bos ma, Ca,tha.rina Molenlaan ,i Honselerdijk 
Sassenheim, 15-1 0-22 Naaldwijk . 

. 3 Deege van der Niet, Hende- Put;tenschest.raa t 1 
Den Haag, 1 0-11-13 · reina Den Haag 

4 Everwijn, Margaretha Wilhelminastraat 35 
Middelburg� 21-3-24 Middelburg 

5 van Eijk, Antonia van Citterstraat 49a 
R o t t er da m . motte r da m 

6 HakkertlDe Groot Maria, Maastrichtàestr. 90 
Rotterdam, 24-9-9tïa tha rina Den Haag 

7 Houtsma-de Graaf, Johanna 

Doetinchem,29-7-17 
Hendrina Plantsoen 19 

Doetinchem 
8 Kan de Jong, Josephine 

A-msterda m, 1 2-10-19
9 Kooman, Jozina 

2-9-23 Middelburg
1. Koot, Sas scha Jacoba'

Leiden, 24-1 1-14
11 Jansen, Johanna Geertruida 

Hasselt, 26-3�08 
12 Muller-Hornstra,Wilhelmina 

Elisabeth

Den Haag, 4-12-04 
13 Van Ravenstein, JÊfiHH�eth

Rotterdam, 9-9-16 
14 Van Ravensteijn-bmulde.rs, 

D ymphlila , Mar ia , Caltha r ina 
Rotterdam, 16-1- 21 

15 Trapman, Sara Johanna, 
Adriana 

A.msterda m, 23-6-07
16 Wagemaker, Aukje 

Gulpen, 22-1 1-95 

Banstraat 5T 
Amsterdam 
Veerscheweg 153 
Middelburg 
J .M.Kemperstraat 6 
Utrecht

Raphaelstraat 11 
Amsterdam 

Jonkerlaan 21 
Wassenaar 
Daal en B.ergschelaan 76 
Den Haag 

Casper Fagellaan 1 
Rotterdam 
Leiduinstr. 23 11 

Amsterdam 
Nieuwe Binnenweg 198 B 
Rotterdam. 

----------------------

Dutch 224395 

Dutch 224983 

Dutch 620362 

Dutch 21 6393 

Dutch 235243 

Dutch 223067 

Dutch 463904 

Dutch 213096 

Dutch 32359 

Dutch 623198 

Dutch 224086 

Dutch 21 1671 

Dutoh 21 6392 

Dutch 134871 

Dutch, 216394 



GEMEE
:
E
:::

LITIE BERG
��� 

zoo� j

1 2. A DR.1948
Uw kcmnuk Uw brief V41l 

....... __ _ 

K:�:::�G 

Datu1�.; 

� / ,t i 22520 27 .1.48 

M .A Lacor 

• 

• 

• 

Naar aanleiaing van aangehaalde 
brief, heb ik de eer U hierbij aan te bieaen 
het rapport mijner administratie in duplo, 
dd. 6.4.48 nr. Kabinet, aan de inhoud waarvan
ik mij refereer.

Hoofd CVD 
Javastraat 68 
Den Haag. 

bijl.2 

De wnd. Corp

�

f, 

Th.J.M.Andriessen 



•· GEMEENTEPOLlTIE 

• 

BERGEN OP ZOOM 

Nr. Kabinet 

Referte, schrijven CVD. te 's-Grs.venhage d.d.27.1.48 nr. 22520. 

Onderwerp : IVl • .A. Lac or • 

B,Jlage(n): geen. 

... 

Naar aanleiçüng van opgemeld schrijven, heb 
ik, Pieter Johannes ae !leef, hoofàagent van f.,emeentepoliti 
te ..dergen op Zoom en onoezola.igd rijksveldwachter, de ee,r 
UEdelGestrenge beleefd het navolgende te rapporteren. / 
Bedoelde iV.tACHI.r..'L Jc1LBis.ttT LACOR, geboren te Bergen o:p Zoom, 
22 November 1917, toonkunsten�ar, wonende te �er6en op Zoo 
Schoolstr&at 28, is op 18 Augustus 1947, door bemiddeling 
van de afdelin6 Stichting 1940-1945 als oud-illeg�al uitge 
zona.en n, ar Denemarken. Sedertdien is Laco.lh niet me er in 
Nederland teruggekeerd. Ik heb le1ngs zij ,1e

0
en vernomen, 

dàt hij, volgens schrijven aán zijn ouders, niet m�er boor 
nemens is n�ar Nederland terug te k�ren. In klingen, die 
van z eer nabij met hem omgingen, wor�t hij niet alb com
munist beschouwd en kunnen zijAniet indenken, à&t hiJ aie 
ideeën zou zijn toegedaan. cJ;.�

-

coll.� 
typ"äJn.s.4.48 

Gezien, g Aprïl 1948 
De w��. i�;pschef, 

Th.J,J..A�eseen. 

Bergen op Zoom, 6 April 1948 



.- GEMEENTEPOLITIE 

• 

• 

BERGEN OP ZOOM 

Nr. Kabinet 

Referte: 8ChriJven OVD4 ts 's-G.ra.venhage d.d.27.1.48 nr. 22520. 

Onderwerp. 

Bïjloge(n). 

M.A.Lacor"

geen. 

RAPPORT 

Naar aanle1.iing van opgemeld a ch1"iJven, heb 
ik, Pie·ter Johannes de eet, hoofdagent van ösmeentepoli ti 
te Bergen op Zoom en onbezoldigd rijksveldwachter, pe eer 
Ui'delGestrenge beleefd het navolgenöa te rapporteren. 
�ecloelde Ui.ACHIHL ALBE'Hf LA.COR, geboren tE Bergen op Zoom, 
22 Hovember 1917, toonkunsteni-ar, wonende te J3ergen op Zoos 
S0hools·1,raat 28 ._ 1s op 18 Aug1.1.stus 1947, door bemiddeling 
van de a.fdelin& Stichting 1940-1945 ale oud-illegaal uitga� 
zonden nuar Den�marken. Sedertdien is Lac()jl niet meer 1n 
NedeX'land ter·11ggekeerd. Ik heb lange zijwegen vernomen, 
dat hiJ, volgens schrijven aan zijn oudo�s, niet m�er voor, 
nemens ia naar Nederland terug te keren. ln kringen, die 
van zeer né.1.bij met hem omgingen, wordt hij nie;t als COl'il
mu.niot beschouwd en kunnen zi.j niet indenken, dat hiJ d!e 
ideeUn zou zijn toegedaan. 

coll. 
typ.am.a.4.4a 

Gezien, April 1948 
De wnd. Corpschet, 

Bergen op Zoom. 6 April 1948 



�· DISTRICT MIDDELBURG 
DER RIJi�.:3POLITIE 
COUi1JANDANT. 

1 � 1s' , 1&)/ Q 
',,! J Uiaa elburg, 5 
_.., 

Nr. 12 - Dis. G E H E I M. 

Onderwerp: Inlichtingen J. Ffui.ANJE. 

