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1. Voorlopig opleggenf
Af deeling CV 8 April 1947
Öezien «Gel leve nota te nemen van bijgaande "Aanwijzing11.
Afdeling G/1,4 November 1947

va
* jvf.

verbandje t het elftallen van een overzicht .Een afschrifi
van dit overzicht wordt bij 'fÜ-t dossier ^voe^d .Geen actie genomen
Afdeling C/I. 5 October 1948?Ll
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Rrksraehenha
A R H H E H,

Ko 1/+7.
Bylagen: 5
VMnMadalyke
ovajrtradüg vu
Art.1 T»» fle »•*
op da: lewrtorpaa*
T». 11 8ej*«Baar 1936
3ta>l. Ho 206,

oovtra:

AÏSCHRIl'T.

P H O C E S- V B H B *' A L.

a.;w;~5oni
-" Ie. E.M.J.Beuttrs

4e. E.&.M.Hnelvink
5e. P.J.H»jBrtier
6e. F.Lade
7e. J.Paartnan
Se. P.jTalink
9e. H.Verbeek

10e. J;M;W;Jansen
11e. J.B.Vermeulen.

üadat da livkapolitle te Stad Dèèda» op rar-
•oak TBB BJT:

JAK DIRK K g 8 t E B B.

RyJesreoharohaur la ld. ter
4, Ootobor 19>6 «-n tiwetal
had gaaoMa, nalke aooal»
algaadni mxw TOB *

{ aU*a J
•l JU. z»a«*r

Hagan Ro

•BB
( O

la «a
t flam Vi

) «ion t«

to Mali^te.

«. «0*f i*»* '>ll>f|li«S>T

toUitea
Iwrt

a. daar Jw» aioh
t. vwnrta daox «Ua «MezO«if«*~«(M*l*m. wi

tar baralki»» na tiu% la «M. t fiimiilja»
fll AWHMMM

2.

v j
^*'

dienstbaar kunnen Morden _
hlykena art. 4 dar oanoept-atatuten ia da Veroenigiae opga

richt voor den tyd ran twintig jaar, ta rakenan van den dag
harer oprichting, zynde 16 Septembar 1945»

Volgena art. 9 b»staat het besttur uit acht ladan, ean TO
zittar, s :n sacretaria, e«n pimningmeoater, e m Ji*idlaoh ad»
vioeur on viar diatriotsldiders.

Saatt de oonoapt-atatirten der Vnmmiiglng werden in de ko
fera H»6 aancfltroffen, dnn Güneonaohnps Dienat Saderland ba-
treffende :
a. a ̂n instructie— ia duplo -l
t, «on stuk, handnlende orar " wartaryza"! t
a. a in stuk, handelend» OTor: fundanoat, gavolgom, leiding, o

draobt, steun, nsrkwyao, ultroeriag, belcraohtliing, oode»,
contaotan, benupuning, finonticn en TOZK.
o-;u aohryTOB, s«datB«rd 14 Iloy. 1945, gHrioht aan de dia-
triotaleidera;
•on aohryvEn, gnrtnte»rd + 15 Ot-tobcr 19+5, hai^Lelende o. a.
ov«r een tieaonk van (Tlatriotalrider Zuid In Hult en j
een tvtental lirioTjas, geiV-tC'rti H Cotobor 1945 •» 1.11145
hundal^ncte over 'ri

d.

g. tu

1.

k.

1.

•on sohiyrea, dd.1-11-'45 *»"r rapporten, ana.i
•en achrjrven, AA. ï-3-'46 over opnealag in eau afd*«li»£t
an£. t
een schryvwi van "ïdax", gericht annTa-tnuBj dd. 25/9/4*» b«
treffende o. a. voorboreUlns Inr planjiea voor 4e teakaüt,
ena. ;
en schxyvcn van hnt secreturlaat aan bestuur an t3i«trlffta
leiders, ^«fl ta rd April 1945, handalena» ov«r da onfcuvra-
dieenda hnwling der huidigo benindvoerdara an bat otop
ïattea d->r acties op 15 April 1945.»
ean copla-auhryvan, gedateerd 0/9/ '45, ondartesknBd Mt
den naii«"Lt.J.ïf.Bron" ( T«rduohte J.M.W.C.JanBea ) houda»-
d<' a n ultnoo^lging tot hot bynonea vaii aem vergadarlag ta
oprichting van dan oniTerhavigon Qeaennsohapa J^enrt 9a4ar»
lamT,op 16 Toptumber 1945 te houden tn Aljlelaj
eon agnndn voor f^n t" houdan beBtmirsTergadeilag ( op-
riohtlnG3Vfïre-!(l< -ring) op 16/9/'45 te Al»nle, veoralan YKII
En.n stoBpjl.-.filru}: «ut ds Boorden: ïnlicsbtlngan Orgniiisatl»
I.O.G.3.H.- j
a 'n uitnoc^iêilng ra^t ngnnda, gericht aun J.W.Bro* voor aaa
t^ houden bnatn-traverüwdering van d^u Craaaaasohapa Lianfft
Hederland o ; 21 üctobor 1945 t<r Uavnirtor, uitgaijld» van
den aeorataria en vooreien v>-n voormeld stempelt
o nzelfls uitnoo'lging ala onder "M" gnnonnd, garioht aan
dü.'ï lianr .T.Jnn9*»n tf» Tipldflnj -
e n Irietal -litnonaigingon i«t -igenda, ge^ateürd: Eindho-
ven, 14 !rov.'45, voor o*n Soor ne-rssnoondan Onmenaonapa^
Manst iad<:rl<ia<l bnlügda bestiuiraversadering op 25 KOT. '45
ta 'Jtrnoht, o; a 'n Maarvun o <i ai-ntetikonlng net rood pot-
lood voorhout: "Aua f" nn <;p B. n vfaurvsm «nn. aunta ikaaing
nnt roo.1 jotl.-od voorlcont : "Aan V. J." Op het derde axa*-
pla .-ir hon«u vcrdar n nigi- wt d« p"ii ('"schrevon a<.ntaHkaai
on voir. 'T

Al s<ioreturiaat op ilez drie 'Jitnou(liBliiB*n ataat
v-mell: .'illnuütraat G^ vindhoven.
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waardoor ik deze Vosten zou Inuinen deolnreere» zoonla zulka
ock in den oorlog het geval is geweent. Inderdaad Is in Juli
1946 deze officieale aanstelling gevolgd.

Meer heb ik in dezen niet te verklaren."
Hy volhardt nu voorlezing en teekaat deza verklaring

in concept.
n.g. J.».W.C.Jansen..

Op 14 Januari 1947 gehaard:

Eugenlug Oarhardu» Marie Roolvlnk. ,
geb. te uidansaal, 7 Juni 1090, aavacaat, «ononde te —
Ootnarsnaache straat Ho 20, die desgevraagd verklaarder

" Vaar zoover ik ny herinner, waa het omstreeks Jani
1945, den juiste» datum «eet ik niet, varvaegda zich by my de
my bekende J.M.W.C.Jansen, wenende te Stad Deldan, Zuider Ha-
gen Ho 1, die »y vertelde dat er ean vriendschapsband bestand
tuasohen de vooraanstaande loden van den Gaaeiaen Dienst Ha-
darland ( C. 3. K. ) «elke arganisntla tydens de bezatting 1»-
foraatla dionsten hoeft verricht ten beheave van de g»*lll*es-
den an waarvan ik op de haegte «as, ondat ik dan vader van ge-
uacaUn Jansen «el eana inliohtlsjge», had verschaft, en dat hy
dien band graag nilde buhouden.

Ik hob hom teen. duidelyk genaakt, dat da &.D.Ï. Biot
kan wordua voortgezet, aâr dat aea wel een vereeniging kon
stichten tat behoud van dien band.

Uy vortelda dat het hen bekend «as, dat ar in Had
laad veel aisstanden «aren, die niet tat de Bvarheid d»«"
gen en dat hy ic?nde gead «erk te kwien deea. loer die
den, veor zaever deze aan hen en ayn vrienden bekend «
ter kennla van de autoriteiten ta brengen.

