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Personalia
betrokkene

onderduik
adres

l

f?.)>- ir

Op 21 Maart 1949 keerde niet van
bij zijn onderdeel terug, de dienstplichtig soldaat HARMEN

fr>/tSIBT3B DE V R I E S , geboren te Sybrandaburen, 30 Januari
1928, wonende te Sneek, Kloosterdwarsstraat No.28.

Hij dook onder ten huize van zi$n grootouders
KORNELIS DE VRIES, geboren te Jorwerd, 6 December 1868 en
AKKE PUNTER, geboren te Gauw(Wijmbritseradeel)29-2-1868,
wonende te Gauw No.25. Deze oude mensen zijn Nederlands
HervormdCkerkelijk) en wisten, altans begrepen,waarschijn-
lijk niet, dat zij zich schuldig maakten aan een strafbaar
feit.

irsonalia en
tecedenten
ouders.

ersonalia
-•ntecedenten
.neisje en
ouders.

/ De ouders van betrokkene, genaamd JACOB DE VRIES,
_. 16-10-1896, grondwerker en MINA BIJL, geb. 18-3-1902,

/'zijn zeer domme mensen. Zij zijn jufWaarheidirlezers, doch geerj
aangesloten leden van de C.P.N.

Betrokkene is verloofd met JOHANNESKE NIEMENDAL,
geb. 29-6-1931, wonende Kloosterdwarsstraat 9 te Sneek.

Dit meisje komt uit een net arbeidersgezin, dat
absoluut niet-communistisch is georiënteerd. De ouders van
het meisje waren tegen het onderduiken van De Vries.

rzaak en
'lOOp Vi

ze desert5G?

Een broer van betrokkene, se naamd _ _ .
e b ore n te Rauwe rd, 12-7-1924, los werkman, wonende ten
huize van zijn ouders, Kloosterdwarsstraat 28, alhier, is
lid van de C.P.N., althans laat zich uit en gedraagt zich
|als fanatiek communist. Hij is bevriend
geboren te Sneek, 11-7-1925, fanatiek communist, wonende te
Sneek, 3e Zomerrakbuurt 9. (zie rapp. 2/48; 65/48 en 28/1949)

f <aM*Px̂ "'̂ l'̂ ***™H'ii*BMi'*i«ii: *<w l»w»̂ "̂acigirK\̂ V̂̂ Ĵ -̂ iiî J5a*ŷ '̂r':P»'<p'. «te*»«*»«-!pvs-.11 -.•--&--••

Vooral op aandrang van bovengenoemde twee personen
en mede door de slappe houding van zijn ouders, keerde be-
trokkene niet naar zijn onderdeel terug.

Het lag echter niet in de bedoeling om betrokkene
blijvend te laten onderduiken. Dit geschiedde om twee rede-
nen*

Eerst moesten de eerstvolgende troepen- transportschepen
vertrekken.
Indien betrokkene zich bij de. bevoegde instanties zou
melden als deserteur, moest hij een aannemelijke verkla-
ring kunnen afleggen omtrent zijn handelwijze.

Inverband met dit laatste schreef Jan Osènga on-
middellijk na het onderduiken van De Vries een brief naar
de verdediger van Ratio Koster, Mr .Stokvis. Een en ander

namens de familie de Vries. Deze advocaat bleek

Ie

2e

echter geen tijd te hebben om zich met dit geval te bemoeien
en verwees de F'am. de Vries naar de verdedigster van Ratio
Koster. Nadat aan deze op dezelfde wijze geschreven was,
werd van haar een schrijven ontvangen, waarin vragen werden
gesteld omtrent de politieke antecedenten van de ondergedo-
kene.Ctfas hij lid C.P.N.? Lid A.N. J. V.? enz.) Bij een later
schrijven werd tenslotte verzocht, om betrokkene persoonlijk

naar-----------



Ie volgblad.

Arasterdam te laten komen, ten einde een en ander mondeling
te bespreken. Het is alhier niet bekend geworden aan welk
adres De Vries moest komen.

Deze reis is echter niet doorgegaan, aangezien hij
zich niet in het openbaar durfde te vertonen.

Inmiddels scheen hij al schoon genoeg te hebben van
zijn noodgedwongen huiselijk verblijf, zodat hij besloot niet
verder te wachten op enig resultaat van de bemoeienissen van
zijn broer Jacob en Jan Osiaga.

Blijkens bekomen inlichtingen heeft hij zich op
Dinsdag 26 April 1949 in de late avonduren gemeld aan het
bureau van de gemeente politie te Sneek.

Of de correspondentie , welke gevoerd is tussen
de familie De Vries- J.Oaenga en vorenbedoelde advocate xx j
alhier nog aanwezig is ten huize van De Vries Sr. kon niet :
worden nagegaan.

Indien de vader van betrokkene hieromtrent gehoord
zal worden, kan aangenomen worden, dat hij alle inlichtingen
zal verstrekken.

:edenten Een domme en onverschillige jongen. Verkeerde voor-
fokkene. heen wel in A.N.J.V. kringen en bezocht bijeenkomsten van

deze jeugdorganisatie. Nadat hij verkering kreeg met boven-
genoemd meisje is hij niet meer op dergelijke bijeenkomsten
geweest.

Indien hij niet beinvloed was geworden, zou hij zo
goed als zeker niet ondergedoken zijn.

Tenslotte wordt nog vermeld, dat ook in dit geval
weer is gebleken, dat C.P.N, leidende figuren, althans te
Sneek, officieel geen advies geven om onder te duiken.

Het vorenstaande is uit zeer betrouwbare bron en
T ' xan als vaststaand worden aangenomen.

De Brigade Commandant der Marechaussee, aan wien be-
trokkene werd voorgeleid, is voorzover nodig, vertrouwelijk

omtrent het vorenstaande ingelicht.
\e
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1952.

Betref t :Uw 133073 dd. 25 Maart 1952.

De j nJJ entingen gevraagde b i j Uvï hogergenoerad schrijven
worden ÜHoogedeigestrenge h ie rb i j in duplo aangeboden.
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Ter voldoening aan Uw verzoek vervat in Uw schrij-
van dd. 26 Maart 1952, No. 415 1*3). - Geheim, betreffende
Inlichtingen Oornelifi'-de BAAT, geboren te Rotterdam, 17 Augusl

te •.tus 1928, wonende te J^apendrecht, Oosteind 40, heb ik de
eer UHOOGEEBLGESTRM&B beleefd te beriohtenj.dat de BAAT
voornoemd, blijkens bekomen inlichtingen wordt gekenmerkt
als een gluiperig type, niet direct slecht,doch iemand
die zich niet bloot geeft en niet open voor de dag komt.
Het is niet bekend welke politieke inslag de BAAT heeft.
Hij komt niet in de politie: administratie van de gemeente
Papendreoht voor. De Baat is iemand die gauw is over te
halen en zich geen rekenschap geeft van de eventuele gevol-
gen.
Mogelijk is in dit vliohtJ zijn desertie uit het Nederlandse
Leger in Indonesië naar het Indonesiche Leger te zien.
Anderzijds-moet niet over het hoofd worden gezien, dat
zijn Vader, genaamd jSSJfiJiÊwBA&ilii* geboren te Papendreoht,
17 Mei 1901, wonende (SosteKidTü te Papendrecht in deze
gemeente ..b^ejffijad^a^aat^als oc^^ist, sï^igjig^igmand^die^
sterk links georienteer^rsT^ï^nrTa&er naakt óok^ve'eX*"""""
mïsTjït^^ drank en bekommert zich wei-
nig met het gezin. Voor zover bekand wordt in het gezin

__ de"WaarheidM .^e^ezen.
Moeder^van^'dT^BaWfTtro^^TisT^aa^ zeer gunstig bekend,
lij weet,zoals men dat pleegt te zeggen, de touwtjes aan
elkander te knopen. Het gegin bestaat uit vier personen,
Vader, Moeder en twee zoons',' waarvan Oornelis de oudste
zoon is. Beide kinderen waren, en dit kan gezegd worden
van de jongste zoon, oud 13 jaar, gifigeja altijd keurig ge-
kleed. ijfMO

Vade r,Arie de BAAT, voornoemd/veroordeeld door:
Ie. Politie Rechter Dordrecht, dd. 23 April 1926,wegens mishan-

deling tot ƒ15.- boete of 15 dagenj
2e. Politie Rechter Dordrecht, dd. 15 Ootober 1943, wegens

diefstal in vereniging tot ƒ30.- of 15 dagen j
3e» Politie Hechter Dordrecht, dd. 15 December 1944, wegens

verduistering tot ƒ30.- of 15 dagen.
10 April 1952.
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l* Betreft; H U L Z I N G WILLEM PETER , ingeschreven te «-
HBOSEL , Weijereind no.2, verdacht van des!

Antwoord op verzeek :
no. 133073 d.d. 25 Haart 1952.-

ACO/
16 APR. 1952 ?

ACij
ƒ 3 / 3 *** in antwoord op uw in margine vermeld schrijven moge ik U het navolgende

berichten.-

Betrokkene is genaamd :
WILLED PETER H U L Z I H G . geboren te ' s-GRAVBHHAGS , 17 November
^26~, nataonalSTei^^3erTaMse, ongehuwd, ingeschreven in het Bevol -
kingsregister der gemeente REUSEL , adres Weijereind no.2.-

Het Bevelkingsregister te REUSEL vermeldt hem "zonder beroep" en "kerk-
genootschap : geen ".-

Hij is de zoon van :
WILLEM PETER H ü L Z I N G , geboren te '8-GRAVEMHA(S, l Mei 19C8 , en
van :
LAURA LCOI5A W I L L A E R T , geboren te SAS VAN GENT ,29 Mei 19(31.-

Gp zijn persoonskaart komen de navolgende aantekeningen voor : « Dpi.
REUSBL 1946 " - " Gezinsvoogd JAN BKEUGOM « - " moeder herstel O.M. «,
(ouderli jke macht).-

Hij woonde achtereenvolgens op de navolgende adressen :
18.2.30 - Loosduinseweg 259 te EEN HAAG ;
10.11.39 - Badhuisweg 63b te DEN HAAG ;
15.12.42 - v.Vredenborchweg 164 te RIJSWIJK ZH.;
8.9.45 - Weijereind 238 te REUSEL ; (thans Weijereind no.4)
5.8.46 - Weijereind 236 te REUSBL j (thans Weijereind no.2)

Het huwelijk van de ouders van betrokkene zou door echtscheiding ont-
bonden zijn verklaard, waarna zijn moeder in het huwelijk zou zijn ge-
treden met de hierbovengenoemde gezinsvoogd JAN BREUGCM , van wie zij
vóór haar huwelijk reeds een kind (meisje) zou hebben gehad, hetwelk
bij de huwelijksvoltrekking ongeveer 3^ jaar oud moet zijn geweest.Dit
tweede huwelijk zou eerst pas gesloten zijn na overlijden van van W»P»
HULZIMG , geboren l Mei 1903.-

Een en ander kon echter niet ambtelijk worden vastgesteld. Wel bleek ,
dat de moeder van betrokkene haar brieven ondertekent met : Mevr.L.
BREUGOM-WILLAMT. N.W.Binnensingel 111 , DEN HAAG .

Nadat de scheiding tussen de ouders van betrokkene een feit was gewor-
den, werd hij op 15 December 1942 opgenomen in de Stichting van de
Kruisvaarders van St.JAN, v.Vredenburchweg no.l64 te RIJSWIJK ZH. (tel.
K.1700-118816), alwaar hij verbleef tot 8 September 1945.-

Betrokkene had destijds twee zusters (uit het eerste huwelijk zijner
moeder), doch dezerzijds is niet bekend wie of welke inrichting met de
opvoeding dezer meisjes werd belast. Aangenomen mag worden, dat deze
aan de hoede der moeder werden onttrokken, gelet op de aantekening op
de persoonskaart van betrokkene :"moeder herstel O.M.11-

Nadat betrokkene tweemaal met vacantie in REUSSL was geweest bij de
familie C.HEESTERS , Peel , aldaar , werd hij door de zorg van de Kruis
vaarders van St.JAN op 8 September 1945 geplaatst in het gezin van de
landbouwer P. van KEEENADE , Weijereind no.238 ( thans no.4 ) te REU-
SBL.- ' '
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Hier bleef hij tot 5 Augustus 1946 , waarna hij in het gezin kwam van f
de Wed.H.ANTONISB-DB. LEEST , Weijereind no.236 ( thans no.2.) te REUSEL,j
die een landbouwbedrijf heeft. In laatstgenoemd gezin bleef hij tot aan \t tijdstip waarop hij in militaire dienst ging.-

Laatstgenoemde beide gezinnen staan in politiek en crimineel opaicht j
gunstig bekend, zijn praktizerend Rooms-Katholiek en rechts georiënteerd

Gedurende zijn verblijf te REUSEL waren op het gedrag van betrokkene
geen aanmerkingen te maken. Voor politiek toonde hij geen interesse.Hij
verrichtte ijverig de hem opgedragen werkzaamheden en bekwaamde zich in
de landbouw. Hij was lid van de R.K. Jonge Boerenstand en van de toneel-
vereniging van de R.K. Jonge Boerenstand.-

In REUSEL was hij praktizerend Rooms-Katholiek en ook later in Indone-
sië. Op de bootreis van Nederland Maar Indonesië was hij ffisdienaar bij
de Aalmoezenier.-

Hij werd ingedeeld bij de 23ste Cie A.A.T. als dienstplichtig soldaat ,
legernummer 261117143 , en op l September 1940 bevorderd tot soldaat Ie.
klasse.-

Blijkens berichten van het Hoofdkwartier van de Adjudant Generaal te
BAJüDCENG werd betrokkene op 14 Maart 1950 uit arrest ontslagen in ver-
band met strafexpiratie en op 29 Mei 1950 te DJAKARTA vermist, waarbij
desertie werd vermoed.-

Op 14 Juni 1950 werd betrokkene gearresteerd en ingesloten in het Pro-
voosthuis te DJAKARTA , waaruit hij op 7 Juli 1950 wist uit te breken.-

Ben informant , die plm. l jaar met hem in Indonesië diende, beschrijft
betrokkene als een goed soldaat, destijds rechts georiënteerd , echter
fanatiek, impulsief, onevenwichtig, qua karakter een zwakkeling , gemak-j
kelijk te beinvloeden en over te halen.-

Betrokkene maakte zich in Indonesië schuldig aan diefstal c.q. poging
tot diefstal van een hoeveelheid rijst. Om deze rijst te kunnen vervoe-
ren maakte hij gebruik van zijn eigen ransel en de ransel van een colle-
ga. Laatstgenoemde was hiermede onbekend. Bij de diefstal moest hij de
met rijst gevulde ransel van zijn collega ter plaatse achterlaten, in
verband waarmede deze ten onrechte van deze diefstal werd verdacht en
zich bij zijn Cie.Cdt. moest verantwoorden. Toen betrokkene dit vernam
heeft hij zich bij zijn Cie.Cdt. gemeld en erkend , dat hij de schul-
dige was. Hij werd toen gestraft met 14 dagen streng arrest.-

Vanuit het Huis van Bewaring te 's-GRAyENHAGE heeft betrokkene een
brief gericht aan de Wed.H.ANTONISB-DS LEEST te REUSEL , waarin hij
verzoekt hem f.5.- toe te zenden en waarin hij verder mededeelt te heb-
ben gefouteerd, doch niet in bijzonderheden te kunnen treden. Hij
sehriQft in deze brief verder, dat hij hoopt zijn fout nog eens ooit
goed te kunnen maken.-

Betrokkene heeft meer op met de Wed.HJ^ONISB-DB LEEST dan met zijn
eigen moeder, hetgeen mogelijkjjgrband zou kunnen houden met zijn min-
der prettige jeugd.

Z- E I N D E —
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B 133073

Deserteur

VI AV 3

VERTROUWELIJK''"

Ontv, bew:

Rappel :

Antwoord :„

Op 23 Januari 195>l' is vanuit Indonesië in Neder-
land aangekomen en overgebracht naar het Huis van
Bewaring te 's-Gravenhage:

Cornelis de Baat, geboren te Rotterdam, 17 Augustus
1928, wonende te Papendreeht, Oosteinde 40.

Betrokkene, die indertijd uit het Nederlandse
leger in Indonesië deserteerde naar het Indonesische
leger en zich later aansloot bij bandietenbenden,
is door de Indonesische Regering uitgeleverd en zal
t.z.t. voor de krijgsraad te 's-Qravenhage terecht
moeten staan.

Ik moge U versoeken mij in kennis te willen
doen stellen met de politieke antecedenten en ver-
dere van belang zijnde gegevens van betrokkene,
benevens, indien daartoe aanleiding mocht bestaan,
van zijn ouders.

HET HOOFD VAN DE DIENST.
Namens deze,

i a Ocrbben,

Aan de heer Districtscommandant
der Rijkspolitie
te
D O R D R E C H T .
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Deserteur,

VI AV 3

25 Maart 1952

VERTROUWELIJK

Ontv.

Rappei

/
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Op 23 Januari 1952 is vanuit Indonesië in Neder-
land aangekomen en overgebracht naar het Huis van
Bewaring te 's-Gravenhage:

r, geboren te 's-öravenhage, 17
T926, wonende te Reusel, Weijer-

Willem Pieter Hulzij
Hovember
eind 236.

Betrokkene, die indertijd uit het Nederlandse
leger in Indonesië deserteerde naar het Indonesische
leger en zich later aansloot bij bandietenbenden»
is door de Indonesische Regering uitgeleverd en zal
t.z.t. voor de krijgsraad te ' s-Sravenhage terecht
moeten staan.

Ik moge ü verzoeken mij in kennis te willen
doen stellea met de politieke antecedenten en ver-
dere van belang zijnde gegevens van betrokkene,
benevens, indien daartoe aanleiding mocht bestaan,
van aijn ouders.

HEf HOOFD YAH DE DIENSÏ.
Namens deze,

Aan de heer Districtscommandant
der Rijkspolitie
te
B I H D H O V E H .



HOOFDKWARTIER VAN DE
GENERALE STAP

BUREAU B - SECTIE G2

No.: 3516/52 CONF.

Onderwerp: Deserteurs.

Bijlagen:

«s-Gravenhage, 4 Maart 1952.

_NF.LP£
ACD'/"
DAf;
PAR-

l CONFIDENTIEEL]

1 MRT1952

ACD/

In antwoqpra op Uw brief dd. 22/25 Februari
1952, Nr. 131338, moge ik U berichten, dat de door
U bedoelde deserteurs zijn genaamd:

1_. Cornelis de BAAT, soldaat, geboren te Rotterdam,
17 Augustus 1928, wonende te
Papendrecht, Oosteinde 40;

2_. Willem Pieter HULZING, soldaat 1e Klasse, ge-
boren te 's-Gravenhage, 17
November 1926, wonende te
Reusel, Weijereind 236.

Op 23 Januari 1952 zijn zij per troepen-
transport s chip "Waterman" van Singapore in Rotter-
dam aangekomen en naar het Huis van Bewaring te
1s-Gravenhage overgebracht.

Zij zullen terecht staan voor de Krijgsraad
te Velde West, te 's-Gravenhage.

A A N

Typ.:CB De Majoor van de Generale Staf,

Hoofd Bureau B van de Sectie G2,

(H.E.C.van Ameyden van Duym)

Hoofd B.V.D.
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n. a. v. ber. Volkskrant

, bew:~

^^ RaP?el '" ,67r5
Deserteurs. Antwoord : l>3...-p*

VERTROUWELIJK

In diverse Nederlandse dagbladen, o.a. !lj)e
Volkskrant" van 3 Januari 1952", komt een bericht
voor betreffende twee soldaten, die Indertijd uit
het Ssderlandae leger in Indonesië deserteerden.
Aio hun initialen werden vermeldt De B» en H..
Na hun desertie liepen ai4 over naar het Indone-
sische leger en later aioten 214 aich aan bij
bandietenbenden. Ongeveer een jaar geleden werden
zij door de Indonesische Veiligheidsdienst gear-
resteerd en ingesloten. Volgens het bericht aijn
aij nu uitgeleverd en met het troepentransportschip
"Waterman" naar Uederland overgebracht, waar aij
voor de Krijgsraad aouden moeten verschijnen.

Ik mog© ü verzoeken mij in kennis te willen
doen stellen met de namen, personalia, woonplaats
in Rederland en verdere ü bekend aijnde gegevens
betreffende genoemde deserteurs.

HBÏ HOOFD VAK DE DIKH3T.
deze,

Aan de Heer Hoofd Sectie G.2.b.
Hoofdkwartier van de Generale ütaf,
Jan van Nasaauetraat 123
te
Va - G R A V ï i N H A & E.



Periodiek :

Datum:

C I R C U L A T I E

Niet langer houden dan dagen

GEZIEN
AAN i

PöB

dat. par.
Volgens geadresseerde
nog t.k. aan

Aantekeningen:

D 50 - 15000 l 10212 - 51 . 43

DJAK
laten, d;
derlandsi
den, zij
transpo!
werde

uitgeleverd
2 Jan (A.P.), Twee sol-

U het Ne-
4eserteer-
arta op

irland. Zij
er^ebracht

den overge-

Indo:
.dag ui

.Jesteld naar

.et een vlieg'
naar Singapore, waar
nomen door het trc,.̂ ..-.. _-,,.,.--
„Waterman", De deserteurs^-d. B. en H.
zijn ongeveer een jaar geleden door de
Indonesische veiligheidsdienst gearres-
teerd, omdat zij zich bij bandietenbenden
hadden aangesloten, na aanvankelijk te
hebben meegevochten met Indonesische
revolutionnairen. D. B. werd gevangen
genomen op Java, H. op Sumatra. Vóór
hun uitlevering hebben zij in verschei-
dene Indonesische gevangenissen ver.
toefd. In Nederland zullen zij voor de
krijgsraad moeten verschijnen



1503/51 D. G.

O J.

DIENSTGEHEIM

**a»» 26 Juii 1925

Aa»t«yda»f 1* AtJeJxstraat 15-1.

6 Sept,1951

i*
woon* m* t 2 «een», wworvim betrokk*ï»

d* oudet« t», «a 1 g«tauid« dotmt«r ( E» t #**»
«in } ia Ma »«nvmidis« arb«id«r»*<min« ia
Alwtardw-Ooat. D« woning ai«t «r ni*t oovtr-
aorgd uit. 7*r4er «i|a «r ao* 2 doohtara *a 1

ia
dokter» b«hAnd«l Ing

*«a

i*

«m ie

t niet a*** naar d« k«rk. ft»
nl*t

la d» SobooX %* hebb*n
l» batrokJwa» naar ««a A«bttaht»»ohööl g«§«aa
«aar hij l««y&t voor huittaohlldwr, D» luit
l»«ri«r«B li«> aij vlot door «a ia 1999 b»«
h*iOd« iii j h«t dlplpw,

hi
Xaag dwurn» *«rd «a» laaft
to*a «r *««a trvrf «»«r wa»

«aft di*
bat

Aaltaa, «aar
totdat &*
aiééftltf bij d*

ai j in

fel j ia &• arb»id«di«ttet.
al gator w*«li«p » hij bl»»f f
ia Aawt«rd«» *n ging to«n naar

daar kwaa* Hij

fo»n hij ia A»»t«rdi»i t*rug kwum, hoord*
hij duur, Aai îjn Y«d«r OT*rl«d«n «ma «a dit
se&okti

Hij irorkt» kort» tijd bij d» Oanad*««n,
pwt «ll*rl«i voorkom*odt «0rks»uib«d«n

Daarna kro«f hij le« w«ric ia d» $ro»at«niuai«a,
| f* 25.— p«r

la Btoi 194$ »«rd hij iu&li*aixa-j&i*a«t
g«ro«pen § na rui» f jaar aomalé di«a*t t»

DA f-

ïfoofd B.V.D.
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aivovaaa och«** t* ao*t*n «aan naar Xad<m*eitt.

M| g«p»kt door~d« ö«s««Bt« Politi» «m
naar Söhoöaaovan g»bjraoht, van waaarult at|
a» titm éaifaa d« vlucht na** Saavaa l* &ij
w*«r $f & f jeir«i ond«r««dok«n g*«««»t totdat

*^* 4<MMP «* Koninklijk»

na

h*«ft ttiiG«dur«nd* lijn
«a d**T a«t lo» w«rk wit gt v»rdi«nd f

4t p»troon», wmarfcij hij g*w»rkt h««ft» wiot
•ia Hint t» na««»n, } w«»r»ö3ai4nli jlt wl«t
dit «llv dool* voad a»n dit ««vaarlijk.

a«n

vwi d* *i|4*
tar*nt b«

Op «ohool

d«rd»a g«»a ia*

t*

3«trokkea»
i* lid vaa

,

Zija «ij»

lij

»ljn aaedtr l* ftij «vg ia «lob

ov«r 4i«n«t-aijn aoed«r
a tij

r««tt to«n ai J hoord», dal hij ia
«lul» £«««i£»;rd aaét a* Rilitair»
w««r saa t» tr»kk»n.

**n «uat«r van b«troxktto« l i «t «ir «iofa
ov«r uit, dat bij h. i. al«t aa»r Xadon»*

•il aoh»«p ntgaiiB naat oadat iiij aaag «aa»
»iia »o«d»ip ai«t »««r t»ru« t« ai«n, nadat

aii «ila vaétv ar»«4« v«rlo»»n had. JSn mi «ou
hij wal di«iu»tw«i««r«n, oadat ai4 bang muit
naar Koroa t* kun»»» worciaa xiit«j««ond«n

T«n«lott« ai J oog oM«aarkt, dat b«trok-
kaa» 09 politiek g»bl«4 la 4* odaiaiBtratl»
vaa d« a««««nt« POliti» t» A»»t«rd«a ni«t

De Lt.-Kol.G.S.,
Hfd.Sectie G- 2,

//?.

(V/.C.H.van Reede)
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VEILIGHEIDSRAPPORT
ONDERVRAGING/SÏGNAtlRÏNG

Geheim. Nr

GEHEIM
Datum van verhoor/sflmiJiiHAJO; l) 21 AugUStUS
Ondervrager/Rapporteur:*)

Naam: R. A. V E ...N S B E R G f

Voornamen: .JaCObUS
g rJ '

« Alias: Scheldnaam: Kobus-Kuch,

l 11 Geslacht: — FOTO
0 £ g Plaats en datum van geboorte: Amsterdam, 29 Sept.,.....1929»

o!'s l Nationaliteit: .Nederlander..
O D3

Beroep: Matroos der Rijnvaart.
Adres: Amsterdam» ca.ympla.WBg. .7.8*11

Lengte:....1...83-..#fl, Gebit: gaaf ...gebit Wenkbrauwen: ....do.nfcer....blond

Postuur:....slank Neus: gewoon Haar: donkerblond
u)

1 Gelaat: .©.vaal Mond: gewoon Littekens: litteken op bovenlip
Ogen: ...blauw draagt Oren: gewooa .YM...P1.1» 2....PJ».*.
Kleding: tyQ. Totaal wersleten costuum^bruin. .Het enige .stuk on-
Bijzondere kentekenen: Gene* dej^oed wat hij aan. ho.d HES een. J411. over—

Soort: Ned. paspoort Nummer: 575^A Datum: 25 Sept. I9l{.8w

Ö Verstrekt door: BuTgeffleestep te: Amsterdam»-
d « Geldig tot: 25--September--1950»'

•3 Visum voor: Nummer: Datum:
'S -gC^ Verstrekt door: te

Geldig tot: •^^•-—-•"---:---•-•---•—

Reden van de reis: Heef t &ich op 20 Aug.51 te uusterseel geBMjld bij de douane,
Reisdoel: koïBende....van...Tsj.e.chQ-.Slo.walï:lje..
Vervoermiddel; te voet, had llftende gereisd,

Schoolopleiding: 6 jaar Ii»0.

% Vakopleiding: 2̂ ^ jaar Affibachtsschool te AmsterdsBB»
Talenkennis: spreekt gebrekkig Bults» Engel s en. Tsjechisch»

^ Godsdienst: geen-Godsdienst»
Politieke richting: Gene

Naam: Adres: Beroep: Leeftijd:

| ^ Vader: ..„Adrlanus,Pleter« Olymplaweg 76-!!, Kajatoopbed,K.LvM. 5° jaar.
"l xi Moeder: johanna» MEIJER. Qlymplaweg 78-11» 52 jaar.

Echtgenote: »...»...—

Kinderen: jaar'oud winkelbediende te -A^dain,
Broers en Zusters: willem 24 ^aapoud lcaate&Q^be(Hend&....te Afdam eajohanna 20

Reden van ondervraging/signalering: l) W0S In 19^9--Uit het Bted.leger gedeserteerd en
naar Duitsland gevlucht. Verklaarde twee jaar In Tsjecho-Slowakije doorge-
bracht te hebben.

') Doorhalen wat niet verlangd wordt,

UvB



Blz .2 .

Op 20 Augustus 1951 heeft Ravensberg voornoemd zich aan de door-
lartpost Susterseel bij de douane gemeld, komende van Duitsland. Ravens-
berg stond als deserteur gesignaleerd in opsporingsregister no. 14., dd.
2 Juli 19511 W-2. 290. Hij is na aanhouding overgegeven aan Brigade-
commandant der Kon.Marehjjaussee te Susterseel. Ravensberg is momenteel
administratief geplaatst bij het Garde-Regiment PRINSES-IRENE te ASSEN.
Hij zal op 22 Augustus 1951» ter verdere afdoening worden voorgeleid
aan de Heer Brigade-Commandant der Kon,Marechaussee tefflSgEN.

Hij verklaarde twee jaren In Tsjecho-Slowakije doorgebracht te
hebben. In verband met mogelijk veiligheidsbelang is hij door mij ver-
hoord. Ingevolge telefonische opdracht van s, volgt hierna een beknopt
relaas van het verhoor*

"Begin 19l|,6 ben Ik als vrijwilliger bij de Luchtstrijdkrachten In
militaire dienst gegaan en ingedeeld bij het grondpersoneel van vlieg-
veld Gilze-Rljen. Eind l9'4-6, de juiste datum weet Ik niet meer, heb Ik
de mil. dienst wederom verlaten. Ik kreeg toen een betrekking bij de
H.V. S. (Handelsvereniging Steenkool) te Rotterdam, als matroos op de
Rijnvaart. Ik heb als matroos op een schip verschillende reizen gemaakt
tus~en Rotterdam en Dulsburg (Dld). Op 3 Maart 19lj.9 werd ik als dienst-
plichtige opgeroepen en ingedeeld bij l\. R.I. te 's-Hertogenbosch. Na
ongeveer een maand werden we overgeplaatst naar kamp Westerbork. In
Juni 19^9 ben Ik uit kamp Westerbork gedeserteerd. Ik was net ontsla-
gen na 8 dagen streng arrest te hebben ondergaan welke ik had gekregen
omdat Ik zonder toestemming naar huis was geweest. Ik voelde niets
meer voor de dienst en had het voornemen gemaakt om In Duitsland te
gaan werken, ik ben in uniform al liftende naar Groningen gereisd en
via Nieuweschans Illegaal naar Duitsland gegaan. Al liftende ben Ik
toen in Bremen terechtgekomen. Ik kreeg veelal bij Engelse militairen
te eten* De Engelse M.P. heeft eenmaal mijn naam genoteerd doch moei-
lijkheden heb Ik nimmer gehad. Via Frankfort ben ik naar Munchen gelift,
alwaar ik een Nederlander ontmoette. Hoe die persoon genaamd was weet
ik niet, doch hij zorgde dat Ik werk kreeg op een werf. Na veertien
dagen werd ik echter ontslagen omdat ik geen geldige papieren had. Ik
ben toen met een Nederlandse vrachtwagen afkomstig uit Gelderland, ver-
dere gegevens zijn mij niet meer bekend, naar Wenen gereisd. In ^fenen
ontmoette ik een groep Italiaanse motorrenners die in Tsjecho-Slowakije
aan een wedstrijd gingen deelnemen. Ik ben toen met dat groepje meege-
relsd tot aan de Tsjechische grens.

Omdat ik geen geldige papieren had om Tsjecho-Slowakije te be-
treden ben ik voor de grens uitgestapt om te proberen illegaal de grens
te passeren en mi j dan wederom bij de Italianen aan te sluiten. Bij de-
ze poging werd ik echter door twee soldaten a?n-gehouden en overgebracht
naar Bratlslawa. In Bratislawa werd Ik In de gevangenis gestopt alwaar
Ik 6 weken heb doorgebracht. In al die tijd ben Ik raa?r eenmaal verhoord,
Er werd mij gevraagd waar ik vandaan kwam en wat Ik eigenlijk in Tsjecho-
Slowakije kwam doen. Ik heb maar volgehouden dat ik werk kwam zoeten
ctedat ik in Duitsland geen werk konrkrijgen. Dit verhoor geschiedde in
,het Engels. Van Bratislawa werd Ife overgebracht naar Brunnau en onder-
gebracht in een jeugdkamp. In dit jeugdkamp bevonden zich jongens uit
alle delen van Tsjecho-Slowakije die werkzaam waren op de Bataschoenen-
fabrleken, alwaar Ik als magazijnbediende eveneens tewerk werd gesteld.
Er werd In $ ploegen gewerkt van 6 tot lij, en van Ik tot 22 uur. Ik zelf
heb altijd morgendienst gehad. Op de Batafabriek die eigenlijk In
Zlieb ligt werkten naar mijn mening ongeveer 20.000 man. Ik ontving
maar 800 kronen In de maand doen hield als er alles af was niefc eens
wat over om een stuk kleding te kopen. In Juni 195^ ben ik daar wegge-
lopen en ben toen door Tsjecho-Slowakije gaan zwerven. Ik heb nooit
moeilijkheden met de politie gehad. Als Ik in een vreemde plaats kwam
ging ik mij altijd bij de politie melden. Ik moest dan een kaart in-

. 3 -



vullen met mijn naam «a verdere gegevens er op. De politie ateapclde
die kaart dan af ea hierop kon 4fc «ij dan wij bew»g«ö. fte verdiend*
te kost nat tü*# «ö «fta* w»t M| «*a IK#* t* w«a?fc*% «sfe h*i» ifc

mi te eten gebAd bij de politie. Op mijn zwerftocht doo*
Slowakije heb He nooit iets bijzonders geaerkt. Ik hoorde wel «ens

dat er verschillende zakeBaied*Q door ê» politie
war«n *«ar ik heb «ij daar eigenlijk nooit voor geiaterr9sae«nï. Over
politiek heb ik nooit gesproken daer. Ov«r het algeae*n wordt «r niet
veel over politiek gesproken oadat d» a»n»en te bang Kijft. Ia p»i
1951 wilde ik M j Geb illegaal de grens passeren mee DaltslaoA. Bc
werd echter weder<»i gearreBteerd en overgebracht naar Praag, Ia Praag
heb ik drie Baanden in <de gevangenis doorgebracht. He ben eeHs«aal ia
het Duits verhoord geworden door twee politienannen die alle» wat ik
vertelde opschreven. Ongeveer twee saaaden na dat verhoor werd Ut
door tw»e Militairen naar A» grens gebracht «n kon Ik «onder verdere
Boellljkheden t* ondervinden de grens passeren. Be ben toen al liften-
de naar de Nederlandse grens gekoaen met d» bedoeling Bij t* melden.



o
(J Verbinding no. 136 .

Onderwerp i Inlichtingen omtrent A. van Eldik

L̂ -*-«—" ** , 7<̂  7*s2s

20 April 1951 i

DIEHSTOEBBDI

Hiermede heb ik de eer U te berichten dat op 27 Januari 1951

door mijn dienst op verzoek van het Hoofd van de Indelingsraad

/

te 's-Hertogenbosch een onderzoek werd ingesteld contra :
ARIE van E^l d i k, geboren te Vught 9 Haart 1932, leerling stuoadoor,

' V w o n e n d e te Vught, Theresialaan 28, Deze jongen -werd op 17 Januari
1951 opgeroepen om voor de Indelingsraad te «s-Hertogeribosóh te

verschijnen. Aldaar verschenen had hij zich niet gedragen naar de

aanwijzingen die hem werden gegeven •

In verband hiermede werd tegen hem proces-verbaal opgemaakt vx.

artikel 12 lid l van de Dienstplichtwet . Tijdens zijn verhoor deelde
Van Eldik mede, dat hij niet in militairen dienst wilde. Als dit

toch gebeurde dan zou hij deserteren»

E.e.a» heeft de aandacht getrokken, temeer -waar in 19ll5 van zijn

vader werd verteld, dat hij lid was van de C.P JU. Hieromtrent is

echter nimser enige zekerheid verkregen, alhoewel de mentaliteit
van ^an Eldik Sr. daar zeker geschikt voor is »

Y| Van Bldik Sr, is werkzaam op een exportslachterij te Eindhoven,

in verband waarmede een afschrift van dit schrijven gezonden zal

worden aan de Hoofdcommissaris van politie te Eindhoven •
-Einde-



w <i
X

Deserteur? — In Morlaix (Frank-
rijk) is de 33-jarige J. S. uit Rot-
terdam gearresteerd, die uit het
Nederlandse leger zou zijn gede-
serteerd.



JB/JSM.

Directie
H. Huiteaa.

Bijlagent

2akea/PP,

iNFORMATIECOPIE

i»•» Ik hab d» e«r U hierbij t»r kennlsn»alng t» do«o
to«ko»»n afschrift van ««n schrljvan d.d. 5-2- *51
H. Huitena t* Sagny (Fr) betreffand« ia Frankrijk

Naar mijn awiinj war» aan betrolck*»» t« antwoorden,
dat desa dienstw«ig«raar« ni«t voor dl»lo««tl*k« of ooi*
«alaire bijstand In aaraaerklng kunnen ke«*nf doch d«t
na tmtvangst van «en «pg»v« s»t do nantn «a adr«8»»n «»r
b»trc*k«n*n kmn worden nag»gaan of in een bepaald geval
of in fe*paald« o»standigfa«d*n hiervan kan werden afgewe-
kt».

k

DS MINISTER VA5 BTHTENLANDSK ZAKSH,
Toor d« Sinister.

Het Hoofd van het Bureau Paspoorten
en Politiaire Zaken,

Zijner Excellentie e
Minister van Oorlog.



^
INGE;:O;

7 FEB. 1951
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f
, Oct. --r In Jubbega heeft

zich een» comité gevormd', dat zich ten
doel atelj: dé vredesstrflder Thye de
Vries, dlërjwee jaar in „Bankenbos"
heeft gezeffén, te verwelkomen. Zater-
dagavond is er daarom een. gezellige
avond b$ J. O. de Jong1, Jubbega, derde
Sluis, aanvang 8 uur. Ieder wordt opge-
wekt om bfl de ontvangst van deze vre-
desstrjjder aanwezig te zijn.



Ho. 16 41/50' D. G

DIENS^GEHEIM

l GANS, Louia.
Aasterdaa» 31 Mei» 1925

Hieuwersluis» Dé*pOt voor Discipline•

Betrokkene is in Mei 1941 door de S.D,
gearresteerd» heeft drie maanden gevangen ge-
zeten» resp. in de Suterpeatraat en de gevan-
genis aan de imstelveense weg, en werd toen
wegens jeugdige leeftijd vrijgelaten*

Hat geain bestond uit Vader, Moeder
en drie zoons ; de twee broers van betrok-
kene werden in Februari 1942 en Juni 1942
gearresteerd i de ouders in Maart 194?»
Geen van alle zijn zij teruggekomen*

Betrokkene dook onder in Drenthe en
is daar tot September 1944 gebleven ; hij
is toen naar Amsterdam teruggegaan en
wachtte daar de bevrijding af.

Xn 1946 is hij gehuwd met een Biet-
Joodse vrouw ; hijzelf noemt aich e«n aiet-
practisarend Israflièt-

In Augustus 1947 i» hij voor eerste
oefening opgekomen bij de Aan- en Afvoer-
troepen te Befde.

In December 1947 deserteerde hij en
vertrok hij naar Israël ; zijn echtgenote
voegde zioh in 1949 bij hè». Hij bleef tot
November 1950 in Israël, totdat hij aldaar
dienstplicht moest vervullen ; hij vroeg en
verkreag daarvan uitstel en misüruikte dit,
om in gezelschap van zijn vrouw naar Ieder-
land terug te keren.

Op het grensstation Roosendaal is hij
door de Kon, Marechaussee gearresteerd en
overgebracht naar het ADKL-te Schoonhoven.

In Schoonhoven heeft hij een beroep
gedaan op de dienstweigeringswat en is hij
overgebracht naar het Depot voor Discipline
te Nieuwersluis.

Bohtgenote van betrokkene is thans
inwonend bij een familielid in Amsterdam

- aan -

OP KAART
ACD/
DATf
PAR:



No. 1641/50 D.G.aaa fct* •*»•* i Btty*0fe***a»,f 14» 5-2-51.
Gaaondheidstoeat^nd van betrokkene «n

di«n» vrouw Is go»d.» • ' •

Volgen» «i jn vrouw is hij iem nd, dl*
/ ' gauw vri*n4«n aaakt «a ook o «a grot« • -

vriendenkring heeft* Hij i» niet lid van
alub» of T«r«niging«n, In zijn j«ugd w**
hij lid van <U A. J. O,

Li«fh«bberijen zijn t tekenen «a
taarspelen»

aa h«t Lag»r Ondar-
wijs dri» jor«n «»n grafische sohool te-
zocht «n HA <J« brvrijdinf rol«d« ui j
cursuae«a aan a»n

San vaste werkkring heeft M j plet
gehad | ai j werkt» «!• ïo« t«kea»«r voor
verschillend»•

d» door hem n$<$r 40 oorlof
te acholen wist ai*n *ioh betrokken» niet
'«««? te h«rinn«ran \p de r»cla»»-teken-
aohool atond î ij b«k«nd «l» een gaed w»r-
let v, aaar sigenwij», *ioa hardnekkig door
dik «R ènn vaetBoudend «Mm prinelpes »o
denkbeelden, il* hij zich in aijo hoofd
had g«a«t. ÓYerlgene aehtt» »en hea w»l

De Majoor van de Generale Staf,
Hoofd Sectie G 2 B.

van Duym)



I.D.140
Betreffende Desertie H.WIEKMS
Ho. //S-/30-

JDIENSTGEHEIM

i V

C

OP KAART
ACD/

PAR:

-5 JAN. 1951

18 December 1950.

Ik heb de eer U het navolgende te berichten.
Op Woensdag 29 November 1950 is alhier gearresteerd en

overgegeven aan de Koninklijke Marechaussee, Arie WIEKENS,
geboren 21 September 1926 te Onstwedde, los-arbeider, wonende
te Alteveer K»204, gemeente Onstwedde.

De o.a.en v. van WIEEENS, wegens desertie was verzocht

door de Commandant van het 4e R.I. te Assen. Hij is ongeveer
4 jaar ondergedoken geweest. Overigens staat A.WIEEMS alhier
niet ongunstig bekend. In de politie-administratie komt hij
niet voor. Hij heeft geen omgang met bepaalde vrienden en
treedt op geen enkel gebied op de voorgrond.

Het gezin waaruit Arie stamt, staat op crimineel gebied
niet ongunstig bekend en bestaat uit man, vrouw en 6 kinderen,
waarvan 4 jongens en 2 meisjes.

Uit gesprekken met de vader, Hendrik WIEEENS, geboren 16
December 1899 te Onstwedde, grondwerker, wonende te Alteveer
K.204, gemeente Onstwedde, is de indruk gevestigd dat deze
Communist is, al wil hij de dienstweigering van zijn zoon met
de Bijbel verdedigen. Volgens bekomen inlichtingen zou hij
echter niet als lid zi.ln aangesloten bij de C.P.N.. Eet dagblad
"De Waarheid" wordt in het gezin niet gelezen, althans, zij
zijn daarop niet geabonneerd. H.WIEKENS staat als een dom en
onverschillig persoon bekend. Hij zinspeelt meesÉal op de komst
van de bevrijdende (Communistische) legers uit het Oosten en
tracht dit eveneens aan de hand van de Bijbel te bewijzen.
Overigens heeft WIEKENS geen bepaalde omgang en treedt op geen
enkel gebied op de voorgrond.

I.D.
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j
Ontvangst avond t erugke er
deserteur de Vries.

OP KAART

PAR:

Op Zaterdag 7 October 1950 werd er door de familie de Vries,
wonende te Jubbega Schurega no.267 een gezellage avond belegd in

o(l café J.O.de Jong te Jubbega, daar hun zoon ïhijs de Vries, die
als deserteur was gearresteerd en zijn straf had doorgebracht in
het strafkamp "Bankenbos", uit dit kamp terugkeerde.

De ouders van Thijs de Vries waren in het voorjaar 1950, 25
jaar getrouwd, doch omdat de zoon Thijs niet aanwezig was, werd
er geen^feest gehouden"., dit feit werd thans tegelijk met de
terugkeer van Thijs gevierd*

Er. waren op die avond hoofdzakelijk familieleden aanwezig.
Van enig comité, zoals dit in het dagblad MD Waarheid" naar vo-
ren werd gebracht, is niets gebleken. Er aijn wel enige partij-
leden van de plaatselijke afdeling der C.P.H, aanwezig geweest,
daar verschillende familieleden en kennissen van de familie de"
Vries van deze afdeling lid zijn.

De familie de Vries is links gepunteerd, doch staat overi-i
gens gunstig bekend.

Einde.

18 October 1950.
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tvangstavond
Ie Vries

JUBBEGA, 6lpjft. —
zich een comii
doel stelt
Vries, die twée\jaar
heeft ..gezeten,
dagavond is er
avond bij :J.'O. de
sluis, aanvang S ui
wekt om bjj de ont
desstrijder aanwe

In Jubbega heeft
dat zich ten

•flder Thye de
„Bankenbos"

ilkomen. Zater-
een gezellige

Jubbega, derde
Ieder wordt opge-
igst van deze vre-

zijn.



Oopie voor 00,93015
f S OCT 1°5Ö
29 September 50

F, A. leeï»nsteynf
H.A.M.Hulsker en

Met verwijzing naar tïw schrijven van 14 September j*!** letter
f 78. heb ik de eer tlwe Excellentie mede te delent dat met "
tot de in hoofde dezes genoemde personen, bij deze Dienst
wordt beschikt over documenten (van de voormalige Centrale Militaire
lalichttagendienst in Indonesië) betreffende ggÂ Weerenatê a ea, Ij

en wel de documenten genummerd 5273t 5&H1 en 5öw» Ik me«-
mogen aannemen dat exemplaren van deze documenten zich ook bevinden il
het archief van de voormalige C.E.I.» dat thans bij Uw Ministerie aap
weaig Ia. f er bespoödigins meen ik mij derhalve ontslagen te mogen l
achten hierbij een resumé over te leggen, J

Over J.Kroonenburs aijn bij dese Dienst geen gegevene voorhand*

.de Minister voor Unie zaken
)verzeese lijksdelen,

B A T l H H A GS.

HOOf B VAI 98 DtBSSf
Voor des&e,

Mr A. van Maanen.



^MINISTERIE VOOR UNIEZAKEN EN OVERZEESE RIJKSDELEN

Estbinet # , 'S-GRAVENHAGE, 14 September 194- 50

44a.|f«tter f 78
Dienst de?

islaeia
15SEP.19SO

Onder aanbieding van een afschrift vaut eau

Minister President gerichte open Tarief gedagtekend Bandong

29 Augustus 1950> van een aefcere BUBIÏÏA.H, heb ik de eer U

1e verxoaken my te willen mededelen wat ïï bekend is omtrent

Sef daarin genoemde Heren WltEBffliLSfflinL HULSgÜP, «n KROI

II MIHISÜ?EE VOOR UUIE
Voor de Minister

De Secretaris-Generaal,

B1IK3DELM,

•C. M



50 Ks,
Betreft*Arrestatie,s,
Sijla, enj&ene, Bandung, 29 Augustus 1950.

" O p « n b r i e f"

He r d e k a ,
Bcoellentie,

tadergatokende, G.Budiiaan van beroep Importeur & Bandelaar wonende
van d<* Djalan Raya 174 te üandung, sinds 2 Januari 1950 Warga-Negara
Indouaaia, verzoekt Uwe Excellentie beleefd voor cie navolgende punten
Uwe geëerde aandacht, dit namens alle progressieve lloderlanclera in

)t Is h*t Uwe Excellentie- bekend,
' aijn opgesloten twee War ga~ïf «galas

— _ JJL * *̂  ^ -̂  _̂' _̂ ^ •»;• u ^̂

-̂ 2
v'A
' "J

.
•*-> . J — _ JJL * *̂  ^ -̂  _̂' _̂ ^ •»;• u ^̂  S»

XI HjiHölâ er oud X*H«X* 0ffiqi*ren van de
2) Is KeT uwe Excellentie bekend, dat beide genoemde Heeren niet is

toegoataan (m een advocaat te neaen» in huan© rechtisitting voor
desertie?

3) Ia het Uwe Excellentie bekend, dat ter E.T.C, ia bepaald dat tegen
diegenen welke geen misdrijven nadden gedaan, doch andersdenkend
waren geweeet geen verdere stappen waren en aouden worden onder-
nomen?

4) Is het Uwe Excellentie bekend, dat de Nederland sche M.F, zonder
kennisgeving aan de £*I* Autoritei ten van deze arrestatie deze
mannen naar Nederland vervoerde en deze thans gehc si geisoleerd
eij» in de gevangenis?

5) Is het Uwe Excellent!, e bekend, dat tegen de progressieve Nederlan-
ders hier te lande aanwezig agressie wordt uitgeoefend, en dat
botsingen niet uit sollen blijven tussen twee groepen Nederlanders,
indien deze toestand 20 voortduurt?

, ^ Ia het Uwe Excellentie bekend, dat de Nederlandsche M. P. hier
klopjachten houdt op deserteurs van de voormalig® K, L. welke over-
eenkoffijst met de Duitse tijd?

7) Is het Uwe Excellentie bekend, wat er is gebeurd met de progressieve
l Nederlander jffl^Lj^ojejyto^ welke zon^r voorkennis door de Ned.

M#P» in Bandungi 0 gearre s te erd , en op 10 Auguj3tus 1950 »aj|r
Nederland is ge transport,^ rd, adres Bondstraat $ in Eindhoven?

3) Ia het Uwe Excellentie ook bekend, dat deze man ook Warga-Negara
is van onze Staat Indonesië?

9) Is Uwe Excellentie bereid, bovengenoemde gevallen op te nemen met
onze Hoge Commissaris Mr.Moh.Roem in den Haag, welke deze feiten
tor kennis is gebracht en zonodig stappen te doen nemen, ter be-
scherming van menschenrechten?

10) Ie het Uwe Excellentie bekend, dat de gehele progressieve groep
Nederlanders in Indonesië en bloc achter de H, l, leiders staat in-
sake de Iriankwestie, en is het Nederlandsche Volk het duidelijk,
dat deze kwestie ons voortbestaan bij niet inwilligen van de
billijke eischen der R,I. in het gedrang komt?
Als slot van deze uiteenzetting, moge ik een beroop doen op Uw

staatsmanschap en wijs beleid waaraan U steeds hebt gevolg gegeven, en
mede op het Hederlandsche volk, om toe te geven aan de eischen onzer

•Regering-



om Zriaa nog dit daar toij Indonesia te doen voegen, indien
4 tenminste nog prï̂ s «telt op aamenwerking aet Indonesia*
,je groep «al de leiders der R,I* in deve aanspraak vaa

w reofet steunen, door ons te scharen aan ean heoht blok achtefc,
onie vettige regering dei* £»!* en zullen onze strijd voor liet recht
van de mens niet ataken voor htt doel is bereikt*

Owe Excellentie dankend voor Uw gehoor,

Tetap Merdeka*

iï w,g.(O.Budinan).
Koeamlji 174,
Banduag.Indonesia.

.s 1431

\r



UITTREKSEL

Uit : H} 1901

Voor : OD 452

Ag, nr: 9*0951

Naam: J.EEKMAU-Joustra.

Naam: DESERTEURS.

Afz. : B IX Datum: l Aug.1950

Aard van het stuk: J.EEKMlfjoustra.

De familie Bekman heeft meermalen onderdak verleend aan deserteurs
uit het Nederlandse leger.Veel namen kon ik niet achterhalen. Genoemd werden
een zekere Hans, deze is uitgeweken naar fsjecho-Slowakije, er zal getracht
worden uit te zoeken hoe zijn geslachtsnaam is.

Een andere deserteur, die geruime tijd bij hen gewoond heeft, heette
Puck.Deze Puck is afkomstig uit Zaandam, zijn beroep ie timmerman, zijn familie
woont er op een woonschip. Hij heeft in Brussel gewerkt hij een lijkkistmaker,
een bekende communist, wonende in de Reu Waelhem 112. Men was aeer voorzichtig
met de namen van d£ deserteurs.

-c
Uitgetr. door: T. G.

Datum: 17-7-1951

Op aanwijzing van : B III

, 101S5 - 51 - H6 2
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r i VAM BOTS», Yllloa Brnat.
2aoaéom« 16 Maart f925.

Aastardaa, Shacklatojoatraat 42 III. 7-7-50

''/•

AG/

OP KAART
ACD/

Yadar vaa botrokkano lo n* 2? jaroa PAR- :
trouwe dioaot «lo kantoorbadiaada »lj do
lodarlaadaaho So&oo^obouw KI J. alfaiar gapoa-
oionaoard, trorkt thaaa tijdoïljk op Holaolffto
kontoor ala isvoüor 'foor iOBoM* aio «lok
lo.

foa do 6 kind*ron »l J» or 2 gohuwd
(«ojUPOüAov ook ootvokkoao) » «r «ijn nog 2
soo** «n 2 doohtoro thui», Aio oHo* oom

r-

AAN:
Hfd. B.V .D.

lot govla fottlot IA do buurt oom «oor
goodo naam on d« <$taco«onloe «lot or OOJKVO&-
lig, dooh keurig uit»

ao*onfo*id0to*et«xid rmn hot fosln lo
««t «Itoondorlng ran noodor Yan

botrokkano, dio «onaw- on Mtagpotionto lo.

Allo gaxinolodozi bahoron tot 4o Had.
Harror»d« Godsdlanat, allaon «o Trndor ba-
cookt do kork *o Zondag».

Batrokiana hooft» na da X*goro School
to «l ja afgalopan» aarat korto tijd ooa
AKboobtoooIiool ba«oolit, w»«r M j opgalaid
«on wordaa roor bankwarkar, doeh gaslon kot
fait, dat «l Ja hart naar «o kaast uitging
an bij Toor hat bojakwarkaroTak niats voalda,
Tarliat bij Aooo oô ool. lij workta korta
tijd bij ooa Tarraardlgor TOJI kaBatToorwar-
pan (o.*. olorAooojoo)t Aio ia da toooottiafo*
tijd ovarladaa lo» ooooolit daarna ooa noraaal-
aoliool, mar hij «ich ofoolool kon toologgan
09 aohildaron. om takonan. Sot loatoto jaojr
ran do boootting lo hij ondargodokaa toaola*
do «ioh aaa taworkatalling la Buitalaad to
koaaoa onttrakkaa.

Oaduranda 4 joroa ia Mij avondloarliDg
govooot aaa do Hi jkaacadaaia voor Boaldonda
Kunatan to Aaatardaa, waar hij ondarricht

- kvoog -
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kraag la eohilderen, boeteeren *a tekenan.

Hl 5 i* normaal ia militair» dienet ge-
gaaai toen M j inaeheplngeverlof kreeg wae
ai ja ****** «eer «iek «a eordeelAe d* haar
behandelende «eanwarte, dat h«t aam t»

a6-a cijm, indi*n b»trokk«n« ««t
haar to*8tttnd ni»t naar Indon»*i«
gaan* T«lf«a« d» »o»d»r at*£t i«M at*

imwart» to«a t»n *ri»f vaa d«a» «tr
aan 4* Minl«t*r vmn. Oorlog f trieb*.

B«tr»kk«n« la aa A*a« brief
tig wlit«rg«bleTwat heeft eeret eaa
tende howdÏBg aaag «aeaea «oader aieix ergeme
te aeldea, «a ie» toen hij niete aeei«ef ea*
dergedoken.

lij bleef al|a etadie aaa ie Blikaaaa*
denie Teer Bseldande Kuneten roorteetten en
werkt* orerdag ***r bi^ een Yervejurdî er v»n
kunetToorwerpen.

Korte tijd geleden la hij la Het huwe-
lijk getreden, waaama hij «ieh rr i j willig ia
•ehoonhoren geaeld heeft.

Betrokkene la niet lid vaa elube of ver*»
ealflagtttf aijn grootete liefhebberijen gija
eehilderen. tekenen *& boeteereni hij heeft
ealg* kunet»«hilder« ale rrienden.

Op de hierboTenrermelde eeholen kon aaa
«iöh betrekkene niet «eer herinneren. Aaa de
Rijk«eo*de«ie veer Beeldende Kunsten wae
het»elfde het geval, oadat ét leetoren vaa
de avendcurwueeen eldaar weinig pereoonlijk
eoataet aet hun leerlingen hebben, wier aa-
oen al j neuwelijke kennen,

Ook hierbprenb»döelde «eauwmrte, die
de mo«der Tan betrokk«ne 4e laatete Jaren
alet «eer b«h*ndeld heeft» wae een ea ander
aa dit tl jdeirerloop vergeten.

patroon van betrokkene «aa ran

* oordeel, dat -
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oordeel, dat hij zeer Beker betrouwbaar is,
naar nerveus en onevenwichtig. Het gebeurde
ara nu en dan, dat betrokkene dagen achter-
een van zijn werk wegbleef» als hij in zijn
vrije tijd met een oohilder- of beetseer-
atuk bezig wae en hem dit dusdanig pakte,
dat hij er aan door werkte. Hij is zeer ge*
voe lig van natuor» naar is als vele ar tie-
ten onberekenbaar in het gewone geregelde
dagelijkse leven.

In de politia-adffiinistratie komen geen
der gezinsleden van betrokkene voor*

Hfd.ö g B,
De Lt.Kol.,

_Ur.^

(M .P .Kok j e.)
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Onderwerp; "DeserteurCONFIDENTIE*ö* A. y«A> f^f*>

f 42 / s * /
tt*«l dd. 25 Jiai

naar mijn brief
/ l^g/ 5© Conüyum-

m«t «&i bijlage betref-
^ Wtsst * do* tic G hier-

bij töeuxnaen «en uittreksel uit e«i rapport,
opgemaakt do e r 2», betreffende "Hulpverlening
bij de»*rti« door meerdere personen % naar
de infaOTjd waarran Ik ü kortüeldatolve vewri^s

\.\H Hfd Seotie 0 2 B»
S.T*D, ^

OP KAART

PAR:



DITTHJSKSEL. BERECHT.

Ho. 52/50.

Ba turn van bat bericht:
Eepporteurs
Van wie ia het bericht afkomstig:
Betrouwbaarheid bericht:
Betrouwbaarheid bericht:
Acties ondernomen:
Mat welte instanties wordt samengewerkt:

CONFIDENTIEEL

6 Juni 1950.

onderzoek,
betrouwbaar,
betrouwbaar,
onderzoek ingesteld*
P.I.D. ter plaatse.

BERICHT.

^. f

\i v /
fl l

Betreffende M. Bakker, A. en M. Goedkoop en J.v.d. Waal, allen te Amsterdam,
is een nader onderzoek ingesteld. Hierbij bleek het navolgende:

Be eerste drie personen bleken deserteurs te zijn wier vaste woonadres niet
is vast te stellen en zal te zijner tijd bij eventuele aanhouding een nader rap-
port worden opgemaakt. ^

Bij onderzoek betreffende J.v.d. Waal, kwamen wegens hulpverlening bij desertl
de navolgende personen voor:

Simon, Cornelis de Waal, geboren 17.1.1896 te landsmeer, beroep broodbs-
zorger, wonende Zwaluwstraat 10 bs te Amsterdam, Nrd, gehuwd met Eaulina Burge-
meester, geboren 12.8.1911 te Amsterdam, zonder beroep.

Zonder Beloof, beiden zijn voor de tweede maal gehuwd en bestaat het gezin
uit totaal fyijf kinderen. j

De WAAL, was vroeger bestuurslid van de districten N. Holland en utrecht der
Comau Partij Holland;

stond in 1946 als lid op de lijst voor Overheidspersoneel der G.P.N.
Hij liet zich bij verhoor uit in die zin dat hij gezien zijn idee en opvoe-

ding te allen tijde zal trachten het "kapitalisme" te vernietigen. •
Als dienstweigeraar is hij in de jaren 1916 en 1917 door de Krijgsraad en het

H.M.G. veroordeeld.

Bij nader onderzoek tegen de deserteur A,v.d._ Werf p.v.b. opgemaakt door de K.
M. utrecht en later ook door de K.H. te Amsterdam, warden achtereenvolgens genoemd

i'ed. WildaofautrSqlamjLt.. geboren Jongbloed. Catharina, Margaretha, geboren
30*12*1890 te Amsterdam, zonder beroep, wonende Shackletonstraat 10. een hoog te
Amsterdam. Zij komt niet voor bij de P.I.D. doch is wel lid Van de G.P.Ü,
en verleent steun bij collectes voor de Verkiezingscampagnes voor de C.P.N.
(Verkiezing 1%6 en 1950).