• 

�,., 
Ter voldoening aan het gestelde in Uw schrijven, 

dd.30 Januari 1948,Nr.22520 Geheim,onderwerp als in margine,
heb ik de eer UHOOGEDELGESTRENG.E beleefd te bericht en, dat
ter zake een onderzoek is ingesteld in de geoeente BORSSELE,
waarbij verschillende betrouwbare personen zijn gehoord.

Daarbij is gebleken,dat JOOST FR.:iANJE,geboren te 
BORSSELE,11 April 1925,ongehuwd,wonende aldaar Plein 2, 
gunstig bekend staat. 

Blijkens verkregen inlichtingen is hij op 

21 Januari 1947 voor herstel van zijn gezondheid naar 
DENELl�RKEN gegaan,waarschijnlijk voor twee maanden,doch van 
zijn terugkeer of vertrek was geen aantekening gehouden op 
de secretarie dier gemeente. 

Betrokkene staat te BORSSELE bekend als illègaal
werker en als streng anti-revolutionnair.Ook zijn ouders en 
verdere familieleden staan alszodanig bek�nd.Na de �evrij
ding is hij terstond als vrijwilliger in militaire dienst 
gegaan.Vervolgens is hij werkzaam geweest bij de Politieke 
Recherche Afdeling te GOES,waarna hij ziek is geworden en 
door bemiddeling van de stichting 1940 - 1945 voor herstel 
van gezondheid is 1J.i tgezond en naar DEHEl,!.b.ID:EN. 

Enige activiteit op politiek gebied is van hem 
niet beleend.Hij is thans werkzaam op het kantoor van Land
bouwherstel te GOES. 

Het is niet bekend,dat hij enie contact heeft 
met personen van ongewenste politieke richting.Zowel door 
de Politie als van 0e zijde van de secretaris van de gemeen
te BORSSELE werd verzekerd,dat J.FRAANJE voornoemd als anti-. 
communist bekend staat. 

Blijkens te MIDDELBURG verkregen inlichtingen 
is van betrouwbaae zijde gebleken door verhoor van personen, 
die aldaar zijn verpleegd,dat op het vacantieverblijf 
GUR.liEHUS er zeer zeker sprake is van communistische stromin
gen onder de deelnemersgroepen. 

De Districtscommandant, 

Aan: 

De Dir.Officier van Rijkspolitie 3e kl. 

---l Uv fMN'A J �� .... 
_.--G.E.van HELDEN. 

de Heer Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 
Javastraat 68 

's- GRAVENHAGE. 



Politie Haarlem. 
µ. 

/ 

' . 

' J 
� 3 0.MR7 1948 ' 

Haarlem, 24 Maail'.'t.. 1�// 

BUREÀUi � 
J; .. '!, .. .p' 

Hierbij doe ik U toekomen het rapport no. 0091 van 
de I.D. Haarlem,inzake: communistische activiteit onder 
ex-politieke gevangenen�zulks naar aanleiding van Uw 
brief dd. 9 Janu�ri 194ö no. 22520. 

De Hoofdcommiss
�

itie 1

J. Fontijne •

• Aan de: 
Centrale Veiligheidsdienst. 
Javastraat 68. 
den Haag, 



I .D • Haarlem 't 1� vJNo. 0091. _ 
-1 JOHAN ERNST �DIKON,gebo:r.en te Haarlem130.4•28,Nederlandse

nationaliteit1ongehuwdrzoon van Nico.laas Dixon (overleden)
en Henriette ötoelman,geborcn te Haarlem,21.3 1 95. Be
troY..kene is in de gemeente Haa�lem woonachtig qan het 
adres: Tetterodestraat 79.
Blijkens verkregen inlichtingen komt hij uit een net,gere
formecrd gezin�dat in alle opzichten gunstig bekend staat. 
Zijn vader was j_n leven corrector aan het "Algemeen Handels
blad" en werkte bovendien 's-avonds voor de Drukkerij van 
H.P. Vijlbrief te Haarlem. De vader van betrokkene overleed 
op 7 Ju.lj. 1945 aan tuberculose,waaraan hij reeds jaren leed" 
Oolt betrokkene is vanaf 1938 van voornoemde ziekte het 
slachtoffer en moest door verblijf in verschillende sanato
ria zijn studie meermalen onderbreken. Momenteel volgt be
trokkene het laatste leerjaar van het Christelijk Lyceum te 
Haarlem. Kort na de bevrijding vertoefde hij voor herstel 
v:an gezondheid in Zvdtserland en Frankrijk,waarvah de kosten 

,,,J gedragen werden door een broer van betrokkeneddie als ac
f}I':' ,.. teur verbonden is aan de Toneelgroep 11Comedia • 

�� Betrokkene heeft nimmer illegaal gewerkt en was tijdens de 
bezetting nimmer als politiek gevangene gedetineerd. Niet
temin werd hij naar Debemarken uitgezonden,in overleg met 
enkele kerkelijke autoriteitenten ke0rde einde October 1946
in Ned!rland terug. Het gczin,ctat sedèrt het overlijden van 
de vader van bctroklrene,zonder inkomsten is,wordt o.m. 
door de Gereformeerde gemeente financieel ondersteund" 
Voorts heeft de moeder van betrokkene ter aanvulling van 
haar inkomsten enkele kamers van haar woning verhuurd. 
Betrokkene staat gunstig bekend en heeft voor politieke 
vraagstukken een matige belangstelling. Van enige bedekte 
dan wel openlijke communistische sympathie zijnerzijds is 
niets gebleken. 
Tenslotte zij vermeld dat hij op 4 September 1947 door de 
Militaire KcuringsraaJ te Haarlem,tengevolge van zijn 
ziekte voor goed ongèschikt werd verklaard voor militaire 
dienstplicht. 
Politioneel noch politiek is alhier iets te zijnen nad�le 
bekend. 

- j JOHAN FREDERIK WILBELM�UULPWTEN.,geboren te Leiden,
5.51 22,Nederlandse nationaliteit,bedrijfsleid�r,ongehuwd,

r J zoon van Jakobus Kornelis van Putten,geboren te Kampen, 
_ , 30. 5' 88 en Alida Johanna Geertrui Ober, ge boren te Alkmaar, 

9.6'97. Momenteel is betrokkene in de gemeente Eindhoven 
woonachtig; Stationsstraat 7" Ook hij komt uit een behoor
lijk milieu dat anti-revolutionair georienteerd is. 
Na zijn diploma 5-jarige H.B.S.,behaalde hij in Juni 1943 
het diploma electro-techniek aan de M.T.S. te Haarlem. 
Kort hierna besloot hij een poging te ondernemen om via 
Portugal,Engeland te bereiken. Nabij de Frans-Spaanse grens 
werd hij echter door Duitse politie gearresteerd en naar 
het concentratiekamp Dachau in Duitsland overgebracht. 
Na zijn bevrijding door Amerikaanse troepen,moest hij,tenge
volge van een opgelopen tuberculose,in een sanatorium in de 
omgeving van Eindhoven worden opgenomen. Na een tussentijds 
verblijf thuis,vertrok hij einde Augustus 1946 naar Dene
marken door bemiddeling van de Stichting 1940-1945. 
De datum van zijn terugkeer is niet bekend,omdat hij nadien 1 
niet in Haarlem is teruggekeerd,doch zich te Eindhoven vesti 
de,alwaar hij een betrekking la'eeg bij de Gloeilampenfabriek 
Philips. Betrokkene is anti-revolutionair georienteerd, 
doch zou voor deze partij geen actie Xl!IXl! voeren. 



