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Inlichtingen •

Bijlagen:

GEHEIM

In ant,.rnoro op bovenbea oeld schrijven u. à .4 Maart 194e, km het
vol�ende ,orden meda3e0eeld:

•

De personalia van àe in bovenvermeldt schrijven genoemde Bischot
zijn:
Christiaan EISUHOT,
geboren te nmster�am,3 Arril 1927,van beroep:kantoorbcdiende,
�.o.'.'è.enûe: Boffinstraat 27 /III te Amsterdam.
In de :1:'oli tieadministr&tie en in het kaur-tsyst6em van d"' i--.H..A.
te �msterdam komt hij niet ,oor.
Be·t:rokkene is inwonend bi� zijn ouders op bovenbedoeld a res.
Het gezin bestaat uit 4 personen,te weten; vaècr, moede:;:, betrok!::e
ne en een jongere zuster.rret gezin staa--. niet ont;unstig bekend •
.ue vaëier is stn,tenmaker bij de afdelin.g lublieke werken v&n c..e
Gemeente �mster�am.
Betrokkene werkte bij de firma Reiermann en 00,truk:erv en uitge
vers,6evestigd:Elanasst1:aat 169-173 te Awsteraam.z,ij11 ',7erkgeve:r
heeft ov zijn gedra,; r..icts aan te merken.In 1947 era hij opgeroe
pen in militaire aienst.'.7egens lichamelijke €Il zielsgebrc.r:en
·.1erd hij,IlE..ë.J 1· zijn oud ers verklaren, ing�ande 1 ,1.pril 1948 sfge
keu.:ra en ontslagen,waarna hij weer bij zijn oude patroon terug
keeràe • .nij staat bekend als een rustige en arheic1zame jongeman,
die nog gere�eld cursussen volgt.�etreÎfende zijn ontslag uit
de militaire dienst ', orot be1• eert uat nervositeit en heimwee
tot zijn afkeuring leidden.

•

V'an hem zelf zijn geen .l:'olit_eke uitin0en bekend.In het gezin
worCt echter "De � arheid�gelezen,ten ijl ook tijdens de ver
kiezingscampagnes �ropaganda gemeakt ,erè voor de u.�.�-De vader
van betrokkene: Christiaan BISCHOT, .::;eboren te Junsterdam,8 Ji'ebru
ari 1St)2, is vroeger enige mal�n met de Justiti,e in aanraking ge
weest terzake verspreidingsdelicten. /an hem is bekend dat hij
voorkomt op de ledenlijst C.P.N�afdeling Overheidspersoneel Pu
blieke .,erken..
De personalia v an De H�an zijn:
l!'okke Cornelis de HAAL,
geboren te Am�terdam,28 �ebrucri 1927,van beroep:kantoorbediende,
wonende: 3e HeJ.mersstraat 26b te 1-i.msteroam.
In oe .t'Olitieadministratie en in het kaartsysteem van de 1.11..A.
te Amsteràam komt hij niet voor.
• •••• 2 •••••

1000·4-48

••••2 •••••
Bet�okkene is inwonend bij zijn ouaers.tlij heeft een zuster àie
1.·eeds gehuwe, is.Zijn vader is begrafenisonoe rnemer en werkt
zelfstandig.Het gezin sta�t gunstig bekend als oppassend en eer
lijk • .Je gezinsleoen behoren ·tot de Hersteld .ápostolisohe Kerk
en zi.d,n kerkelijk zeer medel$Veno.
betrokkene Herkte bij de firma 1i.J3ernet � Co,ijzerhandel, geves
tigd: Grasweg 3ö-40 te Amsterdam en staat bij zijn werkgever
6unstig aangeschreven.i...omenteel is hij in militaire dienst.
Politieke uitingen zijn bij hem,noch bij ziJn oo.ders waarzenomen.
In het gezin wordt "liet �arool" �elezen •

•

•

.ue personalia van Trapman zijn:
Jun Tfui.P�,
geboren te Amsterdam,23 Jo.li 1927,beroep onbekend,wonende:Bat
janstraat 18/III te Amsterda m.
In de LOlitieadministratie en in het �aartsysteem van de P.R.A.
te Amsterdam komt hij niet voor •
l)e vader van betrokicene \'as beeldhouv,er doch is overleden.Deswe
ge woont hij met zijn zuster bij zijn l."loeàer in huis.Het gezin
staat gunstig bekend als zeer oppassend.JJe genoemde zuster werkt
op het Luchtvaartlaboratorium te Amsterdam.

