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r. J.
J � lï r: A à G. ,J 
:)oss.13/295/5. C :J H ·; I 11. •,.. ,., ... 194P 

-faar aanleidin6 V811 °en schrijvJJ\Ç�4�/f.1., .LÎO. 

36293, f.d. �2 Juli 1948, wArd een onderzoek ingest�ld naar 
het :-1 "'c tselijk Corli té van de vereniging 11 :Jiari:ca Vrienden
krinD11. De volleniJe pflrson!Cllia van de leden van dit comité 
luiden: 

/ 1. Johannes �;iP1elmus Franciscus VA!: DRUTEN, t:eboren te 
::otterdam, 29 J1.lli 1921, van beroep kantoorb..,diende, wonende 
ve1 swindenstraat 24; 
r f 1 1 · · Jn't.J"!':'T.'I ' t ,r b 11 t...iç�. Joze A 01s1u.s -..:�, �·eooren 8 ,oor urg, .iaar 
1924, \:antoorbediende, wonende Hendri'c :w;:i<1rdecroo11str"'at 
195 en 
3. iiller.1 SPAJ.:-rn, ·ehoren te 's-cr�ven"mge, 13 October
1910, \'1011ende I:u.ysdaelstraat 18, qllen te I s-Gr"venhage.

)' 4. ....,et rus ?_aulus Andries ·-::::u.ARIS, feb oren te 1:otterdam,
3 !Jovember 1915, 1011��de 7an ;:: :i.ylen vnn Tyevr->ltstrqgt 9 te 
rasse naar. 

cngeveer een maa�d celeden �ecft: 

1 ]verElrdus Jac obu.s -�"!nd!' icus V A./1 :P:.JTT'.j�, ;r1bor 'n te 
1 s- raven�� u, 4 April 1920, �o�ende Gaslean 56 �thi�r, voor

het lidn�atschap van dit comit' badad�, wegens dru�ke �erk
zaamheden. 

{et Ha'.:'gse comité 1)estaat ..iit personen, die .:;eëurc.noe 
c e oorlog in Berlijn te·.,.1::r:q:este lo waren en :la r hebben ·:0n

/ uisgemaakt 'il"'t Kapelaan ::IA2KA •

·- . :n poli tie,.;: opzicbt 1,oetfln zij� 1 etr·oLJ.Wb8ar wordE'n ge-
acht. 

!�� uitzon�ering v8n P.�.A. :1nris, zijn Pllen meeele
vende leden van de :Roorns-·:atholie'ce .!Cerk. 

�et bestQur van de Vereniping is te �mste-dPM nevas
tiid .. omenteel is ��apel''"1n :,i?rka fle [8St van it bestu.ur. 

�en afsc�rift schrijven v�n �et b�Ptuur i� v�rbend 
met de :rnnst va.1 :a -elasn 1Iiarka, gaRt bij dit rt:i pport. 

verzonfen op 7 October 1948

aan: '11/c.v.nf 
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A: s ch r i f t. 

V JR"8 ?IGilfü 11 r:L1R {A 7RI .:::fnE,; ·:RING" 
GevestiGd te dmFter�"m - Overtoom ?38 

cor1�-�ares: Post-riro: 
postbus 212 �o.517717. 

Aan de leden van de 
�:.IA:t.-:.i\ - 13T"1GL!G". 
- ,... .IJ•).,

"Ji�i deze 'cu.11nen ·'Jij J le verr1ellP-;ende tijoing oen, rt-=tt 1-� 
·;eleer qar e :eer •:a iel (an :r". '.iar·�:,, voor RP..1 bezo 'k mi.ar .federland kont.
Al'l.e bezwar�n, die tot dusve. re de komst van lcapelaan ·1i·ir'n onmogelij'c
maakten, zijn thans o��eheven en qls � dit rondschrijven ontvangen �ebt,
zal hij inmilidels in Uederla.1d zijn "qnge ::omen.

':et zal onr;et\lij.f'eld vonr ons alleen Pen "rota "'er zijn onzP 
beminde kapelaan, aan wie '.lij zoveel te di:.m1-cen heblrnn, i 1 ons Vaderland te 
togen ontvan6er1. iij raotw,n r':ln oc1 r niets 113.lqten om !1en vaardig •;e ontvan
ti2n; waqrdig, zoqlo l1ij oo� nltij� voor o�s in �erlijn waar&i� is gP,eest. 
:;oor het ües"!:; .ur vqn de "l:i�rza '7rienden 1:ring", dst '3.ls ,:asthee:r zal fun
� ·ren, �ijn reeds de voorbereiGi�ren �etroffQn om het verblijf v�n de kspe
laan i1. iederland zo <iangenaam mo6elij'( te naken. r:�u,r dit bestuur zou een 
onvolleni0� gastheer zi�n, uls niet ·e G.Jhele voor:r:rrali�e "tHar,;:a-Bewecing" 
hierin deelt. 

rn overe.ensteraming net de wil vqn de 1:ape1�an is een progrem
ma Op[;emaakt, dat ond?.r meer melding J11aakt van Pen bij"'e'.'l'rnr.is� van alle le
den van ne 11 Ber:ijnse 1:iar',n::-,iewe.,:;ing"; hiervoor r�l::ent hij op Uw ?ller 
aanwezit;heid. Helaas ronden voor deze bijeen.:omst nog niet de juiste datwl'I 
en plaats •orden vastgl=!steld; ··,ij zullen U echter deze O'A ;ev0ns nader l·e
'�end r:iai-i:en. 

TiaEr t·t ZPer toepasselijc is, a�t kapelaan �iarka tijdens 
zijn verblijf in _-ederl·_ '1.d Lli t er�enteli,j�cheid e;:,n �eschen 1t ·�ordt q3.ngebo
den �adden wij gedacht, dPt dit esche�� van dien aard moest zijn, �at de 
kapelaan hiervan -?en blijvend nllt z'-:'l hebben. Jaarom dat wij de keus heb
�en laten vellen op �en ieschenk in aP vorm v�n kleding. reqruit deze kle
ding zal bestaan hanet �f van het feit, of wij �el of niPt over de benorlig-

• 
de plinten de ·beschik'-ing krijgen. Hiertoe rekenen wij op Uw medewi::r1,:ing, op 

· :rw plicht als {';astheer · daarom, dat wij l1 rt vol5ende ean - vragen:
len bedr@g Va!1 f.2,50 13n 2 textielpmten. (c1e eetallen zijn minina, �een
maxima). verder v1ilden wij gan T· vregen: sifflr"'tten- suia::.cir- "n bote-rbo'men.
/aartoe (�eze bonnAn dienen? 1fu j-::i, -Je 1�Fpelaan he0ft al <lie jaren e0 n soort

"boor.1blad 11 �erookt en ook in '1et ve"';te der aarde willen wij her1 laten delen;
bovendien willen wij toch onder el�aar met de kapel8an in ons middi::n, zijn
aanwezigheid vieren, �oet � mee? �ij voorbaat zeggen wij U n8mens kapel�an
r:iar<a dank voor uw raedew"'r'._ing.
net vriendelijt.:e groeten, H e t  Co mi t �

·=i.ls zodanig:

p.�.

�!IARKA VRI:Sl'TJEIT 'OtHrG
:et Bestu1J.r. 

voor een t;O•?de gang van za:(en zij het volg"'.1.de opg�merkt: • 
a. Indien "J aan r]e 11:�. B. 11 -bijeen'rnrist vrenst d,Q"l te neMen, �elieve U hiPr

v�n spoedi�, li�ist p@r ome· �na0, beric�t ta ·,:,ven on�Pr opcave vnn het
aantal personen. ( - l:unt 'Jw 01.1cl 0rs, echtgenote of verloofde nedenemen).

b. persoonlijke �ttenties voor kapelaan P.iarka lcunnen op deze bijeentcomst
Ren hen ter �-nd worden Gesteld,

c. Alle corres11on...3ntie, zo,el voor ka-p-elaan t!iarka, als voor de 11: •• 
V.Á. 11 

.;elieve J te richten 2an: "iqrka Yriendenkring, Postbus 212, !rnst@rdara.
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d. Bij geldstortin_;en per giro (J'o.517717 t/n T:iark:=:t Vriendentring) p;e-f 

lieve 1J op het stro'.)kje 11 BIJ 11 v�n fu,t [iro-.PormuliAr dui�elijk. te ver
melaen, weqrvoor d� stortin� �ordt •rdaan.

e. van de binnence .:omen bijnra{;en zal des'·ewenst �.z.t. VP.r�nt;·1oordin1
.,:orden get,;even.

' 

•



,� � INLICHTINGENDIENST 
, GRONINGEN.-· GEHEIM 
�' No. Zll/v! 

• 

Naar aanleiding van het schrijven van da � 
Centrale Veiligheidsdienst te 's-Gravenhage, No.36298, 
d.d. 22 Juli 1948, betreffende het verzoek om inlich
tingen aangaande H.M.C.A. Bregman en P.H. de Vries, 
kan, na een ingesteld onderzoek, het volgende worden 
vermeld: 

1)(/ PHILIPPUS HENDERIKUS de VRIES, geboren te Groningen 
/ 10 Februari 1915, meubelmaker, wonende te Groningen, 

Cortinghlaan 41, heeft geen vonnissen. Hij komt niet 
voor in de administratiei van Politie en P.R.A. te Gro
ningen. 

De Vries bemoeit zich niet met politiek. 
Tijdens de laatste verkiezing liet hij Zich in anti
communistische zin uit. Ingewijden menen dat hij be
hoort tot de Partij van de Arbeid. 

De Vries heeft tijdens de Duitse bezetting 
vrij langdurig gewerkt in Duitsland. Hij heeft daar 
leren kennen: FRIEDERIKE MARIA KAROLINE ECltERLEIN, ge-. 
borèn te Bad Kreuznach 22 October 1919, waarmee hij op 
20 Mei 1944;1 te Bad Kr�uznach gehuwd is. 

/HELENA MARIA CATHARINA BREGMAN, geboren te Medan (Ned. 
Indië) 13 September: 1922, kantoorbediende, wonende te 
Groningen, Gelk1ngestraat 51, werd nimmer veroordeeld. 
Zij komt niet voor in de administratie van de Politie 
en P.R.A. te Groningen. Zij ia Rooms Katholiek en 
b�zoekt regelmatig de kerk. Zij bemoeit zich niet met 
politiek. Tijdens de laatste verkiezing stemde zij op 
de R.K. Volkspartij • 

Tijdens de Duitse bezetting heeft Helena 
M.c. Bregman geruime tijd verkering gehad met een 

/DUi ts mil1 tair genaamd MENZEL, van beroep orgelbouwer, 
wonende te Beieren. Toen deze militair na de capi tula
tie van Duitsland naar Beieren was teruggekeerd brak 
zij de verkering niet a.f doch bleef schriftelijk contact 
onderhouden. 

Naar aanleiding van een bericht in een plaat 
selijk blad-vermoedelijk wel een jaar geleden- waarin 
werd medegedeeld dat een persaon te Amsterdam -naam niet 
bekend- zich belastte met het verzenden van levensmidde
len naar Duitsland, heeft een bijeenkomst plaats gehad 
van enige personen, in de Harmonie te Groningen. Op 
deze bijeenkomst heeft zowel de Vries als Bregman zich 
beschikbaar gesteld om Zitting te nemen in het plaatse
lijk com1te. Mej. Bregman heeft later correspondentie 
gevoerd met de hiervoren bedoelde persoon te Amsterdam, 
waarbij zij deze correspondentie stuurde naar postbus 
212. Eenmaal heeft zij F.4.- gestort waarvoor, zo haar

g 
werd medegede�ld, een pakje levensmiddelen naar de door

.{� opgee;even miliair r.4E1JZ3I., te Beieren zou worden gezonden. 
Enige maanden geleden heeft Zij de verkering met MENZEL 



.. ' 

• 

• 

2 

afgebroken hetgeen voor haar aanleiding was om ontslag 
uit haar functie te vragen. Dit is haar enige weken ge
leden verleend. Zij heeft geen interesse meer voor deze 
Zaak. 

De Vries heert·z1tting in het comite genomen om 
zijn schoonouders en andere familieleden, die in Duits
land wonen, te kunnen helpen. Het is niet precies bekend 
in hoerverre hij zich thans nog met deze zaak bezig houdt 
doch het is wel zeker, dat niet veel actie van hem uit
gaat. Goed ingewijden verklaren- althans, dat Zij nimmer 
iets bemerken en wel zeker weten dat hij op Donderdagavon 
tiemand voor dat doel in Zijn woning ontvangt. - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -

Groningen, 15 September 1948 • 



/ f �OMMISSARIAAT VAN POLITIE 
V NIJMEGEN
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No 

Onderwerp 

Bijlagen 

ID/296. 

Inli ch ti ngen. 

twee.· 

Nijmegen, l September 1948. 

1 

-. 

Antwoord op : Uw schrijven dd. 22/7 1 48 
No 36298 Geheim. 

Aan: de. Heer Hoofd van de Centrale 

Vei lighei dsdi en
r

:t b 

te Vc'-.-

_[ 

' s-� RAVEN HA GE . 

---�---�-,
=

-?-,�----"ï-
-

j A.':q; l/ r 1 l) t) 

·Ter voldoening aan het verzoek, vervat in Uw bovenaangehaald
schrijven bericht ik U, dat de daarin genoemde Albert Peter George Nicolas 

·"Vierstraete, geboren te Nijmegen, 13 Januari 1915, tuinder, wonende te
( Nijmegen, Diepenbrockstraat No 25, op 21 Augustus 1946 te Nijmegen werd 

ingeschreven, komende van Oràniënburg (Dld); dd. 26 September 1946 werd 
hij afgeschreven naar Lent, gemeente Elst.en vervolgens op 8 April 1947 
opnieuw in het bevolkingsregister der gemeente Nijmegen ingeschreven, ko
mende van Lent, gemeente Elst. 
Hij bezit de Belgische nationaliteit en belijdt de R. K. Godsdienst. 
Hij huwde te Berlijn op 12 September 1942 met de Duitse Margarete Minna 

.,.....-Schmidt, geboren te Gorlitz (Dld), 25 November 1903 . 
Beiden hebben een verblijfsvergunning tot 1 Januari 1949. 