Betroltlccne staat beslist afwijzend tegenover het communisme. 
Tijdens de bezetting is hij niet illegaal werkzaam geweest. 
Politioneel noch politiek is alhier iets te zi jnen nadele bekend • 

. Ten aanzien van de vader van betrokkene zij het navolgende ver-
meld: � 
deze heeft een zelfstandig assurantiebedrijf aan het Veenberg
plein 38 te Haarlem. Tijdens de bezetting verrichtte hij goed werk 
voor de illegaliteit,doch werd door grove onvoorzichtigheid bij 
de Duitse politie als zodanig bekend en zou in Maart 1944 ge
arresteerd zijn geworden,indien hij niet enkele uren tevoren 
door een agent van P0litie gewaarschuwd was geworden. Gedurende 
de periode dat hij daarna ondergedoken was,vervoegde hij zich aan 
het adres van een andere illegale werker,voor wiens woning werd 
gepost door een tweetal beruchte rechercheurs van politie. Dezen 
stelden zich aan J.K. van der Putten voor als illegale werkers, 
waarna een vertrouwelijk gesprek ontstond. Onbewust met wie hij 
te doen had,vertelde van der Putten,dat hij reeds geruime tijd
door de Dui�se politie gezocht werd

1
doch dank zij een tip van de 

agent van politie J. van der Hurk,t:i.jdig kon ontkomen. Prompt hier
op werd hij door Willemse en Smit gearresteerd en voor verder ver
hoor overgebracht naar het bureau der S.D. Uit vrees voor repre
sai]!es noemde hij tijdens zijn verhoor de naam van zijn opdracht
gevers,die,evcnals agent J. van der Hurk,dienzelfden d ag gearres
teerd werden� De agent van der Hurk werd naar een Duits concentra
tiekamp overgebracht en keerde niet meer terug. In verband met 
deze handelwijze was J.K. van der Putten van 6 September 1945 tot 
27 September 1945 gedetineerd in het bewaringskamp voor politiek 
verdachte personen,Koudehornkazerne te Haarlem. Op 17 Augustus 
1946 �oest hij zich voor het Txibunaal te Haarlem verantwoorden, 
welke de navolgende straf voor hem adviseerden: le internering 
als vorenomschrevcn ondergaan;2e: opheffing van het beheer over 
zijn vermogen 30 dagen nadat fiat-executie op dit advies werd ver
leend. 
Tenslotte zij nog yermeld,dat ten aanzien van hem politioneel 
alhier niets nadeligs bekend is. 

w·�� . 
.,

-

( 

'ELISABETH�SMETH�geboren te Amsterdam 16.1'23,� 
��.�Be'""trokkene staat bij de atdeling Bevolking te Haar
lem ingeschreven als zijnde van Nederlandse nationaliteit,kantoor
bediende,ongehuwd,wonende: van der Meerstraat 4. 
Volgens bekomen inlichtingen zou zij echter op 29 Augustus 1947 

_ op het Nederlands Consulaat te Dtockholm in het huwelijk getreden 
- lzijn met de Hongaar Pelsoczi Szabo,geboren te Budapest,l0.6'24.

Zij is de dochter van Matthys de Smeth,geboren te Amsterdam,
13.3 1 86 en Veronica Johanna Reekers (overleden). 
Tijdens de bezetting was betrokkene als koerierster voor de ille
galiteit werkzaam. Zij besteedde nagenoeg al haar tijd hiervoor 
en verrichtte speciaal in de Haarlemmermeer belangrijke opdrach
ten. Zij staat als zeer avontuurlijk en onverschillig bekend. 
Haar politielce gezindheid kon niet worden vastgesteld,hoewel met 
vrij grote zekerheid aangenomen kan worden,dat zij niet communis
tisch georienteerd is. 
Na de bevrijding werd zij door de Stichting 1940-1945,voor herstel 
van gezondheid,uitgezonden naar Debemarken. Tijdens haar verblijf 

zij _ aldaar met een Hongaars landbouwingenieur kennis ,do reeds in den 
aanvang van het rapport vermelde Pelsoczi Szabo. 
Eerst medio October 1947 keerde zij tezamen met haar echtgenoot 
naar Nederland terug,om op 26 December 1947 wederom naar Debemar
ken te vertrekken. 
Betreffende het verblijf van betrokkene op "Gurrehuis" is niets 
vermeldingswaardigs bekend geword�n: 
Tenslotte zij nog vermeld,dat politioneel noch politiek iets te
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Commissariaat van Politie 

Zaandam 

ZAANDAM. 1 n �ia.art 1948. 

Dict. C •
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Bijlage(n) 

Aan 
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Gehc m. 

Telefoon 4741 
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BURE.AU , 

1 
\J

Jt,�,yl r
In ant�·10ord op m,- schrijve: 

d.d. 10 :1:aart 1948 Ho. 22520 Gehei.Ll.,
heb ilc de eer 1I.C:del1kstr�nge te be
richten, ,,_1.t Dirk Hendricus van Onse
� geborPn te •1"msterdan, 6 October 
1906, f iliau1:1ouder, v·on L.cle te Zaan 
dam Jon

._
,.e _ITnoldusst:raat 29, is ver

bonrle,i e.g,u het Arbeic1.P.::.�s Da,:bladbe
drijf (Vri,je Vol:t.:). Hij \Jas f;edurend 
c1e oorlog illegu:ü , •c·rl:-:er en is van
v,ege genoend bedrijf' naar het 
tieverbliif Gurrehus · :.� onden. l'ij 
vertrok daar· e·, op 21 Janur-i.ri 1911.7 
en ::-ro.n in April d.a.v. vreer thuis. 
Hij be�1o')rt tc,t de rar·c:-r van de l\r
bc,id. 
Coll. 

de :I-:;e:c ïïoofd van de Uentrale 
Vc iligll id.'ldi �st, 

Javastraat 68 

,, .c. •
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� Aff, !J I b S-'/:
Dinsdag, 10 Februari 1948, ontving ik bezoek van Wachtmeester
De Groot, wonende te Leidschendam, die mij een órief toonde 
van de Districtscommandant van •s-Gravenhage, waarin mededelingen 
werden gedaan betreffende in het Gurrehus (Denemarken) gevoerde 
acties. 
De brief begon met de mededeling, dat door een onder communistische 
invloed staande organisatie in Denemarken de organisatie van het 
Gurrehus was opgezet. 
In Nederland werd de uitzending naar het Hurrehus oorspronkelijk 
verzorgd door de Stichting 1940-1945 in samenwerking met het Ned. 
Rode Kruis (Mevr. Ros), terwijl eerst in Februari 1947 ook aan de 
N.V.E.P.G. de mogelijkheid werd geboden om personen voor uitzending
naar het Gutrehus in aanmerking te doen komen.