Bet1okkane heeft de lesLen van de H.h.b.met 5 jarige cursus ge
volgd en zou vervolgens stuàeren voor arts.�it is echter heel
spoedig o1,gegeven.!Jaarna schijnt hij ge�rnrkt tehe bben bij de
P:r:ijsbeheersing.Jtan cte desbetreffende Inspectie,�mr.iastraat 35 te
Amsteraam is hij ec'hter niet bekend,zodat hij waarschijnlijk
werkzaam .,,as bij een cter bureaux we!ke te 's Gravenhage geadmi
nistreerd zijn.Hij scheen aldaar een zeer vrije werkkring te
hebben welke hij zo vrij opvatte dat hij ontslagen \.verd.Daar na
is hij in dienst getreden van het dagblad 11 .!Je .,aarheid II te .Am
sterdam.Gedurenae ongeveer � jaar is hij in militaire dienst
geweest.Voor deze dienst schijnt hij afgekeurd en ontslagen te
zijn waarna hij weer zijn oude patroon opzocht.
In het gezin wordt het dagblad 1 De Waarheid 11 6elezen.Betrokkene
is zeer commW1istisch gezind.ûijn moeder en zijn zuster schij
nen echter niet geheel uet zijn gedachten te sympathiseren.

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

Verzonden aan:Hfd.C.V.v. Haag.
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geb: 3•4•27
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MINISTERIE VAN OORLOG.

Q. () ·.,

J.9 ...f�p;r.ugl..... 194..e.. .

·s-GRAVENHAGE, ............

Chef Generale Staf
Sectie G 3 B
No. V-526/48 Zeer Geheim
Onderwerp: Politiek in en om de troep,
Bijlagen: - -BUREAU B

Vc,

iJ, i, yJ

•

----- --

î.a. v. B:ES"
Onder verwijzing naar Uw schrijven
d.d. 7 Januari 1948 No.25924, moge ik U ver
zoeken een antecedenten-onderzoek te willen
instellen naar de navolgende personen:
BISSCHOT, Christiaan geb. 3-4-1927, won.
Baffinstraat 27 III te .Amsterdam,
DE HA.AN, Fokke Cornelis, geb. 28 Februari
1927, mn. 3e Héliherstraat 26 b te .Amsterdam
TRAPMAN, Jan, geb.23-7-'27, won. Batjanstr
18 III te .Amsterdam.
Bovengenoemde militairen behoren
tot de vaste staf van het �cm_Uisatiegetitrqm
Huis ter Heide.
De mogelijkheid bestaat dat genoem
de personen links-e�treem georienteerd ?.ijn.
Uw berichten zie ik gaarne -kan het 7.ijn met
enige s�oed- tegemoet •

•
- AAN

Typ:EJ
Coll:

Ï

Ibofd C. V.D.
Javastraat 68
• s Gravenhage.

Hoofd Sectie G 3 B,
De Kolonel van de Gen. Staf,

P.M.H.Tielens
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DE- tijd, ,ed-:..u• • c..e ï7el
z::.j u;::; ....e ••r:.,__i,üer do(;..:·lo_ien,
-oeC::.:.·u. ..:� v.:;i.>T .ie , ".ter o ,.,il:_.:;e�1· er - _,l& .,_ ::_es vol _:ens :.e
P�c- en V8:':'loo:,t - l � 2 u.c:'. eil. :Je cei ·,:::-c:1. 17,el
JJ
:.1 :...t.:;:'Y'pe:cso -c:e�_,c:o�.... d.d:.' va:;;t blj.ji'�G en àe �-�- i:_' l:� 0 ve:r:.·ic -�.-
"J::� he:JTc..át ó6Y __:. ,l.._,-� iJG yer..,c.,:uel g'3_r.ene-lir,:. �re i& o( 1 1u1·c:t
van ):r:·i;� c ::_1;,,;:....;e,.1s � , G.'i:., te11 '-- f,:vo::...;e v1.;.:e :;:-v&ë.. Iooi· o..: -.rif: , ii:;
);ler::.onc.el co.. ta.c Gt-1,.... o:rd.;;l. �el.:.._;c: uet C;,.8 beu.e .J1.Jil:" se�.1· nr••
J:�_e:.:-te en ktu"ner. : aa,·L i..- ,._, ,Jle:1 ; or-_ s1: [,e ·i:;:ro..::':\.m.
4

ei
...._ _ ...

r2:.