Op verzaak van J.H.W.C.Janaak heb ik taan e«n airtwerp-
reglaaentje geaaairt, dat ik hea. heb doen taakenen.

Baaraa heeft Jansan zelf een reglament genaakt, In af-
nyking van het deer my opgestelde.

Taan bleek ny, dat hy artr. 1 en art. 2 van het daor
ny genaakte reglementJe had overgeaene».

Ik beschouwde het geheele g«val niet als au serieus,
dach aa^r als een uitlaoptyd, die ieder na aan haage aotlvl-
tèit naodig haeft net als een haxdlaapar.

Ik zag/ in de oprichting van de bedeelde varaanlglng V
ge m enkele «vertredlsg.

Ik herinner ny, dnt ik R. n vergadering heb bezocht ta
Alaala- het ie aagelyk dat <Ut geneest is ap 16 Septeaber 194J-
waar de ny bakende Roheenaker, illegalo nnaa "Mlkl* tr« vaar»
zitter lerd benoend», haenel ik den indruk kreeg dat hy daar—
vaor niet veel geveelde.

Wie er op die vergadering allemaal tegaanoerdlg
na jt ik niet i er naren achter nul nerr persenen.

Secretaris van die VRraenlging ia gn«arden de haar
beukers uit Eindhoven, deoh of hy op deca aerot* vergadering
daartoe ia benouad, herinner ik my niet) Jauan nerd, aamr Ik
ne'-a pinaiaKmaeatar. aesar.

JJQ iatareaae in de*a zank «aa elganlyk tucaladiB «
«el In de aarsta plaata, aadat Ik beïend «u »et d* fa»J4ia
Janaan an «el »stf vo^r haar ala advooaat ben apêBtra*»» te
Ik dan indruk haf. tat da naeder van J.«.w.O.Ja»«an
dat Ik Mar e nig»«lna ap eau taazlan en In de tiiaja

'Ji

S.

dat ny «as toegezegd, dat alle medadeallngan ovnr nlastandea
aan ny zouden norden tongetoala».

Hit laatate hn ft nooit plaats gehad en wannaar uit
ink*alag ~<enonnn baacholden blvfct, dat aa,. gegewu ::yn ver-
zaneU over napenaaokkej, weet ik danr nlata vwi.

Ha dn B.R. opriohti-ngsvergaderlng bun ik BOB tngen-
iteordlg gtmeeat óp e^n vergadering, deee zank bftrfttenda,
to JJeventor an Utraoht.

Ik herinner iy op dezo vrjrgadsringen te hebban getrof-
fen •!« haeren Jansen ür. o» Jr., lïeukera, SohoenaMr, Paart»
naa, -fortier, Jalink «n Veraeulen.

Klet de discussies huli ik ny uos gaed ala nist bcnoaid,
«mnt do ir het feit dat ik riet u ga(eaBsa kreeg ma nyn boluns-
stelllns voor deze aangelegenheid al haal gering. ,

lic ksn Tr dnn r»-Jc niet nmdB doilftn n«* ar op da varga-
derlngfn Hlleun"! beaprokffn Ifl. t

I\n «ei ilat or qp 4e vor£sduringen notulon
voorgelegen .'«rden, doch ik hbb daaraan neiiiig aandacht ba»
ste»d. H«t ge&ael leek ny erg fantaatlaoh.

iiyn indruk nas, dat deae sank H> l spoedig aan natuur»
lyka dood nu u sterven, zeker iiaimecr d« heer J .11.1.0. Janaan,
dia de activiteit verteüewoordiëJa, iats andera •• handen
zou krjgen. i it is dan ooJc oitgekoawn, want taan hy warkcaaji
werd gestel'* in de i,'(!(,-Ji, 'r.t.D ik nimer nenr «var dal* «aak
lat» gfthoor-1. • .

Ik li^riimer my niet, dat ik vnn d.en secretaris Beukers
een schryv^i imh ontvoig.'n, üat de .otles op 15 April 1946
irerden stop gnzet. ï,r staat ay wol voor, dut ny ia ae» af
andera vor-a ia mndoge '.euld, dat da zaak ncrd stap gazet, w-
da* aeu bjr' de autoriteiten ac n

Le in j bazit ^jrotle stati
toon deze ) ..yn By bekend.

Van ds in JTÏ beait aynda
kend. T<eze heb ik t u vorua ni»o

het stuk, handelend»! over "

atinde gehoor rand.
( Ik, verbalisant, rar-

ia is ny niets ba»
a«gen gehad, avvn-

en hat irtuk handa »
lende over "funduaiat", "güvolBen8, "leiding11, «n».

)vür !iat cebr-oik van stoapsls is ny niets bekend."
Hy volhardt na voorlezing on tealcont, la oanoept.

SIVH7 K"hocrd:

geb. te .'«venter, ie tebruari W20, rsedlsoh student;-
te t'eventcr, öinael iin 14, die duajjovrajied verklaarde:

" I'ydüiiB du bezetting - vun 1^ ^a>.rt 144J tat 31 Au-
KUMtua U45,- «aa ik ohef van den üehaimen JJianst Hedarland
{&. i>. M. ) resaarteeaende onder I>Tilten:.nt Knlanal Dr. J.M,
SoBar, 4ostyds v<:rblyven<<e ta Lenden, itBar hy de fuaotlé
vervuld n vi.n ileofd vnn het J:ura*u Inllohtingan dar SadaXlJuu)»
sohe iiBgenring. Ik «raa den ay bukeudon J.iï.'Ï.C. Jajuanu. wa-
nenda te Stnd PxldeB, Zuldar Hagnn Ho 1 , destydl al* hiafd
van den Sj^fctïgfSiralsd^ T,,:rno .^„n Jaasoll un aaB „ ^,.
k«nd»n w-ukan, 'oncade %» Bindhcvan, IlllBaotrmat 67, wart
16 September 1<J4& opgericht den GeMeMriÉMP Dlonat Ra««a-
l-.nd. ( G. 3,«. ). Jj%fF '

-.ti oprlchtingaYergnaarlai; van JKBW Dienst had



te«t

van diuD

aanwezig rtc heeren:
Sérlnner m,™ op die vergadering

la. J.I*da. wonende to Uroninern, Oostorjitaa*
2e. J.: oortnsn, hoofdonderwyaer te Uapp**t
3e. V.JnlinJc, -.maande te Apeldoorn!

T., Beukers, itonnndo ta Bindhovenj
J.a.T.O.J'insen te Stnfl :0olden|
J.Janaon Hr. te Stn2 ...tolden}
J.'/Rrïa.voUn, te- iïin mtoa. thans In H.o.l.

<

4* 5e
6e

lïe
Sa
JeIk,
,T.,*.VJ.C.Jsri3on hf..l du l«idins TTO dl* varsaderiag,

doch Ik werd ol3 voorsiVtir banoomd, ü.jiaiücnra t«t Baareen*
«n J.™.W.Ü.J',i.nnim tot ;joi-rii,ig,i!öester.

Ik n,-» ai.,' biuioenlHg BBflS'-naaen, 'ocla waB m*r a*
atroutmui. 'i.wl«t Jansen Uulte/i nff Tdnts icon b«relken.