Martinus, Hector, BLOK, geboren 20.4.1914 te Amsterdam, behanger, wonende
Havikslaan 24 te Amsterdam, gehuwd. Werkte in 1943-1945 bij de fiuna Groeneveld
en v.d. Pol te Amsterdam, en was actief in de illegaliteit (K.V.V.).

Op 24 Maart 1948 staakte hij in verband met een motie aangenomen tegen de
C.P.N, wethouders te Amsterdam. Heeft nu bedankt voor lidmaatschap G.P.H. in ver-
band met onenigheid mat enkele districtsbestuurders over interne partijaange-
Igenheden.

'• » Willem, Corpeli a. HEÜSBBAÜER. geboren 5.7.1914 t* Haarlem, loodgieter, wonende
Laanweg 59 bs te Amsterdam, gehuwd.

Niet bekend bij P.I.D. doch wel sympathiek voor C.P.N.
,-v»"- Aria LBflSGANG. geboren 11.3.1916 te Amsterdam, lasser, wonende Mosveld l I,

te Amsterdam, geheid, Onbekend P.I.D. sympathiek C.F.N.
l* Johan E ver t VffiLLSREIBCK. geboren 24*3*1912 te Amsterdam, broodbezorger, wonen-

de Texelweg 22 te Amsterdam, gehuwd. Onbekend F.I.D. sympathiek C.P.N.
l,' Pieter VISSER, geboren 26.9*1902 te Velsen, walbaas bij K.N.S.M. te Araster-

dam, wonende Kivietstraat 22 te Amsterdam, gehuwd. Onbekend P.I.D. Sympathiek

)<j. Wilhelmus TOtJTS. geboren 9-8.1918 te Amsterdam, tegenhouder bij Klinfcwerk,
ongehuwd, wonende Waddenweg 31 te Amsterdam. Onbekend P.I.D. SympathMk C.P.N.

- Gerrit
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CONFIDENTIEEL
TTo«rrit Pwdtrik llb«rtas "VISSER. g«bor«n 15.3.1921 t« Affist«rdam, kan-

toorb«di«nd«, ong«huwd, won«nd« Ho« kstwaardw«g 26 t« Amstardam»
Onb«k*nd P.I.D. ^mpathiek C.P.N.

Mtt EEP tn contact wordt ssqntngawsrkt qm nad«r rtsultaat zo mog«ll;jk«-
t« v«rgrot«n, nai«r rapport wordt dan t.a^.t. -to«g«zond«n.



's-Gravenhage, 88 Juni 1950

No.: B B6992
- , „ ,„, . . n.a.v. schr. van Amsterdam 86992Ond.: H. 7/ljnberg e.a. Go g2500

Tlld/h S
TiiMBOËKf]"

Naar aanleiding van Uw schrijven van 24.3,1950 Gr.V.
D. 41 O/S O moge Ik U het volgende berichten.

Op het adres Vespueclstraat 22 huls te Amsterdam Is
woonachtig Marton Hendrik Jaoobua WIJNBERG, geb. 21.12.1924,
kantoorbediende. Hij la gehuvd en heeft l kind. Het gezin
staat zeer gunatig bekend. Betrokkene ia vrijwillig In mi-
litaire dienst geweest en verbleef 2 Jaar in Indonesii. Enl*
ge politieke activiteit gaat niet van hem uit en aangenomen
kan worden, dat hlJ een aanhanger Is van de P,v.d*A»«

Het gezin Wljnberg Is tot Juni 1949 inwonend geweest
bi j zijn stiefvader, wonende Yeapucolstraat 6 te Amsterdam.
Deze Is genaamd Gerrit KOKÏNG, geb. 24.7.1900 te Amsterdam.
Ook dit gezin staat zeer gunstig bekend en de gezinsleden
kunnen beschouwd worden eveneens te behoren tot de P.v.d, A.*

De la Uw schrijven genoemde Willem STRUDHORST (23,6«
1898) Is Inderdaad enige malen bij genoemde families op be-
zoek freweeat, doch de omgang werd verbroken» omdat Strijd-*
horst communist tras.

Dat door Wljnberg en/of Koning finantiële steun aan
deserteurs zou zijn verleend is niet kunnen blijken»

Ik moge U ver7ceken het vorenstaande alsnog ter kennis
te willen doen brengen van het Hoofd Sectie G 2 b van de
Generale Stftf.

t
A.H.

De Heer Commandant
der Koninklijke ^rechaussee
Raamweg 4
's-GRAVENHAGE.
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Uw No, 82500xcL.d. 13.4.1950.

Betreft: H. Wijnberg.

DI1NSTGEHEIM.

In antwoord op Uw vorengenoemd schrijven kan het volgende
worden bericht :

Op het adres 7espnceistraat 22 huis te Amsterdam is, blijkens
het Bevolkingsregister, woonachtig :

Mart en Hendrik Jacobus WIJNBERG. geboren te Amsterdam, 21 De-
1 cember 1924, van beroep kantoorbediende, Nederlandse nationali-
teit, geen kerkgenootschap, gehuwd met Johanna Blaauw, geboren
te Amsterdam, 15.3.'27; uit dit huwelijk is op 17.10.»49 een
kind geboren.

Het gezin staat in de omgeving van de woning zeer gunstig be-
kend; tot Juni 1949 was betrokkene inwonend bij zijn stiefvader
op het adres Tespuocistraat 6 huis te Amsterdam. Wijnberg is
vrijwillig in militaire dienst geweest en verbleef ongeveer 2
jaar in Indonesië; momenteel is hij werkzaam op een bijkantoor
van de Nederlandse Bank te Amsterdam. Betrokkene heeft geen
kerkgenootschap en bezoekt geen kerk; zijn echtgenote is Hoorns
Katholiek en neemt de plichten van haar geloof nog wel waar.
Wijnberg is geabonneerd op het dagblad " Het Parool M; enige
politieke activiteit gaat er niet van hem uit. Men neemt aan,
dat hij aanftanger is van de Partij van de Arbeid.

Op het adres Vespucoistraat 6 huis te Amsterdam is woonachtig :

•—/ G-errit KONING, geboren te Nieuwendam, 24 Juli 1900, van beroep
f grondwerker, Nederlander, geen kerkgenootschap, gehuwd met
Jantin e Catharina Petsohy. geboren te Amsterdam, 12.2.'04. Uit
dit huwelijk is op 5.9.'36 «en zoon geboren, genaamd Adam.

Ook dit gezin staat zeer gunstig bekend; de vader van Wijnberg,
vorengenoemd, is overleden, waarna moeder met Koning hertrouwd
is. De familie woont reeds jaren op het vorengenoemde adres en
van een communistische gezindheid is nimmer iets gebleken. Ook
hier wordt het dagblad " Het Parool M gelezen, terwijl betrokke-
ne aanhanger is van de Partij van de Arbeid; enige politieke
activiteit gaat er niet van hem uit.

De door U genoemde Willem St rijdhorst { geb. Rotterdam, 23.6.'98)
is wel een enkele maal op bezoek bij vorengenoemde familie's ge-
weest, doch de omgang werd verbroken, omdat Strijdhorst communist
was. Dat door Wijnberg en/of Koning financiële steun aan deser-
teurs zou zijn verleend is uit het onderzoek niet kunnen blijken;
gezien de antecedenten? van deze personen werd zulks niet aanne-
melijk geacht.



Ho.» 2983 p-27-47. -2-
M enstgeheim.

In de administratie aan het Hoofdbureau van Politie te Amsterdam
kon omtrent Wi,1nberg. vorengenoemd, niets ten nadele blijken; ook
in politiek opzicht komt hij daarin niet voor.

Koning werd in 1920 te Amsterdam veroordeeld tot S maanden gevan-
genisstraf, voorwaardelijk, terzake diefstal en in 1926 te Haarlem,
eveneens terzake diefstal, tot fl, 20.— boete of 10 dagen hechte-
nis. Tenslotte werd hij in 1943 door de Economische Rechter te
Amsterdam veroordeeld tot 3 weken gevangenisstraf terzake overtre-
ding van de Tleeschdistributiebesehikking ( frauduleus slachten ).
Op politiek gebied komt betrokkene in deza administratie niet voor.

JUM? H-3.
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CONFIDENTIEEL
-Onder verwljmlng n ia r ml Ja

T l|,2 a^ei^/Ö3^D 1^ /̂50 d.d. 1$
1950 met êêa bijlag*,

«Is in «ai-gine, doe ik ü hierbij toe-
kom «n e«n ulttr«lt»«l iiit «en rapport,
opgtnaafct door 2, ev«ae«na b«tr*kkine
hebbend op d* deserteur A.vao dcu.1 W^ï*
naar de Inhoud waarvan Ik U ïtortheidg
halTc verwijs.

C, S.

Hoofd Sectie G 2 B.

B.V.D. ̂

DAT:4
PAR:



GSDSM,
BE&C1&.

6% Behorende bij rapport ko. i.A. 66 d»d. 20 Maart 1950.

Üotma ven bericht t
JietroiBvbaerheid bericht i
aBtroiwsbearbeid btr-ichtgever: "
Met -welke instanties wordt samengewei-kt: I.D.

2.5.1550.
gedeeltelijk betrouwbaar.

Boor 2 te 's-Herto^tnbosch werd mij Medegedeeld dat, door da iri^sde
dear een persoon was aangehouden terzake het onbevoegd dragen van e «s «Lli-
tair unlfottaj bij verhoor gaf des* persoon te keianen dat hij in de Matesosar-
straat te Utrecht v;ooncle» In deae straat souden communisten wonen die op
politiek gebied erg actief Tsaren»

Bedoeld persoon, i?ena8aadï
Hindert, Minde r ts KKIJ)KR}

gab, 24.2.1^ te Enscbide wonende Mokasaarairöat 131 bis, is door ga noemde
brigade overgegeven »&n de geïae e öte politie te Utrecht, da^r hij door desa
instantie gesooht werd tsrseke verduister ing van een tendem»

Helder door mij gehoord» verklaarde mij da t^^armeatier , wonende
'stiaat 12,? bis te utrecht eo van Inge a Mafcassarstraat ^jg 6iaf hem

hadden on propaganda te ratïken tégen het lossen van schepen die wapens ver-
voerden en uit ^onerika afkoiastig waren»

Hij zou hiervoor ecbter bedankt hebben. Hij verklaarde mij flat boven-
geaoeaöe persotjen (allen genoemd in bovenbedoeld rapport) meerdere a»len een
bijeenkomst hadda» met een beer, lang 1*00 gekleed in een geruit ooatuaa,
lang ach t6 rover nekamd donker kiaar met op de wanden doorgroeiend baar,
s*g»&, tochtlatten.

Jg«ae bijeenkomsten werden gehouden aan de ioagang van Se biljartzaal van
Ileok*s JUinchrocau ia de Potteratraat, hoek Ouöe gracht te utrecht.

Deze gegevens ai jn door mij rapporteur bereids doorgegeven aan de
I.P. te ytrecht»

Helder verklaarde M j no£ dat bij een asti-c«BEHinist wes. Dit vvordt
door mij in ttviji1*! getrokken, gezien bij de ven» de r Van l* van der tterf
«en pak slaag beloofde on sijn verraad* ütae voel/t aich hierdoor zo bedreigd
dat bij oa politiebeacherming Veraocht beeft* Bovendien beeft Beider Voor
Se Verloofde van ^« van dar .verf een brief geschreven waarin o»m. jiAohreven
waa, dat ai j zich door de verlerende marechaussees bedreigd had gnib«ldf
omdat 4e marechauaaee tijdens het verhoor met een gtaaaiBtok had gespeeld en
een lade had opsngetrokken waarin een pistool lag«
(Dit laatett is door mi j r ,p;X):.teur onderzocht ws®r bleek echter een leagttq
t§ ai j»),

üa verloofde v^n «« van d@r tferf, ^enasend uree t Knoop, wonende Makasaara
lïïl bis, te Utrecht (ook genoemd in nnerjganoestd rapport) had bem vericlaard,
dat de se brief voor Amsterdam besteed w*a.

ö£' hiermede de C.P.ÏÏ, of ae vader van Va» der Werf bedoeld werd, is mij
gebleken»
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ÜITTREK3Ï3L,
BERICHT*

Ho, T. A, 66
Dato» van berlehtt 28 Maart 1950;

van bericht: ondervraging j
Betrouwbaarheid van berichtgever?
Hat welke Instantie» wordt samengewerkt:̂  te Aaaterdan.

Onderwerp: A«. van der '9SR3?*

Bijlage.

Door ons werd als v*Higheldsverdacht« gehoord t Albert van d»r
2EK* 6*&o**a d. d, 18 Januari 1925 t* Arasterdan. Uachinebeïikwertew» *»*
nêade vaa der Pekstraat Jjj l Boog, thans dpi* soldaat, toehorende tot b»t
Ipe Bataljon A.A.T. te Zuidlaren*

Gehoeiade van der Werf, is op 17 Februari 1950 aangehouden als
verdacht van desertie en ingesloten op het !8>ofd Bureau *an Politie te
Utrecht,
1. Van der ^erf heeft 6 3*ar L. O, genoten, daarna 2| Jaar ambacht s school
onderwijs ( machinebankwerker) en l»fte£fe daarna lf jaar Bjabecht3-eTond-
school. Hij heeft geen diploma* s en spreekt geen vreemde talmt*

A Vader s Albtrt, geb, d. d. 21-11-69 te Jtesterdam, titmaeramn Aasterdaaae
/ Droogdëk

'-H Hoeder: Maria Wilhelmiaa Aardewijn, geboren d.d. 18-2*1900
— Broers :*?»llh(Blmt geb.d.d, 16-9-3.8 Jtosterda», gehuwd, wonende Haarlerawr-

teertuin Ij. Amsterdam;
— Uacobus* geb.d.d. 2o-l»2é ^gterdaïa, ongehuwd;
-HLaiabertus, Anfchonlus» geo.d.d» 13 Aagustus 1928 Amstardaa, geiraw

Wonende Oleander straat te ^sterdatu
Zuster5"ïJBartha, ge b. d. d. S- 6- 22 te ^jBsterdaa (thans als t.b,a« patiënt

in het Binnengasthuis te Assterdaa. )
Maria v&lhelaina, ovarledea,

Van def ?®HF verklaarde ons als volgt j
In begin 19M>* fe*am ÜE als dienstplichtig soldaat in militair*

dienst M j het Korps ton en Afvoer Troepen te Harderwi$c, Bc had la
dienst een knie-blessure opgciopenj sm d«zc imden was iïc vaak onder tok-
tersbehandellng en met ztekenverlof » Toen ik eens Baar het Militair Ho»» ;

taal te utrecht moest voor controle, ontaoette ik dreet Knoop, wonende
ssar straat; No. 121 bis te Utrecht, Mftt élit «elsje heb ik Bij enige

maanden later verloofd*
In Juni 19̂ .6 werd ik op advies can mijn vader lid van As C. P. H.

Ik had toen al het plan opgevat om niet naai» IndonöBle te gaan, »*ar te
deserteren en onder te duiken* Volgens nljn vader **u de C,P,!f. ai J hier-
bij helpea. i

ïn September 19ij.6 had ik ziekenverlof en tevens kre«g ik inaohe-
pingsverlof, ik ben naar mijn verloofde gegaan en vertelde h^ar dat ik
afscheid kaam nenen, oa naar Indonesië te vertrekken, ïk raocht van tanur
niet naar Indonesië.

-Er waren bi^ haar»;
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Er waren bij haar geen politiek» motieven aanwezig, zij vertelde mij
dat ai J niet buiten mij koiu Daar Ik to«h reeds van plan was niet t»
g«an# kwam ai J de raad van Greefc byaonder van pad en vertelde Uc haar
dan ode dat ik niet van plan was te gaan, ur>ar wilde onderduiken.
Zij vertelde mij toen, da* zij aan baar moeder ssou vragen of ik in
haar woning mocht onderduiken. Zk ben op die dag naar Amsterdam nrar
mijn ouders gegaan en heb het één en ander met hen besproken. Enige
d?» gen ben ik toen bil hen gebleven en eind September I92j£ ben ik naar

Anna Agnes, geb.d.d. 15 Februari 1901 te Pohsneek (Dld), »on-
der beroep, wettig gescheiden van Hendrikas Knoop, wonende Jfekaaaar*
straat 121 bis te Utrecht gegaan, (Dit was de moeder van Oreet).

Zij wist dat ik deserteur wast maa* terwille van haar dochter
verschafte zij mij onderdak,

De eerste weken moest Ik in huis blijven, daar zij bang waren
dat de boren si 3 zouden verrraden.

2o nu en dan kreeg ik wat geld van thuis opgestuurd. Ik doodde
de tijd met het opknappen van karweitjes bij verschillende i&ensea,
die wel te «ver trouwen" waren.

2, Van September 1°46 tot 25 Februari l$jtf ben ik bij genoemde
BËHONER in huis geweest en heb karweitjes opgeknapt bij: Gornelis

'xi Fraaciscös, LAïTCEE, geb. d» d. 15 Bovember 1912 te Utrecht, wonend*
Makassarstraat 121 te Utrecht. ( door ons rapporteurs wordt hieraan
toegevoegd dat LAHC&Ë zijn J^^^d^schf^ tee^t verloren door diens
tuam bij te Irijw. l^g>ïléd»rlanl~ëa~ïaï^m<iit en thans JLid Is van d»
C»P.?U Deze man~gaat bij "van aër m^ door als een ver&uwd aan» _
LAïfCEE heeft van der WERF bij de Marechaussee verrraden. Toen 1AHGEB
dit gedaan had, is hij onmiddellijk naar het gebouw van "de Waarheid4*
gegaan en heeft 11 da ar verteld dat hij graag wilde telefoneren» om-
dat hij een onderduiker moest waarschuwen, dat de Marechaussee hem
wilde arresteren. Het lukte hem niet van der -BRF telefonisch te be»
reiken, LAUC^E is daarop mar een buurman van hem gegaan en heeft te-
gen deze gezegd, dat de Marechaussee hem aangehouden had en hem ge-
vraagd had of hïj van der T1ERF «aa, LANCEB vroeg deae buurman van dei
'VHRF BB waarschuwen, dat de Marechaussee hem achter de vodden

De meeste karweitjes heb ik voor de vrouw van LAWE^E gedaan,
want LAUCTTÜ ^at zelf in die tijd als Politiek Delinquent in een 'kamp,
Deze vrouw wist echter dat ik deserteur wa»

Ook ben ik ge wees t bijj
•** ' Frans TCTE13T, geb. d, d, 16-3-05 te Lienden, zonder beroep, wonent

vSpinozaweg 67 bis te ITbrecht, Deze wist dat ik deserteur was, ïk heb
bij hem behangen en geverfd,

Vervolgens heb Ik behangen bij:
"~ * Johan ENKELAAB, geb,d,d, 6-5-C5 te Utrecht, wonende Üakassar*

straat 119 bis te Utrecht. Hij wist dat ik deserteur was.
Vervolgens bijt

~~ * Petrus BREUGBL, geb. d, d. 24-1-12 te St.BBLchlelsgestel, wonende
Spionozaweg 67. Hij wist dat ik deserteur was. Deze man sympathiseert
met de C.P.N.

Ik kreeg d arna ruzie met mijn zwager Dauvülier die met zijn
gezin bij mijn a. s, schoonmoeder in huis woonde. Ik was baag dat hij
mij verraden zou, omdat hij mij dit gezegd had. Ik ben daarna drie
dagen i& huis geweest bijt

— -Ella



aBoscfo. Geb* GEHHH/OT» tronende Buurtkeksteeg te Utrecht (deze
Is innidciels overleden» h ar laan Heter Johannes Bosch» ge b.

te Utrecht» verblijft sedert 21-4-*39 i» Duitsland),

3« Van Februari l 4? tot Mei igitf ben Ik In Aaaterdaia ondergedoken
geweest*
Ik had mijn vader geschreven dat Ik ruzie wek mijn zwager had gehad
en dat ik bang was dat hij mij zou verraden. 25 Februari 19̂ 7 kvraa
mijn vader mi, -J halen. Tijdens de reis verleide nljn vader, dat wij
bij het Victorie-Hotel te Amflfcrdaia een man zouden ontmoeten, die mij
verder zou helpen. De C* P* N* had zijn steun om mij te helpen aan mijn
vader toegezegd* Toen wij bij het Victorla-Hotel aankwamen, ka» er
Inderdaad een raan naar ons toe, die mij vader groette en mij vroeg
of Ik van der 'Verf was» Hij verzocht mij mee te gaan» toen ik hem -ver
telde dat Ik van der Werf was. HLjn vader mocht niet mee»

_ Onderweg vertelde deze man» die ad j later bleek genaamd te zijn BLOK,
1 Berfcus» tronende Nachtegaal straat ïfo.JO te Ansterda», dat de C»P.N. rnl^

helpen sou bij het deserteren» O#BU door het verschaffen van geld,
bonnen, werk en een rentekrart* Ook zouden zij ivoor onderduik-adregsa

* .
'Mok bracht altl dien averaa blji De Fa». Visser» Kiev! tstreat Ho» 9*

te Amsterdam. Visser was lid van de C. p. N* en aasmaan bij de K, H* 3*1!
Hij was een van de mensen van die organisatie die aan ondertutawi
(deserteurs) onderdak verschaften»
M j Visser ben Ik ongeveer I& week geweest.
Blok k^a» ad j op een avond bij Visser weghalen* en bracht mij naar de
Lnanweg In Amsfcerdaa (H).
ik weet niet hoe deze menden genaamd zijn* ^1 weet Ik dat de vrouw
een zuster van Blok was en si j woonden» prekend vanaf de pont» het
laatset hpis linte»» <bovenbMs Mtft een stenen trap») op de Laaaweg»
Ik ben hier ongeveer $ dagen gewest
Weer kwam KLok mij op een avond halen en zei dat hij een ander adres
voor Blij had,
Op neg naar dat andere adres, vertelde hij xalj dat hij een maaier
voor al j wist om naar Frankrijk fee komen. Hij had reeds neerdere a»**
ser&turs daarheen t»4 géEöhdcn. Xk zou tot de Belgische grens «abraöti
worden en daar worden overig» ven aan aoieren die mij naar de Frans*

grens zouden brengen. Was Ik eenmaal in Frankrijk» dan behoefd* ik
niet bang te at jn dat Ik KOU worden ultgeBwzea.
Xk weigerde echter naar frankrijk te gaan»
Krtk bracht «l j dien avond naar ie ^ed, kutschat, tonende fcofaalaton-
straat Tfo.lo % ^sterdam C^at).
Bij deze wensen moest Ik: de eerst» weken In huis blijven, ik mocht
geen brieven naar adjn oei s je schrijven, d<*ed Ik dit toch, dan werden
zij verbrand. Ongeveer 8 weken ten Ik daar geweest, gij noemden sdj
1K.'im et), wanneer er naar gewaagd werd, »>est ik doorgaan voor een neef
van hen,
De vrouw en haar zoon ^area aarktacooplledea «n waren ook

gehele dag «as lic alleen 6hld«* ^lj waren lid van de C.P.H.
De ''«d. steunde de partij «r-«stal «0t f.10»— per week
Zij v^r&fltai wij dat «r dooi» d« C*P*H» geld e& bonnen werd opgehaald
en dit verdeeld werd onder de aensen die deserteto*» in huls hadden.
Kr kwa» wel eens een Joods «elsje, haar n* a» weet Ik niet* die voor
Wij wel eens brieven naar ratjn ouders bracht* Baar verloofd© was «en
Fries» ook een deserteur die de M. P. naar Ik apen gepakt heeft» Dit
meisje werkte saiaen net Blok» De laatste weken dat Ik bij viiachut
was mocht Ik de straat op» zij gaf ad. j geld en textielpunten en daar
mocht Ik dan 11 jf goed voor kopen» Dit verkocht zij dan In het zwart
op het
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\e keren ben ik raet hen naar de markt geweest.

Ij. De drie laatst genoemde adressen,, behoorden laet Blok en het joodse
meisje tot een CosBBunlstlsehe organisatie» die deserteurs hielpen.
De onderduikers zelf moesten lid van de C» P.H» zijn*
ïn 3tinl 1914.6 ben ik lid van de C.P.lï. geworden, oiadat ik dacht dat
deze partij voor de arbeiders was. Bovendien, had ik toen reeds het
plan opgevat om niet naar Indonesië fce gean. Ui j n vsderf die reeds
lid van de partij msf had adj zijn steun en die van de partij bij
het deserteren toegezegd, ISljn vader die sij opgegeven had als lid
van de partij, t»taalde ook sdjn contributie. In 19̂ 5 was ik lid van
de E.V.C, geworden.
Van Februari l$j.7 tot Mollig?, haef t de C.P.H, inderdaad voor aAj
gezorgd, ïfedien lieten 2ij mij aan mijn lot over, wetende dat ik mij
niet meer vrij kon bewegen, omdat de politie ad j zocht t daar ik een
misdrijf gepleegd had. Ik begreep dat Ik alleen voor de C.P.H, het
middel was geweest om de maatregelen van de overheid te dwarsbomen*
Toen hen dit bij mij gelukt was* lieten zij ml j stikken*
Oa deze reden heb ik mijn vader geschreven dat ik als lid van de
Partij bedaütte. In Augustus l$if heb ik hem vanuit Utrecht de«e
brief geschreven. Zover ik weet heeft mijn wtóer toen ook bedankt.
Ook bedattcte ik als lid van de B.T.C. ?k weet niet of ai-1n vader aii
inderdaad MJ de C. P. K. en. bi.1 het EfYfCT heeft laten aehram?enft
T«*n ïk nadien in Utrecht verbleef, fitb ikzo nu «n dan geld van ad ja
ouders ontvangen» Bc ben overtuigd dat raijn ouders dit geld uit eigen
zak betaalden en niets ven de pafctij ontvingen»
5. In Mei 1947 moest ik bij Bertus mok in de Hachtegaalstraat komen.
Bij vertelde mij dat ik niet zoveel opbtr- at mocht komen, daar öe
mensen bij wie ik in huis was doordoor gevaar liepen. Ik heb toea met
Mok afgesproken dat ik niet langer In Amsterdam zou blijven, waar
dat ik naar Utrecht zou gaan. Me naeht heb ik bij Hok geslapen «n
de volgende morgen ben Ik naar Utrecht gegaan.
De o^^aerking van Blok dat ik teveel op stra& kwaa vond ik gemeen, oa-
dat de mennen bij wie ik in huis was geweest er nooit iets van gezegd
hadden» Ik kreeg het Idee dat BSLok ad j kwijt wilde» Ik nam mij toen
ook voor, om voor mijzelf te
6» Van Mei 19k7 tot
Vanutt Amsterdam ben ik in Utrecht «eer bij mijn. a*s. schoonmoeder
ingetrokken. Toen ik daar enkele dagen was vroeg van der steen mij

_ of ik "De' Waarheid* voor hen wilde rond brengen. (De personalia van
*/lvan der Steen luidt j JohangM Jagobus van der STEEH. geboren d.d*

• 20 Hovember 1919 te Den Haag* Nederlander» N.H. Zeilmaker, Gehuwd apfc
x i 'Vilhelrainfl Iferla Johanna, geboren d.d. 20 ifeart 19$0 te Utrecht» ge-

huwd op \2 ifeart 19ÉA te Utrecht.Lid van de G.P.N. - A.N. J.V.en A.B*C,
Het waren ongeveer 200 kranten. Bc heb dit enkele weken gedaan en
kreeg hiervoor f.8.50 per weck. Ook moest ik trachten een coaraonlstia*

boek aan de man te brengen waar ik provisie voor kreeg. Voor eUce
nieuwe eborme kreeg Üe 2 «ent. Ik ontving mijn geld van van der Steen
Ha een paar weken begon mij het krantenwijk te vervelen en vroeg ik

~~' aan mijn bnaraan Panaantier (?amtentier, Adrintms, geboren, d,d.
26 Juli 1911 te Utrecht, Ned. N, H. chauffeur, gehuwd net Bponk, Hen»
drlka, geboren 25 Met 1911 t« tftreoht.) of Ik werk M. j al^n fcpas kon
krijgen. Hij beloofde mij zijn best te doen. De volgertóe dag zeJL

*Pa*nentler ai j. dat Sk bij 2mBLt de boekhouder van de ffema AJSeljde,
15-16 te Utrecht ooest komen.

- Jekel wist -



Jekel wist dat Ik deserteur ms en vroeg mij wat ik verdienen wilde.
Bc woeg f»JO.-- , fiat vond hij goed en ik kon beginnen* Des Zater-
dags kreeg ik van Jekel f»l|.ü»— , hij ssel daarbij dat ik dat tientje
extra wel kon gebruiken om bonnen te kopen, daar ik geen borikaart
had. Ook was Ik niet in het bezit van een rentek^ayt.
Tot 30 Juli l$}-7 heb ik M 3 Aaeijde gewerkt» Toen k^am de ïfereehau*-
see bij Hdjn a. s, schoonmoeder naar ralj zoeken. Parraentler heeft «ij
bij mijn onfevlueshting geholpen en raij vla het huis van Lanoee onder-
gebracht bij Levering Minahassast&aiit •& te Utrecht. Bc heb
een na oh t geslapen*
Juli 19lt7 tot ni 19k8«
7. Mijn verloofde had raijn vader gewaarschuwd dat de
weer aohte* «ij aanzat, HLjn vader is ad j toen komen halen en samen
.zijn wij naar Aasterdaa gegaan*
leader teraeht mij naar een oon van raij H.̂ ll«rdie«ic» Texelweg 22»
te Aasterdaia <».} Hij was lid van de C«P*ïf-
Mijn oom en ai jn vader «varen bestuurslid van de voetbalvereniging
«De Vterum Vogel»*
Mijn oom vroeg mij of Ik wilde voetballen} dit wilde ik graag,
Samen zijn wij daarop naaj» de iie<jretajpis gegaan van deze voefcbal-

Ys l club, de Waal. wonende Zwaluwstraat 10 huis te Aiasfrerdaa en hebben
ze zaak van tal j Oet hen beaprcfloen* De Secretatls maekte geen bezwaar
dat ik als deserteur In de voetb&leaub kwam spelen* Xk Itveeg de raust
van A* J» van der Waals en noest als nddvoor ia het Ie elftal van de
"Blauwe Vogels « spelen*

—i In deee clttb speelden neg drie deserteurs, gtnaaBtd; BSnjc Goedkoop» in
i -i het lm» Ea*lefl Goedkoop in het 3» «n Andries likker in het 5«. Bet

bestuur en de leden '"aren hlenaede bekend* Van September 1<&7 tot 8Kf
September 1̂ 9 heb ik in d«z« olub gespeeld.
tot mart 19̂ 8 ben ik bij "fellerdietfö: geweest. Be eerste tijd heb te
naar werk gezocht «n ging Ik wel eena een paar dagen naar UtMtilit.
In October l 'A? kreeg ik weik op de sch<:*pswerf ïfeyer «n Nannlnga
Papaverhock te Amsterdaa (B» ) Ik ben hierbwegs*gaan ondat si j ui jn
ateffifcaart moesten hebben voor mijn extra voeding en dexe ken ik niet
tonen oadat tk er geen had.
Vla de bode van de r.. V* C» h^d adjn vader ««n betreldclng voor ml j ge-*

''kregen bij de flraa Bakker 3l«ut*lbloeiaatraat 60 te Aresterdnia. Btfdsex
wist dat Ik deserteur was. Mijn vader heeft gezorgd dat ik een rente-
imavt tereeg, of dit legaal of Illegaal in ofde is gekonen weet lic

— Knie t. Bakker was een compagnon van de firma Poldervaart, Hagandoornw*ê
Arasterdam (H*) Poldervaart wist niet dat Ik deserteur wna, omar be-
taalde n&j Zaterdags vs-el uit«
Tot half Januari 19̂ 8 heb ik bij Bakker gewerkt, en ben met ruzie
weggegaan, osadat Ik moest polijsten zonder dat e» een stofzuiger op
het toesfesl zat*
Tot begin Maart 1̂ .8, heb ik zone er werk gelopen* Daarna kreeg ik
werk bij de E ardenf abrlek In de Schoolstraat 2 Aasterdiai(w. ) Bc ben
daar tot half Juni 19̂ 8 geweest, Deste mensen wlaten. niet dat ik des«9
t«ur was*

In April 19lpB ben ik met ruzie bij mijn tante weggegaan oa verhuisd
X^'naarbde Faa Ledegang, Mosveld y- te Amsterdaai (9,) Dit naren kennis-

sen van aijn vader uit de raandollfteclub. Zij waren lid van de C.P.H.
Bij deze mensen heb ik geslapen» F te n deed ik bij aljn ouders. Voor
het slapen betaalde ik f*3«— • per week.
^jn verloofde heeft in Aprü-ltel 19̂ *8 als kapster In Aastea*daBi ge»
werkt.

deed
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Dit deed zl 3 ora rtïcht bij ai j te zijn. ISaar B! J echter niet aet bet perso-
neel Icon opschieten is zij weer ÏBSJP TJtreehfc gegaan»
Van Jon! 19kB tot Sebruarl IffSfo.
8, Bi «Ram, 19̂ 0 tM xfc IHWF BTOP «IJn &«s. aehoonaoecler la trtreeftit gegaan»
Difiect hen ik mar Jekel geg-an oa te vrogen of ik veer bij Aweydc kon be-
ginnen. Jefcel stuurde tó J n^ar An&i^de Kelf* Berst was deze huiverig» maar
toen ik hem vertelde dat IK na een rentelm^rt had en dat hij ros tig fcttlastii
voor ffiij kim inhouden stemde hij toe, en heb Ik daar gewerkt tot Februari

1950. aneljde heeft een bedrijf voc» bouumterlalen,
'Jsnaaer ik een volle xentekeart hed, stuurde Ik de«e naar mijn vader en deal
eorgde dan weer dat ik eep nieuw kroeg, Set grootste gedeelte van de tljfl
dat Ik fttt laatst In Ut: echt was, ten Ik bij Bdjn a.s, sehooomottder gew«est<
Uit angst dat aljnzwaAer ralJ verraden «ou, ben Ik korte tijd ondergedoken
geweest frl̂ t Evert van 3SQKH* get».d*d. 13 Senteabejf Q5 te Arah«a, Nederland*
geen geloof, erbeld^r, wonende MakBssar-atraa^ 1̂ 3 bis te tTfcrechfc. Deze n«a-!

, sen wisten dat ik dcsertetar was. Ik ben ongeveer 2 r» enten bij UB n ge wee*t*
vooic ben Ik nog enkele nachten bij de Fesra* J.v,der S%eea* MHwhas«aa^raa| 36
Ma geveest* Belde laataten sjnsqïathlseerden za^fc dt C«P»»«
îa Jtfli lf^9 *»a Ifc «»* *^Jn verlooföe iwet vtmanfcl* gewecat, 1̂4 de Ba».

ïiïffiJWH ^>tenboOTatr«at 292^ te OroAo, De dochfcer vwi Aece wensen wertc-
n»t Bd^n verloofd aimen In de imppersxfMik vsm Verwtülcn te Utreeht,
had eng uitgenodigd eens een we«k net vacant!© felj fteaar te keuen.

Op 15 f^Hpapa?! 1550 Sr a» T3»»eafel<Ri? tó.3 vertellen dat ai 3 van I«a»»e gehoord
had, dat de ÜRreohnuasee nlj zoeht.
He beb daarna nog «en nadÈ* gealapwa lii.3 Aöt^i ven *U**Jfe* si* «a3 *• «**i
ger van Wréi«a*n.
De völgeaie d»g lieb Ik a$5 gepeld fctj de Iferechnassee. Mijn varloedfde was
recda gepakt en ik wilde niet dat al3 voor 34^ in d« cel ItoNM*
Ik wil ü aaalacht vestigen op het feit dat Ik In Utrecht niet aeo^anlieerd
gehold-H werd* Dit helpen was een ult*ng v&n httl]?va^rdlgheid van tem*
Dit *a3 ook het gev?a aet de tweede «Aft dat ik In ^sterdna k- SM. De eersfee
keer dat ik in Aws1»rdap ondergedoken vrns, werd ik geholpen door de opgani-
3atie van de C«P«Ü«
Conclusie < Bfet koat ons «mpor^iïirs voor dat van der w«i*f Kijn vader niet
wii ëeschuidlgen vtm lid t» zijn van de G.P«ïï* *J öfioen echfc«r aan dat 41%
mei het geval l» en dat de vader vael neep van de organisatie w&et dim de
zoon ons verteld heeft*
Be deserteur van der verf verfcl&arcU? ons niets aeer net de p rtij te staken
te willen, hebben. Dit wilde hij bewijzen door alle® wat hij wist v^ de C,P,
E. te verradea, HIJ dan pek alles verteld ?mt hij wtsfc van de organisatie
die deserteurs hie}̂ . (Dit atoels ny w» verklfcarde)

-Ifet lijkt ons gewenst, indlea «ogelijk, te doen nagaan op «Dce «anler van
der wevf aan een reötekasjpt l» getgoÉMtti*
Bovenstaande geg«w«as si|n door amr bearelds doopgegewn tuut 2* t« Aiasterta»
wat de burgers betreft, Ia dit coppü* genoend, «over deac ia ütreoht wonen
is door ons ovx rleg gepleegd aet d» I^Dl Ie Tltre*hfe.
Te«llohtlng. t ¥egen de In dit ra port genoemd* persoae.a, dl* de solto*t
H.VWI der 'verf bil «i^i deitertie hulp beeben verleend, is door personeel
der Brlgp.de Koninklijk* ïteneahsttssoe Utrecht» proces wrbaul opgewaakt

gens orertred^iag van Rrt.ld)., ?e lid «n Art. 169 van het Wetbeek van

.,



l MINISTERIE VAK OORLOG A *s-Gravemhage 4 April 1950,
HQOÏDBi&ETIlR VAN DE ^

> GÉNïRALÏ STAF,
SECTIE G 2 B,

No.4975/50 GEHEBÏ. GêO©^

Onderwejjp: A.Legendal,
Bijl,:

Op 81 Maart 1950 werd te Branen aangehouden, als verdacht
van desertie, de dpl.aoldaat:

. Anne, geboren te Odoorn 8.7,1929, wonende te Valthe
(gemeente Odoorn), C 208,

Bftj zijn volgend verhoor heeft betrokkene o .m. het volgende
verklaard:

1 Ik heb nog 3 broers en 2 zusters, waarvan l broer en l zuster
gehuwd, l broer ongehuwd doch intern te Bramen, terwijl behalve ik-
zelf nog l broer en l zuster wiLke jonger zijn dan ik, thuis zijn*
Ik had nog een oudere broer, doch die is aan het Oostfront gesneu-
veld. Ik zelf ben op ongeveer 13 jarige leeftijd bij de Jeugdstorm
gegaan* De reden hiertoe was in de eerste plaats gelegen in het feit
dat ik mij aangetrokken gevoelde tot de sport en er geen andere
sportvereniging was dan die, welke de Jeugdstorm organiseerde, doch
een andere reden was voor mij, dat mijn vader lid was van de H.S.B.
Mijn moeder en mijn thans gehuwde zuster, waren beiden lid van de
N.S.V.O., terwijl mijn jongste broertje ook bij de Jeugdstorm was,
Mijn aan het Oo at front gesneuvelde broer was lid van de S .S, en inge-
deeld bij het Vrijwilligers Legioen Nederland, Mijn andere broer,
die, welke nu intern te Samen werkt, In garage Milder aan de Wilhel-
minastraat, werd gedwongen in het buitenland te gaan werken, waarbij
hij mocht kiezen, of naar Duitsland of naar frankrijk. Hij koos het
laatste land en kwam na de bevrijding als militair bij de Prinses
Irene-Brigade terug. Direct na de bevrijding werd ik zelf gearres-
teerd en ingesloten in een school te Valthè, later te Odoorn, Na
ongeveer 2 a 3 weken kwam ik weer vrij. Toen de B.S. mij arresteerde,
lag mijn vader nog in het ziekenhuis, doch dat geloofdem zij niet.
Zij meenden dat mijn rader ondergedoken was en daarom, zoals zij
zeiden, namen ze mij mee, dan zou mijn vader wel te voorschijn komen*

In September 1947 werd ik opgeroepen voor de militaire keuring
en werd voorlopig afgekeurd. In Mei 1949 ging Ik andermaal voor die
keuring en werd toen goedgekeurd, met tropengeschiktheXl• Op 19 Juli
1949 ging ik in militaire dienst. Op 28 September 1949 ging de boot waar-
mee Ik naar Indonesië had moeten vertrekken. Op 22 September 1949
had ik van inschepingsverlof terug moeten keraa, doch ik heb dat
niet gedaan.

De reden waarom ik mij onttrokken heb aan uitzending is dat mijn
vader bij zijn leven, meerdere malen tegen mij gezegd heeft, dat,
hoewel ik het overigens geheel zelf moest weten, hij hoopte dat ik
niet naar Indonesië zou gaan* Nu hij, toen het dan zover zou zijn,
overleden was, heb ik mij zijn gezegde meer voorgehouden en daarnaar
gehandeld,

ẐAHI - 2 -
Hoofd B.V.D.
Javastraat 68,
ts-GRAVËHHAGE«
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Geheim

Een andere reden was voor mi$ gelegen in het feit,
dat ik na de bevrijding in een kamp werd opgesloten (hetgeen
ik kinderachtig vond) en dat er tegen mij door leden der
B. S. toen werd gezegd, dat ik geen Nederlander meer was»
Die opsluiting en dat gezgĵ de zitten mij nog hoog en ik voel-
de mij dan ook niet geroepen ooi als nlet-Nederlander in In-
donesiè de wapens op te nemen. Daardoor zou ik dan toch gaan
strijden voor het gehele Nederlandse Tolk en dat wil ik niet.
Ik wil niet strijden voor dat volk, wel en uitsluitend voor
mijzelf. Als het nodig is, zal ik strijden, doch dan alleen
In Nederland en voor mij zelf* Indien ik zou worden opgeroe-
pen om Nederland tegen een vreemde indringer te verdedigen,
wie die indringer dan ook zal zijn, zou ik mij daarvoor ge-
heel inzetten, doch uitsluitend voor mijzelf en niet voor
een ander. Vat een ander overkomt kan mij niets meer schelen.

Nog een andere reden was voor mij het feit dat ik zo
goed als geen militaire opleiding had genoten. Met enig vuur-
wapen heb en had ik nog nimmer geschoten. Ik kon het dan ook
voor mijzelf niet verantwoorden, dat ik daarheen ging.

Met communisten heb ik nimmer iets te maken gehad en
zal mij er ook voor wachten dat ooit te krijgen. Voor mij
zit er een zekere haat tegen hen in, omdat mijn broer aan
het Oostfront gesneuveld is. Wel ga ik soms mat Commirdsten
om, omdat ik ze In mijn familie heb en ik hen niet schuw.
Het zal mij een zorg zijn, wat zij zijn, ik bemoei mij er
niet meer mee, omdat ik gezien heb wat er achter de politiek
vandaan kan komen. Kranten lees ik wel, doch verslagen over
politieke reden sla ik over, of die nu aijn van Stalin of
van de Koningin» Geen politieke partij zal ooit mijn stem
krijgen. En ik denk er niet ̂ J alleen over, doch meerderen.

H Het Hoofd Sectie O 2 B,
f De Luitenant Kolonel,

(M .P. Kokje.)



S.T. ƒ 29 Maart
**' No. Gen/Gr .V. D. 165/50.

Bijlagen: een.
Onderwerp: J.L.J. VERBORG.

OP KAART
ACD/Etfc

PAR:

31 MRT1950

Onder verwijzing naar brief Litt.
S 18 Geheira/Jr.V.D. 165/50, dd. 15
Februari 1950, van G.M., met één
bijlage, onderwerp als in margine,
moge ik U bijgaand doen toekomen
een uittreksel uit een rapport, opge-
maakt door Z, betreffende J.L,J. VER-
BURG, naar de inhoud waarvan ik U
kortheidshalve moge verwijzen.

S,T.

AAN:

Hoofd Sectie G 2 B.

Typ: 10.
( ' Coll.:^



UITTREKSEL

flo. 3/50.

VEILIGHSIDSRAPPORT
BERICHT

9 Maart

GEHEIM

Datum van bericht:
Rapporteur:
Van wie is het bericht afkomstig:
Betrouwbaarheid bericht; Betrouwbaar.
Welke acties zijn ondernomen: Gene.
Met welke instanties wordt samengewerkt: Belgische instanties.

ONDERWERP: J,L.J VERBURG.

BERICHT:

/•

a,

TOELICHTING;

CONCLUSIE:

Bij een door mij ingesteld onderzoek naar de juistheid
van de reeds eerder afgelegde verklaring van de soldaat-deser-
teur J.L.J. Verburg, thans gedetineerd in het Huis van Bewa-
ring te 's-Gravenhage, is gebleken dat diens verklaring be-
treffende de hulpverlening bij illegale grensoverschrijding
van Nederland naar België op waarheid berust. Uit het na-
volgende in dit onderzoek afgelegde getuigenverklaringen
is komen vast te staan, dat:
De soldaat Verburg is door JACOBI, Hendrik Josef, Leonard,
geboren te Vaals lij. October 1909» van Nederlandse nationali-
teit, van beroep taxi-chauffeur, wonende te Vaals, Maastrich-
terlaan 116, per taxi van het hotel Luxembourg te Vaals (in
welk hotel Verburg in de nacht van 27 op 28 November 19̂ 9
stond ingeschreven in het nachtregister,) naar het café van
HBIJENRATH te Lemiers, gemeente Vaals gebracht.

Verburg is vervolgens het café van Heijenrath binnengegaan.
Hij kwam na enige tijd terug en deelde Jacobi mede dat deze
hem met de taxi naar de Provincialeweg HOLSET-VIJLEN moest
brengen. Dit is geschied en bij voormelde weg aangekomen is
Verburg uitgestapt, waarna Hacobi de terugreis heeft aanvaard.

Op dat moment stond Heijenrath op enige afstand te wachten.
Jacobi kende Verburg niet en wist niet dat deze een deserteur
was.

Dit volgens verklaring van Jacobi.
Heijenrath is Verburg behulpzaam geweest bij illegale grenso-
verschrijding van Nederland naar België.

Verburg arriveerde per taxi aan het café van Heijenrath,
waarbij Verburg aan Heijenrath vroeg of hij hem op illegale
wijze over de grens wilde brengen.

Dit heeft Heijenrath gedaan, tegen betaling van fl. 50»-
Heijenrath heeft tegen Verburg gezegd dat hij met de taxi moest
gaan naar de weg HOL8ST-VIJLEN. alwaar hij hem in de omgeving
per fiets op zou wachten.

Op vermelde weg aangekomen heeft Heijenrath Verburg
naar de Nederlands-Belgische grens gebracht.
Heijenrath kende Verburg niet.

Dit volgens verklaring van Heijenrath,
Jacobi en Heijenrath staan op het gebied der grensbewaking

ongunstig bekend. In verband met het gestelde onder b» zal
tegen Heijenrath een voorstel tot verblijfsontzegging binnen de
Bewakingsgebieden Ie linie worden ingediend.

Van een politieke achtergrond der gerelateerde hulpver-
lening is uit niets gebleken.



MINISTERIE VAN *s-Gravenhage, 15 Ap»U 1950
BINHERLANDS1

NO.J B 82500 TIId/h 5 n. a. v. schr. van Marechaussee 82500 z. Co.

Ond.: H, Wljnberg,
Fanu Wijnberg. D I B H 3 T G 1 H B I M

UITGEBOET

Hiermede moge Ik U verzoeken ml J te willen doen Inlichten
omtrent de personalia, politieke antecedenten en verder van
belang zijnde gegevens betreffende H* WIJNBERG, Vespuocistraat
22 en de daarvoor in aanmerking komende leden van de familie
WÏ3TÏBERG, Veapuocistraat no. 6 hs te Uwent*

Genoemde personen verleenden In de jaren 1948-1949 door
bemiddeling van de U bekende Wlllem STRIiTDHORST (2S.6.18S>8
Rotterdam), financiële steun aan deserteurs.

Het Hoofd van de Dienst
namens deze:

&

]/ |5 L. van Laere

De ^eer Hoofdcommissaris van Politie
te



27MRT1950-

t JL f o O

T« üvr«r informatie moge ik U
bijgaand. do«n toekomsn «an uittraksal
uit €an rapport, opgsmaakt door Z,
ba trekking habband op Willem S tri j d-
horsti naar da inhoud waarvan ik U
kortheidshalve mog«

S, T.

B.V.D.

Hoofd Sectie G 2 B van ds
Gen. Staf.

Typ: IS.
Ooii.f ILc



T3ITTEEKSEL, ÖJEHEEM.

Datum van Inricht:
Rapporteur:
Van wie is het bericht afkomstig!
Betrouwbaarheid van bericht:
Bi trouw baarhti d berichtgever:
Welke acties zijn ondernomen:

20 Maart 1950.

contact.
vermoedelijk bt trouwbaar.
betrouwbaar.
gene.

Met welke instanties wordt samengewerkt: Brig. Cdt. Amsterdam.

BERICHT,

N o. 109/50»

Van betrouwbare zijde wordt mij beri«sht dat:
•'t J Willem 3TBI JffiOKST. Nederlander, geboren te Rotterdam, de 23e Juni

1898, boekhouder, wonende Barth. Diasstraat 29 I te Amsterdam,
in de jaren 1948 en 1949 zich heeft beijverd nat het inzamelen
Van galden ten Iwhoeve van deserteurs,

Strijdhorst, die.bekend staat als een zeer actief communist,
(waar hij echter niet voor uitkomt) ontving Van bepaalde personen
wekelijks een financiële bijdrage, wat of door hem persoonlijk
of via een andere weg, deserteurs ter hand werd gesteld*

Van de personen die hem hierin geldelijk acteunden sijn mij
^oladers taande n ter kennis gebracht, t.w.

* H. Wijnberg, Vaspuocistraat nr. 22 en
f fajn. Wijnberg, Ve s paso is tra a t nr« 6 hs.

Daar hij Vrijwel iedere Zaterdagmiddag er voor dit doel op
uit trok, kan worden aangenomen dat dit twee Van de velen zullen
zijn.

Brig. Git. te Imsterdam is door mij m«t bovenstaande in ken-
nis gesteld»

20 Maart 1950.

ïypt 18



MINISTERIE VAN OORLOG

Hoofdkwartier van de Generale Staf

Sectie G 2 B

NrE 5622/50 GEHEIM
Onderwerp: Steun aan dienstweigeraars
Bijl: 4

s GRAVENHAGE, I...Maax$. 19..-50-.

e

OP KAART8P

r8MBTl950

s/

AAN:
Hoofd B.V.D.,
Javastraat 68,
'e-GRAVERHAGE.

UvB 491952 / R 2 / 5 c

Op 1 Pebruari-ohebben zich in het Depot en
Detentiekanip een tweetal in burger geklede personen ge-
meld, die respectievelijk opgaven te zijn genaamd:

Marinus Hendrikus WOÜDMAN en

Coenraad BAKD, beiden deserteur»

Bij ondervraging door een der officieren aldaar
bleek het navolgende:

Woudman, legernummer 27-12-23(276?), geboren
te Amsterdam en wonende aldaar Elandsgracht 13 III is
eind Maart 1947 als dpi. huzaar in werkelijke dienst ge-
komen bij he't ,3e peloton 2e Eskadron 2e Verkenningsregi-
ment van de Huzaren van Boreel' te Amersfoort en -is in
Juli 1947 na afloop van een 24-urig verlof gedeserteerd.
In October 1949 zou hem een pamflet in handen zijn ge-
stopt in de omgeving van de IJ-pont te Amsterdam, af-
komstig van het Centraal Steunfonds- voor principieel ge-
wetensbezwaarden inzake de krijgsdienst. Op 31 Januari ;
1950 heeft hij een beroep gedaan op de Dienstweigerings-
wet, waarna hij op 1 Februari '50 zich heeft gemeld en
terstond in arrest is gesteld.

Band, legernummer 25-11-03-104, geboren te
Amsterdam en wonende aldaar Leliegracht 52 I, is 8 Mei
1946 als dpi. soldaat in werkelijke dienst gekomen bij
het 1e Peloton 1é Compagnie 3e Bataljon Garde Regiment
Prinses Irene te Arnhem en is op 8 October 1946 niet
van inschepingsverlof teruggekeerdi Ook 'hij beweert een
pamflet als bovengenoemd in handen te hebben gekregen,
Evenals Woudman heeft Band op 31 Jan..'50 een beroep ge-
daan op de Dienstweigeringswet en zich op 1 Febr* '50
gemeld, waarna hij eveneens in arrest is gesteld.

Woudman en Band verklaarden achterneven van
elkaar te zijn. Beide hadden een afschrift van hun re-
quest, houdende gewetensbezwaren tegen de militaire
dienst in hun bezit, terwijl Woudman trevens bovenvermeld
pamflet op aak had. Deze stukken, die in beslag genomen
zijn, gelieve U bijgaand aan te treffen» Zoals U in het
pamflet kunt zien, is daarin de naam van Al Jongkind te

- 2 -
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Aalsmeer onderstreept, en mede gezien de welhaast ge-
lijkluidende redactie en gelijkvormige indeling van de
afschriften der requesten rees terstond het vermoeden,
dat de requesten niet door henzelf doch door de Heer
Jongkind waren opgesteld. Big nadere ondervraging bleek
dit inderdaad het geval te zijn.

Op 7 ?ebr. '50 meldde zich wederom een in bur-
ger gekleed persoon, die Jan van BEBK bleek te heten.

Deze van Beek, legernummer 28.11.05.562, ge-
boren te Amsterdam en wonende aldaar Wittenburgergracht
55 I, is op 10 Januari '50 als dpi. soldaat in werkelij-
ke dienst gekomen bij de L.3.K, in de Palmkazerne te
Buasum en diende laatstelijk in de Kraayenhoffkazerne te
Nijmegen bij het Commando Luchtvaarttroepen. Volgens
zijn verklaring is hij op 24 September '49 niet van in-
schepingsverlof teruggekeerd,

Ook van Beek was in het bezit van een afschrift
van een door hem ingediend req/uest, houdende een beroep
op de Dienstweigeringswet, welk afschrift eveneens in
beslag is genomen en qua indeling en redactie eenzelfde
hand verried als de afschriften der requesten van Woud-
man en Band. Op de man af gevraagd gaf ook van Beek toe
zich tot de Heer Jongkind te hebben gewend»

TyprMvdH HET HOOFD SECTIE G 2 B,
Colli*. De Luitenant Kolonel,



AFSCHRIFT.

AANTEKENEN,

Aan Zijne Excellentie
de Minister van Oorlog
's-G R A V S N H A G E

Geeft eerbiedig te kennen:

MA.RIMJ3 HSHDRI.KÜ5 ÏÏOUSMAN

geboren: 23 December 1927 te Amsterdam
woonplaats: Amsterdam, Elandsgracht 13 III
beroep: lederbewerker
militaire rang: dienstplichtig soldaat bij de "Huzaren van
Boreel, 1e Verkenningsregiment, Adolf-kazerne te Amersfoort.

dat verzoeker is militair, maar ernstige gewetensbezwaren heeftl
tegen de vervulling van militaire dienst van welke aard ook; j

dat hij de overtuiging heeft zijn evenmens niet te mogen doden,
ook niet wanneer dit ingevolge overheidsbevel geschiedt;

dat hij aan de oproep om in militaire dienst te verschijnen
met tegenzin gehoor heeft gegeven. Enerzijds omdat hij niet
wist hoe te handelen, anderzijds uit angst in conflict met
de overheid te geraken;

dat door zijn ervaringen in de militaire dienst zijn afkeer
tegen deze dienst zo groot werd, dat hij door desertie zich
aan verdere dienstvervulling heeft onttrokken;

dat hij op deze desertie wenst terug te komen, wanneer hem
2al worden bericht, waar hij zich moet melden;

dat verzoeker alsnog een beroep wenst te doen op de Dienstwei-
geringswet van 13 Juli 1923 Staatsblad 357;

Met verzoek aan Uwe Excellentie hem op bovengemelde gronden
vrij te stellen van alle militaire dienst en hem te werk te
stellen als volgens de Dienstweigeringswet»

't Welk doende, enz.

Amsterdam, Januari 1950

M.H.Woudman

Voor eensluidend afschrift:̂



AANTEKENEN - - '
Aan Zijne Excellentie
de Minister van Oorlog
's-G R A V E H H A G E.

Geeft eerbiedig te kennen:

/l COSITRAAD BAfflD

geboren: 3 November 1925 te Amsterdam
woonplaats: Amsterdam, Leliegracht 52 I
beroep: auto-monteur
militaire rang: dienstplichtig soldaat bij het 3e Bat, Prinses
Irene Brigade, 1 Comp. 1 Pel. Saxen V/eimar-kazerne te Arnhem.

dat verzoeker is militair, maar ernstige gewetensbezwaren heeft
tegen de vervulling van militaire dienst van welke aard ook, daar
hij de overtuiging heeft zijn evenmens niet te mogen doden, ook
niet wanneer dit ingevolge overheidsbevel geschiedt.

dat verzoeker reeds met tegenzin aan de oproep in militaire dienst
te verschijnen gehoor heeft gegeven.

dat, door ervaringen in die dienst, zijn tegenzin groeide tot een
absoluut verwerpen van het militairisme,

dat hij echter niets van het bestaan van de Dienstweigeringswet
afwist en door onderduiking zich.aan verdere dienstvervulling
heeft onttrokken.

dat hiq4an deze illegale toestand een einde wenst te maken, zodra
hem zal zijn bericht, waar hij zich moet melden.

dat hij verzoekt hem vrijstelling te verlenen van alle militaire
dienst en hem te werk te stellen bij een tak van plaatsvervangen-
de burgerdienst als volgens de Dienstweigeringswet en verzoekt
hem te willen berichten, waar hij zich moet melden om op zijn de-
sertie terug te komen.

't V/elk doende, enz.

Amsterdam, Januari 1950
leliegracht 52 I

G. Band

Voor eensluidend afschrift:;/



AFSCHRIFT.

A A N T E K E N E N .

Aan Zijne Excellentie

de Minister van Oorlog

te

' s-G-ravenhage .

Geeft eerbiedig te kennen:

Jan van Beek

geboren 5 November 1928 te Amsterdam

woonplaats: Amsterdam, Wittenburgergracht 55'

beroep: zeeman
militaire rang: dpi. soldaat bij de L. S. K. 2e Comp. 1ste Pel.

legernummer: 281105 562

dat verzoeker is militair, maar ernstige bezwaren heeft tegen
de vervulling van militaire dienst van welke aard ook, daar hij
de overtuiging heeft zijn evenmens niet te mogen doden, ook niet
wanneer dit ingevolge overheidsbevel geschiedt;

dat verzoeker aan de oproep, 10 Januari 1949 in militaire dienst
te verschijnen, normaal gehoor heeft gegeven maar dat zijn erva-
ringen in die dienst en de zekerheid, dat hij in Indonesië het
in die dienst onderwezene in practijk zou moeten brengen, en zijn
overtuiging nooit iets te mogen doen wat zijn geweten hem verbiedt
hem hebben doen besluiten deze dienst te weigeren;

dat hij, geen kennis hebbende van het bestaan van de êienstweige-
ringswet zich door onder duiken j.an verdere dienstvervulling heeft
onttrokken,

dat hij aan zijn onwettige toestand een einde wil maken, zodra
hem aal zijn bericht, waar hij^ich moet melden;

met verzoek, hem vrijstelling te verlenen van alle -milife&e dienst
en heia te werk te stellen in een tak van plaatsvervangende burger
dienst als volgens die wet, en verzoekt hem te willen melden om
aan zijn onwettige toestand een einde te maken.

Amsterdam, Februari 1950 Hetwelk doende, enz.

Wit t enburger gracht 55'

Jan van Beek

Voor eensluidend afschrift:
7̂



CENTRAAL STEUNFONDS
VOOR PRINCIPIËLE GEWETENSBEZWAARDEN INZAKE DE KRIJGSDIENST

AAN HEN, DIE GEWETENSBEZWAREN HEBBEN
TEGEN DE VERVULLING VAN MILITAIRE DIENST

D E D I E N S T W E I G E R I N G S W E T
(Staatsblad 1923 no. 357)

ARTIKEL 1.
Hij die voor inlijving als dienstplichtige is aangewezen of de militair, die op grond van zijn overtuiging
dat- hij de .evemnens niet mag doden, ook wanneer dit ingevolge overheidsbevel geschiedt, gewetensbezwaren
heeft tegen de vervulling van militaire dienst,

a. bepaaldelijk gericht op strijd met de wapenen,
b. van welke aard ook,

kan-ziehj met een met redenen omkleed verzoekschrift, tot het verkrijgen van toepassing van artikel 3 (lees:
plaatsvervangende burgerdienst of non-combattante militaire dienst), wenden tot Onze Minister van Oorlog,
wanneer hij voor de landmacht bestemd is of daartoe behoort; tot Onze Minister van Marine, wanneer hij
voor de zeemacht bestemd is of daartoe behoort.
Voor de toepassing van deze wet wordt onder militair verstaan hij die. hetzij als vrijwilliger, hetzij als
dienstplichtige, tot de land— of zeemacht behoort, ook gedurende de tijd, dat hij met groot verlpf is'.

ARTIKEL 2.
De betrokken Minister beslist op dit verzoekschrift, na advies van een door Ons (lees: de Kroon) ingestelde commissie.
Deze commissie is verplicht de verzoeker op te roepen en hem, bij verschijning, te horen.