� Door de politie wordt thans een onderzoek ingesteld naar Jacobus
.� 1 Alexander Everts, geboren 25 Januari 1923, volgens de gegevens van- het Rode Kruis wonende Damlaan 30 te Leidschendam, die op 31 October 

1946 werd uitgezonden naar het Gurrehus voor een verblijf van 2 
maanden. Gedurende deze periode schijnt hij zich verdienstelijk te 
hebben gemaakt om internationale contacten te leggen voor de commu
nistische partij. 

Ik heb Wachtmeester De Groot toegezegd te zullen zorgen, dat een 
volledige lijst met namen en adressen van Nederlanders, die vanaf 
1946 in het Gurrehus hebben vertoefd aan de politie ter hand zal 
worden gesteld, waardoor het onderzoek wellicht vergemakkelijkt wordt. 
Een afschrift van deze lijst zal ik dezer dagen bij U doen bezorgen. 
Opgemerkt zij reeds, dat genoemde Everts niet bekend is in Leidschen
dam en aldaar nimmer heeft gewoond. 
Het in zijn bezit zijnde paspoort is uitgegeven door de Griffie van 
Arnhem. 
Nademaal er reeds in de zomer van 1946 enige moeilijkheden met het 
Gurrehus zijn gerezen (de rapporten hierover met brieven van het Ned. 
Rode Kruis, de Stichting 1940-1945 en de N.V.E.P.G. bevinden zich 
op het Ministerie van Buitenlandse Zaken) meen ik goed te doen zowel 
de veronderstelde of werkelijke misdragingen als het door het 
Ministerie van Justitie geleide onderzoek te Uwer kennis te brengen, 
aangezien anders wellicht op twee@rlei wijzen aan een zelfde zaak word 
gewerkt. 
Wachtmeester De Groot was door de heer I. van Voorst van Beest naar 
mij verwezen. 
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COMMANDANT \ ' 
Assen, 16 Maart 194a.. 

No. 202. I.D. GEHEIM 
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Aan: de He€r Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 
te •s - G r a v e n h age . 

In afschrift aan: de Heer Procureur-Generaal, i:.� 1h/· ., \! , 
fgd. Directeur van Politie, te L e e u w � r d e n • J,t,, :; _ ,.,,uf 

Onderwerp: conununistische activiteit onder ex-politieke gevangenen . 

.Antw. op: Uw schrijven dd. 30-1-'48, no. 22520 geheim. 

{t1 ,, t,
In antwoord op Ut" bovenvermeld schrijven heb ik de eer U het volgende 

te berichten: 

Hindrik Roelf RICHTERS, geb. 29-12-'17 te Smilqe, van beroep smid, wonende te 
inri.lde A 135, is op 31 October 1946 voor een vacantieverblijf op. het landgoed 
11Gurrehus" in Denemarken vertrokken en medio December 1946 hiervan teruggekeerd. 
Tijdens de bezettingsjaren maakte hij deel uit van de il1egaliteit; thans is hij 
medewerkend lid van de plaatselijke afdeling van de stichting 1940-1945. Hij is 
politiek geori�nteerd op de P. v.d.A. en staat vijandig tegenover het communisme. 
Hij treedt op politiek gebied niet op de voorgrond. Hij is vol lof over de ont
vangst en genoten gastvrijheid op het landgoed "Gurrehus" en heeft zich ninuner 
over aldaar gevoerde comrnunistiscbe propaganda uitgelaten. Hij staat zeer gunstig 
bekend. 

Ruurd JANSSENS, geb.,8-7-'13 te Smilde, van beroep landbouwer, wonende te Smilde, 
is op 21 Januari 1947 vertrokken naar "Gurrehus", waàr hij korter uan 2 maanden 
heeft gelogeerd. Hij is een bekende plaatselijke illegale werker. Na de bevrij
ding is hij enige tijd waarnemend burgemeester van de gemeente Smilde geweest. 
Thans is hij lid van de gemeenteraad voor de Anti-Revolutionnaire Partij en voor
zitter van de plaatselijke afdeling van de Stichting 1940-J.945. Ook hij is vol 
lof over de op 11 Gurrehus" genoten gastvrijheid en heeft zich eveneens nimmer uit
gelaten over aldaar gevoerde communistische propaganda. Hij staat vijandig tegen
over het communisme. Plaatselijk staat hij als volkomen betrou�baar bekend. 

- Wiebo LAMERIS, geb. 30-7-'08 te Uithuizen, wonende te Veenhuizen II., no. 46, ge
meente Norg, is een oud-harechaussee. Sedert begin 1943 is hij als reclasserings
ambtenaar bij de R.W.I. te Veenhuizen werkzaam. Hij behoort tot de Vrijzinnig
Hervormde Kerk en is politiek georiënteerd op de P.v.d.A. Door tussenkomst van de
Stichting 1940-1945 heeft hij deel kunnen nemen aan een vacantieverblijf op het
landgoed 11Gurrehus" in Denemarken, waarheen hij op 18 Augustus 1947 is vertrokken
en waarvan hij begin October 1947 is teruggekeerd. Hij is volkomen betrouwbaar en
koestert geen communistische sympathieën. Daar hij zich op "Gurrehus" zoveel moge-

lijk afzijdig heeft gehouden, is hij niet in staat tot het geven van een gede
tailleerd verslag over zijn verblijf al.daar en heeft hij zich beperkt tot het
volgende woordelijke relaas:
"Tijdens mijn verblijf op 11Gurrehus11 werd daar inderdaad ·commuüstische actie
voerd. Dit geschiedde niet door de leiding maar door de personen, die daar om
zondheidsredenen verbleven. Onder meer logeerde daar de Nederlandse communist

--1 VINK, afkomstig uit Rotterdam of Schiedam, oud ongeveer 40 jaar en volgens diens 
eigen zeggen lid van een Tribunaal te Rotterdam. De echtgenote van deze VINK had 

- 1 reeds eerder op 11Gurrehus" gelogeerd. Toen de heer ANDERSEN, bij wie de leiding
op 11Gurrehus" berustte, vernam dat deze VINK bij het aangekomen transport was,
gaf hij ons te kennen dat VINK een vuurvreter en hem niet sympathiek was. Vermoe-
delijk wist .A..1DERSEN het een en ander over VINK, doordat diens echtgenote op 
11Gurrehus" gelogeerd had. Deze VINK bleek een onsympathiek iemand en een fel stri · 
der voor het communisme te zijn. Tijdens zijn verblijf in Denemarken is hij 
slechts enkele dagen op 11Gurrehus" geweest; de andere tijd was hij geregeld Of 



., 

J 

·-

• 

• 

reis. Rij reisde naar Kopenhagen en Zweden en zelfs is hij een week lang 
in N�orwegen geweest. Wij bezaten geen geld om te kunnen reizen, maar VINK 
beschi'lcte blijkbaar over voldoende middelen voor deze reizen. Hij had omgang 
met enige Noorse communisten. Ik vermoed dat VINK door deze Noren in staat 
werd gesteld om die reizen te maken. Het is echter ook mogelijk, dat hij op 
clandestiene wijze Hollands geld heeft meegebracht naar Denemarken. Er waren 
daar enige banken, waar men Hollands geld kon inwisselen tegen Deense kronen. 
Het is mijn overtuiging dat VINK deze reizen met_politieke oogmer�en maakte. 
Bijzonderheden daaromtrent weet ik niet. Ik wenste geen omgang met communis
tische elementen te hebben en hield mij daarom angstvallig afzijdig. Tijdens 
een politieke t\-Jist, waarbij VINK beledigend werd, is deze nog slaags geweest 

� met B.J. WibH!r, een (gewezen) politieman die in huize 11Sonneva.nck11 te Heino(O) 
woont. 