'vo-r -aoTor lic »y hflrtnner »arHH ov di« TrerEHflarliig
da oono-ipt- srtB-tutnn r»n -l«n «'.«-wBiraohHUB lanst Tïoflarlnaa
ao.m.-üip.^ ^ ^ ̂^ vo-r^atelrt, >lpt ür. no.-lTlnk jurldlsali
ndvi^j-ar 'OU cordon ca da statuton BOU dournenan, t«n elBM
ni""in stryd aet de n.rt t. komen. JJlt is ^"„^S^fSL

Hat do il ran dan Uoneea :ohnps Jttaart Madarlana ««•
h«t «Igsaean bel«o« t" dienon tot ondersteuning Tan hè* ; g^-
Mg on a« b. trotócnn outniiteiten daarin t'? botraWca». Hrt
hab Ik op Ivlere verga'erlBe n* r rora/! g.öraoht. _

In tota- 1 hebben 11», na r Ik ny herlaiwr, «en Tyf-
tal Yorsai*rlng-n, -JltKa^nde v->n den G.D.H. , nelf«T en wet
ts Alncli» ( 1 ma U ) te UtrüOht t ? no 'I ) a» t« Pewirter

116 Op «eae vereaderlncen waran alle scna-aüa haara»
aeeatal a«ame»i6, tnr»7l ook de hè ,r P.aortier, ««w>B*e t«
'»-ürav»nh«cef Utn vnn Hieuw «ost ludle 287, eenlge male*
atmwaeis la genaast. , J* opzat wan het ««rk provlnolaal te vardeelea,
«•«rtofl «^nigffl dlBtrictfll-ïldnrs «ord«n s ingeiWBem em «el
Jallnh voer Gnlderlnnd en iltreoht. Janaan Jï. voor OTery»al,
iiortler Toer ,locrft-^i &uid Holland, L»d« T«or Or»Blngan,
ïoortnan roor Jrlenl >M «n üreirtha, Verwralan raor Brabaxt
«n UnuJcers v»or 'jlmbarg.

e tS.«.'c vrj d': distriotsl -idcrs naa het rensaiielem
vaa geg :VBD3 op economisch- nn politiek texvela.

~eze c. ̂ovena w«rd«n tOHBeaondem «MI «•« basr Ben-
cira ta Inilhuv'.'n, 'ii ze iy «mi r tonnend. *» li«*t™aerias
.s^nl i* <lio RC-ÏVOIIS wa"r a'm «onkara tem». Orer h«t alga-
-.«^T -/ir-*-! •*« •" "fvo.ir nbn Inngryk "" W,*ln "w f «maat,
m t •j'tE-x'TinrV-- ••••"> r^pnort. hindelendn oTnr 4a pelltla
ii ^r-o.irrt -i M-Virc, >i'.tw.Uc Ik 3ao*»ber 1946 hot •P«e-
jt-a ^rd » .r In i hn r 'j.v-m dor Msulsn, politie offijlar l»
's- vHrtoj"nb3aoh, di-> nj d-, ontvoeat bavnatlade. ra.» r«p-
pert b ihslsda (ïagaroas oYnr pclitl'-MoilsohnB uit ''«?•••;»"
tinftntjl .-.i >ia» «fko«irtl8 van h-;t tonraallBe Jlr«o||««a»«
3->ner»al T .n rolltle V iiywgen. «ucua heb Uc^hie*»er

10.

sasraür

in oenoept.
n.g.

Op 23 Januari 1947 gehoord:

Pletar Jaoab Bartlar.

f. dl.
deagerrmagd Tarkl»ax4«l

• OeduraBde dan oorlikTan «•

la geneert
. brt is .08el,k, dat
I* •"» »otol«.lï

,
deling iark T«n 3oe*tor « «« «'giering «n 2SH".
1945. gehauden ta Utreoh» in het hrtel Haort Jiraïwrt, *J *•

«oorer ik ny herdUmar, naren op dlo Tergmdarlng
^ de aa tn noemen naaren:
la. toda uit Groningeni
2e. Baukara uit Eindhoven|

Jallnk uit Ap«ldoor»t
Varaeulaa uit Olnnetenj
Paeitana uit Huppell
J.H.ir.C.Janaaa uit Stad Ueldea ea

,.. J.Jan»»n, Taaa» T«n reomoaaden J.M.I.O.Jaajwt.
Ot de heor Hf Roolflak dsur naWfaiig in

Ik had die hearwn te vwfaa nwiit ga«laa. J.H.W.Ow
op dlo vr̂rgad-rlng de leiding en «af ala daal yaa
sohapa tüenat Hedarlaad het lecgen va'io0™*1;*';"̂^
in juitaohland vaor Hadarland ter voormwiing «« «la
handen van üngelsohua nn AaerUtanan «ouden vallaa. B
vwn EOU door Ovortwlde Inatantia» Horden gaateund, •
officieel. .

Vardor «ouden de ledi-a vnn d«n G.D.M, zlon

3e.
4*.
5».
e*.
7a.



11.

Yoar alaatandeB In iledarlaad «elf «n de«e «ouden M aaa aar*>
TOldlg ondaraoak aan d« betrekken autoriteiten «art»» AM»

*"8*lf***i» epaet rmn het geheel leek «gr aagal taataatiaob
én iwlnlg eerteu», noodut ik hat raadaaan aohtta «en aiMMb-
to»!. haotlag urn te aeaa», Widat lic pnetiaoha reanltataa
na nat wart «u kuanoa Blom. Dit ia aiaajar gebeta-d .aa het
twoft BJ dan o«k Biet Terwenderd is April 19*6 berioht t»
aatraigaa. (Ut d* werkaaaBhedea warm «tap gaaet.

a mu aa ben mg avartulgd Tan da Tadarl»nuTalir»»ad«
bedaalingaa -ma da Initla-UafBean»,

Op die Tergaderiac af daarvaar beurt mm mr beriobt
dat ma «r wameaht* ta belaataa »at hat waatea «n bat lat!»
Br la eahter naait lat» gebaart. Uadat ik aaaajra/da gaea la-
etnwtlaa dasrtaa entTiag. aaa dea aaderaa kaat «na athfafte
«Teelde «elf het ialtlattef danrtaa ta naaaa. Teoral aaaM
Ia Julate Aaalntelllas run don epgerlchten OJ3»I. ay »ag «lat

Ia April 1946 heb ik «r moait aaer lat* WM «Mi«i
•f gvbaard.

TM da bacohaidaa dia U «y TBrtwurt. MÉIÉM* Ik •»
da •aorta nal an*ran«an t» habbwi ( Ik, Tntalitn*, raataaa
P.Hartlar da by dit praam^rafhaiil genaoda «n no4> •»•••
baaprokem baaobaida» } BMBT Ik bab «v niat Taal MMtolM ••%
bartaaJ, aiidat ik N ta MMtnUaljk ra ta walals »«alat tfM.

Kanr wn •vartuicim w»a hat «llaxHtart da b*da*Sut;
da nat ta oTertarada» «f aaalg naaxtaorpa t* rarMMU

Hat aoaaaalaeh rtraraa laak ay lii> «»•«•»•! a» ba-
laa«ryk war OM laad, «l batwyf »lda Ik dat to lld.ti«tla*-
naajtxa da gaaohlkta «aiwohai» waxan aaj ha* mok uit ta vaan*.

Ba iraarlaaiBg an TolhardlBg cataakand ia aaaaajt.

Op 4 ïabruari 1947 gahaard:

yraark

-O

gabaram ta Oraalneea. 2 Haraalmr 191Ï, laatroaaataakar. na- •
naada ta Oraalugaa, Oaataratnat ja, dia dwwmael wnrfclamv
da!

" Oaartanatica aliala Kavaaibar 1945. dan Jnlatam datm
naat ik nlat, daelda da my bakaada JJt.W.O.Jaaaam, llluala
aobullaBOM "aar", waaaada ta 8tad Baldaa, Znidaor Bacam aa 1.
ny BAda. dat ar plaanaa baataadaa tat aporlohtiac mm da» a.a>
Oaaaaaaahapa Dlaaat Itadarlaad.t O.D.I.) nalka diaaat aloh
Tal«aaa ijae rarklazlM taa dael vteld* haadol*aa«al7kha4ax
net Dnitaeblaad ta bacïan an daaa ter kennU ta braaaaa Taa
het beferakkea dapartaajaat.

Hy Traag 07 af ik intaraua h«4 au deaem Diaaat daad.
ta aeaaa aa raar da prarmagla Oraalagaa ala dlatriatalaldar
wild» aptradaa.

Ik Taalde Teer etm aa aadar ml nat. ta a«*r daar ik
tydaaa daa aarlnc bureaabaudar TBB den Odwlaaa Ulaaat
laad ben <«*a*at.