Vanaf de dag, waarop het verzoekschrift is ingediend, tot die, waarop de beslissing door de betrokken
Minister is genomen, kan de verzoeker van dienstverrichtingen vrij gesteld ^worden en kan, indien tegen henj
-„^regens ongehoorzaamheid aan enig dienstbevel of drenstvoorschrift een strafvervolging aanhangig is, deze
geschorst worden.

Bij gunstig* beslissing op het verzoekschrift wordt de strafvervolging gestaakt.

ARTIKEL 3.
Bij erkenning van de gewetensbezwaren door de betrokken Minister wordt :

a. hij, die een beroep heeft gedaan op het gestelde bij artikel l sub a. belast met militaire
dienst, die niet gericht is op strijd met de wapenen,

b. hij, die een beroep heeft gedaan op artikel l sub b, onder vrijstelling van de militaire
dienst of onder opheffing van militair verband, te werk gesteld bij een andere tak van staatsdienst.

Onder takken van staatsdienst zijn voor de toepassing van deze wet begrepen de bedrijven onder beheer
van de staat, wapen- en munitiebedrijven uitgezonderd.

INLICHTINGEN BETREFFENDE DE DIENSTWEIGERINGSWET EN HAAR TOEPASSING VERSTREKKEN:
l Voor alle gezindten, ongeacht politiek of godsdienst:
. S. Kaper, Oranjestraat 70, Zaandam. S. Redmqyer, Bovenburen, Winschoten. H. Koning, Cortinghpoort 8,
\ Groningen. S.Wijnnobel, Vliet4$, LeidenJ^tËpJigkindiflpoorlsan 5. Aalsmeer._*" M^rts iedere

en Donderdagavond van 7'1Ö uur, Keizersgracht 757) 7. Amsterdam. Ns^J^JH) mu
2. Voor „Kerk en Vrede" :

. . . ,W. van den Bosch, De Genestefstraat 26, Zwolle. Ds, J. B. Tn. Hugenholtz, Ammerstol. H. de Jong,
Gymnasiumstraat 9, Leeuwarden. G. A. de Jonge, Dillenbmgstraat 5, Groningen. Dr. E.'E.Meursing,
Johan de Wittstraat 39, Dordrecht. Bs. H. J. de Wijs, Gouda. J. J. Wentink, Argonautenstraat 37,
Telef. K 2900 - 94241, Amsterdam.

Voor Doopsgezinden:
Doopsgezind Vredesbureau, Singel 452, Amsterdam. Da. M. de Boer, Boulevard Evertsen 12, Vlissingen.

Gleijsteen, Ie Helmersstraat 135 hs., Amsterdam. C, Inja, Nic. Beetslaan 10, Tel. K 2954-2473, Baarn.
Ds. D. G. Knipscheer, De Sav. Lohmanstraat 41, Groningen. Ds. F. van de Wissel, Emmakade 27, Leeuwarden,



Dit zijn de belangrijkste artikelen van de wet.
Sinds 31 Juli 1947 wordt artikel 2 lid 3 in het algemeen weer aldus toegepast, dat ieder die zich op deze wet beroept, alvorens
hij. in werkelijke militaire dienst heeft moeten komen, uitstel van eerste opkomst krijgt, totdat óp zijn beroep is beslist. Hij moet
echter in zijn request daarom verzoeken.

Doet hij zijn beroep pas, als hij reeds in dienst is, dan blijft hij in dienst, tot op het beroep is beslist. 'Indien hij zijn beroep
doet binnen een maand nadat hij is opgekomen, wordt hij overgeplaatst naar het depot- en detentiekamp thans te Nieuwersluis.
Daar blijft hij, tot op zijn beroep is beslist.

Doet hij zijn beroep pas, nadat hij langer dan een maand in werkelijke dienst is, dan gaat hij, als hij is goedgekeurd voor dienst
in de tropen, met zijn onderdeel mee naar Indonesië en wordt zijn beroep in Batavia verder behandeld.
Wie zijn beroep doet, als hij reeds in dienst is en tevens een daad van dienstweigering stelt (weigert zijn uniform aan te trekken,
een geweer aan te nemen, of iets van dien aard) gaat in arrest. Hij blijft in arrest, totdat op zijn verzoek is beslist. Bet arrest
wordt in gevolge beschikking van de Chef Generale Staf doorgebracht in het depot en detentiekamp te Nieuwersluit.
Het is derhalve wenselijk, dat men reeds bij de keuring zijn bezwaren .duidelijk en ronduit kenbaar maakt. De keuringsofficieren
hebben opdracht, de gewetensbezwaarde alsdan te. wijzen op hè£f bestaan en de werking van de dienstweigering»wet.
Het is eveneens wenselijk, het beroep op de 'wet te doen, terstond nadat men is goedgekeurd, en in elk geval vóórdat men in ,
werkelijke dienst is gekomen.
Het verzoekschrift is niet gebonden aan enige vorm. Het moet wel de opgave van de redenen voor dienstweigering bevatten.
Het mag worden gesteld op oftgezegeld papier. Men verzande het aangetekend en beware een afschrift voor zich.

Enige tijd na de verzending ontvangt men een vragenlijst van het ministerie, die men zorgvuldig moet beantwoorden. Terecht
wordt aangedrongen op een uitvoerige en principiële toelichting van de bezwaren en hoe en wanneer die zijn ontstaan. Ook van
dit stuk beware men een afschrift.

Tenslotte worden getuigenverklaringen gevraagd. Het gaat daarbij niet zozeer om verklaringen van goed gedrag, maar ook en vooral
om gegevens over iemands karakter, levenswijze en opvattingen omtrent geweld. Ook van deze verklaringen beware men een afschrift.
Na enige tijd ontvangt men een oproep om te verschijnen voor de psychiater, die aan de Commissie van Advies is toegevoegd.
Pas daarna moet men verschijnen voor de Commissie van Advies,

De Commissie houdt met drie afdelingen zitting in den Haag en met één afdeling in Batavia. Er is geen recht op inzage van de
stukken. Br is geen recht op bijstand. Men krijgt geen inzage in de notulen van de Commissie noch ook iii haar advies.
Men make terstond na het verhoor een nauwkeurig verslag van vragen en antwoorden en beware dit.
De minister beslist vrijwel steeds overeenkomstig het advies van de Commissie. Bij de beslissing worden geen redenen opgegeven.
Er is geen hoger beroep.

In een aantal bizondere gevallen (ongeveer 15 procent der afgewezenen) heeft een tweede behandeling (de z«^ itaamde revisie)
plaatsgevonden op voorstel van een krijgsraad of namens de betrokkenen. Vrijwel steeds is erkenning gevolgd,
Hij die is afgewezen en bij zijn bezwaren volhardt, en die niet wordt afgekeurd of om andere redenen wordt vrijgesteld van
militaire dienst, komt voor één der krijgsraden, Het voorarrest duurt gemiddeld zes maanden.

Vanade ongeveer 60 gevallen werden 10 veroordeeld tot 3 jaar; 7 tot ongeveer l*/i-2 jaar; 7 kregen voorwaardelijke straf
met de bizondere bepaling dat zij gedurende drie jaar de burgerdienst moeten verrichten; 10 kregen lichte straffen. De straf wordt
gemeenlijk doorgebracht in een werkkamp of in de Jeugdgevangenis. In 24 gevallen werd de strafzaak op de een of andere manier
gestaakt, omdat de gewetensbezwaarden alsnog waren erkend.

Van de vonnissen van de krijgsraden is hoger beroep op het Hoog Militair Gerechtshof, Tussen het vonnis van de krijgsraad en
de zitting van het H.M.G. verlopen gemiddeld drie S vier maanden.

De plaatsvervangende burgerdienst wordt sinds Juni 1947 vrijwel geheel in- Nederland vervuld, en bestaat tot dusver in
werkzaamheden bij heideontginning, wegenaanleg, oogstvoorziening, krankzinnigenverpleging en belastingadministratie.

De erkende gewetensbezwaarden verblijven in het algemeen in kampen, eerst in de Lauwerspolder bij Usquert, sinds eind 1947 bij
Vledder en sinds herfst 1948 ook in de kampen Zwinderseveld en Geesbrug.

Anderen zijn als verpleger intern in de Rijkspsychiatrische Inrichtingen te Woensel, Weer anderen wonen thuis en werken bij d«
belastingen.

Deze burgerdienst duurt een jaar langer dan de militaire dienst van de betrokkene_,zou hebben geduurd.

De rechtspositie der erkende gewetensbezwaarden is soms die van een tijdelijk' ambtenaar, soms van een arbeidicontractant.
Zij-vertoont verwantschap met die van militairen, maar is principieel niet dezelfde. De wet stelde een nadere regeling in uitzicht,
maar die is nimmer tot stand gekomen.

Militaire dienst, die niet is gericht op strijd met de wapens, is niet vanzelfsprekend ongewapende dienst. Ook bij de geneeskundige
of de tandheelkundige dienst moet men leren en kunnen schieten. De minister kan echter bij de erkenning vaststellen, dat deze
dienst ongewapend mag worden verricht. Dit moet in bet verzoekschrift worden aangevraagd. De noneombattante militaire dienst
duurt acht maanden langer dan de militaire dienst van de betrokkene zou hebben geduurd.

Tussen 1946 en Januari 1949 werd de wet aldus toegepast: Het totaal aantal beroepen bedroeg ongeveer 1500. Hiervan zijn
ingetrokken of met afkeuring geëindigd ongeveer 700. Afgehandeld zijn 829. Erkend : 496 (59.83 "/j) Afgewezen : 333 (40.17 %)
Van de erkenden zijn reeds ongeveer 300 man tewerkgesteld.



.. 'OïINISTERIE VAN OORLOG
/HOOFDKWARTIER VAN DE

"' GENERALE STAF.
SECTIE G 2 B.

fl 's-Gravenhage, 23 Februari 1950/-j — -—,„.,.....,.
' , 11/.

No: 9-1/50 VERTROUWELIJK.

Bijlagen i -1-

Onderwerp; Artikel in de Waarheid.

OP KAART

ACD/

DAT: *?4.

Naar aanle iding van een artikel in de
Waarheid van 6 Januari 1950, voorkomend onder de
rubriek "Meningen van lezers", getiteld "Anti-semi-
tisme leeft nog in leger en burgermaatschappij",
moge ik U in afschrift te Uwer informatie een pro-
ces-verbaal doen toekomen, hetwelk op 4 November
1948 door de Koninklijke Marechaussee werd opgemaakt
tegen de inzender van bovenbedoeld artikel, n.l.i

f GOTIpSMIT. Max Alexander, geboren 25 April 1926 te
Amsterdam, wonende te Amsterdam, Merwedeplein 59.

typ:DB.
coll:^

HET HOOFD SECTIE G 2 B,
De Lxiitenant-Kolonel,

AAN:
Hoofd B.V.D.
Javastraat 68,
's-GRAVENHAGE.



A F S C H R I F T

'6eDIVISIE KONINKLIJKE MARECHAUSSEE
DISTRICT - ROTTERDAM
BRIGADE__=_SCHggïïHO\TEN_,,

No. 693 ;

PRO-JUSTITIA P R O C E S - V E R B A A L

Verdachte:

Strafbaar feit

In beslaggenomen
goederen:

Bijlagen:

Verbalisanten:

Max__Alexander_GOUDSKIT

geboren 25 April 1926 te AMSTERDAM, ongehuwd,
Nederlander, van beroep studerend, wonende te
AMSTERDAM, Merwedeplein 59, in de gemeente
AMSTERDAM.

Vermoedelijke overtreding van Artikel 98 van hel
V/etboek van Militair Strafrecht.

Geen

Op drie November 1900 acht en veertig, is
door ons, WILLEI-ï BEEKMAN, Wachtmeester der Ko-
ninklijke Marechaussee, behorende tot de Briga-
de ROTTERDAM, thans gedetacheerd bij de Brigade
SCHOONHOVEN en Adriaan van ESCH, Marechaussee
Ie klasse, behorende tot opgemelde brigade,een
onderiaoek ingesteld naar vermoedelijk gepleegde
desertie, gepleegd door de soldaat M.A.GOUDSHIT,
behorende tot het Algemeen Depot Koninklijke
landmacht te SCHOONHOVEN. In opdracht van onze
Brigade-Commandant en op verzoek van de Heer
Commandant van het Algemeen Depot Koninklijke
Landmacht te SCHOONHOVEN, is door ons op boven-
vermelde datum gehoord:

Verdachte: Max Alexander GOUDSMIT

geboren 25 April 1926 te AMSTERDAM, ongehuwd,
Nederlander, van beroep studerend, wonende te
AMSTERDAM, Merwedeplein 59, in de gemeente AM-
STERDAM, dienstplichtig soldaat, legernummer
260425...;
behorende;.tot hst Algemeen Depot Koninklijke
Landmacht te SCHOONHOVEN, in arrest verblijven-
de aldaar, die terzake gehoord, het navolgende
verklaarde: —————————————————~.—..~™..———————

"Op 5 Mei 1946 ben ik als Oorlogsvrijwillig
ger in militaire dienst getreden bij een Regi-
ment Infanterie te MILL, een nadere aanduiding
van het Regiment kan ik U niet mededelen. Bij
dit onderdeel heb ik maar een gedeelte van mijn

- opleiding-
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opleiding genoten, daar ik in Juli 1946 werd
overgeplaatst naar de Motorschool te 's-G-raven-
hage, waar ik lichte infanteriediensten heb ver-
richt.
Ik ben goedgekeurd voor alle diensten.In Septem-
ber 194-6 werd ik met tien dagen verlof gezonden,
waarschijnlijk is dit inschepingsverlof geweest,
doch dit is niet zeker, daar ons dit niet is ge?*;
zegd, dat wij na dit verlof naar Indonesië moes-
ten vertrekken. Van dit verlof ben ik niet op be-
volen datum teruggekeerd, doch ik ben ondergedm-
ken. De reden hiervan is het navolgende. Tijdens
de oorlog zijn mijn ouders overleden in een con-
centratiekamp. Ik werd t>0@» ondergebracht bij
familie van mij, die zich echter niet veel met
mij bemoeiden. Die ;tijd miste ik mijn ouders erg
en ik had daar dan ook erg veel verdriet van.
Om dit verdriet te ontlopen, ben ik maar in mi-
litaire dienst getreden, maar daar werfl ik*ge-
plaagd door mijn kamergenoten met het feit dat
ik van Joodse afkomst ben, dat ik niet de moed
had na mijn verlof naar mijn onderdeel terug
te keren.
In April 1947 is mijn tante naar mijn commandant,
de Majoor KIT OPPERS geweest en heeft hem gevraagd,
of ik straf zou ontvangen, als ik terugkeerde.
Mijn commandant beloofde mijn tante,dat als ik
direct terugkeerde naar mijn onderdeel, ik geen
straf zou ontvangen. Had ik dat maar gedaa.n,dan
was alles misschien beter gelopen dan thans het
geval is. Doch ik had zo'n stonmie angst gekregen
voor de militaire dienst, dat ik opnieuw weg-
bleef. Dit is ook oorzaak van de ontzettende
angst, die ik tijdens mijn onderduiken, als
jood zijnde, heb meegemaakt. Tijdens mijn onder-
duiken voor de militaire dienst, heb ik niet veel
gewerkt, voor een kennis van mij, heb ik's-a-
vonds wat administratief werk gedaan, doch dit
deed ik meer voor studie, dan voor verdiensten.
Tevens heb ik deze tijd nog gestudeerd. De adres-

„l sen waar ik ondergedoken ben geweest, luiden als
'volgt, Pam.KNAAK, Mervtedeplein 59 te AMSTERDAM

•l en de Eaia.SEEMER, Valeriusstraat 156, eveneens
te AMSTERDAM. Om reden mijn meisje mij wat over
mijn angst had heen geholpen, heb ik mijr.op
27 October 1948 persoonlijk en vrijwillig terug-
gemeld bij het Algemeen Depot Koninklijke Land-
macht te SCHOONHOVEN, alwaar ik in arrest werd ge
steld. Ik ben het met mij zelf nog niet eens
kunnen worden, of ik naar Indonesië wil vertrek-
ken, doch ik ben wel bereid mijn dienstplicht
hier te lande te vervullen. Tijdens mijn onder-
duiken heb ik nimner enige ondersteuning, in
welke vorm dan ook, ontvangen.

-Ik-

-3-
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Ik geef toe. dat ik van September 1946 tot en met
27 Dctober ±948 afwezig ben geweest van mijn on-
derdeel, zonder toestemming van mijn commandant
of anderszins daartoe gerechtigd te zijn. Ook
wist ik, dat ik tengevolge van mijn afwezigheid
niet tegelijk met mijn onderdeel haar Indonesië
zou kunnen vertrekken en een bevolen dienstreis
daartoe niet zou meemaken. Nimmer ben ik gestraft

Waarvan door mij, Wachtmeester, op afgelegde
ambtseed is opgemaakt dit proces-verbaal, teneinde
na mede ondertekening van de Marechaussee Ie Klas-
se A.van ESCH, die verklaard heeft met de inhoud
hiervan geheel in te stemmen, te worden overgege-
ven aan mijn Brigade-Commandant, ter verdere ver-
zending.

Gesloten te SCHOONHOVEN, 4 November 1948.

Gezien en doorgezonden, w.g. W.BEEKMAN en A.van ESGH
De Opperwachtmeester, Voor eensluidend afschrift
Brigade-Commandant, De Opperwachtmeester,

Brigade-Commandant,

(J.Eikenaar) (J.Eikenaar).

Voor eensluidend afschrift.
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165/50,

r.flP KAART

AtD/ETfc
DAT:1SJH-SO
PAR: HW.

22FER-1950

ACD/^^o

Bijlage: 1.

Onderwerp: J.L.J. Verin:

Te Uwer informatie doe ik U hier-;
bij toekomen een uittreksel uit een rap-
port , opgemaalcb door Z,, relaterende de
verklaring van de militair J,L.J,Ver-
burg, betreffende zijn desertie en de
door meerdere personen verleende hulp
bij zijn uitwijking naar Zwitserland.

Dezerzijds zijn de desbetreffende
Belgische' en Engelse instanties terzake
ingelicht.

Voor wat betreft de in bijlage dezes
g-enoemde • Italiaan Ferrari geef ik Hoofd
B.V̂ D, in. overweging de Italiaanse auto-
riteiten te willen inlichten.

Indien terzake nieuwe gegevens t©
mijner-kennis worden gebracht zal ik U
deze doen toekomen.

O
Hoofd B'. V.D, T-***

Hoofd Sectie G 2 B ',
van de Generale Staf,

JL



TSaiGfllIISRAPPOBf GBKSIH

Datum van bericht s 28 Januari 19*>Q.
Rapporteur*
Betrouwbaarheid bericht t Betrouwbaar.
Welk© acties zijn ondernomen: Been.
Met welke instanties wordt samengewerkt! Geen.

Onderwerp: J, L. J. VBRBJRQ.

__ Op 17 December 1949» werd te Haasenn In Zwitserland aangehouden
— l delederlander Jakobus lAurens Joseph Yerburg, geboren te Rotterdaa

l November 1928, wonende te «s-Gravenhage, Hoefkade 703. Deze
persoon 10 als dienstplichtig soldaat Ingedeeld bij het Depot
ïenlnklijke landmacht te Schoonhoven. Hij was sinds 2i\. November
1S4.9 onwettig van zijn onderdeel afwezig en derhalve deserteur.
Hij werd ia Zwitserland door een douane-aabtenaar aangetroffen.
Hij was niet in het bezit/geldige papieren om ia Zwitserland
te vertoeven. Tegenover de politie in Zwitserland verklaarde
hij deserteur te zijn, waarna hij werd overgegeven aan de Duitse
Politie In Slngen (Bid), Deor de Duitse Politie werd hij overge-
geven aan de Franse Autoriteiten. Ei J werd door het Frans mili-
tair gerecht wegens illegale grensoverschrijding veroordeeld tot
een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van «tn maand. Ife 2! j n
straf te hebben ondergaan werd hij op transport gesteld naar de
Brigade «s-öravenhage, waar hl J werd ingesleten. HIJ werd door
de Brigade 's-Gravenhage tevens gezocht wegens verduistering
en oplichting*
BIJ het politioneel verhoor bekende hij de hem ten laste geleg-

de feiten. Hierna werd hij door mij gehoord, o. a. over de
wijze waarop hij meerdere landsgrenzen illegaal was gepasseerd.
Hij legde toen de volgende verklaring af*
"Terwijl ik nog in militaire dienst was, deed ik zaken op het

gebied van verzekeringen. Bc heb hierbij eehter steeds tegenslag
op tegenslag gehad. Om mij steeds weer uit de ontstane financiële
moeilijkheden te redden, moest ik regelmatig hij meerdere per-
sonen geld lenen. Bc Icon het geleende geld echter niet op de
afgesproken data teruggeven* Toen mijn totale schuld was gestegen
tot ongeveer twee duizend gulden zag ik geen kans meer om mijn
Moeilijkheden op te lossen. Kr aleef voor mij slechts een mogelijk •
over en deze was het uitwijken naar Brazilië'. Ik verliet op
2ti NovemboT 19̂ 9 mijn onderdeel te Schoonhoven en keerde daar niet
aeer terug*
Ik wilde op Illegale wijze naar Brazilië uitwijken, omdat in

dit land mijn vader* mijn stiefmoeder, alsmede al J n eigen* en
steĵ fmster verblijven» Mijn vader heeft voordat hij naar Brazilië*
ging in 1010 In België valse papieren gekocht. Hij vertrok half
December met het gezin per K.L.M, naar Brazilië. De Nederlandse
Politie heeft aan de Braziliaanse regering de uitlevering van mijn
vader gevraagd, omdat hij wegens oplichting gezocht werd, doch
deze uitlevering is geweigerd. Mijn vader woont thans in Harmonia
Monte Allagre Bst Parana en heeft daar een eigen bloeiend aanne-
mersbedrijf. Het was mijn bedoeling om mij bij mijn vader te ves-
tigen, omdat ik in Nederland geen kansen aeer zag om op een
behoorlijke wijze in mijn onderhoud te «oorzien.

- Ik ben -



f\s toen vanuit t8-Gravenhage vertrokken naar Valkenburg (Limburg)
l Iü Valkenburg heb ik geipjpóken met J.H.M. Hofman, wonende Wal*

-r ramplein no. 8, Ik vertelde hemj, dat ik deserteur was an dat
ik naar BelgiÖ wllöe. % had zijn adres gekregen van «en kellner
uit het Restaurant MHet Zuid" aan öe Grepnmarkt te 's-Gravenhage.
Be voornaam van deze kellner is Henk, doch zijn achternaam weet
ik niot, lij wederzien aal ik lam herkennen. Tegen Hofman ver-
telde iktdat ik door Henk uit De a Haag gestuurd was.

Ik vroeg aan Hofman of hij mij naar België1 kon helpen en ik
zei hem, iat $& zonder papieren was. Hoftaan deelde mij feoea
aede, dat dit geen bezwaar was, want flat hij ati3 Bonderpap

kQflJbgengen., B* kosten hiervoor «maden ongeveer
veertig golden bedragen, die ilc aan hè» moest betalen.
gans zou ik nog een weinig geld moeten betalen aan oe
die »ij-wer Of grens Ua?aeht* HiJ zm adL1 tot de graag brengen
en daarmlOfr over da fgenflfltoracht was ia BélgiP **»&* ip

Tageagen» He kraag - ïietadr@s van
te persoon, waarbij ik «ÉJ MO«»IÏ veinroagaa om over d« graas
gebracht te worden. Ik öacht toen, dat wanneer Hofman mij toch
niet zelf over d« grens brengt, dan heb ik hem niet nodig.
Eenmaal over «3e grens zijnde, meende ik zelf mijn weg wal weer
ta kunnen vinden. Op Donderdagavond 2k Bovember 1949 ben ik
naar hat \_mL$ &QQT Hofme.n opgegeven adres gegaan. Ali&ar woonde

f* l Volgen» Söfiaaa» 3bgaf Hay«agfttlitf wonsMa fc» V»al« {fM^^v*^
-r Rijkawftg ao. 65^'Hóan Ut M.3'dé»a peygoon kwam, g«i hij «tij,

Sat WLJ iieel weSJftig tijö haö» want hij W&B ia het eaf « aaa hét
i»g«löö, Iw "bovaabeöoelö paafl i» een café gevestigd «n. Muur ik
swsen. is hiervan t* vaeer van Jozef Heyeorath $*» eigenaar, , Ik
moest de volgende dag om 1 .̂00 uur terugkomen. Bc. glog op de
aangegeven tijfl naar hem toe ©n trof hem toen t*foi$. Hij vooeg
mij voor hat over da granB brengen naai- België vijf tig gulden.
Ik vond dit erg duur, maar omdat ik geen kous had, betaalde ik
hem öe gavraagöe vijftig gulAea. Bc weet oog goed» dat ik hea
betae.lda met twee bankbiljetten van vijf en twintig gulden.
Die aelfde dag omstraeks 15*00 uur zijn wij weggegaan. Er kuaai
een %axi v«sor mij, waar ik moest ia» tappen. In het eafe ver»
t«lda Heyenrath aan de chauffeur de bedoeling va» de raid. Ik
meen mij stellig te herinneren, dat da taxi waa van de garage

ufüaastrichterlaan no. 38 te Vaals. De chauffeur
aal ik bij weierslen kerhasaea- Heyenrath stapte niet in de auto,
wto&v fiiig met d« £le%» voorop. Hij vertelde» dat nttgMyw de'
politie hora Biet een auto waarin nog enige personen gazeten waraj»,
in de richting van de «rens aag rijden» stellig strenge controle,
gou volgen en ik dus tegen de lamp gou lopen. Be auto Is gestopt
vlak D!J de verboden strook langs de grens. Daar stapte ik uit
en ging vervolgens met leyenrath verder. Hij bracht ai J tot de
g3*ens en wees mij verder een weg aan» öle ik volgen aö©st. Hij
bracht mi;j niet zoele we s afgesproken over de grens* Hij wees mij
hoe ik een kleine weg negend een huis in België kon bereiken*
Ut moest mij daar vervoegen en zeggen, dat Ik gestuurd was door
Joc«f Heyenrath «lt Vaals* Xk heb dit gedaan en een doöhter des
huizes bracht ad J naar de teis» dia mij naar Serviërs sou brengan.
ZIJ vertelde mij, dat zij Jozef Heyenrath heel goed kende.

ZIJ verteMe ai J tevens, dat si J dezelfde weg dl» ik gekomen
wm«9 dikwijl?, naar Nederland had genomen voor het smokkelen
van coupons stof en andere voorwerpen. Er is mij door die dochter
geen geld gevraagd. Ik gaf haar een pakje sigaretten Vóór de
moeite* Bc we* nog precies welke weg ik heb genomen en zou deze
eo nodig kunnen aanwijzen, alsmede het huis waar 3& $1J noest



varvoegan.
Vanuit Y«rvi«tti ten ik pw fefö^U ««* BTOSMI gö^®l*a. IE
«fefa in Ba^ssel hoorde ikain een taf el vlak bij ai i j spreken •
over öe eigecaar van café De Hal. Ik hooröo, dat deze persoon,
ecnmanis t WAS «tt reeöe meerder* mens «G over de' grens aaar Spanje
had gaholp«fl. Ik hoord« ook, dat hij wel msnsan aan geld hielp»
die de grens over wilden,

Ik tof» to^ti war café- D» Hel gegaapt en hot} daar- gesproken
met da «ooa van g® eigenaar. Ik vi^oeg ham» of hij gi4 «ir*? de
grens kon fc«£p©a. Hij cleelda mij meda, dat hij ai j nl«t kon
hftïgeA* Ik veftelöe hens .toen, veruo'aea te hebtjan, flat a i ja
vader comuiunlst was en «eerdere mensen de grooa had overgehol-
pan. Hij gaf toe uit te wetaa ©a vertelde f dat sijn vad«r wegöiu
communistische acfclvlUait voor enige jaren hot land m» xiitge»
wezen. Hij ¥?as thans ta Zuid-Afrika. Hij deelde mij ja«da, dat hij
Olat aan politiek deeo. Zijn vader sou vei-uaoedelijk bögin Februa-
ri 1950 wser torvigkoiaeu en dan moest ik «Ij maft? bij ï*sm vervoe-

eel hem toen, dat ik 20 lang ni«t kon wachten» oatfat
verder moest. Hij adviseerde mij toan, dat Ik hefe beat p aaar

ESilitalaQiö kon gaan «a dat me» mij daar vermoedelijk if«l vaMar
ion &«lpdn* Hij heeft mij goon adresasn in Daitsland opgögev»a.

Tan wa«8«X uit feen ik per trein n&ar Eupa gereisd en vandaar
par trraa naar Syeaattan. De^e p3jaa%H ligt tegen de granö van "
Daitsieöö. Be mm flaar op t Ö0c©»fe«3? 1̂ 9 korl ven»* wiM*rpft«H%
aan. Bc ban daar langs de grens boom gegaan In da richting van
Duitsland, Ik w«rd door aiemarid tegengeloouden. Een eiod varöer
kwaia 3Jc weer voor ©nn grenstKiora. Ook ging ik lang» das« bppai
en Eeg niaifiend, Toan Ik aen aindje voorbij- Öe granaboora wss werö
irt^ngohouden Öoor 931 Duitse grenabrjatabte. DGSÖ vroeg al j waar
ik heenging en ik vertsldo hem, dat ik da bos nasr Aken nog wil-
&9 halöÊi, Hij verwaea ai4 «R»r een andere greospost, oodftt
öe post» öie ifc uild© paijaörQn ^lleön voor auto** wat. Hi j

mij niet aaar pstpierea. Ik vroeg h«m of Ik %och fti
sarsf Hi4 tegen mij uiWia-l en mij aei4 ft»fe tdj.ttlj soa

mli ik niet teruggiag.Qsaamt hot öo'öfeB» wft» «a ik &«g
noch stag wist ben ik de greriST/eg naar Belgiö teroggelopep* 8aa
doae weg zag ik bij eaa glagsr licht hrani©!!. Ik txm daarop
dé fllaöerawitócel binnengegaan. Ik .vroeg de elag«r of hij «en
slaapplaats voor mij had, o&d&t ik a^rgana si«er terecht kon,
Ik vertelde heia tevenn dat lidpysartaur wat uit het HeiSerlAMBQ '
leger on dat ik op vsag wa@ naar ÏXiitslaad. Ik vertelde hera t«ven»
flat d« gr«£töb«iïabte mij t@rugg@dtumr<i hM* omdat ik over een an-
dere grenspost Duitsland biruion caofiat gaaa. IK motót bij die
slager in zijn huis slapen. De volgende morgen ia hij met Mij
meegegaan. Hij nem nog wet vleas mee en wij gingen Duit sla ntf
td&neo* echter niet IAO& &&n öoorlaatpoct*

In Duitsland heb ik da tram naar Aken g@nm®&. Daarna ban ik
al liftende in Heidelbarg terecht gekoiaon. Omdat isijn geld op
was heb Ik in Heide!borg tien &m®& gewerkt. D»arna ben ik
weer verdar gelift en kwaai terecht ia Tuttlingsn. In deze plaats
l<wam ik in «en café en vroeg of ik daar kon sla^ea, echter zonder
controle van de- politie te krijgen. Ik vertelde de eigenaar,wat
ik vaa. p2*n «**, Si J. v«3?we«» ,.iaij ta«ö aaar hot aas?«».vwft .4*'

' Haar Wittmana, faeiakanstbuhna Valken. Ik bon d^a^op naar dit
adres toegegaan. Dit bleek een café te zijn, dat nog open, hoewel
het reeds half twee in de nacht was» Ik ben in dat café in

* een hoekje *



een hoekje gaan aitt«n en gebraiktc een conaumptla. Al spoedig
kwam ö« eigenaar van dit café nftar mij toe en vroeg alj of
ik vreaoöeling i?as. -Ik entwoorööe hierop, dat il Hollander
was* %k vertelde h«m de aifeuatlo waarin ik verkeerde. Hierna
vroeg liij of ik SOSIE grsstnurd was. Toen ik deze vraag bevestigd
zei hij, flat l*a*p*»&» *6i* *«• grens overwilde naar ZwitserleM
M j hm' terecht k@ö* : Jf£j ; vertalde aijf dm t fcij wij d* volgende
morgen reeds naar SwitkaiOemfl gou larengea. Wij moesten «chter
nog «van wacUten «*p oen persoon, die met «n auto zou komen.
Deae persoon kroïn die öag «thtw niet opöagen. Ik kon bij Witt-
raann blijvan tot d«* volgoaae dag. De volgenöe dag kwam do

het plaats^ Singdü. Wij lOTam«n IQ Singes 10 een café. D« ingang
aan öe voorwijde wis Duitse srondge bied en d« Ingang aan de
aehtör»! jS® «Ar iilttei^'-croiift-g*bi«A'Tr«P%«lA* VltHMBB* Wi^
kobben in öit café *yRt g «d ronden en gingen flaprna weer weg. He
ging het café uit aem da ö.chtarzi.lfle en zij verlieten het cafa
atn ö.e Duitse zijde. Voor &e ^wae degen «ten on slap«a heeft

id j ni^ëfef ,;g*^kenê» fo«»a ik hö» Vftrfe*lê öaé» eet ik
bat K«ö©rlandse leg^r g9<?*serte0ré was, gaf hij mij groot

ï?i3Nirct isftö'afe' ik \wrt eaf® v«j»lnt8Ba haó, stond ik ö«d"'öp'
Zwitsers grort^ gebied. Uk ging toen ma? Raasenn. In deze plaats
werö ik door «-en doxmne-ambtenaar naai? ai J n papieren gevraag»
©ii isttdat ik h^a .vertelA* tói ik 019 niet oezat bén ik

3Dte werS Ia.t«ï» öoor het ï^raas Hllltaiir 6®r©c3att
en 'ia e e 'gevangenis géasat* To«n ik eni^a ÖafQfl la

i&atj Oïjfcmo^tfe* ik'.Óa^1 e«n Kwita^p, tiö mij
de fiat liij 0oK ia arrest isa
Hij ve2»teiö9 Qp weg t« ssijn
in Oaaman zoa gaan werïsm -als aï?«tóff«*nr. Hij iööHöJTt «ij
in teson" nog vas*t«sl(i dooh. Ui w*»t flii ai'j nl«t jfe®
Ik verteld® dez«3 SwitS8rt dat ik a&ar Brazilië wilcla, «o dat
ik daartoe graag papi^ran wilöo bobben» 'Si j v«*%èlA» mij
dat hij ?/el een tujaenpepiooa wi#t| ^tle Mij tiieüïte» ÏEOÖ

persoon »0a tqss«fti»«fsoon &ijn van «#n öi^Baisiitie
hoofdtetttöor ia W«ö©n ent ham" bi jteöipoï» ia ©emaa
psrüooa feoa ik tyaffan iü'MHaója, aaa

Met o® smg aamr d© J3osa 0 taande, moest o£ atin d« lin}tei*l£aat van
£U plein e«a apestütai'aiQt aijn, uta^p ife woast if3?(ag©n naar
Ferrari. Doos? »10ö«l van d®»a ?«j?2^ri ^ou ils •^^Imran kpijg»j|
cm n»ar Breusili® uit fc@ wi jk^fi* " ' ' ,. " ' ';:

Bovenstaande veritlaririg over 6 c gröa6owc2?schrijding«n van
Nederland %ot Zwitt^jrlsM gijn miei in hrö'lM^it'¥«p%ii*t opga*

pöP0e*9-verte&l opgöfeomea, , HiördooJ? wordt ^rfWferöen» dal
iet ya

stellig ontkomende TerklariiJg^fi vfen dezs
zou he^bea» t«rwijl hun verö©» Öoor g«tof%k

niets ten laste kern wordan gelegd .• Mogelijk aijft
MR tol j «te 0r.T,D, van ö« ia d© nabijüeld ïiggenfl*
bekend,

Coll.i



Verbinding: 16. . OJ> f(

Betreft: Deserteur H.J. KRIJT /Tcö/
te Zaandam.

AA/

J?*iU£̂

No. r^/i'o
'PAR: 20FEB.1950

* Hans Jacob KRIJT, geboren te Zaandam op 3
Januari 1927, van beroep loodgieter en wonende
Botenmakerstraat 9 te lóaandam, werd op 23 Juni 1949
door de Koninklijke Marechaussee Brigade Zaandam opge-
geven als deserteur (zie opsporingsregister Ho. l van
2 Januari 1950, blz. 259).

Ve£««fr*dezerzijds bekend geworden gegevens
zou H.J. KRIJT zijn ondergedoken en kort daarop naar
Tsjecho - Slowakije zijn vertrokken, aldaar worden
voortgeholpen en vertrouwd worden gemaakt met de
communistische doctrine, wij bevindt zich vermoedelijk
te Praag.

Zaandam, l? Februari 1950.
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No: 4901/50 GEHEIM
Onderwerp: N.van Driel
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Hoofd B.V.D.,
Javastraat 68,
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Te Uwer informatie moge ik U bijgaand aan-
bieden een door de Koninklijke Marechaussee opgesteld
veiligheidsrapport t.2. desertie van de dpi» soldaat

NICOLAAS van DRIEL.

TypjMvdH HET HOOFD SECTIE G 2 B,
Coll:̂ , De Luitenant Kolonel,

^̂(M.P.Kokje)



AFSCHRIFT.

UITTREKSEL VEILIGHEIDSRAPPORT GEHEIM
__„J3EgICHT

Ho. 473.
Datum van. bericht: &\2 December 1949.
Rapporteur: \!V
Van wie is het bericht afkomstig: Rapporteur.

BERICHT: Door eigen personeel te Rotterdam, is op 19 December
1949 te omstreeks 16.30 uur, in het kantoor van de Fa,
van Schobben en le,Noble, gevestigd te Rotterdam, Kamelia-
straat 59 c, aangehouden, de deserteur:

l - - - - - - - - - - -ïïicolaas van DRIEL- --
geboren 26 Juli 1925 te Rotterdam, van beroep boekhouder,
N.H., wonende te Rotterdam, Beverstraat 105 b, dienstplich
tig soldaat, legernummer 25-07-26-018, behorende tot het
1e Regiment Pioniers, thans ingedeeld bij het Algemeen
Depot Koninklijke Landmacht te Schoonhoven*

Genoemde van Driel is op 7 Hei 19-46? als gewoon
dienstplichtige ingelijfd bij het 1e Regiment Pioniers»

Omstreeks half September 1946 werd hij met insche-
pingsverlof gezonden, waarvan hij op 23 September 1946
nj,et terugkeerde bij zijn onderdeel en sindsdien deser-
teerde*

Aangehoudene verklaarde, dat hij de eerste twee maan-
den na zijn desertie verblijf had gehouden bij een gezin
te Amersfoort, Hoe die mensen heetten en in welke straat
die mensen woonden, wist hij niet meer. Degenen die hem
aldaar onderdak verschaften, wisten dat hij deserteur was,
Het adres had hij gekregen van iemand, maar de naam kon
hij zich ook niet meer herinneren. Ondanks herhaalde verho
ren bleef van Driel ontkennen zich iets van bedoelde na-
men en adressen te herinneren*

Na zijn verblijf te Amersfoort, had hij zich enige
dagen opgehouden bij zijn aanstaande schoonouders F.Meijer
wonende te Rotterdam, Tweede Rosestraat 22. Daarna had
hij een kosthuis genomen, in de Steinwegstraat te Rotter-
dam. De naam en het nummer kon hij zich niet herinneren.
Vanaf 10 Mei 1947 is hij in betrekking geweest bij de fa.
Schobben en Ie Noble, koeltechnisch bedrijf, gevestigd te
Rotterdam, Kameliastraat 59c.

Aldaar had hij bij de aanvang van zijn werkzaamheden
verklaard dat hij voor de militaire dienst was afgekeurd.

Eerst had hij als leerling daar gewerkt, doch later
was hij als boekhouder aangesteld, welke functie hij bij
zijn arrestatie nog vervulde.

Uit principiële overwegingen had hij niet naar Indo-
nesië willen gaan, daar hij gaarne een onafhankelijk In-
donesië wilde, waarmede vrij handel kon worden gedreven.

Hij is echter thans nog nieJL genegen zich bereid te
verklaren om naar Indonesië te worden uitgezonden.
Hij is niet aangesloten bij enige vereniging en doet niet
aan politiek-»

Hem was op 22 Juli 1949» onder Nr. E/14600, door de
Compagniescommandant der 6e Compagnie, A.D.K.L. te Schoon-
hoven, over de post toegezonden, het te zijnen name gestel-
de Militair Zakboekje Koninklijke Landmacht No. 015558,
met op blz 5, onder Staat van Dienst, aangetekend:

- 2 -
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"m. i. v. 28 Januari '49 met ontslag wegens gebreken".
Bij onderzoek te Schoonhoven bleek, dat genoemd Zak-

boekje bij een verkeerd dossier, t. n. v. N. van Driel, leger
nummer 28-S-02-1 6-360, wonende te Amsterdam, Amstelkade 12
moet zijn geraakt welke persoom op 28 Januari 1949 met ont-
slag is gegaan wegens gebreken. In een zodanig geval wordt
de eerste bladzijde uit het Zakboekje gescheurd en opgezon-
den naar het Mobilisatiebureau, terwijl het zakboekje aan
betrokkene wordt gezonden. Vermoedelijk is het adres zon-
der meer uit het zakboekje overgenomen en is op het ver-
schil van legernummer niet gelet, ondanks de drievoudige
controle die hij bovenomschreven handelingen, te Schoonho-
ven worden toegepast.

Bovenvermeld zakboekje is met het proces-verbaal van
aanhouding No. 400/49 van de Brigade Rotterdam, dd. 19
December 1949, gezonden aan de Heer Commandant 3e Compag-
nie A.D.K.L. te Schoonhoven, waarbij de deserteur van
Driel thans is bttf ingedeeld.

ƒ , ,. De ouders van Van Driel zijn genaamd:
#••/ P Aart van PRIEL, geboren 18 Mei 1898 te Heerjansdam, en

/ N Jacoba CorneJia Op den .KELDER* geboren 5 November 1902,
7 beiden wonende te Rotterdam, Beverstraat 105 b.

Bovenvermelde van Driel is geabonneerd op "De Waar-
heid11.

De verloofde van Van Driel is genaamd:
/ Juliana Adriana Anthonia TEULINg, geboren 20 April 1929 te
1 Rott.erdam, wonende te Rotterdam Kameliastraat 59a, dochter

x van j
MAnthonie TEÏÏLING. geboren 31 Maart 1902 te Rotterdam, en
van:

J l Juliana Carolina KREBS, geboren 21 Maart 1906 te Rotterdam,
f • • r\- sedert 1937 van Teuling gescheiden.
v Bovenvermelde KREBS is thans gehuwd met:

v* l Prits Meijer, geboren 11 Juli 1902 te Rotterdam, handels-
reiziger, wonende Tweede Rosestraat 22 te Rotterdam.

Zowel Teuling, Krebs, als Meijer zijn lid van de
C.P.F.
De deserteur van Driel was bij zijn verhoor zeer gesloten
en deed alsof hij alles was vergeten en van politiek niets
af wist. Ondanks het feit, dat hij niet voor kwam in het
archief van de I.D. moet hij, gezien zijn houding en omgang
gezien wórden als actief communist.

Van Driel is op 20 December 1949 overgebracht naar
het A.D.K.L. te Schoonhoven.

Tegen P. Meijer voornoemd zal proces-verbaal worden
opgemaakt wegens hulpverlening aan een deserteur.

Voor eensluidend afschrift! .



UITTREKSEL

Uit $

(' Voor :

OD 1727

OD 452

Ag. nr: 74377

Naam:

Naam:

Afz. :

CPN Mddenstandswerk

Deserteurs

I.D. Haarlem Datum: 15-3-50

Aard van het stuk: MiddeïlBtandsactie 1949»

Fransen merkte "bij een "bespreking v» CPN leden te Amsterdam ©p dat in
Limburg niet voldoende geld meer was omde daar aanwezige militaire onder-
duikers ((Eijkelshoven, Speekholzerheide, Vaals, Schinnen, Huth) te
"blijven helpen. Hij vwoeg of het niet in de lijn van de partij lag om hier
"bij te springen*

Uitgetr, door: jjj

Datum: 15-6-51*

Op aanwijzing van: B III

l 10185 - 51 - 116 2



MINISTERIE VAN OORLOG. -S-GRAVENHAGE, 3 November |94g.

,.„,.-.ff.,:—iijyfl

cJrn,
HOOFDKWARTIER VAN DE

GENERALE STAF
SECTIE G 2 B

No: I-H59/49 GEHEIM Gêftëïfïï
Onderwerp: Deserteurs Schoonhoven
Bijl: -2-

In bijlage doe ik U toekomen
een opgave van de deserteurs uit Schoon-
hoven die op 28-10 1.1. inscheping a/b
S.S. Zuiderkruis hebben geweigerd.

Bijlage II vermeldt de gegevens
van de militairen, die op de kade hebben
geweigerd, de overigen hebben zich reeds
eerder aan inscheping onttrokken.

Typ:MvdH \\T HOOPD SECTIE G 2 B,\e Luitenant Kolonel, \)

AAN:
Hoofd B.V.D.,
Javastraat 68,
's-GRAVEITHAGE,



BIJIASB l»

""t BIJRgEES«Albert» Legerno» 29*08,04*044 lö Regiment VbdTr.
Adres t Veldkant Z,-564 Brommen <*
Beio ep» Monteur i
Kerkgenootschap: Ne&*8«:rr*

Heeft zioh 31/10-49 teruggemeld.

•""* HBHfRICH|Wotte*Leg&rno, 29.08.24.045. Regiment Vbdïr.
Adres s Enschede Balipleln 15 l
Beroept Kantoorbediende
Kerkgenootschap! Gene

VRIES, jjppe. Legerno. 28,12.19.034*
Adres t Luxewoude 18 TIJMJEGeai*Opsterland.
Beroep i Kaasmaker
Zerkgenoots cha p t Gen e *

l de GEAAP,C«J, iegerno» 2̂ *07*09*261,
Mresi Motorschip Grietje Nieuw Amsterdam (aan boord)
Beroept Schipper»

r

\DAMAJ.Ev9rt« Legerno. 28*04*22,166,
Adres» Den Huizen 3» Balkbrug, Av«re0ft*
Beroept landbouwer*

Gerrit» Legerno, 25.18,12.203
Adres j Brede Hilledijk 40 b, Rotterdam,
Beroep» Schipper,

j JAgBRff Gerardus , Iiegerno . 25,10*31.168»
Adres» aan boord "Risico" (Radio aan boord)
Ber epi Schipper»

P/a FamtErui80el,KoordenbinnenBingel 17 A*
GHONITTGEN,



BIgLAGE II -

lf*lTan PIJKt M;M, Legerno» 29*11.14.149. soldaat 2 R.V,A.

X 'Adres t H* van Dijk, Barngvgld, Wkseweg 118.

. J,,., Legemo, 28,02,28.096. 2e R.V.A,

-"tAdreat J. Dijkstra, JffiS&aSgJt&AAL, Telefoonweg 84*

3.^iHAMBRaiAg. M. Legernö. 25*09.18.022 7 S.I.
--(Adres i H-Bamerslag, AMSTgRDAM« Valkenburgeratraat 75.11

v . ]

* I». 3. Legerno. 29.06,16,206, 3̂ H*I. ; ̂

^ Adres i A.P.Herwegh, S3!g JAHSTBEff t Mflgdalöna»tr,7.

S^jde HQO&.E, Legemo. 27*0&.17«114, A*A,Ï.
4 lAdreai H, de Hoog, EOTOKDAM, Zoomstraat 96,

6.-V-JKOPJES. NIF^MAN.J.D.
lögerno» 29*04.29*009 Stoottroepen

nS3Bifl!BJB)Bt Blllitonatraat 3.

J.C* Legerno, 26,01*18*113 Pioniers
— (Adres t F«Kalal»eek| WpBMSHyEBIU Noorddijk 2,

8»**l LIEFHEBBER* S, L. Legerno, 29*11.07.023 Grenadier
H Adres i L*Lief hebber» MEDEMBLIK^ Zijstraat 10.

q^LAGEWEg. 0. Legerno* 29.11.15.157 l R*I.
-flMreat H. Lage w eg, WOLVEGA* J8itoenlaan 30.-

10. ̂ Y,d. LUST. W. J, A, Legerno. 29.06,20.155 dpl.verpl, K,

«.lAdresi «f-ö*v#d,Liagt, AMSÜ?BRDA3g(Z) *T.v,d.Heydenstr.53
Legerno 29«02»24*170. Stoottroepen,

~*Adreat J.H*ïilaas3en, AMSTSfilfcMCp) Hembrugstraat 22 ha.
* '

^10LDEH.J. Legerno. 29,12.22.015 11*1..
-Udresi T.Mttlder, VEENDAM, Ben. Verlaat 75.'
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^

15>-V|MOI3)ER>Joh. Legarno. 29.12,20.107. dpi. L.S.K*
(̂Adres* J.H.Mttlder, AMSÏBRDAM(w) v,Houweningens-ér,62.hs,

j.ftg». Legerno. 28.01.23*394 soldt. adm. R.U.T,
•"lAdrest F.^osema» AMSgERPAM Herctd.es straat 64 1 H

«"~ t SLOT»W.Q* Legerno, 28,09*21,150 8 R.I.

B.AtSlotf SHSCIIED1, MoQrenhofstr.5*.

>' l
1671 SfAM, J.J« Legerno/ 29.03.11.045.

*""] Adres i J.Sbani| *
a/d IJS3SL» »s^ravenweg 66.

t TUIfl3TB&,A. Legemo. 28.12.31.153 8 E.I.
A.Tuinstra, Rogge s t raat 20» BIJfSCHfiDB

Legerno, 29.08.18.123. l R.I*
J Adres l J» Timmer, .BjfiRJBS1.. OPoornerweg 20.

*t..YpPtf*I»» legerno. 29.10.04.004 3 H.I.
J. in 't Veld, DUBBELDAM, B,27

-^

20. ^|YI3BB1K,Ö.E. Legerno, 29.03.04.206, Haizaren van Boreel
-xjAdrest J.E.Visbeek, AMS!IERJ)AMtSoembawaBtr»29.I«

21. '̂  l PB fflgf H. Legerno» 25.06,30,075. A.A.T.

l Adrssi A, "de" Wit, AMSfSRBAM» La\iriers t raat 27.1.



OTISTERIE VAN OORLOG ' s-Gravenhage, 25 October 1949.
HOOFDKWARTIER VAN DE
ÖERALE STAF.
SECTIE G 2 B. y, .

--s acNo.V-2256/2/49 DIENSTGEHEIM. • ft*- >
'.'o!. iy--

Bijlagen: ' f~v . ; - • • •

O n d e r w e r p ; Hulpverlening aan
deserteurs.

In aansluiting op mijn rapport van 18 Augustus
1.1. no. V-1047/2256 Geheim betreffende de deserteurs
P «B..PLOKHAAR. H.van der BEEK en J.M.MULDER, doe ik U
iTTaTv, 'de beide laatstgenoemden bTet onderstaande toe-
komen.

J/ • V l MULDER. Joannes Maria, geboren 12-8-1929 te Rotterdam,
Q, ̂  - wonende te Rotterdam, Boomgaardstraat 9 B, heeft bij

zijn aanhouding het navolgende verklaard: :

Op 12 Juni 1949 bevond ik mij in de cel van de kazerne
Groot Arsenaal te Bergen op 2oom. Ik was gestraft met
8 dagen verzwaard arrest. Naast mij in de cel zat sol-
daat H. van BEEK. Naast van BEEK zat de soldaat PLOKHAAR
in de cel. Soldaat van BEEK zag kans om zijn celdeur
open te krijgen, waarna hij onze celdeuren heeft ge-
opend. Wij zijn toen gezamenlijk weggegaan en kwamen
in de nacht van 12 op 13 Juni 1949 te omstreeks 1.30
uur te Rotterdam. Wij zijn bij elkaar gebleven en
brachten de eerste nachten in de open lucht door. La-
ter zijn wij gaan slapen in in aanbouw zijnde huizen
te Rotterdam Zuid.
Eten kregen wij van familie.
PLOKHAAR zeide ons, dat hij wel iemand wist, die ons
aan een onderduikadres kon helpen. Hij bracht ons bij
een kapper, wonende te Rotterdam, Wolphaertsbocht.
De naam van de kapper weet ik niet, evenmin weet ik
het nummer van zijn woning. Het was een klein persoon
van'middelmatige leeftijd en hij droeg een bril. Deze
kapper deelde ons mede, dat hij verschillende onder-
duikers een adres had verschaft en hij zou ook voor
ons zijn best doen om een adres te krijgen.
Hij sprak verder over een boerderij in Gelderland,
maar zeide dat die vol was. Wij zijn in de loop van
een week driemaal bij deze kapper geweest, doch kon
ons steeds nog geen adres geven. Wel zeide hij ons,
dat wij ons maar in verbinding moesten stellen met
een der redacteurs van "De Y/aarheid".

AAN:
Hoofd B.V.D.
Javastraat 68,
's-Gravenhage. - 2 -
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Wij zijn daarop naar het bureau van deze krant gegaan,
doch daar werd ons medegedeeld, dat men ons daar niet
kon helpen, daar zij als krant dan moeilijkheden met
de Regering zouden krijgen. Ik ben daarna nog enige
tijd met PLOKHAAR en van BEEK blijven zwerven, doch
ben hen kwijt geraakt, waarna ik nog enige tijd aleen
heb rondgelopen. Daar mijn moeder er echter steeds op
aandrong, dat ik weer terug zou gaan ben ik uit eigen
beweging op 5 Juli 1949 weer naar mijn onderdeel terug-
gekeerd. Voor zover kon worden nagegaan, doet MULDER
niet aan politiek. Zijn ouders zijn niet communistisch

. georiënteerd.

f > & '̂ xTVAN BEEK. Henk, geboren te Schiedam 19-8-1929, wonende
' te Schiedam, Stationsstraat 61 B, verklaarde verder
het volgende:

Op 12 Juni 1949 was ik gestraft met 8 dagen verzwaard
arrest en bevond mij in een der cellen van de kazerne
G-root Arsenaal te Bergen op Zoom. Links en rechts
naast mij in de cel xaten de soldaten MULDER en PLOK-
HAAR. Wij besloten toen om te trachten uit de cel te
komen. Ik was in staat omiijijn celdeur te openen, waarna
ik de deuren opende van de cellen waarin zich MULDER en
PLOKHAAR bevonden. Vervolgens hebben we de kazerne ver-
laten en zijn naar Rotterdam gegaan. De eerste nachten
hebben wij in de open lucht doorgebracht, daarna hebben
wij geslapen in in aanbouw zijnde woningen te Rotterdam
Zuid.
PLOKHAAR zeide ons, dat hij iemand kende die ons aan een
onderduikadres kon helpen. Hij bracht ons daarop bij
een kapper te Rotterdam Zuid. De naam van die kapper,
alsmede de straat waar hij woont ken ik niet. Deze kap-
per zeide ons, dat hij al verschillende militairen aan
een onderduikadres had geholpen en dat hij zou trachten
om ook voor ons een adres te vinden, doch hij moest
daarover eerst corresponderen. Hij wist, zo zeide hij,
wel een boerderij in Gelderland, doch die zat momenteel
vol. Verder sprak hij nog over adressen in Groningen.
Namen of adressen noemde hij echter niet. In de loop
van een week zijn wij enkele malen bij hem geweest,
doch steeds was-/zijn antwoord, dat hij nog geen adres
had.
Ook zijn wij nog op het bureau van "De Waarheid" ge-
weest. Wie ons daarheen verwezen had weet ik niet meer.
Daar deelde men ons mede, dat zij ons niet helpen kon-
den, daar zij anders moeilijkheden zouden krijgen met
de Regering. Na enige tijd raakten wij MULDER kwijt
en bleven PLOKHAAR en ik bij elkaar. Omstreeks 28 Juni
1949 bevonden PLOKHAAR en ik ons in de omgeving van
Breda. Aldaar ontmoette wij een ons onbekende vrouw.

- 3 -



- 3 -

Na enige tijd met die vrouw gesproken te hebben besloot
PLOKHAAR om met haar mee te gaan. Ik voelde daar echter
niets voor en ben mij vrijwillig gaan melden bij mijn
onderdeel.
Van BEEK zowel als zijn ouders zijn communistisch ge-
oriënteerd.

PIOKHAAR heeft MULDER en van BEEK in contact ge-
y i bracht met de kapper VLIEGEHTHART, Jan Meeuwis, geboren
PSjte Rotterdam op 6-1-1904, wonende aldaar Wolphaerfebocht

26 a, en heeft hierover de navolgende verklaring afge-
legd:

"Ik heb MULDER en van BEEK bij kapper VLIEGENTHART, wo-
nende te Rotterdam, Wolphaertsbocht gebracht. Dit was
mijn vroegere kapper. Ik had van hem gehoord, dat hij
verschillende militairen aan een onderduikadres had ge- |
holpen en ik dacht, dat hij ons ook wel zou kunnen hel-
pen. Bij genoemde kapper hebben wij ook ruim een week
ons uniform opgeborgen. Wij durfden in de week niet in
uniform te lopen en VLIEGENTHART vond het goed, dat wij
het bij hem in de kelder opborgen. Wij zijn verschillen-
de keren bij VLIEGENTHART geweest om te informeren of
hij nog geen adres voor ons had waar wij konden onder-
duiken, doch hij gaf steeds ten antwoord, dat hij nog
niets had.
Geruimen tijd geleden had mijn broer Karel mij een adres
gegeven, waar ik indien ik dit wilde kon onderduiken.
Dit adres zou hij uit de tweede of derde hand gekregen
hebben. Ik weet niet van wie hij dit gekregen had. Toen
ik met Petronella den UIJL op stap was, dacht ik aan
dit adres en ben ik daar heen gegaan. Het was bij een
persoon genaamd BAKKER, wonende te Ammerstol, Lekdijk
280. Daar ik niet goed durfde stuurde ife den UIJL naar
genoemd adres en bleef zelf buiten het dorp wachten. Ra
enige tijd kwam den UIJL en een vrouw, die later bleek
de vrouw van BAKKER te zijn, ieder met een fiets terug
en zeide mij, dat het in orde was en dat ik mee kon gaan.
Ik ben toen naar genoemde woning gegaan en trof aldaar
BAKKER aan, die ziek te bed lag, P. den UIJL en ik hebben
daar gegeten en BAKKER verklaarde bereid te zijn om mij
te helpen. Daar ik in uniform liep zeide BAKKER, dat het
beter was, dat ik niet in zijn woning sliep, daar het
niet onmogelijk was, dat zijn buren de M.P. zouden waar-
schuwen, daar hij bekend stond in zijn omgeving, dat hij
onderduikers hielp. Een zoon van BAKKER, die onderwijzer
is, heeft ons 's-avonds naar een voetbalkeet gebracht,
waar wij de nacht hebben doorgebracht. De daarop volgen-
de morgen kwam de vrouw van BAKKER ons eten brengen en
deelde ons mede, dat de M.P. 's-avonds nog bij hen was
geweest. Daar ik het toen niet meer vertrouwde besloten
we om naar de oom van P. den UIJL te gaan".

- 4 _



De personalia van BAKKER zijn:

Ĵ Hendrik BAKKER, geboren te Ammerstol 24-11-1903, wo-
nende Lekdijk 280 te Ammerstol.

yt |Zijn zoon Piet BAKKER, geboren te Ammerstol op 13-10-25
'""'en wonende aan hetzelfde adres is onderwijzer op de

Openbare School te Krimpen aan de IJssel.

Ik moge nog opmerken, dat tengevolge van een
misverstand dezerzijds in het vorig rapport van 18
Augustus 1.1. de personalia van MULDER en van BEEK ver-
keerd werden opgegeven en verzoek U hiermede rekening
te willen houden.

HET HOOFD SECTIE G 2 B,
De Luitenant-Kolonel,



MINISTERIE VAN OORLOG. -S-GRAVENHAGE, .1.9 Qctober I94.9,

Gehei

HOOFDKWARTIER VAN DE
GENERALE STAF
SECTIE G 2 B

No: 1-1393/49 GEHEIM

Onderwerp: Desertie in Steenwijk
Bijl:

Ter voldoening aan het verzoek Uwer-
zijds, nader -te worden ingelicht over de oorza-
ken van de desertiegevallen in Steenwijk, doe
ik U onderstaande gegevens toekomen.

Naast de bekende streek-en familie-bin-
f militair ding en uit/beleid voortvloeiende motjewen voor

de gepleegde deserties, wordt ook opgegeven de
grote invloed, die vooral in rechtse.
thans door de ouders wordt uitgeoefend om hun
zoon terug te houden van terugkeer na insche-
pingsverlof naar het onderdeel.

Verdeling van de deserteurs naar kerk-
genootschap is als volgt:

Nederl. Herv. 66
Gereformeerd 10
Rooms Katholiek 15
Doopsgezind 1
Geen kerkgenootschap39

Verdeling van de deserteurs naar woon-
plaats is:

(Rood) Friesland 14
(Overig) Friesland 17
Oost Groningen 19
Stad en overig
Groningen 10
Oost Drente 26
Overig Drente en
Assen 5

Typ-.Mv.dH HET HOOFD SECTIE G 2 B,
De Luitenant Kolonel,

AAN: (M.P.Kokje)
Hoofd B.V.D.,
Javastraat 68,
's-GRAVEHHAGE.