Tijdens mijn verblijf op 11Gurrehus" waren daar eveneens acht Tsjechen, 
waarvan er zeven communist �aren, De enige niet cOIIDllunist was een professor. 
VINK _g_ir!g_ veel met deze communistische Tsjechen om. 
-

� 

Behalve VINK waren er nog twee bekende Hollandse commu'listen op "Gurrehus 1 

AI n.l.: L.L. ZUIVER, wonende aan de Meerhuizenstraat 16-II te Amsterdam., en 
'1 Van der BROO, ,dens adres mij niet bekend is. Van der BRUG was een uitgesproken 

communist, doch niet zo fel als VINK. L.L. ZUIVER voerde geen communistische 
actie en. had zelfs wel eens een politieke \\OOrdenwisseling met VINK. 

Een Deen, algemeen aangesproken met kolonel, hield bij feestelijke bijeen 
komsten redevoeringen. Deze kon ik niet volgen, daar ze in de Franse taal werde 
uitgesproken. Zij waren heftig en meermalen kwam de gebalde vuist om.hoog. De 
naam van deze Deen is mij niet bekend. 

Dat de leiding eventueel onder comm�1istische invloed zou hebben gestaan 
is mij nimmer gebleken. Wel heb ik mij afgevraagd, op welke w.i.jze het vacantie
verblijf geiKmmierri gefinancierd werd. De heer ANDERSEN deelde mij �ens mede, 
dat alleèn aan uitstapjes tot Augustus 1947 een bedrag van 250.000 kronen was 
uitgegeven. Hij vertelde·echter niet door w.i.e het geld beschikbaar 'Was gesteld, 
alleen slechts dat het geld er was. 
De volgende personen hebben gelijktijdig met mij op 11Gurrehus 11 gelogeerd: 

�1 Ch. Kuiper, wonende te 's-Hertogenbosch, Jan Heinstraat 32; 
..- 1 L. Zijl, wonende te Amsterdam (W), Warmondstraat 200-I; 
...-1 G. van Diji, wonende te 's-Gravenhage, Edisonstraat 00� 

J.H.c. Niquet, v.t>nende te Rotterdam, Putsebocht 43 b. Deze le.ek mij wel 
communistisch georiënteerd." 

Van geen der drie vorenstaande personen is gebleken, dat zij contact on
derhouden met of reizen maken naar het buitenland: dit kan gevoeglijk worden 
uitgesloten. 

·'

De Districtscommandant, 
Dir. Off. d. Rijkspolitie 3e kl.,
Jhr. W.A. Gevers Deynoot. 

�-
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BUREAU B Alllersfoort,15 .uaart 194� 

18 MRT 1,48
Onderwerp:Antwoord. op brief d.d.lJ ,aart 1948,no.29273,be 

6 
1 8 M RL. t'j"IO treffende inlich ti :�.;an orn J • A. Bngel • 

1 A��li;/ J/5''/J (lJ\ �!:L,Jobann1!7!5.�:b::�n 29 Juni 1896 te Zwolle, 
van beroep lichtd:rukker-kantoo.rooekhandelaar,gehuwd met Cornelia Jaco1 

.t- uos·twal,6eboren 22 ... ·ebruari 1896 te '.I'ilourg,vesti6de zich op 2 1..raart 
1920 te ,_nersfoort �uurhuizen 55 • .tiij was voordien vmonachti6 te Amster
dam • 

.oetro1ckene, die niet geheel onbemiddeld is, noemde zich altijd ui
terst links,doch 6af daarbij steeds te }rennen dat hij niets .1et tiet 
communisme ,noch !1et een of ander nevenorganisatie van het communisme, te 
ma1rnn 1,rilde hebben.hij is �-1!1.i.Ji-1�:ri�t. �i jn anti-militaristische 
houding betreft feitelijk geen principiele red.en,doch hij vin<lt dat aax. 
dat militairegedoe veel te veel soesah verbonden is.Voorzover hij en 
zijn 6ezin nog aan godsdienst doen,is d.it vrlj-,:,innig-,1ervormd • .Jij is 
niet aan een of ana.er poli üeke partij aansesloten. 

Gedurende de bezettingsjaren heeft hij wel de mooiste houding aangen
men die men zich indenken Jean. Zonder ook naar rang of stand te kijken 
en vri jv1el altijd ten ei5en nadeel, heeft hij destijds een ieder voort
gehol pen en werkte bijna nacht en dag voor de goede z9.ak,zowel in het 
noorden als in het zuiden van het land ,J.,i j rHerkte destijds se.men niet 
de Commissaris van Politie Goorhuis en overige le(len van het l:'oli tie
corps A.triersfoort. Verder Llet de :Wtzjioscor�.issaris van den �ere; en de -te
genTioordige tloofd-CoI'.llllissaris van �olitie Vw..ken·beiden acosti. 

1�a de bevrijding bemoeide hij zich met de 0tichting rr 40- 11 45 te -4.I!lers
fom�t,waarvan hij momenteel actief voorzitter is.Ook is hij een paar 
jaar lid geweest van het ·rribunaal, alwaar hij ze·er verdienstelijk werk 
verricht heeft. 

üe't toenmalige ru. G:. bood hem de l7root-1,ia joorsrang aan, hete;een hij 
heeft geweigerd,niet 0L1 de personen,maar alleen om het stelsel .... owel i 
als na de bevrijding kwam hij in aanraKing r,1e1, vooraanstaande co nrriu:ni 1
ten,o.m.• . ..-erbem ,;agenaar,die bij hem over cte vloer kwarn.iüj was de 1,1a11

die in de nazomer 1945 op zekere Zondag op de i:Wlaluwenberg te rlil vcr
sum vergaderde met de otaf van de hins,o.m.lieneraal .h.oot • .Lloor voor
noemde staf werd hij toen,gelijk met ,/a6enaar,voort�edragen voor een on 
derscheiding • .t-�oewel .i!lngel en \Ja6enaar hadden a:t\.,esproken bedoelde on
derscheiding niet te aanvaarden, br?-k ,iagenaar zijn belofte, door het we1 

in ontvangst te nemen • .Betrol<:lte;ne heeft l1et tot op heden nog niet aan
in- vaard.Hi j is een man met een koel verstand, a.ie weet wat hij wil. ,1annee1· 

iaanmerking· b.v.een cor!llnuuistisch georien�eerd meisje voor uitzendin�komt en dit 

!tf_ hij 

/_ vond 

l 

door anderen zonder enig motief zou worden afgewezen,dan 1s hem geen 
moeite te groot,om het uitzend.en van het meisje toch te doen slagen 1 on 
geacht of zij nu links dan wel rechts georienteerd was. 