«ya «lartüaaluliai ia daa Qeaaaaaahapa IKaaat
laad caudan bertaaa uit kaf wiaanlea vaa fagtwka»
da naadalabaliuflaa, a^^*mM eaaftaot ëaaaaWa aat p
i)1n n<<dimni irlt *Vrl*««M JB.nl <•• >u.t-w.Ww» «. <M>

12.

O

dat land kon levnrea. Ha dit ondeihoud nat fanaan heb Vc evn uitnaediging
tat bywanlng Tan aan Targadariag. uitgaande Tan *an Oeheiaen
Dienst Hederland, entrangaa an ik herinner ay, dat ik drie»
naai zoe'a Targadariag bob bygaifaaad. De aerata aaal was dat
In Herenter, de tweed» naai en da derde aaal l» Utreoht, la
het hetul H.Brabant. Vaar laorer ik ay harttmar. ia op da Tergadering ia
Darenter a ;n Jdeiaa wyalglag gebraoht la hat Bestaur aa werd
Jassen 8r., aa«r ik meaa, peaniagaaoater. Ba ay bekende Sohaa-
maker, illegale aahullaaaa "ttVkl*, naa Teeraltter en da «y ba-
keada Beuken, waaaade te Bladbaraa, secret aria.

Op die Tergaderlng waren, T.I.T. ik «y herinner,
neg aanwezig da beerea: Jaliak, Jansen Sr., Kr. BaolTlak ea Peortaaa»

Da twaada en derde Tergaderiag, die ik ta Utreoht
heb byganooad, mrdaa aak aag beaaoht daar da heoraa: Hartler
aa Taraeulaa. Ik heb la aya rayaa eenlge Bakaaaaaaebea, dia ia*a-
raasa la Buitsohland haddaa, baaaoht aa daararer aaa farao»
1/ler, ceaala O ay Terteaat, ( Ik, Tarballaaat, Tartaaa ».
Lade hat by da atukkea garaagda famuller ) IngeTttld ea apg*.
sttrard naar Baukara ta Biadbaraa.

Uleraatraat heb ik nlnaer aeer lata genaard.
In April 1946 heb ik Taa aeoretara* Benkara barloht

aatraagaa, dat da aatiaa Tan dea Oaaaeaaabapa Dleaat ïadar»
laad' werden atap gaaat* Da statutea, lastrootla en bet stuk, haadalaada araj
"wBrtatyaa", «elke n ar Terteaat, ( Ik, Tarballaaat. rartaaa
ï.Lada daaa by da stokkom geTaegde basoheldaa ) hab ik daa-
tyda antrangea. ladiaa het dattlaaaea aan. dea Oflaeaneohapa Dlenat
Medarlaad aaa araztrediag apleTerda, gaaebiedda sulka daor
ay gabaal ter gaadar tratat. Hat lag niet ia de bedaallag da
«at ta erertredaa.*

Ia Taorlaaiag Tolhard en gataokaad la oanoapt.

».g. T.lede.

Op 4 Tei<ruarl 1947 gohaards

Jaa Poartaaa.
gebaraa ta da Wyk, 1 Ootabar 1897, eadamyaar, «aaaada ta
Happal, iuld Blade 118. die daagembigd Terklaarda:

" Oadtureade don aarlag had ik ala rayaaoba* T
Drente an Haard Orerysel gawerkl -Taer dea Oehelaea Dlaa
ladarlaad en naakte teen paraeealyk kaania aet "aax", wie
warkelyka aaaa J.M.W.C.Jaaaea ia, «aaeade ta Qtad Deidea,
Zuldar Kagea Ha 1. Daaa Tanaoht aya aadawarkiag Taoral Taor
da alore-fatagnfla reer het arerbraagaa TBB bariohtaa nnar
Xagelaad, aaa «alk Taraaek ik Taldaad.

Het laatat heb ik hea taea geaiaa reordirt hy
Eagalaad ging. Ik aaea eaatraeka Maart 1944.

Ia 1945, eastreeka Sapteabar. beb ik haa 0
taea hy uit Ragelaad, ta>mg aaa aa nag in ualfara Taa
naat raad. 2yn aohfJÉaaaa waa taea J.ï.Braa,

Daaraa a|plag ik a»a oaaraoatia tat bet byaaam
Tan aan Terg*dariar/̂a JLlaela, "elke oaaraeatle ultgiag TamJ
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î
»
p
*I

S
i||
*'
-f
n
^

tf
rf

v
m

 i
i 

E
l»

S
S

'

Hi
iliG

Hff
lfi

N
^f

iie
tr

.!1

ri
ff

 $
*

ft
i 

«5
l 
«

8
 „
 n

tó
i

G
.-;

«
o

-o

II
* 

»i
tf

 *
S2

 r
 h

fr
i?

;

IS
1?

 n
tt

;>
! i

l 
» 

• 
»l

l^
l

' 
»1

 
l 

IH
lil
lS

!



15.

(J

Op 12 IJaart ld+7
SAHJA. .iJ.iA. :.;:.£

n ta üeatsl. 't Jan'mri 7->07, ««nufncturler, "«jende
ven? miwns-trant, 67, din de»«;«wmag<i verklaarde!

«aa i-r w--denerker van

t»

G*"

verzaawlea

dia,

vrleind z»u '«ra™ .'o:>r o
Gehairwa Jianst H9darluna. 3* «paet «as
h.>t bal-ing van BedBrlnna, <'e:-r BBGnvenB t

lit1"*- ïïn'S1 t? *«en1.t da „prichtiag
werd «en varisartorins belegd ta Alaele .p 1 6
Voor zoovar ik "y herinner, "»»» W *™
j.U.ï.O. Jansen, vonrnoBWï, ;<r.Roolvink,
•«ralaa "° i(,^"^^Jerl*rl™ w„rdon de oo
kan UB ««rd tot oprichting van do ïereenlgiag, «olka
™u .iragaii «BrMonaoHap» flanst llederland*, ^8lrt*»

boapr»-

aa,
Sortier voor

gevfu.&eui -.a»t** T»OX" ——-.-«•— — - - —-
Jalink voor u*lderlnnd m Overysel, ™i—- ----
üuld Heliasd <m Vemen!"» voor r-rnb»nt en Idabura.

houd wa^rVBn to<>l*ttghel)b«n<'«i in TednrlnBd t in
" n=n-n3chen ) hui v«rlinjiena kondon knnbaar nokea
MKalykheden ^o^; het epn-aon van oontnot van SUfl« — —-
SuitschlaBd aa eagosnrd. i*»e farmvaiorati aeuden door do«**
triotalBidora warden ingovuld an »pgeüBiidoa naar do» aeorat*.
rS der Jaraanming, dia ae daarna wedor sou teeaoadea «aa
JsmaanT die v.«r varfora icoraaBfllng *ou zergdragea en oea aa
ander nut de bstrakkaa .<ratortt»iten zou basprekoa.^

Saar ik ay herinnar zyn ny rtoor enkola distriotaloi-
ders vnn 'lia f«riuli:rsa Ingrvull tffneoünarten, a.a. batrerraw
de oufciaohe inptrai"nten, towwtr-rl:, gpaülgoedegea. eaa.^IK
hi b daae fonoulirea da.irna doen toekoaan aim aoargoaoeaaom
dansen, duoh sint hy daaraede «adann haift nn of onn ea aaflor
rusiiltaat haaft epgelcverd, wo«t ik niet.

Sa dn B.g. 'iprioh$lïiis-Evcrr»derl»g hnbljea "J «6 ••»
viertal verenderingw bflagd t.^ ^venter en U*roo», "•**„*";
•fcrn da ganocnd» hecrea nog tasBnffonrtlg «aren: Bor»i«r, UBBBOB
3r. Varbenk "n dn vn«rzltt«r Kcfioomskor.

'.•p di.t vnrBndarlngea la o.a. t«r Epraka gako«oa do fo-
rimj.t Mdewurkine vnn dï autoritnltoa, die «el da «
van lw.t verzanelan van de gntaldo gegeveas ln«a«ia,
a;.» niet daadmrkalyka ateao ksnden verloeajen*

:k herinner ny nog. dat Jalink ter sprak
anrkkal in napanen, naarantreitt hy «y later eea
twtkoooB en K alk briefje ik heb daoréagoven aaa -._
aan of •ï.aoüaamaiar, preolea waet ik dat niet. H**J

ie.