T.a.v. Hr« Smetzers.
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In de vacantieCwaarschijnlijk in de maand Augustus) zou op
Ameland een vergadering gehouden zijn van voorzitters van
plaatselijke verenigingen en afdeling in de provincie
Friesland, van Jongelingsverenigingen op Geref.grondslag.

Op deze "bijeenkomst zou door de Hr, H.Algra(Eerste Kamerlid
en Bondsvoorzitter) medegedeeld zijn dat er "80 Gereformeerde
dienstweigeraars" zouden zijn.

t.a.v. "bron kan worden meegedeeld dat deze mogelijk geen
onderscheid weet tussen een dienstweigeraar en een
deserteur-r- Het is dus zeer wel mogelijk dat het hier
dA-M^H Lwtftgrefeéffg "betreft.

17-10-1949. iv-V'c,
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GEHOORZAAMHEID IEREN.

DESERTEURS.
Br is in het Nederlands een woord, dat een speciale betekenis

heeft gekregen, nl. het woord onderduiken. Het is een woord uit de
bezettingstijd. Als we ons moesten melden .voor arbeid ten behoeve
van de vijand of als we ons moesten melden, teneinde weer in krijgs-
gevangenschap te worden gestuurd, dan was het parool: onderduiken.
Er waren op sommige plaatsen dan ook zoveel Jongens ondergedoken,
dat we op afgelegen boerderijen aparte kerkdiensten hadden voor on-
derduikers.

Maar nu wordt dat woord onderduiken misbruikt. Het komt voor,
dat militairen naar Indonesië moeten; zij komen thuis met insche-
ping sverlof en - ze duiken onder?

Neen, ze deserteren.
Een ander woord is er niet voor.
Zofn vent, die ongehoorzaam is en het bevel van de Regering niet

opvolgt, om zich op die en die dag in de kazerne te melden, teneinde
ingescheept te worden naar Indonesië, zofn vent, die in plaats ttaar-
van stiekum verdwijnt, is een deserteur. Dat is het Juiste woord.
Alleen wie deserteur zegt, zegt de waarheid.

En zo*n deserteur verdient een geduchte straf. De rechter schiet
schromelijk tekort, als hij zo'npgeval behandelt alsof het op één
lijn staat met allerlei betrekkelijk kleine vergrijpen. Hier dient
streng te worden gestraft» De deserteur moet niet de gedachte heb-
ben, dat hij, ook al wordt hij gepakt, nog beter uit is dan die
Jongens, die hun plicht hebben gedaan* Want desertie mag niet op één
lijn worden gesteld met wat baldadigheid of daarmee overeenkomende
baldadigheden. Het is een veel ernstiger kwaad en het moet daarom
ook veel strenger worden gestraft. Wanneer het mocht voorkomen, dat
deserteurs er zo gemakkelijk af komen, dat zij in hun vuistje lachen,
dan is dat een schandaal. En ook de ouders, werkgevers, etc., die de
desertie hebben uitgelokt of bevorderd, behoren achter slot. Een
boer, die een deserteur in dienst neemt, terwijl hij weet, met een
deserteur te maken te hebben, pleegt zo'n onvaderlandslievende daad,
dat hij m.i. een half Jaar naar Veenhuizen gestuurd moet worden.

Ik vrees», dat de Nederlandse autoriteiten desertie bevorderen
door verregaande slapheid. .̂---.-.

)eserteurs zijn lafaards. Wanneer het ernst wordt, knijpen zij
er stiekum tussenuit. Maar bovendien zijn het egoïsten. Wanneer de
kameraden in de vuurlinie liggen en elkaar zoveel mogelijk steunen
en dekken, het samen proberen te houden, dan verdwijnt de deserteur
in stilte, en denkt alleen aan zijn eigen hachje* De anderen moeten
het dan maar zien te houdanj hij kruipt wegj hij past op zich zelf.
Dat egoïsme komt ook sterk naar voren, als we denken aan onze man-
nen in Indonesië» Ik noem een voorbeeld» Er dient daar een wacht-
meester bij de artillerie» Deze week kreeg ik een brief van hem.
Hij is twee Jaar ondergedoken geweest - toen de Duitsers hier waren.
Na de bevrijding heeft hij zich als vrijwilliger gemeld. Hij zit nu
nog in Indonesië. Zeven Jaren van zijn leven zijn nu binnenkort
voorbij, waarbij hij niet kon werken voor zijn eigen toekomst, en
geen voorbereidingen kon treffen voor de vorming van een eigen gezin.
Dat de f̂lossinp van zulke mannen wordt vertraagd, is mee de schuld
van die .lammerli.lke e%oistgn7 die deserterenY wanneer zi.1 als aflos-
jlngstroppen naar IndonesjLe moeten vertrekken.

DE ONGEHOORZAAMHEID.
Het ergste is evenwel de ongehoorzaamheid. De overheid is G_oda.
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Gods dienaresse. Wij hebben haar te gehoorzamen, niet maar uit
vreesj maar om des gewetens wil» Bat schreef Paulus in de dagen
van de heidense Romeinse keizers. Ook toen gold dat gebodJ ook
al was de keizer een heiden en al was er in zijn bewind niets»
dat deed denken aan een Christelijke overheid.

De overheid heeft allereerst tot taak, het zwaard der gerech-
tigheid te hanteren. Zij heeft de zwaardmaeht; zonder die zwaard-
macht is zij geen overheid. Wanneer zij de troepen oproept en ze
naar Indonesië stuurt, om te zorgen voor orde en veiligheid, dan
vervult zij daarmee de meest primaire roeping als overheid.

En wie juist dan, als de overheid haar allereerste plicht ctöet«
ongehoorzaam is, maakt zich schuldig aan een ernstige zonde.

Daar helpen geen drogredenen of uitvluchten voor, geen grote j
woorden, geen schimpredenen op de Regering» De zonde blijft. De !
deserteur dient dan ook door de kerkeraad te worden vermaand, en j
zolang hij zich niet bekeert, is er voor hem geen plaats aan de j
Dis des Verbonds* Zich bekeert, dat betekent natuurlijk ook, dat l
hij zich onverwijld gaat melden, met het verzoek, hem de kans te
geven, het goed t© maken, door hem met het eerstvolgende trans-
port naar Indonesië te zenden.

MAAR DE REGERING DAN?
Dat is de tegenwerping, die sommigen maken. Zij zeggen: de

Regering bederft alles. Zij verzuimt haar allereerste plichten.
Zij voert een slechte politiek. Moeten wij haar daarbij steunen?

Laat ik aannemen, dat desa redenering géén voorwendsel is, om
lafheid en egoïsme te bedekken. Laat ik mij beperken tot die ge-
vallen, waarin een jonge man werkelijk in zijn geweten daarmee
zit. Dan zou ik willen beginnen met op te merken, dat de Anti-
revolutionaire leden van de Staten-Generaal wél zeer nadrukkelijk
critiek hebben geleverd op het Indonesisch beleid van de Neder-
landse Regering, maar ndólt met één woord hebben geprotesteerd
tegen het zenden van troepen naar Indonesië. De enigen, die daar
tegen protesteren, zijn de communisten.

Natuurlijk wil ik hiermee niet zeggen, dat het bevel van de
overheid moet worden gehoorzaamd, omdat de Anti-revolutionairen
dat bevel van de Regering tot zending van troepen met hun stem
hebben gesteund. Het zou wa«t moois zijn, als wij onze gehoorzaam-
heid aan 's lands wetten zouden laten afhangen van het consent
van een of andere Kamerfractie. Maar ik zeg het alleen hierom. A,
Er zijn jonge mensen, die zeggen: Ik ben naar een vergadering van
Rijfcseenheid geweest. Ik heb gehoord, dat de Regering ons land
naar de ondergang stuurt. Ik heb gehoord, dat je aan die Regering
eigenlijk maar moest telegraferen: Stik in koffie en verdwijn. En
moet Ik nu voor zo'n Regering naar Indonesië gaan?

Tot zulke jongens zeg ik: Prof.Gerbrandy heeft nooit in de
Kamer enig voorstel gedaan, om & onze troepen terug te roepen.
Hij heeft gestemd voor alle credleten, die daarvoor werden ge-
vraagd, evenals de andere A.R»Kamerleden.

Verder zeg ik tot zulke jongens, dat ik nooit lid ben geweest
van Rijkseenheid en er ook nooit voor heb gesproken en dus niet
kan beoordelen, wat daar op die vergaderingen door politici en
dilettanten wordt gezegd. Maar ik vraag: is de Regering van Koningin
Juliana de wettige Regering of niet? Zo ja, dan zijn wij geroepen,
te gehoorzamen. Zo neen, dan hadden wij niet bij de opening der
Staten-Generaal mogen verschijnen.

Mogen wij dan nooit gehoorzaamheid weigeren aan een wettige
overheid?

Ja, dat mag in één geval. Als de Overheid Van ons vordert, dat-
gene te doen, dat In strijd is met Gods gebod.



En ik vraag weefc: is het in strijd met Gods gebod, om, in naam
en op gezag van de wettige overheid, in gebieden waar de Regering
van Koningin Juliana de wettige overheid is, met de wapens in de
hand te zorgen voor orde en veiligheid? Is het niet veeleer zo,
dat die wettige Regering haar plicht verzaakte en de aan haar toe-
vertrouwde bevolking verried, als zij in Indonesië niet beschermde
degenen, die door haar moeten worden beschermd?

Er is geen enkele principiële grond aan te voeren, om desertie
te verdedigen. Desertie is een ernstige zonde.

Niemand late zich opruien.
Ieder doe zijn vrome «hristenplicht. Het is jammer, dat ik deze

dingen onder de ogen van onze Bondsvrienden moest brengen. Maar
het is mij gebleken, dat hier voor sommigen geestelijk gevaar
dreigde. De verwarring der geesten is soms groter dan we denken.
En daarom heb ik voor eenmaal deze rubriek gebruikt, om onze vrien-
den duidelijk te maken, welk een kwaad desertie is* Misschien kun-
nen ze door deze toelichting ook anderen helpen door voorlichting
en goede raad.

. I 3 -
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Voirno,

12 SEP 1949 |

ACDf <?-^4j
Uw vrasg van 27-6-1949 aondar nummer betreffende

Wilïy-Adolf-Brifra en YLIMSIRA. Hoyete.

uw vermoeden dat iemand uit -Nederland, heeft
gemeld aan Machelan dat aan briaf ondarsahapt ware
is niet gagrond»

Hat fait werd door mijn d la na t an op, aan haal
toavalllga wijze varnooian tar galaganhald van da
ultvoartag van aan andara opdraont, Be broa diant
nlat ge zo out noen In Nederland noch In Meehel«n,
Hat spijt jol J nlat in d> e -mogelijkheid ta zijn aeer
in détail t a tredan.

andere enkel het adras van af panding
heeft da aandacht van mijn diensten gaande gemaakt
omdat dit hun een vertrekpunt van het onderzoek naar
het onderdak van da opgazoohtan varstrakta» Onga-
lukkig. heeft het onderzoek gaan resultaet opga la ver if

Hoest In da toekomst nog aan spoor van
BISSCHOP of ¥LHO!S£B& gevonden worden dan zult U
eer van dadelijk In kennis gestald worden»

Be 2 September 1949.



A F S C H R I F T .

van de door mij op 27 Juni 1949 aan "Spil" overhandigde
nota, houdende het verzoek tot het ontvangen van nadere
inlichtingen.

27 Juni 1949.

uw antwoord B.D.A./1.067/W.345,d.d.31*5*49, op onze
nota,flo:58125 van 22 April 1949.
Betreffende BISSCHOP,Willy Adolf Erich, geb.te Amsterdam,

op 20.6.1928 en
VLIETSTRA, Huite,geb.te Amsterdam, op 17.4.1928

In uw antwoord is o.m.vermeld:

* "Er werd aan onze diensten medegedeeld, dat in
"Nederland een brief onderschept werd van Vlietstra
"met als adres van verzending J.de Haas, Adegem-
"straat 101, Mechelen11.-

Hieruit wordt de indruk gewekt, dat iemand uit Nederland
heeft gemeld aan Mechelen, dat een brief werd onderschept.

Zou het U mogelijk zijn ons mede te delen, wie deze per-
soon is?.



Jto: 467.-

Onderwerp t"BISSCHOP en YLIETSTBA".-

Bij lagen ; twee*

8 September 1949,

Volgno.
ptâ ^̂ ^̂ .̂ .̂̂ j .„,„,,.„

12 SEP, 1949

ACD/4

Hierbij gaand heb ik de eer ü te doen toekomen,
een van "Spil" ontvangen aanvallende nota,Ho:B.D.A./l.Q6?/
W.4-22,d.0.2 September 194-9» in antwoord op uw schrijven,
Ho 158 ia;?, d. d. 22 April 194-9» betreffende bovenvermeld onder-
werp, naar de inhoud waarvan ik ü moge verwijzen.

Ingevolge het met ü gepleegd mondeling overleg,
richtte ik bij d.2.schrijven van 2? Juni 1949 een verzoek
aan "Spil" tot het ontvangen van nadere inlichtingen.

Volledigheidshalve gelieve Ü een afschrift van
dat schrijven mede hierbijgaand aan te treffen.

f,-



UITTREKSEL

Voor OD 4.52 Naam DESERTEURS.*..

Origineel in OD....3.42. Naam MAAHMAPEQRTBII....O.ÏBRIJ.SSB1..

Volgnr Ag.nr 6.9.0.34. Aard van het stuk ...O.Y.eraic.h.t -0.y.er....a.e....ma,and...A.ag«49

Afz Jt.p.*Z.woll.e Datum 1...9*.4.9

Naar de betrokken groepscommandant mij berichtte,is
gebleken, dat 5 van de 1o, met zogenaamd inschepingsverlof
thuis zijnde militairen uit de gemeente Vriezenveen, die
op 2 September 1949 naar Indonesië zouden moeten vertrek-
ken, gedurende dit verlof zijn ondergedoken.

.C

Uitgetrokken door .Y.dE. Afd./Sectie A0.5>....IY.b. Datum 16.....9.»..4.9..

Op aanwijzing van B....I.Y...

S074 - '48



/ "MINISTERIE VAN OORLOG
7 HOOFDKWARTIER VAN. DE

GENERALE STAF
SECTIE G H B .

'; Nr.V-2283/49 Geheim,
' O n d e r w e r p ;
M.Cornelisse.
Bijl.: -

's-Gravenhage, 18 Augustus 1949*

Geheiim
fb 22AÜ6J949

A k

0^

In Juli van dit jaar werd aangehouden de
deserteur:

( ICQRNüiLISSE. Marinus,
geboren te Papendrecht op 21.1.1925»
wonende te Rotterdam, Discusstraat 6, van beroep
kleermaker.

Aangehoudene was sedert September 1946 deser-
teur. Hij was op l Juli 1945 in militaire dienst
gekomen en ingedeeld bij het 3e Regiment Infanterie
te Bergen op Zoom. Gedurende zijn diensttijd was
hij naar Prof .POOTJES gegaan. Het adres van Pootjes
had hij gelezen in pamfletten, welke in de kazerne
waren verspreid. Pootjes had hem medegedeeld,dat
hij niet naar Indonesië uitgezonden kon worden,
daar dit in strijd was met de Grondwet. Verder
had Pootjes gezegd, dat er spoedig wettelijke be-
palingen zouden komen daaromtrent. Daar hij
(Cornelisse) niet naar Indonesië durfde was hij
ondergedoken.

Nadat hij zich aan zijn militaire dienstver-
plichting had onttrokken is hij naar een kennis
Jvan zijn ouders gegaan. Dit was Wilhelmina Petro-

"*"" 'nella de Jong, Weduwe van A. Bouman, geboren te
Ridderkerk op 19 Mei 1875, wonende Nobelstraat
100 te Oud-Beijerland. Aldaar had hij gezegd,dat
hij zonder werk was en eens kwam kijken of hij
in Oud-Beijerland geen werk kon krijgen. Hij
had daar ongeveer 2 weken vertoefd. Daarna is

^jhi^ gegaan naar zijn neef C. Cornelisse, wonende
te 's-Hertogenbosch, Hinthamerstraat 57» waar hij
enkele weken is gebleven. Vervolgens ging hij in-

, iwonen bij zijn a.s. schoonvader Andries HOOGENDOORN,
D*»-'geboren te Bodegraven op 4 April 1897, van beroep

meubelmaker, wonende te Rotterdam, Flakkeesestraat
17 c. Tegen Hoogendoorn had hij verklaard, dat
hij afgekeurd was en thuis ongenoegen had gehad.
Na enkele maanden echter heeft hij hen gezegd,
dat hij ondergedoken was. Hoogendoorn was voor de
oorlog een actief lid van de C.P.N. Na de oorlog
heeft hij echter met deze partij gebroken en is
voor zover kon worden nagegaan thans niet aange-
sloten bij enige politieke partij. In Januari
of Februari 1949 heeft Cornelisse zich in ver-

„,ibinding gesteld met A.JONGKIND.Het adres van ge-
* noemde Jongkind had hij gekregen, doch hij wist
niet meer van wie.

Hij -2-

A a n :
Hoofd C.V.D.
Javastraat 68,

1 s-G R A V E N H A G E.
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Hij is vervolgens naar het hem opgegeven adres,
zijnde Keizersgracht 585 te Amsterdam gegaan,
alwaar hij door Jongkind was te woord gestaan.
Deze informeerde of hij om principiële redehen
was ondergedoken.Hij kreeg een formulier om
in te vullen en men zeide, dat men "bereid was om
hem te steunen. Hij had echter nimmer het formulier
ingevuld, zodat hij ook geen steun had ontvangen*

Jongkind had er wel op aangedrongen, dat hij
zich ging melden bij zijn onderdeel, waarna door
Jongkind>teen request zou worden opgemaakt om op
principiële gronden vrijstelling van de dienst-
plicht te krijgen. Uit het onderzoek is gebleken,
dat er geen redenen aanwezig zijn om tegen de
personen waar Cornelisse heeft vertoefd proces-
verbaal terzake hulpverlening op te maken.

typ:dV. Het Hoofd Sectie G 2 B,
f De Luitenant Kolonel,



Sf!KlK1£G ' s-Grav-hege, 18 Augustus 1949.
GEKERALE STAJ?
SECTIE G 2 B. _

Nr. ?-104?/2256A9 G.
O n d e r w e r p ;
P.B. Plokhaar.
Bijl. i- '2.0-AÜ8.-I949

Bind Juli 1949 werd aangehouden de
.*. juwtmxixvu.. pjeter Bernard, geboren te Rotterdam op
b April 1929, wonende te Rotterdam, Doklaan 121a,
van beroep constructieschilder.

Betrokkene onttrok zich enige malen aan zijn
verdere militaire verplichtingen door, zonder toe -
stemming van zijn commandant, naar huis te gaan.

Beide keren werd hij weer naar zijn onderdeel
in Bergen op Zoom, teruggebracht. Ha zijn laatste
aanhouding op 11,6.49 ontvluchtte hij op 12 Juni
1949, tezamen met de militairen H.van der Beek en
G.J. Mulder, uit de cel in Bergen op Zoom.

Plokhaar is daarop naar Rotterdam gegaan en daar
hij niet naar huis durfde, daar hij bang was weer
opgehaald te worden heeft hij enige dagen in de
open lucht doorgebracht. Vervolgens is hij gaan
slapen in, in aanbouw zijnde woningen te Rotterdam
Zuid.Eind Juni 1949 besloot hij terug te gaan naar
zijn onderdeel. Hij was inmiddels met Van BESK en
MULDER op het bureau van "De Waarheid" aan de Heem-
raadsingel te Rotterdam geweest om steun en onder-
duikadres te vragen. Aldaar werd hen echter mede-
gedeeld, dat zij er wel op tegen waren dat soldaten
naar Indonesië werden gezonden, doch dat men hen
toch niet kon helpen.

Op weg naar zijn onderdeel ontmoette Plokhaar
bij' Breda een hem onbekende vrouw, aan wie hij mede-
deelde, dat hij van zijn onderdeel was weggelopen.
De vrouw zeide, dat zij een wees was en rondzwierf.
Zij besloten toen bij elkaar te blijven. Plokhaar
die gehuwd is en twee kinderen heeft, deelde dit
bedoelde vrouw niet mede. Na enkele dagen in de
open lucht doorgebracht te hebben stelde de vrouw
voor naar haar oom te gaan. Dit vond Plokhaar goed*

De vrouw bleek genaamd te zijn: Petronella den
UIJL, geboren te Lopikerkapel op 12 Juli 1927»
wonende te Rotterdam, Beukeiaarstraat 82. Zij is
toen met Plokhaar gegaan naar haar oom, genaamd
jAdriaan van BUUREU, wonende te Benschop, Damweg
'482. Aan haar oom gaf zij te kennen, dat zij getrouwd
was met Plokhaar en vroeg zij of zij onderdak konden
krijgen. Haar oom vond dit goed en aldaar is zij
met Plokhaar gebleven tot zijn aanhouding.

De -2-
A a n: Hoofd C.V.D.

Javastraat 68,
' S-G R A V E H H A G E .
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De nadere personalia van Yan der Beek en Mulder
zijn respectievelijk:

>| Van der BEEK. H.
geboren: 22 Januari 1929,
wonende te Delft, Garthuyzerstraat 15§
van beroep electricien.
Hij zou tot de E*?.C. behoren.

geboren: 11 December 1929»
wonende te Heerlen, Kampstraat 216.
Op Mulder heeft betrekking Uw brief van 20.5.1949,

' Nr. DIS 4918 en mijn brief van 12.5.1949, NP.
V 1047-2/49*

typ:d7» Het Hoofd Sectie G 2 B,
coll: fl' De Luitenant K0lonel»

M.P.Kokje,
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Halbe

5_e,_2'9 te Emmer Compaacxun

EMKt3i COMPASCÖM Oude Schuttingekanaal 20

Zie bijgaand afschrift politierapport.



Ho. 94.

'o.. .446 ID.

inderwerp: Inlichtingen Halbe Auwema, geboren te Hminen de 5&e ̂ ei 1925, van beroep
landarbeider, wonende Oude Schuttingskanaal Wa.T3o.20 te Boswin-
kel, g em. Samen.

.ntwoord OB.I ïïo. Dis. 3182, d_.d. 24-2-1949.

>atum: 15 Juli 1949.*

XI Halbe Auwema,geboren te Emmen de $ö.e Mei 19?5,van be*
roep landarbeider,wonende Oude Schuttingskanaal Wz.No.20 te
Hoswinkel,gemeente ISmmen.staat zeer ongunstig bekend. Hij ie
op 3-11-1943 en op 2-10-1946 door de Pol.Bechter te Assen ver-
oordeeld tot respectievelijk l en 3 maanden gevangenisstraf
terzake openbare schennis der eerbaarheid. Hij is bovendien
op 17—1—194? door de Krijgsraad te Velde ïïoord terzake deser-
tie in tijd van oorlog gepleegd,veroordeeld tot l maand mili-
taire detentie. Halbe Auwema werkt niet graag en volgens zijn
vader,is hij thuis nog al eens lastig,hoewel de moeder zulks
daarentegen weer ontkent,en haar man de schuld gseft. Halbe
wil een vaste betrekking,wat hem als gevolg van zijn slecht
gedrag,vermoedelijk wel niet zal gelukken.Dit maakt hem waar-
schijnlijk iets nors en onverschillig. Zijn vader is genaamd
Jan Auwema,geboren te Odoorn de 9de Mei Io88,van beroep veen-
arbeider.De moeder is genaamd Sjoukje Tienstra,geboren te 0-
Soorn de 2de Maart 1899. Uit dit huwelijk zijn de navolgende i
kinderen geboren: -j

Ake,geb. 26-6-1926 te Immenj- • \. 19-3-1932 te itomen;

Harm,geb,l>-£-1934 te Samen;-
Hiltje,geb. 18-6-1936 te ÏÏmmen en
Maria Homkina,geb.13-6-1943 te Emmen.
Het gezin Auwema maakt een zeer slordige indruk. De va-

der is uitermate dom,enigszins gebrekkig,en niet bepaald
schrander. De moeder is enigszins sukkelachtig en bovendien
slonsachtig. Noch Auwema Sr,noch zijn gezinsleden,zijn belij-
ders van een bepaalde godsdienst. De politieke richting van

.Auwema is dezerzijds niet bekend,doch vrij seker niet commu-
Anistisch. Van Halbe Auwema moet het niet uitgesloten geacht
1 worden,dat hij er communistische ideeën op na houdt. -j
f j Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar.

B . ^ i n d e .
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DEPARTEMENT VAN MARINE

No.|MI?/SEC/79913g
ONDERWERP :

J.Meerleveld.

Vo'gno.

l JUU1949

ACDl
s-GRAVOTAGE

Lange Vijverberg 8.

Geheim

/

Verwijzend naar de laatste ajlinea van Uw

schrijven d. d. 1 Juli 19̂ 9, nr. 6̂ 272 betreffende

J.Meerleveld, geboren 1^ Augustus 1928, heb ik

de eer U te berichten, dat het gezin dezerzijds
,t

gekwalificeerd is als „communistisch georiënteerd

op grond van uitlatingen -en optreden van gezins-

leden tegenover mijn berichtgever.

Typ.: IW.

Hoofd Sectie III MARID.
De Luitenant ter zee I,

j—•

.J.Renaud.

AAN:

het Hoofd v. d. Centrale Veiligheidsdienst,

Javastraat 68,

's-G R A V Ë H H A G E,



B6427S.

JIId/n.3.

W.I*D*/Sec/79913e,
d.d. 15-5-1949.

3" «K eerl e vel d • \

G B H g I M,

N.a.v.schr.fc'.I.D. 13 Mei '49, no-62080»

Naar aanleiding van de mededeling, vervat in de laat-
ste alinea van Uw terzijde vermeld schrijven, moge ik U be -
richten, dat bij onderzoek dienaangaande het volgende Is ge -
blek en i

Zowel de moeder (vader overleden) als de kinderen van
het gezin Meerleveld komen niet voor in de politie-adminiatra»
t Ie te Zaandam, terwijl niet Is kunnen komen vast te staan, dat
een of me ere**** ge zinsled en communistisch zouden zijn georiln -
t«erd.

Teneinde het onderzoek eventueel te kunnen voortzetten,
zal ik het op pri.ls stellen te vernemen op welke gronden door
Uw berichtgever werd aangenomen dat bedoeld gezin communistisch
zou zijn georiSnteerd.

HST HOC FT) VAF DS DTWTST.
Namens deze;

L.L.van La er e»

Aan:
De Heer Hoofd Sectie Hl K.I,D.
Ministerie van Marine»
Lanp;e Voorhout 7. * s-GRAV?fóHAC%,

4/0
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Betr*: No. 62080(̂  /3Ut \ M\

i
Onderwerp: J. Meerleveld,

No.:

In antwoord op uw nevenvermeld schrijven
d.d. 4 Juni 1949 kan het navolgende worden medege-
deeld:

Jan MEERLEVELD, geboren te Zaandam op 14
Augustus 1928, van beroep chauffeur, woont alhier
aan het adres Burgemeester Smitstraat No. 47»

Jan Meerleveld is een zoon van Petrus Meer-
leveld (overleden op 17 Maart 1945) en Femmetje Blees,
eveneens wonende aan opgemeld adres.

Uit het feuwelijk Meerleveld-Blees zijn
voorts geboren en wonen nog thuis:
Johanna meerleveld op 29 Mei 1927 te Zaandam en
Leonardus meerleveld op 15 Februari 1930 te Zaandam.

Twee dochters zijn resp. gehuwd met T*Halff,
van beroep kistenmaker wonende te Zaandam, Willem
Brinkmanstraat 17 en met G. Henneke, beroep machine-
bankwerker, wonende te Zaandam Dr. Schaepmanstraat 9.

Bovenstaande personen komen niet voor in
de politie-administratie te Zaandam (ook niet op poli-
tiek gebied) of bij de politieke recherche der gemeen-
tepolitie te Alkmaar. Dat mede-gezinsleden van ft Jan
Meerleveld communistisch georiënteerd zouden zijn is
tot op heden niet komen vast te staan«~ Eind Mei 1949
is Jan Meerleveld door de Marine-M»P. "aan de plaatse-
lijke politie te Zaandam opgegeven als deserteur van
een marine-wacht schip in Amsterdam.

Zaandam, 14 Juni 1949



/MINISTERIE VAN OORLOG ' 3,-Gravenhage, 13 Juni'49
HKGS As
Sectie G 3 B ^°
No: V-1609/49 ZEER GEHEIM
Onderwerp: Jan Kelly
Bijl:

•15 JUNI-fê^-

In antwoord op Uw "UJC'lèl van ! Ju-
ni 1949 No. 60749 betreffende Jan Kelly, ge
boren 3-6-1925, 'moge ik U berichten dat be-
trokkene hier inderdaad als deserteur be-
kend is. ' "

Voor zover hier bekend vertoont
hij zich nimmer in zijn woonplaats»

Kelly zou in nauw contact gestaan
hebben met J.A.Knol, waarop betrekking
heeft Uw brief van 28 Mei '49 No.61588 en
mijn brief van 6-4-'49 No. V-970-1/4-9.

Kelly zou een neef zijn van Be-
rend Blokzijl,

Nadere gegevens omtrent de deser-
tie van Kelly,voornoemd, zijn hier niet
bekend.

Typ:MvdH Het Hoofd Sectie G 3 B,
De Luitenant-Kolonel,

(M.P.Kokje)

AAN:
Hoofd C .V.D. .
Javastraat 68,
's-G R A V E N H A G E.



Litt A '33 Geheiw'GrVD
Bijlagen : 2
Onderwerp: J,A. Knol,

13 Jwil

v//

V

' TÉ üw«r inforcff.tie coe ik

U hierbij toekomen een t^ettal

xü-ttre'^sels uit rapporten, opgemaakt

door Zt;':betrefrenrf<= a e "utilitair J.A.

Knol psn anclere personen. • .

Indien terzake nieuvre gegev<=ns
'

te ad^ner Tcem^is- worden gebracht, ,.

ilc U <1ez» doen toekomen»

Hoo£cl Sectie G 3 B ;vah .de..

.Generale Staf -is door



Ho* 3*
IfetUb van bericht!

Eepporteorr
Ten w i* ia bericht afkoustigi
Betrowbearbeid van het bericnt:

ftelke ftotiaa «ijn oniUmiwnBn»

liet welke instantie** wurdt aaoenge-
werkti

30 «aart, 1%9.

«iaën personeel m deserteur»
Wat eigen personeel betreft* seer betrouwbaar. tfat
deserteur betreft: deeerzijda nj,et te beoordelen»
aia o r «ie r *te nemen oiöatregelar:»

g*ne

aascas.

J ,'/-

f«allarin# vikn «u» aangehouden deaarteur is door «ij eni^ propa£anda-«»,te«»
rieel gevoauan v*«« hut "Algemeen Nederlanda Jeugti Verbond".
Dit propagaü&k oo t er ia a l, hetwelk door Mij is inbeslsgganoran, aal in een af «onder-
lijke enveloppe bij dit rapport worden gevoegd en bsata»t uit l
!•» ««n circulaire (I>io, 2; van h^i "Al^atneen Hederlanfla Jeugd verbood

nl«t gedateerd, net als onderwerpt "litó: L£OaRs
2e« aeatieii pi» tdariöf jas, in ge la «n biauwc klaur, vooreien vun updohriften be-

traJdcLn^ hebbende op Indooeele «m ludooeaiaotie kri^gggffvangflne».
Bovanvenflelde beBctieiden waren IQ t* t bezit vnn "Jan Abrvhm^K.,1;!/', geboren te

JQeilen, 19 .t'̂ cember 1^28, in werkelijk» dienst; dia dia ns t plioh"tig soldaat bLJ de
A-Catipaéinie van het l»26ete UB tal Jon Iru^nterie, laatatelijK ga leger d in de Mol?
van H«8Jttiu-lcaserna te üuictl»r«n, legerouawer a>3i: 193^4, borgeredres 6e
«eg no» 22 te rioll&ndseveld, gemeente iïoogtfvesn.

KHCL voornoezad ia bastsBid voor ui teen ding naar Indooeeie eo aou op 23 Maart
worden aan boevd van de "^uiderkruia". ifl. j U 10 Kaart met

vertrokköa vsn zijn onderdeel te ^uidlaren naar ai ju woon-
'e1 ibllandaciievelii, -u J moeat ziun 21 Maart 1949 weer bij cijn onderdeel

i» ^uidlaren teru^iald«n, tlocu deserteerde raat ingang van deae datoa» up 2o
l^aart 1^49 aoiade bij aion vrijwillig bij inij<n La toeo wegena desertie, door
edj arreet aangezegd en in£6£>loten,

In verbuttd *uri iwt bij !*u rjnL'atïui'feii £jro»ja3t>nd;i-in»terieel ia BilOL hierover
door «ij not&.'Köurig ver oor* 1MJ verkleurde o*a. ale vol^t:

"Ik ben ^otleserteera, cajöet ik persoot<lijk -u«g«n ui teen (Ür^ near Indonesië ben*
Ik wil in et. t lemd niet vechten, want üederlaiid heeft niets Biet Icdoneaie te maken.
Ik aal in ijeval van oorlog mijn vaderlana t»t het uiterste verdedigen en ben dus
niet Jjeger, de diönstplicnt in Nederland, In ha t l»gin van l'Aü '^öïi ik lid ge-
worden van iwt "Al^oneen it«dcrlarids Jeugd Verbond"» op 9 September 1%& ben
ik in werkelijke dienst ^öiiotien en omdat ik, vanneer ik eenuaal in militaire dienst
zou zijn, toch niet aeer kon meewerken i«et de jeugdvereniging en geen vergaderin-
gen meer kon basoeteen, beb ik korte tijd voor mijn in jailltaire dienst treden
als lid van deze bev ying Led«Qkt, Ik t«n imonenteel gedurende ongeveer een Half.
jaar a la gewoon lid aanjgtesloien bij de "^enheida Vak Centrale". Voor die tijd was
ik georganiaeerd in i -at i i .V . 'v» , doch daar ik v on hot Hoofdbestuur van dfl£e bewe-
ging geen medew 'rking had met a«n veracwk, wsjlfce ik deed naai' aanleiding van een
oonfliot net rai^i werkgever, heb ik hiervoor bedenkt en ben lid geworden van ds
ü.V.C. Ik vind do ^.V.C. ^een cocmiBistiacoa [jartij, doch aoals ik net «ie, fcotot
si J uitsloitenü op voer de rechten van de arbeiders. Ik heb varschlllande verga-
deriiigen van de S.V.c., afdeling i oogeveen, bijgewoond, ila spreker trad dan on-
der andere op: üerand -^lofai.ll. l*ae ^lokeijl La in üoogeveeo geboroii en woont nu
te ^Biaterdau. Zi^i vader woont nog steeds te IjDogeveen. Volgens mijn meoi'ng
heeft gaan enkele bond eoveel voor d« arbeiders gedaan als de ^.\. ifet is Bij
niet opgevallen of er verband bestaat tuaaen de S.V.C, en het A.il.J.V. 'ioen ik
Üd werd van het ^.N.J.V. Afdeling /bbgeveet), beatond deze Afdeling uit ongeveer
tgaair personen, liet varen zowel jongens als meisje a en bro leeftijd varieerde van
If tot 21» jaar* Sr was geen bepaald persoon, die de vergaderingen leidde, doch
alles MBS nog «en beetje roaneli^. i«ter werd d» t beter» Aio aeoretaria trad toen
ep Kofp ttOlf&aülrii, wanende te ; toogeveen. Duinkerken is op hot ogenblik ook nog
eeoreterio. r, e iiadden gewoonlijk iedere week eenmaal een vergadering, die op

- willekeurige —
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willekeurige dagen wart geiiouden» Sr werd ««w t a«o de
welk» dag of bet htm bet beate schikt*, Eto Yexgaéeringen werden Q*!be«P»
t«o btj Ai leden thula gehouden- In ai £3 voning ts «ote***1 nooit «en
£ftefcring gewMat, «adat desa woning te kluift ia «n elch nlat v<w 4»*
d4»l leent. %en ik voor het A^..T.V.-lia»B*t»ch»p bedöuJtto w** bat
dental **n A* Afdeling Moe-B^een «igeveer «slijk wet t» t 30d*ntal in
bat bagjjn Van ni^B lid ai ja* Br werea w«l »<ra paar niemrt laden *& &•"
koeten* toch «r -addan ook aikala- b*fianJct, d& ««Ite redenen weet Ik n i» t»
Ik aou »u nlat fir»fifi we«r aan^«slouin wlUe.r» alj'i H J t»t ^«£!«J»V*
iJe tMOMterls toeft mij Istsr vereodllende fceï»fi gtrvmagd, of ik olet
wow Ü4 Kilde wgracii, a*'*r Lfc mo dit »t»e<U» aew«lgartt, ónda's tfc, b* V
gmn «p de nargnderlngsr, gebeuarde, in h«H Iftatst eer»
v «10» Ür vereen ouder anu<«^ kU)^era][xill«tJ«« öoor de

tijde a>t Ik U<S n»«, «een
M J ttodem rfAeUngeii VMS bet AJi^J.V. umi beton ee

BMt onaa Ai'dailnü «aua een fisUtoobk ge^akl, nanr dit ia oc-k
i* v#x@ü4<37iB|j;en -aorOau meeatul ^sshcL»?.»» van 'a B vond e aobt tot
tien» jjspaaldgt «prekers U^den oi«t op| wie nat «i cegann iu»4f öi« «i
bat* ür werd tl^Sana d« vera»ö«rin£ overal üvar gesprokan, oojcwtl
India, lir >ija mij WJTJ de Jti^óa v.<-i het A.U.J.V. nooit
gaven,, boe ik, sla in raar Xudie mue&tftiiaMaAilem moeat. ik taeb
U* gfihecl op ti^on initiatief ^c£>lett£d. De ü*öo*i«idca <M.« O
aantrof bab ik oogeveer e a» iweod ^lüêen £«kz«gea v«»
:4J liei stij ver8ohlü»nd« v»n ü«£« dingen alen «n ik vro*f; ben
af ik sr enl^e mn uwctit hebtxn «E- «te kraag tk. I4t get»«Br*e, ter-
nri.̂ 1 ik met beweglEHjcrvriJhaid WAS te bogaveeu» ik hè a er geen andere
bedoeliOig mes, dan ec tifi !sari:t>tnrïa tt benvajnen* Vroe^r, to«n ik
A J:' .J. V, lid uaa, heb ik <He«o [jio< Ijriaf^sa vttl «eru» san^ plakt «p
en dsrgclijke» Xk iwa- .'4« %, wear dao« dlc^im gedrukt

oert 09 29 Moaart li&S door do Kun. Jiarwohauaaflo ut ileo^etew ten
Van KfiClr gsl>üu^cu "nogetuu^jïtde hui.a&tiefcirjg neoz' v^f&iisto kledijnd»»

atoktam" ie aldaar afcage troffen eau liasüsatBcti^ykaart vwn 4e S.tf.C. Af-
deling *and- on ^uiVölAi-Deiücry, ^evüBcerd 1347 *" ^edagiwfcend 8 Üetober
15>itÜ» il'«p«|innd» ü^tfiricel of anderatfïaa werd fdet £«vood0n«

Vo^gor;a verder v^rii^.^ u.lirür in^n uoct L'iü£< in naw oont*ct *taa«
ufit e«a a&kere ut:n .\<lli, cv&iifana r.wi'ürme te if.ollantt»ohevs2d, tiojaoMtiat
«in drtaöz'^ui'. -jetc. r--elli is «en neei' v,?») de reeds eeröas1 g^oeinde Barend

• -KJïü^ begeert, h«leiiB3ai geen ounhaotiee te tobben &&t Knlli.
mijD fltenin^ iieejft betroldceïi* snAers bedoelingen wet de bescheiden

tien Iti^ optgeen.
Uit fa VerkLartr^eTi, door {&0l> «fjrw.ljigal, hsb ik üe overtuiging

-rfon, aat hl^ üijdeli»^5 im ijevtnvloöd door JBi^n ewgax*, die
te Holinndaonrveld wocaaa^M^ ia sr "v^xrai t te r ia van 4» ^fdelixi

do I,.V«C. list tJe*art»r«n van £M*L aal hiecAan wel niet

no een langdurig verhooar ia gabaekony 4»t g*e»
a«s«r konden warftoa verkregen, i« KNUL 9$ JSÖ Waart

üe laliohtio«cn ofiluiar Vho i«J; 2«« KJJitoii» ïisweat «i
door joil io fcenmia jg««toiéj Tvn 4e voor b«tt van l^lang aijttde
van Jntt In dit ïtipport aftrfflst&ea-d».

Dt person*lia Van «te in dit v^tfport ^eaoeMde psraonsa «tOlen door
iu «en a»avuHe»a rapport woröen wtseild, i«lwelk ax>

aal vordan iugeitoadeiv.
ai 3

DtóUikerken e^ Jan Aalli, alscede v<an d» anaager

ia twkenlnf: «bottden «aet de te

Ooll.*



UITTREKSEL YBILIGHSIDSRAPPQRT
BERICHT .

"GEHEIM

No; 3a* (aanvulling pp rapport tto. 3 dd. 30 Maart 1949).
- . " 9 April 1949.van bericht i '

Rapporteur: .
Van wie is het bericht afkomstig:
Betrouwbaarheid van bericht;
Welks acties zijn ondernomanJ
Met welke instanties wordt samengewerkt J

zeer betrouwbaar. ,
zie onder "te nemen maatregelen*
gene. • . „. • .-i

/BERICHT.

v'

moge ik U doéft toekomen de personalia van de per*
mijn rapipprt Nö« 3* öö» 3® Maart 1949* . <

$

Kool» DXJIHgJRKSN, gebor&ft f Juli 192? te Hoogeveen, gehuwd1;
*an beroep rl,^»ielhersteil«r, -Éonende te Holland s cheveld,
tejpdljk "52f, gemeente HöogeV^en» \N is lid van de HcöirÉïailiatiSche Partij Nederland" en van

"Benhelds Vak t&entrale". Hij tis Öd. 11 ^ebruarl 191*4 verbaliseerd '
wegens overtreding vafi «ytjikel 'j'iP/Jiii van het Wetboek van Straf-
recht en dd. 19 Juli 1943 wegens fee,t aanplakken van communistisch*' ^
propaganéapapleren voor de verkiezing, ^elde keren werd proces-
verbaal opgemaakt door de Gemeente-pplltle te Hoogeveen.
2e. De zwager van KNOL, J.A., wellce voorzitter van de E.V.C,, af*
deling Hoogeveen zou zijn, kan door ml3 n°£ niet met zekerheiö
worden medegedeeld, daar dit momajnteel niet bekend.is. Dit verft**-;
dert schijnbaar steeds. Hiervoor,^komen in aanmerking de volgem»""^ .}
broers van zijn vrouw: ""5-"" • . • - v * , * ' *
a. Harm BENJAMIH3a geboren 21 Juli 1922 te" Hoogeveen, wonend« te"
Hollandgcheveld, oe Kpakeelschewljk 5 A, gemeente Hoogeveenj /
b. Hendrik BBtïJJAiSte, gebo.rea 16 April 1908 te Oosterhesselen, Vo-
.nende te Hollands cheveld, ^rkhofslaan 15, gemeente Hoogeveen* . '^
c. Benjamin. ^JKJAICCNS, geboren 14 Januari 19C6 te Hoogeveen, wonend^
te Hoogeveen, Woifboschstraat 19. *•- „r,

Waarschijnlijk is dé onder c geno^nde persoon de. in mijn *$
voorgaande rappor t:-bedoelde zwager van KNOL, J. A., aangezien deze* ^
te Hoogeveen wqónjgwshtig is. Bij zekerheid .feieromtreAt zal door «13 "'
nader bericht wo^d^il-gezonden, ^e ond.er a, b en c genoemde pefSOflBfeflc.'
zijn ailen_lid vaix'ete.C.JPtW» en'van de B.v.C, (Te Holland 8 chevèlÖ
bestaat ook een èi'd'ëlïftg f en de K.V-.C.). ."*•
3ë. Jan KSLLY,^geboren te Hoogeveen, 3 Juni 192^, wonende
lantlscheveld, Jl-sté wi^Jc* K0LLZ koaat voor op de lijst"dew&i
van Comifiandani;Koninklijka «erechaussee. ^ectie l B,
Geheiiv^ 52-4^yi9t:4^ ^December 1948» alsmede op t
200 vanvhet Opisfjorloggregipter Ko. 2 jÊdd.. l Maart 1̂ 9, Hij

voor zover b^kewi/Jimrner in zijn woonplaats»
,

De ottóer lc ," 20* «n Je frenoemde personen zullen door &1-J
dier 'in Hét oog i^rdén



ï*
B.
D.A./I.067A.;

13 JUNM949

Uw vraag van 12 of 22.4'.49 IVubÖ7I!

Betreft de genaamden :
BISSCHOP Willy, Adolf, :
geboren te Amsterdam, de 50.6.1928
er wonende, Spa ardammerdijk, 17 ;
en '!
VLI.3TSTRA, Huite, • : j
geboren te Amsterdam, de 17.4.1928 v
er wonende, Dovenetelstr--at, 30. \n ingesteld onderzoek is gebleken da1;

deze personen inderdaad als gitaarspelers te M'<5*»
chelen werden opgemerkt evenals op kermissen in
de omliggende gemeenten. Hun huidige verblijf s-8» i
plaats is onbekend. Hun aanwezigheid werd niet
door de plaatselijke politie vastgesteld en zij
hebben ook geen leurderskaart aangevraagd om dit
beroep uit te oefenen.

Anderzijds is het onwaarschijnlijk dat zij
zouden gelogeerd hebben op het adres Adegemstra-v;
101.» Op dit adres wonen de echtgenoten KI70P-VALIDE
VELDE, en hun dochter Jacqueline tfniet Georgettes
zoals door U geseind). Deze lieden baten aldaar
een kleine suikergoedhandel uit en staan zeer
goed aangeschreven.

Sr werd aan onze diensten medegedeeld dat
•̂̂ !*!*|»•̂*|̂ |̂8*•a»!l8B'ff̂'t̂ ^̂ ;̂iĴ ^̂JBa• i«;Ste!J3&'.s«Mwu,,.̂, ,s« Wnâ ww***̂  t _

STRA met als adres van verzending J. de HOOGs
Adegemstraat, 101, Mechelen,

innde bevolkingsregisters der stad Mechel>
komt geen enkel naamnde HOOG" voor. Wel bestaat v

er een zekere D'HOOGS, Edgard, wonende Adegem-
straat, 64) dewelke een herberg van slechte faam
uitbaat en als een onverbeterlijk smokkelaar ge-
kend staat.

Deze laatste heeft eveneens een dochter,-
genaamd Marie-Louise, geboren t e Antwerpen, de
3.ü. 1921, dewelke een familiepensioen uitbaat op
het adres Louizastraat, 32» Mechelen,

Op dit adres werd evenmin een spoor gevon-
den der opgezochte Nederlanders, tenzij deze er
evenwel clandestien zouden verbleven hebben.

Het onderzoek wordt voortgezet en elke nieu-
we inlichting zal U onmiddellijk medegedeeld
den.

De 31,5.1949.
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j Vel-no. f

I4Ltt S 45 Geh©lïa/0j»VI> 696-49 j /ai MPI
BI31a««a : l |... .

Onderwerp i P.A. vsn Mook*

T« tfwer Informati» doe Ik

XI hierbij to^coKen e«

tilt een rapport, epgeoaakt
t

2, betrekking hebbende op d«

sertmir P»A, van Mook, wonende

te Breda.

B«B foto -nn Van Mook

ro«t ia «13» arohiaf.

0.0.

AAN:

Hoofd S eet* e G J B;

C.V.D.



Eo. 88/49

Datum van het bericht j 4 Mal
Rapporter
Van wie Is het bericht sftomstig s Eigen personeel
Betrouwbaarheid van d* berichtgever ; betrou^fbaar.
Betrouwbaarheid van liet berloht $ betrouwbaar.
Welke actie'a zijn ondernomen : Plaatselijk verhoor.
Het welke instantie wordt samengewerkt : Bigen personeel.

Bericht:
Haar aanleiding van «en mededeling dat door de

Koninklijke Marechaussee te Breda een deserteur van de 7 Decem-
ber Divisie was aangehouden en ingesloten, heb ik al j voor
verdere inlichtingen ter plaatse gewend.

Deze deserteur bleek volgens opgave en legitimatiebewijs
- Stamkaart B. 85/023731 met gelijkend portret *» te zijn
genaamd: .

'V•'—*... Pleger Arnoldaa .re^ p o o.fl — gahfrwd. arbeider.
ceboren te Breda. 30 Januari 102^. wonetide te
straat Ho. l «n wegens desertie gesignaleerd In h» t Opsporings-
register m* 2 van l Maart 1949t blad 2?0» net opsporing»
aanhouding en voorgeleiding aan Cemrapndant A. A, T. te Bergen-
op Zoon.
Volgens het pro oe s -ver baal van voornoemde 3rl«ad» Koninklijke
Marechaussee te Breda dd. 3 Mei 19l|fl, Ma. 292» mis voornoemde
7AH MOOK op 29 April 1949* &** voorndddags omstreeks »lf trar té
Tilburg op si J n werk aangehouden en te Breda ingesloten, ten
einde volgens de bestaande voorschriften te worden geleld voor-
ea overgegeven aan de Commandant A, D. K. L. te Schoonhoven.

Deze VAN MOOK die in burger was gekleed verklaarde des gevraagd:
MIk ben bij mijn grootouders te B$edaf Wassenaarstraat No.

k, opgevoed. Thans woon ik als gehuwd bij mijn ouders in. ïk
6 jaar lager onderwijs genoten* Daam» ben il alg loopjongen
fin fabrieksarbeider uitbesteed tot dat ik in het f aar 19̂ 2
tijdens de bezetting van ons land. verplicht naar Duitsland
werd geeonaen. Aldaar heb ik te Offenbpoh a* Kaïn aan de wegen
«n bruggenbouw gewerkt t/k k-k.~l9k5, waarna ik over Frankrijk,
Belgi* weer naar Breda ben gekomen. Breda was inmiddels bevrijd
•n ik werd toen asphalteur in een fabriek te Breda.

Ik ben van de lichting 1945 «a <?P 7 üei 19̂ 6 werd Ik als
dpi. opgeroepen bij A. A* T, te Harderwijk. Later werd ik inge-
deeld bij de ?e December Divisie net bestemming Indi».

In September 19^6, een juiste datum kan ik niet noemen,
werd mij 10 dag«n insehepingsverlof verleend. Ut was inaiddals
gehuwd en ik wild* dit verlof bij mijn echtgenote te Breda
doorbrengen.



•t*

Bij het naar Huis gaan had ik toen reeds bet voornemen om
onder te duiken omdat ik Biet wilde vechten. Bovendien kreeg
Ik onenigheid net mijn echtgenote. HlJn echtgenote Belde mij
toen dat tij eleeht^ me t «ij wai gehuwd voor de vergoeding en
dit gaf ml J nog meer aanleiding oa niet Baar India t* gaan* Ik
bleef toen van dit verlof achter «a ik bleef ondergedoken bij
mijn ouders en grootouders te Breda voornoemd. Later ben He
van mijn echtgenote gencheiden «n Ik ben inmiddels weer gehuwd
net «en ander. Het bleek «lJ echte* dat mijn echtgenote uit
Mijn Ie huwelijk het net een ander hield,
BIJ dit onderduiken zijn «iJ geen andere lieden behulpzaam
geneest en ik heb dit óp eigen verantwoording gedaan. Ik beken
au J door desertie aan uitzending naar Xndit te hebben onttrok-
ken omdat Ik niet wild* veohten en omdat ik wilde voorkomen
dat de vergoeding aan mijn Ie vrouw blijvend BOU worden uitge-
keerd. Ik heb dan ook gedaan gekregen dat de vergoeding aan HL Ju
Ie vrouw werd stopgezet.
Een Commandant van mijn onderdeel ken ik niet. Ook weet ik mijn
legernumner niet neer. Een aakboekje heb Ik nooit gehad* Wil
ûniform en dat heb ik nu nog thuis» Ban andere benaming van
mijn onderdeel sou ik U evenmin kfcnnea noemen. Bc vermoed dat
Ik bij het vertorgingapeloton v»n het 5e Bataljon Aan* en Af*
voertroepen wa» Ingedeeld, net laatste legerplaats Harderwijk.
thans was Ik weer als alsphalteuï* op een fobrlek te Breda
werkzaam en ik ben nu heden op een karwei te Tilburg door d«
Koninklijke Marechaussee aangehouden.
0e Marechaussee is voor die tijd versöhilleaat «al** aan *i|»
huisadres geweest* doch Ik zorgde er wel voor dat eij MlJ niet
te zien kregen* *
Verder verklaar ik rapporteur, dat ndj bij onderaoek is gebleken,
dat behalve zijn grootouders en ouders, niemand bij het onder-
duiken van verdacht* behulpzaam is geweest*
Volgens militaire zeken te Breda is verdachte van d» lichting
1945 «a als dpi, op 7 fflti iô é opgeroepen bij het Korp« ü«httl*
aohe Troepen te utrecht en nog niet uit de militaire dienat
ontslagen.
Bij een gehouden huiszoeking werden bij de ouders van verdachte
Militaire kleding aangetroffen die door d* Koninklijke
see te Breda zijn in beslaggenomen.
Verdachte 7üJ£ MOOK ia op k mi 19̂ 9 op tranport gesteld «n
overgegeven aan Comm-ndant A, D.K. L. te Schoonhoven.

typj
eoll:
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MÏ1ÏISTSRIE V m ALGffiENS SAïOT

No.;B 62080

Ond*: J* Meesrleveld
IlIe/IIIi 3

a-Grav enhage , 4 Juni 1949

G E H B I M
n,a.v.62080 v. Min.v. Mar

z.Co

Hiermede moge ik ü verzoeken mij in kennis te
willen doen stellen met de politieke antecedenten en
verder van belang ssijnde gegevens betreffende de
ouders en de leden van het gezin ,MigRLITVlL-D. wonende
Burgemeester Smitstraat 47 te TTwent*

De tot het gezin behorende l» MMRLOTELI). geb.
te Zaandam» is ala dienstplichtige van de

Kon. Marine gedeserteerd en zou op een onbekend
adres te Zaandam verblijven.

Tolgens bekomen inlichtingen zouden de leden
van het gezin Meerleveld ooisminiatlaoh zijn georiën-
teerd.

Ten aanzien van 3", MSSRL171LD zal ik tevens gaarne
de voornaam(namen) ontvangen*

n et Hoofd van de Dienst
j?namens deze:

Aan de Heer
Comaissaris van Politie
te
ZAAHPAM,

J.G. Crabbendam



o

MINISTERIE VAN MA
Afdeling:
Lange Voorhout 7, Tel. no. l 82210
Telegramadres: Marine, den Haag

Men wordt *<
datum en nu

1949

it antwoord nauwkeu
UI lu> l

AAN Hoofd Centrale Veiligheidsdiens

Javastraat 68,

's-G R A V E H H A G E.

uw kenmerk uw brief van ons nummer

onderwerp: Ziekenverpleger III z.m.
J.Meerleveld.

bijlagen:

's-Grayenhage,
de 13e Mei

Geheim
1949.

Ik heb de eer U te berichten, dat mij omtrent de

Ziekenverpleger III z.m. J.Meerleveld, geboren 1*+ Augustus'28

te Zaandam, wonende Burgemeester Smitstraat k?, aldaar, het

volgende bekend is geworden.

Betrokkene die sedert Maart 19^8 dienstplichtig is, is

op 28 Februari 19̂ 9 gedeserteerd, op welke datum hij zijn

ouderlijke woning heeft verlaten met medeneming van zijn uni-

form en burgerkleding met de bedoeling zich aan zijn dlenst-

verplichting te onttrekken zowel in Nederland als in Indonesië.

Hij zou verblijven te Zaandam op een onbekend adres.

Tevens zij medegedeeld, dat na informatie is gebleken,

dat het gezin Meerleveld communistisch is georiënteerd.

Typ.: IW.
Coll.: f»

Hoofd Sectie III MARID.
De Luitenant ter zee I',

.J.Renaud.

lice:
1 8 1 2 2 - '48



x\ Juni

9.
B60749
IHe/IIli 3

Jan Kelly

n. a. vé 60749 v. Hoogeveen
Go 58S53

Mede te iJwer informatie moge ik U -wellicht ten
overvloede- berichten, dat Jaji KSIXY. geboren 3-6-1925
te Hoogeveen en wonende altaar, die ala dienstplichtige
wa a .aangewezen voor uitzending naar Indonesië, enige
tijd geleden deserteerde en tot op heden spoorloos is.

Te Hoogeveen vervulde hi^ de functie van afdelings-
voorzitter van het "Algemeen Nederlands Jeugd Verbond".

Indien U wellicht over nadere, voor mijn dienst
van belang zijnde, gegevens betreffende deze desertie
mocht beschikken, zal ik deze gaarne vernemen*

Het Hoofd van de
CMTRALI VmiGHUDSDISNST

/namens deze:

7

J*G. Crabbendam

Aan de Heer _
Hoofd Sectie III B
van de Generale Staf
Julianakazerne» Clingendaal
te



MINISTERIE VAN OCRLOG
Hoofdkwartier v.d.Generale Staf
Sectie G 3 B
No:V-909-2/49 ZSSH GEHEIM
Bijl:
Onderwerp: Desertie

xiort l «•«

ƒ 's-Gravenhage, 6 April 1949»
9

ZEER GEr El M
Volgno.

'-7-APR.1949-

TTaar aanleiding vari""'3e""öp TÊTÏKaart j.l. £an Uw
dienst door de C.M.1. toegezonden documenten No. 5273 en

^5621, moge ik U berichten, dat de daarin genoemde Ned. de-
Xserteurs sijn:

.,̂ p 1o. HULSKBR, Kendrikus Anthonius Ilarie, geb. te Rotterdam
2/v ?T-7-1923, electriciën, wenende Hilvertsweg 101 te

Hilversum. -
Hij is Fe S. , R. K. en gelruwd. Hij was het laatst als
monteur werkzaam bij de fa. Jaspers, Ceintuurbaan 308
te Amsterdam.
Op 10 November 1946 verbond hij zich als oorlogsvrij-
williger voor 2 jaar militaire dienst en werd hij inge-
deeld bij de A.A.T. Op 14 Kei 1947 vertrok hij per S.S,
"Volendam" naar N.0.1.
Op 4 December 1947 v/erd hij terzake misdrijf in arrest
gesteld en op 24-5-40 door de Krijgsraad te ï,"alang
veroordeeld.

2o. WEERBITSTSIJN, Pre de rik Antonius, geb. te Utrecht 14
April1916, schoenmaker, wonende Spinozaweg 7ö bis te
Utrecht»
Hij is Ned., H.K. en gehuwd.
Ra op 23 October 1945 hij de Gezagstroepen te Utrecht
te zijn ingedeeld, verbond hij zich op 3 Jan. 1946
ais oorlogsvrijwilliger en vertrok met 11-10 R.I. in
tlaart 1946 naar N.O.I.
Hij werd door de Krijgsraad te Soerabaia op 4 Hei 1940
veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf, ontslag
uit de militaire dienst en in arrest gesteld in de
Strafgevangenis Kali Sosok te Soerabaja.

Beiden braken op 4 ?'ei 1948 uit en verdwenen
naar Republikeins gebied. Zij werden op 3 Juni d.a.v. als
vermist geregistreerd.

Typ:EYdH
Collt^f Het Hoofd Sectie G- 3 B,

De Luitenant-Kolonel,

(H.P.Kokje)

AAW:
Hoofd C.V.D.,
Javastraat 6b,
's-GSAVSNEAGE.



Exènrola,ar No*r

CENTRALE MILITAIRE INLICHTINGENDIENST
D O C U M E N T A T I E

Gelëidebrief

CMI Document No.s 5640

Ontvangen op 15/3-1949

Van: Kt r. Jog ja No, 483, dd. 10/3-1949
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BUNDEL No.-

I n v e n t a r i s s t a a t

Vertaald. I/a.

Vertaald. b.

Vertaald. c.

Vertaald. d.

Afschrift. e.

.
K. L . ) te SÖEMBERÉöSK'rJI/'waar zij
scherming stelden der Rep. autoriteiten. Rpporteur
kenschetst hem als "avonturiers".

Zeer geheim schrijven, spoed, (afschrift) van het
Hoofd der Politie te KEPANDJEN van 5-6-48, aan het
Hfd. der Resident ie-polit ie van MALANG, Af d. PM
en aan idem Afd, P. K. -aangelegenheden, aanbiedende
het proces- verbaal van het verhoor van de Ass,Wed.
R. MARGONO, die de deserteurs bovengenoemd aan de
Btatusquo-lijn heeft afgehaald, nadat hem door Se
getuige TOEMIRIN het verzoek dier deserteurs om
bescherming op Rep. gebied was overgebracht,.