Zonder te overdrijven 1rnit als een prachtmens worden beschouwd,die al
tijd met alle respect over het honinklijke hui� sprak en het een groot-
se daatdat L.fü.de Xoningin 't Loo beschikbaar stelde voor de herstel
lin6 van de oud-lilegalen.iüeb. zekerneid lcan wor .... en gez�6d,dat hij zich 
nimmer met het communisme zal inlaten,althans voorzover dezerzijds dit 
kan worden beoordeeld.Tromvens daarvoor is hij ook veel te nuchter. 

Overigens staat hij in .Amersfoort zeer gunstig bekend,terwijl ook ver
der niets ten nadele van hem gezegd kan worden. 
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�RIJK SPO L I T  IE DORDRECHT,16 Maart 1948. 
,. DISTRICT DORDRECHT Buitenwalevest 8, 

�Ol'JIMANDANT Telefoon 35.00. 

_____ __,_ ____________ "b ''/J pr &"v: . . ,� �I 
No.1a - GEHEIM. 
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ONDEfüY�: Inlichtingen. .., , �C../ j Ï U sïl 
BUREAU 1� 

7
· 

/ J, 'J. '/ó' In antwoord op het gestelde in Uw 
schrijven dd. 5 Maart 1948 No.29312 - GEHEIM,
heb ik de eer U Hoogedelgestr-enge hierbij de 
in dat schrijven gevraagde inlichtingen in 
duplo aan te bieden. 

A A N: 

de Heer Hoofd der Centrale Veiligheids Dienst 
Javastraat 68, 
te 

..!.§=Q-I.JL.Y-�D-D-�-� 

•
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R IJK S PO L IT IE.

• GROEP - HELLEVOBTSLUIS.
Hellevoetsluis,15 �aart 1948. 
Opzoomerlaan 29. 

• 

• 

GEHEIM. 

In aansluiting op een door mij opgemaakt rap
port dd.11 Februari 1948,betreffende inlichtingen omtKrent 

.- IP.Eland,wonende te Hellevoetsluis en gevolg gevende aan Uw 
opdracht gesteld bij schrijven dd.8 Maart 1948,No:19 GEHEIM, 
heb ik de eer URoogedelgestrenge beleefd het navolgende te 
berichten. 

Gezien er geen bezwaar bestond persoonlijk in contact te 
t:m:ïen met Eland voornoemd,teneinde inlichtingen te verkrij
gen over zijn verblijf in het kamp,"Gurrehus" in Denemarken, 
heb ik mij in verbinding gesteld met hem en deelde hij mij 
o.m. het navolgende mede.

Eland verbleef aldaar van 21 Januari 1947 tot 17 Maart '47
Het kamp bestond uit ongeveer 60 personen,waaronder 12 

Hollanders,overigen waren Denen,Noren,Fransen en Belgen.Het 
geheel stond onder leiding van het Deense Rode Kruis.Dagtaak 
aldaar bestond in het begin uit huiswerk,echter zonder lei
ding.Men was volgens Eland vrijwel de gehele dag aan zijn lo 
overgelaten.De enigste voorwaarde was om 22.00 uur binnen, 
overigens kon men gaan waar men wilde,ook buiten het kamp • 

. De tweede maand van het verblijf aldaar,werden excursies 
gemaakt naar Kopenhagen en andere plaatsen.Als zakgeld wer

den 10 kronen per week beschikbaar gesteld.Kerkdienst werd 
in het kamp niet gehouden.Op politiek gebied kon ieder zich 
vrij uitspreken.Er was inderdaad enige col1111lunistische activi 
teit in het kamp,vooral onder de Denen,doch aangezien Eland 
de Deense Taäl niet machtig was,kon hij niets uit hun gespre 
ken opvangen.Enige Hollanders gaven blijk van communistische 
ideeën,hetgeen in sterke mate tot uiting kwam in politieke 

- 1 gesprekken.Een dezer was genaamd :Gerard van der Heide ,ge boor
tedatum enz. onbekend,wonende te Amsterdam (Zuid) Pieter Lat
mankade 95.Deze persoon was volgens Eland vermoedelijk aan
gesloten bij de C.P.N. en verkondigde in het kamp de zoge
naamde goede zijde van het communisme.Genoemde Van der Heide 
verdween zo nu en dan onopvallend en kwam daarna weer terug. 

Hij was reeds al twee perioden daar en genoot nog meer vri 
heid dan de anderen.Belgen waren overwegend katholiek. L ezin 

gen,vertoning van films of andere propaganda op communistisc 
gebied zijn te "Gurrehus"niet gehouden.Tot het gezelschap 
Hollanders behoorde ook,Inspecteur van Politie(momenteel 
dienstdoende bij de P.R.A. te 's-Gravenhage) Teun van Dien, 
wonende te 's-Gravenhage Citroenstra�t 14.Verdere gegevens 
kon Eland mij niet verstrekken. 

Tenslotte nog de namen en adressen der Deense Kampleiding • 
..- t C.V.Andersen, "Gurrehus'' Provincie Kvistgaard (Leider) 

1 Miss Mariana Eriksen,Vestenbrogade 39 III Köbenhavn V •._ (Hoofd huishuuding) • 
.-f K.Klereke Andersen Agerhog Saltrup Pr.Grbsted. 
- 1 Chr.Andersen Gurre Pr.Kvistgaard (gartner)
- , Ropke Kuranstal ten "füontstello 11 Helsingor( Bademeister).

,ll�Y'f 1 ·----- f Karen Geirsaa Bortumsvej 10 Vanlose (Soster)
�� �• Ellen Hollesen,. Jernbanestation, Nostved. (Soster). 

_ I 11.Dindler 11 Gurrehus 11 Kvistga&.rd (Schrijfster). 

AAN: 
De Heer Districtscommandant der 

te 

D O R D R E C H T. 

De Wacht
�-�

-

s
�
t

h
e

��:,_ 

1e klasse.

Rijkspolitie {.Y� /

A.Mauer.
/ 
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oNDmWERP, M.J.A.E. Schwiebert. 1 ;:-
7.

, j / 1./ �
ANTWOORD OP SCHRIJVEN, dd. 9-1-1948, No• 22520, Geheim.

't 
BUREAU 5 

17��,'{.$ 

Naar aanleiding van Uw bovengenoemd 
schrijven, heb ik de eer U hierbij te doen 
toekomen het rapport mijner administratie, 
No. 166, betreffende M.J.A.E. SCHWIEBERT, 
wonende alhier Luikerweg 23, naar de in
houd waarvan ik U moge v �wijzen. 

Coll. 

Aan de Heer Hoofd van de Centrale Veiligheids 
Dienst 

'S GRAVENHAGE. 
---------------------------� 



• ·1:�-- =1 T I E - M A A S '.P B I O .H T.
Atd. !NLitmTlNGENDIENST. 

No� 
Botx·et'tando: R A P P 0 P. '?. 
!J. J • .l:...�eSC.mrIEBEll'r. 
GEHEIM. 

• 

Tor, Toldooning n� de 1:nhoud Ttm m ·t aohrtjvon 
'fen het Hot>fd ven de Contral• Veili�!lidadiGtlst to 'n-GT:\Vallh�ge, c:ta.