In crimineel en in politiek opzicht is niets nadeligs van hen bekend. 
Zij staan alhier gunstig bekend �n zijn rechts georiënteerd. 

A. P. G. 1'f. Vierstraete is penningmeester van de "Ifiarka-Vriendenkring, 
afdeling Nijmegen. 
Deze vereniging telt circa 5.000 leden. I n  Nijm�gen hebben zich 18 personen 
als lid opgegeven. Hiervan betaalden echter slechts drie hun contributie, 
terwijl de overige weer als lid geroyeerd werden. 
De activiteit van Vierstraete voornoemd is slechts zeer gering. 

Te Uwer oriëntering wordt bijgevoegd circulaire No 9/47 van de''Miarka
Vriendenkring", waarin de- doelstelling dezer vereniging wordt uiteengezet, 

alsmede het April-nummer van het orgaan van deze vereniging. 

YDE CO�OLITIE, 

( J.-;---Th. VeHman) 

v.



,. 

! 

Mia�ka-Vriéndenkring 
Postbus 212 

Ams t er dam. 
No. 9/'47

M I A R K A 

Wat is de Miarka-Vrienden.krin�? 

@ 

1 . 
. ' 

� ·v RIEN DENK a ING . 

.. D�.M.V.K. is een caritatieve organ�satie, in 194.6 gesticht met het 
deel:_ hulp brengen aan noodlij.dendé bevriende ·Duitsers,· evenals de daar 
won�nde Ned�t.landers. . 

· De M.V.K. i� een consequente voortzetting �à.n_ii�j.n � te Berlijn
.opgericht.te Miarka-Eeweging, welke de Katholieke Áctïe ·vorma:e voor de
Nederlande-rs, d:i,..e daar gedurende de oorlog gedwongen tewerkgesteld waren.

·In Kapelaan Ed.Miarka vonden deze Nederlanders een'priester, die daar
hun bestaan door zijn opoff erende ·arbeid dragelijk maakte.

· Het doel van de Miarka-Beweging in Berlijn :we.·.s ·een st�unactie .., zowel
gee ste.lijk als ... stoff elijk. Gees_t.e.J..ij.k.� ... .o..f moree.l,_1!]._ZQV.fil: s!.e ·á.c..tie een bi...i::
·-ct-ra�e· ;i, s tot d.e wède,r�;i,jdse. . .PJl.er.ee,nst,_�mm,i.� 1t.e.r" v.al.k�xen onder _el,ka��.

· �off elijk, in zever dez�� bond ee_11, caritatieve '.hulpactie beoogt ten bate
. _ "Yin de noo dlijdende bevolking in D:µi tsl�nd. 

. - ' 

Hoewel d�. Miarka-Vriendenkring i.s·:�ontstaan als de Kath0lieke Actie 
�van �"-'.) M:\arka.-Beweging in Berlijn, wil dit niet zeggen, dat w'ij thans 

alJ.:een �tholieken in Duitsland willen helpen. Integendeel, onze hulpactie\ 
strekt . zich uit over heel _noo�lijdend �nti-N�.;i A�i tsl�nd. Wij st�i1e� 
zowel Pro�estanten als katholieken en anc:Ïersçl.enkenden 1n de gelegenheid 
hun geestv�rwanten in Duitslan\f te h_elpen. · 

Wij willen in onszelf en in br.ede kr;i,ngen ·van ons volk de anti-chrio: 
:telij_ke _ho�ing. v.a-n haait;· en wrok tegen\:,jver Duitsland omv..9rmen ip. een · 
oa:-:fïfilïartig be�r:i..jpen en lenigen · van vre.em..de nood. . . ' 

Wij willen· door onze hulpactie geenszin� Dui�se_rs steune�, die lid 
,va,rei:i' van· de . Nazi-p�rtij of die zich aan rnïsdaden in kampen· vf be.zette

�-_ gtrl5iëd'ên fiebb.§11 ..schuldig _gemaakt en met reGht de afschuw_ van de.- gehele

· · V'.TErcra-opzich gela den hebben. Wij wiB.en ·d·oor onze caritatieve·· hulpactie

slechts die mensen helpen, van wî.è v�stst:a.a�, dat zij in de oorlogsjaren
geen misdaden tegen de mensheid begaan hebben�

' 

.e kan·zich aans.�uite� bij de M
�

V.K.?
· · ·Iedere�n, die wil meewerken ·aan het doei van onze orga.nisatie; dus.

n;iet all een vroegere Miarka-ledefr, doch ook andere pers�nen, die met ons 
.J.o�l. sympathi·seren, kunnen zich bij onze organisatie aansluiten. En daar"'!'. 
bij denken wij op de eerste plaats aan 1ege�en, die familieleden of 
'.rn1;nissert' in Duitsland he bben. Beide categoriên kunnen volwaardig de M. V. Ko 
ot.suaen. Beide he bö.en deze:lfó.e rechten en ook dezelfde plichten. 

:-- ... chten. 
_..:-. -

rs. De M.V.IC z�l ieder, die aangesloten is, in staat stellen, zodra de 
vereiste vergunning daartoe verkregen is, levensmiddelenpakketten naa� 

D·,.li tsla nd te sturen. 



1 Il �a, De M.V.M!. 1endi f'e!'ied!lek aa.n a.H.en, die inge�chreven staan, de Miàrka-·krant, welke een overzicht geeft, va n de stand van zaken, alsmede berichten over bijeenkomsten, toneelvoorstellingen, sportwedstrijdenenz., welke zij ten bate van dit doel zal organiseren.
Plichten. 

le"' Gezien het steeds toenemende aantal leden van de M.V.K. en de daarmede gepaard gaande oplopende kosten voor organisatie en administratie, zi��het bestuur va n de B.V. K. zich genoodzaakt
i 

onda nks de te waarderenvrijwillige bijdragen, een contributierege ing in te stellen. Om ieder in de gelegenheid te stellen hieraan deel te -nemen, is deze contributie zo laag mogelijk gesteld en wel op f, 2,-- per half jaar, bij vooruitbetaling te volde.en in de eerste maand van elk komend half jaar. Mochten echter leden in gebreke .blijven, da n zal in de tweede ofderde maand van e,lk half jaar over de contributie,. verhoogd met .f. 0, 15 incassokosten, gedisponeerd worden. Deze contributieregeling eaat in op 1 Januari 1948. Zij, die in de gelegenheid zijn onze organisatie boven de contributieuit nog met een vrijwillige bijdrage te steunen en zulks ook doen,blijken begrip te hebben voor de noodzakelijkheid van onze actie.
2e, Voorts verwachten wij van alle aangeslotenen, dat zij hun activiteittonen door het winnen van nieuwe leden, die zich echter persoonlijkof schriftelijk tot het bestuur of de comité-leden moeten wenden.

Een gediciplineerde houding op economisch gebied, door elke vorm vanzwarte handel te negeren en tegen te gaan. Zulks om onze regeerdersin staat te stellen een redelijke distribuering van de voorhandeP. zijnde levensmiddelen in te voeren met de mogelijkheid om bepaaldesoorten levensmiddelen vrij te gev,en ter leniging van de nood in
... 

Dofll van de M. V.K. 

• 

Het doel van de M.V.K. is een bond te vormen om daarmede op collectievewijze vEtn de regering toestemming te verkrijgen een hulpactie voor antiNét?.i Duitsers en Nederlanders i,n Duitsland te organiseren, zij het ook inbE:.p ... rkte mate. 

:·vE.:.:-:ls:.wijze van de M.V.K.

De M.V.K. dient overal in het land bekendheid te verkrijgen. In die plaa tsen, waél.r voldoendE)Óela.ngstelling blijkt te bestaan of waar dezG belangstelling redelijkerwiJze verwacht mag worden, worden door het bestuur één of meerdere vergaderingen belegd, waar het doel en streven n<ldGr.
zal worden uiteengezet. Uit deze vergaderingen wordt een comité van actie voor die plaatsen gevormd, dat, na uitvoerig door het bestuur, te zijn geintrueerd, de verdere propaganda voor haar wconplàats en omgeving terhand neemt. 

Van de ·overige activiteit, zowel van het bestuur als van de plaatselijke comitérs, worden allen, die bij de 1,i.V.K. aangesloten zijn, regelmatig door middel van bovengememoreerde Miarka-krant op_ de »hoogte gehouden,
Namens de Miarka-Vriendenkring

Het Bestuur. 



GEMEENTE-POLITIE BA A R N 

• 

3b?.,ucf 
___ , --" ... -------

1 Volgno. 
• � ... -- . Ba a r n, ............... 16 ... Aug.ustus ... 19.48 .. 

Stationsweg 22b 

GEHEIM• ' 17' AUG, \94� ' Tel. K-2954-2444/45 !;,J;:; 'v 

· ��tr:-1Naar van Uw schrijven dd .• 22 Juli 
Jj.l. No.36a9a, Geheim, betreffende Mevrouw A.Hornsfeld, bericht 

No ....... .3.4.0 .... G. --ïk U het volgende. 
Bijlagen: ------, Anna Eva Maria Hergesell, geboren te Bruck-

-hausen, Dld, op 3 December 1902, wonende te Baarn, Breitner-
straat 22, was van oorpprong van Duitse nationaliteit. Op 25 

,october 1926 huwde zij te Baarn met de Nederlander, Albert HDr 
�feld, geboren te Baarn, 2 April 1900� wonende op vorengenoemd 
'adres. Voor haar huwelijk woonde zij al in Nederlaild. Voorzover 

kon worden nagegaan bedrijt't het echtpaar Hornsfeld geen poli
tieke activiteit. Wat hun politieke oriëntering betret't mag 
worden aangenomen dat zij tot de Fartij van àe Arbeid behoren. 
De vrouw wordt hier gunstig beoordeeld, terwijl dezerzijds op 
politiek en crimineel gebied niets ten hare nadele bekend is. 
Zij behoort tot geen godsdienst. De man is werkzaam als chauf
feur bij een broodbakkerij hier ter plaatse en tevens bezorger 
van "de Volkskrant" en het "Habdelsblad". 

�an de Heer Hoofd van de C.V.D. De Hoofdinspecteur van Polit·e 
J avastraat 68 

te 

"s-GB.AVENHAGE • 
.. ..... .. .. . .. . . ... . .. .... .. ............... ... , . . .. . ·• .. .. .
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POLITIE _LEIDEN 

No. 683. I."D.
BIJLAGE(N) 

LITT. 

TYP. Á • 

COLL. 

Îin dienst 

AAN 

-;:I 

LEIDEN, 12 Augustus 1948. 
Venoeu bij beontwoprdlng datum @ 

11umi:ncr Vl\11 dit 1obrijvcn non te bolen 

.. 

ONDERWERP: Inlichtingen. 

Vetç o. 

. \ 
-

t. 

Naar aanleiding van Uw schrij-ven, d.d. 22 Juli 

1948, No. 36298 geheim, wordt het navolgende gerap

porteerd: 

Bauke van HOUTEN, geb. te Opsterland, 17-1-10, 

van beroep tuinder, wonende te Leiden, Voorstraat 

-/ No. 21, is gehuwd met Johanna Petronella 'RODENBURG, 
-

geb. te Leiderdorp, 6-10-09. 

In l939 is VE;'lll HOUTEN met zijn gezin naar Duits

land vertrokken om aldaar werk te zoeken. Tijdens 

de oorlog i·s hij vrijwillig/getreden bij de afdeling 

�ode Kruis van de ss. Terzake dit feit berust bij 

de P.B.A. alhier van hem een geseponeerd dossier. 

Op politiek gebied is overigens niets ten nadele 

van hem bekend. Zijn naam komt in de Politie-admini�, 

stratie alhier niet voor. 

Politiek is hij georiënteerd op de P.v.d.A •• 

Van acti vi tei t ten opzichte van de vereniging " Mi

a.rka Vrienden Kring", is van hem tot op heden zeer 

weinig gebleken. 

het Hoo�d van d€ Centrale Veiligheidsdienst. 
,Javastraat 68 te 
' s-G 'R A V E N H A G E. 

!000-1 '48 



Inlichtineendienst 
HOOFDCOMMISSARIAAT 

VAN POLITIE 

� 
UT�HT 

UTR.ECF-n', den 1 2 Ä ugt1S t 118 1948 
ILrA/,l4N, 536 1 48

Bijlagen: 
.� 

· - 36298'Bericht op schrijven No. .. . . .. . 

uan ... .22 .. Jul.i ..... 1949 ... 

r -
/ Vo'··- 1 
- I• 

l . 13 AU&. 19�8�-, 

l--·- l A_' �31;iJ 
In antwoord op Uw nevenvermeld 

schrijven doe ik U hierbij een desb1treffend
rapport t?�komen, naar de inhoud wa�rvan ik 
moge ver 'l!lJ zen. 

De Hoofdcomnissaris van Politie, 
• "-:

\ �{y
V": lJJ 

t- -

Aar1 de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst, 
Javastraat 68, 

• ' s G r �-�Q_h_§._g�.

(R van Eijk) 



INLICHTING'ENDI!lNST 

A/14 no. 536'48 
} Miarka-VriendenkriQ_g 

H A P POR T. 

UT�:SCHT 

GE]EI1Vl 

Naar aanleiding van het schrijven van de 
Centrale Veilieheidsdienst d.d. 22 Juli 1948 no.36298, 
betreffende J?f.iehuis, Oor e-n Atteveld, kan het navol
gende worden gerapporteerd. 

De juiste personalia zijn: 
'li.f JOHANNES ANTONIUS DRIEHUIS, geboren te Utrecht 24-7-13, 

van beroep ambtenaar Stadhuis Utrecht, nationaliteit 
':=/ Nederlandse, gehuwd met Hildegard Christine Spiller, 

geboren te Bottrop (Dld), 22-8-16, woner!de Rijnlaan 
78 Bis te Utrecht; 

� JOHANNES GERARDUS ï..:.ARIA ODR, �eboren te Arnhem 23-3-12, 
van beroep banketbakker, nationaliteit Nederlandse, 

c::.f géhuwd met Îijsberta Anna îuaria (Jasman, geboren te
Werkhoven 2 -8-18, wonende Zandhofsestraat 62 Utrecht; 

XJ JOSEPH ATTEVELD, eeboren te Utrecht 2-3-21, van beroep 
kellner, nationaliteit Nederlandse, eehuwd met Elisabeth 

.:::/Koschut, geboren te Bottrop (Dld) 30-10-18, wonende 
Palmstraat 8 te Utrecht. 