,J

or

Cr, ·;;_1 e_,. in de b· r"-' :i: _ "4i:;..,c ...-:EJ.2-; v
L.e L ë:.0 1o"t:L.i..:;.OT�è"'�üsafi S....2.H8:ê,r'bij
se 'l'Len i�1 _€} e,._ '-'e:1-e_fi Cê-D�f::.l
de c:;e�;roei�e co11lSOc.--'-_ e,.,_1 rol b� <.::el-i;.
Gf:clac'.1t ,nru.t oo:- b.•r. clX ·v-riJv;i�=:-i(.; t, lrj,; ::; -� "-'l. i e. \:.:..
ob:.:ic _eid C.dt: ..
w .... TG.oo::� u.e pS:.1.'.;,,:,;t .l. ""n ""l:oe_ r.!.l
se ._. er_ rog tot een
�r ::-ec t ko 1er..
Dit lLè:.tSte is ee1. _, e::..tie v�u or"1::.niE:1."ci,
wel:....e :ii }t op � e G :te..'l 9ir! -it;t v ........ v.e C. V �" •
De e::".;:..:e is·.... en •• ie.1 in ,..e :;cC.e. o1)ilisee:: ".;u e'3:::J.. }?l'f..C., 'n&.\,erü•.a: VOOl' .•n...n Pl'O.J, GW e.• En _et V .lt .1ie-v �b ort
Vele� ko "m-. _jecle�2.::_::i.1..zij ::::c::. t,::"€.� •J ':31� go�è..""
. _, /1 J�C: uit :: .:..':!: te:,�; étl-sw .• e. }jUJ ler l.:?..Ji!(.!Lien v:.�iJ ..,poei ..., - .e..,ill:t;;.Si h- _�\... wo_ .:n:. �t. -te_' i::-.er i.r. Jt V::1,d. "':.·J.c ...1 -,- 2 -

II.

,, -

"'

t_ .,, ...

·=�-· � .

..

<i!' • -

1t

- 2 w...:.n:1t•.:lr ae:,.::,
toe e ... ..., of
ei.Lo 01� t;;J C..

OC "li o:::__::_j: (,jJ.,
·,· 1.1..:i.·:,; :·c

t

• "i:; V L

i.:û V.;J e,\,.� ·.,
Ot l�:.d ...
li;:.,

..;·�--�/.. ,,.c.-_ll.t

•1

l ift.: :i.•t..

·c.D

T

or e1

1•

0ei·;; m:!.. J .<.J.1.l::..'l .. · ·l.:l:.:. � ',: YE..J.' �oe-t ��0:.::
011,..c:::" ei·pe�_ -i.).:_--�_ a.a:-__ el & 1.._ :.c ·i;e
ve:.·ce:.:- ;·e
, orc�x J.:ie::!.._,.·i:;e:�..!- �fiJ :�ee::·;:; J:üju o,a,i•,;...e,c..1t 0.1} t.e :.., ��t:..e Hi:::..leu
V�St:.:. r. e:a .i...i :.·L•. de a.o:_-;, hij �ijh ::.·ol 5co1 E..eL1..
ie::.. .. ot, _::i.j J..... ter v2.n lij no; e ;: :,, 'v,iJ.lcr, ver·1, en tot wer�e
:.. ·,r.- -t-:::1 de t� oeii11 ,L vun i..'.e C. Y • .J. eve t L :1-.heb ,�1 ue1

-:r ••1

•

...Ît?..ÎÎ....S..Q__
AiJ.no.:_;:·� �
1
Voor :JLJJ...�

Uit

VIIJ"

)

f,HTftf!(�r�

7 Januari

8.

G E Il E- I ?J.

.... __

Actie '."'.iL'. u· �ren.

,(

De Heer Hoofd Afd.!'I!B.
van de Goucra3.e Staf,
's-GRAV1'�RAGB.

Hiorm.e�o heb ik de eer U te beriohten,dat op
oen op 10 Docember 1947 te Zeist gehouden verga. dering van de Veronigi:Jlg "llederJ.and-Inélonesi�••,
waar een lezing uerd 6ehouden door Dr.Teusocher,
Zendingaprediko.nt te Utrecht, onder de 2� aan�e
zigcn zich zes militairen bevonden. Naur werd be
weerd '\"la�en deze a::t'ltonetie van de Artillerie te
·nv.is ter Heide. Drie van hen,genaamd roap.
Biasohot, De Haan en �rapman bleken bekend. 'te zijn
met .do ov.enecno nP.n�,azige Hendrik van Bnter,gcb.
31 Januari 188? te Zwolle� wonende·te_Driebergen,
veralaggeVeJ; van °De Waarheid" en lid van cle O .P .N
Zij spraken met hem over een onderTTerp waarschijn
lijk betrekking hebbende op de Vrijdenkers Vere
niging "de Dagerancl 11 • Genoemcle drie -militairen
schijnen te behoren tot een groep, waiu-van van
�ntor vroeger had lliodegedeeld, det zij zouden on
derduiken als �e naar Indi� moèaten.
Hoewel van Enter aan Dr.Uohamroeël .Amir, geb.
27 October 1900 te �ile.na. u9nende te Zeist,�d
verzocht .de vergadering .een en ander nedc te c1elen
over het gobov.rae met het krijgsgeV,angenentransport te Bondowoao, waarbij 46 Indonesiërs zijn
overlQden, deod Dr.Amir. dit niet.van Lnter,die
enige mededclinzon had te aoen, bcé;on toon zelf
over dit onderworp, waarbij hij zich 'in zoer op
ruiende bewoordine;en�in het bij�ond.-cr r5.:chtte tot
de aanwezi60 mil:t. t�ircn, waarbij hij min of' meer
tot dee()rtie aanzette.Bij zeide o.a.°Kr:Ljgsmnns
eer.getlankeerd door twee jeneverflessen en ge. steund dool.'. oon legerrevolver
.-n
a
Hij vergolook het optreden v n ao Duitsers hier
to lande net het optredon van ona ·in Indi� on
zeide hierover:
"Wat nier te lande gobeurde,wa.rcl geda�.n door de
EdelgermatHm, wat in Ihdonesi! gebourt,w11rd:t ge
daan door ·de Edelltaa.akoppen. Vle.n.neor jullie g.pen
lcaas maar hersens in je hoofd habt,dàn weie;eren
jullie om aan deze lugubere praktijken mede te
doen on voeg jo Jo bij de duizendçn die reeds.on�
dergeûoken zijn.'
Amir vond deze redevoerine niet prettie en
de reactie- in de ooaJ. was �eer lauw.
De Llilitai.ren zijn met do :pau.ze vetrokken,
aangezien ze om 10 uur binnen noesten zijn.
De lezing bevatte �ee�litieke onderwerpen
Zij handelde over de ervarin�en•·van de Papoea S'"
ten tijde van de Japanse bezetting en de Amerikaan
se invasie.
HET HOOFD-VAN DE CENTRALE�
VEILIGHEIDSDIENST
namens dezes