9-l-1948, l'�o 22520, 0eha1m, 'B&treffmde co•., imi tisoh "'"°tivi:tci t oi:.
der ·ex-politieke gevangenen, heb ilc, J9ee9h V1psers, Bri��öiar der 
Reoherohe te M�o.strioht, tevens OnbG2olqiI:gd R:l:jkr.velömichter, ,etret'
fende de in î.JOvenaangeb&ald sóhrijven g_enoem.de .u.:.A. F. Sc:t,:i,ic :er·à • 
een onélerzoek ingesteld en de eer UEdel Gesti:dnge d ienaangóc.ncle al.s 
volgt te r4q>yo�teren: 

)>(. I "Maximiliaan, Johannes ,. ,,Antoine, .:D..ise § ,o lt 

� te St. 'Pieter, thans· gemoonte 1,aastrieh!Î, 5
se nntionaJ.iteit, van· beroep recl�e-t"'!{' ,n;.tu1· m ratoucheu .. , goh et e 

P( Anna, .Mnrio., P�, alhier �onen.do aan de luiker�eg 1,io .2;, \'Jf.l.S Vi.."mr 
de oorlog liêî'van da Véreenigde Vrienden cler So�1jct trn10 (v.v • ...,.u.) 
tevens lid van de Culturele Film Liga muntelo-rguniè'ltie étcr 'C •• I. 
Hij heeft echter daarin ni.Yjl.{ller een leÎdcnde fünotie bekleed en t?�d 
� op politiek gebied niet op de voo:1:•gr,:.,ml. Zi.jne a-cllte; rt,Otc, ·to,�111.ol 
tijd zijne vorloo:fde, heet't tijdens de ;;tvo.ru.1aa bur[1croorlct•,, M.er -:;er 
stroe gecollecteord voor de Internationale l�de BI::i.guàe :i.n .ilJ .nj..:. 
Gedurende de Duitse bozet'liing heett sohuif"lbort voornoC;rud zich \;, ge 
houden met illegaal werk. In verbat1d met zijn tr�rk ·.1erd h1;J OJ) b Ju.ui 
191i3 op last van de S.D. te .Maastricht gei:;.t:1.•eotec1�d en insesloton ln 
het Buia van BewariM alhior" Nn neerdc.ri: -ï.ên d-:ioi· de s.n. 'to zijn 
géhoord, 1?sarbij het mee.rmalen voorkm-ill a ·t ..... i;l wen1. mish�indelà, ucrd 
hij op 16 Juni 1943 1n vrijheid gosteld. HUen heeft hij d;'!cds. v�c l 
le.at van zijn zenuwen gehad. Zv.lks \ferd t�tectu1 e1i...,er, 2oö•.t �"l;i in t c• 
tobe;r 19�5 Cloo·r da .Jtiohting 1940-45, werd ui tgo2.ond{}n n,.Ult.. h13t hei� .. 
,�rtel).ingsoord Waterland te Velsen, VQfi:C li.:tj gcdurèwl,: cire, .. 6 weken is 
verp1oegd gewo1:'den. ilogin Augustus. l�46 .,erd hij door de vticll cing, ge
zonden nanr het hereteI1ingsoord, ondergebracht in hot �ûlei4.Het Loo 
te .Apeldoorn. Na �iroa 2 weken oldaar :Y'f�rflloegd te zijn, erël hij nan
gewezen voor uitzending naar Denemarken.De uitzending nuar Denelllurken, 
geschieàde 01> uitnodiging van het Deense l�oüe K1·uin en �.era ver .... or,;:;d 
do:,r het Nederl. 'Rodo Kri;ds te • c-Ul'nvcnhegc. Op :27 . ngustus 19 �6 vr:r-
. t:rok Sahuieb&rt met elf Nederlandse varlüeegden .nnar het herstelJ.incs
oord ttGurrehus 11 in llenemal"ken.., 0.P 4 l'I0v0i11bei· 191+6 ia hij v!lnui't Done
.marken te li�astr-ioht terugekaord. ,De ui tzemling noar J.•enc ,arken �v'an 
Sohrtebert voornoemd, ging niet u:1 t van <îo Vereniging r,x-.;>ol1 tieke ce
fPngenen. ourede,n h:t:j niet tot die verenicing · 1>ehoort. ,et hem th�rde.n 
e,m. uitgezonden de navolgende personen, 

- t l.l>aul �' wonende te Amsterdam KE.IJ..kro.arkt No $.
-- t 2. Gerard van der Reide, wonendG të 1. m.sterdora u1-�h001·nst1·emt 9I..t'
P<. , 3. Jan Bartelsman Jr. r1onende tG Lftren ;.H. l.oolacJ\,eg 28.
- , 1+., Ernst Diksen, wonende to Haet'lem Tettcroda:st.ra.at 79.

Volgens betrouW'báre inlichtingen zoude ,ch"viebert vor,:mocmû. zioh na ae 
pevr1jding hebben doen inschrijven alt: 11d der o.P.Ji •• , ûoch hau.ft zich 
kortgoledon als l1(t bedankt. In de O.? .r.�. beeft hi3 getm leidende func, 
tie bekleed • .Evènmin trad hij in die partij o:, de "toare,.rond en 1:.c�d hi 
o» opop.bare vergudorin.gEn zeer zeid0n gezi�n,cvenalo zijne nchtcenote.
Wel heoft hij d� candidatanlijst.en .àer O.P •.• voor de in: 19·46 g�houdon
,:erkiezin:gen ondortekend. �evens was hij ,getu)QWN::rd op h�t d�1)1"'d "De
ut.Hlrhe1drt , Volgens de uitlatin�en 1 door zijne eoht�l$note ge<là u, zoudan



• 

• 

-? -

beiden zich met geen enkel e politieke partij meer bemoeien. O:p de 
o�enbare vergaderingen en filmavonden gedurende de laatste tijd door
de o.P.N. en E.v.c. te Maastricht gehouden, zijn beiden niet meer o:p
gemerkt. Uit het ingesteld onderzoek is niet kunnen blijken dat zijn
verbli3f in Denemarken verband houdt met /enige politieke activiteit.
Van momentele reizen naar het buitenland is niets kunnen blijken.
Tenslotte zij nog opgemerkt da t Sohwiebert,enenals zijne Fohtgenote,
hier ter stede gunstig belm nd staan.Beiden hebben een blanco strafre
gister en is zowel op politioneel als maatschappelijk gebied niets to
hunne nadele bekend.
Waarvan dit mijn ambtsedig rapport gesloten en getekend op de 12c
Maart 1948.
coll:

Aan de Heer 
Commissaris van Politie 
te 
M A A S T R I O H T. 0ez1;,L 

De Commis r Politie: 
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In antwoo�d op Uw schrijven dd. 27 Januari 1948 No. 22520
betreffende Tjitske Elisabeth MODDERMAN, geboren te Amsterdam, 
4 September 1901, gehuwd met Jan Cornelis TIELE, geboren te U
trecht, 9.7.1884, kunstschilder, wonende te Arnhem, Bakenbergse
weg 197, wordt het volgende medegedeeld: 

Genoemde vrouw is een bijzonder type. Zij en haar echtge
noot zijn min of meer conservatieve figuren, die wat hun politiek
denken betreft, thuishoren in het liberalisme van de 19e eeuw. 
Beiden zijn zeer kunstzinnig. Zij maakten samen voor de oorlog
veel buitenlandse reizen, o.a. naar Marokko. De vrouw spreekt 
veel over deze trip en alles wat Marokkaansis, voor zover het 
kunst betreft, heeft haar aandacht. :Mevrouw Tiele -Modderman
valt ook op door haar typisch kunstzinnige ouderwetse kleding. 
Hun enige zoon van 19 jaar wordt ook geheel in deze geest opge
voed. 