Schrijven (afschrift) van het Hoofd der Politie
te NGADJOEMt van 2 Juni 1948, aan het Hoofd der
Pol. van KEPANDJEJtf, aanbiedende een af schrift jran
de brief van HULSEER on WEERENSEEÏN •aa

' t t B T O

Schrijven (Afsclir.) van Pol. Jogjakarta SOEBEKTI, ddo.|
4-8-48, No» 1923/E/R/Pam, aan het Hoof d. Dienst • «•
Staatspolitie Af d. PAM, Jog ja, waarin inlichtingen
worden verstrekt .over RQESMAN SGERACHMAN. die vol-
gens onderzoek rechercheur (geheim agent) van het
Min» V, Defensie is, R. 300. 000 van dat Ministerie
kreeg voor steunverlening aan dé in het bezette
gebied levende leden van het Rep. leger en die in
verband met de aanmerkelijke koersdaling van de
O.R.I. een uitweg zag om het verlies goed te maken
door de opening van een schoenmaker i j te Jogja,
waarvoor hij als werkkrachten twee gedeserteerde .
Nederlanders nam, HULSKER en WEERENSTSYN, met goed-
vinden van de Rep. Mil, Pol.

Geheim schrijven (afschrift) van het Hoofd der
Residentie-Politie van MA-LANG to TOEREN, ddo.
7-6-48, aan het Hoofd der Staatspolitie Af d.
PAM te Jog ja, behelzende de desertie en overschrij-
ding der S. Q,. -lijn door HULSKffR en WEEREN
bovengenoemd (.gesp. sejj$ag&| en korporaal van het'

Het afschrift van de brief der deserteurs boven-
bedoeld, in het Nederlands gesteld (met veel fouten^
overgetikt) waarin toestemming gevraagd wordt tot
het betreden van het Rep. gebied, inetdeaante^ening
dat, indien zij niet naar Aus t r al ie Ëunnen^i twijke n,
i'ff aTe"ns t'̂ l^n '̂e n 10~^trlKlGn, vaTS^Wif^eüT^^si^ '̂'''1*^^"

i:1 in

•n
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Vertaald. f. Schrijven (afschrift) van de Ass.Wed. R.MARGONO
cldo, 2-6-48 aan HULSEER en WEERENSEEYW, waarin
hun bescherming wordt toegezegd en aangezegd, om
op een bepaalde dag en uur bij SOEMBERKOENTJl
aanwezig te zijn.

Vertaald. g. Schriftelijke verklaring (afschrift) van beide
deserteurs waarin zij verklaren, dat zij het
Ncd. occupatiegebied hebben verlaten en bescherming
-•hebben gezocht op Rep. gebied door bemiddeling van-
de Ass. Wed» van MAGOEAN, waaronder de aantekening
van de Ass.Wedono dat beiden dus uit eigen ver-,
kiezing.het Ned. bezette gebied hebben verlaten
en zich aan hem overgegeven hebben,

Vertaald» h. Proces-* verba al van onderzoek, opgemaakt door
M.NGAMINO, Hoofd der pol. te KEPANDJ1SN (afschr.)
dd. 2*-6-48, behelzende het verhoor van R.MARGONO
over bovenbedoelde desertie, enz.

Onbewerkt. II/a.

Onbewerkt. b.

Schrijven van de C.v.P.le KI. MOH. BASAH, cl.cl.
Chef Staf Besprekingen der Delegatie, ns, het
Hoofd der Rep. Staatspolitie (orig. met stempel
afdruk) dd. 84-11-48, aan de Voorzitter der Veilig-
heidscommissie der Indon, Delegatie te Jogja, aan-
biedende een afschrift van het schrijven van het
Hoofd der Politie van Eepandjen van 2-9-48, ter
informatie.

Schrijven Hoofd Pol. Kepaiidjen dd.2-9-48 (afschrift)
aan Hoofd Hes. Pol. M&IANG, Af d. PAM, Af d. P.K. en
Afd. Recherche te TOEREN, aanbiedende een afschrift
van een van de Rep. Mil. Pol. Det. 611 ontvangen
schrijven inzake de "2 totok-Nederlanders die zich
aan de Regering der Republiek hebben overgegeven".

Vrije vertaling van bovenstaand, afschrift-schrijven
van de. Rep. Mil. Pol. Det. 611,

CME Af d. V, No.lOj del.18-3-49.

Typ.J G/K*
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Afschrift.

KANTOOR VAN POLITIE
BIJZONDER GEWEST JOGJAEARTA

AFD. P.A.M.

JogJakarta, 4-8-48.

No. 1925/E/R/PAM.
Onderwerp: ROESMAN SOERACBMAN.

Merdekai

Aan
liet Hoof u van de Dienst
der Staatspolitie,
Afd. P.A.M.,
te JOGJAEARTA.

Met referte aan de. mondelinge opdracht Uwerzijds aangaande
de persoon van ROESMAN SQËRACBMAN kan ik bij deze .mededelen,
dat hij een rechercheur is van het Ministerie van Defensie
Afd.T, staande onder leiding van Lt.ICol, HlDAJAT en wonende in
TAIvïAN-JOEWONO, No.8, JOGJA.

Verder kan vermeld worden dat ROËSMAN SOERACHMAN van het
Ministerie van Defensie Afd.V een som gelds groot R 300.000
ontvangen heeft ter ondersteuning van leden van het leger, die
nog in het bezette gebied vertoeven.

In verband net de sterke daling van de U.R.I. (O.R.I.)-
koerSj heeft hij, om het tekort aan te vmllen, een schoenmaker!j
geopend, gebruikmakende van de krachten van gedeserteerde Neder-

t .w.:

De productie zou dan later naar liet bezette gebied gebracht
v/orden. Yoor dit gebruikmaken der Nederlandse militaire deser-
teurs voornoemd heeft hij bereids de toestemming verkregen van
de Mil. Politie.

Ten slotte worde U medegedeeld dat ROESMAN SOERACHMAN
momenteel nog te SOERABAIn. vert-oeft-.

Aldus iiiijn rapport, ter kennisname aangeboden.

Ns. het Hoofd der Politie
v/h Bijzondere Gewest

JOGJAKARTA,
Af d. P .A .M.

w.g. SUBEKTT.
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VERTALING I/b.

KANTOOR RESIDENTIE POLITIE
MAIANG

Afd. P.A.M.

TOEREN, 7-6-48.

No. 395/RR/Geh.
Bijlagen : 7.
Onderwerp: Twee "totok" Nederlanders

geven zich. over aan de
Regering der Republiek,

G .1 H E ï

Morde ka.

Bij deze breng ik te uwer kennisse, dat op 3 Juni 1948 te
half elf v .a. in de desa SOEMBERKOBNTJI van het ressort van de
C. P. P.K.II (Postcdt. der Veiligheidspolitie II) te NGADJOEM,
district KEPANDJEN, regentschap MALANG, 2 Nederlanders zich aan
de Republikeinse Regering hebben overgegeven, genaamd:

H.A.M. HULSKER en
- T .A. ItaEERL'MSTEYN. (ten rechte J.A.WEERENSTEYW.
- - ™ — r" • Vert.)

resp. raet de rang van sergeant en korporaal van het Nederlandse
Leger.

De redenen van hun overgave aan ons zijn, dat zij niet langer
de ellende kunnen verdragen, die zij van hun eigen landgenoten
hebben moeten ondervinden.

_2i .1 ve rfc ;i n m* fl a n , dat z i.1 ij? jaar in de frnM (ft* vangenjs. Vert . )
te KttUSOSQKj SOJJiAB4JA''7 ggg.e.1;en--haddjnr wegens dienstweigering
en ciat heTlitm gelukt -was zich uit de gej[aagenig.._te komen en
naar LOaSlIlg^ê^üöffEên:'

Hun, voorheriiena was naar A^TRALIE^ te gja.an^ enr 20 dit_jiiet
verklaard_ ^ ^ _ _ _

in hun schrijven aan de As~0.Wedono~van NGADJOEI/1-LOR, v;aarvan een
afschrift als bijlage hierbij gaat.

Bedoelde brief \verd door genoemde Nederlanders zelf geschre-
ven en door TOEMIRAN overgebracht en bij de Ass. VTedono van
Ï.TGADJOEM-LÖR bezorgd,

Het \vas daarnee begonnen, dat de S Nederlanders voornoend
op Dinsdag, l Juni 1948, bij TOEIfflRIN kwaiaen en verklaarden,
in het gebied der Republiek te vallen koraen en hea ora inlichtingen
vroegen over d© wijze, waarop zij dat doen konden; door TOEUIRIN
werd geantwoord, dat de 2 Nederlanders maar een brief noesten
schrijven aan de lieer MuEGOITO, ASS. Yiedono van llL"i.GQ!LU'T (NGi'JDJ

Getuige TOEÏURIN kan nog niet gehoord worden, omdat hij zich nog
te VIAGIR bevindt.

Onze indruk is dat die 2 Nederlanders gerangschikt moeten
worden onder de groep "avonturiers".

Zij zijn thans bij het Z,D[III Bataljon der Militaire Politie
te SOEMBERPOETJOENG. Een afschrift van het betrekkelijke schrijven
van het Hoofd der Politie van KEPANDJEN, met de bijlagen, betrek-
king hebbeu.de op de zaak der S Nederlanders voornoemd, wordt U
mede hierbij aangeboden.

Aangeboden aan
het Hoofd der Staatspolitie

Afd. P.A.M,
te

JOGJAKARTA.

Hoofd der Ros. Politie MdLANG,
•w.g. onleesbaar»
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VERTALING I/O.

Kantoor van Politie KEPANDJEN, 5-6-48.
KEPANDJEN

No. 2066/25/Pol.
Bijlagen : 4. SPOED
Onderwerp: Tweo totok-Nederlanders

geven zich aan de Rep.
Regering over.

Bij deze heb ik de eer U aan te bieden l ex. proces-verbaal
van onderzoek dd. 3-6-48 nopens de persoon van R«MARGONO, Ass.
V/odono van het Statusquo-gebied WGADJQEM-LGR te MAGQEAN,. qua
getuige ,in de zaak der 2 Nederlanders, genaamd H.A,M.HULSKER en
F.A.VffiERlNS'EE'YW, beiden van het Nederlandse leger, met de rang
van korporaal en sergeant, die zich beiden op 3-6-48 aan de
Regering dor Republiek hebben overgegeven door tussenkomst van
de heer R.MARGONÖ hierboven genoemd.

Getuige No.2 TCËMIRIN, èonoond in bovenbedoeld proces-
verbaal van onderzoek, kon nog niet verhoord worden, omdat hij
zich .nog in bezet gebied bevindt, doch de heer R.MARGONO stond er
voor in dat hij, op het moment, dat hij weer op-het ass.wedana
kantoor te NGADJOiiM-LöR komt, naar het Kantoor van Politie
van KEPANDJlïïN gevoerd zal worden, voor nader onderzoek.

Hoe beide Nederlanders in den .beginne door de heer R.MARGONO,
Ass.l/Iodono van NGADJOSM-LQR, voor hun eigen vrijheid ontvangen
konden worden, kan blijken uit het proces-verbaal van onderzoek
bovengenoemd, met bijlagen:
a. het schrijven (afschrift) van de twee Nederlanders vd., ge-

dateerd WAGIR, 1-6-1948; geadresseerd aan de Ass.Wedono
van MJ.GOEAN, R.Ï/1ARGQNO;

b. een afschrift schrijven van de heer R.MARGONO. aan de twee
Nederlanders vd. , gedateerd. MAGOEAN 2-6-1948,

c. een schriftelijke verklaring (afschrift), gedateerd MAGOEAN
3-6-48, door de Ass.V/od. vd. t,b.v. genoemde Nederlanders
opgemaakt en dienende om toe te lichten, dat die twee

Nederlanders zich aan de SQ-grenslijn bij SOEMBERKOENTJI aan
de Ass«Wed. hebben overgegeven om voortaan de bescherming en
stoun der Regering van de Republiek Indonesia te verkrijgen,

a t/n c on te dienen als bewijsstukken in de zaak der twee
Nederlanders vd*

Op bevel van de heer R.M.KOESDARIIO, Hoofd van de Afd.
P.A.M. van het Kantoor der Residentie~Politie van MALANG te
TOEREN, zijn bedoelde twee Nederlanders op 3-6-48 door mij .
uitgeleverd aan de Commandant der Mil. Pol. van het 332a
Detachement te KEPANDJENj omdat het militaire personen zijn.

Desniettemin heb ik de Commandant' der Mil. Pol. 3322 Det.
te KEP^NDJSN verzocht, mede aanwezig te mogen zijn bij het on-
derzoek inzake de twee Nederlanders vd., en bereids diens
toezegging .daarvoor verkregen.

Ter voorkoming van ongewenste demonstratie van de zijde
van het volk zullen genoemde twee Nederlanders voor een vlot
verloop van het onderzoek, dienzelfden dag, omstreeks 11.30
*s avonds, weer naar een ander arrestantenlocaal, nl. van
het Bat. Mil. Pol. te SOEJ/2HERPOETJCEENG, worden overgebracht.
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Binnenkort aal ik U nog doen toekomen het proces-Verbaal
van onderzoek van getuige No,2 TOEMERIN, benevens het verslag
van het onderzoek der twee Nederlanders in kwestie»

Het Hoofd der Politie te KEPANDJEN
w. g. M. NGAMINOl

Voor eensluidend hfschrift
w»g*. Onleesbaar.

Aangeboden aan:
1. het Hoofd der Res.Pol.

van MiUANG (Afd.P.A.M.)
te TOEREN*

2, het Hoofd der Res.Pol.
van MAXANG (Afd. P*K.)
te SEDAJOE (TOEREN).

VERTALING I/d.

Afschrift.
NGADJÖËM, 2 Juni 1948.

Bureau Politie
NGADJOEM

. ZEER GEHEIM. .

No. 173/20/Rh.
Bijlagen : 1.
Onderwerp: Australische Nederlanders

wensen het door Nederlanders
geoccupeerde gebied te ver-
laten.

Bij deze heb ik de eer U een afschrift te doen toekomen, van een
V%a^ .̂̂ -F?n ?*A«M,HDUSKER en^.A.YJEEREI^gpr» ontvan-

ge"nr vtra h"êT"1can^oor' cteTfT?^^
van NGADJTJM LOR^ ter informatie J volgens zeggen van de Ass.
Wedono van NGADJUM LOR zullen deze Nederlanders morgen hqt ge-
bied verlaten via SOEMBER KOENTJI.

Weshalve ik U het verzoek doe, morgen vroeg te NGADJTJM
aanwesig te willen zijn, voorts het Hoofd der Residentie-politie
van MaLANG en TOEREN van een en ander te willen verwittigen.

Verzoeke spoedig bericht te raogen ontvangen.

Hoofd der Politie te NGADJUM
(w.g.) R.WOMOTO.

Voor afschrift:
w.g. Onleesbaar.

Aangeboden aan:
Het Hoofd der Politie van KEPANDJEN

te KiiPANDJEN.
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xiFSCHRlFT I/e. (LETTERLIJK).

Af se hr if t. SI. ^urjman.

, WAGIR, 1-6-48.

Den heer MARGONO,

Geachte Heer,

Wij zouden gaarne na gemonnen inlichtingen van U toe-
ser;ming hebben om het Republikeinse gebied te mogen betreden.

Reden hiervan is dat wij beiden na opgedane ondervinding
en behandeling van ons eigen ras, besloten hebben on hetzij
uit te wijken .naar Australië, of indienen dit niet nogelijk
de zijdste friezen van de Republiek.

ÏÏij zi jn indien de overtocht naar Australië niet nogelijk,
in dienst te treden van het Republikeinse Leger.

De nader te omschrijven reden zouden wij U graag, in-
dien mogelijk nondeling toelichten.

San gunstig antwoord van U tegerioet ziende tekenen wij
met de meeste hoogachting

1.1.
H.A.M. HULSKER •*-*
F,.A.

Jang mengambil turunan,
w.g..Onleesbaar.

I /f.

Afschrift,

de heren: 1. H.A.H. HULSKER
2. F,A.HEERENSTEYN.

U wordt medegedeeld, dat Uw beider schrijven door mij
ontvangen is en dat ik bereid ben voor Uw veiligheid zorg
te dragen.

Ik verzoek U derhalve beiden op Donderdag, 5 Juni 1948
voor 12.oo uur *.s middags, aan de Statusquo-grc}nslijn bij
SCEMBEREOENTJI te komen; wij zullen U afhalen.

MAGOAN, 2-6-48
Ass.Wed. S.Q.-gebied .NG^DJOEIvI LOR/
w.g. R. MARGONO,

Voor e-ensluiclend afschrift,
w.g. onleesbaar.
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VERTALING I/g.

Afschrift.

SCHRIFTELIJKE VERKLARING

Op heden, 3-6-1948 zijn wij beiden: •

H.A.M. HULSKER en
F .A. WEERENSTEYN,

uit het Nederlandse occupatie-gebied in het Repu-
blikeinse gebied .gekomen fcloor bemiddeling van de
heer Ass.Wedono van MAGOEAN) ara de Regering der
Republiek Indonesia bescherming en veiligheid te
verzoeken voor ons beider leven.

MAGOEAN, 5-6~48

Wij beiden:
w.g. H.A.M. HULSKER
w.g. T.A. WEERENSTEYN.

En zo hebben beide personen uit eigen verkiezing het bezette
. gebied (WAGIR) verlaten en zich aan mij overgegeven aan de Sta-

tusquo-lijn te SOEMBERK-OENTJI om in den vervolge de bescherming
en .steun te. genieten van de Regering der Republiek Indonesia.

MAGOEAN, 3-6-48
Ass. Wed. S.Q. NGADJUM LOR,
W.g. R. MARGONO.

Voor eensluidend afschrift,
w.g. onleesbaar.

VERTALING I/h.

Afschrift.

•Kantoor van Politie
KEPANDJEN.

PROCES - VERBAAL.

Naar aanleiding van het schrijven van het Hoofd der Politie
te NGADJOEM van S-6-48 No.l73/£0/Geh., een afschrift, waarvan
als bijlage hierbij gevoegd is, heb ik, Inspecteur van Politie
2e klas, in mijn functie als Hoofd van de Politie te KEPANDJEN,
op hieronder gemelde datum een verhoor afgenomen aan R.MARGONO,
Ass.Wiadono van het Statusquo-gebied NGADJOEM LOR te MA.GOÉAN en
volgen hieronder de bevindingen daarvan:
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Getuige No.l

.R. MARGONO, mationaliteit Indonesiër (Javaan), leeftijd 32 jaar,
geboren te POERWOREDJO (Residentie KEDOE), functie
Ass.Wedono Status Quo NGADJOEM LOR te MAGOEAN,
woonplaats te MAGOEAN, onderdistrict NGADJOEM,
district KEPANDJEN, Regentóchap en Residentie MALANG.

Verhoord op 3-6-1948.
Zij n. verklaring:

Op Woensdag, 2-6-1948, te circa 10.00 v .m., kwam te mijnen
kantore zekere .Indonesiër (Javaan), genaamd TOEMIRIN (getuige
No. 2), mij bekend sedert de tijd, dat ik de functie bekleedde van
Ass. Wedono van 'WAGIR, bi-engende met zich een introductiebrief,
naar hij zeide afkomstig van 2 Nederlanders, die hij niet bij
name kende.

De door TOEMIRIN (getuige No.2) gebrachte introductiebrief
werd door mij in ontvangst genomen en na lezing bleek, dat de brief
(stuk van overtuiging) afkomstig was van 2 Nederlanders,.genaamd
H.A.M. HÜLSKER en' F,A.VffilRENSïEÏN, die mij niet bekend waren en
dat zij de bedoeling hadden binnen het republikeins gebied te komen
om zich te voegen bij het Leger der Republiek Indonosia, indien het
hun niet gelukte naar Australië te gaan.

TOEMERIN (getuige No.2) vroeg ik hierna, op welke wijze hij voor
het eerst met de twee Nederlanders in kennis gekomen was* Hij
verklaarde hierop, dat die twee Nederlanders op Maandag 1-6—1948
in zijn woning kwamen, zeggende dat- zij het voornemen koesterdon
in het gebied der Republiek te komen en hem inlichtingen vroegen
over de wijze waarop. Hun werd door TOEMIRIN (getuige No.2)
gezegd, maar een brief op te stellen voor de heer MARGONO, Ass.
Wedono van MAGOEAN.

Bedoelde twee Nederlanders schreven dadelijk een brief, en
deze werd vervolgens door TOEMIRIN (getuige No.2) in ontvangst
genomen en op Woensdag, 2-6-48, aan mij afgegeven.

Na ampele overweging van de badcnslï&g .svan de brief der
twee Nederlanders zond ik dadelijk mijn antwoord in een brief,
luidende als ingesloten stuk van overtuiging, waarin ik hun aan-
zegde, aan de grens van het S.Q.-gaftiied bij SOEMBERKOENTJI te komen,
waar ik hen zou ontvangen.

Dit schriftelijke antwoord stelde ik TOEMIRIN (getuige No.2)
ter hand, om het aan de twee Nederlanders te overhandigen, dio
naar hij zeide nog in zijn woning wachtten.

Die zelfde dag rapporteerde ik het gebeurde aanstonds aan
de C.P. van de P.Kv II te NGADJOEM, de Mil. Commandopost II te
KEPANDJEN, allen mondeling, terwijl dit aan het Regentschaps-
kantoor telefonisch geschiedde, het bericht ontvangen werd door
do Secretaris te GONDANGLEGI, de heer SLAMET.

Hot gebeurde op D_nderdag 3-6-48, dat ik tezamen met do
"Politie Keamanan" (Veiligheidspolitie) te NGADJOEM, Post MAGOEAN,
een lid van Post II te NGADJOEM en de Mil. Pol. van NGADJOEM,
.circa 8 u. Ts ochtends, op weg ging naar de S.Q.-lijn bij
SOEMBBRKOENTJI, om er de twee Nederlanders af te halen en tegen
9.30 kwam ik to SOEMEERKOENTJI aan.

Niet lang daarna, omstreeks 10.30, kwamen ook de twee
Nederlanders aan, onder geleide van TOEMIRIN (getuige No.2)
aan de S.Q.-lijn bij SOEMEERKOENTJI aan en vervolgens, nadat ik
hun de belofte gegeven had als in-hierbijgevoegd stuk (be-
wijsstuk) vermeld en de twee Nederlanders het getekend hadden,
werden zij door mij uitgenodigd mede te gaan naar mijn kantoor
te MAGOEAN»



OME Doe. No,5640 p.10

Kort daar op j ongeveer ora 13 uur, kwamen d*aar onverwachts
ook aan verschillende leden der Politie, o.w. van de Hoofd-
commandopost der P.K. te TOEKEN (de lieer SOEDARKO), van liet
Kantoor der Politie te KEPANDJEN (de heer NGAMINO) en van liet
Kantoor der Politie te NGADJ01M (de heer SQEWOTO), die ver-
klaarden ook van de Post P.K. BALESARI te zijn gekomen, om de
twee Nederlanders af te halen.»

Op mijn kantoor heb ik beide Nederlanders daarop aan het
Hoofd der Politie van EEPANDJEN overgegeven, met de brieven,
die in deze zaak als bewijsstukken zullen dienen, teneinde de
zaak naar behoren te kunnen afdoen.

Aldus mijn verklaring; ik heb niets anders te verklaren.

Vervolgens werd dit proces-verbaal naar waarheid en in-
dachtig aan.de afgelegde eed, opgemaakt, en voorts aan de ver-
hoorde, die lezen en schrijven kan, voorgehouden, ter lezing
en erkenning van de juistheid daarvan, waarna hij daaronder
zijn handtekening heeft geplaatst,ten overstaan van verhoorder,

MA.GOEAN, 2-6-48

Verhoorder,
w.g. M. NGAMINO.

Bovenstaande verklaring
is mijn persoonlijke verklaring,
Verhoorde,1

W.g. R. MARGONO.
{Stempelafdruk Ass.Wed. NGADJOEM LOR)-»

Voor eensluidend afschrift,
w«g. Onleesbaar,

Vertaald door CMI Afd.V, No.10, dd. 21-3-49,
Typ.: G/K,
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3733 29-12-1948

22T12-1948

Johannea, Gerardus

23-1-1927 *e Hott«rd«üa

ROÏ2BSDAM . Willen de Bwijgeratr.
41

Jïie bijgaand afschrift politie-rapport



Betr. Dis Ho. 3733.

23
R. Mar:

«Johannes Gerardus, geboren 23-1-1927 te Rot-
terdam, plaatwerker, wonende te Oversohie(Gem.Rotterdam),
Willem de Zwijgerstraat 4la, doorlipp de lagere school
en werkte 2 jaar als plaatwerker op de scheepswerf van
Wilton-Fijenoord te Schiedam.
Hierna werkte hij bij verschillende ondernemingen, maar
werd steeds wegens oneerlijkheid ontslagen.
Hij kwam dan ook verschillende keren met de Kinderpoli-
tie te Rotterdam in aanraking.
In 1945 meldde hij zich als 'oorlogsvrijwilliger en ver t rok
medio 1947 naar Indonesië.
Op 8-11-1948 werd hij vermist (vermoedeli jk desertie) en
op 3-1-1949 te Tandjong-Priok gearresteerd.
Hij staat bekend als een onhandelbaar, ruw jongmens.
Voor politiek of godsdienst heeft hij geen interesse; er
wordt van hem gezegd:"de meest biedende heeft hem".

-HJHij is op 3-3-1947 gehuwd met v^an Vliet, Johanna, geboren
30-10-1928 te Overschie; na enkele maanden werd uit dit
huwelijk een kind geboren.
Van Vliet, J., voornoem}, werd op 15-3-1947 door de Kin-
derpolitie te Rotterdam geverbaliseerd \vegens diefstal
van een horloge. Zij staat zeer ongunstig bekend wegens
haa.r verhouding met Duitse mil i tairen t i jdens de beze t t ing
Zij stamt uit een enigszins links georiënteerd gezin.
Het gezin is geabonneerd op het dagblad "Het Vri je Volk".
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De ïfeér ïfoofd
/ van Politie

T., R D A M

ƒ
/
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ƒ

TER K)HST «Tohannes
gebi 25-1-27 te Rotterd«
won» ROTTEEDAM, Wlllem dé' Zwijgerstraat 41*
(1« Ooatp. D.K.G. te Tandjong Prlok)f

Hij wordt in IndoneasiS/vermis t en aangenomen wordt, dat hij
teerd jNh$B>t £^. /
Zijn directe beérekkin^Bn dienen hiervan onkundig t« Blijven»



CENTRALE MILITAIREN INLICHTINGENDIENt
(DOCUkEfïAï'IE)
Geleldebrief

Volgno.

23 MRT1949

ACD/
C.M.I. Document No.̂ 621

Ontvangen 26-2-49
s

Vant JOGJA Nr. RD/571/G dd. 24-2-49

Gegevens betr. inbeslagname; Afkomstig uit het Secretariaat
Djawatan Umurn.

Taal s Bah.Indon.

Getypt

Gewaardeerd door no.7

Vertaald door n o. 5

5x DCMI op 14/3 terug op?

2x II op 14/3 terug op:

lx III op 14/3 terug op r

lx Kapt.de LOO op 14/3
terug op;

Korte beschrijving;

Gedat.; Aug,1948

Afschr./Origin,

Gedat.: 7-3-4-9

9-3-49

2x C.G.S. ) d.t.k. van Ma j.Mr,
2x C.V.D. ) G.P. KIES'
lx Maj.Mr. G.P. KIES

2x Kab. Clg. (l ex Lt.ZALME)
lx Chef Gen. Staf
lx A.G. Staf (K.L.)
6x.Trc.O.Java (t.a.v Hfc.Sie Inl.)
4x Tre,M.Java (tev. Hfc.Sie Inl.)
lx C.M.I. kantoor DjOKJA
lx C.M.I. kantoor SOLO

Deserteurs WEEREN STEYN en HDLbKER vestigden zich als schoenmaker
•in §.ê_Y.!5ii_Reiy:blieki laatstelijk dienende te SURABAlAj deserteer-
den "op 4- ̂-.45 van SURABAIA met bestemming BLITAH, waer zij zich
aansloten bij de Rep.

S2ot_Documentaties Vide tevens C.L.I. Doe. 5273 (bij.£evoe£d)



I_n_y__e_n^t_ a_r i s s t a a._ t

VER!MlJ.NG_ljL Schrijven,(orig.) van SOEGENG, Hfd. Afü.P.I. van het

Det* Mil.Pol.I, .aan het Hfd, Afd. P.A.M., JOGJA, van.

,2-8-4-8, inzake vergunningen, verleend aan de Ned,
F**' P

•deserteursMffiERENSTEYN en/HULSKERj om zich als schoen

makers te' JOGJA té vestigen. Bijgevoegd twee afschrif

ten van boven vermelde vergunningen.

VERTALING 2. Schrijven idem (orig.) aan H fd. Afd.P.A.M., JOGJA,

van 14-8-4-8, inzake de voorwaarden, aan bovengenoem-

de deserteurs gesteld, voor de uitoefening van hun

werkzaamheden en verdere bewegingen in JOGJA.



CMl DoC_;_ NP.5623. fr.

VERTALING, l.

DETACHEIViENT
MILITAIRE POLIgIEin Ij.

No. l635/II-d/P.I./48

Onderwerp? WEERENSTEYN en
HULSKER.

dd.2-8-1948

AAN; het Hoofd der Staatspolltle
Afd. P.A*M.
J O G J A K A R T A

}

Merdeka i . * •

Hierbij deel ik U mede dat ik asn 2 gewezen Nederlandse Mili-

tairen, t.w. F.A. WEERENSTEYN en H.HULSKER. toestemming heb ver-

leend om zich aan de Djetishardjo-weg no.6/330 p/a Mevr. DIJKMAN te

vestigen, ten einde(aldaar) een schoenenzaak op te zetten.

Zij zijn op 4-5-48 uit SOERABAIA gedeserteerd en hebben zich

bij de Republikeinen in BLITAR aangesloten.

Zij staan sedert onder mijn toezicht.

Daar gedurende genoemae periode zich niets verdachts heeft

voorgedaan en zij in hun houding hebben getoond ons inderdaad te

willen,steunen, heb ik hun toestemming verleend om met ingang van

2-8-1948, buiten, op genoemd adres, te wonen.

Zulks te Uwer kennisname;, ter verduidelijking voeg ik hierbij

de door mij aan hen verstrekte getuigschriften.

Ns. de Cdt.Det.Mil.Politie I,
Hoofd A: d. P.I.,
w.g. SOEGENG Tlt.

Afschriften dezes verleend
.aans
1. de Burgemeester
2. M.P.P. Djetis
,3- Veiligheidsdienst van het

Bijzonder gebied JOGJAKARTA

(Stempelafdruk: Pulisi Militair
Detasemen I, Corps Djawa)



CMI Doe* Nö. 5621 p,3

• A . F.. S C H R. - I F T

DETACHEMENT

No . 1633/1 ï -d/P * I . /48

V E . R K L A R I N G

Ondergetekende verklaart mits deze, dat aan houder van deze

verklaring, genaamd
\ • • '

1. H. H-.ü L S K .E R,

toestemming is verleend om zich aan de Dj'etishardjo-weg no.6/330,

M.P.P. Djetis in de stad JOGJAKARTA,, p/a Mevr. DIJKMAN, te vesti-

gen.

Zulks ter informatie van belanghebbende.

Deze verklaring is geldig van 2-8-1948 tot 2-9-1948.

Gezien:
De Staatspolitie v/h
Bijzonder Gebied
JOGJAKARTA.

Ns. De Cdt.Det.Mil.Politie I,
Hfd. Afd. P.»I.-,
w.g. SOEGENG,.. Tlt.

Gezieni M.P.P.-DJETIS

Voor eensluidend afschrift
Secr.Det. P .M.I»
T», g i WANT I -/4



A F S C H R I F T

I Detachement
Militaire Politie

No. l634/II-d/P.W48

Ondergetekende verklaart mits deze j dat aon houder van

deze verklaring, genaamd

1. F.A. WEERENSTEYN

toestemming is verleend om zich aan de djetishardjoweg no,6/330,

MP P D jetls, in de stad JÜGJAKARTA, p/a Mevr. DIJKMAN, te vestigen,

Zulks ter informatie van belanghebbende.

Deze verklaring is geldig van 2-8-48 tot 2-9-1948.

Ns. De Cdt.Det.Mil. Politie I,
Hfd. A f d.. P.I.,

Geziens

De Staatspolitie v/h
B ijzonder Gebied
JOGJAKARTA.

C

w . g . SOECiENGjTlt.

Gezien: M.P.P. Djetis.

Voor eensluidend afschrift
Secr.Dét.P.M.I.
w.g. WANTI -/4



DETACHEMENT
MILJTAIRE_POLITIE_I

No.l757/H-d/P.I./48

Onderwerp: WEERENSTEXN en

HULSKER.

CMI Doe. No.5621 p.5

dd. 14-8-1948

AAN: het Hoofd afd. P.A.M.,
Stactspolitie van het
Bijzonder Gebied
JOGJAKARTA.

C

Merdeka i

In aansluiting op mijn schrijven no.l635/H-d/P.I./48 dd.2-8-

1948, deel ik U mede, dat ik de bewegingsvrijheid van de heren WEE-

RENSÏEYN en HUL-SKER, a?:n wie sedert 2-8-48 toestemming is verleend

om zich in Djetishar.d jo no.6/330 te vestigen heb beperkt.

De volgende regelingen zijn te hunen opzichte getroffen*.

1. Van het aanknopen van connecties in het belang van hun

schoenenzaak dienen zij mij geregeld rapport uit te brengen.

2. Zij dienen er een gastenboek op na te houden, waarin zij

aantekening houden van de namen der gasten (klanten), hun

adres, de tijd en het doel van het bezoek.

3. Voor het verlaten van de stad behoren zij vooraf de toe-

stemming te krijgen van de M.P,P., de Staats- en de Militai-

re politie,

4. Te allen tijde en wanneer het nodig wordt.geacht kunnen ge-

noemde "faciliteiten" worden ingetrokken, onder aantekening

dat zij nog niet als Indonesische Staatsburgers kunnen wor-

den beschouwd.

Zulks te Uwer kennisname* •

Doordrukken aan:

1. M.P.P. DJETIS
2. de Burgemeester
3. Gewestelijke Veiligheidsdienst.

'C.M.I. DOCUMENTATIE, 14-3-49} Vert,hO. 5

Typ./H

Ns. de Cdt.Detachement Militaire
Politie I, Hfd.: Afd. P.I.,
w.gt SOEGENG -Tlt,

(Stempelafdruk: Pulisi kuiter
DetasemeH I Corps Djawa)



CENTRALE
MILITAIRE.INLICHTINGENDIENST

(DOCUMENTATIE) '

Geleidebrief

CMI Document No.s 52?'

Ontvangen op; 307T2-1 948

Vans Jogja

Gegevens betreffende inbeslagname s Uit archief Rep. Min,
van Defensie

Taals Nederl.. . Gedateerd; 1/6-194-8

Geschreven, fotocopie • '

Aantal blz.s 1 . .Aantal copieens 1 fotocopie

Gewaardeerd door No. 20 op 4/1

Van_balang voor s

1x DCMI, ged. 16/3

2x II, » :|

1x III ^ " »

1x Kapt. de Loo, 16/3

Kor tebeschr i .Iving i

2x C. G. .S. Nederl. ) dtk van Ma 3 =
X2xC..V.D. Den Haag) Mr, G.P.Kies0

2x Kab. Clg. (1 ex Lt.Zalme)
. 6x Trc. Oost Java (t.a.v.Hfd.Sie
4x Trc. Mid. Java (idem)
1x Ma j. Mr. -G.P.Kies, • Minog

1x A. G. Staf (XL.)
1x CMI Kantoor Jog ja
1x CMI Kantoor Solo.

Fotocopie van schrijven dd. 1/6-1948 van
H.A.M.HULSKER en F.A.Y-TEER^NSTEYN, gericht aan
"Assistent Magoean den Heer MRGONA" , waarin
o.a. verzocht wordt om in dienst te mogen tre-
den van hét Republikeinse leger.

Typ. s tH



, ,5275.

L Bo.-,

AsgramijTT.

Assistent Magoean
Den Hoor MARGONA.

WAGIR, 1-6-'48..

Geachte Heer,

Wij souden gaarne na go wonnen inlichtingen van U

toestemming 'hè ü b on ora het Republikeins gebied te mogen

betreden. ' ' •

Reden hiervan is dat v.'ij beidon na opgedane onder-

vinding en behandeling van ons eigen ras, besloten heb-

ben om netzij uit te wijken naar Australië of indien

dit nic'C mogelijk {is, Vort.) de zijde te kiezen van

de Republiek,

V.TIj zijn indien de overtocht naar Australië niet

mogelijk (is, bereid. Vert.) in dienst te treden van

het Republikeinse Leger,

De nadoe te omschrijven reden zouden wij U graag,,

indien- nogelijk, nondeling toelichten.

."•• Een gunstig antwoord van U tegemoetziende tekenen wij

nc-t de meeste hoogachting,

w.g. H .A. M v HUISEER,

w.g. gj.A_._ WISjgjEIjgiji

Documentatie, dd. 4-1-49,

Typ.: G/K.



LssaL
58125.

DictJIIIe Typ:lT
's-Gravenhage 32 April 1949.

~.:>.a. v. nohr. v.°n Amsterdam no

In het Opsporingsregister no-2 d.d. l Baart 1949 worden
Adólf Srich Bisschop, geb. 20-6-»28 te Amsterdam, leerling-

~"v*öne&4ë épaarndaffiMerdl jk 17 III te Amsterdam en Hui te
Vlietstrgt. geb. 17«4-*28 te Amsterdam, leerling loodgieter, wo -
nendeJ Dbvenetelstraat 30 I te Amsterdam, gesignaleerd terzake van
nalatigheid ter inll'jving reep. bij 7 R.?.A. te Ede en het Regi -
ment A.A.T. te Grave.

Zij zwerven thans zonder middelen van bestaan In Belgi»
rond, waar zij meestentijds in jeugdherbergen verblijven. Door
guitaarspelen zouden zij in hun onderhoud voorzien. Beiden zijn
zeer vermoedelijk communistisch georiënteerd en hebben contact ge-
zocht met geestverwanten in België. Zo zouden zij in Maart 1949
enige' tijd op het adres Adegensstraat 101 te Mechelen hebben ver-
toefd, üen zeker© aldaar wonende "Georgette" zou binnenkort de
ouders van Bisschop bezoeken, waarbij zij zijn bij haar achter-
gelaten eigendoMaea zou overhandigen.

Ik verzoek ü bij de Belgische autoriteiten na&ere infor-
maties in te winnen omtrent de politieke Instelling, o.<i. acti -
vlteit van de bewoneirs^van genoemd adres in Mechelen, waarbij ik-
indien mogelijk» tevens gaarne zal vernemen in hoeverre aldaar ge-
gevens omtrent de gedragingen ven Bisschop en Vlletstra bekend
zijn.

H®-fe Hoofd ven de Dienst
deze:

.G, Cr abbendam.

Aan;
De Heer B.Wi.ilhulzen
Piet Avontuurstraat 24
B R B J A.



22 April 9.

B 58125. Vü^' fgg

Dict.IIIe Typ:ÏT n.a.v. sohr. van Pastei-dam
• . 110 33125

H<r71ietstra.

fe Uwer informatie moge ik ü berichten van
trouwbare zijde het volgend© te hebben vernomen:

Iö België" zwerven thans rond Willy Adolf
. geb. 20-6-*&S t» Amsterdam» leeffïirig^iekeriaar»

wöaémdë SpaamdaisBier di . j k l? ÏH te Amsterdam ©n Hui t e
. geb* 17-4-1928 t« Amsterdam» leerling-loodgieter, wo -

Dovenetelstraat 30 I te Anisterdam» die belden in het
Opsporingsregister oo,l2 d*d* l Maart- 1949» werden gesigna -
leerd als nalatig ter inlijving resp. bi^ 7 R»V.A. te Me «n
het Regiment A«A«T« te Grave,

' Zij zijn vermcedelijk ooramuniatisoh georiteteerd*
In België hebben zij, contact gezooht met progressieve -jonge -
rent van wier gastvrijheid zij meermalen gebruik raaken» ove -
rlgena verblijven zij in j eugdher bergen» Door guitaarspeleii
zouden zij in han onderhoud tyaohten te voorzien»

Bij één te Amsterdam ingesteld onderzoek is ge-
bleken» dat de vader van voornQ«Ëd« Vlietstrat genaamd faoo •
bus gpraelis TI,ietatira. geb» Sl*5-*99 te Amsterdam, opperman
bij ïublieke Werken^ honende Oov^etelstraat 301 te Amster -
dam in Maart 1948» was aangeslottia bij de C,P.K.

Bisschop zom de voor zijn ouders bestemde brie -
ven verzenden aan Janus Jferdicik^ geb. 7-10-75 te Zwolle» gla-
zenwasser» wonende Dovenet el straat £3 hs te Amsterdam, vaa
wie bekend is geworden» dat hij ter gelegenheid van de ver -
kiezingen voor de Tweede Kamer in 1948 door middel van raajo-
biljetten propaganda maakte voor de G.P.N,

Het Hoofd van de Dienst
deze:

A?. n de Heer Hoo T'd Sectie III B J.G.Crabbendam,
v;-m cle O-en-rale Staf

te

Aan:
De Heer H^ofd Sectie III B van de



'Ho. l6?2-lf9.
i

"Onderwerp: Dienstplichtigen,
nalatig ter inlijving.

Bijlagen: 2.

G E H E I M .

19 Maart 19*f9,

Bij de postbestelling van 9 Maart 19̂ 9 bevond zich een cou-
vert met inhoud —afkomstig uit Mechelen .(België), dat tij-
dens het transport aan 2 kanten was open geraakt. De bezor-
ging werd daarom niet direct ter hand genomen. Dezerzijds
kon kennis worden genomen van deze stukken.

Bijlage l sub A behelst de tekst van de brief;
sub B vermeldt adressering en (gefingeerde)

naam afzender;
sub C is de tekst van de strooibiljetjes,waar-•

~" over sub A gesproken wordt.

Uit de tekst van de brief blijkt, dat afzender niet afkerig -
is van de communistische ideologie en voorts, dat hij, met
een kameraad in België rondzwerft, vermoedelijk langs jeugd-
herbergen. Vaste middelen van bestaan schijnen beiden niet
te hebben.

Aan de hand van de zich bij de stukken bevindende trekkers-
kaarten van de Nederlandse Jeugd Herberg Centrale, werden

• zowel afzender als kameraad geïdentificeerd.
v t-Afzender is: Willy Adolf Erlch BISSCHOP, geboren te Amster-

dam, 20 Juni 1.928, Nederlander, leerling-tekenaar, wonende
Spaarndammerdijk 17-111, Amsterdamr-West.
De door hem genoemde kameraad Huite is: Hulte VLIETSTRA,
geboren te Amsterdam, 17 April 1928, leerling-loodgieter,
wonende Doovenetelstraat 30-1? Amsterdam-Noord.
Beiden staan in het Opsporingsregister No.2 dd. l Maart 19̂ 9
gesignaleerd. BISSCHOP terzake nalatig ter inlijving bi.1 het
7e Regiment Veldartillerie té Ede en VLIETSTRA terzake nala-
tig ter inlijving bi.1 het Regiment A.A.T. te Grave.

> ̂  • |Van de vader van VLIETSTRA, genaamd Jacobus Gornelis VLIET-
' /ISTRA, geboren te Amsterdam, 21 lei 1899, Nederlander, opper-

man bij Publieke Werken, wonende Doovenetelstraat 30-1, al-
hier, is dezerzijds bekend, dat hij nog in Maart 19̂ 8 lid
was van de C.P.N., Afdeling Overheid.

Op het adres, waar de brief per post bezorgd moest worden,
,. *nl. Doovenetelstraat 23 hs., alhier, is woonachtig: Janus
/ f HERDINK. geboren te'Zwolle, 7 Octóber 1875> glazenwasser,

Nederlander, die in 19̂ -8, door middel van een raamaffiche,
propaganda maakte voor de CPN, bij gelegenheid van de toen

gehouden

J. xl



-2-1

gehouden verkiezingen'voor de Tweede Kamer der Staten-Gene-
raal. •
Dit adres is mogelijk een tussenschakel tussen BISSQHOP .
en zijn naaste familie.

In de als Bijlage 2 gemerkte -enveloppe bevinden zich de
pasfoto's van beide gesignaleerden.

De betrokken brief met inhoud is, na op ambtelijke wijze
te zijn gesloten, door PTT in bestelling gegeven. Op 10
Maart 19̂ 9 zou het strak aan geadresseerde worden bezorgd.

y

Tot dusver is dezerzijds geen verdere actie ondernomen.

No. ̂  /l • F2.

l



1 Maart 19̂ 9.

«.;,.-—c,

3este allemaal, ' \
[k heb dan weer jullie brief dd« -28-Tfebr. ontvangen. . 1
Toen moeder die briefschreef was ze zeker dronken, want ten eerste stond
er boven 29 Maart. Dus dat is pas over een maand. • ' < • • ' -
Dat jullie erg gelacheen hebben om die foto daar zijn jullie niet de, eerst
mee, want ook ik &eb mij tranen gelachten om die foto« Hij is danook niet
erg goed' geslaagd want ik was met mijja baardje veel beter als dat er op d
foto aangegeven staat. Maar aangezien het feit, dat ik die foto's, ge-
maakt kreeg voor * een vijfde "deel van de rirmale kosten kon ik geen re-
clame .maken. Dat: de mannen van het "HËRRNVOLK" in Noord op bezoek geweest

•' zijn heb ik al een week eerder vernomen want de ouders van mijn makker
zijn met zulke dingen een beetje vlugger. Aangaande d^ie kwestie wil ik
jullie nogmaals op het hart drukken om: toch . voor al[ «niét.'té vergeten.om
mijn brieven te verbranden. ̂  - . - - - i r
Want je kan wel nagaan wat daarvan gaat komen als die mannen,zo een brief
vinden» En dat zou ik toch maar liever niet willen dat dat ons overkwam.
Over die kwitantie die U aan mij gaat versturen, heeft U mij nog geen
antwoord gegeven op mijn"vragen namelijk: heeft U voor 1 of voor 2 abon-*

„ "! nementen betaald???? '.''"''' [c • ;.
Dat U die poppen gekocht heeft vind ik nou eens echt hartelijk. Ik had U
al eens willen schrijven om zé iets te doen maar ik dacht Moeder zal wel
onkosten genoeg hebben dus zal ik dat maar niet doen.. Maar die centen di
U aan die poppen heeft gegeven heeft U niet voor niets uitgegeven want
als mijn pleegouders afkomen naar jullie dan wordt er wel hét één en a:
meegenomen. '
Georgette heeft mij tenminstefalzo verteld dat ze koffie en bananen'en
weet -ik niet wat al meer gaat meenemen, dus ik zou zo zeggen dat is ook
niet mis. Ook als ik weer op pad ga deze zomer dan krijg ik van alles n*
van Georgette. - ' "
Over die foto van Roelie die moet U toch maar laten m'aken met -of zonder? >1
krabben dat geeft niks. -
Ik ga geregeld mee naar 'de vergaderingen van de jeugd en ze hebben daai;
een zangclub op touw gezet en ik speel dan de begeleiding op mijn guit
Verleden week zaterdag had ik geen cent maar dan ook geen cent meer in,
mijn zak. Dus nam ik mijn guitaar op de nek en ging, op stap. Met elkaa:
,heb ik die avond driekwartuur gespeeld en toen had ik 120 frank = 12

• • gulden verdiend. En toen vond ik het genoeg.
V. Afgelopen zondag was de hele familie naar Brussel naar een protestmeet^ng!

Oftewel er was een meeting van.het Europeesch congres waar Churchil en l
Spaak en nog andere aartsreactionairen spraken.
De communisten gingen tegenbetogen; Nou daar is daar wat moois geweest
onzen hebben daar bergen papiertjes uitgestrooid waarvan ik er een in
brief zal stoppen. Ik was alleen thuis met de kleinste van de twee. D/s
maandan daarop mocht ik daarvoor in de plaats naar Brussel„ Ik ben
kele oude Brusselse kameraden gaan opzoeken.

• Over veertien dagen is het hier feest want dan gaat er een van de families
trouwen» Huite komt ook en als het "feest dan gedaan is ga ik voor een \k mee naar de plaats waar Huite nu is en dan zijn we weer voor een we

tesamen, ; ;
Hierbij ingesloten vindt U-twee trekkerskaarten. Één van mij en een van •

, mijn maat. Die kaarten"moeten nu voorzien worden van een nieuw jaarzegeX
Anders kunnen urij in het jaar niet binnen in de jeugdherbergen. De kaa-rf
van Huit moet D maar aan de persoon geven die de brieven brengt en die
dan wel voor de rest zorgen. Ook mijn kaart kunt U aan die perspon
maar dan moet U het geld dat er voor nodig is ook daarbij doen. Ik zou
gaarne willen dat U dat zaakje zo gauw mogelijk voor elkaar bracht want
wij denken om aan het einde van. Maart weer op stap te gaan. Dus dat is
niet veel tijd meer» Als Georgette naar Holland kornet zal ze de spullen
wel meenemem die Ik hier achterlaat. Ik eindig nu maar met de beste wens®
voor jullie-allemaal en tot wederhoren.



-
pelie en Oma nog een paar, dikke tussen van Atie.

- . - - - c
P.S. Je moet maar niet kijken dat er een andere afzender pp de brief staat
want mijn adres is nog steeds hetzelfde maar ik doe dat voor het geval jullie
eens een brief van mi j^ laten slingeren dat- er dan in feite toch niks in staat
waaj- ze houvast aan kunnen nemen, ^

r-f

Deze brief was gericht aan de. familie HERDINK, Doovenètelstraat 23 te
AÉsterdamTNoord (Holland) en-droe<g als afzender J. de Hopg, A^egeinstraat
ÏÖi, Mechelen (België). , . . , : . -
v .-. .-.' ,..;.. , • - r r : , . . . .-• -,- i ~ • £ ~

r ~- •-• c, '•' •' ~ ' \ " r

De pamfletjes waren van de volgende inhoud:

"DE BELGISCHE WERKERS r

ZULLEN NOOIT
c ' r - ' - -
DE 'WAPENS OPNEMEN

;- . . . r

o TEGEN HUN .BROEDERS

VAN DE SOVJET-UNIE
r

EN VAN DE

. VOLKSDEM0CRATIEN!
re

:

l
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Dordrecht,15 Maart 1949.

No.49 - Geheim.

J 5 MKM949-
Betreft: Uw no.Dis.4241 dd. 28 Februari 1949

De inlichtingen gevraagd bij Uw hogergenoemd schrijve!
worden U Hoogedelgestrenge hierbij in duplo aangeboden



ïer voldoening aan Uw opdracht vervat in Uw sohri
van d.d.3 Maart 1949 Ho 49 Geheim,heb ik de eer U hoog-
edelgestrenge beleefd het navolgende te berichten.

/

De vader van J o hannes van der V E E E,geboren. 3
September 1928 wonende te Nieuw Beijerland Zuidzijde Ho

a.iTfl7 is genaand G- e_e r t vaq der ? E E H.geboren te Foord
wolde 26 Ootober 1890,van beroep grondwerker,wonende te
Hieuw Beijerland Zuidzijde Ho 17.

De moeder van Johannes van der Veen,voornoemd is
^Tjgenaamd E & b e r t .1 e J A N S E F , geboren te Koord

"' wolde 27 Mei 1903,wonende te Hieuw Beijerland Zuidzijde
Ho 17 .

Vader en Moeder zijn nette eenvoudige arbeiders
e belijden de ïïed" üervormde G-odadienst. Met

politiek bemoeien ze zich niet,zodat het moeilijk is om
precies hun politieke richting te kunnen vaststellen.
2eer waarschijnlijk behoren ze tot de Christelijk Eistfc-
rische partij, maar het zou ook kunnen zijn dat ze tut
de partij van de Arbeid behoorden. Als werkkracht zijn
zowel de Vader als de zoon Johannes niet erg gewild,om
dat ze niet tot de vlugsten behoren.

De zoon Johannes schijnt zich aan de militaire
dienst te hebben onttrokken en moet zich ergens in de
lande als onderduiker ophouden. Enkelen zijn de mening
toegedaan,dat het niet onmogelijk is dat hij zich te Am-
sterdam ophoudt tussen de Jehovagetuigen,omdat aldaar ook
een oudere broer van hem vertoeft. Met adres van die
broer is hier niet bekend.

10 Maart 1949



Ter voldoening aan uw opdracht vervat in §w sohri
van d*d*3 Maart £949 Ho 49 (Jeheimfheb ik de eet U ttoog-
edelgestrenge beleefd het navolgende te berlohteau

9e vader van Johaoneo ven der V E l lïjgöborea 3
september I9£@ wonende te K ie uw fleijerland uniezijde Ho
J7 ia genaamd S a-.f,g.-.*'*«i jjjj|£ y , .& £ Nfff®boren IHT Jfoerd
welde 26 Ootober 1890,van beroep grondwerker,wonende te
ïïieaw Beijerland Zaidzijde Ho IV.

9e moeder van «fohsnnee van der Veen^voornoeiad ie
geflanrad ft g .b e r :t J e J..J g,.ij...& !T , geboren te ÏOöJpd
wolde ë7 Mei J 903, wonende te Nieuw Beijerland 2-ui da i j do
Ho 17 *

Vader en Moeder aijn nette eenvoudige ar beider a
mena^en*Ze belijden de Ne d1' tterverade C/odadiyoet. Met
politiek bemoeien ze zioh aiet^ïodnt het tnoeilijfe ia om
preoiee bun politieke richting Ie kannen vaststellen.
£eer waarecbijïaijt böboröö 20 tot de Christelijk taiotè-
riööhe partij, aaar het soa. ook kannen zijfi dat ae tot
de partij van de Arbeid benoorden* Ma werkkracht aijn
zowel de Vader als de zoon Johannes niet erg gewild,om
dat ae niet tot de vlagaten behoren.

De aoon Johannea schijnt zioh aan de militaire
dienst te hebben onttrokken en moet zioh ergens in de
lande als onderduiker ophouden» Enkelen aijn de mening
toe gedaan, dat het niet onmogelijk is dat hij zich te A.m-
aterdam ophoudt tossen de Jehovagetuigen,omdat aldaar ook
een oad©re broer van hem vertoeft* het odree van die
broer ie hier niet bekend*

10 Maart 1949



Ho, Dis Dan Haag 38*2 «1949,

Aan de Heer Dist** Oe:
van de Rijkspolitie
te
DORERBCM*

Oaarne *ou
vangen de volledige p

van i

«Toïsannes
gèb, 3*9;
woa* t«,

TT met spoed ont*

lift mn dn otiders

Beijerland, 2tiid*ijd* 17*
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I.D»Oosteljgk Groningen.
Onderw: Inliektingen.
Antw»op: Uw brief dd. l Maart 1949, No* DIS 4241

betreffende WA153SSS —

16-MRT-1949

Ter voldoening aan Uw verzoek, vervat in nevensaangekaalde
brief, moge ik U ket volgende bericktens

,,K. Gesinms WALggBB> geb: 6 Mei 1925, is een zoon van Htadernitua Wal-ha-ni
en Jantje JtumdPSS* Be moeder van Gesinus is geb: te Omde-Pekela op
23 September 1898 en overleed te Groningen op 20 Mei 194%. De vade$
iĝ eberen te 0>de-Pekela o? 15 Deeember̂ l894 en woont -̂ — —-

r\ ^

aan deJUnjoakade aldaar» Hij is werkzaam op een tomwfabriek
Hoewel vader Walters geen aangesloten lid is van de C.P.H»

wordt algemeen wel aangenomen dat kq met d£e beginselen van die
politieke partij sympathiseert. Ook Gesinus ia geen lid .van een der-
gelgke politieke partij en idg bewoog aiek nimmer̂ op dit terreia.
is enige tijd geleden als militair naar Indonesië vertrokken*

I«D«Oostelijk Groningen» 15-5-49



Ho. Dl» 4341 Den Haag l Maart 1949
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Aan de Heer Dia trio ts
van de Rijkspolitie
t«
W I K S O H O f E K

Gaarne BOU Ik/ van ü met a poe d ontvangen

do volledig* peraoi/alla van de oude ra van I

WALTEKS
geb J 6*5-25 t« O^d* Pekel»
won» OurS PEKELA/* ünlonkade 6*
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K. II No 358. van Verbinding Ho. 49.

Antwoord op Uw schryven No.Dis 4241__dd. 1/3*4-9.
Personalia ouders
R.v„d.Meer.

In antwoord op Uw bovenaangenaald schrijven
neb ik de eer UEdelGestrenge te berichten,dat
de door U gevraagde personalia luiden:
Herman van der Meer geb.29/4'94 te Kieuwer-
Amstel,stan beroep koetsier en

^|Gerritdina Bargerink geb. 4/11822 te Hellen-
doorn.

J Beiden wonende te Almelo,Iepenstraat 27.
i In dit verband moge ik U verwyzen naar de
ƒ U in November 1948 toegezonden volledige Inf.
ƒ krt. ten name van eerstgenoemde.

4 Maart 1949.

\
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B
No. Dis 4241 Den Haag l Maart 1949

GEHEIM
( .._ _. -, LD.

Aan de Heer Hoofd Commissaris
van Politie

{ te
k A . M . S..TJE. R. D. A M

Gaarne zou ik van U met spoed ontvangen

de volledige personalia van de puders van:

DOKTER Albert Jacobus
geb: 16-5-28
won: AMSTERDAM, Egelantierstraat 33-1.

Volledige personalia ouders:
Albert DOKTER, geboren te Wedde, 24-8-'00

grond werker ~en .
Jacoba Marachina STRATING, geboren te Haven (Dal)'

22~7-'96.
i

Het adres is sedert 9-2-'48 : Zwanenburgerstraat |
53-31» te Amsterdam. i
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Den Haag lJMaarjL_1949

C

No. Dis 4241

GEHEIM

Aan de Heer Hoofd Commissaris
van Politie
te
A M S T E R D A M

G-aarne zou ik van U met spoed ontvangen

de volledig» personalia van de ouders van:

LODEïïIJKS S ie gf ried
geb: 5-4-28
won: AMSTERDAM, Orteliusstraat 44-1.

D I S .
Volledige personalia ouders:

,xjVader: Goert Hendrik LODEWIJKS. geboren te
t>-1 Amsterdam,5-8-'98, overleden 2-6-'46.
^TTMoeder; Gornelia Johanna Jacgba DURANt geboren te

ö- Amsterdam, 26-2-'99.
De ouders waren niet gehuwd.
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Den Haag l Maart 1949
N o. Dia 42*1N ~ \. j

GEHEIM ' -"*

Aan de Heer Hoofd Commissaris
van Politie
±>e
A M S T E ^ R D A M__

(

Gaarne zou ik van ü met spoed ont-

vangen de volledige personalia van de ouders

van:

BOSGRA Hermanus
geb: 16-1-28
won: AMSTERDAM, Borgerstraat 69.

D I S .
volledige personalia ouders:

^Vader: Hendricus BQSGRAt geboren te Amsterdam,
(7-^ 8-5- '89, magazi^jnbediende
-,^Moeder;Doroth.ea Sophia SMIT, geboren te Amster-
v' dam, 15-12-̂ 92
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Notitie van B VI.

inscheping van de "Waterman" Op 17 Februari 1949 bferen de
navolgende militairen onwettig achter.

M- 1. van der Veen. Johannes , Stbno. 280903488, Zuidzijde 17 Oud -Bei jer land;
&;«. 2. van TuospjibJooljM' v.Teunenbroekjï, Johan, Stbno. 281105546, Spiegelstraat

7 , Rotterdam;
«.v*- 3. Bosgra. Hermanus , Stbnia. 280116361, Borgerstraat 69 Amsterdam;
iM*-*4. Lodewi jks . Siegfried, Stbno. 280405390, Orteliusstraat 44-1 Amsterdam;
0.v*. 5. Dokter.Albert Jacobus, Stbno. 280516361, Egelantierstraat 33-1 Amsterdam;
Q.^ 6. gan der Meer, Roelof . geb. 6-6-1928 te Almelo, won. lepenstraat 27 te

Almelo;
e> 7, Walters, Gesinus, geb. 6-5-1925 te Oude Pekela, won. Unionkade 6 te Oude-

Pekela.
&. Allen van 423 B.I.

De oom, genoemd in Bet bericht van D II is:
van Oorschot. Albertus G-erardus, geb. 3-3-1902 te '2-Gravenhage, mon-
teur centrale verwarming, gehuwd met Slnnema. Geertje, eQboren te
Leeuwarden 17-1-1902, wonende Camera Obscurastraat 205 te 's-Graven-
hage.

Door mij werd bovenstaande lijst overgedragen aan D. I.S. , met
verzoek de diverse familierelaties te willen doen nagaan, teneinde te
kunnen vaststellen, welke militair een neef is van v. Oorschot. (21-2)

v. Oorschot heeft verteld, dat een neef van hem zou deserteren
van inscheping op de "Waterman", en met zijn verloofde naar Ts jecho-
Slowakije zou uitwijken, vermoedelijk met hulp van communistische zijde.
(mondeling bericht van D II d. d. 19-2-1949)

Bovenstaande militairen werden telefonisch opgegeven door G,S.3b,
(l t/m 5 op 19-2 en 6-7 op 21-2)

22-2-194
B

Opm. De schrijf telijke notitie van D II over het bovenstaande werd door
mij ontvangen op 26-2-1949 (0.0.56290)

2-3-1949.
B VI.



Notitie voor B VI
van D II

Volgno.