Bovenstaande personen zijn allen Rooms-Katholiek en 
zijn ook op politiek gebied deze richting toegedaan. 

Van Atteveld berust bij de P.R.A. te Utrecht een map 
no. 25545 waaruit blijkt dat hij in 1943 gedwongen werd 
in Duitsland te gaan werken en daar in Dusseldorf tot 
de bevrijding als kellner heeft gewerkt. 

In het Utrechts 1üe llwsblad van 13-12-4 7 stond de vol
gende advertentie: 
11 Tu1IARKA VRIENDBW..IBING. 
"De Miarka-Vriendenkring is een charitatieve organisatie, 
"opgericht in 1946, met het doel: hulp brengen aan nood
"lijdende Nederlanders en bevriende anti-nazi Duitsers 
"in Duitsland. De Miarka-Vriendenk:ring wil op de eerste 
"plaats een groot aantal leden werven om daardoor van de 
"regering toestemming te verkrijgen om voedselpakketten 
11 te mogen verzenden, zij het danook in beperkte mate. 
"Met nadruk zij ero1) gewezen, dat deze actie alleen be
"doeld is voor anti-nazi Nederlanders en -3.Jui t sers in 
"Duitsland! Inlichtingen te verkrijgen iedere Woensdag-
11avond van 7-9 uur op de navolgende adressen: 
"J.Attevelt, Palmstraat 8, 
1'J.A.Driehuis, Rijnlaan 78 Bis, beider te Utrecht en 

.::::-1 ''voor Vleuten e.o. J. \foerdeman, Zandweg B187 De Meern. 
•1 Correspondent ie ui tslui 't"ëna t-e richten aan de se er. 
"penningm., de heer Corn.J .hl.Denneman, Geulstraat 8 te 
"Utrecht. 



-2-

"Eve·.tuele bijdragen ktrnnen gestort worden op postrekening 
11 1377 44 Coöp. 3oere nlee nbank Diemen ten bate der Miarka
"Vr iende nkr ing of per postwissel aan de secr.penningm.'' 

De personalia van de secr.penningmeester zijn als volBt: 
J COR�IBLIS JOHAmIBS DE1HT.EMAN, geboren te Utrecht 4-5-1922,

� van beroep bankwerker, nationaliteit Nederlandse, gehu.wd
-t met Anneline Heilscher, geboren te Berlijn 12-4-24, kerk-
-· _;eno"ö'Fschap n.K., wonende Geulstraat 8 te Utrecht. Denne-

man is dezelfde richting toegedaan als eerder genoemden,
ook op politiek gebied. 

Van enige activiteit op politiek gebied valt niets te 
melden. 

In de administratie van de Utrechtse politie komen h�n 
namen niet voor. 

Utrecht, 12 Augustus 1948. 



INLICHTI1iGNNDI 3NST HILVBRsm ... 

No. 1.113. 

Hilversum
(-:

? Au.g�s
}:

s�,948.

1 h-A�.· ;��: �·Ufi1• 

'-· 

, .Ivtet betr ek:King tot Uw sch::ijven, dd. 22 Ju.li 1948, No.
36298, Onderwerp: Inlichtingen 1. J. SCHAAP, wonende Koren
bloemstraat 19 alhier, GEHEIM., bericht de Inl ichti ngendi en st
te Hilversu.m, dat genoemde L.J.SClfAAP identiek is aan L.J. 
SCHAAP, waarvan sprake is in het schrijven van de Inlichtin
gendienst te Hilversum, dd, 15 November 1947, (antwoord op 
Uw schrijven, dd, 7 November 1947, No.22253, Onderwerp: Vr ien
denkring 11MI AR.KA"� naar de inhoud van welk schrijven u. thans 
moge worden veYwezen. 

Ver zonden aan het -·oofd van de Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68 te 's- Gr a v e n h a ge. 

I 



GEMEENTE-POLITIE TILBURG 

No,5841 P.D. 

met 1 bijlage. 
TILBURG? Au@latus 1948. 

Bericht op missive 

d.d.22 Juli 1948
no.36298

· 7 · AUQ. 194!·

Tcrt,-1'J!a11, 

Aan 

Naar aanleiding van Uw nevenvermeld 
schrijven heb ik de eer UEdelgestrenge hierbij be
leefd te doen toekomen een rapport no.30 mijner ad
ministratie, houdende de verzochte inlichtingen be
treffende Naria Sa.Ha. TOLHUIZ�N, wonende te Tilburg 
Spoorlaan no.126. 
Typ.J. 
Coll. 

� 
De Commissaris van Politie, 

-�

de Heer Hoofd van de Centrale 
. Veiligheidsdienst 

�Javastraat 68

te , s-G r a. v e n JJ. e. g P. • 
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§:.E M 'BE N TB - POL I T IE 

. � 
.:, 

,.-
1 T I L B U R G. . �-

No. 30: 

Onderwerp: Inlichtingen M.S.H. Tolhuizen; 

• 

•• 

RAPPORT. 

Naar aanleiding van een s�hrijven van het Bureau Centrale 
Veilighei dsdienst te 's-Gravenhage No. 36298. d.d. 22 Juli 1948 be
�Bffende inlichtingen Mej. A. Tolhuizen, heb ik rapporteur no. 3 
na hiertoe bekomen opdracht een onderzoek ingesteld en U Edelge
strenge hieromtrent het navolgende te rapporteren; 

0J :::.f Maria Sophia Helena Tolhuiz.en, geboren te Arnhem 5 Juli 1 922, 
wonende te Tilburg, Spoorlaan no. 126. 

Zij vestigde zich op 9 October 1945 te Tilburg als leerlinge 
verpleegster, komende van Arnhem en nam haar intrek bij haar ouders 
aam de Spoorlaan no. 126 alhier • 

-::4 Haar vader Albertus Cornelis Wilhelmus Tolhuizen is exploitant 
van het Hotel Roijal aan de Spoorlaan alhier. 

Het gezin Tolhuizen behoort tot geen enkel kerkgenootschap. 
M.S.H. Tolhuizen voonioemd behoort tot het plaatselijk comité

der vereniging "Miarka Vrienden Kring" waarvan het hoofdkantoor is 
gevestigd t.e Amsterdam. 

Deze vereniging zou zich ten doel stellen levensmiddelen-pake 
ten en andere in te zame1en en deze naar Duitsàand te zenden. De 
plaatselijke afdeling zou alhier plus minus 30 leden tellen. 

De laatste tijd zou er echter van deze vereniging weinig acti
viteit uitgaan, daar het niet zou worden toegestaan door de Minist 
om levensmiddelen naar Duitsland te zenden uitgezonderd eenmaal 
zou het zijn toegestaan soepem en bonen te zenden. 

Op politiek gebied is omtrent haar alhier niets bekend en men 
gelooft ook niet dat zij zich met politiek inlaat. 

Het gezin Tolhuizen staat alhier gunstig bekend. Het spreek
uur van gènoemde vereniging dat op elke Donderdag van de week 'rvan 
7 tot 9 uur wordt gehouden is aan de Fabriekstraat no. 1 0. 

Dit pand wordt bewoond door: Leonardus Joàànnes Carolus 
���Heijmans, geboren 1B Utrecht 11 Juli 1885, muziekleeraar met zijn 

ëfechtgenote Maria Allegonda Wiltberger� geboren te Bruhl (D) 7 Maart
,==-! 1887 en dienà zoon Carl August Leona.ra.us Wilhelmus Heijma.ns, ge

boren te Breslau 16 September 1912. 
· L.J.C. Heijmans was tijdens de bezetting en daarvoor leeraar

aan het muziekconservatorium van de R.K. Leergangen aan de Bossche
weg alhier. Daar zou hij na de bevrijding van ons land zijn ontsla
gen daar men hem verdacht van pro-Duits en handel drijven met 
Duitsers in goud en juwelen. 

Op 14 Juli 1947 werd hij voorwaardelijk buiten vervolging ge
steld in aanmerking nemende dat verdenkingen gegrond waren, tegen 
betaling van f1 00.- boete en als bijzondere voo:rwaarde dat hij zich 
als goed Nederlander zal gedragen. 

Aan de Heer 
Commissaris van Poli tie 

te 

TILBURG. 

\ 



De familie Heijmans en de familie Tolhuizen zijn nog al met 
der bevriend en dit is de oo:r:zaak dat in overleg met alkaar 
spreekuren van de vereniging nMiarka Vrienden :Kring" aan de 
van Heijma.ns worden gehouden. De echtgenote van Heijmans is 
genoemde vereniging. Men gelooft niet dat Heijmans zich met 
bemoeilli. 

In de omgeving van de woning van Heijma.ns heeft menx nooit ge
merkt dat er veel bezoek bij hem komt. 

Betreffende M.S.H. Holhuizen kan ik rapporteur nog vermelden 
dat zij alleen zitting heeft in het plaatselijk comitè der verenig
ing II Miarka Vrienden :Kring" 

Waarvan door mij maar waarheid is opgemaakt dit rapport. 

Tilburg 2 Augustus 1948

I.D.
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Leeuwarden, 2 .'\..u�1.1Stus 19 8. 

1 e \,_ vr't: J .L. <:icho:t':relmeE: r, 

� 
®, -

Volgnn 
ülcle1;.alileën 117 te Leeu.1u.rc1Gn. 

... it,1oord ou: f!A7 
1..,.; sch:tijvën d. 6.. 22.7.1948, No. )629B. 

-

,.,. 

'. ,,4. AUS. ·1948· 

àls antwoord. op Uw bo\rena.::..ngehae.ld schrijven, .1.1eb ik de 
e"r U het vol"'enc.e te be:..ichten: 

><-1 Jelmer Lieu11e bC:!OF .. ?ELl.Z-..-R, "�ebo1:en te Le..;uv.arèen, ü ,-·u i 
19�3, zoon .. Vl;;:,11 Do�:-e eb.of·, elrn1;..c:r en Lukje Huisri.in, . onende 
uL"et·alileen ll 7 te Lecuv.rt.rc en, sta .t in deze ge'l"'le ntc :niet on-
1.msti.; bekend. 

Ha è.e R.K. L.,.�_e1·e chool cloo:rlopen te heboen, behe lde hij 
het I�ulo-diJ?lome. -�. up school 6ar hij 1)12.. Jk een b eh >01•lijke in
telli_;enï:ie te be;..i -c .... en. 

Hij trad op 7 .,_'cbruari 1938 als r-1agazijn'.lediende in dienst 
bij d.e ll-ebr. es era, �root!�andelat:...rs in t..,·icotases te Leeuwarden. 

In de ....... �. ..�anspo Ltarbeiders'üond, -... rvan hij lid Wi..i.S

gewo�cen, 'uekleedde hij al vrij spoedib een oestuu:cs:i:"unctie. 
In ila.nuari 19Ll..3 werd hij c1001: .uet üewestelijk __ rb eidnbu

reau te L -'u,.rarden te werk _;estel d in Duitsland. - ij we:r-kte 
c\:..�r tot 30 "tu u::,tus 1946 als textiela.rbeider bij clz firma :'.iunne 
te :6randerJ.mr5• -olgens zijn ver�larin6 ue:i:·d. hij door de .Russen 
uit Ï:lranëtenbu1. 1° v-ei�ïfijde:rd. ü:p he-� oGenhlik is hij als mabazijn
bediend.e in dienst bij ,., tateTI"a' s 'utol'ï}abielbedrijf te L0ew. u.rè en. 

Op 2 Juni 194� trad hij te Branclenburg in b.et hm eli k me-c 
dde ::)uitse Ilse nerta :.:inna ru.Üller, eboren te :Grc:U1denb1.u·s, 26 

Juni 19�1. Eet echtpaar ,_,chofr'el:·'e..::.r- 1.i.ller he. ft 1 kind • 
.. et 0ezin Sc.o.oI'J..el:meer belijd.t de .... K. c;;oà.soienst. cnof-

1 ... el!TJ.ee:r is lid van de .ILl . .2. 
Sc:hof'felP'1eer plaa: et... t zichzelf gaarne op de voo1\_;:.·ond. Ei j 

è.oet i1et vo �rkOiiJen of' verschillende NeclerL:.mase Consuls in 
Lui vS18ld ·cot .sij·.1 pe\'Soonlijk.e v1:ienèen behoren . .:.rijn be1,e-
1�i.nui::..n �1oeten dik:"l;ijls me-.:; en !rnr:.€ltje zo:1.t ..:,enomen ;;ro:rden . 



COMMISSARIAAT V At,.! POLITIE 

DEVENTER 

No. 2863 e DEVENTER, 28 Juli 1948. 
Bijl.: 

,-

Verzoeke bij do beantwootding l 
van dit schrijven No. en dotum Aan de Heer Hoofd van de Centrale 
aon to halen. 

G. 

• 

• 

L 

Veiligheidsdienst 

Javastraat
�

� 
\\cltir,"> 

's GRAV E N k GE. 1 
- - - - - - ..: il-! jUll 1941 l

_____... - ,,.. _ _J_.. ,i 

ACt . // .2.z.,;

Naar aanleiding �an Uw sc;:-ijven dd.22 
Juli 1948 No.3629é:heb ik de eer U te be-f� richten,dat MARINUS OOSTERVELD,geboren te
Gorssel 10 Juli 1922,van beroep bakker, 
wooende te Deventer,Gooierstraat 42,de 
Nederlandse nationaliteit bezit.Tot op he-
den deed hij niet van enige politieke be-
langst.è.ling blijken. 

Op 3 Maart 1948 is hij te Deventer bij 
volmacht in het huwelijk getreden met de 

/'r Duitse ANNELIESE AGNES SCHMIDT,geboren te 
Hagen-Haspe 8 November 1923.Zijn vrouw 
vestigde zich op 9 Juli 19�8,komende van 
Hagen-Haspe,te Deventer.Voor haar komst 
naar Nederland was door de Rijksvreemdelin 
gendienst toestemming verleend. 