Vast staat, dat mevrouw Tiele -Modàerman, evenals haar 
echtgenoot, wars is van alle links georienteerde politiek; aange
nomen kan worden, dat zij thuis hoort in oud-liberale kringen. 

Enige familieleden van haar waren tijdens de bezetting na
tionaal socialist. Zij hield zich echter, alsook haar echtgenoot,
strikt neutraal. 

Dezerzijds verwekte het daarom verwondering,dat zij in 
aanmErking kwam om naar Denemarken te woreen uitgezonden. Zij is 
noch door de stichting 1940-1945 noch door de vereniging van ex
Politieke Gevangenen uitgezonden. Zij had echter een goede connec
tie bij het Nederland�� Ro.g,e Kruis, die haar uitzending lie9"'l'f"""trEr-
werk�te1ligd •. Door de oorlogshandelingen en de geleden oorlogs
schade, waren haar zenuwen ernstig geschokt. 

Zij zou aanvankelijk op 5 Mei 1947 naar Denemarken vertrek
ken; door omstandigheden is zij echter eerst op 10 Juni 1947 ge
gaan. Op het landgoed II Gurrehus 11 kwam uit, dat zij enigermate 
egoistisch was. Zij hield zich meestal wat afgezonderd van de an
deren en besteedde haar tijd met het bezoeken van bezienswaardig
heden, zoals musea, kastelen enz. Haar zakgeld van 10 K�onen per 
week besteedde zij practisch geheel aan het kopen van kleine spe
cifiek Scandinavische kunstvoorwerpen. 

Op 15 Augustus 1947 keerde zij naar Naderland terug. 

wat betreft de 4e alinea van Uw eerdergenoemd schrijven
wordt het volgende medegedeeld: 

Op 5 Mei 1947 vertrok een groep dames uit Nederland naar 
Denemarken. Zij werden op het landgoed "GUnrehus", een bezitting 
van een van de Deena:iprinsen, ondergebracht. Bij deze groep waren
twee communisten, nl. de dames T. BOER - LE COCQ, wonen de te Rot
terdam, Heenvlietstraat 13a, en H. Schilperoort-Wijntje, wonende 
te Rotterdam, Mijnsherenlaan Soa. Na zes weken vertrok deze groep 
weer naar Nederland, doch,·twee dames bleven achter, onder wie 



2. 

Bettie DE SMET, gewoond hebbende te Haarlem, van der Meerstraat 4.
Deze huwde met een Hongaar, die zeide voor regeringsopdrachten in 
Denemarken te vertoeven. De naam van deze Hongaar is onbekend, 
hij zou met zijn echtgenote thans vertoeven in Jutland, waar hij 
een betrekking zou hebben aan een school. Wegens de gewijzigde 
politieke verhoudingen zou hij niet meer met de huidige Hongaarse 
Regering in contact staan,doch actief zijn voor de Hongaarse ré
fugiés . Het juiste adres van deze Hongaar zal nog nader worden 
medegedeeld. Mej. DE SMl!.'T uitte zich anti-communistisch en zocht 
ook contact met deelneemsters, van vde zij wist, dat deze niet 
communistisch georiënteerd waren. 

De tweede groep, die op 10 Juni 1947 vertrok, bestond uit 
10 deelneemsters; hierbij was mevrouw TIELE-MODDERr.Wf. 

\ll. 
In deze groep bevonden zich twee uitgesproken communisten, 

t-"' • nl. de dames A. KOERl'-MULDBR, Johanna sburgstra.at 45 te t s-Graven-
p(.. hage, en J. VINK - v.d. STAL, Damasstra.at 223 te 's-Gravenhage.

Eerstgenoemde zou een bekende figuur zijn uikt de Nederlandse 
vrouwenbeweging te I s-Gravenhage. Het viel op, dat deze dames 
uitgezonden waren door de vereniging Ex Politieke Gevangenen, hoe
wel zij nimmer in Duitse gevangenschap hebben gezeten en ook niet 
zwak of ziek waren. 

Beide dames gingen vaak naar Kopenhagen naar partijgenoten, 
terwijl zij omgekeerd ook bezoek van Deense communisten ontvingen. 
Onder hen bevond zich een Nederlander, die reeds 30 jaar in Dene
marken woonde. 

verder viel het op, dat beide dames direct contact zo oh
ten met nieuw-aangekomenen, vooral met buitenlandse deelnemers. 

na tweede groep :la ook ongeveer 6 weken op Gurrehus geweest, 
doch mevrouw TIELE-MODD�RMAN bleef nog tot 14 Augustus, evenals 

=- 11 een zekere mej. F. SIEGERS uit Wageningen en mej. Rie VOS, wonen
de te Amsterdam, st.Luciënsteeg 7. Deze laatste was een zeer ge
heimzinnig doend type. Zij liet zich niet uit over eventueel 
door haar verricht illegaal werk, noch over de reden van haar uit
zending. Zij was zeer gesloten en ging altijd alleen uit. In de 
tweede week van Augustus 1947 was zij plotseling verdwenen en het 
gerucht ging, dat zij wegens homo-se.KUele neigingen weggestuurd 
was. Bij een bezoek aan haar te Amsterdàm in September of octo
ber 1947 bleek zij niet thuis te zijn. In haar winkel (zij drijft 
samen met een ander meisje een chocolaterie) werd door haar com
pagnon medegedeeld, dat Rie VOS (weer) naar Denemarken was. Toen 
was Gurrehus, althans voor vrouwen, gesloten. Rie VOS is in 1946
ook deelneemster geweest aan een dergelijke uitzending naar Zwit
serland. 

-

-- \ 

Na de tweede groep is nog een derde groep Nederlandse da
mes op gurrehus geweest. Onder hen bevond zich een comm.unixte uit 
Amsterdam, genaamd Sara TRAPMAN. 

Aangenomen kan worden, dat er inderdaad in Denemarken com
munistische contacten zijn gelegd. Opvallend was, dat bij elke 
groep, vooral ook in de buitenlandse groepen, steeds enkele per
sonen waren, die, naar de maat staf van het doel van het verblijf 
op Gurrehus, nl. herstel van krachten van zwakke en zieke oud 
illegalen en ex politieke gevangenen, te oordelen niet voor de 
uitzending in aanmerking kwamen. Dit bleek o.a. uit het feit, dat 
een aantal personen nimmer deelnam aan de medische controle. 

De leiding over de groepen Nederlandse deelnemers en deel
neemsters berustte bij een zekere mevrouw ROSS-REG�'UR, en met 
een Deen gehuwde Nederlandse (of omgekeerd). Zij werd op politiek 
gebied alleszins betrouwbaar geacht. 

De Hoofdcommissaris van Politie, 

-m�l�).
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