O

u

U «j r«rt«oirt ( Ik, «nrtaliBiurt, T«rt»«a E.».J.Beu.
kar» hs-t 1>T *" B-trulclcen jjBV»(i|jaa brlsfja, n»t rood gaanrxc
VII > i* h«tB»lf<te sis ilotr ny b« i»«ld.

I)t neBn op e--a von do lontrtn vnrgHdarlngwi, genmt-
den ta iltawcht, h-rt ir nog^lyk .Jat hrt In H«Tenib«r af BBOMI..
bar 1945 1« s«w>erti ïi"b ik »;n flon v»or»ltt«r W. 3<Sh»«»Bk«r
•Tarhnndlgd »<:n .losal-r, Ijt truf 'ande gogeTOn» nanamand* po-
litlonenoOhan «it h»t ^'haula land, «»1X» door ft» DultsodiB
lisatantieo via. nlgm tilax-appnrataH, imren rtaergegnven aan
de raonaefelare buxttaux. Soer wlo ay bedoeld rt»8Hler wart t»«-
geïonden, herliuicr .Ut nj nint near. üegelj* la dit geaolil«a
J»or a n inin da «udo raoduworJccrB van de •O.D.'K. groep, «at
Sohoeaalcar ««t hut .iosolor heeft üeaami Keot ik nlrt. Indlem
hy bsneirt het .'•e'-lnr in "*o,1946 te hebben ontv«nfi«n, ver-
giirt hy zich wtuinsohjDilyk ean Janr.

?(B-,r EOTdewerMng vr.n (Ie autorltpiten uittloof o« te
fiaairtioale gertüliTliBlcl vr.r. da Yereonieing bat nlfft toeliet
nader t» nor-kan, wnrcl t»t stepsettliw rma. 4o «otio» •••l*-
ten «B h«b ik dmurvon op 15 April 194» aan da l»d«m dor Vaa*
ennlgiaB schrtttalyk aodudenlias gedaaa. iJananui IB «oen
«ioun coBtaot naar opgeaeuo» an »yn geen vardar» aotiea «oer

lint steapal, hatwalk Uc op uitgaaade ntukkoa, de» Qo»
•eensohupo 3iaBot batreironde, hoT) ïnba»lsd, naa ay YerstroK*
d«cr J.M.TT.C.Jaaaaa. uit atcupel hnb ik ha« later orrerha».
(liga.

n» atultka», nelJca U nj Tortwirt, [ Ik, verballaant,
rortooa B.a.J.Beulwra do by dlts praoos-Tarbuil gavoegda ba*
schalde» ) <syn »y gRdoultalyk betarad. Hat ntuk, headaleata
•rer ruadanont, gavolgan, Inl 'ing, ana. ton Ik niet. M* Sa
kcmtelyk. door J.B.*.O.Jnnnait opgestnld. Vel kan ik Aa Ter»
tooad« o«o«pt-(rtatut«», de iiurtniatie . het irtuk, hjutdelswïe
over "nerknys**, hot funVllnr X. SB uitga«in«e* oonvMntlMl
en bat aohryren aan de iHütriotaicidera. })e reet van da ntnk-
knn imxd nl-it danr ny bnhiuidold.

Hat WB8 goenaiiaa de bndoellng dlngan ta d»en, dl*
In ütryd naren nat da .iet, intugandoal da opaat waa het va-
dorlanrl een dlanst t» benyuon.

Stukkoa of Q«Taapundentlo, don tieneisuchnpa Uieart
ledorland tetrof JTondo , heb ik nlRt isenr in nyn baalt oa kan
Ik U daxtaalve niot ovezhundlgaa of vnrtoenen»

in
Ha voorlailng TolharB ai gntoehnnd dan verklaring

rt.g.

ip 12 Jaart 1347

gebaren ts ra--unardnn, 4 Juli l'U9, Offioler Kykapvlltl* 1«
klaaae, ?t»f ii»ort '«-iinrtogcnboaoh, maande ta Vuftit, Boac»

10 a, Si
.••vunbnr 1946, ontring Ik een brief,
a der ütmtepolltie T,. van Aar Haa> &nri--nt a.iii agn »caaia^Aria aar buaTOpoixiaie ii.van nmx

Ion ta 's-:;orto«t.ubu,,oh. ijau brief ma oadertoeteal door «om
ny bekHndon ".JJd", add-chef van dan Gohnl»cn Pl«na%pl>a«
laad. •;« .lün liiiiou,! Vijl .U->n brief bloak «i, dut h> iajwt
bezit nan VHH e n "os:iitir, liotnelk vonr «y «eer belangïjfc M«



17.

ey« en dat hy ny •
handen «eu kernen. —
dat tïeesler te everh:-
i)SHr hut ny sefer
noordse ik hen of m:c ia.ni, Diagej-ys TJBB, aai ny my vermanen»
nut ayu bre..-r ii.J.vuu d.a- jeulon, die indertyd aêaJtopltein
in hut Hederl.Lutïür waa uii hofl aaordure malen entmeette na d*
bavrydiag. Ik ne :a ir ~.i*n ep, dat ik hen peraeenlyk aeg nlmmea
had entaeet, d«..h rouria.ir hut Juaondbnks de bedeeling was «y
de gegevens ter hart! te stallen, Ik daortegoa genn bssimar
bad en Ik den brcngor va.i di; gegevens «p een bepaalden dag,
ik maan 19 Hav.1946, n..n i^yn bureau, £eu ontvangen.

:>p dien Jaturs vRrvengde eicfe by ny een. seJcsre Hefcers,
wachtmeester der Kykspolitie t« Kaalte, dia my een brief en
ess veraegeld pak «verkondigde, andor aededeellng Ast een en
ander nfkenatlg nae van veornaomdea. "HUd."»

Uit don heg. l-:ido«dBa brief blaak my, dat
veer een effloiera functie by Ae Ryks- af gamee
aanmerking kwam) dut hy veel te beselKidan was.
legaal werker was «aweeats dat "Tttkt" naar/
ken, naaren hy ann my het versaak ; "
•en geed woerd je ta deon. Torens
antvangct vsn hit ny deer Kekers .,, • i n ui—. j njjm
lyk, Ik aeoa aanstenda, den brenger te bevüptÜem.. ,A
het my niet bskand was wat het pakket bevat*» en d* censojae
mfak nat een aetore gehaimssinBlgbald was a«»g»rana»», ging ik
JBstnUBprekemi niat tet bevestiging van entvaagrt evn,

Kart au. antvwagot hob ut het paktat geepend en blaak
ny, dat cllt bestand uit tireo mappen net aicnët-OWyespandentt»
betreffend* palltleparsoneel van het Cenast 'B-H«t«»6onboBCh.
Aawnmkelyk knna nat ny voer, dat «en en ander n&f wel var
belaag was, aangnülnn het a inwy/iiig bevatte, e.a. imtrcnt pa—
lltlek* gezindheid van vairnelfl nolltlepuraenesl, hseiwel
slechts gydellgs aangeduid.

Op grond daarvan stelde IX den velgenden dag den Ge-
wast Oemandant van dn Bykapelitie te '-s-Kartegenbesch, dlri-
gaerend effioler van Hykepelltie 2e Klasse Th.B.T.van de Tllerr
ve*t, er mde in knrmla, flirt bn 'aeld !03sier deor ny ma ent-

Ik heb .den Overote vtui He Tlicrvoet t»«a de beide des-
el »rs güteand en te canen nnt h**?i men r'i ure van de stukken
deargsMkeD* De '>verato vcrzecht niy ttin nu eens to bRBian ef
bet hier neg persenen botref ten B-.ncir-i vün pnrseneal vsn
bat Oewaat 's-aertege^baach en iraarvah dn in deec l na «i era
veergekmeB' ^gevang nint «l rtre'ls bn^cnjvl vraren.