Hij heeft zijn vrouw tijdens de oorlog, 
toen hij verplicht in Duitsland was tewerk 
gesteld,leren kennen. 
coll. {"" .J --- De Commissaris van Politie, 

---- ;f,h �/ � 
/·�.:.---

____ 
200) . 79 . Juni 1947 (0) 



MlNISfERIE VAN ALGEUENE ZAKEN. 's...ORAVENHAGE, 4 Octobc� 1948. 
� 

No. I Q.36298 

.Jllienderwarp a Rappel. 

VI. RD.3 GEHEIM 

Hier-mede moge ik U mijn schrijven no.36298 a.d. 
22 Juli 1948 1n herinnering bren�en, uaarbi3 ik U
verzocht mij te willen doen inlichten de ''Miarka 
Vriendon !(r,ing". . -· 

llát spoedige beantwoording zult U mij nee� 
verplichten. 

Do Heer Hoofdcommissaris 
é':1 Politie

's • G r a y e n ,b a 8 fu,

Het Hoora·van de Dienst, 
voor dezei 

J.G.Cra.bbandam.. 



•s-ORA�HAGE, 4 Octobe� 1948.
,. 

GEHEIM 
. VI. RD.3 

Hiermede moge ik U mijn schrijven no. 36298 èl.d. 
22- Juli 1948 in herinnering brengen, waarbij" ik U .
ve1'zocht mij te '\'d.1len doen ,inlichten omtrent 0de
l'Iio:rka-Vrienden Kring". - ... ,...

M"êt spoedige beantwoording Eu1t U mij ten zecrsto
ve:cplichten. 

· -

Hot Hoofd van dè Dienst, 
voor deze: 

-- ... .

�e Heer Hoofdçommissaris 
- van Poli tie

te
·E i n d h .o ·11 e n,

/ 
.. 



• 

B. 36298

Inlichtingen. 

GEH�Ita 

22 Ju:J.i 8. 

lliereede heb ik de eer U te bö�icbten dat _g�cnw A,Horn§f�l_q, 
wonende Breitnerstreat 22 te Unent, behoori tot het Ilaatsel�jk& 
CoJni té dor Ve:r. 11.tiarka Vrienden Kring 11 ; 

AQ.n genoeFid adres wordt voor ho.t publiek spreekuur géhouden op· 
VriSdng.avond 7•9 uur. . . 

· . 
I!t moge U ve!'zoeken mij \iel in kennis -te ,111len doen stellen 

eet äe p��sona�ia,' politieke óriëntering c.q. activiteit en verder 
van bela..-rig zijnde gegevens betreffende gcnoende persoon. 

' I ÉET HOO J.,D VAlJ DE CEl:TRALE 
VE!L1GliEIDSDISNSî, 

- l namens deze:

. De Heer Tioofdinspecteur van Politie u. 
te · · . · 

.
r

RN. 
J.G"C�nbbender.

,, 



• 

'(JJ. 22 Juli a. 

B • .36298 / 

VI, RD,3 G C B D ! !T 

Inlicht�an. 

Hior: odo heb :tk de eor U te berichten, dot t "Oosterveld, Gooie:i:
st.:eaat 4·2 te Uuent, beho.01•t tot hot P.lao.tselijlt CO!JJ.1td clcr Voreniging 
"tiiarlca VriQldon !�ing". 

Atul g�n<X?I d. ndros wordt vool' hot publ;Lêk spreelmur cehoudcn op 
Donéi.e:t'dw;..i.e.vonQ 7-9 UtU'o 

Ik mo:o 'J verzoeken mij tJel in kennis to ,-::tllon doo..Tl steJ.len met 
de peraonQl.ia, pölitioke oriëntering c.q. octivitoit en vorder vnn 
bolnng zijndo teceven� botretfende genoetde porsoou. 

�IL'T lIOOFD V tu , D� v ,l ,:. '.sü. V,,..--"1'01 ....... T"'\,?'!';'\l :r.t �lJ.o..\. ....,,,>J'.JJü;.,, • ,..>J:. o 
norano' dezo s 

De Heer Co mi��aris von folitie 
te 

./ -�f.rER. V 

� •, 



B. 36298

vr. rw.3 

Q...!!HEif 
> 

!nlicht:lngen.

· .Rie.:r·node heb :tk ae eer u te berichten, dat J .t. yçrl�l,'J::, T1on.
Jan Hollanc!el'straat 64 te Uwent, behoort tot het l)Ïnatso ijl,;: Comité 
der Vereniging 11:t:iar�a Vrienden Kring". 

Aan genoemd �dre s nordt voor het publiek sp:reet.."Uur gehouden op 
Donderdagavond 7-9 uur. 

Il: r1oge ü v01·zoeken oij wel in kennis te willen doen stellen :met 
ä.e per.sonalin, politieke o;rienterin,g c "q,,. activiteit en we!•der von. 
belong zijnde gegevens botreffen�e genoemde persoon. , 

HE'l' HOOFD VAN DE CDl'r:fRltLE 
VEIL!GHDIDSDIENST, 
l'lalï'.ens deze : 

De Reor HQQfdcot:mis�aris vqn Politie 
te 
E!NDHOVEU. 

J.G.crabbe:ndam. 

t 



• 

-

22 Juli 

Q E HE 

mlichtingon. 

Hier·· ec.10· heb ik de eér U te berichten, dat P.H.de Vr�.es, uon. 
Cortinghla.an 41 en !!:.: · .c .A.fü•egrnnn! woil.Gelkil.'1gestraat �l, citlen 
te Uwent, be'101·on tot het l"laatseb.jk_Cornitó àe1• Vet-. "l'ia:r�a \rmnden 
K:eing n. /ian cenoe:i'1de adressen wordt voo1" ne·c publiek sp:reeiruu:r. ge
houden op Donderdagavond 7-9 uur. 

Ik moge U verzoek011 i:lij wel ü1 kennis te ,,illen doen stollen 
met de perso�..alin, politi�..ke oriëntering c.q. activiteit en verder
van belang zijnde �egevens betreffende genoer.-de personen. 

De Heer Hoordcorränissaris van Politie
�e . 

/ GRONINGEN. \ 

' 

HET JIOO lil) \Tfl.N Dr: CEL"TRALE
VEIT.IGUEIDSDIENST, 
namens deze: 

J.G.Crabbendan. 

8.



B. 36298

VI. lU) • .3
G-EREIP

22 Juli 8. 

· Inlichtingen.

/ ' 

" 
W.err-ede neb ik de eer· U te berichten, dat de

hiel'onder genoEµ:1de p·ersonen. beha.ren tot .het Î'làat
sel:i.jk Comit� der Ver. 1JJ:iarka, tr±>ienden Kring". 

Aan genoerae adressen t;ordt voor het publiek 
spreekuur ge�ouden op Donderdagavond 7-9 tn1r. 

E.J.H.von Putten, Gasla311 56; 
�.van Druten, van S�indens�r�at 24; 
J .Jehee, Hendr.i1� Zwaardek:r...0011straat 195; 

n.spaa11s, Ruysdnelstraat 1�;
P..F.A.Klaris, v.Zuyle� v.Wijeveltstraat 9. 

Ik noge U verzoeken nij wel in kennis te nil
lcn doen stellen me·t de personali&, politieke 
oriëntering e.g. activiteit en verder van belang 
zijnde gegevens bet�eff.ande genoemde personen. 

HEî liOOFD VLUl l>E CEI\TBALE 
VEIL�GHEIDSDIEUST, 
nalllens d,ez ei 

J.G.Crabbendam • 

De Heer Hoofdcomtnissa?i� van rolitie 
te 
DEN HAAG. 

,,. 

' 
' 

,. 



22 Juli 8. 

B. 36298

VI. GEHEll'l 
/ 

Il� ... ', \ �\ 

Inlichtingen. 

liier!'1ède heb ik de eer U te berichten, dat 1•J .§gho1E., \-;on.
Koxcnbloe .st1•aat 19 te Uwent, behoort tot het I·laatse1ij1.:. Co:.d'èé 
der Vs?. tt ... ia.rka Vrienden Kring". 

1"o:n genoemd adres ,mrdt voor. het publiek spreekuur r·choud:èn 
o� Vrijdagavond 7-9 uur.

'-'· 

Ik t oge U verzoeken m;ij nel :ln lcennis te willen tloon stellen 
oet de pc:rsonalià, politieke oriëntering c "q. activiteit on ve:r·dor 
van bclruig zijnde gegevens betreffende geneer.de persoon.
, • 

IIBT UOO FD V Af. �;; C...;i�TRALE 
VEIL!GITLIDSDI:...lo'T, 

De Heer Comrfr.��ris 
te 

. RJJ"V •}RSUM • I V 

Va.'1 Folitie 
1 nru ens dc"'s:
l 

J .G.Crabbendar.1. 



22 Juli 8. 

B. 36298

• In11.chtineen.

Hic1·r-ode heb ik de eer U te bo1•ichten, dat J.L.Schoffe:L eoT,
won.Olde Galilcen 117 te Uuent, behoort ·tot het ïîëatsclijk Co7iîté
der Ver. ,._.î�rb:a Vrienden Kringu . Aan genoer.:d adres wor.dt voor· het
publicJt spreel71.1ur gehouden op Donderclagavond 7-9 UUl'.

ïk mcge U verzoc1':en nij ,1el in kennis te w:i.llon doen stollen
met de 11erso�'lalic.

7 
politieke ori�ntering c.q. activiteit en verder

van-belan� zijnde geeevens betreffende genoecdG 1>0:rsoon •.
HET HOO J..î) V J\!"1 DE GEI�RJI.LÉ 

� VEILIGlfilIDSD!EîtST, 
namens deze: 

De Heer Comwissaris van Politie 
te 
LEEUWARDEU. 

,
J.G"Crabberidam. 

/ 



. · VI. ?J) .3 

• Inlichtinsen.

GEHEIF,f 

Hiermede heb 1k de eer U te be�ichten, dat H�van Hout911, won. 
Voo1>st:i.�aat 21 te Uwent, behoort t:ot het I laatselijk Comi·bá. der 
Vereniging 11.1 :i.ä.l'1ta Vrienden Kring". 

Aan genoe d ndl',.es 'WO:i:'dt voor het pu.bU.ek spreekuur ge:touden 
op Do11de�dagavond 7-9 uur. 

Ik moge û verzoeken mij wel in kennis te willen doen· stcllèn 
met de personalia, politie�;:e oriënteI':ing c.q. act.:viteit Gn ·ver
der van bele.w; zijnde gegevens betreffende genoerde_.p�rsoon. 

De Heor Comcissaris van Politie 
'te "' 
LE.,..DEN. J 

' 

· nm roo:ro Viu: ou er: ,l. .. �n.
J... VB:C L!GHLIDSD W ST, 

rim:tens d-eze: 

.J .G.Crabbendam. 
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22 Juli 

v:. IID.; 

Inlichtingen.

Riormede 11eb ik de eer U te berichten, dat A, Vie:rs,trneten, 
v,on. van Diepcnbrockstl'.:!.at 25 te Uwent, behoort tot ·het Plaat-
sclijk Conité d�r Ve;cenjginr, "1 iarka V1"ienden Kring". 

Aan eenoe: cl ad1•es \'ior<.lt voor het p�bliei: ,i:;p1"cckuu1" �ehc,:i.
den op Donde1"<i.nga.Yond 7-9 uur. 

Ik moge U ve1·zoeken ndj ,:iel in kenn5-s te TiiJ.1cm cJoen stel
len :met de l)Ql'sonO.lia, politieke oriënterir:g c ;q. activiteit en 
verdor var.1. beJ.ar;ig zijnde gegevens bet1•effe11de genoemde perBoon. 

EET 1100:?J) VAN DIJ ci:ati..P..A..:a::;,
�VEIL1G1ICID6DIElisT, 

namens deze i 

De Heer Commissaris van Politie
te, 

, 'JUEGEN" ij 
J.G.Crabbendam.

8.



22 Juli 13·.

B. 36298

GB' HE I U 

Inlich�ingen. 

H:Lermodc heb ik de eer U te ber�.chten, ç.at H;r: .A.4.,plhu"i�!h 
won. Fabrieks'liraa:i; lO te Urient� behoort "'Got hot PJ., �t�el::i.jk CooZ1.t�

. der Var.cru.gins ••. :·ur1.:-a Vrienden Kr:i.ng i!. Aen ,genoemd aàJ:es Wbl"C!t 
voor' het pu�1ic� . ..;_preekuu.1' geho1tdon van 7-9 11m. .. den DonderdP{;s•
avonds. 

ik I:lO[!e t7 ,,.e"'.::. oelteh Lij .wel in l··ormis te :r.iillen doèL stéîJ én 
· met de ;,e1"sonu.1i ..... , politiel..c 0riöntei'::.ng c .g. ae.:tiv:t"G�:it 01" V:el;Gi.er
ven bn1nn,g z=. nde gecèvens betre fondc gcmoe::....t:0 persoon. 

· �= Heer Commissaris ven Politie. -·,

TILBURG" iJ,

. .
J.G.Crabbendem • 
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B. 36298

VI. P.J) .,; •
' '  

G E H El I M 

Inlichtingen. .-FiïGËBOt\�\ j 
l.....i :a,ps0'Jbd"* • -

' ' 

,, 

. Rierl1lede heb ik de ee!' U i;e berich-èen, dat de 
hieronder genoende personen behoren tot het Plaat
selijk. Comitê der Vereiligi.ng ti�üarka Vrienden .K:ril'lgu. 

�an genoemde udressen wordt voor hot publiek 
sp:reoku.ur gehoud�n op ,1oensda8avond 7 - · 9 uur. 

J.A"Dri�h1iis, HijnlEJ.an-78 bis; 
J.Cor, .Zandhofsestraat 62;

JoAtteveld, Falmst?aat 8.

Ik moge U verzoeka.'l mij wel in .kenn:Ls ta wilJ en 
doen stellen r.et de personaliä, politieke oriëntez•ing.
c.q. a�+.iviteit en verder van beláng'zîjnde gezevons 
be·treffendè gonoer-de personen. 