25FEB.I949

Betreft: Deserteur van de "Waterman"

een ambtenaar van Marine, Haaksma, werd het
volgende aan een der beveiligings-onderoffi eieren medegedeeld:

Sea militair, die op 17 dezer met de "Waterman" naar
Indie had moeten vertrekken, is gedeserteerd en heeft het
plan om, met zijn meisje, naar Tsjeeho-Slowakije te gaan,
waar hij werk zou hebben.

Vermoedelijk zou &ij voorzien zijn van valse papie-
ren en geholpen worden door een communistische organisa-
tie.

De naam van deze ^ilitiar is niet bekend, doch het
is een neef van een zekere van Oorschot, Camera Obscura-
straat 205, 's-Gravenhage. Van Oorschot zou links georiën-
teerd zijn.

Haaksma heeft dit bericht van zijn a.s.schoonvader,
Van den Berg, die het op zijn beurt van Van Oorschot ge-
hoord heeft.

Zowel Haaksma als Van den Berg en VanC50rsc]^& zijn
lid van het manèolinegezelschap "Mandolica", dat blijk-
baar onder communisitische leiding staat en o.a. ip op-
getreden op een vergadering van de S.V.C.

NaarHaaksma wordt dezerzijds een onderzoek ingesteld.

1 s-G-ravenhage, 21-2-194^

D II
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b. W^ Albertus Gerardus van Oorschot, geb. 3 Mrt 1902 te Gv
op l September 192? te Gv gehuisd met:

&*,vdöeertje Sinnema, geb. 17 Jan, 1902 te Leeuwarden.
adres:Cam. Obscurastr. 205

Grootouders van de man:
ex Gerardus van Oorŝ èt en Klara Vos J Albert vanden Bosch en

•verdere gegevens ontbreken . Gerrlt^e Boeters

ouders van de man: Magchiel van Oorschot, geb. 8 Apr 1871 te Ooltgënsplaat ,
Hendrica van den Bosch, geb. 6 Oct 1876 te Schipluiden.
beiden in leven en wonen Gv, Kempstraat

broers en zusters man, in deze gemeente woonachtig:
iGerarda Antonia Geertruida van Oorschot, geb. 21 Mei 1914 te Gv. Gehuwd op
2̂  Juni 2$2£± 1941 te Gv met Antèon Hendrikus Krechting, geb. 4 Sep 1913 te
Den Felder. l kind: Rudolf Anton geb. 30 Sep 1944 te Gv. adres: Gv, Soest-
dijkschekade 121.
Êenricus Johannes van Oorschot, geb. 23 Nov 1912 te Gv, op 28 Mei 1941 te Gv
gehuwd met Maria Söphia Wilhélmina Coenders, geb. 29 Nov 1913 te Rotterdam.
l kind overleden, l kind in leven, t. w. Hendrica Maria, geb. 7 Feb 1948 te Gv.
adres: Gv. B. v. Hensbroekstr. 4e.
3Jacobüs Cornelis van Oorschot, geb. 7 Feb 1911 te Gv, op l &og 1934 te Gv met
Johanna Maria Josephine Bleijswijk, geb. 2 Nov 1913 te Gv. 3 kinderen t. w.,
Mŝ r ̂ iel Johannes Pieter, geb. 9 Mei 1935 te Gv, Catharina Helena Johanna,
ge&ï 4 Feb- 1939 te Gv en Madeleine Theresia, geb. 19 Jul 1945 te Gv, adres:
Soestdijksekade 6?1 te Gv.
4Klara Gerarda Apolonia van Oorschot, geb. 14 Dec 1903 te Gv, op 9 Sep 1925 te
Gv gehuwd met Johannes Miog, geb. lo Jul 1900 te Gv» 2 kinderen t. w» Johannes
Hendrikua Maeaiel geb. 25 Dec 1925 te Gv en Gerarduft Albertus, geb. 3 Mei 1930
te Gv. adres» Gv. Hildebrandstr, 244
5ï*etronella van Oorschot, geb. 10 Jul 1916 te Gv, op 14, Mei 1941 te Gv gehuwd
met Jakob van de Rovaart, geb. 29 Feb 1912 te Gv. 3 kinderen, t.w. Gerry, geb.
7 Feb 1944 te Sijswijk ZH, Jacob, geb. 16 Feb 1946 te Gv en Peter, geb. 21 Oct
1948 te Gv. adres: Gv, Kootwijkstr. 97.

<?
Overleden broers van de man:
IGerardus Albertus van OOrschot, geb. 10 Nov 1899 te Gv. Overl. 23 Jan 1915
2Gerardus Albertus van Oorschot, geb. 20 Oct 1921 te Lelden, overleden 9 Jun 1942

te Grosarosen in Dld.

Brper~van de man, niet in deze gemeente woonachtig:
C*3T ttls Jacobus van Oorschot, geb. 27 Maart 1909 te Zoeterwoude, op 26 Jan 1944
te üv gehuwd met Johanna Cornelia Goedemondt, geb. 15 Mrt 1917 te Waddinxveen
l kind op moment afvoering BR Gv, t.w. Borothea Lamberta, geb. 28 Juli 1944 Gv.
familie op 4 Sep 194* afgevoerd naar Voorburg, v. Naeltwijckstr. 107.

Ooms en tantes van man' alhier niet woonachtig, neven en nichten in deze gevallen
dus zonder meer niet na te gaan.

Vrouw z.o.z. .



Grootvader vrouw: Siese Sinnema van moederszijde niet bekend
Grootmoeder vrouw: Grietje van der Tal
verdere gegevens ontbreken.

t

Vader vrouw: Klaas Sinnema, geb. 13 Cct 1872 te Leeuwarden
nog in leven, woont te Gv, Hugo Verr iests te . 49»
Moeder vrouws ¥ipkje Dijkstra, geb. 24 Jan 1873 te Opaterland
overleden 18 Jan 1947 te Leeuwarden»

Zusters/broers v.d. vrouw, alhier woonachtig of woonachtig geweest:

l Anna Sinnema, geb. 17 I'ec 19C4 te Leeuwarden, op 2 Feb 1929 te Leeuwar-
den G-ehuwd met Bastiaan "Brouwer, p-eb. 27 S'eb 19^6 te Hijswijk ZH
Adres: s inds 11 Jan 49 Haarlem, Oranjestr. 107 -^
geen kinderen.

2. Grietje Sinnema, reb. 14 Sep 1897 te Leeuwarden, gehuwd op 19 Sep 1934
te Gv met Hendr ik -i-'heodorus van Houten, geb. 13 Dec, 1095 te Gv.
38xsOT man eerst weduwnaar van Al ida Fortenoeven, Uit eerste huwelijk
2 kinderen t.w. Hendrik Theofiorus g;eb. 28 ITov 1924 te Gvm gehuwd op

' '? "Jan ^A 4 Z meï W* sinnema en A l ï d a , geb. 3 Cct 1926 te Gv, gehuwd ^^
2 A p r 1^47 met J. v. Hinsberg. Uit tweede 'huwel i jk l k ind , t.w. KlLs,
geb, 28 Aus- 1935 te Gv;

lusters/broers v .d . -vrouw, alhier niet ' woonachtig-, of woonachtig geweest:

1. Mnr ten Sinnema, reh. 12 TTov 1908 te Le-Uwarden, gehuwd "op l Aug 1931,
onbekend met wie. verdere gegevens ontbreken.

2. .Trijntje. S innam*, geb., ..d Apr'1912 te Leeuwaj:ae,n^ gehuwd ,ap-10 Hev 1945
- " " " ' r verdere'g-eg;ev*éns oritbriren.

Ooms en tantes van de vrouw hier niet woonachtig, neven en nichten
dug niet „na te gaan in deze familierelaties.

wi

sn



Op 17 Februari 1949 vertrok naar Indonesië het troepenschip "Waterman",
bij het vertrek ontbraken de navolgende militairen (onwettig):

van der Veeno Jbhannesi^ geb 3-9-1928, won. Zuidzijde 17 te Oud -Bei jer land;

van Tussenbroek, (of vanTenenbroek) Johan, geb, 5-11-1928, won. Spie-

"4Boagra. Hermanus, geb. 16-1-1928, won. Borgerstraat 69 te Amsterdam;

*| Lodewi jks. Siegfried, geb. 5-4-1928, won. Orteliusstraat 44-1 te Amsterdam;

*J| .Bokt er . Albert Jacobus, geb 16-5-1928, won. Egelantierstraat 33-1 te
Amsterdam;

_l van der Meer, Roelof, geb. 6*6-1928 te Almelo, won. lepenstraat 27 te
• Almelo ;

•4 Walt era . Gesinus , geb. 6-5-1925 te Oude Pekela, won. Unionkade 6 te
Oude Pekela.

Vraag! Staat een dezer militairen in enige familirelatie tot
van Oorschot. Albertus Gerardus, geb. 3-3-1902 te ' s-Gravenhage , van beroep
monteur centrale verwarming, of tot diens echtgenote Sinnema. Geertje, geb.
17-1-1902 te Leeuwarden, beiden won. Camera Obscurastraat 205 te 's-Graven-
hage.

Van de militair, die aan het voorgaande voldoet, gaarne zo volledig
mogelijke inlichtingen, familierelaties, verloofde, politieke oriënte-
ring (ook van verloofde), mogelijkheden van vertrek naar het buitenland
etc.

21-2-1949.
B VI.



MINISTERIE VAN
Afdeling:
Lange Voorhout 7, Tel. no. l 82210

Telegramadres: Marine, den Haag
ntwoord datum «n
>u rlz te vermelden

1
'L

AAN het Hoofd van de

Centrale Veiligheidsdienst,

t.a.v. de Heer Fransar^,
Javastraat 68,
'e-G R A V E N H A G R .

uw kenmerk uw brief van ons nummer
MID/SEC/32lM-8f

's-Gravenhage,
de 7e Maart 194 9,

onderwerp: G.Bakker.

bijlagen:

Ik heb de eer U te berichten, dat de marinier III

A/J/" _ ~| z.m. G.Bakker, geboren 20 Juni 1926, ex-deserteur,

gedurende zijn desertie ondergedoken is geweest op

de volgende adressen*

van 6 Januari 19̂ 7 tot medio Februari d.a.v.

t fam.Schuurman, Assendelftstraat te Amsterdam;

van medio .'Februari 19*+7 tot Juli d. a. v. zwervende

in de omgeving van Amsterdam;

van Juli 19̂ 7 tot 1^ Februari 19̂ 9 bij de familie

"ISchults, Bos en Lommerweg 50/111 te Amsterdam.

Typ.: IW.
Coll.i fo

Hoofd Sectie III MARID.
De Luitenant ter Zee I,

T

.J.Henaud.

17880 - '48



Gemeente:

Lid van (Functie):

Naam;

Yooraamen:

Ueboorteplaats:

i e"bpo rt edatiim:

Woomplaats:

Adres:

Nationaliteit:

Kerkgenootschap:

Burgelijke staat:

IsHam echtgenote:

V uornamen:

Geboorteplaats:

Greboort edatuia;

Beroep:

Militair geweest:

Lid geweest van:

Werkzaam bij:
Vroeger werkzaam bij:

Met rechter in aanraking
geweest\:

Oostzaan»

t.l

A.
iV'L,

Jan

Oostzaan

21-9-19S6

Oostzaan

Kerkstraat 64,

Nederlander*

ongehuwd.

los werkman

Heeft terecht gestaan voor de Krijgsraad» !
l

i

Is eoBffimnistiseh aangelegd»Is "bekend met wapens*]
Was als dienstplichtig soldaat in militaire dien
moest naar Indonesië,dooh is na zî n Inscheping*
verlof gedeserteerd»Na geruimen tijd ondergedo*
ken te aijn geweest,liaeft hl$ sioa vrijwillig •
aangemeld «Terzake desertie, is hij door d« Krijg
raad te Velde te *s~Gravenl]ase»d»d*14~4~48>v©;r* j
oorbeeld tot l jaar gevangenisstraf met aftrek 'i
van preventieve heohtenis*0p 1-11-48 is hij ia
vrijheid gesteld door gratieverlening*



P. FRAME
r

B. IX. Voïona.

;, .-,.* 13 JAN. 1949'

PETRUS FRANKE , geboren te Schiedam 11 Augustus 19*25 ''

ïïed., R. K.» ongehuwd, inwonende zoon van CHRISTIAAN

GERARDUS JOHMNES FRAME , geboren te Groningen 19 Juni

1893 en JOHAHNA MARIA PHIJFFERS , geboren te Hellendoorn

14 Juni 1899»wonende te Nijmegen Marterstraat 46.

Het gezin FRAME is een net principieel Rooms-

Katholiek ge zin .Het bestaat uit vader, moeder, 2 dochters

en l zoon. De vader is assistent der Directe Belastingen

te Nijmegen.

Bij onderzoek bleek, dat de ouders van Petrus

Franke op de hoogte waren van de verdwijning van hun

zoon. Vermoedelijk zijn ze hiervan op de hoogte gesteld

door een vriend van petrus in Indonesië .Inmiddels heb-

ben zij bericht ontvangen van een Aalmoezenier in Indo-

nesië, dat hun zoon weer terecht is. Gedurende enige tijd

hebteen ze geen brieven van hun zoon ontvangen, doch in de

loop van de laatste 14 dagen hebben zij een brief van

hem ontvangen. Tot op heden weten zij niet wat de oorzaak

van de verdwijning is geweest.
Gesloten te » s-Gravenhage , 16 Augustus 1948.

8.



Inllchtingendi enst
GROMINGEN.

GEHEIM.
No.

Vo!

6 JAN. 1949

ACD;
R A P P O R T .

In verband met da/Inhoud van fret schrijven van het
Ministerie van Algemane'Zaken te ' s-Gravenhage, d.d. 18
December 194-8, No, 33909, betreffende inlichtingen om-

Jtrent Nanne ZIELSTRA, geboren te Groningen 26-9-04, raelk-
venter, wonende te Groningen, Nachtegaalstraat no. 33, . ;
kan, wellicht ten overvloede, worden gerapporteerd, dat j
de inhoud van dit schrijven reeds op 30 April 1948 aan ;j
ons ter informatie werd gezonden, waarbij echter dezer- j
zijda antwoord gegeven werd op deze informatie bij schrij-j
ven No. 122/48, d.d. l Juli 1948. •

Van de informatie is inmiddels nota genomen. - - -

Groningen 4 Januari 1949.



MINISTERIE VAN OOELOG
ÏÏKGS
Sectie G 5 B
Uoj 7-4.722/48 ZEER GEHEIM
Bijl;
OnderWi dpi. Franke,P»

's-Gravfenhâ e,'25-11-o.»

"25NOV.1948-

v

Aan;

948.

"""*• S

Hiermede moge ik U berichten dat
in Indonesië sedert begin September j.l.
wordt vermist de dpi»

FRANKE, Petrus, geboren te Schiedam 11 Au-
g u stu sl925, won end e Martenstraat 46 Nijme-
gen.

Na een medische behandeling te Ba-
tavia zou hij op 9 September 1948 naar Ban-
doeng zijn teruggekeerd. Hij is aldaar ech-
ter spoorloos.

Gaarne zou ik enkele inlichtingen
omtrent hem vernemen teneinde te kunnen be-
oordelen of hier wellicht.sprake van deser-
tie is.

Het is vooralsnog,niet de bedoe-
ling dat zijn naaste familieleden van een en
ander in kennis worden gesteld.

TypsMvdH
Goll: '

Het Hoofd Sectie G 5 B,
De Luitenant-Kolonel,

(M.P.Kokj e)

Hoofd G.V.D.,
Javastraat 68,
1s-G H A V E N H A G E.



3 Januari 9.

B

U VI / Illi 2

V-47S2/48
E3 November 1948
Petrus Franken

SS
n.a..v.sohr.5f)307 v. in GO 50307

GS H S I M

Haar aanleiding van het in uw terzijde genoemde brief
vervatte verzoek, heb ik de eer U het volgende xnede te delen:

Betrug fjAMSJH. geboren- 11-8-1925 te Schiedam, wonende
ten huize™ van zijn ouders aan het adres Marterstraat 46 te
Nijmegen, thans verblijvende in militaire dienst, behoort
tot een net gezin, waarvan de leden principieel Rooas Katholiek
aijn. Zijn vader is assistent bij de Directe Belastingen te
Kljmegen.

Bij het naar P* FRAKKEN ingesteld© onderzoek bleek, dat
zijn ouders reeds op de hoogte waren van het feit, dat htm
zoon werd vertóst. "Vermoedelijk heeft een in Indonesië ver-
toevende vriend van Petrus hen dit geschreven» Van een aal-
moezenier uit Indii zouden zij evenwel bericht hebben. ont-
vangen» dat P» FRAKKEN inmiddels weer terecht is.

Gedurende enige tijd hebben zij geen brieven van hun
zoon ontvangen, doch in de loop van de tweede helft van de
maand December 1948 kwam weer een brief van hem in hun bezit.
Wat de oorzaak van zijn verdwijning is geweest weten de ou-
ders van P. FRANKEN tot nu toe nog niet,

Het Hoofd van de
j CSNTRAL3 VSXLIGHEIDSDÏWST
•{;• ' namens deze;

J.G, Orabbendam

Aan de Heer Hoofd der Afdeling III B
van de Generale Staf,
Julianakazerne, Clingendaal,
te
's-GRAVEKEAQB»



MINISTERIE VAN OORLOG-
Hoofdkrartier v.d.Generale ^
Sectie G 3 B
No: V-4671/48 ZEER GEHEIM

*s-Gravenhage, 20 November 1948,

/ 3 KQV. 1948 |

; K"' d^//X

Ingevolge Uw mondeling gedaan verzoek d.d. 17 dezer bericht ik
U, dat op het Bureau/stamboeken, van liet Ministerie van Oorlog de volgende
gegevens bekend zijn omtrent de zogenaamde "Indië-deserteurs".

liet totale aantal dezer deserteurs bedraeg:
tot 31 Augustus j.l.: 1641

Hiervan hebben tot die datum zich teruggemeld
of zijn opgespoord; 1139

Op die datum werden nog venaist . . . . . . . . 502

lieze laatsten staan allen vermeld in het opsporingsgerister.

Gedetailleerde gegevens omtrent het verloop staan momenteel nog
nfeb ter beschikking. Wel staat vast, dat het aantal Indië-deserteurs sedert
September 1946 zich in steeds dalende lijn beweegt.

Hetzelfde is het geval met de aanmeldingen wegens geTjetensbezwa-

Totaal in 1946 717
" " 1947 460.

^e overige door U gevraagde gegevens hoop ik U spoedig te kunnen
doen toekomen.

TypilVdH
Coll:

I JET 1-IüOïl) bECTIE G 3 B,
I>e Luitenant-Kolonel,

(M.P.Kokje)

Aan:
Koofd Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
*s-Q- R A V E H II A G E_._



*S-GRAVENKAGE, 7
Ho, |B. 44713
Onderwerp i Ö.Nuis

VI. BD.2

Hierbij moge ik U berichten, dat op 23
Juli 1948 dóór de Koninklijke Marechaussee
te Roosendaal werd aangehouden de begin Mei
1948 uit het Algemeen Depot te Schoonhoven
ontvluchte deserteur Oerrit Nuls. geb. 8-3-
1928 te Ridderkerk, wonende Gerst straat 16
te Bot t er dam*

Ka zijn desertie zwierf Kuis door Bel-
gië en Frankrijk en deed op 22 Juni 1948 bij
de politie te Antwerpen aangifte van dief-
stal van zijn Nederlands paspoort en geld»

Déze aangifte deed hij onder de naam
lienri van den Bergh, onder welke naam hij
zich ook meldde bij de Consul Generaal der
Nederlanden te Antwerpen, die hem een ver-
klaring mede g af ter doorlating bij de Belgi-
sche en Kederlandsé grensposten,

Dat aan G. Hui s hulp zou zijn verleend
bij zijn desertie, la Kij niet gebleken»

Het Hoofd van de Dienst,
voor deze*

J.G.Crabbendam.

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te
A m. s t e r d a m»



MINISTERIE VAN OORLOG. 'S-GRAVÊNHAGE SL.̂ ugUS.iUS I94..8*

Hoofdkwartier van de Generale Staf
Sectie G p B
Ho' V—3017/^P ÜjHüR GEf^II*
fliji:.—- ZEER GE

24AUBL1948'

Hierbij noge ilc U berichten dat door de koninklijke I.'arechaussee te
Sendaal~op -23 3~uli 1948 tierd aangehouden de deserteur:

—j ITUIS. G-errit * Geboren" te Ridderkerk 8 Haart 1928, dpi,soldaat, wonende Gerst-
straat 16 te Dotterden, die vanuit België onder de naam "Henri van den
zonder paspoort Nederland trachtte binnen te konen*

In zijn beait eerden de navolgende verklaringen aangetroffen:

V-,
lo, fitad --ntremen.

"olitie 6e f'ijk. V ^ I. i: L A 11 I II G:

?Tij, Boksnoer ^erard, wn ^djunct-NoHuiecoiiiiissaris gehecht aan cle zesde
jwijk , verklaren hiermede vur.rege genaande: V.'JT Ï3L1!! .'IJliGII, Itenri, T-onende te
Sprnhout Ie 3ois, aanp;ifte te heliben ontvancen regens diefstal van zijn Neder-
lands paspoort en zijn bezittingen in £eld. Het vereiste l'olitie-ondersoek p
door ons ingesteld.

Antwerpen, de 32-6-1948
'i-e wn. --üjunct-PolitiecoLEiissaris

Stempel (get.) Ilolrsnoer C
politie
Antwerpen.

van het Consulaat Generaal der TTeder landen
2o.

IJe Consul-Generaal der Nederlanden te Antwerpen verzoekt de Nederlandse
en Belsische Ga-ensoverheden, TTenri van den ^EllGII, die, volgens bijgaande ver-
klaring van de l'olitie te Antwerpen, zijn Nederlands paspoort verloren heeft, n
naar -^.isterdan te laten doorreizen Wi.ar zijn vader zich bevindt.

Antwerpen, 2^ Juli 1948,
De Consul-Generaal voornoemd,
Voor de Consul-Generaal,
De Directeur der Kanselarij

Stempel
Consulaat der
Nederlanden Antwerpen»

(get») onleesbaar

Aan:

verklaringen zijn inbeslaggenonen en gevoegd bij het proces-ver-^
baal, opgemaakt t.z. art. 435:1 W.v.Str.

Hoofd C.V.D.,
Javastraat 68,

) l 6 3 9 1 - '47»S_G ^ A T js N H A G E.
- 2 -



.3'ï>t.h'Wt*HC; i - 2 -

• \S• -n
i 1948 ontvlucht uit het Algemeen Depoi

or Beigie en Frankrijk en .kwam met finan-
sul te Straatsburg via'Brussel (waar zijn
land terug,

p; , - , - t ^ï;. ;-- 'y . Aan hulp bij zijn desertie behoeft vooralsnog niet te worden
gedacht.

Coll:
IJÏÏT HOOST) SECTIE G 3 3,
De Luitenant-Kolonel,



15 Tal £B.
VI. RD.2

V-1701/48 ' ,, '
•s t -f J - ï^aO U £» rf lb I M11 tfel 1948. — - i —

ïh.Dudiak.

In antwoord op het gestald® In ïïw newnvenseld
.schrijven moge ik TJ mededelen, dat Sheodorus Dudlsik,
göb» 25 Haart 1926 ta- Hoorn, los wertean, woiMiide
Grote Oost 14? te Hoorn, in nljn adrainistratiö voor-
komt als lid van d© C.P.H. afdeling Hoorn.

De Heer Hoafd der Af cl.
van de Gonarale Staf

mom TAB m
IGHEIDSD

nairiens des e t
VEILIGHEIDSDIENST,

t@
J .G- . Grabbandan •



MIÏilSÏERIE TTiN OOHDOG
H. K,-G. S.
Sectie G 5 B
Ifo. Y-1701A8 Zeer Geheim
Onderwerp: Th,Dodink
Bijlagenj —

's Gravenhage, 11 Msi

] Yclgno.

j.3J Al 1943

Hierbij saog© ik U -verzoeken mij
K» mogelijk nadere gegevens te willen verstrekken

jyl ten aanaien van BHDINK, theodorus, geb. te
• biiafoaa 25-J-1926, non. Grote Oost 145 te

Hi j deserteerde in Mei 19L.? en
"bij «ijn aaahoxaaiap in Aapt! JL1~ liet hij zidh
anti-kapltaliatisc^

Cöll: HoofS Seotie G 3 B,
De Luitenant-Kolonel,

H. P. Kokje

AAK
Hoofd C. V. D.
Javastraat 68
* s Gravenhage,



l

M.INISTERIE VAN OORLOG. 'S-GRAVENHAGE,

Hoofdkwartier van de Generale Staf
Sectie G 3 B Veiligheidsdienst
No: V-1416/48 I .D.
Bijl: «.--
Onderwerp1; Hulp bij desertie.

.-«»>x "D / S,

C

Aan:

/ Hiermede moge ik U berichten dat op 9 Maart 1948
ten huize van Berend Bjtsema., fruitkoopman, won. Baamstraat

(9 te Groningen werd gearresteerd de deserteur gielstra, Gerriet»
geb. te Groningen, 22 Februari 1927, won. Nachtegaalstraat 33
te Groningen»

Tegen genoemde Rjteema, die als c«™m.THa&wordt gemeld
en ZieIstra gedurende de laatste drfe weleen-hacl geherbergd, is
door de Koninklijke Marechaussee proces-verbaal opgemaakt terzake
van overtreding art. 104 £ Wetboek van Strafrecht.

Wegens hetzelfde delict is geverbaliseerd de vader van
J genoemde:2ieIstgat Nanne, geb. te Groningen 26 September 1904,
raelkventer, won; Nachtegaalstraat 33 te Groningen, I>eze wordt
eveneens geschetst als een cpiminigt. Bij zijn verhoor verklaarde
hij o .m. "Gelukkig gloort het momenteel en ik hoop dat ik het
nog beleef, dat dezelfde mensen, die nu zo achter de onderduikers
aan zitten, binnenkort met de handen in de nek lopen, aoals na de
bevrijding de HSB̂ ers."

Ik maak U er opmerkzaam op, dat dit laatste niet geheel
in overeenstemming is met de inlichtingen, verstrekt bij Uw
schrijven d.d. U November 1947, no, BIS-971. /

TypiMsrdH
Coll:

EET HOOIB SECTIE G 3 B,
De Luitenant-Kolonel,

M.P.K,kje

het Hoofd Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 68,
te 'S-GBATJE N H A G E.

A.L. I«027 - '



>"'*»,» ' r

VAH 'ZAK'SN

Ho. l

«t t?w af i»»; Ho.» £04/41»,

18 December

i: I .M

f « tïwer informatie en mot verwijzing aaar tJw
Ho» g04/47f dd. fc&*lfc~3Lft47 het) ik de eer TT te b»rlehta&.
van mllitaijre aijd® süj werd medögede>eldj dat op 9 Ifaari
t«n hul se van d© tJ bskemdt B:erQnd. l*jaHjjpi| « g©b, 14*8*1908
te; Btdwte.» wonönde te tJw«atf wegens -ol^lnrtlö werd'
d« i» "uw -boYenaaiigshaalift. aohri jveu genofttads
g«b* 8$*S*19S7 té Öroningeiu

Behalve dat tagea ^'l^gHMA-prooes-vearböal werd
wogönt -ovtrtïredlmg va» «tt* 104 lid -8 van het Wetbo.elc ven
reeht, werd' ook gevarb^iiseerd da vader van ZI1LS1ÏU-,
KgHg-t ., S|M>.BpU . gab» Si*$fl904 t© Groningen, a01kv®»tö
aM$ïi'l1ïloSïeaalst3pa,et ' :SK5 te Groningen, Deae wordt alé
ïilst

Bij. zi^n verhoor verklaarde hij ond6rme»r! j ',. i
rtf èlukkrlg gloort feöt jaCHaeritssl -«n ik hoopj dat i_^ ast kög'
"beleef, dat.'4»aelfde maas®»» die csi »o achter de. onder-: ;•
"duikers aan sgitten» biïrneakört met de handen in de nek
rtlop©n» xoöls aa de bevrijding de HèS«B«*arött. j

Het Hoofd van de Biei^bt
deze; l

te

de Heer
van Politie

3*»0» Crabbendi

d. /•



971

22 Ootober 1
1947

Be Heer Hoofd Ooauaiesaris van
Politie

te . '
g B..O JT..ff B G E»

xxxxxxxx
XXX

xxxx

In ïïweevoud s. v, p»

won. öronlngent Singislw«g

, öeyrlt 3 .̂22-2*27
won. Groningen, Haöhtagaalatr»33



MINJSfBB» TAS
èS8&&!X+J&&K& «e-öraveabage» 19 Mei 1940.

«Tavastraat 68.

Betr.t H.J.J.Astendorf.

In antwoord op uw schrijven dd. 10 April 1948,
No.l90^/B14, heb ik de eer ÜHoogKdelGestrenge te berichten,
dat ten aan e ie a van H.J.J.ASTEHDORP In mijn adminiatrati«
geen gegevens voorkomen.

(Mr. L. Binthoven)
MKt

de Heer Proöixrew^Seaetaal
bij het Hooggerechtshof van Ked.-Indi*,

Weterlooplein,
B A f A T..I.JU



P A R K E f
VAN DE

PROCUREUR - GENERAAL

DIENST DER ALGEMENE RECHERCHE
BATAVIA( C)., /0 April 19ij.8. -

No.«

Bijlagen:"-.*?

Onderwerp:Inzake H,J.j.ASTENDORP.

Ik heb de eer ÜHoogEde IGes tr enge hierne-
vens aan te bieden afschrift van het schrijven met
bijlagen van het Hoofd van het Immigratie - Ontsche-
pingskantoor alhier van Jl Maart jl.,No»4575/66 han-
delende over H. J. J. ASTENDORF, geboren op 21 October
1922 te Bussum,v met het verzoek mij te willen mede-
delen of en zo over welke gegevens b i J Uwen Dienst
nopens genoemde persoon wordt .besc

Doordruk van' dit schrijven zond ik
het Hoofd van het Immigratie-Ontschepingskantoor
vnd»-

De Procurevir-Generaal
bij het Hooggerechtshof van Ned.Indie,

Voor deze:
Het dd« Onderhoofd van de Dienst der

Algemene Recherche,

Aan het Hoofd va*i de %
Centrale Veiligheidsdienst te
'S - G R A V E-N H A G E

S. TOL.
Hoofdcommissaris van Politie,



" • , AFSCHRIFT

IMMIGRATIE-ONTSCBEPINGSKANTOOR
VAN BEUTSZBOUUEVARD No. l
B A T A V I A

TelefoonnummerjWl 3556

Ho. 1^75/66

Onderwerp betrouwbaarheidsgegevens
H.J.J» Astendorf.

Bijlagen : 2 ftwee).

B a t a v i a, Jl Maart 19lj.8.

Onder aanbieding van bijlagen dezes naar den inhoud
waarvan het mij vergund zij kortheidshalve te mogen verwijzen,
heb ik de eer UHoogEdelGestrenge mede te deelen, dat tenzij er
Uwerzijds bezwaren zijn tegen de voorlopige toelating van be-
trokkene het in mijn voornemen ligt hem voor korten termijn
voorloppig toe te laten.

Daar Astendorf steeds in Nederland zijn domicilie heeft
gehad komt het mij noodzakelijk voor kennis te nemen van de Ne-
derlandsche gegevens betreffende zijn betrouwbaarheid.

Indien D mijn standpunt kunt deelen moge ik hierbij Uw
tusschenkomst inroepen om deze gegevens te doen opvragen met
beleefd verzoek mij tzt., onder terugzending der bijlagen,-te
willen adviseeren.

Ns.Het Hoofd van het Immigratie-Onfeschepings-
kantoor,

De Immigratieambtenaar,

w.g. (A. Mol Lous).

AAN: Procureur Generaal
(algemeen Recherche)
B a t a v i a



AFSCHRIFT

KONINKLIJK NEDERLANDS INDISCH LEGER
KONINKLIJKE LANDMACHT

KORPS MILITAIRE POLITIE/KONINKLIJKE MARECHAUSSEE.

PRO JUSTITIA.

Hoofdkwartier
Koningsplein Oost 17
Centrale Justitiële Afdeling.
---_----___ab-------

No. 20 e/J/A lj.8

Onderwe rp:H«J.As t end orf.

P R O C E S - V E R B A A L .

CONTRA

WEGENS

ASTENDORF, Hendrikus Johannes Josephus, geboren
21 October 1922 te BUSSÜM, van beroep kok, wonen-
de Alberding Ti juist raat 8 (l hoog) te AMSTERDAM.

verdacht van desertie.

m

Naar aanleiding van een telegram van C.M.V. Ba-
tavia no.OijIi/fO, waarin vermeld dat er zich aan boord van de

• "Sloterdijk" een deserteur zou bevinden, hebben wij, Jan Wi1-
lem HUIZINGA, s ergè&nt-majoor-instructeur, stamboeknr.82579*
tevens onbezoldigd politie-ambtenaar voor Ned.Indie en Johan-
nes Hendrik van VELTHUIZEN, korporaal, legernuramer 214.1229001,
beiden ingedeeld bij de Centrale Justitiële Afdeling .van het
Korps Militaire Politie, na bekomen opdracht van het Hoofd
der Centrale Justitiële Afdeling, de Majoor J.W.BROUWER ons,
op heden, 17 Maart 19lj.8, naar TANDJONG PRIOK begeven en .ons
omstreeks 9«3° uû  gemeld bij de C.O.T. aan boord van de "Slo-
terdijk1', die ons overdroeg de persoon -— —

»| —ASTENDORF,Hendrikus Johannes Josephus,
l oud 25 jaar, van beroep kok, wonende Alberding Tijmstraat 8
(l hoog) te AMSTERDAM, die, nadat verbalisant hem overgebracht
hadden naar het Hoofdkwartier Militaire Politie, als volgt
verklaarde:

"Van Augustus 19i|-5 tot l Januari 19̂ 7 w&s ik werkzaam bij de
Stoomvaart Maatschappij ttNederland" als kok op de "Johan van
Q3LdenbarneveldtM. Deze boot vaart op Ned.Indie. Ik heb met
deae boot 2 reizen naar Indie gemaakt* In October 19)4.6 ben ik
voor het laatst met deze boot meegeweest. Daar ik niet op de
tropen wilde blijven varen, wilde ik proberen op een Ameri-
kaans schip te monsteren.

Omstreeks
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Omstreeks 2\\. Mei 19̂ 7 verliet ik Amsterdam en
ging naar Antwerpen alwaar deze Amerikaanse boot in de haven
lag. Ik werd echter niet aangenomen op dit schip daar het
reeds van personeel voorzien was»

Ik informeerde toen in Antwerpen bij het Lunapark
of ik daar als kok geplaatst kon worden.

Ik werd aangenomen als kok in de poffertjeskraam.
Twee dagen later werd het Lunapark opgebroken en vertrokken
wij per trein naar Marseille, alwaar wij vertrokken naar A-
lexandrië*. Het Lunapark werd daar echter verboden te draaien.
Ik ging toen ongeveer drie maanden werken bij een Hollandse
bakker genaamd Koek, zonder visum van het Egyptische consu-
laat op mijn paspoort zodat ik niet in Egypte mocht verblij-
ven»
De 20 Februari 1914.8 ben ik per trein vertrokken naar Suez
alwaar ik wilde proberen aan boord te komen van een of ander
schip om naar Europa te gaan. De 25 Februari 19̂ 8 's nachts
heb ik mij door een Arabier naar een Hollandse boot, de "Lit-
terkerk" laten roeien» Ik klom aan boord als verstekeling en
•hield mij schuil op het achterschip.Toen ik ongeveer \\. uur
aan boord was werd ikïiBChter gesnapt door de bootsman.

Ik vertélde hem dat ik als verstekeling in Suez
aan boord was gekomen. De bootsman zei mij toen dat ik beter
over boord kon springen, daar ik anders floor de Politie in
Port-Said er afgehaald zou worden.

Wij spraken toen af dat ik zou proberen om buiten
Port-Said weer- aan boord te komen*Ik sprong toen over boord,
zwemmende bereikte ik de wal en werd staande gehouden door
eep. Arabische politieman.Deze bracht mij per trein naar Port-
Said. Ik werd daar ingesloten op een emigratie-kantoor en
verhoord» Ik vertelde hun dat ik behoorde tot de bemanning
van de nLitterkerkw,Dit kon ik'niet volhouden daar mijn naam
niet op de scheepsrol vo-orkwam.Ik vertelde hun toen dat ik
gedeserteerd was uit Ned.Indie.Dit werd onomstootelijk aan-'
genomen*

Ook werd ik gehoord door de Hollandse consul in
Port-Said» Ook hem vertelde ik dat ik gedeserteerd was uit
Indie. Na tien dagen werd ik aan boord gebracht van de "Slo-
terdijk" en op transport gesteld naar Batavia, alwaar ik;6.
heden ochtend aankwam.

Ik verklaar uitdrukkelijk dat ik nimmer in mili-
taire dienst ben geweest, zodat ik niet als deserteur aange-
merkt kan worden.

Meer kan ik niet verklaren".

Na de voorhouding van zijn verklaring volhardt
hij daarbij en tekent hij deze.

Verbalisanten tekenen hierbij aan dat bij infor-
matie is gebleken dat ASTENDORF vnd. niet in de archieven
van de Adjudant-Generaal voorkomt en dus nimmer als militair
in Indie is geweest»

Door



- 3 -

Door ons is ge constateerde da t ASTENDORF voorkomt op
de monsterrol van het M.S."Johan van Oldenbarneveldt" d, d,
5 October 19̂ 6 en ook daarmede terug is gegaan naar Neder-
land.

Het telegram van het C. M. V. Batavia wordt als bijlage
I bij dit proces -verbaal gevoegd.

ASTENDORP voornoemd wordt met het proces -verbaal van
onderzoek overgegeven aan de Algemene Politie te Batavia
daar hij geen militair is,

En hebben wij hiervan op de ambtseed, afgelegd bij de
aanvaarding onzer bediening, opgemaakt, gesloten en getekend
dit proces -verbaal te Batavia, op 17 Maart

Gezienj .' De Verbalisanten,
Het Hoofd der Centr*Just.Afd.,

de Majoor, • •
W*S« J.W* Huizinga.

g» a»W. Brouwer.̂  ' • • .
w.g. J.H.V.Velthuizen.

AAN
Hoofde.van Politie (2 x)
Adjudant-§eneraal (lx)
K.M.G. (l x)
l archief.
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29 Januari

B. 28102

TI. RD.2
128 en 128»

a £ H K I M
L28a

11 Kov* en 19 Dee.*47*
Ontduiking dienstplicht.

ïer aanvulling van het gestelde in mijn schrijven d.d. 22
Januari 1948 no. 27o4é en in antwoord op Uw bovenvermelde brieven»
moge ik t? nog het volgende betreffende A.Haytsma berichten.

Ben verzoek om vrijstelling van de dienstplicht ten behoeve
van A«Hayt*ma, is bij beschikking' van 18 Maart 194? ̂no.1455 afge-
wezen* Be® werd uitstel van opkomst verleend tot l Januari 1940.
waarbij tevens is bepaald» dat een verzoek om verlenging van uit-
stel niet in gunstige overweging zal worden genomen.

Van enige onregelmatigheid is in deze niet gebleken*

De Heer Districtscommandant
der lijkspoliti*
* L e e u w a r d e n.

Hoofd van de
CBlfBAIE VEILIQHEIDSDJEKST,
namens dezet

3 .G .Crabbendaan.



MIHI3EEEIE VAN OOHLOG
Chef van de Generale Staf
Sectie G J B Veiligheidsdienst
Ho. V-230/48 Zeer Geheim
Onderwerp: Haytema, A.
Bijlagen:

's Gravenhage, 23 Jaw

BUREAU B

•iï

l

Verwijzend naar het eerste gedeelte van Uwe
brieven d,d, 6-l-'48 Ib, 26796 en d.d. 20-11-1947
Kb.25000, moge ik U, /in aansluiting op mijn schrijven
d. d. 13-1-1948 No. V-69/48, mededelen dat bij' onder-
zoek is gebleken dat een verzoek om vrijstelling van
de dienstplicht ten behoeve van Albert HAÏTMA., ge-
boren 5-5-1925, bij beschikking van 18 Maart 1947
ïïb.1455 is afgewezen.

Teneinde voor dit 7.eer belangrijke loon-
dorsbedrijf, waarin met drie ploegen dorsmachines wordt
gewerkt in Friesland, Noord-Hblland en Overijsel (fie-
ringermeer en Hbord-Oost-polder) de gelegenheid te
scheppen een plaatsvervanger op te leiden en daardoor
te voorkomen dat een der ploegen sou moeten -worden
uitgeschakeld, is aan voorneomde Albert Hayteraa uitstel
van eerste oefening verleend tot l Januari 1948, bij
welke beschikking tevens is bepaald, dat een verzoek
om verlenging van uitstel niet in gunstige overweging
zal worden genoamn en dus tijdig in de vervanging
dient te worden voorzien.

gebleken,

Coll-

Van enige onregelmatigheid is in dege niet

Bbofd Sectie G 3 B,
De Kolonel van de Gen, Staf,

P.M.H.Tielens.

AAN
Hoofd C. V. D.
Javastraat 68
's Gravenhage.



29 Januari
, V),̂ >̂

B. 28101

Vlo BD.2
128 G B H E I

10 November 194?.
Klaa» Hogerhuis.
Haar aanleiding van het gestelde In Uw terzijde vomald schrijven

betreffende het op één vergadering der P.v.d.A. te S t. Aima Parochie omtrent
Klaas Hogerhuis, wonende van Haerengweg 592 te St.Anna Parochie naar voren
gebrachte, a»ge ik ü het volgende berichten.

Hogerhuis werd na zijn vrijwillige terugmelding naar hut Depot te
S choonhovee gezonden in afwachting van nazending gubs. van een bealigsing
van de Krijgsraad. Zijn zaak behoorde tot een eer laatste,welke «o7d«B be-
handeld*

Na aljn keuring op 30 October 194-7,waarbî  hij gesohllct w«rd berô den
voor é» tr«pan?heeft hij kans gezien mei e«n drietal anderen ingedeeld te
worden bij een groep tropen-onge3chilcten,dle voor dienst in ̂ ertSerland in

De terugplaatsing en berechting van Hogerhuis wordt thans voorbereid.
Bet Boolft van d*

~ CENTHAIE VEIUGHEIDSDIENSÏ,
_ Heer Districtscommandant namens deset

der Rijkspolitie

J «G •Craî bendâ B.»



MINISTERIE VAN QOKLOG
Chef van de Generale Staf
Sectie G- 3 B Veiligheidsdienst
No. V-219/48 Geheim
Onderwerp; dpi, K. Hogerhuis
Bijlagen;

's Gravenhage 23 Jam

Volgno.

ari 1948,

BUREAU b

In antwoord op het t-weede gedeelte van
'Uw schrijven d, d. 20 November 1947 No, 23000, inzake neven-
vermelde dpi. , moge ik U berichten dat bij onderzoek het
volgende is gebleken.

I HDGERHITIS yrerd na vrijwillige terug-
melding naar het Depot te Schoonhoven gezonden in afwach-
ting van nazending, subs. van een beslissing van de Krijgs-
raad, Zijn zaalc behoorde toevallig tot een dê laatste",
welke werden behandeld.

Ha zijn keuring op 30 October 1947,
•waarbij hij geschikt werd bevonden voor de tropen, heeft
hij - naar thans blijkt, tijdens afwezigheid van zijn
Commandant - kans gezien met een drietal anderen ingedeeld
te worden bij een groep tropen-ongeschikten, die voor
dienst in Nederland in aanmerking kwamen.

Tegen de administrateur van genoemd
depot inmiddels de nodige maatregelen genomen, terwijl
tevens de terugplaatsing en berechting van Hogerhuis e. a.
wordt voorbereid,

Tenslotte raerk ik op, dat t. a. v.
Hogerhuis voornoemd niet is gebleken, dat hij links-erfcreem
georiënteerd is.

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

P.M.H.Tielens

Hoofd C. V. D.
Javastraat 68
*s Gravenhage.
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E H E I M

B. 27646

TI.

128 m I28a
11 Hovwaber «m 29 December 19*7*

Ontdtilklng dienstplicht.

Hiermede heb ik de aer U te b«richt«n, dat mij,
eet betrekking tot de inhottd ran ü* in ïnaufgin» ge-
noemde brievon ran militair* sijde het vclgajade werd
medegedeeld»

. . - ....... -
tet i Jaraari 1948* Dit

......
op l Juli 1946

aa «pfc«in«t
wordt

__ __, m&
flitste' WAUAJute -wft SjUvGBMi

ge». Het Blldt, aijn beide be*te»d tet
dienatpliohtige, waarsêhijnlijk in Ttmfow&.
keuringguitslag.

geb. 14 Juli 1927. wonande Oude
gen. Het Bildt is op 8 Juli 19*7 voor goad

voor de militaire dienst
Bet Hoofd upa de
CEÏÏTRAI& VEIlIGIÏEIDSDIEïföï,

v, namens deaet'

De Beer Dist»i«teeoHm«ndant
der Hijk«polltie
t» L e e a » a r d e a.

J .0 .Crabbendam.



MINISTERIE VAN OORLOG
CHEF VAN DE GENERALE STAP
Sectie G 3 B Veiligheidsdienst
No, V-69/48 Geheid
Onderwerp: Ontduiking dienstplicht
Bijlagen: i

«a Gravenhage, 13 Januari 1948.

BUREAU B

4]j/<!ff
" ' '"

(

In/antwoord op Uw brieven d,d, 20 No-
vember 1947 No, 23000 en d.d. 6 Januari 1947 No. 26796,
Moge ik U het navolgende berichten:

Ie, HAYTEMA, Albert, geb. 5-5-1925, non. Lieve Vrouwenpa-
rochie No.72, ge». Het Bildt, werd aanvankelijk op l-7-'46
ingedeeld bij 7 R, I., later is hem uitstel (geen vrijstel-
ling) van opkomst verleend tot 1-1-1948,

2e, MIEDEMA., Theunis, geb, 5-2-1926. won, Middelweg 163
te St. Anna Parochie, was aanvankelijk op 5-11-1946 inge-
deeld bij 9 R,I., later is hem op gronö van persoonlijke
onmisbaarheid vrijstelling van dienstplicht verleend.

J
W

3e. TJEPKEMA, Siybren. geb, 3-2-1926 en TJEPKEMA, Hendrik
geb. 15-5-1927, beiden wonende te Nieuwe Bildtdijk 668,
gera. Het Bildt, zijn beide bestemd tot buitengewoon dienst-
plichtige, waarschijnlijk in verband met hun keurings-
uitslag,

4«. KONING, Jarig, geb. 14-7-1927, won. Oude Bildtdijk
519 gem. Het Bildt, werd op grond van gijn keuringsuit-
slag op 8 Juli 1947 voor goed ongeschikt voor de mili-
taire dienst verklaard. ' ~

Het geval onder Ie, wordt nader onder-
zocht en bij gebleken onregelmatigheden zal ik U alsnog
inlichten.

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

^Ej
Coll4i|

'

(P. M. H. TIELENS)

AAIT
Hoofd C, V, D.
Javastraat 68
's Gravenhage.
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ft Januari

„

VI. SD„3

3613/47
November 1947

B h 9 i ffl

Vrijstelling van militairen.

Naar aanleiding van Uw netaaavermeld schrijven en ter
aanvulling van mijn schrijven d.d. 80 November 1947 no.
23000 moge ik W het volgende mededelen»

De naam van de "rijke boer*1 is 3ISKZ HATTEMA, geboren
14 Augustus 1891 te Itorwoude, wo^oacle te lieve Vrouwenparochie
no. 72 gemeente "het BUJDff".

21jn zoon, die vrijgesteld Is voor de dienstplicht la
genaamd Albert Haytema»inwonende bij zijn vader, geboren- S Mei
1925.

Haytema la eigenaar en houder van een groot dors bedrijft,
Haytema la te Den Haag wel bekend uit de bezettingstijd in
verband mat het omkappen van het Haagse Bos.

Be zoon Albert ia nog steeds bij zijn vader thuis.
£Ükka Haytema la da man, dia destijds gezegd heeft,dat

hij eerst op de derde dag dat hij in Den Haag was, da juiste
man trof«

De invalide boer (zwak hoofd) ia genaamd: DISK MISDSHA,
een welgestelde landbouwer,wonend» te St.Anna Parochie, Hiddel-
weg no. 183*

Zijn enige zoom ia genaamd: TheBSla l!iedeffiakgeboren 5
9»b*earl IS86. Toor deza zoon was tot Infernaal- toe een ver-
zoek om vrijstelling ingediend, doch steeds werd dit verzoek
afgewezen» Toen heeft JÜedama voor da vieMe maal in beroep
een verzoek ingediend, wat tot gevolg heeft gehad, dat de af-
wijzende beschikking nietig werd verklaard en dat alsnog aan
de zoon van Hiedema vrijstelling werd verleend tot Hel 1948.

Toorta walden mij nog de volgende gevallen ter kennis
gebracht, welke wellicht voor U van belang kunnen zijn.

Anne Kornells Tjepkerna,landbouwer,wonende te Nieuwe Bildt-
dijk 668 onder nieuwe Bildtzijl gemeente het Bildt. Deze boer
heeft twee inwonende zoons, genaamd t Mjberen Tjepkema,geboren
3 ffebnzarl 1926 en Hendrik Tjepkenat,geboren 15 Mei 1927.

21 j zijn niet af gekeurd, doch behoeven ook niet In mili-
tairen dienst. Toor Hendrik is één vrijstelling verleend.

Ouwe Koningjlandbouwer,wonende te Oude Bildtzijl no.519
gemeente het Bildt. Deze heeft een Inwonende zoon»genaamd:
Jarig Koning, geboren 14 Juli 1927. Ook deze moet in het bezit
zijn van een vrijstelling.

let Hoofd van de
De Heer Hoofd Sectie 3 B , CENTRALE VEI3
van da Generale Staf namens deze t
Jullana-kazeme Cllngendaal ['l
te »a ^ G r a v e n h a g e * {

f .G. Orabbendam.



Haar aaaieidiag van bijgesloten schrijven van da C.V.D.&O.25489,
dd.ll December 1947, bericht ik het volgende.

De naam van de "rijke boer", is:
SIKKE HAYTEMA, g eb o r en 14 Augustus 1891 te Ferwoude, wojaende te
Lieve VrOuwenparochi* no. 72 gemeente "het BILDT".
Zijn zoon,,die vrijgesteld is voor de dienstplicht is gejaaamdï

l Albert Haytema,iïiwonende bij zijn vader» geboren 5 Mei 1925o
JK- 't V h

Haytema is eigenaar en houder vaM. een groot dorsbedrijf.
Haytema is te den Haag v/el bekend uit de bezettingstijd in verband
met het omkappen van het Haagse Bos.
De zoon Albert is nog steeds bij zijn vader thuia.
Sikke Haytema is de man,die destijds gezegd heeft, dat hij eerst op

/was &e derde dag dat hij in den Haag^de juiste man trof»

^Be iavalide boer(zwak hoofd) is genaamd:
4:15|Dirk Miedema» een welgestelde landbouwer» wonende t© St.Anna Pa-

rochie,Mi ddelweg no.16%«Zijn enigste zoon is genaamd: Theumis Miedema» geboren 5 Februari1926.
Voor deze zoon was tot driemaal toe een verzoek om vrijsteling inge-
diend, doch steeds werd dit verzoek afgewezen.
•*—- *--•<•* "̂ Tgar-alcli o'ük iiiil dl L ge ml bam-oeit. Toen heeft
Miedema voor de vierde maal in beroep een verzoek ingediend»wat tot
gevolg heeft gehad,dat d« afwijzende beschikking nietig werd ver—

t klaard, en dat alsnog aan d* zoon van Hiedema vrijstelling werd ver-
fleend tot l̂ i 1948»
'"̂'miY' l ^̂ ^ „ „ •̂••-̂ •i-*-u.iiiLJwi.̂ -̂ »»̂ â »̂,fcll,«h,̂ >_̂ _M̂ M,M,_MMM,_.»̂ _.lnn-rn-|ii „n, niirm

Voorts wordt mog de aandacht gevestigd op de volgende gevallen:

Anne Kornelis Tjepkema» landbouwer» wonende te lieuwe Bildtdijk 668
onder Kieuwe Bildtzijl gemeente h«t Bildt.
Deze boer heeft twee inwonende zoons genaamd:
Si jbere*. Tjepkema^geboren 3 ̂ 'ebruari 1926, «n

IHendrik T jepkema, geboren 15 Mei 1927»
gij zijn niet afgekeurd, doch behoeven ook niet inmilitairen dienst.
Voor Hendrik is een vrijstelling verleend.

Koming, landbouwer, wonende te Oude Bildtzijl ao»519 gemeente
Bildt.

Heeft een inwonende zoon genaamd: Jarig Koning, geboren 14 Juli

Ook deze moet in het bezit zijn van een vrijstelling,

BUREAU B
Vol9no.

V. D. 1947. No. 128,a. GEHEIM. 3 - /- 'y<r j|« T\C(\tnêj

Antwoord op i Ow brief dd. ll-12-«47, No. 25489. GEHEIM.
Onderwerp : Ontduiking dienstplicht.

De in ^w aangehaalde brief gevraagde nadere •i"™tttrM"
het vermelde onderwerp,worden U hierbij in twee-voad aangebeden.

A A N Leeuwarden, 29-12 -'47.

het HOOFD van de Centrale Veiligheidsdienst

te « s G B A V E N H A G E . *



MINISTERIE VAN. OORLOG

CHEF VAN DE GENERALE STAï1
Sectie G 3 B Veiligheidsdienst
No. 3751/3752A?
Onderwerp; Hulp bij desertie.
Bijlagen: -—

'S-GRAVENHAGE, 17

'&&-»

BUREAU B

AAK
Boofd Ĝ V.D,
Javastraat 68
'a Cravenhage,

Hiermede moge~ïk U berichten, dat in
November j, l, door de Koninklijke Marechaussee te Leeu-
warden de navolgende deserteurs werden aangehouden:

TJEPKEMA, Meindert, geb, te Het Bildt 19 Nov,1925,
landbouwer, wonende Nieuwe Bildtdijk 859 gem. Het
Bildt, dpi,soldaat van.l2 R,I. Hem werd sedert
Maart 19̂ 7 onderdak verleend door zijn oom RTjep-
keraaf wonende _op Texel;

2e, DE BOER. Bouwe. geb, te Weidum geüwBaardèradeel,
2b Nov,1927, bakker^ wonende Beers No, 21 geauBaar*
deradeel, dpi soldaat van 12 R,I, Hem werd sedert
Mei 1947 onderdak verleend door gijn ewagar 3. de
Haan, wonende No,207 t« Nijehorne, gom. Heerenveen,

In beide gevallen is van een links*
gezindheid niets gebleken.

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

eitr

Typtl^

(P.M.H.Tielens)

IS784 - '47
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•ICHTINGENDIENST
*)NINGÈN.

GEHEIM.
N o10 - w y A

/ »i't

Vo!ffio.

R A P P O R T .

In verband met de inhoud van het schrijven van de Centrale
Veiligtuaidsdienst te ' s-Gravenhage, d.d. 22 October 194-7, No.

betreffende het verzoek om inlichtingen ten aanzien
eetal personen, kan na een ingesteld onderzoek, als

volgt worden gerapporteerd:
Jalle LIJKLEMA , geboren te Groningen 2 Februari 1927, van
roep meubelmaker, wonende te Groningen, Singalweg no.52, komt
uit een net arbeidersgezin. Hi j heeft, na de lagere school,
de Ambacht s se hooi te Groningen bezocht, waarna hij als meubel-
maker werkzaam is geweest. Hij is een nette jongen, die bij
zijn patroons niet slecht bekend staat. De vader behoort tot
de N.H. kerk, terwijl de moeder van huis uit Katholiek is.
Men doet echter zeer weinig aan het geloof. De moeder heeft
een grote mond en is vrij fel in haar uitlatingen. Algemeen
neemt men echter aan, dat het geen anti-militairisten zi jn ,
doch dat de zoon het beroep op de Dienstweigeringswet 1923
heeft gedaan omdat hij niet gaarne naar Indië wil. Dit wordt
hem in hoofdzaak ingepraat door zijn moeder. Omtrent de poli-
tieke gezindheid van het gezin wordt aangenomen dat dit be-
hoort tot de Partij van de Arbeid, echter niet de uiterst link-
se stroming daarvan. Omtrent enige politieke activiteit is bij
dit gezin nimmer iets gebleken. LIJKLEMA bovengenoemd, komt in
de politie-administratie te Groningen niet voor, terwijl hij
geen vonnissen te zijnen laste heeft. - - - - - - - - - - - -

|Gerriet(niet Gerrit) ZIELSTRA , geboren te Groningen 22 Febru-
ari 1927, van beroep chauffeur en werkman, wonende te Groningen
N acht egaal straat no.33, komt eveneens uit een net arbeiders
gezin. Hij heeft na de lagere school afgelopen te hebben, bij
verschillende patroons te Groningen gewerkt. Deze zijn niet
algemeen vol lof over hem. Hij wordt een enigszins luie, gemak-
zuchtige jongen genoemd, die het ook met de eerlijkheid niet
in alle opzichten even nauw neemt. In de laatste Jaren, specia
na de bevrijding was hij werkzaam bij een bakker en deze is
niet ontevreden over hem. Hij is echter in de oorlogsjaren
iets te gemakkelijk aan geld gekomenven is daardoor waarschijn^
lijk ook een beetje gemakzuchtig geworden. Hij is gedurende da
oorlogsjaren veroordeeld wegens diefstal tot l maand tuchthuis-
straf met gratie#lausule. Overigens komt hij in de politie-ad-,
ministratie te Groningen niet voor.

Het gezin behoort niet tot een kerk, terwijl de politie-
ke overtuiging ongeveer in de lijn van de Partij van de Arbeid
ligt. Ook bij hem zal het beroep op de Dienstwelgeringswet
1923 wel in hoofdzaak gezocht moeten worden in zijn tegenzin
om naar Indië te gaan. Omtrent enige politieke activiteit is
bij het gezin nimmer iets gebleken. Men meent te weten, dat
hij reeds een maal ondergedoken is voor de militaire dienst,
doch dat hij daarvoor later gepakt is geworden. - - - - — -

Groningen 22 December 194-7.
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10 November
Ontduiking dienstplicht.

Onder verwijzing naar Uw terzijde vermeld schrijven
heb ik de eer W te verzoeken mij - 20 mogelijk spoedig -
lm kennis te willen doen atellen met é» nanen en adressen

de daarin bedoeld** % boeren uil St.Aüna Paroahie, n,l.
YÏBQ de rijJsre boer die - waexaöhljalijk via S.ediaga - in

alJULvrijstelling van alJULtaire dienst ivad e«-
fcregen veer zijn -zoom en van de invalide boer, die veor
zijn enige zoon geen vrijstelling kon verkrijgen.

berieht teraake zie ik met belangstelling tegemoet.
HBT HOOÏD VAK HE
C3ÖJïKJttJE
nejaen* deze:

De Heer
der Sijkapolitie

J.Q.CEABBfflïÖAM.



MINISTERIE VAN OORLOG •S-GRAVENHAGE '.....2Q...S0Hl$fi

CHEF GrEHERAIiE STAP
Sectie G 3 B Veiligheidsdienst
B©. 3&3A7 Geheim
Bijlagen:- —
Onderwerp: Ontduiking dienstplicht.

>

l'AO^
BUREAU B
?:""f

verwijzing naar het eerste
gedeelte vagrlftr schrijden a. d, 20 November
1947 ïfo, 23000, woge ik U berichten, flat
het mij ,ui«t mogelijk is zonder de namen
van de betrokkenen een onderzoek in te
stellen. %

Zo mogelijk verneem ik daarom
gaarne de namen van de beide inwoners van
SI. Anna Parochie.

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

(P.M.H.Tielens)

.
Hoofd C, V. D,
Javastraat 68
'a Gravenbage.

15784 - '47
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Commissariaat van Politie Leeuwar
BUREAU B

Aan de heer Hoofd van de Centrale
Veiligheidsdienst,
te

* s Gravenhage.

Uw kenmerk Uw brief van

20.11,1947.
Onderwerp: Inl. b et r. E. Odinga,

Ons kenmerk

Eab.2^8
LEEUWARDEN,
29 ïloveraber 1947.

In antwoord op Uw bovenaangehaald schrijven heb ik de eer
U het volgende te berichten:

( Klaas Odinga, geboren te Harlingen, 5 Augustus 1898, ac-
count ant-administ r at eur, zoon van Jochum Odinga en Willemke
Jent j es Hiemstra, wonende Mesdagstraat 21 te Leeuwarden, vestig-
de zich op 7 Februari 1929 in deze gemeente, komende van Harlin-
gen.

Odinga oefent als beroep uit het bijhouden van administra-
ti'én. Personeel heeft hij niet in dienst. 2ijn clientèle bestaat
hoofdzakelijk uit kleine zakenlieden en hotelhouders.

Hij heeft een behoorlijk inkomen, doch gebruikt voor zijn
privé-genoegens nogal wat geld, daar hij zich meermalen aan
alcoholische dranken te buiten gaat. . .