By oeutral'i a, n !iyn >;iart'Ou tloak toon, dat hnt hlar
ultslnltend gngevass Satrof aangaande inrseneel van het Oa-
west 'sXierteBnnbesoh, orrtrent wli 'w.n poj^svens reeds lang
bekend waren ef owtrent wl» f.>ltr)i v-r. -n-p»! ernntiger aard
bekend iraren. Tk heb •ilt drn Cvemt» no'Ingedeeld, onder tee-
veeging dat de :itia)ören ra.l. nint vonr hn< gore. instanties van
belang fcendün -yn, -'och dnt ey tfr. a-iiKi m van dagenen die nag
la pelltledlen.Tt wnr-^n >>y nvnta«,:l« p rsoneflslwenties, een
vlngerwyEljig krmian isyn. ->it in n"(j en.: cjüoil, aar.l voorgnke»
men. Je stuiicnn >mvititJ<.n r.ioh m. -ryii b.ireau ti: rtitn einde tar insage."

jia veurloting velhard mi ü'tn'-lc''nd d.<>ze verklaring la oeaoept.

r
Ü

18.

Op 17 «aart 1947 geheordj

ge»eren/te Otreoht, 31 Januari 1911, adjunct-dlreBtaur van
bat Weekblad "8t*yd", wanende te Jutphaaa, *.A.Vultastraat 9,
die desgevraagd verklaarde:

* öedurende dan eerleg was Ik medewerker van dan Ge-
heimen Sleart laderland ( O.D.I. ) an stand In osntaet met
dan «haf van dien Dienst, dam heer W.Boheemaker, wenende te
Beveater. wiens •ebollnaam "Mlkl' was.

oansemde Soheenaker naedlgde ay enatrsek» Januari
1946 uit ep een vergadering, te handen In Otreoht, 'uitgaande
van dan. Oenaensehapa aUnst. ledarland, welke dienst vslgens
syn* verklaring was epgarloht. Ik heb aam dia ultnaediglng
gavvlg gecaVM an tref «p dia vergadering, welke gehauden
waart in bet hetel'Srasaji*' ta Dtraobt, aan da bMXsa: Sohae- >
•aks*, J.n.1.0.Jansent Jansan Sr,. Baodiars, Tarttaiaen, Ja-
limfc. lertler, £eda en reartmam. Sohaemakar haA d» leiding
van is variadanng en aldaar werd bespreken het sf̂.. f ermulier
X. lundalamde evar eoeasmlsaba gégievens mt Dmltwahlamd.
JJ^Y.C.Janaa» besprak dit farmaller ul*v»a»l« a» «emomlt
blaak mr. dot by l* heefdsaak daM saak *4tom&»0tf. Het be-
tgsC gegevens van Daitsshs firma's, U lnjsiau^i «y »ag in
g«ta| waren aan lederlandsaba firma's geÈè^Man «a lavann.
TamvtM werd sp die vsjffcaderlng neg gespreMn evar den enbe-
vxmt|«d«n teeetand in iadarland, deoh enden Baken warde»
aiator niet beaprakam^ Over inliohtlngen, vatyafrsmds wape»-
smakkal Is my nietTSelund.

Ongeveer een maand later heb Ik nag «en veprgadering
ultfaanda van dan Qsmassisliips Ulamst iaderland, walke ge-
heimi«n wad In hetT|a«*sel van. Antwerpen" ta TJtreoht, byge-
weamdi Op dia vergadering heeft J.IUW.C.Jamsmm »y» bvrlmdln-
men l» Baltseblsml medegedeeld en satta e.a. uiteen ep welke
wysa by gedesbt bad te ««Eken. sp het gebied van bat vaname-
lan van aaaisalanlia gegevens.

Op ds eerste dser my besechte vergadering werd Ik
deer dan veerslttar Beheamakar aangeteoht en ta Otreoht de
daarvaar In aanmerting kenende naken te beseekan an da gegeven
flaalamt»aa> In ta samdsn ann het Beoretarlaat van de Taraenl-
glmg te Blndheren. La^ar wardei. ny- Ik vermeed na afleep van
ds twaade vargadaring - fermuliere» X daar Beurfkers teega-
xendan. Ik bat hiervan eoater geen gebrolk gemaakt. Eenmaal
heb Ik «en briefje Ingeseaden aan Baukeis, betreffende in-
llahtingan aangaande aan inferaatla «rtremt glas, waarnaar
my deer aan aakenma» te TKraont gevraagd was.

Om 1} April 1946 «ntvlng ik van dan aaoretarl» Beu-
kar* sabrlttelyk berióht^ dat da aetiea van den Se«eensoha.pe
Ulanat lederland waren
•«trant niata

Tam da

Ha"dïen tyd~heb ik^hler-'

aanr*. vaiiaa»
•takken } ken

i stottem. walk» U my vartaai
H.Terbeek de by dit preeaa-v
lk_allaen de statuten, de In

_l

vertaant (Ik, verbali-
i-verbaal gevaagde

. . _ Jn.».u_, ». instructie, het stuk
handelende ever "werkwy«a", het fermuller X en het aobryven
ever bat stepietten va» da aotlss. De aadere my verleende
«tukken iyn my niet bekend.

Ik besehenwda da deelneming aan de Vereenlglng niet
In atryd mat da bestaande vaeraobriftan. mr.Reelvlnk uit
Alnale, dien Ik evanwal nimmer entmeet heb, had, naar my
was medegedeeld, de smak Juridisch bekeken en ik vertrsuwde

em ep, dat alle* In arde was."
Ia veerlesiwc velhard en getaekend deie verklarlnx i
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~\. handelende ovar;

"ïundsraant"t"Gevolgan", "Loi.llng", "Opdrncht", "Steun",
"Werknyoe", "Uitvoering1*, "..iaohtiglng", "Codes", "Contacten",

"Bewapening", "ïinanticm" an "Vorm".

Wat ayn ;« gedwf:hten gewat verlopen neak ontrent voorstellen?
jJrlngnn.de aoodaakBlyldieit' van dienst is gebleïan.
It aia de loeste kfinson naohtig instituut ts scheppen.
In haiden van ''rrnchtige uitvoerder «n leider gunstig O.resul-
ta'it.

Ik streef nsijr eariyke objectieve meerzydige be-
richtgeving,
Ik voel ay verantweordelyk voer de eerlyka bedoe-
lingen vnn alle nedewerkera en sta. U daarvoor borg»
Hieruit volgt dat kritiek niat zal ulttlyven Al*
Uzelf, Un ataf ato. zal rake». Bent U hiertegen
. t>f wa»rde<irt t) dit t
ïonder deze vxyheid ion lic niet Icunnon werken. Der-
halve Knoit iMerayda ontatewting «ver nyn oprechte
pogingen.
Hamel dagelykaoha lailing by ons ligt, geven ny
in Uw handen de opperleldlng ia de graote lyn. ri-
nantie )le verantwoording aan tr. n eorgt voor *ol-
'ïé'ifiAa reserve, ity steunen slecht* naar veraogem.
Opdrachten, nenachan, richtlynen worden schrlfte-
lyk opgegaven, speciaal de kritiek en beaerkingen
aogen niut ons worden onthouden ea ons sohrlfto-
lyk worden voorgelegd.
.iy besohounen aase wsrkrauniiedoa als in opdracht
van n uitgevoerd. Zender, nooals hierboven bedeeld
Hord, sohrlftelyke ontevredenheid ia aangetoond,
zal geen andere organisatie op flltsalfde gebied
floir TI worden gnsteund of opgericht.
U verleent alle ïïioQelyke stom zooala bv. het ep
ons verzoek uit de militaire dienst houden van me-
dewerkere, het verstrekken van papieren voer be-
wejjiug, het v̂rkrygen Tan bonzin* voer onze koe-
rlors ai staf, het voor ons ge-nrderd houden van
eu* auto's, het veratreltkea van nilltair* rant-
soenen, hat bemiddeling verleene» by het plaatse»
van rteor ons voorgedragen persene» in d* voorge-
steld* bedryven, het uitreiken van stukken die
overal toegang govon ( ryksrftoharoh* ) eto.
>iohain in ol'ie opzichten. Onz«rBjds In het byzon-
dur het gnhnlnihouden vnn da naam van de epdraoht-
ó'iver, da -uitvoering en do vernoedelyke gang vmn
zaken <-n resultaten, terwyl in alle fino*aos be-
knnd gegeven eullen «orden in de berichten, 4e
brengen wauirnlt deze zyn verkregen, data, uren,
plaatsen, namen, a'iresson, getuigen eto.
Uwarzyde houdt u onae atuklnin voor persoonlyk ge-
bruik In byiondore Rtheiae HoanierB. Slechts by da