HET HOOFD Vf1-It DJ;! c:.::r,x1-u�u; 
� VEILIGBEIDSDTISPS�, 

,, namens ,de.zo:

I; 

J.G.Crabbendaro. 

,.Jà: Heer Hoofdcommissaris van Poli tie 
Il

UTBECHT.' 
. 

V 

,. 

.. 
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i." I A R K A V R I E N D E :t-! K R I 1T G 3-2.·� A \ ,9� \

•. 1.!:'-l-_j6tj�J 

AFSCHRIFT. 

JJ.AT IS DE -�IARKA VRIENDEN IQli.ID.? """" 

De �i.V.K. is een caritatieve organisatie, gesticht in 1946 met 
het doel: hulp brengen aan hoodlijdende bevriende Duitsers en de in 
Duitsland verblijvende Hederlanders. De H.V.K. is een consequente 
voortzetting van de in 1942 te Berlijn opgerichte Miarka•Beweging, 
die de Katholieke Actie vormde voor de Nederlanders, die daar geduren
de de oorlog gedwongen waren tewerk gesteld. In Kapelaan Ed.Liarka 
vonden deze Nederlanders een priester die daar hun bestaan door zijn 
opof:erende arbeid dragelijk r:1aakte. Het doel van de Liarka-Beweging 
in Berlijn was een steunactie onder de Nederlandse jo:0..gens in Duits
land, om hen te del.enen en te helpen, om hen zov,el geestelijk als 
lichali1elijk gaaf en gezond te houden. 

Het doel van de t iarka Vrienden r"ring is ,:,ederor een steunactie -
zowel geestelijk als lichaI11elijk. Geesteli jl{ of 1 oreel in zover de 
actie een bijdrage is tot de wederzijdse overeenstemi:ihg der voLkeren 
ónder elkaar. Lichar:1elijk of stoffelijk zover deze bond een cari tatie
ve hulpactie beoogt ten bate van de noodlijdende bevolY.ing in Duits
land. 

:Ioewel de : iarka Vrienden rring is ontst2en uit de I atholieke 
Actie· van de T:iarka Beweging in Berlijn, wil dit niet zeggen, dat wij
tha1s alléén katholieken in Duitsland willen helpen: 

ILTEG::!i'IDEEL: onze hulpactie strekt zich uit over heel noodlijdend
flnti-nazi-Dui tsJ.a.rid: \'Tij stellen zo,•iel katholieken, als protestanten 
en andersdenkenden, kortoro iedereen in de gelegenheid hun geestver
wanten in Duitsland te helpen. 

-.fij willen in ons zelf en in brede kringen van ons volk de anti
christelijke houding van haat en r1rok tegenover Duitsland or'vorrnen 
in een barmhartig begrijpen en lenigen van vreemde nood. 

Hij r1illen door onze hulpactie geenszins Duitsers steunen,die 
zich aan misdaden in kampen of bezette gebieden hebben schuldig ge
::::aakt en net recht daardoor de afschuw va..l'l de gehele wereld op zich 
hebben geladen. îlij willen door onze Ct:µ'itatieve hulpactie slechts die 
mensen helpen, van wie vaststaat dat zij in de oorlogsjaren geen mis
daden tegen de mensheid hebben begaan. 

DOEL VAK DE lJIARKA VRIENDEN KRING. 

Het doel van de Miarka Vrienden Kring is een bond te vormen om 
daarmede op collectieve wijze van de regering toestemming te verkrij
gen een hulpactie voor anti-nazi-Duitsers en lfoderlanders in Duitsland 
toe te staan; zij het ook in beperkte mate. 

";f.2,';J�:iiT JZE V Af: DE T�IARLA VRI:Sl1):CF I'RING. 

De-I .V.K. dient overal in het land bekendheid te verkrijgen. In 
die plaatsen, waar voldoende belangstelling blij!;:t :be bestaan of waar 
deze belangstelling verwacht wordt, worden door het bestuur één of 
-·eerdere vergaderingen belegd, waar het doel en werl: van de L1.V .K. 
nader zal v,orden uiteengezet. Uit deze vergaderingen wordt een comité 
van actie voor die plaatsen gevormd, dat na uitvoerig door het bestuur 
te zijn ge1nstrueerd dé verdere propaganda voor haar woonplaats en 
omgeving ter hand neemt. 

Van de overige activiteit zowel van het bestuur als va..l'l de plaat
selijke comit�'s worden allen, die bij de .·.v.K. zijn aangesloten, 
regeJ..niatig door middel van de l:iarka-krant op de hoogte gehouden. 

- 2 -
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WIE KAH ZTCH A.ANSLUTTEN BIJ DE i • V.K.? 

I�DEREEN, die wil meewerken aan het doel van onze organisatie; 
dus niet alleen vroegere Miarka-leden, doch allen, die mee willen werken 
de nood ±n Duitsland te lenigen, kunnen zich bij onze bond aansluiten. 
En daarbij denken wij op de eerste plaats aan hen, die familieleden of 
kennissen in Duitsland hebben. Beide categoriën kunnen volledig de 
I C V.K. steunen. Beide hebben dezelfde rechten en ook dezelfde plichten. 

P.EC3.TEN: 

1. De: .V.K. zal ieder, die aangesloten is, in staat stellen, zodra
de vereiste vergunning daartoe verkregen is, levensrd ddelenpakketten
naar Duitsland te sturen.
2. De :_.V.K. zendt periodiek aan ieder, die aangesloten is, de
t::iarka-ltrant. :/elke een overzicht geeft van de stand Vé1ll zaken, alsmede
berichten over bijeenkorrsten, toneelvoorstellingen, sportwedstrijden
enz., die ten bate van het doel zullen ,1orden georganiseerd •

1. Gezien het steeds toener'lende aantal leden van de : • V .r.:. en de
daarmede gepaatd gaande oplopende kosten voor organisatie en admini
stratie en deels op verzoek van velen van onze leden is het bestuur van
de =·.v.K. genoodzaakt? ondarLKs de te waarderen vrijwillige bijdragen,
een contributie-regeling in te stellen. Om j_eder in de gelegenheid te 
stellen hieraan deel te nemen, is deze contributie zo laag mogelijk 
gesteld en wel op f .2,- per half jaar; bij vooru:i.tbetaling te voldoen 
in de eerste maand van elk half jaar. r·ochten echter leden in gebreke 
blijven, dan zal in de 2e of 3e maand van het half jaar over de contri
butie, verhoogd met f.0,15 incassokosten, worden gedisponeerd. 
Deze contributie-regeling gaat in op 1 Januari 1S48. 
Zij, die echter in de gelegenheid zijn, onze organisatie boven de con
tributie uit nog met een vrijwillige bijdrage te steunen en zulks ook 
doen, tonen begrj_p te hebben voor de noodzakelijkheid van onze actie. 
2. Voorts verwachten wij van allen, die aangesloten zijn, dat zij hun
activiteit tonen door het winnen van nieuwe leden, die zich echter zelf
persoonlijk of scbrif'telijk aan het bestuux of de cómitéleden moeten
opgeven.

3. Een gedisciplineerde houding op economisch gebied,door elke vorm
van zwarte handel te negeren en tegen te gaan. Zulks om onze regeerders
in staat te stellen een redelijke distribuering van de voorhanden zijnde
levensn:iddelen in te voeren Lt1et de mogelijkheid Ol'î bepaalde soorten
levensmiddelen vrij te geven ter leniging van de nood in Duitsland.

MIARKA VIU.SiIDEh KRiifü 
Het Bestuur. 

no.9/47 
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AFSCfIBIFT. 

"PLAATSELIJ:..E COMITé 'S11 der Ver. "MIARK.A VRIENDEN-KRING11 

Ten behoeve van onze leden laten wij hieronderstaand een overzicht 
volgen van de verschillende "P.-C.'s 11 in Nederland met vermelding 
van dag en uur, op welk deze comité's voor het publiek spreekuur 
hebben. 

DEVENTER 
Donderdagsavond 7-9 uur 

ED DHCV'.J:l\ 
Donderdagsavond 7-9 uur 

't GOOI 
Vrijdagsavond 7-9 uur 

1 s-GRAVEfiiAGE
'Donderdag 7-9 uur 

GRONINGEN 
Donderdag sa vond 7-9uur 

HENGELO 

Donderdagsavond 7-9 uur 

LEEU-JA...BDEN 

Donderdag sa vond 7-9 uur 

LEIDEN 
Donderdagsavond 7-9 uur 

· KIJ1.EGEi'T

don,derdagsavond 7-9 uur 

TILBURG 
Donderdagsavonds 7-9uur 

UTRECl-3.T 
Woensdagavond 7-9 uur 

-1 lil.Oosterveld, (/ 
Gooierstraat 42 •

.... , J .L.Verkerk, /)Jan Hollanderstraat 64. 

,.., L.J .Schaap, , / 
Korenbloemstraat 19, Hilversu.r:. 1/ 

• ·I I evrouv, A.Hornsfeld,
;/ Breitnerstraat 22, Baarn. 

1-' C.C.Bender, Wet'è;ingplein 20 • 
• •E.J.H.van Futten, Gaslaan 56.
,,, J. van Druten, van Sv1indenstraat 24.

J .Jehee, Rendr .Zv1aardekroonstraat 195. 
-w.Spaans, RuysdaelstPaat 18 •
.,. P.P.A.Klaris- v.Zuylen v.:t-Tyeveltstr.9.

- 1 P.H.de Vries, Cortinghlaan 41. � .,, H.l'. .C.A • .3regman, Gelkingestra.at 51.

.,. G.Franke, Bergweg 16. tl

,,J.L.Schoffelmeer, Olde Galileen 117. 

- 1 H.van Houten, Voorstraat 21. V
,....,, A.Vierstraeten, van Diepenbrockstr.25.;) 

" I Tu ej .A.Tolhuizen, Fabriekxstraat 

�, C.J.I .Denneman, Geulstraàt 8. 
, J .A.Driehuis, RijnJ_aa.n 78 bis. 
.,. J.Oor, Zandhofsestraat 62. 
/ J.Atteveld, Falmstraat 8. 

10. IJ
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Del.ft,2 
z;ichlje 

Verslag van de op Vrijdag 30 danuari 1948 te Delft 

gehouden openbare bijeenkomst van de Miarka 

·I Spreker:Lesker,nadere gegevens onbekend.

Vriendenkring. 

Aanwezig: 18 persor:en 

Zaalcap�citeit:140 pe rsonen. , 

r n _ f 

1" z ".J,tf' 

Te omstreeks 20.15 uux opende Lesker de bijeenkomst en zette 

daarbij het doBl van de organisatie uiteen.Hij zeide,dat de 

M. V •. Leen organisatie is, die in 1946 in het leven geroepen

was,om steun te verlenen·aan die Duitsets,die tijdens de oor

log de Nederlanders,die in Duitsland werkten,hadden geholpen. 

Hij wees daarbij op de grote verdiensten va n de Duitse kapelaan 

Miarka,die zoveel had gedaan voor de in Duitsland werkende 

Nederlanders,net welk werk hij in 1942 vanuit Berlijn was 

begonnen. 

De hulpactie zou ten doel hebben ·in d e toekomst levensmidde

lenpakketten naar Duitsland te zenden,waarbij gewerkk zou 

worden aan d e  hand van ur6entielijsten . 

De hulpac�ie zou allee� bedoeld zijn ten behoeve van anti

Dai t sers en zeker niet ten behoeve van Dui tser.s, die zich ah 

oorlogsmisdadigers hadden misdragen. 

Sppeker zeide, dat de .'11. V.K. ook een band wil leggen tu.ssen 

de destijds ui tge zond enen, teneinde daBrdoor op coll,,, ctieve 

wijze,na verkregen toestemming van de regering,een hulpactie 

op touw te zetten. 

De gehele uit· enzetting van Lesker,had een zeer stantelig 

karakter. 

Een der vrouwelijke êanwezigen,een bekende moffen.leader te 

-'� Delft,waarom er zo weinig mensen aanwezig waren.
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Zij was,zeide zij,op �en bijeenkomst te 's-Gravenhage geweest, 

waar zqveel mensen waren,dat duizenden teleurgesteld mo esten 

worden.Een andere b ezoekster, een e,enatura.liseerde Duitse, sprak 

haar misnoegen uit,over het f eit ,dat alleen in Nederland de 

mogelijkheid pakketten Dtar Duitsland te zenden,nog niet aan

wezig was. 

Een derde besoeker sprak zijn wantrouw en uit tegenover de 

M.V.L. en zag er.niet veel heil in. 

De sprekers werden door Lesker beantwoord,w'" arna hij te 21.15 

Ullr de bijeenkomst sloot. 

E�r werd e;elege1.1heid gegeven zich als lid van de M. V.K.op te 

geven,waarvan voor zover kon worden nagegaan,2 a 3 personen 

gebruik maakt en. 

Het geheel had een ordelijk verloop. 

I.D .Delft
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Onderwerp; Vergadering van de ;,, J, ,If, 
Micrka Vriendenkring. � 
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'vV � __. .h. o v '"'J. Z.l C ll u "' 

p r _ H ..lat.u.Lu · ó fcH: 1948
üp Dinsdh� !"ïdanuarr 1948" te 20.uO uur, werd in hotel 

'Royal 11 aan de Langestraa t no.16 alhier een openbare vergade
ring gehouden van de 11Miarka Vriendenkring". 

9 16 
Aanwezig: 2.5 personen (mannen en vrouwen) 
Zaalcapaciteit: ongeveer 4.50 personen. 

Spreker�. I�iarinus J'.J:!'.LESGER, geboren te .msterdem, 3 Decem
ber 1921, wonende te .msterdam,Pieter �artstraet 
no.10.5 en 
Johannes .l:i. 1,. SNIJD.ii:R, geboren te i.msterdam, 7 u
gustus 1923, boekhouder, wonende te ...msterdam, van 
Goghstraat no.8. 