O-D politiek gebied treedt hij niet op de voorgrond. EiJ is
links georiënteerd, doch geen lid van de C.P.ÏÏ. lijdens de oor-

. lof herbergde hij veel onderduikers,

I . Zijn zoon Bernardus Odinga, geboren te Leeuwarden, ^De-
cember 1919, moest in begin; 194-6 als sergeant naar Indonesië.
Daar deze hiervoor niet veel voelde, begaf zijn vader zich naar
het Departement van Oorlog, waar het hem gelukte gedaan te g-ijr
P-en, dat zijn zoon op genoemd departement te werk^werd gesteld,
in plaats van uitgezonden te worden naar Indonesië.Omscreeks
October 1946 is B" Odinga ten slotte toch naar Indonesië verurok*

De namen van bovengenoemde personen komen in mijn admini-
stratie, noch in die der FBA te Leeuwarden, voor.

Zij hebben geen rechtbankvonnissan te hunner laste.

De Commissaris van Politie,

1107 l-5-'W 5000 Druk Jacobs
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Vrij stellingen San militairen.

Hieroede heb ik de eer D te berichten,
aai «ij Ten niet te «ontrolerea zijde werd

l, dat het administratiekantoor
& te l»ewardea (Huizon), «es-
., zijn bemiddeling zou verlenen

L , besiejad «K te worden uitgezonden

Tegen behoorlijke betaling sohijnt Odinga
«al e«n middel te weten on een TriJstelling
te bewerkstelligen, wellieht Tia ««a eontaot
nat «aa ambtenaar van luit Departement van
Oorlog.

Ben rijk» boer au St.Jnna Parochie is
waarschijnlijk »et Odinga in verbinding ge-
treten en daarna naar Den Buig gegaan, waar
hij ««rat &» derde dag Me jtdate mam" trof
aa met aen vrijstelling voor zijn zoon ia de
zak» naar huls terugkeerde.

Ik moge U verzoeken een onderzoek naar
genoemd administratiekantoor en da daaraan
verboadan personen te willen doen instellen
«a mij set het resultaat ia kennis te willen
doem stellen.

HST HOOFD TJ» UK
CEKTHALK
namens deze:

D» Hoer
van Politie



Ia aaaHmitiag op mija mededeliag betref f eade de oageli jk&eid
van handel«a bij het verleaea va& vrij st ellimg<*a aaa militairen beatemd
voor uitzending; aaar ladoaesiB,bericht tk U dat mij ter ore is gekpmea,
dat het admiaistratiekaatoor vaa K» OPIÜG-A» te LEËÜWAEDM(HÜIZDM)!
MESDAöSÏHAAT ao» 21» haar bemiddeliag verlëeat tot het verkrijgea
vaa de geweaste vrijstelliag.

Odiaaa sohi;iat„ teaea behoorlilke betaliag,. wel eea middel te
te,

ÏJïT is' volg erna mij» mejaijÉg^ali'eem mogelijk wawaeer OdiEgax oom-
taet heeft met eea of aadere jambteaaar va», het Pepart eme«.t »

Ifc grond deze meaiag op het feit» aai; de bewuste Doei- hier ia
de gemeeaterwaarvaa met vrij grote zekerheid kan worde* aaagejaome» dat
hij met Odiaga ia ver"biadiag is getredea.zich er over heeft uitgelatea,
dat hij de derde dag dat hij ia. dea Haag was» pas de juiste mam trof»

Het admimistratiekaatoor vaa Odiaga bl ijkt alet zoo heel gtia-
stig beke»d te staaa. Hij voert o. uu ~de admiaistratie voor versehillea-
de obscure kroegea ia l e eu war dea e. d. zakea»

i» 23*
T.D*a0.128 .1947. G e b e i m . 3̂ 8|W
Bovenstaand schrijven aan geboden aan Hoofd C.V»D.
Dit moet al» aanvulling worden beschouwd op het U toegezonden Verslag Openbare Verga-
dering P. v. d. A. op 7 Nov+1947 te St.AnnaParochie,gem. *t Bildt,U aangeboden bij mijn
schrijven dd.10 Nov»1947,no.l28 Geheim. , .. ..

Leeuwarden, U November 1947
F . U . / Volgno.

\
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aamndUtaii^.

Hiermede heb ik 4a aar S te berichten, dat aan fcat
aan o» 7 Kovatfbe* 1»47 ta Sfc.Jknua Patfoeliia gehouden openbare v«r-
gadering van de Partij van da ^«öid door eea lid de vraag werd
gesteld boa bat kwaa, dat ar 20 willekeurig ward o«gegaan a»t bat
verlenea van vrijstellingen aan ailitairen die besteiwi waren voor
uitzending naar Ittdoaesif. Als voorbeeld haalde hij het volgende

Bas rijke boer uit 3 1. Anna Parochie had een zoon, dia naar
India noest . Hij had nog meer zoons, die ook op «a boerderij werk-
za&a waren. De boer ia drie dagen naur Den Haag geweest «n - Tolgen»
zijn eigen uitlatiagea - trof hij de derde dag "d* j ai at e man" met
het geTolg. da| hij aet een rri j s tel l ing voor zijn zoon thuia kwa«.

las invalide boer echter, jaot aleehts één zoon» kon geen
rri j steil ing verkrijgen.

Toorts werd op de vergadering nog naar voren gebracht, dat de
ergernis van da bevolking vaa St.Anna Parochie ernstig wordt opge-
wekt ia verband mat net feit, dat Klaas Hoearhnia . gehuwd en wonende
tem haize vaa zijn atóioon ouders, genaaad Hei t sma» wonende te St.lmia
Paroohie, v.Haereusweg 592, dia desarteur is, regelmatig in bat dorp
iaat verlof koot. De leden van ha t gezin Bei t sma zijn uitgesproken
atMBffiunlstiseh gezind*

Hogerhuis moest het vorig Jaar naar IndiA. doch deserteerde en
dook ondar. In verband mat te zijne huize door de politie gedane
huiszoekingen, waardoor Hogerhuis werd opgejaagd, heeft hij zieh op
aanraden van da familie bij zijn korps (5 fi.T.A.J te Wezap gemald»
Yamdaar werd hij ov«3?gebraoht naar het Bstentiekaatp te Sohoonhovea*
Sindsdien komt hij regelmatig in St.Anna Parochie met verlof, loopt
in burgerkleding met vrouw au klad te wandelen, bezoekt dansavonden
enz, tand jl zijn vrouw vaa Staatswege wordt onderhoud en 0 Hij is nog
niet voor zijn deaartie veroordeeld.

Zowel van reehtse als van linkse zijde te St.Anna Parochie
wordt tegen dit geval geageerd. Tooral da lm het dorp wonende ouders
van aam twaatal ia lodii gas&euvelde milltairan spreken aehende over
kat geval Hogerhuis. •

HE fioge U verzoeken mij ja»t het resultaat van het eventueel
door 9 ia deze gevallen in te stellan onderzoek wal in kennis te
willen doen stellen.

HET HOOFD VAN DE

De Heer Hoofd 3e«tie ni B
ven de Generale Staf
Juliana-kazeme, Olingendaal

naaans deze:
,-



VolgnoKuV

ÖUHEAU O
'/X-//-V?

Op Vrijdag den 7en November 194-? w"erd te fft.Anna Parochie
ia het Volksgebouw aldaar, een openbare Vergadering belegd door
"̂Partij vaa de Arbeid, onder Voorzitterschap van d@ Burgemeester
JJ

f 1 NOK W/-

ACD//J 3 de

"Als spreker trad aldaar op, het twede Kamerlid Evert
e vergadering was door ongeveer 100 personen bezocht,

Be spreker sprak over -het onderwerp: "De Party vaia de Arbeid
•

,

v K"

nrmmVi^MQ •
Zij* redeji werd met zeer ve-el aandacht gevolge*
Er werd gelegenheid gegeven tot vrij debat,waarvan slechts ge-

bruik werd gemaakt door de A.-R.-wethouder der<• gemeente het Bildt,
v.d.pïoeg uit St.Anna Parochie»De3e W«LS het in algemen* zin groten-
deels met de verschillende uiteenzettingen van Vermeer eens»0p
het terrein van de "principiële overtuigingen" konden zij het natuur-
liĵ  niet geheel eens worden»

De vergadering had een zeer geanimeerd verloop.
Aan het einde van de vergadering werd echter door een lid van

e Partij van de Arbeid, de vraag gesteld,hoe het kwam dat er zo
willekeurig werd omgegaan met het verleken van vrijstellingen voor
militairen bestemd voor uitzending naar Imdone.si'4.»

Als voorbeeld haalde hij aan, het geval van een rijke boer
| uit deze gemeente,wiens zoon naar Indonesië moest. Dfce boer ia-
persoonlijk naar den Haag geweest en heeft daar drie dagen verblijf
gehouden» Hij had meer zoons op zijn boerderij» dus bleef hij niet zon-
der hulp zitten. De derde dag trof die boer, volgens zijm eigen uit-
latingen, in den Haag de juiste man, met het gevolg dat de boer
met een vrijstelling voor zijn zooja thuis kwam*Daartegenover staat

j een geval vaa een invalide boer met slechts é"'f n zoon, die geen vrij-
stelling kon krijgen,met het gevolge- dat die jongen thans in Indi*<8
als militair dienst doet»

Kaar aanleiding van deze gevallen bracht wethouder v.d.P^oeg
naar voren, dat hier in St.Amaa Parochie een geval is vaa een
dienstweigeraar,die tot heden nog nimmer is veroordeeld,geplaatst
is*-een bewaringskamp voor deserteurs, doch geregeld met verlof hier
komt en daa tot ergernis van de bevolking hier in het dorp loopt
rond te wandelen»
Dit geval is mij, rapporteur, volkomen bekend en het is mij ook be-
kend dat dit de ergernis van de bevolking opwekt»

§ Het betreft hier de deserteur Klaas Hogerhuis,gehuwd en woon-
| Fachtig ten huize va» zijn schoonouders'â ëi t sma t e ~3t. Anna Parochie,
j van Haerensweg 592. Dit is eem uitgesproken communistisch geaiB.
i Hogerhuis moest vorig jaar naar Indonesië1, doch dook onder en deser-
• teerde»

/"j hij zèch daar schuil hield. Mede tengevolge^hiervan werd Hogerhuissteeds opgejaagd en kon geen rust vinden» Tefcinde raad is fa fami-
lie bij elkaar gekomen en hebben zij Hogerhuis bewogen om zion<j|vrij-
willig bij zijn Korps terug te melden» Dit heeft hij toen gedaan op
9 December 1946 bij zijn Korps het 5e itegiment ^eldartullerie te
Wezep. Vandaar is Hogerhuis overgebracht aaar het ^etentiekamp te
Schoonhoven»
Sindsdien komt Hogetotouds regelmatig,(minstens eenmaal in de veer-
tien dagenX met verlof hier te St.Anna Parochie«loopt in burger-
kleding met zijk vrouw en kind te wandelen, bezoekt dansavonden enz»,
dus leid een herealeventje,terwijl zijn vrouw van Staatswege wordt
onderfeouden»Tot heden is Hogerhuis nog nimmer voor zijn desertie !

veroordeeld.Meerdere malen heb ik de Kon.Marechaussee te Leeuwarden
op dit geval opmerkzaam gemaakt»
Dat een dergelijk geval de ergernis van de bevolking opwekt ia zeer
begrijpelijk en kan aanleiding geven tot meerdere desertie gevallen, i
omdat M publi.k 4. lïdru]£ kr«gt,dat

l



toch miei gestraft wordt» ;
Zoowel ,.-yaa rechts*-,als yaa liakse zijd© met inbegrip vaa. de com-
mumistea wordt t «g e» "dit geval geageer4»
Wij hebben 4a oaze gemeemte reeds twee'gevallen van ia JadoaesiV
gesneuvelde jongeasjwaarvaa de öudera hua joageas ook niet met
plezier hebbea ^ieJft. ve.rt:rekke»*Vooral dergelijke'oudefa-ergere»
zich aaa het igevai Hoger.huis» ; • . .
Kaa hier aiet met eadgej-spoed, door de bevoegde iastaaties tè!gem
wordea opgetredea» Deaertie is toch altijd :a-e,g .»i«a zeer efHötig
mi g dry f, eaivolgeas de^bepaliH.ge» vam Eet Militair Strafrecht,
helt dejv^ywilligfoterugmeldiag vaa de militair zijn strafbaarheid
ai et op, ea ,zeer0zeker.a-iet ia dit geval,aaiig«ziea .het e ea mili-
tair betref^ die" p^ader;'comniuaistise iavloed, staat ea^behoort tot
de aaahaag.^vaa de bekeade professor

•T.' 'rr

I... 23.
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B.209Ï

2230/47 Geheim
B September 1947»

7 Deo.DIylale.

!libbBMr.ïxï
3PDC

188730.

Naar aanleiding raa h«t gestelde in
met daarbij göTOegde lijst TB

7 December Divisis, ̂oge ik U mededelen, .
mentatie van mijn Dl en at de navolgende des
kom» met de aohter htm namen vermslde

t J. G. H., geb. £3 Mei 1985 te ,̂
wonende Tuins traat 163 t» Imsterdaa, prinoipie*
weigeraar ia Ootober 1946*

Lamsjert Jean, ge b, 16 Mei 1929 t* t**̂ *̂
**—»« leider ijzerhandel, wonende te Groningen _
kewrijge *£*, in Januari 194? principieel diewfe.
nar. • • / T'

J .P*, wonende Waarland D 46 t« Harf>;
1946 principieel dienstweigeraar

Het Hoofd ren de
YXXLZOBXÏ
deze i

L.L.ran Laere.

Be Heer Hoofd SeoUe III B
van de Generale Staf
JTuliana-kazeme

l --i
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Behoort bij AOD nr, 20950.

gecheckt bij AOD.
/eerst ter kenninsname doorgezonden)

7
¥ :^S3,ieve genoemd schrijven na
kenni$iame te retaumeren ter

AOD 11.9.47.



. MTHISPERIE VAUT 00ELOG
"l

CHEF VAN DEN GENERALEN STAF
\'

Sectie G 3*%t

NO. : 2230A? Geheim

Bijlagen: l lijat.

ONDERWERP: Desertie,

Haar aanleiding van d^-laatste alinea van
tftr schrijven d.3, ^ Jtmi 19if7, HO.E 15^98.. moge Ik U
hierbij een lijst doen toekomen V5n de deserteurs van
de 7-December Divisie, «elke deserteurs binnenkort in
het Algemeen Politieblad zullen worden opgenomen.

Indien t.a.v. deze militairen in Uwe docu
mentatie gegevens voorkomen zou ik deze gaarne t.z.t,
vernemen.

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

i o/l De Luitenant Kolonel -wnd. Hoofd,

b

(M. P. Kok je)

AAN Hoofd G.V.D..
Javastraat 68,
1 s Gravenhage,

36601 - '46
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September 7.

7506
Augustus 1947.
Deserteurs op lort "Boygenhoek*.

Hieimede heb ik de eer U te berichten dat mij
met betrekking tot de inhoud van Uw terzijde vermeld
schrijven van militaire zijde het volgende werd medegedeeld!

Momenteel verblijven op lort "Buygenhoek" 160 ge-
arresteerde deserteurs, die voor het grootstfe gedeelte be-
reid zijn alsnog naar Indiê te vertrekken* Onder hen be-
vinden zich slechts 6 ê 7 uitgesproken links-extremisten,
die pertinent weigeren naar Indifl te gaan* 2ij zitten ge-
seheiden van de overigen*

Be voormalige commandant was inzake het bezoek
geïnstrueerd en dit vond en vindt nog steeds op vastgestel-
de tijdstippen plaats.

Inderdaad is een poging tot ontvluohting gedaan,
doch daarbij is het gebleven en niemand is ontvluchto

De in Uw aohrijven gen»lei« sttmgun-affaire is
juist en is een gevolg van het feit, dat sommige militai-
ren» toen zij met inse&Bpirgsverlof gingen, hun gehele
uitrusting mochten meenemen* Be Jbrt-eommandant is eehter
niet overgeplaatst naar aanleiding van dit feit, doen om-
dat zijn onderdeel werd overgeplaatst*

Eind Juli 1947 zijn ter assistentie van de Com-
mandant «n voor ds training van hen, die naar Indie wensen
te vertrekken, enige (geen 7) offioieren in het Fort aan-
gekomen.

Van extremist is ohe activiteit op enige achaöl is
tot op heden bij de Militaire Autoriteiten niets gebleken.

Het Hoofd van de
, CENTRALE VEILIGHEIDSDIENST,
-j namens dezes

De Heer Commissaris van Politie L.L.van Laere.
te
AMERSFOORT.



HBISTS2RIE VAÏÏ OORLOG
CHEF VAN DEN GEN.ERALEN STAF

3BHHU&%> Sectie G- 3 B.

NO.: 2740/47 Zeer Geheim

Bijlagen :

ONDERWERP: Deserteurs op
Fort "Ruygenhoek".

•S-GRAVENHAGE, 5 September

Volgno.

.947.
SÊP.J947

BUREAU D

.'r:. (T*, r r :

AAUj Hoofd C.V.D,
pavastraat 68,
''S GBA7ENBASE.

In antwoord op Uw schrijven d.d. 21 Augustus
1947, No. B-20015, inzake nevenvermeld onderwerp, moge ik
U het navolgende berichten.

Op Port "Buygenhoek" zijn momenteel tijdelijk
ondergebracht een löO-tal gearresteerde deserteurs feeën
dienstweigeraars) die voor het grootste~gedeelte fcereid zijn
alsnog naar Indië te vertrekken. Uiteraard is dit niet het
meest loyale deel dercfcl. militairen, hoewel hierbij een
vrij groot̂ antal "zielige gevallen" aanwezig zijn, voor wie
t. a.v, hun desertie verzachtende omstandigheden aanwezig zijn

- Slechts een zeer gering aantal (6 © 7) uitge-
sproken links-extremisten bevindt adch onder hen, die dan
ook pertinent weigeren naar Indi« te vertrekken, doch zij
willen z.n. onbeperkte tijd in Nederland militaire diensten
verrichten. Zij zitten gescheiden van de overigen.

De voormalige Commandant was genaamd Crefcoeur,
J.F. A,, die door de Generale Staf inzake het bezoek was ge-
ïnstrueerd. Dit vond en vindt nog steeds pfeats op vastgestel-
de tijdstippen.

Inderdaad is een poging tot ontvluchting gedaan.
Echter is het bij een poging gebleven en ontvlecht is er
niemand.

De stengun-̂ affaire is juist en berust op het
feit, dat door een enkele troepencommandant insehepingsver-
lof is verleend met medeneming van de gehele uitrusting. De
Commandant is echter niet overgeplaatst naar aanleiding hier
van, doch omdat zijn onderdeel naar Haarlem vertrok.

Inderdaad is de Luitenant-kolonel formaten voor
korte tijd naar Indië vertrokken.

Eind Juli 1947 zijn ter assistentie van de
Commandant »n voor de training van hen, die naar Indi*
wensen te vertrekken, enige (geen 7) officieren in het fort
aangekomen.

Van extremistische activiteit op enige schaal
is tot heden niet gebl&Ëèn.

Het ligt in mijn voornemen dit kamp t.z, t. door
een mijner officieren te doen bezoeken. In geval daarbij
enige bijzonderheden mochten blijken, die voor uwe dienst
van belang zijn, zal ik U nader berichten.

'i!
Hoofd Sectie G 3 B,

De Kolonel van de Gen, Staf,
O/L de Luit.kolonel, wna. Hoofd,

36601 - '46

"(M'.'iMSk~3e)



INLICHTINGENDIENST
<- AMSTERDAM

No. LD. 5607 - 27 - '47

Uw brief: B» 1.17554

Onderwerp: Hulp aan deserteurs.

Bijlagen: geen.

GEHEIM.

Amsterdam, 28 Augu.

Als antwoord op het hierboven aangehaalde schrijven d.d»25
Juni 1947,kan het volgende worden-bericht:

Teunis Jacobus Anton van ELDERT.

geboren te Amsterdam, J51 December 1923» beroep bankwerker,wonende
t.tuv. zijn ouders, Centaura ss traat 9 hs, Amsterdam (N),

bezit de Nederlandse nationaliteit, i s Rooms-Katholiek en werd
op 30 December 1942 h„ t. s» ingeschreven, komende van Diepenveen»
Hij is gehuwd met Hermina Oornelia ERWTENMAN, geboren te Amster-
dam, 2 Februari 1926,bij wie hij een kind heeft en van wie hij
thans gescheiden leeft.
In de administratie aan het Hoofdbureau van Politie, alhier,
komt hij als volgt voor:
23 October 1940,p*v,b„terzake diefstal van geld;
2 April 1942» A*G*Osnabrück, 2 weken gevangenisstraf terzake bedrcg
22 Kovember 1943,P.v,b,terzake bedreiging tegen het leven;
9 Januari 1944,Rechtbank Amsterdam l jaar gevangenisstraf ter-

zake diefstal;
4 November 1946,p,v.b. terzake diefstal.
Bovendien is van hem bekend dat hij gedurende de bezetting in
Schalkhaar een opleiding tot agent van Politie heeft gehad,dat
hij uit militaire dienst is gedeserteerd en het dienstpistfcol
van zijn vader,die brigadier van Politie is,uit diens kast
heeft weggenomen en verkoctht heeft,

Heimina Cornelia ERWTMMAN,

geboren te Amsterdam,2 februari 1926, zonder beroep, wonen de t. h, v
haar ouder s, Du i vel andstraat 27 hs, Amsterdam,

komt niet voor in de administratie van het Hoofdbureau van Po-
litie en van de P. R* A* , alhier.
Zij komt uit een zeer slecht bekend staand milieu en wordt op
zedelijk gebied niet hoog geschat.Zij is communistisch georiën-
teerd, ofschoon niet bekend is dat zij lid is van de G.P.N.

Jan Hendrik Hubertus MISDORP,

geboren te Amsterdam,25 December 1901,beroep los werkman,wonen-
de Duivel andstraat 27 h s, Amsterdam (N),

1000-4-47
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bezit de Nederlandse nationaliteit,belfejdt geen godsdienst en is !
gehuwd met Sientje BROMET., geboren te Amsterdam,3 Augustus 1-893» '

Ofschoon zijn naam,na 1927,niet meer voorkomt in de administratie
van het Hoofdbureau van politie, alhier, staat M1SDQRP zeer slecht
bekend.Hij werd herhaaldelijk door Maatschappelijk Steun afgewe- :
®en en soms wel weer gesteund,doch doet uitgaven die ver boven zijn
steun uitgaan. Ofschoon hij geen groot z war Wandelaar is in de zin .
van grote zaken,kan wel worden aangenomen dat hij zich met bonnen-
handel e, d. besig houdt,
Hij woont sinds 1939 in-een uitgesproken communistische buurt waar

'de bevolking hoofdzakelijk afkomstig is uit woonwagenkampen en, .
gesaneerde achterbuurten» Of schoon niet bekend is dat hij lid is
van de C»P»N* wordt hij als communist beschouwd en het is wel zeker
dat de desertie van Van ELDERT aan .zijn invloed en aan die van zijn
pleegdochter ERWIMMAN te wijten is.

Voor wat betreft de Nederlandse Bond van Militairen zij verwezen
naar de reeds meermalen ingezonden! rapporten over. deze Bond*
Als bekend mag worden aangenomen dat deze Bond d& desertie propa-
geert en mogelijk ook advies geeft aan deserteurs maar het is nog
niet gebleken- dat de daadwerkelijk verleende hulp van enige bete-
kenis is.Het door Van BLDERT verklaarde met betrekking tot het
dienstnemen in de Internationale Brigade kan waar zijn, doch moet
toch met enig voorbehoud worden aangenomen daar bekend is dat Van
ELDERT tamelijk fantastisch is en er vooral tijdens zijn desertie
min of meer "tussenuit" was*

Verzonden aan Hoofd C»V,D„' s-Gravenhage,

K-2.
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BUREAU B

«k 4» n» w «* •** «*» .̂ •f"' *\» S"TnB1™^

Volgno,

*
1 UUGI94;

J3*t eehrijTén van J*t

? Augnatwe 1947, %*tt*fi»mi» Baa Kaatalain, fcmn,
«on. ia&asfélÊ ond«ffa«a)c» het vüiA&nd» wor<3«a veTswld t

Aj^ffggg^> geboren te y«olo 3 Januari
té -ïiroïilftgaa $éla9?if«f 59»

na

. .
on g ApirU 1947 t« Groniag«n we«* «fg«»ohr«Y«n/ naaf. . .

fMQ IQMpf OtfEMI'
j$iSf Eeéit "ia ittf' :ÏB&

tot
1| Aufiu»ttt« 1946, Dit

t*
vaa da Aaand Juni 1947 t» öroni

gctt 6«n paswoort a*n$*Traae«» Bt a«bt«na«f, <tt« faaa
woerd atood, bU^k echt«, dat hij ai «t t* öroali

een pta Terwae»
ia )4«
^47,

y«OaitcL, waa» M 4 ««woon* Itad*

26* • - , - - - _ . . „ til» èiitiie,a<*«xttai!il e«a pa* aarrrro»*, Daar jt£| nog minö«ï-
larlg VUB tooad» Ml ««a ^«%ii« Tan «i ja vtóeï «waflsid
!**« to««t*»minfi irarla^au» tot iiat aanvxagaa yaa b«do«ld«

daarbij aan

werken tij cea ba** ia Franlcti
oa ««n wws iroet f aoo

i« ya* rollti» i« ytlaau «a
^eike plaateen fcij wcmg** woonde- M i« Ter-

ncaen of «ir *b|*wa»0ii l/e et aan voer faet vtr«trekk»n
L*^^..^. .»* »^-. .——— -. taaa» nog aiet t «mg ont-

iaen
d® T olitle*adfldrïfetrati6 te

3 Aiaguatue 1947*

niet votar.

Het bureau-Inlichtingen te Leeuwarden verzocht na te gaan
of aan HAÏÏ KASTELEIN, geb. te Venlo 3-1-1927, wonende
te Groningen, een naspoort was afgegeven. Han Kastelein zou zich
naar Frankrijk hebben begeven om zich aan dejrdienstüli'Oht te

onttrekken. """ :———•••
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t [ - ,31-"200* 5 jBSflfWff ^$£ 15273© t

tri*

Onr e ̂ eljaat lieden, lm
"fort

E&eraed© heb ik d» eer TJ te *boricht"n, dat volfsens ten
ontvangen mededeling de toR standen 9$ H»t w?ort tttyg<*n»0»lEM t*
Haartensdi^, èlwsar on/ïeireey 70 dienst^eigeraars souden. r«rto*irei%
te wensen' aoudnn overlatem»

Onder 4e Yoortwli^s Öom»ndantf iBapitein Cros of Eroeae»

'stesming daarvoor zon. ssljü varleonaa». niet door de Cematt&^ft'ti «Aar
door 3e ¥ftwiit--4ïO3nEi^ndönt« Het navolg aoa sijn geweest.» dst ai. h»t

5 ^detineerd©'» orttvluehiitön» door dé fort gracht ows* te s^emMHl*
Sttitoele vsuï 4*»e manzien. ^ÉoAe»'»0{? T^orivluohtig si^1*»

;Hauat Oïaatrèöko • iialf Juli 1 )47 een dertigtal deserteur»
uit ket Hf>ordeia ira» het Iffiofi to liet fort was iw^eeloteïi, -gouden j

salÉcett o*a» twee geheel' aieu??/e s en«gune ai^n gevoiideR met hou»
deret doeh aondor mmiitie* I3en en anücr sou het vertrek vmm 4e

•ten gerolde heeben geimè« ' -
a nieuw benoemd© Ooacmndant» Majoor ïerrmtesa» aou aeer

. 2mar Indld Trertre^Jcon* ' ' •
TTit ^öpre.ikéa a»t be*o*öker» van hot fort gou

dat deae -» de bezoeker» d«,8 -» practiseH alle
waran georiSnteord, 'terwijl- o01c ipt liet feajgp aölf een eterlte
Honistisch© geest aou b»eraetu . - , .

Sa Eet vortrak van SSaptitoin Gras .of Srosee ;scm de
in liet laföiï» v/él Torbeterd ?Ei4» eja-' üou er tb«aa g^en bemoeit ««e*
worden tec^ïatea* Xn de. itYiSMid .van 31 -Jtó..! 194t «ot3tde?i T
ren in het Itejap »i^n aamgekcoaenaBe redojmn) var ïuin
nldaar wer^-BEJl mi 5 -Biet ^Ö«LO;ÖB^» , • " ,

fk aal het t»p. prî ö steïlen tö moge»
mededeling»» Ü» Juist ktuuien worden

.
ke in of T^mzit dit kamp aioxi, iroréen -§edreven' dan wel
ifc gaarae vaa U-. teg^sjoöt zien»

Het Hoofd

de Heor Hoofd der Af d, UI B
•van de 0eneral@ Staf

g a. y e a. h .



I« D. Amersfoort. D 2 Augustus

*
Onderwerp; Onregelmatigheden in"Fort Rul Jgenhoek"

te Maartensdijk.

Velgno. |J

w 'Tlf "^ Op b°venSenoemd Fort vertoeven ongeveer JO dlenst-
- J? / [weigeraar s, dl t zijn personen welke eerst in Nederland onder de wa-

'ppnon gegaan zijn, maar bij de uitzending naar Ned-Indie gedeser-
fteer d« Aanvankelijk werden zij ingesloten in het forfVoordorp» en
jBlauwkape l u , geme en t e Maartensdijk en daarna gecentraliseerd naar
j^ui jgenhoek» Commandant aldaar was een zekere Kapitein Cros of
Krosse»

Op Rui jgenhoek was het een grote chaos, aangezien er regelmatig
bezoek kwam voor de gedetineerden zonder toestemming van de com-
mandant* Dl t bezoek werd echter door de wachtcommandant toegestaan*
Opmerkelijk was, dat een vrouw van een gedetineerde op een dag$ver~
meedelijk 13 Juli 19^7)op het fort geweest en nadien, de 15e en 16e
Juli 1947 zijn er 5 gedetineerden door over den fortgracht te
zwemmen» Ook de persoon waaraan het damesbezoek was afgelegd.Drfce
ontvluchtte personen zijn reeds weer gearresteerd de andere zijn
nog voortvluchtig.

Omstreeks 15 Juli 19^7 zijn er ongeveer 30 deserteurs uit het
noorden van ons land op het fort ingesloten«Na enige dagen werd er
fouillering gehouden, zowel op hen persoonlijk dan wel in hun bezitt
tingen, o»m« plunje zakken*Hlerin werden_twee^jgloednleuwe sten-guns
gevonden, compleet met houder s, echt er geen minütïe.Dit was in ae~
avond van 17 Juli 19 -̂7* Door <3-e&e vondst zijn de gemoederen dusda-
nig verhit dat de commandant onmiddellijk daarna met onbekende
stemming is vertrokken»Het is niet te controleren geweest of d
mllitaire-politie zich met dit geval bemoeid heeft, hoewel deze wel
op het fort zijn ge we e s t* Daarna werd benoemd de Majoor Termaten,
eertijds Majoor bij de Ge zags troepen te Amersfoort en Soesterberg
Daar deze echter zeer binnenkort naar Ned-Indie vertrekt heeft hij
het commando niet overgenomen.Hierna is niet meer gecontroleerd
wie daana het commando heeft gehad»

Door en uit de gesprekken die gevoerd zijn met de bezoekers van
het fort bleek, dat flpy.g pr^q-y gfifr glien de
toegedaan waren» In het kamp zelf heerste ook een sterke

_ tl sche stroming, wa'ar sohi jnll Jk door de Verbittering der de'lölHie»
"~ ER ~zi Jnnnü^ênTge dagen geleden maatregelen genomen tegen ontvluoh-

ting daar de gedetineerden thans in een ruimte vertoeven dat omge-
ven Is met zware prikkeldraadversperring»
Nadat Kapitein Cros of Krosse weggegaan is heerst er een betere

geest in het kamp en wordt geen bezoek meer toegelaten» Ook de be-
waking is HtïgKÏKXkfeii: uitgebreid zodat er voorzorgsmaatregelen ge-
nomen zij n. Juist in de avond van jjl Juli 19^7 zijn er 7 offieieren
(luitenants en vaandrlgs)op het fort aangekomen, zonder wetenschap
wat deze mensen hier moeten doen.Dit zijn geen deserteurs»

BUREAU B

Nummeri

1947



waar aanleiding van het schrijven van "W d.d. 19 Mei 1947, JMO,
192/-47 v*eheim, onderwerp: "Nederlandse üavenarbelders te Antwerpen",
heb ik mij op 22 Mei 1947 in verbinding gesteld met u.ü«j.ii b.

ue Kapitein uornelissen de Beer deelde mij mede, dat de betref-
fende lijst met namen van havenarbeiders te Antwerpen, op 31 uctober
1946 was doorgezonden aan de udt. der koninklijke Marechaussee, Eaam-
weg 4 te 's-uravenhage, ter onderzoek, daar G-.S.III b niet beschikte
over de personalia der deserteurs.

Met de &on.mrechaussee was overeengekomen,'dat laatstgenoemden
de u.v.B. rechtstreeks zouden inlichten omtrent de resultaten,

kapitein Juameris, Afd.I, bureau JLI-I tsx van de Staf der Konink-
lijke marechaussee deelde mij mede, dat de lijst op l november 1946
van Lr.S.ïII b was ontvangen*

jaij kon mij echter niets omtrent eventuele resultaten mededelen.
up 22 Mei 1946 te 16.30 uur werd mij door de Luitenant n*ller

van Afd.I bovenvermeld, telefonisch medegedeeld, dat nog geen onderzoek
naar de op de lijst voorkomende namen was ingesteld.

Lt.Muller deelde mede, dat met ü-.ö.ïlï b was overeengekomen, dat
laatstgenoemde de namen der deserteurs zou doorgeven aan de Eon. Mare-
chaussee, waarna deze het onderzoek zou aanvangen, tot op heden had
de ion.Marechaussee echter niets van u-.S.IIIb ontvangen en sinds l
november 1946 was de lijst„ter notificatie"opgelegd.

Ik heb Lt.Muller verzocht zich in verbinding te willen stellen
met ü-.S.IIIb en de uitslag van het in te stellen onderzoek ten spoe-
digste te berichten aan het Hoofd u.V.B.

22-5-1947.
B VI.

aanvulling..

Op 23 Mei 1947 deelde de Ie Luitensnt Muller der Koninklijke
Marechaussee mede, dat de gsng van znken als volgt was geweest:

De K.M. had de lijst met namen ontvangen van G.S.IIIb, met
verzoek de nomen te willen nagaan. Hieraan kon de K.M. in November
1946 niet voldoen, d^sr zij niet over de gegevens der deserteurs
beschikte. Hiervan werd G-.S.IIIb in kennis gesteld, die schrif-
telijk aan de K.M. mededeelde, dat ven de zijde öan G.S.IIIb de
gegevens der deserteurs zouden worden verstrekt en dnt in afw*ch-
ting daarvan de Ijjst rorazkon worden opgelegd.

De Lt,Muller had echter tot op heden geen gegevens ven G.S.IIIb
ontvangen, wnsrdoor de lijst w^s blijven liggen.

De L.t.Muller zou zich nu in verbinding stellen met G.S.IIIb en
trachten de ẑ ak zo spoedig mogelijk nf te wikkelen.

Bovenstaande werd besproken in het bijzijn v«n B II,

24-5-1947.
B VI.



Ho:192/-47-Geheim.

Ond erw erp;"Me derland s e Havenarbeiders
te Antwerpen»"

r

rmede, moge dk U HoogldelGestrenge het volgen-
de berichten:

/ \ - ;
f j Oetober;1946, zond ik U, onder d.z.schrijven,

No:336/-4^-Geheim,d.dil7~10-46, een lijst toe, vermcldeade
de namen en adressen iran de aan de Anjwerse haven werkzaam
zi,1 ode Bfederlandse

T\e lijst werd door de dienst van de Heer B*, t e
^werpen op mijn verzoek samengesteld, in verband met een uit
te oefenen controle op deze Nederlanders, aangezien - mede
aan de hand van de destijds binnengekomen berichten van Nico-
verscheidene d f sgrt eur s ̂van hè t. J[e d er land s e lege j, door bemid-
deling van lelërr "der C. P, B. als havenarbeiders te Antwerpen
zouden zijn tewerkgesteld.

De bedoeling faas, dat de op die lijst voorkomende na-
men zouden worden gecontroleerd op één óf ander militair bu-
reau, waarvan ik meende te mogen aannemen-, -dat daar de namen
en verdere gegevens van de deserteurs geregistreerd zouden
zijn.

Tot heden vernam ik evenwel g niets aangaande deze
controle.

Bij mijn laatste bezoek aan de Heer B.te Antwerpen,
informeerde deze naar het resultaat van één en ander, waarop
lik hem - terwijl ik het schaamrood naar mijn kaken voelde .
Jstijgen - moest mededelen, daarvan nog niets te hebben ver-
nomen.

Helaas, valt meermalen te constateren, dat een vlotte
afwerking van stukken en/of aanvragen, door de verschillende
Nederlandse diensten onderling, veel te wensen overlaat.

Wanneer dit euvel zich echter uitstrekt tot een aange-
legenheid als de onderhavige, waarbij een buitenlandse instan-
tie betrokken is, dan meen ik dat wij daarmede wel een zeer
pover figuur slaan.

In verband hiermede, moge ik U verzoeken, alsnog te
willen bevorderen, dat door de betrokken militaire instantie
aan bedoelde lijst de nodige aandacht worde geschonken en dat
het resultaat daarvan mi.1 zo spoedig mogelijk, worde kenbaar
gemaakt

A a n
De Heer Hoofd van de C.V.D.
J a v a s t r a a t , 6"8.

w.



INLICHTINGENDIENST ZANDVQQRT.

No. 2777»

Onderwerp: Hulp aan deserteurs.

G E H E I M .

ÜITCEBOEKT

BUREAU

J/i
Vobno.

-7JULI1947

ACD/

Zandvoort, 5 Juli 1947.

Diïurti:

In verband met Uw schrijven, dd. 25 Juni 1947, No.B. j
1.17552, Onderwerp: Hulp aan deserteurs, is dezerzijds een on-j
derzoek ingesteld en gehoord: Annie van Puijn, oud 24 jaar,
zonder beroep, wonende te Zandvoort, feostverlorenstraat 32/1. j
Zij verklaarde: " Omstreeks begin September 1946, vervoegde
zich aan onze woning Teunis Jacobus van Eldert, die als mili-
tair van zijn onderdeel was weggelopen. Hij diende bij hetzelf-
de onderdeel als mijn broer Jacpb van Duijn, geboren te Zand-
voort, 24 Juli 1928, die als militair was ondergedoken bij de
familie Fintelman, aan het adres Albert Cuypstraat (. het num-
mer is mij onbekend) te Amsterdam.Op zijn verzoek heeft van
Eldert toen één é. twee nachten bij ona in huis doorgebracht.
Hierna heb ik hem in contact gebracht met mijn broer Jacob
Voornoemd. Van Eldert met wie ik nadien omgang had en die ik
dikwijls ten huize van Fintelman ontmoette, was toen, op een
mij onbekend adres te Amsterdam, ondergedoken. Ik heb van El-
dert afgeraden zich bij de "Baarheid", drukkerij in de SpuT̂
straat te Amsterdam te vervoegen, omdat hij vrijwilliger was ^
en toch niet geholpen zou worden. Van Eldert is toen toch naar
de "Waarheid" toegegaan. Nadien heb ik met van Eldert gebroken,
omdat hij mij bedrogen had. Hij was namelijk gehuwd,hetgeen
hij mij verzwegen had.Of mijn broer zich bij de "Waarheid"
heeft vervoegd, is mij niet bekend. Ik heb nimmer iemand daar-
heen gebracht of gestuurd."

Opgemerkt zij, dat bij schrijven, dd. 12 November
1946, door Se Cdt.Doorgangskamp No.l,4fd. 1., te Muiderberg,
de arrestatie wegens desertie werd verzocht van v.Duijn.J, ge-
boren 24-7-28, soldaat, adres Kostverlorenstraat 32 Zandvoort.
Na herhaald onderzoek aan genoemd adres, werd genoemde v.Duijn
eerst op om omstreeks 1$ Januari 1947, ziek op bed liggende
in zijn woning aangetroffen. Hij was toen in het bezit van een
ontslagbewijs, gedateerd 19 November 1946. Desgevraagd deelde j
opgemelde Commandant mede, dat het verzoek tot arrestatie van j
v.Duijn als vervallen kon worden beschouwd.

Bij nader onderzoek bleek bedoelde Finkelman, te j
zijn genaamd: Pieter Finkelman, oud ongeveer 35 j aar, van be-
roep bootwerker, joon van Ëart Finkelman en Cornelia Petronél^
Maria ZAAIJER. Hij is gehuwd met A. Sebregt;s.

I.D. ZANDVOOHT.



ï/X''
SS Juni 7.

Hulp aan deserteurs*

Hoor de deserteur der Koninklijke Landmacht VAN
Jaeobus, geb. 31 December 1923 te Amsterdam, wonende

Centaurusstraat Ho. 9 te Amsterdam (Tuindorp Oostzaan), thans
ingedeeld bij het Ie Kederlandse Doorgangskamp voor Militairen
te ttuiderberg, werd o. a, de navolgende rerklaring afgelegd:

* Xk kreeg ( September**) ctober 1946} de raad mij te Ter»
roegen bij *De Waarheid" drukkerij in de Sïpui straat te Amsterdam,
Ik ben daar om inlichtingen gegaan» Mijn naam werd opgeschreven
en ik werd gestuurd naar de Bond van Militairen in de I*innaeus~
straat Ho. 43 te Amsterdam* Hier werd ik ontvangen door een per-
soon van middelbare leeftijd, klein van postuur, me* awart strak
achterover gekamd haar, naam is mij niet bekend* Deze vroeg mij
mijn naam en waarom Ik wilde onderduiken enz. Rij vertelde mij,
dat ik geholpen aou worden aan burgerkleding, geld en bonnen,
do oh dan moest ik lid worden van de C.P JJ. Terder zou ik dan via
België naar frankrijk gestuurd worden en zou daar dienst moeten
nemen in de Internationale Brigade. Hoe ik over de grens kwam
kon hij niet vertellen, maar ik zou langs verschillende adressen
gebracht worden en uiteindelijk in Frankrijk terecht komen. Ik
weigerde echter, daar ik geen lid van dé C .P .N. wilde worden en
«ék niet JU vreemde krijgsdienst wilde treden. Doomnijn weigering
wilden zij mij niet helpen."

Uwer informatie moge ik U nog mededelen, dat de
echtgenote van van Udert > Hermina Cornelia Erwtenman een felle
communiste zou zijn evenals haar moeder en tweede vader, genaamd
Misdorp. die tevens een groot swarthandelaar zou zijn» Be ouders
van H. c. van Sldert-Erwtenman wonen Buivelandstraat Ho. B? te
Amsterdam .

Ik moge tl verzoeken naar het hierboven vermelde zo moge-
lijk een onderzoek te willen doen instellen, met de resultaten
waarvan ik gaarne in kennis zal worden gesteld.

! Het Hoofd van de
j' CENTKALB VEILKSffllDSDIMST,
',;, namens deze:
f

Se Heer Hoofdcommissaris J.6.(krabbendam,
van Politie
te AMSTERDAM.

Coll.:
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Hulp aan deserteurs»

de deserteur der Koninklijke Landmacht
Teunla Jaeobua, geb. 31 December 1923

Amsterdam, wonende Centauruastraat Ho. 9 te
AH SL

, .
Amsterdam, thans ingedeeld bij het Ie Nederlandse
Doorgangafcamr voor Militairen te Moiderberg, ward
o. a» de volgende verklaring afgelegd:

ben toen (eind Augustus * begin September
1946) «eer weggelopen en ben gaan slapen bij Tan
Kostrerlorenstraat Ho. 52-1 te Zandvoort. Hese ran
Duyn ww ook bij onze Öwtpagnie geweest, zodoende
kende ik zijn adres en was ook ondergedoken. Hier
leerde ik zijn zuater, Annie van Duyn kennen. Deze
gaf mij 4e raad Hij te vervoegen bij «Be Waarheid*
drukkerij in de Spuistraat te Amsterdam. Zk ben daar
om inliohtingen gegaan."

Bc moge 9 verzoeken naar het bovenstaande
een onderzoek te willen doen instellen, met de
uitslag waarvan ik gaarne in kennis zal worden
gesteld*

i Het Hoofd van de
,j CENTBALE VEILIGHEIDSDIENST,
^ namens deze:

&e Heer Korpschef
der Gem.Politie
te

J.G.Crabbendasu

Ooll0;



COMMANDANT
DER

KONINKLIJKE MARECHAUSSEE

Afdeellng, I

ÜLitt E 29 Ge
w.' O 60-2909
Onderwerp

Deserteurs.

VGRAVENHAGE 2 O
Roomweg 4
TcJeEoon No. 183885

1 JUNI W

lyp=:
coll

Ingevolge opdracht van de
Chef van de Generale Staf bericht ik U,
dat op de lijst van havenarbeiders van
vreemde nationaliteit te Antwerpen dd.
24 September slechts de naam van èèn
Nederlandse deserteur:,der Koninklijke
Landmacht voorkomt, nl.

+ KOOLEN, Adolf, onder nr. 8128 op blz- 3
van genoemde lijst*

De Generaal-Majoor ,
Commandant der Koninklijke Marechaussee,

o/l De Luitenant-Kolonel,
Chef van de Staf ,

TT/ .G.F .A. van "lalt Mei je r .

rfi

A A N :
Hoofd Centrale Veilig

Javastraat 68
1s-Gravenhage.

idsdienst

1ZOB2 - '47 - K 1000
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u l l -18 Jaai

S«K* 17401.

Sa* ff «2»

17 ©«tolwar
IJfcaariam*» wertasaam ia
&é haven nnm Antwerpen*

Siaar aanleifling van borenrerffleld schrijven de« l
ik ÏÏ mede t dat bij controle te gebleken, dat van de
namen der ffaderlandse iarenarbeiders fa Antwwrpan, . '
waarvan een lijst bij T?w sehri jvoa was gevoagd, slecht s
4é& naam overeenkoat met die van een deserteur der
ninili jkö IjandBacht en wel t . i( ,
8128 gQOUSH^jtdolf, wonende Langebeeldekewastraat 153

. ' .- f '
HET BOOPD VAN DE CEHTRALE

De Heer B.Wijlhuiaen»
f4 '

' ' naiirens deaö i



Ta»
CHEF VAN DEN GENERALEN STAF

No :

Bijlagen : X

ONDERWERP :

Hierbij nog» ik U dooaUiillBliiii e«n rapport
van verhoor opg«a»akt do«r mijn administratie»

Ut «irk hierbij opt dat d* adreaBea ia Oren*
gra dtzorzijds aan de @oatwadaat Koninklijke Mareoba»»-
see zij» doexgegirren,

YoorlB bericht ik ü, dat deaerzijds uiter-
aard generlei tftseggiiag ia gedaan, doe& dat ?•*&»&*
eerst naaem genoead heeft, nedat hem was uiteengeaet
det deso saaie niet rerreléd leem worden. Ia verband
hiermede noge Ik U veraoek»n van de ge0rr«sie inzake do
ïem. Loof lang oen bescheiden gebruik^ te willen naken»

Hot Hoofd van de Sectie G/11,1 B,
de Kolonol van do Oom, Staf,

Aam Heofd Centrale VoilighoiCadionat,
Javaatraat 68,
Te-Gravenhago*

,v) 36602 - ' 46



G m B.

Ho. 1605 - Zéér Geheim,

R A PP O R T

v De soldaat stephanus Jofaannes JJKUKKW. geboren te Rotterdam de
2?e Maart 1925 en thans ingedeeld bij de Kadercoapagaie, Sehool Vérnin-
dingatroepen, Hieuwe Aletenderkazerne, alhier, Ter klaarde;

"He ben principieel Katholiek, zoals ook mijn ouders* He ben
zeer Beker geen anti-militairist, maar beschouw Indonesië als een geheel
apart land, «aar wij Nederlanders geen militair apparaat mogen hebben.
Volgens art* 192 van de Grondwet kan men ons ook niet verplichten naar In*
donesie of mar dan ook te gaan, ter vervulling van de uil. dienstplicht.

Ik acht de wijze, waarop bedoeld artikel is gewijzigd als on-
wettig. Deze mening is ook die mijner ouders.
Meermalen is bij mij thuis deae zaak besproken, onze bezwaren zijn van re-
ligieuze aard. Wij zijn niet in enige organisatie en hebban niets uit te
staan met de "A. N. V. A." of de "Vredestichters". Pootjes is ai j Jttrsoon-
lijkr onbekend, wel heb ik meermalen over hem gehoord, "ik vind hem een
zeer onsympathieke figuur, hij ruit de jongens op en tracht zelf op de
achtergrond te blij ven.

. Tijdens mijn inschepingsverlof kwam ik door de familie LEEH,AH»
-Walchersoheatraat 12 b te Rotterdam in oontaot met een varkensfokker,
Aria van der MARK.geboren 27 November 1895 en wonende te Kethel, Kerkl,49»
De heer LÊ iAÜKi'is in gemeente-dienst te Rotterdam als brugwachter. Deze
familie is Sederl. Hervormd en is kerkelijk. Het zijn vrienden van mijn
ouders en buren. Zij hebben de&elfaé~denkbeelden als mijn ouders ten op-
zichte van (Dndonesie, doch zijn ook niet aan enige anti-iil. organisatie
verbonden»

Bij v. d. MARK heb ik gewerkt bij het verzorgen der varkens. An-
der personeel was er niet, alleen drie zoons en een dochter. Van deze
v. d. MARK kan ik niet verklaren, of hij meerdere malen onderduikers herberg
de. Deze familie was protestant (welke Kerk weet ik niet) en bezaten een
bijbel. Ik heb echter nimmer gezien, dat één der gezinsleden naar een
kerk hing of dat uit de bijbel werd voorgelezen,

Van der MARK wist, dat ik was ondergedoken, doch bemoeide zich
daar niet mede. Bij heeft mij dan ook niet opgenomen om mij aan de mil.
dienst te onttrekken, maar om een knecht te hebben. Ook de familie LES£-
LATG- wist van mijn onderduiken en gaf daartoe dat adres aan mij op,

Van der MARK bemoeide zich alleen met geldverdiehen, politiek
liet hem koud; Tijdens «d. jn verblijf bij v. d. MARK heb ik alleen voor de
kost gewerkt. Bijzondere personen heb ik niet bij hem gezien, het waren
allen handelaren en boeren. Ik weet zeker, dat hij niet is aangesloten bij
enige anti-adl. organisatie. POOTJES kent hij niet eens.

In November 1944 heb ik te Zwolle tijdens mijn verplichte werk-
zaamheden voor de arbeidslnzet een Rotterdaase architect ontmoet, genaamd
EESERCTg . wonende te Rotterdam, Pleinweg 156 of 157 of 159. Ik was tij-
dens de. Hovenber-gazzia* s opgepakt en naar Zwolle overgebracht. Door deze
LKtWHJJIS werd mij tijdens mijn verblijf bij v. d, MIRK aangeraden naar Qro»
rningen te gaan? daar was het veiliger. Door een onbekende ben ik in Hor,
'1946 per motor naar Groningen gebracht en kwam aldaar bij J. van BÏÏITES»

k v. i'V̂ 011* Uuldersweg 104, terecht. Deze onbekende woont in Groningen en is een
i bekende van LEyflBIMK en van BUTEBB, Deze laatste drie zijn anarchisten.
Daar ben ik achter gekomen toen ik bij van SUITES in huis was. Deze tracht
te mij op allerlei manieren tot zijn denkbeelden over te halen. Doordat
ik echter gelovig Katholiek ben, kan ik natuurlijk de atheïstische leer
van hen niet aanvaarden.
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Of LyHilB en v. BD1EBS daadwerkelijke steun aan onderduikers
•verlenen, kan ik niet verklaren, naar ik acht het wel waarsehijnlijk.
Voorheen heb ik nooit geweten, dat LKIMÜIE anarchist was. Bij v. BütEER
kwamen nogal eens geestverwanten van hem, ik hield mij echter afzijdig en
hen zo spoedig mogelijk weggegaan en kwam toen in de melkfabriek "Dé Hij-
verheid" aldaar. Van mijn onderduiken heeft daar niemand ieta geweten*
In Groningen hel» ik nog kennis gehad aan een meisje. Deze wist ook van
mijn toestand en wilde mij helpen verbergen. Dit laatste deed ei j alleen
uit menselijke overwegingen en niet uit enig principe. Het bedoeld meisje
heb, ik' geen relatie meer.

Ik heb U dese gegevens verstrekt, betreffende de familie LBEELARG-
omdat U voor hen straffeloosheid hebt toegezegd."

c , '»
(11-6 -



Inlichtingendienst
HOOFDCOMMISSARIAAT

VAN POLITIE
UTRECHT

GEHEIM.

UTRECHT, den 16

Bijlagen:

Bericftf op schrijven No. B.-.1.63? 4
5 JuniJ947.

Onderwerp: Bureau Interr
Blauwkapel.

w

ff t i 9 n a T -

Nummer

D.lum:

BUREAU B ï
: j

1
/ƒ-/-'«? 1

•' i

In antwoord op Uw bovenaangehagld
schrijven, dee ik U hierhij een desbetreffend
rapport toekomen, naar de inhoud waarvan ik
kortheidshalve moge verwijzen.

De wnd. Hoofde
\

issaris van rooi i t ie ,

de Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 63
1 s G- r a v e n h a g e .

Jov. 45. 2000 ei.



inlichtingendienst GEHEIM,

r. UTEECHT.

A/5 ïïo. 584 '47

H A P P O E T .

Naar aanleiding van het schrijven van de Centrale
Veiligheidsdienst No. B 16834, d. d.. 5 Juni 1947, betreffende
"Bureau International A nt jjyjJJ^axUi^^ fan het na-
volgt nflê worden gerapporteerd : *»

Voor het juiste begrip "Blauwkapel" dient het volgende te
worden opgemerkt. Onder dit woord wordt verstaan een buurtschap,
een (niet meer in gebruik z i jnde) halteplaats van de Nederland-
se Spoorwegen in de lijn Utrecht-Hilversum en een for t , waarin
thans ^e se r feLUff s va n de J^edJ^vjjsóf zijn ingesloten. Al deze
plaat së~n z 13 n ge Ie ge n in"™3egenieente Maartensdijk.

De buurtschap Blauwkapel, bestaat uitsluitend uit de z..g.
Voordorpsedi jk, waaraan een tiental boerenhof steden en enige
tuüfherswoningen gelegen z i jn . De bewoners hiervan en ook diegener
die er eventueel voor 1940 hebben gewoond, zi jn volgens de plaa'
selijke politie geen van allen personen, waarvan geacht kan
worden, dat zij aangesloten zijn of waren van enige anti-mili-
tairistische vereniging en bovendien niet in staat worden ge-
acht in enige vereniging een leidende of administratieve functie
te vervullen of een "bureau" te houden.

Bovendien zal geen enkele bewoner van deze buurtschap rede-
li jkerwijs als woonplaats "Blauwkapel" opgeven, doch wel
".Maartensdijk, post G-roe ne kan" of hoogstens "Blauwkapel, post
"G-roenekun".

f

Dezerzi-jds wordt dan ook aangenomen, dat de adressering van
de brief uit G-enève, als bedoeld in vorengenoemd schrijven, op-
een vergissing berust. Men zal een mededeling hebben ontvangen
dat "anti-militairisten" verblijven in "Blauwkapel" en zich,
waarschi jnl i jk door gebrek aan kennis van de Nederlandse taal,
niet gerealiseerd hebben, dat het hier een detentiekamp betreft»

Van een andere kant bezien, kan men in G-enève de opgave ge-
kregen hebben van een persoon, die werkzaam is voor een of an-
dere anti-militairistische organisatie, bij welke- opgave mis-.,^^^^^
schien de vermelding stond "verblijvende te Blauwkapel", welke"***
toevoeging evenzeer op grond van de taaimoe ili j kheid als "woon
plaats" is opgevat.

Deze laatste veronderstelling nu, kan tot op zekere hoogte
gecontroleerd worden. Hieronder volgt dan ook een opgave van
de huidige en voorheen in het fort "Blauwkapel"

'dienstweigeraars, met, voor zover 'bekend, enige nadere gegevens
G-een der genoemae personen komt in de administratie van de
Utrecht voor. Ook niet de in Utrecht wonende Van HOORT, van
wien overigens ook niets ten nadele is gebleken. Wellicht be-

schikken



-2-
schikken. de betrokken plaatselijke Inlichtingendiensten over na-
dere gegevens, . . < • • •

AMSTERDAM; . ' • ;-

BEEKMAN, Pieter ffraderik, .geboren' te Amsterdam 13-2-25, Kamper-:-.
f oelieweg 43, [^ ^ %'"v^x+eC 61^*- i , - : - r : :s*w,
BERG,. Hendrik van d-env, geboren :te^fi.msterdam 13-5-25, 3chinkelkacle"

_ . . .
BRETTSCHNEIDER,_ -J ohanne s Pe tras, ; ge bor e n .te Amsterdam 14-6.;~22, >,
Pelikaanstraat 6, (Oorlogsyïlt^wil^iger ), (/^ri-^^^'i/jn'j . 'V .':' -
IiODEWIJKS. Ja'n> geb. ̂ -^-Z^iftarlëmmerhoutfeainèn 133 11 '̂(2±^ V
vrouw schreef hem op 12 Juni; jl. een brief, waarin de navolgende

' voorkwam: "No. 13 weet over drie dagen wanneer ,z/fjn boot

X-SPEET, Joha/nnes, geb, te Amsterdam 2-2-25,
'x'^Aft TIJSTERMAN, WTTlem, geb. te Nieuwkoop, Kempenaar straat. 21' III, .". •

U {V-1 ' BEERMAN;. HendriF'Franciscus Maria, geb, te Amsterdam-=22-12-26,
• r ^(\j\r straat 140.1. • ,,. ' ;

APELDOORN; •
•f TTIT DEN BOGAARD, Hendrik, geb. 22-1-25, Zwolseweg 200.j>; ̂  , , .

BEEKBERGEN:
'BRINK. Evert van der, §eb. 5-1-25, Traandijk 55.

BEETGÏÏM:
ALTHIII5, Kemper, geb. te Beetgum 10-11-25, Beetgura No. S. (aan-
hanger van Pootjes)

BELLINGWOIDE:
HONKEN. Jan Heinrioh, geb. 23-9-27 won. te Bellingwolde E 92,

's GRAVENHAGE;
BEEÏÏWKES, Bertus Jonannes, geb. te 's Gravenhage 19-8-26, Gabriè'l
Metzustraat 2FJ
JQUE, Arie van, geb. 7-5-26, Hooftkade 133,

-RAAD, Oornelis de, geb. 21-12-26, P. Rotterstraat 26,
2WAN,_ JöEannes jöseph, geb. te Scheveningen 21-2-25, Soetenstraat 4 :

lDezé--per soon is ge e n pr ino. dienstweigeraar , doch wil uitsluitend
bij de zeemaacht dienst doen) .

<• BIJKERK, Jggofr Re.indert t geb. te Glimmen (Haarlem) 25-7-25, Rijks- .
' sWaa-tweg 38 te Glimmen,

HAART, Thepdorus Jacobua, de, geb. te Velsen 22-1-19, Wel*evreden-
straat 20 (Treedt op als vertrouwensman voor de gedetineerden)

HEEMSKERK;
PEKEL; Joha<nnes Gerardus, geb. te Heemskerk 18-12-25, Rijksstraat- j

-Weg 3$.

HENGEIO:
M'. KEIZER, G, W., geb, te Hengelo 26-4-25, Dr. Schaepmanlaan 43*
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HILVERSUM;

GRüNFELD, Folkert Nioolaas, geb. te Amsterdam 5-4-25,.Egelstraat
NöT 4.(Aanfianger van Poosjes, zijn vrouw verblijft bij een
kapper asn de Spoorstraat No. 43 (?) te Hllversim)

LAREN:

ir G-RAAF, (rijs be r t us Cornelia de, geb, te Laren 30-8-25, Mauvé-
xU' zand 35. -_—^

LEEUWARDEN: . . ' ,

të

/v

k

h
fv"

,̂ WASSENAAR. Dirk, 13-7-25, Ijsbaanstraat 48.

ODOORN;

vw*T- WgSTERHOF. -Luit se n. geb. 13-5-25, Kleindijk D 65.

OOSTEREND .(Eiland Texel);

i .. TIMMER, Oor r ie. geb. te Oosterend 13-9-25, Schoolstraat 18,
$ Cprincipieel dienstweigeraar, Doopsgezind).

ROTTERDAM;
VT PORS, Piet er, geb. te Rotterdam 20-12-25, Milüuxitraat 88 A.

UTRECHT;
,,- 1QQRT» Petrus Johannes van, geb. te Noordwijk 24-11-20, 2e

WORMERVESR ;

RIJS, Jan, geb. te Uitgeest 14-3-25, Populierkade 3

ZAAMSLAG;
BERG-E. P« T» C. van den, geb. te Zaamslag 30-5-25, de &riebe
G 102., >
Nagekomen adressen:
AMSTERDAM: '

ALTHUIS, Thomas, geb, te Beetgum 5-5-25, M. Polostraat 278 III

Voorts:
m^ van der Boom, nadere gegevens onbekend.
Houtman. Deze persoon ontving óp 16 Juni 1947 een brief van
H. MEULEP.MP, Rijksstraatweg G 127, ten Post (G-roningen). Hier-
in werd medegedeeld, dat er kennis v/as genomen van zijn vonnis,
nl. 3 jaar gevangenisstraf. Eén passage was merkwaardig, ze

-J .̂-. - s: luidde .'^.pndagJbebJiejauCor HejLjer en ik het nog ge-" ~ " ' ". .
hiö~~öyêr Bè¥kb«rge"n~"4T en Sohoorr'T^"". Houtman vertoeft thans
in de straf gevangenis, te Scheveningen. H. is "Vlam" lezer.