Gevolgen:

leiding:

Opdracht:

steun:

rierkwyze:

O

o

de stuk ren waurby U <llt neodig oordeelt, roept
O assistentie in van Un stafofficieren, nadat
ence nuraiarlns an Initialen van de stukken cyn
vernydsrd. Zeor aoreiTHldtg warde door U tesenevar
ledereen, ooi: Uit Staf off., de namen vau de uit-
voerders uwer opdrachten, de nana vaa de dienst,
de noTkxvce, m psrsooalyke neonlag over dien
dienst en de rap lorten tagenovor speciaal Uw
staf off., onze en IMe plannen, etc. gaheln ge-
houden.
Alle rapperten syi: g«nuonerd onder aon der let-
ters A, Ü af 0. Is ur cerrespoudentio te voeren
ever e u rapport den ncrdt alleen het nuaner Bat
de letter genoead) 200 uok in telegraoae» e» per
t elef e nn.
Vanneer een nieun rapport ever uoneelfde ender-
rrarp binnenkant herhalen ny aaa het begin, de
nummers van de rapporten ever datzelfde onderwerp.
reeds doorgezonden.

Uitvoering: De dienst heeft geen antele bevoegdheid on
naar ""Uiten toe op te treden; zy is alleen be-
rlcht-verzameld en adviserend instituut. 2y l»
streng nilitalr disciplinair ander Uw onnaande.
Ultvooreniie pjaoht, cantrole ea distributie der
berichten, Is In IM hand, ullaou.
ï<j geven., zonder Un nedemate», gae» buitenlnnd-
sche instantie of blaiealundsuhe •olltlelce par-
ty of raaolrtsbeJcleeilers, berichten «f, of zefs
e enige medenerïlni; van vraJJcon tuird eek. Alleen
eon naand na schriftelykB opzegging ann U, her-
krygen wy dit rcoht.

Machtiging: Over en »eer Horden nel sohriftalyte beveBtl-
Eineen gagevon dooh epn -nondelinge evereenkomst
omtrent ho-fflpunten aaet voirtoenda worden geacht.

Codes: Kr norden geun eigan nanen doch sohuilnanan ge-
bezigd voor de medewerkere zaonel v*or burger-
verbaer als voer de dienst.
Be berichten, de daarin geaeende nanen, telegram-
men, correspondentie ato. worden voorleopig niet
gaoedifiwerd daar de oorcminioatie met eigen or-
dannanzen nexdt uudeïJmudou.
De buitenlandsohe Tjérlchtgavints nerdt In d«
"brlafccfle" fi'-hnudsn.

Contacten: 7:lgiu orrlannans mat rj vo-^r het brengen van be-
richten nader tii baopreknn. 'io nn parsoonlyk

Huiraering «n verz-jgoline lur atulclien. Te
3c«n naiten. ierichtna voor ciia pur ordonnana iuiar
A; dito Bic boven.

Senapenlng: Ver3trsk>lns van wap-mun t':r aelfvardedlglng bjr
nark in govuarlyke kringen, vu->r hen die l» poll-
tieposltle zyn geschoven, in flaval van politieke
opstootjes af revolutie.

i>lnantle»: Interne flnantiecle controle uitgeoefend door
bankdirecteur, tiaandelyks finantieelX varalw
van hem nn nanndbesreoting vergezeld vaa geld»

aanvraag.



aanvraag. HenfdkBa ctonr U eenouden. Banis der
onderin irdiig op fiinntleel/ c?bied: toeten over-
dlaun ou de «iris belantiml.bondo partyen, TI,
i'..v.ü.. e: i du j.i«."nt o: wel vo'T ean gelyk deel
1/3-
i/e iliuiurt fuonia i-v fcv. 25000, de dag daarep-
vnl,.'fu.l vo../;t ïJ e-.nzolfde bedrag by. üe w.v.O.
nnrSt, «a offra U hc 'S cenohikt« nemant gekomen
heht, il» r 'J verzocht .:yn ris"! by "te dragen.
JJit il" nader ov.irloü, i'Qp.r wy by vonriceur deze
3^0 sterk !«rtlc.LLii>re onderneming, vry Eeuden
.ïil'.on houden v«n :-yn limensine.
'Jj T'WJTII - reu do 'loor -TW var?,orgde bedacgen
ioor bcMidi1ej.lBe van 9. n en dezelfde tuaaohea-
perso.n, e- n. jin^lor t:; iio.:ncn ^dTeeiat. *fy ver-
zoi'k.^n 'T In a .r.-r.i'rc a. s. te willen ontvangen
pn hem <IR ï vraagde B-teun te verstrekten.

'•'orn:.'s l,=rfurma(,t oji 3O' rt vaotstHllen.
Coa.'ijsrs. Copiua? (iatypt, niiamerlng, indeeling.

Veor ennsluideml afschrifi;:
De Hyfcsreoheroheur 1e KLasse.

-l

o

AJ sommi.

1. H»* dient blanoe briefpapier te , ebrulian, dus geen papier
net neefd O.D.5. , dit leTert U zoo spoedig iwgolyfc in.

2. Cevreapeiidentle. eek rear omderllng oentaot net bastuurs-
ledte», zendt U uitilulteacl vla het aeoretariaat vanwaar uit daor-
zendiag plaata vindt. Dit Tannege achulladreasen.

3. ledere uitgaande brief af rappart voorziet U van itatta nn
oigo» initialen net doarloopenda niumerlng vanaf een.
De*e iBltiaien zy»;
TeeXBitter ia V., vlo» Teorzitter ia V.P., penningraeeater is F,
aeoretari* ia 6., adviseur ia J.
platrictsleldex* gebruitam vaer Heat W., lïeord N.. Oeat O..
Zuid Z., Mldde» H., net daarachter hun aerate letter van eigen
ef ecbuilaaa».
Veerbeeld : brief van district s leider zuid aan secretaria krygt
in de reohter bevenbaak dua:
datta 15 Eev. '45
van Z.T. Ke 1.
aan S.
betreft: ( endernerp vnn het sohryven )

4. Bappertea dienen z»o beknept negelyk te nerden d«or gegeven
aan bat aeoratariaali, eveneens genunmerd, en neeten undien
•anigaiin» negslylt getypt 27», tervryl afschrift nont/ nerden
beheaden deer incender. Veorkeur nêft inzending in duple.

5» T»or aentrele, in verband mat üaelcrakea van pest, heudt
ieder een averzioht van verzanden en ontvangen stukken.
Indlon vtenaohelyk nerdt peat aungeteekend verzonden.

6. By inzending van rapporten gaaft U «p aan nlea ef nelk» in-
stantie naar Un Idee het betreffende atuk «eet werden deorgecan-
den.

7. Ventyder uit al U« eude correspondentie zoo onel moge Ijk.
alle naitea en nrlresaa» nn eventuenle oersoonlyke aanwycïngen.

8. Berg alle correspandentle, rapporten enz. de G.D.N, be-
treffende, by elJca.ir in eun aap op nn laat niets slingeren,
zeedat het U negelyk ia in oen elag alles nat de G.O.5. anngaat
te deen verdnynen.

9. Bewaar de noedage geheimheuding aeJc tegen ever ellcaur en
maalt gebruik van schuiladressen hetwelk U aan UW oedenarkera
opgeeft, noen nedewurlcera af buitenstaande» neelt een adres
vaa aeoretariaeit of andere

10. Ben oorte voor nnnen ttn aflrespen, welke streng <ïenrgBveer4
dient te werrien, zal ter vergnderinR wnrden besproken. Strikte

is noodzaak.