Omstreeks 20.1.5 uur werd deze vergadering door een der spre
kers geopend.In zijn hierop gehouden rede gaf hij te kennen, 
dat het doel van de Miarka Vriendenkring was em. hulp te bren-

�gen aan noodlijdende bevriende Duitsers en de in Duitsland 
verblij"it"ende Nederlanders.Bij voorbaat gaf hij evenwel te ken 
nen,dat het thans nog niet mogelijk was om levensmiddelen
o&kketten naar Duitsland te verzenden,daar hiervoor nog geen 
toestemming was verleend. del had men reeds met verschillende 
personen overleg gepleegd,doch tot een besluit w�s het tot 
heden niet gekomen.De aanwezigen,die dan ook speciaal voor 
dit doel de vergadering bezochten,moest hij in deze teleur
stellen. 

�preker zette vervolgens uiteen onder welke omstandigheden 
de Neder landers,wuaronder ook hij,die tijdens de bezettin� 
weren gedeporteerd,in Duitsland moesten leven.Gedurende hun 
gedwongen verblijf in Duitsland vonden deze Nederlanders 
Duitse vrienden,die hun in woord en daad de helpende hend bo
den.uij waren bij deze vrienden welkom en werden van voedsel 
voorzien.Thans,aldus spreker,lijden deze vrienden en hun kin
deren gebrek.Velen van hen leven in nrmoede en zullen omlto
men indien niet de helpende hand wordt geboden.Het is thans 
onze plicht deze vrienden behulpzeam te zijn en hen iets te
rug te geven van al het goede dat wij ontvingen. 

De thans bestaande Miarka Vriendenkring is een voortzet
ting van de in 1942 te Berlijn opgerichte Miarka-Beweging, 
die ten doel had om de Nederlandse jongens in Duitsland te 
dienen en te helpen.Deze Mierka Vriendenkring,die .5000 leden 
telt,wil thans een hulpactie voeren om Duitse vrienden van 
levensmiddelen te voorzien.Volgens spreker is het niet de be
doeling om Duitsers te steunen die zich aan misdaden hebben 
schuldig gemaakt,doch uitsluitend om die mensen te helpen, 
van wie vaststaat dat zij in de oorlogsjaren geen misdaden 
tegen de mensheid hebben begaan. 

Niet alleen zij,die familieleden of vrienden in Duitsland 
hebben,doch allen die mee willen werken de nood in Duitsland 
te lenigen,kunnen lid van de Miarka Vriendenkring worden. 
De Miarka Vriendenkring zal ieder aangesloten lid in staat 
stellen, zodra de vereiste vergunning van de Regering is ver

kregen,levensmiddelenpakketten naar Duitsland te sturen. 
Personen die lid wensen te worden,kunnen een formulier 



2. 

invullen en dit zend en aan de "Mia:cka V-riendenkring I Postbus 
212 .i..msterdam.De contributie bedraagt F.2.- per half jaar. 

opreker besloot zijn rede,met de aonwezigen er nogmaals op 
te wijzen,dat hulp ea.n Duitsland nodig was als plicht van naas 
tenliefde. 

I-lierna bestond er gelegenheid om vragen te stellen,waarvan 
door e'én der aanwezigen gebruik werd g.emaakt. Deze vroeg, of 
het thans mogelijk was om familie in Duitslena te bezoeken. 
Spreker an twoordàe hierop ,dat zulks mogelijk was indien men 
in het bezit was van een Grenspas of een Permit van de Engelse 
Militaire Missie. 

De vergadering,die ongeveer een half uur hed geduurd,werd 
hierna door de spreker gesloten. 

Bij de uitgang werd een collecte gehouden,om de kosten 
deze avond te dekken,d�or de oAder 2 genoemde persoon. 

Op 29 Januari 1948 verzonden aan het
ijoofd van de Centrale Veiligheidsdienst 
te s-G R .i. V E N H _.. G E. 

In�fschrift aan de Procureur-Generaal, 
fgd.Directeur van .t'Oli tie te " R N H :S h: ... 

•
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w-eekoverzich�Q
l:")ai."

u
H datum. 3 0 JAN 1948

�l)._REAU B 
17-1- ·t;P

/�--/ 
l�!Y1li1

' 

v·,h.�L.AG V_J., ,,.,� U .J. F.:; V' uJ\.1 L�G# G-1,0:.GJJif.iu D DOJIL 
DB . ·JJD.U<.A vA,L,.i.,lL.,.� I,!lj- OJ.> 24 JANUAia 1940 IN c.,�:..l!i II DE 
1;� 1w " 'l'.l!, L.w.. ;U _uiL.hlU. 

uualcûpaoiteit: 45 personen. 
Aanuezig: 10 personen. 

uprcker: c..cn onbo!tc.1d Gebleven J?CJ:soon uit .i'Un�;-terclUI!1• 

i:t'e OEn"trocks 20.15 uur opent cle oprcl:cr de vergadering. 
li.ij 0e, ft ve:cvolucns een uitcc.mzctting vc.n l.i.et ontstaan en
.u.ct doel der Uiarku Vrienücn K:r.in�. De 1.11. V.K. is ctm chari
tatieve vcrenising, op...;c:dcht in 1946. De nuo.m van de ve:::-c:li
,;in..:_�., hoof'füm.,:c ijk uit Ka.tholiekcn be:.-t� ..... na.o" is ontlc,.md 
aun de Duitse kapela"'--vi E. ,:fiarka" clie ti;jde11s de bczettin...; 
to JJc:.clijn veel :..;cél.uan he ;ft voor de .:tlfü1�lr te -;1c:cl.;:._;es ... ol<le 
rlct0:..lo.ndci·s. Het doal der V(.re:m.i "in..; is: �.Let v0rler1en van 
lmlv u ... n in J i tsl .nd uoncnde r!e( c:·las."1.dcrs en -....:in Duitoc.rs 
clio :.:.ich tiJÓ.l.).uU do uozctting verdienstelijk hcbDGn ë;Cl'.tta,4�;:t 
to::1 op:c..ichte vw.1 .i:Jcc c. ·la.ndc1.·n. De vc:'e:li�ini:,; t:t·n.cllt a.,.,artoe 
7 ..... 1 Je -· ecJei.L ..... 1dr;c 1·e erin,:_; tocmtotm'li,'\; to vc:·kri �i:�cn on 

u.kket ... en °et klcdin.:_; en levensmiddelen u,...n bcclocldc Pcë c:·-
1 ..... ndc.cn ELJ. Du_ t&c.,. s t� !;'.Cn, en. De .lf:.K. rril t:;.t.c�:!:ten in 
ulle .. �e . .10 nten in� ei·� lund ;plu ... :LellJkc co:·,it6' s op te 
�cichi,;en. De spret;:er noCi,;ëo een slotte c:e '-" .::T,ozi ,on u t 
de u:L tl.Jade lu.e ac. . .:weldirt,;s:t'or-�ulio1"en vo,;1· �et litln<..:i.tccl1ap 
; Jl' v--::-cni i:::ig in ·te v1,1l. .en en op ·Ge zen( en n..t ... ,r :nor.:,thus 
212 te Ans·t8:i.·d....r•. Vervol ;cms -:re:.::·c"' een pauze dc:io .(:en, u, ... J.r
n ..... C:e ..,1�,.i:nrczi,_;en in fa• ...;alei;enhcid ,. erCen ;esccld vr.:i.l;cn te 
{:rccllcn. Hic::vu..u ,;tL.d (oor 2 nc:u,..;onon ·eoruik ;;01:1 .. _,,kt. I,c 
C::.o )I' "1011 ,_;cu°Lclde vra.,_;en .u1üc:ên t.HYti·ekltine; op .. :.et zenden 
Vi..,n J! ... kl:e"c'i.,en uit c:.c Ane:.. iku:;.nse nuu.:r cl.c : ussis he k;�nc in 
I u.i.'tsL.,nd e.a C:.e cni;;1atio nD.ö.r Dv.i tslond. heide v:�·a,_,ers 
\:ci·c.1.cn door de G reker Lc, .. mtrn> )rd. e or,ct_:ceks 21.30 u,11�

..rc�cd. de ve: ... ... ;adc::i:n...; :..;e ... üotch. 
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November 1947 No. 10/'4"1 

Miarka-Vriendenkrir1:g-Nieuws 

De Miarka . Vri.endenk.ring is een
charitatieve hulpactie voor hongerend
Duitsland. Dagelijks ontvangen wij sta
pels brieven uit alle delen van ons land,
waarin enthousiaste mensen hun vreug
de uitdrukken over het stoute .initiatief,
waarmede de Miarka - Vriendenkring
haar hulpactie begonnen is.

Het verheugt ons ten zeerste altijd
weer te kunnen horen, dat honderden en
duizenden niet verblind zijn door haat
en wrók tegen het Duitse volk, dat een
verschil gemaakt wordt tussen Nazi
misdadigers en Duitsers. Vele Neder
landers waren gedurende de oorlog in
Duitsland tewerk gesteld en hebben
jarenlang een geweldige steun onder
vonden van Duitsers, die nooit met Hit
ler en hef Nationaal-Socialisme gesym
pafüiseerd hebben. Deze beste mensen
verkeren nu in uitelste NOOD. Zij vra
gen en smeken om onze hulp. De chris
telijke naastenliefde doet een beroep op
onze milddadigheid. Wanneer een mens
verhongert, is het niet meer geoorloofd
te vragen: .. Is dat nu mijn vriend of
mijp tjj�I!!=i?" De Winter staat voor ae deur. Onder
de leus: ,. Bewaar voedsel voor Europa"
heeft president Truman een nieuw groot
scheeps programma op touw gezet. Van
October 1947 tot Juni 1948 moeten met
spoed 570 millioen schepels tarwe en
rogge worden gestuurd om millioenen
Europeanen voor de hongerdood te be
hoeden. De Amerikaanse burgers moe
ten 100 millioen uitsparen. Zîj moeten
minder brood eten en zich houden aan
de vlees- en boterloze dagen, die nu
zijn afgekondigd. D.e presiden l zei let
terlijk: .,Wanneer wij deze volkeren de
rug toekeren, dan zullen zij van ·honge1·
tot wanhoop komen en van wanhoQp tot
chaos." Alle fabrikanten van sterke
drank steunen reeds de Truman-actie.
Hun fabrieken behoren tot de grootste
industrieën van de Verenigde Staten en
verbruiken jaarlijks enorme hoeveel
heden tarwe en rogge. In .de komende
maanden zullen de alcoholfabrieken
geen tarwe meer verwerken en het ge
bruik van andere graansoorten met de
helft verminderen.

Europa lijdt honger, maar Amerika
trekt ten strijde tegen de honger. De
Amerikanen worden opnieuw opgeroe
pen en zij geven gehoor aan die oproep.
Zij hebben belangrijk bijgedragen tot de
nederlaag van Hitler. Ditmaal wox:dt
een beroep gedaan op hun economische
'kracht en wel om de grootste vijand
van de mens: cte Honger, te helpen
verslaan.

Amerika maakt zich officieel gereed
om hongerend Europa te helpen en wij,

Nederlanders, hebben tot nu toe nog
niet eens het recht onze eigen familie
leden en vrienden in Duitsland te helpen.

De taak van de Miarka-Vriendenkring
moet het zijn overheid en bevolking te 
beïnvloeden, het christelijk geweten
wakker te schudden om niet zoals pries
ter en leviet aan de bloedende even
naaste, die door een roversbende was
leeggeplunderd en half doodgeslagen,
voorbij te gaan, maar zijn wonden te
verbinden en voor zijn genezing zorg
le dragen.

Wij zijn nog niet zo ver, dal wij reeds
pakketten naar onze familie of vrienden
in Duitsland kunnen zenden, maar dit
ene moeten wij vastbonden: Onze orga
nisatie is de enig juiste weg om dit doel 
Ie bereiken. Wij zullen onder geen
enkele voorwaarden proberen om clan
destien pakketten over de grens te ver
zenden. Wij moeten van de regering
vergunniAverkrijgen om langs legale
weg ons"9!fkket naar Duisland te zen
den. 

Wij willen onze noodlijdende vrienden in Duitsland hr�lpep._ en eenieder die 
daaraan wil meewerken, geve ons zijn 
broederhand en de kring zal zich sluiten
om mensen, die weten, dat zij samen
horen. "'{azieh daarmee niet kan ver
enigen t19e buiten onze kring, onze
vriendenkring, maar hij waardere onze
goede bedoelingen.

Vriendenkring betekent niet een in
nige verbroedering van alle leden onzer
organisatie hier in Nederland·. Het be
stuur was nooit van plan alle leden tQl
een hechte onderlinge vriendschap te
versmelten op dansavonden en drink
partijen. Miarka-Vriendenkring betekent
uitsluitend: HULP aan hongerend Duits
land, terwijl de toneel- en kunstavonden,
welke nog gehouden zullen worden, uit
sluitend ten doel hebben: versterking
van onze kasmiddelen.

In deze geest willen wij samenwerken
en offeren.

Moge onze goede wil een spoedige
bekroning vinden en een grote zege
worden voor onze hongerende vrienden.

ONZE TONE];LA VOND TE
AMSTERDAM

"De Ste�ingsbrengers" brachten in 
plaats van een cabaretavond het toneel
stuk: ., De Ebbenhouten Olifant" ten to
nele en de volle zaal heeft hartelijk
meegeleefd met dit griezelstuk.

Het. werd een goed geslaagde avond
en wij danken langs deze weg nogmaals

.. De Stemmingbrengers" voor hun mede
werking.

's-HERTOGENBOSCH
De vergadering in ·s-Hertogenbosch

op 18 October j.l. was buiten verwach
ting goed bezocht. Helaas was hier de
animo voor het vormen van een comité
niet bijster groot. Kqm Bossenaren: is er
dan niemand, die zich voor het goede
doel wil inzetten? Dat kunnen wij niet
geloven. Meldt U zo spoedig mogelijk
als comité-lid bij de Heer G. Brok, St.
Janssingel 21, Den Bosch, zodat ook in
·s-Hertogenbosch met de verdere pro
paganda-actie begonnen kan worden.

In de afgelopen weken zijn vervolgens
nog vergadering'tJehouden in:
AMSTERDAM OP 29 OCTOBER.