UITTREKSEL
Voor ................... OD ..... 1567................ ............................... Naam ...........P.�.Q�J�J?P.�;P/;.�'.l.':R.A...........
Origineel in ... Ql.?. .. . 9.4..?.........

. . ... ...................... .. . . . Naam ....... . ... .Nll!P.J!,;,R1A.@.. . ::-....J.l.'1.P.Ql�.$I�... QP�P.'l).1;,r�... Y.�fä.�.4.�.rtnge n

Volgnr.............. ........... Ag.nr . ... .....2.Q�.24... ............. Aard van het stuk
............. Afz. ............... ID... Jl.tre.cht.............................................................. Datum ....... ... l2'.".'.l..2:":"..4'l............
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Verslag van een vergadering gehouden door de afdeling Driebergen en
Zeist van de vereniging '1Nederland-Indonesie", Woensdag 10 December 1947
in het Victoriahotel te Zgist.
Ds Teuzscher, zendingspredikant te Utrecht (gegevens onbekend) hield een
lezin g.
P.anwezig waren 22 personen, waaronder 6 militairen, waarvan gezegd werd,
dat zij afkomstig waren -van de .Artillerie te Huis ter Heide. Drie van hen
resp. genaamd: Bisschot, De Haan en Trapman bleken de aanwezige H. va n
Enter uit Driebergen (Lid C.P.N.) te kennen. Zij bespraken met hem een
onderwerp waarschijnlijk handelende over het verwerven van leden voor de
Vrijdenkersvereniging nI>e Dageraad". Deze drie mi litairen schijnen te behoren
tot de groep, waarvan Van Enter vroeger had medegedeeld, dat zij zouden
onderduiken als ze naar India moesten.
Tegen 20.00 uur kwam er politie in de zaal.

Van Enter had aan AMIR (Dr. Mohammed PJ.ITR geb. te Talana 27-10-00, won. te
Zeist) verzocht enige opmerkingen te willem plaatsen o,,er het gebeurde met
het krijgsgevangentransport te Bondowoso, waarbij 46 Indonesiers het leven.
lieten. Anti� voelde hier niet veel voor en liet op de vergadering dan ook na.
Toen van Enter enige administratieve mededelingen te doen had, beton
hi �zelf over dit ond erwerp en richtte zich in het bijzonder tot de aanwezige
militairen in zeer opruiende bewoordin g en, waarbij hij min of meer
tot desertie aanzette. Hij zeide o.a.
"Krijgsmanseer geflakkeerd door twee jeneverflessen en gesteund door
een legerrevolver",
Hij vergeleek het optreden van de Duitsers hier te lande met het optreden van ons in Indie en ziede hierover:
nWat- hier te lande gebeurde werd gedaan door de Edelgermanen, wat in In
donesie gebeurt wordt gedaan door de Edelk aaskoppen. Wanneer jullie geen
kaas maar hèrsens in je hoofd hebt, dan weigeren jullie om aan deze lu
gubere praktijken mede te doen en voeg je je bij de duizenden die reeds
gedoken zijn" •
.AMIR vond deze redevoeringen niet prettig en de reactie in de zaal was
zeer lauw.
r:e militairen zijn met de pauze vertrokken, aangezien ze om tien uur binnen
moesten zijn.
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