Utrecht, 16 Juni 1947.



Oorlog,
CHEF VAN DEN GENERALEN STAF

xraxgc seetie o/m B,
N,,; 303T/*46 ~

Bijlagen: Jt
•*»*<" i

ONDERWERP: Nederlandse
Boud van Mjiitaiiea.

VGRAVENH;

p, . ,
L- ^_ \ • >

Volgno.
i^—^X»J4l

l 4 JUNH94/'

r.n •

//- /

Hierbij moge ik U aanbieden een rapport

ram verhoor, opg«naakt door mijn administratie,

naar welks iaboud ik kortheidahalre moe» rerwijzen.

Bet Hoofd T«D de sectie &/m Bt
de Kolonel van de Qea* Staf,

typ: UB

UITGEBOEKT

Aa» Hooffl Centrale VelUgh«idsdienst,
Tecrastraat 68,

U 3 6 6 0 2 - '16
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•ft* 88.

R A P P O H f.

Op 14 ̂ rtl 1947 bob ik M.BJ». na betonen opdracht gabocvds

VAN SLDJffiET . TÏÏKÏI3 JJCOHffi,

gebaren 81 Deoember loss te imeterdam, woaeade (totaarvaatraat »ft« •
t* *wteydo* (Tuinderp Ooetsaaa} tba&a ingedeeld bij hot l» Bederland-
aohe Doorgeagaken? TOOT Militaire* t» Haiderberg, Ai» «ij Aeagefraagd
hot aoyolffleiifflo verklaard*}

-~ "De btn ia November 1948 gebaad a»t Jtasdaa, Ceraelia _
Mija tamelijk is vaa begia «f eaa niet goed geweeet. «UJa vrouw
H.I. kort aa OM bawelijk MA kiad gekregen wat aiet Tan adj wa*. Ook
ia «ij fel eoBMtmiete even«l« haar Mede* «a tweede vad*» emaoad . •
MHIoxpt dia t«raa« MA groot zwvrtaaadolaar iav'ltwar ouAara wonaa
DulTalandBtraat B»* 8» 't* '*Mt*Xft«i» ltt|R rwar «lldo dol ik lid ran
d* O.PJÏ. «tvd «B m»t baar radar aaom «wart «0a handalaa,-ott -raal e»ld
t« Tawllauan. Ik wild* «oat*? in mllitalran dlwwt an hab alj daa ook
al* oorlogsrrljwilliew eHaald. Mijn tron» heatt op all» aoa»lijko
ffianiaraa gatraaht dit togwa to boodoa O.a. door bot aohrijroa-wa brto-
Yoa aoar do Miiitaiw iaataatiaa oa imoria atoaft dat ik oommBiniatiaoat

bad oa bat nat andozoa tromran biold. Zij hoeft aij a»M0ft
dat «ij wel «ou «even dat ik bot oilitairo pak Ja waar uit «ooat trafck»
Oadaaka dom tagaworicing bon ik door bot O.T.w«-b«roaxi op BOA SOA
to ianetazdam toen op 4 ïobniari 194* aangenaaon oa goplaatit bij do
14a Ooayagnto A«A«f* to aeoda. Do oaroto zoo «okoa van ORW oploi*
ding Booht "ik aiot nat tarief t wat ook niat koa, oadat Ik ruat M>oot
doa aot mi ja boon oa biorvoov ia bat «iokojuMtalt^r op do kaaoxw» Ut*
Hiar kvoog ik plotaallng oon talogram waarin at oud t "Trou» •amotig «lak,
ovorkoBat driagoad gonoaaeitt1** Hot talogww waa oadartoakond door adja
aoboomrodar. Ik kzoog toootoondag TOA ad ja Con»aMaat oa, do doktar OM
nat Tarlof to gaaa oa boa aaa* Anótaxdon @«roiad* Hior blook ad j Aat M j»

\a bot gobaal aiot «iok wma, doob dioa aoUda dog aaar BMd» «aa
waar «ij aaa» Bij opfraagd aooft ia d§ kasarao. Hiop hooft «ij

vortold dat «ij aiet» vaa oaa tologroa afwiatf aooAat, tooa ik doa aa-
doroa dog ia d* kasoxao km«% do Oomoaadant «ij op bot xapport rlop «a
b«t blook dat bij Bij Tovdaoat aot tolagroa aalf to hokban latan atr*.
VOB OM wog to koM«a« «VfToao vortoldo aij Mi j, dat bij blarraa aan krijga-
raad «aak eoa aakoa oa dat ik ia avroat goatoM «on' woxdoa* Ik aooet ai ja
aptalloa iaoxdo nakoa «oor ialorvriag bij doa fouriar oa «o» daa ia oom
aol ga«ot woxdoa* Xwdddola boozda ik traa do H.P. dat bot wol ooi jaar
koa dxcroa oor do «aak rwar do krijgovaad voor «ou kanoa aa ik daa «oo
laag ia orroot «m bil jraa. Dit wildo ik ia gooa g»val an bob tooa,
vdér dat ik ia do «ol kwam, kana gotioa OM wog to loopoa. Ik boa oarat
aaar bula gog«aaf doob bob daar aict vortold dat ik waggoloopoa waa
oa aliop atviasolond oakalo dagoa tbuia of bij ooft tomto ia Aaarafbott
Booratrsot Ho» Si dia ook aiet bete» wdat of ik bad Tarief. Zoo boa
ik OOB maaad weggoblavaa. Ik bod iasdddola oaa hrlo* naar mi ja COBoaa*
damt geoobroroa waavia ik govraagd bad, mi J aiot «oer ia do «el to
otoppoa oa dat ik daa graag wilde terogkOMea* ÏQeoog bierop gaaa autwwapd
oa boa «elf naar %oda gogoaji* Hior aag do R*P» mij oa die beeft «ij op>
gepakt oa torog gobraobt -aaar do ka&erna* Be bob tooa tier wokoa ia do
a^af0prangeaio to Steeda g|sotOB« Hioraao; gifig mijn Oónpagaio aaar Haar-
lan oa ik moest aede. la Héja^lin bloof ik ia worarraat, dook mooat dit
ondergaan ia do TOOT vaa Uibt arroat. Kot mi ja trotar wilde'' ik aioa ooa»
tact moer beb&ea, daar «ij. por alo«t de drijfveer wao voor dit bol» ge-
val. Ia Haarlem kwam «ij atoodo aaa 'do kaaerno oa traohtto op all* no«*
gelijke wijao mij to aprokoa to krijgsn.

» 8 * i



- 2 -

Omdat ik dit aoo veel mogelijk vamijdde, vertelde zij aan da andara
soldaten an da verschillende wachtcommandanten, alle mogelijke slech-
te dingen van mij o,a. dat ik bat mat andere vrouwen hield, dat ik
eoummistisch aangelegft «aa enz, Sij maakte het mij zoo lastig dat ik
«eer weggeloopen ban* Nu echter maar twee dagtn* Ha terugkomst ban ik
met'vazwaard arrest gestraft. Mijn Compagnie werd toen overgeplaatst
naar Leeuwarden in afwachting van vertrek naar India"« Ik «ae ook reets
ingafat maar mocht niet mede, omiat ik nog voor de krijgsraad moeat l .
versohijnen. Bc zou dus alleen achter blijven an «aar ergens in arrest
gesteld «orden. Ik ben toen «aar weggeloopea an ban gaan slapen bij
y&n Duyn. Kostvarloranstraat Ho. 32-1, ta Zandvocrt» Deze van üuyn
«as ook bij onae Compagnie gemaft, zoodoende kende ik zijn eAree7 aa
«aa ook ondergedoken» Hier leerde ik zijn zuster, £nnie yan Dyn ken-
nen. Deze gaf mij Aa raad mij ta vervoegen bij "Aa WaarbaïlA* drukkerij
in Aa üpuistraat ta &nste*asm« Ik ban daar om inlichtingen gegaan»
Mijn naam werd opgeschreven en ik werd gestuurd naar Aa Bond van Mili-
tairen in Aa Linaeuatraat Ho. 43 ta Jraatardam* Hier «erd ik ontvang»
door een persoon van middelbare leeftijd, klein van postuur, mat ««tart
strek achterover kekatad baar» naam ia mij niet bekend. Deze vraag mij
mijn naam an waarom ik wilde onderduiken enz. Bij vertelde mij dat ik
geholpen zou «orden aan burgarklaedi&gf geld an bonnen doen dan moest
ik lid worden van Aa C .P «N, Vardar zou ik dan via België naar Frankrijk
gestuurd warden an zou daar dienst moeten namen in Aa Interaationala
Brigade» Hoe ik over Aa grens kwam kon hij niet vertellen maar ik zou
langs verschillende adresaan gebracht «orden an uiteindelijk in Frankrijk
terecht komen. Ik «eiserde echter, daar ik geen lid van Aa C*P*N. «il- r
da worden en ook niet in vreemde krijgsdienst wilde traden» Door mijn
weigering wilden zij mij niet helpen. Ik ban weggegaan en heb toen aane
bij vriendinnen van ^nnia van Uuyn geïnformeerd «ia an «ai Aa famllia
ven Duyn eigenlijk «aa, Bc hoorde toen dat Auaia reeds een kind had
van een Duitsch militair en dat haar vader gedetineerd «as in bat kamp
ta Halfweg» &mie had mij verteld dat naar vader in Zeeland werkte»
Ik wilde toen ook niet maar bij deze familie komen an heb «at rondge-
zworven. Ik alijy af an toe in aan bunker in da Duinen ia Zandvoort.
Op 7 November, na ongeveer 2 maanden ondergedoken ta zijn geweest, ban
ik door da Militaire Politie gaarreateerd. Bc heb al dien tijd ia mili-
tair uniform geldopen an nooit maar contact eobad mat Aa G J?*H. of mat ^
Aa Bond van Militairen.

Anaia van ifrcm heeft mij «al aana @»«a@a dat zij aan adres
had «aar onderduikers mar België werden geholpen, walk adres dit is,
«aat ik echter niet.

Meer kan ik U niet verklaren".

Waarvan door mij ia opgemaakt dit rapport ta 's-Gravenhaga
op IS April 194?»
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Sa.

Bureaa International
tariste Ilaawkapel.

5 Jaai

doe Ik U toekomen een afachrift van een schrij-
ven van Marc«l Henohos en Bené-Henri WUst, 109» Sae de Lau&aaja«
Genève, met daarbij behorende vragenlijst.

let aehrijven waa geadresseerd aan "Bureau Interjaatlo-
nal Antiffiilitariste Bleuwicapel" te Utrecht, «n werd door de
Posterijen aan het fort Blaowkapel afgeleverd» in welk fort de
desertöors vaa de Ie Bi vis Ie ai 3 n ingesloten*

Ik «oge f veraoekea naar het "Bureau International
Antiailitaria te Blauwkapel", een onderzoek te willen doen
stellen, waarvan ik de uitslag gaarne aal vernemen.

Aani Het Hoofd van d e
» Heer Hoof de ommie aria van Politie l, ÖMSBALE

te i l Earaens deaeie 2 a i c H f -



A J 3 G H S I F I

Marcel HBMCH02

Bédaoteur aa Journal de <Jenair«

René-Henrl Wüat

Rédacteur a la Sulaea

10 y» rut da Lauaann«,

SecéYt, data ta tiafera*

Meaai«ura,

la va« d»an« aatiutta ft» aoua condai«oaa pré««ji%t««flt
dans la domaine d«s orgftfliaafiona internatioo&l*», flftas
rouB «erione tréo rtooimaiaaantB aa b i «a Toaloir Hpendra»
«n «a qul oono«rn« rotrt orfianlaaUon, aa aaeitioimatra qat
aoas fioue aoamta permis d« Joiadr* a la préaent».

Nous voae aauriofl» «ré» <gal«m«ot? da nous adraaatr
on «xemplalr» daa atatu-fea Ia votr» orgaaiaatloa at la«
rapporta d'aotiTité d«s aajiéaa 1939 ft 1946» alaai ^aa tout
d» o amen t de o« genr« au»a«p*ifcl« de uottB infavwaaay at

voua aaroit poe allalt d« nooa

aou» «xcaeona du oturorof t dt trarall qu« a» t r»
ftut TOUB oceaaionfler *if t n voua rsmaroiant A*aft

at dé J a ia ee qaeipoarrt* fair* poar aoua, aoua vooa
préaen-tone, Meesiaore» 1'aaattrano» da notr« ooaald«Tattoa
dlatloguét.

T v a H -J

w.g. Maro«l HeTioho». B.H.Wttat* ;

foor eensluidend afschrift.
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Informations demandeee»

1. ïltre Offleiel

2. Slége et adressc dn aeerétariat central.

3. Siègoe et adreseea danÈ-d̂ art̂ es paya

4. Date de fondation, actea de fondatiojat traitée
Bref Historique. • convctitlons

aoeorda
o ore najade»..

5. lat

6* Membres t Gouvernera«nts.» Afisaolataa, Pédératioa^
Comités* En t repris e a pafcli^aae eu prtvées. ». *

7. Autorités dirigeantes t Aee«»bl4*> G®neeil» Bireotion,
OofB

8. Persomialités dlrlgeanto» t

9. financöi 3ouro«s de revenas»

10. Activitéi Bésuüié te l'aotivité recent». De 1939 & 1947*
peur 1947 «:t

12* B« lat i ons ave o l 'O.N. U.

13* Belations ayeo d'autres organlsations Internatiojaslea»

TypiMN
00111 M



van Oorlog.
CHEF VAN DEN GENERALEN STAF

Sectie G/IH. B,

NO.: 1695 - Zeer Gekeild:,

Bijlagen : —3—

ONDERWERP: Internationale
Anti-militairistische Beweging.

's-GRAVENHAGE, 2 Juni 1947.

Yolgno.

Hierbij moge ik U, te Uwer informatie, ia
afschrift, een rapport van een der mij o.lt» inlich-
tingsofficieren, ü,d» 24 Mei 1947, alsmede afschrif-
ten van de bij dit rapport gesloten bijlageö, be-
treffende een Internationale Anti-militairistisohe
bsw6Êt^Q£^^o0n toekomen, naar de innouct iraarvanlic
kortheidsnalve moge verwijzen»

Het Hoofd van de Sectie G/HI B,
Kolonel van de Gen, Staf,

r- ;•: c'AU C
Nunrsmr : j

Daium • i
J/: ~'*/ \

r
. •••

typ: MB
co 11:

.H. Tielens.

Aaa Hoofd Centrale Veiligheidsdienst',
Jayastraat 68,
*s-Gravenhage*

36602 - '46



A F S C H R I F T .
X

Bevelhebber
1e Militaire Afdeling.
Sectie ; • I - C.
Ho. 230/I.D./47.
Onderwerp: Internationale anti-

railitairistische beweging.
Bijlagen: Circulaire,

Vragenformulier,
Enveloppe.

24 Mei 1947.

Z E E R G E H E I M

Ik heb de eer U hierbij ingesloten te doen
/

toekomen een circulaire met vragejifornailier, afkomstig van de
•

Heeren Marcel Henchoz en Renè Henri TNQst, 109 rue de Lausanne,

Geneve, en onder gesloten enveloppe (dewelke ook bijgevoegd)

geadresseerd aan; "Bureau international ant*"rf-iitariste

KLAUwkaper' te Utrecht.

Deze brief is door de Posterijen aan het

fort Blauwkapel afgeleverd, in vrelk fort de deserteurs van

de 1e givisie zijn ingesloten.

, De inlichtingsofficier
bij de 1e Militaire Afdeeling,
de Majoor

w. g. M.P. Kingraa,

AAK: Hoofd G.S. III-B.
's-Gravenhage.



«.. A P S C H R I F T .

Marcel ÜEHGHOZ

Redacteur au Journal de Geneve

Eené-Henri Wüst

Redacteur a La Sittese

109, rue de Lausanne,

Genève, date du timbre.

MessieurSj

En vue d'une enquête que rioua conduisons presentement
dans Ie domaine des organisatipns internationales, nous vous serions
tres reconnaissants de bien vouloir rèpondre, en ce qui concerne vo-
tre organisation, au questionnaire que nous nous sommes permis de .
joindre a la présente.

Nous vous saurions grè, ééalement, de nous adresser un
exemplaire des statuts de votre organisation et les rapports d'ac-
tivitè des annéés 1939 A 1946, ainsi que tout document de ce genre
susceptible de nous intêresser et qu'il vous serait possible de
nous coraraoniquer. -

Kous nous ezcusons du surcroit.de travail que notre
'enquête peut vous occasionner et, en vous*remerciant d'ores et
dèjA de ce que vous pourrez faire pour nous, nous vous présentons,
Messieurs, l'assurance de notre considération distinguèe.

w, g. Marcel Henchoz. R.H,

Voor eensluidend afschrift.;/
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Informations demandées.

1. Titre Officiel

2. Siège et adresse du secrêtariat central,

3. SLeges et adresses dans d'autrea pays

4. Date de fondation, actes de fondation: traites
Bref Historique. conventions

accords
covenants «.., t

5. But

6. fMeaibres: Gouvernements, Aasociation, Pèdération,
Comités, Entreprises publiques ou ̂ rivèes ....

7. Autorités dirigeantea : Assenfclée, Conseil, Direotion,
Ctomite's, Commisslons ....

8. Personnaiites dirigeantes : Brésidents, Vice-Erésident,
Secrétaires, Directeurs,
Dèléguéa ,

9. Pinance» Sources de revenus.

10. Activitè : Hèsumè de l'activitè recente. De 1939 a 1947.
Erojets pour 1947 et 1948.

11, Divers,

12, Relations avec 1*0.H.U.

13. Relations avec diautres örganisations internationales.

.Voor eensluidens afschrift.



* ' - -MINISTERIE van OORLOG-.
C H E F V A N D E N G E N E R A L E N STAF

Sectie G III B.

No. : 746 - Geheim.

Bijlagen : __ . t

ONDERWERP : Desertie»

s-"y~) 'S-GRAVENHAGE, 7 Maart 1947.

C'J'V.

urn:

Velgno.

In antwoord op ïïw schrijven d.d. 26 Februari 1947 No. B-
11023, moge ik U berichten, dat de drie te Herenthals aangehouden per-
sonen zijn genaamd;

—- 1. 3CHBRPEMHUIZEN . Wilhelm Hendrikus , geboren te Amsterdam,
12 Februari 1920, oorlogsvrijwilliger-corveeftr aan de 3® Ka-
derschool te Weert; hij staat terzake zwarthandel gesigna-
leerd door de Politie Amsterdam in het opsporingsregister
No. 1 van Februari 1947;

'—" 2, van HOOF. Franeiscus Johannes , geboren te Teteringen 9 Febr»
1924, oorlogsvrijwilliger-bijkok aan de 3e Kaderschool te
Weertj hij was in voorloopig (streng) arrest inzake diefstal
van levensmiddelen;

— 3. DHIES3EN. ̂ ecdorus Antonius , geboren te Scheveningen 10 Mei
1927, oorlogsvrijwilliger ̂soldaat a. d. 3té J&derschool te
leert: hij onderging voorloopig arrest in verband met een door
hem gepleegde diefstal, en is uitgebroken; zijn ouders yronen
aan de Badhuisstraat 164 alhier? tegen hem zijn uit anderen
hoofde krijgsraad-zaken loopende.

Gezien de geringe afstand tot de Belgische grens en de an-
tecedenten van genoemden wil het mij voorkomen, dat, van eenige hen
verleende hulp uitgesloten kan worden geacht. Mocht te zijner tijd hier-
omtrent nog iets blijken, dan zal ik U alsnog berichten.

Hoofd Sectie G III B,
De Kolonel v.d. Gen. Staf,

: DK,
Coll:-&~

/r

, ( P.M.H. Tielens.)

AAN;

Hoofd G.V.D.,
Javastraat 68,
Vs-GraveHhage,

3 6 6 0 I - '46



26 fobruarl

J. 11023 (TS1IBIM

M. ' Ö-*W*

ïk heb de eer U ts »«ricihtöiif dat mij van betröOT»
bare aljde werd medegedeeld dat op Zondag» 19 Januari 1947»
door de politie te H-ërenthnla (België) onder die geiaeente.

• werden aangetroffen, drie .ïfederla'ndera, die volgens el^n
opgave warea genaamd t
1 * •SG^egpentoaiaen» Willem Hendrik, geboren te testerdam, . • •

12 febriaarl 1920» van beroep chattfföur» wonende te Amster-*
data,' Admir&alsgraoht Io« 38-ï}

2* 'van Hooft Jan Frans, geboren te fetsringen, 9 Februari 1924»
", van beroep fabrieksarbeider»' w-óneMe .te Slnrieken, than0- •

Breda» Yp«laarstraat ïïo. 12f
, !Hieodoori geboren te Scheveningen» 10 Mei 1927»

bediende» wonende te Seheveningen»
• 10* 2* . .

• - ÏÏeae personen» die in bvurgerltleeding waren gekle«fi»
en geen legltiïaatie-^jpiören konden vertoonen* verklauirden
bi| liu» aanhouding» d?jt »ij Op weg waren naar Antwerpen,
aldaar werk te zoeken*

S13 werden door de politi© overgebracht naar
politiebureaia te HereBttealfc» waar zij bii hun nader verhoor
«ouden hebben bekend» ^.esg-rteurs. te zijn. van het Wederlandeohe

x " " : i J J ' ' ' L ' L i '''"'' ' '
zijn op Itoandagf 20 ^aniiari 1947 door de po-

litie overgebracht naar farnbomt» en aldaar ter be£rchikkia$
l?0ateld van den Procureur -de» ffi&aings (offieier van Justitie)»

.Omtrent netleen' verder Eet clese personen is ®9-
bëurd, kan ik- U lieden nog iseen nadere inlichtingen Vörstrekken

Hoewel rekening houdende met de mogolijMaeid,-» dat
U van de aanhouding van genoetade personen reeds op do hoó/rte
iaijt» achtte ik het i^enschelijlc toch een en ander te uwer'"
kennis te brengen.

Bidien bij een eventueel te deaer aake door TJ in-
gesteld ondersoek mocht blijken dat /senoeiadé deserteurs Öoor
«enige1 organisatie bij-'liun.. desertie eenigé s t «u n 'werd ver-
leend r mof?e. ik ïï veraoekon -mij hiervan wel in kennis te
'willen stellen*

Het Hoofd van
aAiasr VBILIG
namens deseni

Aan den Heer Hoofd der Afd* III B
van den Oeneralen Staf
-.JfttitMMücMarMp- •"'-—— J.(ï* Crabbendto

r a v e n & a ge.

coll.j



C. V. D.
Breda, 15 Februari

No; 49/-47-Geheim.

Onderwerp;"Aanhouding deserte irsv'

Volgno.

ACD/ //0

Hiermede moge ik y HoogEdelGestrenge berichten,
dat ik heden van een officieele instantie te Antwerpen, het
volgende vernam:

"Op Zondgg, 19 Januari 1947, werden door de Politie
*e Herenthals(B.). onder die gemeente aangetroffen, drie Heder-
landers , volgens eigen opgave genaamd:
ie..

2e.-

L Je.-

SCHEBFEMHÜIZBK , Willem Hendrik, geb.te Amsterdam. 12 Fe-
bruari 1920, van beroep chauffeur, wonende te Amsterdam,
Admiraalsgracht, Hr:
VAN HOOF. Jan Frans, geb.te Teteringen. 9 Februari 1924,
van beroep fabrieksarbeider, wonende te Ginne ken , thans
gemeente Breda , lepelaar straat , Kr: 12.
DRIESSEN. Thedodoor, geb.te Scheveningen, 10 Mei 1927,
van beroep bediende, wonende te Scheveningen, Logger-
straat,

Deze personen, die in burgerkleed ing waren gekleed,
en geen legitimatie-papieren konden vertoonen, verklaarden bij
hun aanhouding, dat zij op weg waren naar Antwerpen, om aldaar
werk te zoeken.

Zij werden door de politie opgeleid naar het Politie-
bureau te Herenthals, waar zij bij hun nader verhoor zouden
hebben bekend, deserteurs, te zijn van het Kederlandsche leger,

Zij zijn op Maandag, 20 Januari 1947 door de politie
overgebracht naar Turnhout , en aldaaj? ter beschikking gesteld
van den Procureur des Konings. (Officier van Justitie).

Omtrent hetgeen verder met deze personen is gebeurd,
kon men mij te Antwerpen geen inlichtingen verstrekken.

Ter bekoming van nadere inlichtingen dienaangaande, j
heeft men te Antwerpen, op mijn desbetreffend verzoek, getracht
zich telefonisch in verbinding te stellen met het Parket van
den Procureur des Konings te Turnhout, doch ook na herhaalde
pogingen, kon men daarmede - om onverklaarbare redenen - geen
aansluiting krijgen.

Hoewel rekening houdende met de mogelijkheid, dat
de Neder land s che militaire autoriteiten van de aanhouding van
genoemde personen reeds op de hoogte zijn, meen ̂.k toch goed
te doen, een en ander te uwer kennis te brengen.*

A a n
Den Heer Hoofd van den £
J a v a s t r a a t , 6 8 .
's-G R A V E N H A G E.



Volgno.

B/109
BRUSSEL,

Ik zal het zeer op prijs stellen
indien U mij een lijst zoudt kunnen doen
toekomen van deserteurs van het Hederlandaohe
ïiaSfij, die zien volgens uw gegevens in België
bevinden.

D , , —. ,_ „ ,„,
Ur\,:̂ .u U

Nuifuitsr: i

B

Aan den Kolonel Mr. L. Einthoven,
SCHEVENIHGEN

r
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§:.?:.!• /jl>a Breda, 2? December 1946. //l

v*' , /nv
go 14Q6/-46-Geheim.

p: '--•::/.! l p
Onderwerp t "Onderzoek hulpverleeniog L" •" °

aan Ned.deserteurs." I Nummer.
77

..... -

t
Met verwijzing naar d*«.schrijven,d.d.6 December

1946, nummer en onderwerp als nierboven, moge ik U HoogBdel-
Gestrenge berichten, dat ten aanzien van den in vorenaange-
naald schrijven genoemden schoonzoon van den te TurahoutUJ.)
wonenden Carolua Gerardoa MQOHS», bij onderzoek te Tilburg
en te Udennottt7~aet volgende is gebleken:

Betrokkene is genaamd niet SCHOOBS, zooals door mij
vroeger werd gemeld, doch:

Jacobua Johannes S C H O P S ü S, geboren te Udenhout,
20 Februari 1914, van beroep chauffeur-monteur, gehuwd met
Maria Ludovica Mooaen. wonende te Tilburg, Broekhoven»cheweg, i

Hij heeft zich op 51 October 1946, met zijn echtgenoote
te Tilburg op vorengenoemd adres gevestigd, komende uit de ge-
meente Udenhout.

Op genoemd adres te Tilburg bewoont hij een tweetal '
kamers, doch hij vertoeft met zijn vrouw meestal te Udenhout.

Kort na de bevrijding van het dorp Udenhout en de stad
Tilburg, heeft hij zich verdienstelijk gemaakt met het ophalen
van N»S»B.-ers en andere on-Rederlandsche elementen.

Daarna heeft hij als bewaker van N.S.B.~ers dienstge-
daan aan het interneeringsgebouw "St-Odolphus-Xyceum" te Til-
burg.

lenige maanden nadien werd hij aangesteld als hulp-
agent van politie te Tilburg, doch werd bij geneeskundig onder-i
zoek, hiervoor afgekeurd.

Vervolgens is hij als vrijwilliger in militairen
dienst gegaan en wel als chauffeur bij de Aan-en Af voertroepen.

Omstreeks half Bovember 1946 is hij op eigen verzoek
uit den militairen dienst ontslagen en sedertdien is hij te
Udenhout werkzaam bij zijn broer Cornelis SCHOQHUS, die aldaar
een slagerij-bedrijf heeft.

Beide broers gaan vrijwel dagelijks te Udenhout en om-
geving den boer op, tot het verrichten van huisslachtlngen*

Betrokkene staat te Udenhout gunstig bekend en is op
politiek gebied nimmer op den voorgrond getreden.Hij belijdt
met zijn echtgenoote den B»K.Godsdienst en - voor zoover be-
kend - bemoeit hij zich hoegenaamd niet met de politiek.

Van eenige zijnerzijdsche actie, of sympathie in Gom-
A a a monistische richting, is dan ook nimmer iets gebleken*"......
Den Heer Hoofd van den C.V.D.
J a v a s t r a a t , 63. 1.
<s-G S A V E H H A G E .
•c s s s; »c v v a ss s e K s s ac K » c e * • •



.̂., \ C.» V. D. Vriezenveen, 12 December
Br.No.139/46~Geheim.

Onderwerp:"Stenn aan gedeserteerde
militairen."

(&t-̂

Bijlage : I1 Eén afschrift. "

Hiermede heb ik de eer U Hoogüdelü-e streng e beleefd
het volgende te berichten:

Tijdens een bezoek, hetwelk door mij op Donderdag,
l^ December 194-6, werd gebracht aan den Brigade Commandant der
Kon.Marechaussee te Oldenzaal, werd mij inzage verstrekt van
een brief, waarin aanwijzingen^yfeoïfkwamen ten aanzien van het
verstrekken van hulp aan gedeserteerde militairen. Uit het be-
geleidend schrijven bij dezen brief bleek mij niet, dat aan Uw
dienst een afschrift was gezonden.

Zekerheidshalve is door mij een afschrift van dezen ̂
brief vervaardigd, hetwelk ik U.H.1S.G. hierbij doe toekomen.

J.

A a n
a Heer Hoofd van den

C, V. D.

's-GRAVSNHAGE.



Mil, Af deel ing. A F S C H R I F I .
strict Zuid-Holland. öorinchenij l November

VEKKLARIKG van GOBIUS DB SART, H.

Samen met soldaat Witt.J, van onze compagnie en van Hos-
sum H» van de 4e Schoolcompagnie Pioniers zat ik in een cel
en we hadden een afspraak gemaakt om uit te btreken.

In de cel naast ons zat een Sergeant Wensink A,H. en hem
gezegd, dat we gingen uitbreken. Sergeant Wensink heeft ïhns
toen gezegd, dat hij zelf vier maanden gedeserteerd is ge-
weest en dat hij zich zelf gemeld had. Hij had f.l^OO.--. op-
gemaakt, waarvan hij f.430.-. had geleend aan soldaten en
korporaals. We hebben hem toen gezegd, dat we naar Utrecht
zouden gaan en dat we van plan waren Maandag, 4 November 1946 /
weer terug te komen. Als het mooi weer was zouden we echter
eerst nog naar Amsterdam gaan. Toen vertelde sergeant Wensink
In Amsterdam weet ik een adres waar ze jullie helpen zullen.
•In de Linnaensstraat 4̂  Amsterdam Oost is een Bond gevestigd
waar ze ̂jul-lie helpen aan bonnen, geld, onderduikadressen en
misschien aan werk. Hier worden ook jongens geholpen, die
niet naar Indië willen.

Woensdag, 30 October zijn we met ons driean uitgebroken,
Witt en van Rossum zijn weg, maar ik ben denzelfden avgnd
weer teruggekomen.

We hadden afgesproken Maandagmiddag, Woensdag, 4 Bbvembei
bij elkaar te zullen komen tusschen 2 en 2.30 uur te Utrecht
Vleutenscheweg 30?bis, waar een tante woont vun fiossum H.

Meer heb ik niet te verklaren»

w.g, G-obius du Sart.

CVoor eensluidend afschriftVoor eensluidens afse. rift,
De Kapitein-Adjudant, De Luitenant-kolonel,
w,g. J.H.Kalse. w.g. W.G.F.A» Van Walt Meijer.

Dep6t Pioniers
Commandant.
Gilse.Ko.3934.
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A f S Q H R I g T*

2e Mil*Afdeeling (Jorinöhem, l November 1946.
Diatriöt zuid-Holland
6e Compagnie ÜJff* ^

Y E R g I. A R I K „Q ftOjBIüa. dm SARgt H.

Samen met den soldaat „Wl̂ te. ..... JTft van onze Compagnie en van
Rosaum H» van de 4e Sohoolcompagnxe Pioniers zat ik in een eel en
we hadden een afspraak gemaakt om uit te breken»

Ia de oei naast ons gat de sergeant Wenslnte. A «H.
Be soldaat van Roesum heeft tegen sergeant wenaink gezegd,

dat we gingen uitbreken,
Sergeant Wenaink heeft ons toen gezegd» dat hij zelf 4 maanden

ia gedeserteerd geweest en dat hij zich zelf had gemeld. Hij had
f,1500.~ opgemaakt, waarvan hij f*43Q*~ laad geleend aan soldaten en
korporaals. We hebben toen gezegd, dat we naar Utrecht zouden gaan
en dat we van plan waren Maandag 4 Nov. weer terug t« komen» Al» het
mooi weer was, zouden we dan echter eerst nog naar Amsterdam gaan*
Toen vertelde sergeant Wenalakt
"ïn Aigterdeja woei Ik een adyes waar ze ullie zullen helen* Cn 4»

4T3i Asistordâ i Qeat ̂ a een "bond j;evestiM waar ge jullie
zullen helpen aan bonnen» ffi ld» onderduikadres en miasohien werk. Hier
worden ook ̂ on̂ ena ĝ oiBen dĵ e niet nn«ar Indi» wallen*.

Woensdagavond 30 October, zijn we met driefcn uitgebroken, Wi|te
en van^RosauB zijn weg» maar ik ben éengalfden avond weer teruggeko-
men^ we hadaen afgeaproken Maandag-middag 4 Hovember bij elkaar te
komen tussohen 2 en 2*30 uur te tftrecht, Tleutensoheweg 307 bis, waar
een tante woont van van Ros gumt H+

Meer heb ik niet te verklaren»

w. g. H.Sobius du Sart.



J
CHEF VAN DEN-GENERALEN STAF

' -
Afdeeling: UI f

NO.: 503? StóeSa»

Bijlagen : f

ONDERWERP : HAft. Bond Yan

-r
's-GRAVENHAGE, . 1946.

ï*r trmr informatie mag* ik ïï» in af i
se&rif t* ««B verklaring aaftbie&nt, af,
door «KB soldaat fcaboarewie tot 4* 6e
T.T,, District 2aid-HorLant, 2ft Militair»

Muur éü» iahooi naamra» ik kortheid*-
BOge vePuijsexu

Wélliclrti tta cwerrlo«d* aog« ik v*r-
OwLv (USflS JoAv 3JEL 49*980 ^Po3nES»ÏÖB,2JHSfcK ^rOO»K*'̂ 1

adras Liaoa«uu1araat 43* A«tt«rdairO.F
ia *ea bor««a Taa d* B»d* Boa4

C

Hoofd Centr. Vsiligheidadienst,-
JaTaatraat 08,
** Qracrwaiiag**

36602 - ' 4 6



A IL3 C .. 8 S I g f

2* Kil,
District ZuiA-Holland
6* Ocnqpagni* T.T.

Öcrinohem, 1 Höirtffltoar

AB X V Q - COBJS du H>

JLva» da 4»
afapraak gemaakt o» ui* te 1

D» aotLdaat Tan Soaaua heeft tegen nergeant
dat wa gingen uitbraken.

vwi onaa Oospagnia «n v*n
«ut ik l» «ra o«l «»-w i»d-

. heeft on* toe» gecegd, dat &y JW&f 4
ia gedeaerteerd gelest aa dat hij aich aelf had gaaaU. Bij ha*

f* 1500.- opgenaakt, waarran hij f. 430.- had geleend aan aoldaten «a
korporaala. W» hebben toen geaegd, dat «a Bnair Otrooht aoudan gaan «a
dat we van plan waren Uaaadag 4 Vov» «««T Wwg te kamen* AU lift w»0&
WB«T ma, sottdan m dan eohter eerat nog ma» Ajaataardaai gaan. Toa» Ter-
talêa aargaaat ' '
«•T«* imaiuMiflUii» mtiijiit' < v aait ad74v wftajfiut

30 Octobar, aî m «• aat driatn uitgete-okan,
** T»» .M««a ai ja wag, naar ik ban danaaurda»

aasprokra g g 4 Karenfaw bij alkaar ta ko»
tuaaohan 2 «a 2*30 «Mr ta Utrecht, Vleutanaeheveg 307 Ma, «aar aan

tant« woont van Tan aoaeuâ  &
Mear h«b li niat t* varlOarsn.

B» Gobiwa da 3art#

Vddr aeaalui
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Breda, 6 December 1946.
Nq:406/-46-Geheim.

d? O </^'* .
Onderwerp:"Onderzoek hulpverleening

aan Ned.deserteurs."

Hiermede moge ik U HoogEdeIGestrenge het volgen-
de berichten:

"Naar aanleiding van de eenigen tijd geleden uit de van
Nico afkomstige rapporten blijkende mededeelingen, als zoude^
verschillende deserteurs van het Nederlandsche leger, zich be-

, . gevea naar het Bureau van de Belgische HommuMistische Partij
x te Turnhout-! van waaruit men deze personen eoiTvercier nelpen',

nad̂ .k bij mijn bezoek aan dea Heer Dierick te Brussel, op
25 October 1946, een onderhoud met Z.W.E.G.met betrektciag tot
deze aangelegenheid.

Als gevolg van dat onderhoud schreef de Heer Dierick
hierover eea geheim rapport aam den Districts-Commandant der
Rijkswacht(Gendarmerie) te Turnhout, waarin hij dezen verzocht,
gedurende eenige weken op bedoeld gebouw van de C.P.B.aldaar,
bedekt een intensief toezicht te doen uitoefenen.

De Heer Dierick deelde mij gisteren, 5 dezer, mede, dat
hij eenige dagen geleden van den Districts-Commandant der Rijks-
wacht te Turnhout, omtrent het resultaat van het gehouden toe-
zicht, een rapport heeft ontvangen, hetwelk hij mij ter iazage
verstrekte.

Hieruit blijkt, dat gedurende het op het gebouw van de
C.P.B,te Turnhout, zoowel des nachts als overdag, gehouden toe-
zicht, niets is geconstateerd met betrekking tot aankomst, of

{ vertrek aldaar van personen, die geacht konden worden deser-
teurs van het Nederlandsche leger te zija.

Het betrokken personeel der Rijkswacht is echter wel
het volgende gebleken:

Aan de woning van gen yooraaa.3taaBd lid der C.P.B.,te-
vens propagandist dier partij^ te Turnhout, g e n a a m d ; '

Carolus Gerardus M O Q N £ N, geboren te Oud-Turnhout,
1-8-1898, fabrieksarbeider, wonende te Turnhout,Kwakkelstraat,
73» werd verschillende malen gezien, een persoon, gekleed ia
de jjniform van hè t NederlandscheMLeger^

Bij staamde houding van dien Ned.militair, bleek dese -
volgens de ia zija bezit zijnde papieren, genaamd te zijn:

Jacobus Joannes S C H O P HIJS, geboren te UdenhoutCH.Br
20-2-1914, wonende te Tilburg, Broekhovenscheweg, 270.

Den Heer Hoofd van den C.V.D. Yool>ts
J a v a s t r a a t , 68.

's-G R £. V E N H A G E.
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Voorts bleek, dat deze Schoons gehuwd is met een
dochter van vorengenoemdem C.G.Moonen, genaamd:Maria LudfeviGa
Moonen, en derhalve een schoonzoon van dezen te zijn..

In verbamd met het feit, dat de schoonvader van
Schoons te Turnhout als vooraanstaand Communist bekead staat,
zal door mij te Tilburg een onderzoek worden ingesteld, ter
verkrijging vaa nadere gegevens aangaande de politieke gezind-
heid van SchooBS zelve, waaromtrent U bij aanvullend rapport
nader zal worden bericht."

W.



Assen, 13 December 1946.
B j 1aTt<a+wna +»*DISTRICT ASSEN

COMMANDANT

Ko: I.D.4 (Geheim)

Aanï Het Hoofd v.d.Centralen Veiligheids-
dienst, Javastraa t 68

1 's- G r a v e n h a g e •
afschr.aan C.- Gew.Gron.der Higkspolt)

Onderwerp: ondergedoken militairen.
Antw.op Uw schr.dd.23 Hov.l946,NoiB.4766 Geh.

, Ipj. In antwoord op Uw bovenaangehaald schrij-
ven moge ik U berichten,dat door personeel
van de groepen Valthermond, Borger en Gieten
in haar bewakingsgebied, ge legen aan den rand
van Stadskanaal̂  w.o. Gasselternijveen en
Gieterveen naar ondergedoken militairen een
onderzoek is ingaateld,evenwei zonder eeuig
resultaat.

De onderwerpelijke aangelegenheid be-
houdt mijn voortdurende aandacht.

typsJF.
co 11.



GEWÏÏST
DER RIJKSPOLITIE
DISTRICT ZWOLLE

GOMMA33D.AHT
Litt. M. Geheim

Zwolle, 7 Decenilaei 1946.

Aan den Heer Hoofd V
van den Centralen Veiligheidsdienst
Javastraat 68, te
D e n H a a g .

;

0/"lervverp: Ondergedoken Militaire

Bijl:
i-t-

Ter voldoening aan het verzoek vervat
in Uw schrijven dd. 25 November J .3.1 No. B.
4766 Geheim, "betreffende "bovenaanpehaald
onderwerp, gelieve U JilarneYens een r

^^^^^^ *^^"J-
stu£k~èlï"^ari"TSJ~ïfêiTen*' van den Groep?

commandant der Rijkspolitie te Jümmelooid, |
naar den inhoud waarvan ik moge verwijzen.

i o t s G oiiLiandcJ n t,

W/We

\



GRONINGEN LM RIJKSPOLITIE.
DISTRICT^ WINSCHOTEN. Winschoten,4 December 1946.
DISTRIOTS^MMANDANT.

/v
ti

Aan Het Hoofd v.d.CENTRALEN VEILIGHEIDSDIENST

^Javastraat 68,te _j3-G_ R A V E N H A G E_,__

Onderwerp : Ondergedofcen^Militair e^^

Antwoord_o£_Uw_schr i iienlÉBi4266JL-GEHEIMiddi23;1>1:-)1 9 46

Ter voldoening aan tlw verzoek, vervat in Uw
"bovenaangehaald schrijven, moge ik U "berichten, dat in de
streek rondom STADSKANAAL, "bij GASSELTERNIJEVEEÏT: GIETERVEEN,
enz,, een onderzoek is ingesteld.

Het resultaat was echter n e g a t i e f .
Door een zeer betrouwbaar persoon, die veel

in aamraking komt met verschillende landbouwers en andere
personen, wonende in de omgeving van Gasaelternijeveen is me-
dewerlc-ing toegezegd.

Hij zal onmiddellijk kennis geven als hem
iets omtrent ondergedoken militairen ter oore komt, ver trouw-
ende dat dan ook zijn naam niet zal worden genoemd,

De aandacht blijft echter op deze aange-
legenheid gevestigd, terwijl bij aantreffen va» ondergedoken
militairen zal worden gehandeld als is voorgeschreven»

De Majoor,

District s-Commandant,
W. de Gast»



CHEF VAN DE1I GENERALED STAF

Afdeeling : III B

No. : 2821 Geheim.

Bijlagen : —

Onderwerp : Desertie.

«K;
's Gravenhage, 31 October 1946.

*)

is*" N O V,

ïit//<
L t
M?*/

In antwoord op uw schrijven d.d* 25 October
1946, No. B 4604, moge ik u berichten, dat dezerzijds de
gegevens inzake deserteurs nog niet in die mate zijn ver-
werkt, dat het gevraagde onderzoek roet spoed zou kunnen
worden verrióht.

Eerst na het vertrek der "7-December"-Divisie
kan worden nagegaan wie als deserteurs moeten worden be-
schouwd*
r De opsporing van deserteurs behoort tot de

£***•/taak der C.-Kon. Marechaussee, aan wie ik de bij Uw bo-
! vengenoemd schrijven ingesloten lijst ter behandeling
eb doorgezonden.

Het Hoofd van de Afdeeling IÏI B,
'De Luit.-Kol. van den Gen. Staf,

P.M.H. Tielens.

AAN:
Hoofd C.V.D.,
Javastraat 68,
's Gravenhage*



23 Üovember 6*

*ÜF W t f -V ̂ * ' 4HÜM*£$^wSwW

B. 0.**

Ondergedoken
sdlitairem

Hiermede neb ik de eer U te berichten dat mi^ vaa «114*
taire 3iJ4e wp-rti aed»gedeeld, Ia* h*t ifc ae 1>Ö* folder betrukX«lijk
ee»VQudi|ï aoo. «i^n om onder te duiken» daar het nieuw «au te neatia
personeel geaakkelijk ondar een valechen naam tewerkgesteld kan
den* • ' " v

Ik moge U verdoeken terzake een onderaoek in te stellen
en mij met bet resultaat in kennis te stellen,

• • t
Set Hoofd van dan

Aan den Heer Diatriotaeommaadant namens
van Rijkspolitie , de Luitenant-m0n*lt

:1 t W 9 11. e . • ' . i
il * «T* S» Grabbendaa!



23 november S .
^

B* 4766

H* «• W *

o-juta r gedoken rsil itair&n*

Hi arm-ede hsb ik do esr l t« berichten,, dat mij van
^egedeöid» dat ie strooi raaès» 8taöstoa»alf bij

, ^leterireen .etus, een "gulkpiaata* voor milttairaa
te »i,j,n» • ' - ' -
Tol f ons ittllchtingö» a.siué̂ n jtiatvdaa?

kers, b«v;.,B<}aE» daar de ultn^atr-skte» «tij, Ie atreo'k- »icb
by .ahdar g-^fid- aou leanen.

Ik aoi?» , den
In te a tellen ea jal^ mei het reaal taat in kesniE

fl»t 8«ofd iran
. 04t. van fiijk.politi» ie Haakten Ow*»VjÉ . » . najt©* a«Kii

de baiteaant-Koloaeli



388$ VAK BEH SBNSSIALSH STAP

Afdaling + m B
V». t

, 24 Oot. 1946.

280CT.

w

M V t
' -" '

Inliohtinglofficiar 3t. k M.A. ta Araaam ba*
richt mij:

"In da ïï.Q.poldar ia aai
dlg m ondar t* duilean(daarhat niatnr aan ta
na«l gamaktaili^c onAar aan valsdba naaa tawarkgaatald kan

Sr ia aofatav contact opznxxnKi nat Aa Dlra«ti« van c

•/"

^

H.O.PoMar «n art bat RiJtawrb.Uabureau au mk
op d« hocgt* g«houd«j nortan

A
«ooalfl tij

~ t« «UB» Volgana

T«v«tti aflijnt 4t «t*a*fc

•oulan «ioh daar

tforaaka aan ond«rao«k in t« at«ll«w
ovérl«£ mat laariohtgvvar,

Bat Hoofd yan da Afdwling III B,
Luit.-KÖ1* iran Aan Oan. Sffaf,' '

6» San. Haraoli. ,

in afschrift aan;
Heofd van dan C.T.D.
0.



C. V. D,

No;336/-46-Geheim.

l
Breda, 17 October 1946.

Onderwerp;"Nederlandsche Have narb e id e rs
te Antwerpen."

ï 8 ÖOT,

Bij lage /»
Hiermede moge ik U HoogEdelGestrenge het vol-

gende berichten:

"Naar aanleiding van reeds eenigen tijd geleden in de
rapporten van Hico voorkomende mededeelingen, dat otEEx de
C.P.B, in België .deserteurâ jyan het JNederlandsche legert sou
trachten te werk t'e~ stellen aan de haven te Antwerpen, besprak
ik de vorige maand deze aangelegenheid met den Heer
daar, die daarbij toen verklaarde, voornemens te zij
controle te doen uitoefenen.

Bij het bezoek dat ik heden weder aan den Heer Block
bracht, stelde deze mij ter hand een lijst, vermeldende de
namen en adressen van de te Antwerpen aan de haven werkzaam
zijnde arbeiders van andere dan de Belgische nationaliteit,
waarop voorkomen een zeer groot aantal namen van Nederlanders.

De Heer Block deelde mij hierbij mede, dat het voor
zijn dienst zeer moeilijk is, om zonder eenige nadere aandui-
ding, uit deze groote groep Nederlanders, de vermoedelijke
deserteurs te halen.

Hij verzocht mij, deze lijst, die hij gaarne liefst
zoo spoedig mogelijk weder wenscht terug te ontvangen, over
te ty^pen en dat afschrift te zend en aan het ho öra van de af-
deeling van het militair Bureau, waarvan aangenomen mag wor-
den, dat daar de namen en verdere gegevens van de deserteurs
geregistreerd staan.

Gezien het ernorme werk en den langen tijdsduur, die
het overtypen van deze lijst vergt, moge ik U deze hierbij
doen toekomen, met beleefd verzoek, met dit overtypen een Uwer
ambtenaren of typistes op Uw Bureau werkzaam, te willen belas-
ten.

Indien U zich met de hiervoren vermelde zienswijze van
den Heer Block accoord kunt verklaren, dan moge ik ü tevens
verzoeken, wel te willen bevorderen, dat dienovereenkomstig
worde gehandeld.

Vanzelfsprekend dient er rekening mede te worden gehou-
den, dat een groot deel der op de lijst vermelde Nederlanders-
althans degenen, die zich als deserteur te Antwerpen ophouden-
daar onder een valschen naam en vermoedelijk met valsche pa-
pieren verblijven.

A a n
Den Heer Hoofd van den C.V.B.
J a v a s t r a a t , 687 ~7
1s-G R A V E N H A G E. l

Ik



Ik meen echter, dat deze omstandigheid ons niet mag
weerhouden, te trachten de opsporing van deze lieden te bevor-
deren, en dat - ingeval ook maar slechts enkelen hunner op
deze wijze zouden kunnen worden ontdekt - de tijd en de moeite
aan de pogingen in die richting besteed, als voldoende beloond
kunnen worden beschouwd.

Naar ik meen te mogen aannemen, zal toch bij G»S.III,
of wel bij een andere militaire instantie te Den Haag, van de
tot heden door de betrokken militaire commandanten als deser-
teurs opgegeven militairen, registratie hebben plaats gehad,
o g plaats hebben.

in verband met het vorenstaande, moge ik Ü verzoeken,
bijgaande lijst, na overtyping,mij zoo snoedip; " -
lendoenter^gzenden, opdat deze door mij dan onmiddellijk den

w gesteld kan worden,
Ten aanzien van de - aan de hand van deze lijst, na

gehouden controle (vergelijking; met de bij de militaire in-
stantie geregistreerde namen - door U te ontvangen gegevens,
moge ik U eveneens verzoeken, mij deze zoo spoedig mogelijk
te doen geworden, ter doorgeving aan - en ter verdere bewer-
king door den Heer Block.

Ten zeerste zal ik het op prijsstelien indien door mij een
doorslag van de over te typen lijst, om te behouden, zou
kunnen worden ontvangen.



20 Qctober 5.

B» 4604 GffiH'ËXM.
1
R* G,W,

336
17 October '46

Hierbij doe ik tT weder de bijlage toekomen welke was
gevoegd bij Uw nevenverraeld schrijven» Een afschrift voe^ ik
hierbij voor tför persoonlij gebruik*

Deaera'ijdo is aan (3*S. ÏII B verzocht» 200 mogelijk,
inlichtingen te verstrekken» Fa ontvangst aal ik U deze, ter
doorzending aan den Heer Block, doen toekomeno

Het Hoofd van den
Gentralen Veiligheidsdienst

namens deaen
. d é Luitenant-Kolonelj

Aan den Heer
B. Wijlhuiaen

Marathonstraat 24-! ^̂  Crabbendmn
•SREBA «



ES October 60

B04604

fl.

G E H E I M .

BD.

te Antwerpen.
Hierbij Heb ik d» eer ÏJ ees lijst aaa te bieden inhoudende

de naaten van Nederlaadscne en buitenlands che arbeidera, werkzaaa in
de haren te Ajitwerpea. . . ; ' ' . •'.'

Ik me«e ü veraoekcn te willen doen nagaan et zich onder de
daarep roorkoiaeBde nsuaea ran Nederlanders wallieht naaien bevinden
van peraeaea» die als deserteur van hot Nederl.Leger zouden moeten
werden beseliótiifd, ' . ' ' • . . ' '

ïtot het resultaat van het onderzoek moge ik U verzeeken aij
lü kennis t« nni^i. «tellem.

.
MHs

.torn Heer Hoofd der Af d «III B
van den Generalen Staf ~
luliana^cazeirn» *a-QRATEHHAfl£.

Be Luitenant-Kelonel

.
J.O.Orabbendam.
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J

J A_J J.Î K̂̂ Ŝ NM̂ geb. 30-1-24 te Den Hasg,voorheen kan-
toor b1.£n_e'ndejTs~"ë en ïöörTvan ̂J'J?„Blojĉ ma,geb.30-ll-'97 te Dantu-
madeel, dameskleermaker, en van"_WÏ5ï3j.L.I.Si.nlJ!£§»geb.21~l-00 te'
Leeuwarden, wonende Fisherstra8T_~Ï56~Të~'Den~Haag. J .Bloksma Sr.
werd evenals, zyn toenmalige verloofde,met wie hy in 1923 huwde,
in Mei 1920 te Den Haag ingeschreven komende van Leeuwaiden.

By de Politie en de Politieke Recherche te Den Haag is
niets ten nadeele van het gezin Bloksma bekend.Ook één rapport
van den Gem.Dienst voor Maatsch.Hulpbetoon,ia'1937 uitgebracht
naar aanleiding van een oadersteuningsaanvraag van Bloksma
luidt alleszins gunstig.Het gezin wordt genoemd net en degelyk.
Van werkgeverszyde wordt dit onderschreven.

J.Bloksma Jr. heeft lager- en uitgebreid lager onderwys
genoten,'op 14-7-39 verliet hy de schoolbanken,,Daarna is hy be-
trekkelyk korten tyd als jongste bediende werkzaam geweest by.
de Amsterdamsche Bank te Den Ha&g.Van j-5-'40 tot medio Novem- •
ber 1942 is hy vervolgens als kantoorbediende werkzaam geweest
by de Dordtsche Asphaltfabriek Icantoorhoudende -Oranjelaan 11
Den Haas,Men sprak daar een gunstig oordeel over hem uit,van
eënige symrsthie voor het commuhisme is destyds niet gebleken.

Op l8-ll-'42 ging hy vrywillig naar Duitschland(Gelseakir-
chen) fe* werken.By het Arbeidsbureau en ook by zyn laatste
•Loor is men de meening toegedaen,dat hy dit heeft gedaan
op deze wyze een betrekking als kantoorbediende kon verkrygen,
hetgeen by gedwongen uitzending die aanstaande was,wellicht
niet het geval zou zyü geweest.Hy was anti-N.S.B.er.

Blykens gegevens van het Arbeidsbureau kwam hy iö Juli
1943 naar Nederland terug(clandestien) en keerde niet naar
Duitschland terug,hy doo-k z.g. onder.Ta syn dossier by het Ar-
beidsbureau ligt een anonieme niet gedateerde brief,kennelyk
afkomstig van dultschgezinde zyde,waarin" staat vermeld dat de
ondergedoken Jaj?_Bloksmaa iedere avond by zyn ouders thuis
komt en daar "dus kaT"worden gevat. ••-—-v

Naar verluidt zou hy na zyn terugkeer uit Duitschland
zich in Den Haag hebben bezig eenouden met illegaal werk^n^ioe-
verre dit juist is, is ni-et bekend.Verder aou hy de frontlinie
zyn gepasseerd of getracht hebben dit te doen met de bedoeling
zich a?n te sluiten by de Geallieerden.

.My. worfl mocgodooia, deffe )toen hy uit Duitschland was terug-
gekeerd/ïiy blykbaar vry sterk onder den lidruk isaa? gekomen van
de Russische machtsontwikkeling. » Heel Duitschland is commu-
nistisch. » e.d. soortgelyke uitdrukkingen die hy bezigde wezen
er volgeng myia gggamei» op, dat de communistische wereldmacht
hem niet onberoerd had gelaten,flftt wekte den indruk ,dat hy daar
niet onsympathiek tegenover stond.

Verder zy vermei d, dat in do a flm i Matrat i e van do Gontral'e
Yffi! igheidsd-ieact te Pon Haag//voorkomt de naam van £o_dewijk .
^_J_JL_9_JLte Dendermonde,die in »-De Roode Vaan » v'an"'.3J6-'jP4B
is genoemd geworden als plaatsvervangend candidaat van de Bel- v.
gische Communistische Party voor de Belgische kamerverkiezing.
De Roode Vaan is een orgaan van de Bel|j.Comm.Party.

Waarschynlyk is deze JJJlPX,. identiek met Sinoog KI.Kwar-
tier ^4,met potloodaanteek"ën'ï^.g~'vermeld ' op de "by gevoegde brief
gedateerd Den-dermcnde l Maart 1945. *

Hieruit valt te concludeeren,evenals trouwens uit die brief
zelf.waarin gesproken .wordt over 25 brochures(propagandemateri-
aal?;,die Bloksma Jr. tflykbaar gaarne wilde ontvangen,dat hy
(Bloksma) ia Maart 1945 reeds in contact stond met een Belgisch
links-extremist.

Hoewel dezerzyds tot heden niet are* vastgesteld is kunnen
worden of Bloksma in Den H'-ag o£ elders links-extremistisahe
activiteit heeft ontwikkeld,wyst het voorgaande sterk in die
richtiflg»terwyl het internationaal verband of althans contact
kenaelyk aanwezig was (jUr),

Dé naam _V|eri_ck,voorkomende op de bygevoegcle enveloppe
komt in de admTr.iliTratïe van de^C.V.D. niet voor,evenmin de
nasm Bloksma.

"n.~"cTë a"SmiTistratie van de I-olltichu
-vair-fte Politie te Den Haag komen de namen



voor

ïndiea
naders be
port

activiteit yan
zal dit onmidctell

•Blokgj
morden

og iets
gerap-

staat

Opgemerkt zy hlerby nog, dat het gezin Bloksma^, volgens
mnn ^y j?edaue mededeel i ng_, overigens niet als communistisch be-
kend/of "althans stond.Hioi'Op— blyft — ̂? _£La.n^a^^t govprt-icd ori

hyfrnrir lmn'hnrl .at] p - ^ T I o n wr>T»rl ipn tTnym nl fl . Rl^jrojp^ gr. ZOU de

Soc.Dem. begiaselefl het naast staan."

Een vertaling van̂ Jre't in het Russisch gestelde epistel,
dat voor zich zelf .spreekt en dat uit politiek oogpunt vas
weinig alxgBB» belaag moet worden geacht,gaat hierby. i.



CHEF VAN DEN GENERALEN STAF

Afdeeling:

No.:

Bijlagen :

ONDERWERP :

III B

2835 Geheim.

Yerdachte burgers.
(Opruiing tot desertie ff

op stations). "'

'S-GRAVENHAGE, 4 November 1946

8NOV.

1.

r

t

AAN:
Hoofd G.V.D.,
Javastraat 68,
*3 Gravanhage.

Hiermede moge ik ü iet navolgende berichten;

Op 2 October j.l. werd op het station Kampen een reizend mili-
tair door een burger aangesproken, die tegenover eerstgenoemde
afbrekende critiek leverde op regeering en legerleiding.

Daarna vertoonde hij een circulaire waaromtrent hij mede-
deelde, dat hiervan 400.000 stuks waren verspreid. Hij had ech-
ter geen enkel exemplaar meer beschikbaar.

\e trachtte hij tevergeefs bedoelde militair tot
desertie te bewegen.

Zijn signalement luidt; leeftijd plm. 35 jaar, lang plm*
1.85 m., blond krullend haar, onregelmatig gebit, blootshoofd,
gewoon postuur, gekleed met zwarte regenjas; hij droeg een blau-
we actentasch.

Hij was op weg naar .Amsterdam*

Van de zijde der Rijkspolitie werd mijn aandacht gevestigd op
Adriaanr Jaoobua Buitenhuis., geboren te Weesp, 23 October 1895,
wonende van Deldensweg G-287 XV te Hattem.

Deze persoon is een vooraanstaand lid van de C.P.̂ re-
dacteur van "De Waarheid" en was vèór het uitbreken van de we-
reldoorlog in Rusland.

Het is mij bekend dat genoemde BUITENHUIS jonge lieden,
waarvan hij weet dat zij opgeroepen zijn of zullen worden voor
den militairen dienst, uitnoodigt om ten zijne huize te komen,
vermoedelijk met de bedoeling om deze lieden te bewegen zich aan
den militairen dienst te onttrekken.

Het is niet onwaarschijnlijk dat hij ook op de andere
plaatsen op stations e.d, zijn practijkan tracht uit te oefenen.

BUITENHUIS is een slank persoon, is meestal blootshoofds
heeft grijs haar en maakt doordat hij maagpatient is, een eenigs
zins ziekelijken indruk.

Het Hoofd van de Afdeeling lU B,
Lui t,-Kol. van den G-en. Staf,
o/L De Luit.-Kol.

M.P. Kokje.

36(0! - '46
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