Deze vergadering we:,;<;l zo druk· be
zocht, dat äe voorzitter tot driemaal toe
op die,avond in een meer dan propvolle
zaal de. belangstellenden heeft moeten
toespreken, waa.r zijn rede niet zo
uitvoerig kon zij ls anders het geval 
was. Uit de aanmelding van vele nieuwe
leden bleek echter, dat ook deze korte
uiteenzetting succes heeft geoogst. Ons
ledental steeg die avond met enige
honderden.

Om aan de vele aanvragen om inlich
tingen, welke nog dagelijks binnen
komen te voldoen, werd opnieuw de
bovenzaal 'Van café Frankendael be
sproken en wel voor Woensdagavond
19 November.

UTRÊCHT OP 5 NOVEMBER,..
Ook in Utrecht had de"Miarka-Vrien

denkring niet over belangstelling te
klagen. Een ijverig comité is reeds aan
het werk gegaan. Het bestaat uit de
volgende Heren:

C. J. M. Denneman, Geulstraat 8
te Utrecht, Secr.-Penningm.
H. Verkerk, Springweg 97, Utrecht.
J. A. Driehuis, Rijnlaan 18 bis,

Utrecht.
J. Oor, Zandhofsestraat 62, Utrecht.
J. Atteveld, Palmstraat 8, Utrecht.
J. Woerdeman, Zandweg B 181,

De Meern. gem. Vleuten.
Bij de Heren Driehuis, Oor en Woer

deman kan men elke Donderdagavond



van 7-9 uur alle 2ewenste �lichtingenverkrijgen en kan men zich eventueelals lid opgeven. 
DEN HAAG.

Op 6 November werd in Den Haa� i.nhet gebouw .Amicitia" een vergadermggehouden. Ontmoet de M.V.K. in alle plaatsen waar vergaderd wor�t eenenthousiast publiek, groot of klem, DenHaag was overweldigend en overtr�f alles zowel in kwaliteit als in kwantiteit! 1 ! Lang niet alle belangstellenden konden de gewenste inlichtingen verkrijgen.Want aangezien de organisatoren overeen z�al van ca. 200 personen beschikten was het onmogelijk de rûiln 1500gegadigden in de gelegenheid te stellende vergadering bij te wonen. Dus moestde zaak geprolongeerd worden. Met dewelwillende medewerking van de directie van de Dierentuin kregen wij de beschikking over de grote zaal voor Donderdag 20 November. 
BAARN OP 8 NOVEMBER.

Om bepaalde redenen moest het comité te Baarn zich �e gtrekken. De belangen van de Mi Vriendenkring inBaarn worden thans 1al'tigd door Mevr. A. Hornsveld, Breitnerstraat 22 aldaar.
Op dit adres kan men Donderdagsavonds·-van 9-9 -uur alle gewenste "inlichtingen verkrijgen en kan men zich eventueel als lid opgeven. 

• HAARLEM.
Ook in Haarlem bleef de belangstelling aanhouden, zodat het .�laatselijkcomité besloot een tweede b1Jeenkomstte organiseren. Deze vergadering werdgehouden in de bovenzaal van Restaurant "Munnicks", Grote Markt 10 enwel op Zaterdag 15 November. Velebelangstellenden, die enthousiast warenover het werk van de M.V.K. slotenzich spontaan bij ons aan. 

NIJMEGEN.
Op Zaterdag, 22 November 1947 des·avonds 8 uur zal ,in de bovenzaal va·nCafé "Normandië", Keizer Karelplein 1, een bijeenkomst gehouden worden, waarieder� belangstellende alle gewensteinlichtingen kan verkrijgen. 

ROTTERDAM.
ln onze vorige circulaire schreven wijreeds, dat in Rottercj,am opnieuw eenvergadering gehouden zou w01;den. Dezevergadering is thans vastgesteld opDinsdag 25 November des avonds 7.30uur in gebouw Odeon, Gouvernestraat50-12. 

HEERLEN.
Zaterdag 29 November 1947 zai in debovenzaal van Restaurant Ruto, Saroleastraat 13 een bijeenkomst voor belangstellenden g.ehouden worden. 

BREDA.
Zaterdag, 20 December a.s. des avon�s8 uur wordt een vergadering belegd m de bov_enzaal van Café Restaurant DeBeurs, Grote M,•.rkt 6, ingang St. Jansstraat. 

IIIIUlllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Al onze leden verzoeken wij hi.l!l
relaties in bovenstaande plaatsen op 
de betreffende bijeenkomsten attent te
maken. 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Vanaf 1 Dec. zullen al degenen, dieonze plaatselijke comité-le.den een vrijwillige bijdrage overhandigden of J?erbrief aan hen opzonden, een voorlopigekwitantie ontV'angen, welke binnen 6weken door een definitieve kwitantie van het bestuur wordt vervangen. Zij,die per giro of postwissel betalen, hebben vanzelf reeds een be'llll. van betaling in handen. Voor !liPe laatstegeldt deze kwitantieregeling du�_ niet .. Ieder, die op bovenstaande w13ze gif
ten zendt en geen , .. kwitantie hi�oor ontvangt, gelieve rechtstreeks aan �et secretariaat v.d. Miarka-Vriendenkrmgpostbus 212 te Amsterdam hiervan be-richt te zenden. 

. • Voor de goede orde wijzen wij alle�,die bij ons aangesloten zijn ?P de mbiJgaande circulaire aangekondigde contributieregeling. Wij vertrouwen, dat .. uh'et onze administratie zo makkehJkmogelijk zult maken door aanvang Januari direct Uw contributie te voldoen. 
Regelmatig nog ontvangen wij vanonze leden mededelingen om bepaalde ·personen als lid van de Miarka-Vriendenkring in te schrijven. Achteraf ontvangen wij dan bericht .van deze personen, dat zij geen lid we�sen te worden. Geeft daarom geen nieuwe ledenmeer. op doch laat Uw relaties zichrechtstre�ks met het secretariaat in verbinding stellen. Voor die plaatsen w�areen comité is gevestigd kan- men zich ook tot dat comité wenden. 

ERELEDEN.
De mogelijkheid bestaat om als erelid van de Miarka-Vtiendenkring te worden ingescreven. Hiervoor komen inaanmerking al dieg�men, die b<_>..:en decontributie van f. 2.- per half Jaar een vrijwillige bijdrage van f. 12.50 per jaarstorten. Zij ontvangen dan het boek van P. Notermans: ,,Van Wereldstad totPuinhoop", gratis. 

11111111nmmnn1111mm1111111111111111m11111m1111111nm1111np111nn111n111111111m111n11n11 

De oproep 'in onze vorige circulaire 
voor stencilpapier etc. heelt succes ge
had. Thans vragen wij: 
WIE KAN HET BESTUUR IN AMSTER
DAM EEN SCHRIJFMACHINE TER BE
SCHIKKING STELLEN? 

11111111!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Voor onze volgende krant, welke inJanuari 1948 verschijnt worden onzeleden in de gelegenheid gesteld advertenties op te geven. De oplage bedraagtdan naar schatting 7000 exemplaren. 

Het is vrijwel overbodig om op dezeplaats onze leden te overtuige1; van denoodzakelijkheid van onze actie. Duitsland, dat een staalkaart is vanalle ellende, moeten wij te hulp komen.Dit îs onze mensenplicht. De hulp, di_e velen v:an o�s mochtenondervinden, toen ze m Dmtsland gedwongen tewerkgesteld waren, moetbeloond worden als bewijs van Nederlandse dankbaarheid. Wij kunnen en willen niet langer meer toezien, datduizenden onschuldig ten gronde gaan.Waarom heeft onze regering nog niet toegestaan voedselpakketten naar Duit�land te sturen? Omdat er geen orgamsatie w?e.s, die zulks verlangde. Deze organisatie zijn wij: de Miarka-Vriendenkring. Wij moeten dit doen, uit dankbaarheid voor hen, die goed voor ons waren .Terwille van de onschuldige kinderen,die hierop recht hebben. Ons mag niet verweten worden, dat die kinder;in .stierven, omdat wij ze het brood met gegeven hebben. Moeten wij U feiten noemen? Het Kerstfeest staat voor de deur.Het feest van licht en wafinte. Velenmaken nu reeds hun voorbereidingen, opdat het feest maar zo goed en mooimogelijk gevierd moge worden. .. Vooral voor onze kinderen sparen WlJons geen m0eiten om hen iets extra'ste bereiden. Maar wat doen wij voor de kinderenin Duitsland? Wij wensen onze leden een gelukkigKerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar en maken het vaste voorne�en onsnog meer in te spannen e� eisen ��tvan allen, die bij ons aangesloten _z11n opdat onze actie in het komende Jaarmet succes bekrnond moge worden. 
HET BESTUUR.

\ 
Alle correspondentie gelieve menj
in hel vervolg te richten aan 
HET SECRETARIAAT VAN DE 

MIARI<A-VRIENDENKRING 
POSTBUS 212 - AMSTERDAM. 
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We .,kov_-crzicht, ' 

1. l 
,- 1�--01_g,_,Q_. -· --..... 

Pal. ,,rl �:kt t, ... u.1.1 21 lAEBl1P�j_AU B-- l 5 /Ai 1948

J. 1· /.-, - J .. , .. JJ' -·-
·-- _. __ ..., __ •• 

JIGEUG�1 ACD/2,Zst..z �
verslaJ o,e tbare verg.:lderin · "i"ier·:a :ri�iende,1 rin.:; 11

, 

t,e!'louc.en in ae zaal van ae 11 ... Jierentuin-1• ·';e 's-G·ravenha i:,,

on 8 Jt�nL1ar-i 1S48. -
Aan ezig on.�eveer 220 perso1en. 
Zaalc3paciteit 1000 perBonen. 
;pre �er: L"'JS : __ _m_ (verdere r;e.Tson3lia :>:.1be':end). 
De � • V. . , <:1lcus spre';:er, is eet! organü�a't ie, , ·e-

sticnt in 1q45 �et het ooel, hulp bren en aan noo�lij�enäe 
bevriende DiJ.i tsers e.n in :Jul tsl:md ve·Pbli jvende NederlEn
àers. Je ::.V ... -::. is een COilS€(.L"le1�;e V.:>Ort0 etti!1.g vr�n èe in 
1942 �e �erlij� opge�ichte :iar a beweging, die de rathb
lieke �ctie vorfude voor ce "ederlacders, die daar ceduren
de c,e oorloe; ""'ed,10n:;en ·,r_ren tewe:c: ,esteld . ... et doel va11 
de .. .'..arn:a ·�e e.;i '1 � i'l �er lijn w:.is "-Bl1 ste ·n:.ctie onde2· cle 
reueJ:lenase �01_;e�1s in ;1.:ütsland, o., ·1en te r"ienen en ';e 
hel Jen, orn h 0�, so,el cieestelij.: als lic�e 1elij�, 5aaf en 
�ezonf �e �O-fPJ • 

3oewel, �lom, srreker, de !I.V.:. is onts-l;ran '"'lP een 
i.:t.tJ.iolte rn hu.lpac-:ie L1 .}e:::·li;jn, wil , i t niet zec,ge,1, dBt 
',fi � ttan.s alleen :tatholie "en in .Ju:. tsl8nd willen he l!.)e.1. I·1-
�e :endeel, onze h�lpac;ie str�Kt ziet 1it over h�Pl nood
lijd.enè anti-nazi-:Jui tsland • 

.t: stellen, zo rel 1n1tholieken, ':Ü" protest'"'nten en. 
ei 4dersüen':en�e.:1, :o:·tom ieàereen in de 1;ele;;en'1eici '.mn 
�eestverwanten in Juitsls2d te helpen. 

·1ii.' v·illen c'loor on!)';e h;.ï.loactie l'eenszins .'Lütse1�s
ste"meu; die zich aan rüsduc.err ir: 'caii1pea of bezette Gebie
de.'1 l:,eboer1 sc 1mlè if ge ·ual(t en net recht daarè.oo:r Pe af
se 1.1.w va 1 de ,;e'rnle \7ereld op zich heblJen geladen, och 
slec�ts die mensen helpen, van wie vaststaat, dtt �ij in 
üe oorlogsjaren geer. isèaden tecen èe �ens t8id heboen be-
0,�an. 

· et doel van de -· V. :. is ee11 bond l;e vo1·1nen om daar
''lede op collec tiavc '"i�;zi:, van de �.ec�ring ·f;oeste Iling te 
ve�krij5en een ulpac�ie voor anti-nqzl ��:tsers e� eder
lRnders toe te st�an . 

-e r . �,r.{. zal ieàer, c;' ie aa.:1€;eslote 1 is, i _ staat stel
len, zodl·a ae vex·eiete ve:..·c..1h ün� d"'·ir·;oe ve· :ret;en is, le
vensmiddelen ua"ke tten naar lui i:slqnd te sture11. 

C·ezien het steeds ;oe 1em';ln� e �'á..ttal leden van de · . V ... 
en �e daa�rede �epaaxd g�ande oplopende :asten voor organi
s2tie en aominiP ·r.:,tie, ir het bestuur genoodz-:.M·::�� een con
trioutie regeli.6�cP stell�n. 

�m ieder in re gel� e�heiq te steJlen hieraan deel te 
i'le11er:, is deze contJ·Ï\lJ_'·ie zo laa8 nogelijk gestel:d en \' el 
op f.2.-- per nalf jaar . 

..,.n de P,�Ltze '.'re:rc. "'� �ecQllecteerd. Deze collecte brac·:t 
.:.. '3.41 op. 

even::. é/i.Ve 1 zich ± 25 personen op voo::: '1et lidr1-=tat
sclla_p èeJ'.' ;.iar.[a V:pie'1den -rin.,_;. 

Te:. ae pauze ,re.rde.1 e:• door dezelfde sp1·e're1· enkele v1·a
ee.1 bear:twoo1·d, betre,._inr hebbende op het hierboven ..r.;erel'"'
teerde. :r werd liet over poli tie: t;esp-r·aken. ,er: viertal 
politie::e deling_.ienten: werd opgemerkt. 

:Je .• ee::,: �""' ·.J::?R (verdere oersoncJ.i� onbekend). =ecre
ta:ris va • .1 de -.-.r:-., afdeling'" Den [aa.;, sloot, nadet 'li� 

-eerst-
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eerst ob even 'rnd cesn:o,:cen over ·1' �.dte liefàe, te om
s-;;1�ee':s .:.l.3U ..;.ui· de ver6Pderin.:.;. 

Jij de �itcgni :erf wedProm ee� collecte 6eho�Cen. 

verzande� op 13 J�n�ari 1943 
aan� O • V. :.J • 

• 
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Met betrekking tot het schrijven, dd. 7 Nove.!llbor 1947, 

No....2Zg53c, Onderwerp: Vriendenkring 11,Miarka", GEHlUM, Yan het 
Hoofd Yan de Centrale Veiligheidsdienst te •s-Gravenhage, be
richt de Inlichtingendienst te Hilversum, het Tolgende: 

In naT Olging Yan een aantal per&onen te Am�terdam, die 
aldaar reeds eerder waren overgegaan tot de oprichting van 
een Miarka-Vriendenkring, hebben omstreeks Juni j.1., enige 
personen te Hilversum het initiatief genomen om ook in het 
Gooi een afdeling Yan die kring op te richten. 

Blijkens hier Terkregen inlichtingen, zou reeds in de 
oorlogsjaren te Berlijn de grondslag YOor deze Yriendenkring 
zijn gelegd, waar toen-ter-tijd een aantal Nederlanders, die 
aldaar gedwongen te werk waren gesteld, in kapelaan Ed.MIAR
KA een priester Tonden, die daar hun bestaan door zijn opof
ferende arbeid, dragelijk maakte. Genoemde priester hebben 
zij willen eren, door aan de Yriendenkring zijn naam te ver
binden 

Van de organisatie kunnen niet alleen lid worden per
sonen, die gedwongen in Duitsland tewerk gesteld zijn ge
weest, doch ook Nederlanders, die familieleden in Duitsland 
hebben wonen en eventueel ook andere personen, ongeacht gods
dienstige of politieke OYertuiging. Aan het lidmaatschap is 
geen contributieregeling Terbonden, doch giften worden op 
prijs gesteld, omdat TOOr het houden Tan bijeenkomsten, het 
drukken van circulaires, porto, adYertenties enz. g�ld nodig 
is. 

H et doel van de Miarka-Vriendenkring is, om tha ns hulp 
te bieden aan h�ngerend Duitsland. Zij tracht dit d�el te be
reiken door het zenden van levensmidelenpakketten aan nood
lijdende familie, vrienden en kennissen aldaar, van wie on
omstotelijk Taststaat, dat zij in de oorlog tegen het nazi
regiem zijn geweest en waarTan Telen tewerkgestelde en gede
porteerde Nederlanders hebben geholpen en die thans zelf in 
behoeftige omstandigheden Terkeren. 

Men (de Miarka-Ytiendenkring) is thans bezig van de des
betreffende autoriteiten de Yereiste toestemming daarToor te 
verkrijgen en om hetzij Yia de P.T.T., het Rode Kruis of lang 
particuliere weg, pakketten te verzenden. 

De zetel Yan het Hoofdkantoor van de Miarka-Vrienden
kring zou te Amsterdam gevestigd zijn aan het adres Sumatra
straat 27-III. 

Van de kring '" t Gooi" zijn yoorlopig met de leiding be
last: 
1. Willem Coenraad ROOKE, geboren• te Amsterdam, 27 December
1900, van beroep adj.commies Dir. Belastingen, wonende Orion
laan 97 alhier;
2. Levinus Johannes SCHAAP (en niet SCHAAS), geboren te Hil
versum, 8 April 1920, van beroep chauffeur, wonende Koren
bloemstraat 19 alhier en
3. Bernardus Wilhelmus Maria WllLET, geboren te Amersfoort,
13 April 1920, Yan beroep meubelmaker, wonende Leeuwenhoek
straat 54 alhier•

E�•stgenoemde persoon is bij geen enkele politieke par
tij aangesloten. Vroeger was hij lid Yan de s.D.A-P •• Hij zou 
een aanhanger zijn van de Bellamy-leer• 
Schaap, die als chauffeur werkzaam is bij de "Shell", is eve:a 
eens bij geen enkele politieke partij aangesloten. Hij komt 
uit een zeer Christelijk gezin en de d ou ers kunnen geacht

Worde n 
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worden de beginselen yan de A·R· partij of c.B.Unie te zijn 
toegedaan. 
WA.LLET is meubelmaker van beroep, doch hij zou momenteel bij 
de wederopbouw te Arnhem of in de omgeving daarvan werkzaam 
zijn. 
Hij belijdt de R.K. godsdienst en in politiek opzicht zou hij 
de beginselen Tan de R.K. TOlkspartij zijn to�ge daan. Of hij 
lid is van die partij, is niet kunnen blijken. 

Van enige actie yan de Miarka-Vriendenkring is hier naar 
buiten niet veel gebleken. Eenmaal werd te HilYersum een bij
eenkomst gehouden, waarin de bovenvermelde personen als be
stuursleden zouden zijn aangewezen. Verder zijn o.a. te Hil
versum circulaires verspreid._geworden. In deze circulaires 
werd het do el van de llu.iarka-Vriendenkring uiteengezet en er 
werd in opgewekt zich op te geven als lid• Verder wordt er 
in aangedrongen om eventuele giften YOor genoemd doel te stor 
ten op postrekening No.187744, van de Coöp. Boerenleenbank 
te Diemen op naam van de Miarka-Vriendenkring of postwSssel 
te zenden aan de secretaris-penningmeester w.ROOKE te ·11ver
sum. 

Blijkens bekomen inlichtingen, zouden zich yoor de afde · 
ling Kring "' t Gooi" reeds ongeveer 500 personen als lid heb
ben laten inschrijven. 

Volgens genoemde circulaire zou o.m. Zijne Em. Kardinaal 
de JONG zijn volle sympatöie met de actie van de Miarka-Vrien 
denkring hebben betuigd. 
-------�----------------------------------------------------

Verzonden aan het Hoofd van de Centrale Veilgheidsdienst, 
Javastraat 68 te 's-Gravenhage • 
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{OR'J.' V.BRSLAG van de op :Donderdag, 6 .Novemoer "T'9"47, 

gehouden openbare vergadering, �elegd door hl!arka-Vr�end�n
kring in het gebouw "Amicitia" aan hèt Wesi;e inde aUi1er. 
De zaal, waarin deze vergadering zou worden gehouden, biedt 
plaatsruimte aan+ 200 personen. Te omstreeks 19.30 uur be
vonden zich+ 250-in de zaal en stonden in de gangen ean 
het gebouw en daarvoor nog ongeveer 1000 personen te wach :

ten. Zowel in de zaal, als ook onder de wachtenden d•arbu1-
ten, bevonden zie� veel vrouwen, van wie de meesten spre
ken met een IJuits accent. Uit de gespreb·ken, •1elke door de 
wachtenden werden gevoerd, kon worden afgeleid, dat de 
meesten hunner, da""r naar toe waren gekomen om te vernemen, 
op welke wijze zij hun bloedverwanten in :Jui tsland palcjes 
levensmiddelen konden doen toekomen. Dat dit niet de bedoe
ling is van de 11 :.:iarka-vriendenkring" bleek uit het betoog 
van de spreker, wiens naam onbekend bleef, êie in een vloet 
end betoog uiteenzette het doel van de "riiarka-vrienden
kring". Aan de bestuurstafel had een vijftal mannen plaPts
genomen. De ogenschijnlijke leèftijd van hen was 28-30 jaar 
Je spreker was gekleed in een bruin colbert en droeg een 
rode das. Zijn lengte was + 1. 70 meter. aiij had een rond 
gezicht en donkerblond haar. :ij deelde mede, dat de 11 l.dar
ka-vriendenkring 11 ongeveer 5 maanden geleden te Amsterdam 
was opgericht. In Amsterdam heeft deze vriendenkring t 500 
leden. Ook te Utrecht was een vergadeTing gehouden. Staan
de deze vergadering hadden t 4000 leden zich als lid aan
gemeld. 17ij hadden, 2ldus spreker, niet kunnen overzien, 
dat in Den Raag zo'n grote belangstelling voor ons werk 
zou zijn. Indien wij dit hadden kunnen vermoeden, dan zou
den wij zeer zeker een grotere zaal hebben ·�gehuurd. 

De vreselijk oorlogsjaren liegen nog maar kort achter 
ons. :Je jaren, \Vaar in vele jonge mamien naar Dui·tsland wer
den gevoerd om daar onder de ellendigste omstandigheden t� 
werken met al.de lichamelij�e- en zedelijke gevaren van 
dien. In die tijd was er een _Duits _{apelaan, die van het 
nazi-dom niets moest hebben, Ooch ztjn chr:istenplicht ver
stond. Deze lcapelaan, die ::iarka was genaamd, heeft onnoe
melijk veel goeds gedaàn ook aan de Holland·se jongens en 
mannen. Hij organiseerde vrouwencomitê 1 s, die zich het lot 
van de 11Ausländer 11 aantrokken, waardoor het leed van vele 
î·Iollandse jongens en mannen werd verzacht. 'Eindelijk kwam 
de bevrijding en konden de Hollanders weer naar hun land · 
terugkere,rJ.. T.Tiarka en de zijnen dachten toen ook bevrijd 
te zullen worden, doe� zij moesten daar blijven en verkeren 
thans in de grootste nood. Als niet spoedig wordt geholpen, 
dan zullen deze weldoeners gedoemd zijn de hongerdood te 
sterven. De "Miarka-vriendenkring" heeft het initiatief ge
nomen te trachten door het zenden van levensmiddelenpakket
ten deze ongeluk:kigen te helpen. De .Uazi.m\sdadigers verdie 
nen straf, daarover zijn wij het allen eens, aldus spreker, 
doch de goede �uitser� dienen te worden geholpen. net be
stuur hee�t zich met het verzoek om levensmiddelen naar 
Duitsland te mogen zenden, gewend tot de regering. In de 
Engelse- en Amerikaanse zones geniet men in deze de volle 
medewerking. Let de Russische autoriteiten heeft men ook 
reeds contact gezocht. De "i:üarka-vriendenkring heeft noch 
politieke, noch econ-0mische belangen op het oog, doch wil 
helpen, waar het nodig is. Als lid van de Vriendenkring 

-kan-



•• -2-

kan men zich schriftelijk opgeven. Als adres werd genoemd: 
Postbox 212, Amsterdam. Gelden kunnen worden gestort op gi.
ro 187744, Coöperatieve Boerenleenbank te Diemen bij Amster 
dam. 

Na deze uiteenzetting verlieten velen, zichtbaar te
leurgesteld de zaal. 

Tot twee-maal toe stroomde de zaal vol. De overigen, 
die blijkbaar ddor de eerste vergaderingbezoekers werden · 
ingelicht, verwijderden zich. 

Te omstreeks 21 uur werd de laatste vergadering ge
sloten en gingen de bezoekers zustig uiteen. 

verzonden op 10 Hovember 1947 
aan: het Hoofd van de C.V.D., alhier 
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Van betrouwbare zijde werd de aandacht gev�� op-"'=-� 
een in Hilversum opgerichte z.g. "Vriendenkring" onder de 
naam "MIARKA", ten doel hebbende steun te verlenen aan be
hoeftige Duitsers, die anti-Nazi waren. Deze vereniging is 
opgericht door Nederlanders, die in Duitsland te werk wa
ren gesteld en daar vriendschap hebben aangeknoopt. 

Er zijn reeds comité•s gevormd in omliggende plaatsen, 
terwijl de vereniging zich tot het Ministerie van Binnen
landse Zaken heeft gewend voor uitvoervergunningen van le
vensmiddelen naar Duitsland. 

De navolgende personen hebben in het Bestuur zitting 
genomen t.w.: 

W.ROOKE, Secretaris-Penningmeester, wonende Orionlaan
97, Hilversum (kring •t Gooi); 

L.J.SCHAAS, wonende iCorenbloemstraat 19, Hilversum;
B.W.WALET, wonende Leeuwenhoekstraat 54, Hilversum.
Het Secretariaat is gevestigd:
Sumatrastraat 27 III te Amsterdam.

verzonden op 16 october 1947. 
aan: het Hoofd van de C.V.D�, alhier. 

� 



•• 

B. (Q!ï§EîoÉKT j 
"/ November 7. 

22263 ffif2 
... ', 

IV. RD.3 GE HE I M. � ) 

r 

vriendenkring m�1arka". 

' ' 

JU.er.mede heb 1k de eer U te berichten, dat te 
Hilversum· een z.g. "Vriendenkring" zou zij n opgericht 
onder de naam "Miarka", ten doel hebbende steun te ver
lenen aan behoeftige Duitsers, die anti•na.z1 ,18.ren. 

De vereniging zou ztjn opgericht door Neder
landers, die 1n Duit.al.and te".'1erk we.l'en gestold en deer 
"vriendscba� hebben aangeknoopt. 

In verschillende omliggende plaatsen zouden. 
oomitê•s zijn gevormd, tenv1Jl pogin gen worden aange
wend o:m uitvoervergunningen te verkrijgen wor levens-
middelen naar Dlütsland. 

Het bestuur zou worilen gevormd door de volgende 
personen: 
W.Rooko, S8oretar1s-:penn1ngmeester! wonende Orionlaan 

'J'l ttJ H!l:versum (Krl.ng •t Gooi). 
L1J'.Sohsas, wonende Korenbloe.mstro.e.t 19 te Hilversum. 
B.W.Wal.et. nononä.e Leeuwenhookstrant 54 te Hilversum" 

Ik moge U verzoeken mij nadere 1nlicbt1Dgen te 
willen doen verstwkken omtrent de genoemde vereniging. 
Z(l8ls aantal leden• te voeren actie enz., terwijl ik 
tevens gaarne op de hoogte zal worden gesteld m.et de 
.volledige personalia. en politieke ori&ltering ven de 
bo1'9ngenoemde bestuursleden • 

' 

HEr HOOFD VAN DE 
CENTRALE VEILI�DSDI:E:Nsr. 
namens deze: 

De Heer Coemissarie 
van. Politie 

;r .G.ORABBENDAY. te HIL VEB3tJM. 

' ) 
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