«oor eensluidend nfschrift.
Da rijksrechercheur Ie klasse.

J.D.Kusters.

_l
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A Jo'ff

Hu de Gehelnen dienst TJederland affioianl la epgaheven en

loden.
De «edevierters, te beschnunen ale inlicht ingabraana», negen
niatn van de Intarae gang van zaken netea.
Wys aspirant loden or op dat ay fcuane» «edswerke» aaa 4e
epbniin van eun Inlichtingen organisatie, eohtar zaaier
eonig Tiateriaal gewin, een baantje ef dergelyka la uit-
zicht te stellen.
Kocht U iemand als lid mmachon veer ta drage». Eet diaât
ir sohriftalyït danrtee e«n vereank ia by het aaoratarlaai»
aot veroeldiag van kerte levensbeaohryvlag ea andere maadlM
gegevena. wanrna dit in de bentuuravergaderlag werdt babaaai
ield en de uitslag sohriftelyk aan de aistrlotslelder werdt
uiadagedeel.1.
ay aannane van net aspirant lid, wordt hen daar da diatriotl
leider paraoonlyk dit mndecadeeid en laat daea haa:
1 .
2.

guhe inhouding verklaren.
Algemocsne belan^loaze nedewerldig teezeggaa.
deelt hen noordelyk de tekat aede van enkele puxtaa
dar ntntuten, welke voor dat geval needlg geaobt war-
de».
zich vnrbinden tefienover de diverse bapallngea, cla
instruotiee enz.
ge<!ft hun een contact adres ep en daardaar ewpval-
lond samen te nerkon, zoowel sahrlftelyk ala a*ade-

6.geeft hei e^nlge riohtlynea wat van belaag lykt ea
eaze nerkityzo zoo affectief nogelyk to aakea.

Voor o^nsluidtmd -faohrlft.
He Hyksreoheroheur Ie klaas

J. .'.Kustere.

Cesoept. fl-.D.K.Statuten dnr Vereenlglng.

O

o

Art 1. De Veraaniglng draafden naaa «eneonaohapa JJlanat Ne-
derland verleert «ongeduld «la G.D.H. üy is gevestigd ta:

Art.2. ife Vereanlgltts atelf Eluh ten ilael te werken aan den
epbaup van Sedarland, net beheuA TB» dan In de eerlega-
jaraa rtei>r dea geganeulyken stryfl tegen den vyand ge-
l tgden btinfl tunnohen madewerkera van Inlichtingen gree-
pea.

Art. J. Haar d»nl tmnht /.y t" boreitom lanije wettigen «eg en
wel
a. daar hot «aderaoeken en bokend naken van aiostandenj
b. deor het winnen van lallobtlngoa av«r plnnnea en ac-

tie* ran vaer den Staat gevaarlyli» verennigingaa.
oluba, aectcn, bewegingen, pensenen, ato. ap pelltlek
en aoanaaleoh gebladi .

c. door het vanaaelen v»n gegavana uit nat bultenlawl.
In bet byeaiidar uit het ta annaxaoren «f gMna«CMM*
gnbisi, w arult badraigiag van het Hedorlaadsohe Ryk
af dan Haderlandsciian Mtaataram af te leidan lfl|

d. doar het vanaaelen Ten gagevaa» manaiCa da Vader»
laadBOha Gemeonaohap, hetay op ecenn»isoh, oulturval,
palltlek af wet9naol]np;:elyk terrein, baar vaardael
kan daent

a. daar bet Kich Ineetten van gerechtigheid!
f. veerte daer alle geeorleofda •Iddalan, mlto tar ba«

reiklag van bat lii ext. t senaaBla daal, dienatbaar
lomnen narden geaoht.

Art.4. T)e ïereenlglag ia Bpg^ri<ht vaor den tyd van twintig
jasr, te mkanen van den drig hnrer oprichting, cyada
16 Sapkanber 1945. üet bcnlcjaiir la gelvk aan het kale»»
der Jaar, aat dlnn veratanda dat bat eerata baefcjaar
eindigt dan 31 Daoeabar 1946.

Art.|. Laden kunnea ayn deaemn,
die in bet verban'! van dea &.D.K. (Gahulaea Bleaat Ha-
darland ) In den becattingotyd gedureiide eun half Jaar
af langer >et vraoht aan da bavrvrting van bat vadadaad
hi-bi na aadagawerkt,
die ia het verband van aon loer B.I. ( liuraau Inliet»'
tiageft- ïatbarlanda Intelllgenoa aapartaaatt ) arfcamfla
Inllohtlngen Oraep gedurattde «nn half jaar af langer
•et vrucht a o de bevrydlag «n het Vuderlaad hebban
madegenerfct, mmneer ET aohrlftelyk af by «enda v»a
twaa getuigen daarvan de bewyaen Vunnen aVarlaggaB,
41e den lande byeandere Alnnatan hab^en bawa»an en wiar
«adannrldag voor den Geneenaohapa Maiwt Kadarland !•-
pertant gaaoht w»rdt.

Art. 6. Alleen de leden van het beatuur dragen lede» vaar «B
uitsluitemd by vvlladlga Merderheid der uitgebrachte
baatmtraatainaB kunnen de vaergedraëenen ala lid nardea
Ingeaohraven.
De atanaing t,oeohiedt sohriftclyk.

Art. t, ua leden betalen acr. contributie van vyftig oant per
beükjaar, nelk berlrr.g binnen •« -n ne«k na Inaohryviag
4ient te eerden veldann.^p «"n nlgaiatnna vergadering
kin de oontrlbutio «nr7«n verlaagd ef verhoogd,



—\ \.

O

Art. 8. Het lidnaataonap sater' verloren do r overlydan, rtoor vry-
irtllige uittreding m door ontalag, otoor het bestuur
gegeven.
Be lidiMatBQhapakaart rtiant per auiuseteekend schryven
het bestuur, binnen etm. '.ieok nadat het lldiaiutscJiap IB
g«3in<Ilgd el de aededeeling houdende ontslag is vereen-
den, t» nerden terug ^neonden.

Art. 'J. Hu-b bmrtiior bnataat uit i-oht lodan, aan vo"raitter, «en
saoret-arla, een pennlngraeofTtnr, et-njuridisch adviseur
en vier rtistrlctBlsldarB , voor iednr rtirvtrct «en, e°"
kozen uit de lodau.
il«t by de eprlchtlng üittlnt h.»bi;«nae beatmir blyrt haar
ftmcti«\iit*«feiieTi tet 31 ifeor.'Bber 1966. Op«n etmalen
beatuura plaatsen wcrrlan 'n,:r ile nverlge teatu iraledal»
aangevuld.

Art. 10. Het \>eatuur sohryva euii gawano Algam>onB Vergadering
tilt In 4e aannd Jeocnber van elk

In Beeeaber 1946.
derhalve voor h«t

c

kan door de laden b j het beatuur narden mngavraagd deer
indiening van een sohriftelyk vergeelt claartee, gesteund
en gfltea&miï door een Jer Vutatwiraleden en vyf en tnin-
tlg £*BBBB Inden, met «j)g«af der te behandelen puxtan.
Hat bestuur dient in desa gevallen blaajen drie naken BB
bianenkoBat van hot voreaek non Algeaeene Vergadariag
uit te schryvsn. Tyrt en plaats werflt door het bertuur
bepaald.
Het bastuur kan tot hot heuden van een buitsnjjanane Al»
goBeem Vorgadering besluiten.

Art.11. an Algeoaaae Verandering boslist insaln de te verstrek
ten vergeedingen aan diatriotaleidera. Ander* bestuun-
funotlea isyn. lanAer vergoedingen»

Art.12. Een bestuurslid norftt als seadanig uit gjn f*nctl»
entheven, indien vyf van da aeve» bestuunleflen eioh
daarveor op a:m beBtirirsvemnderlng •ultaprahen ofwel
daartoe e^n schriftelyto verklaring by den aeoretarla
ia»end»n. In dut ÜPVD! oeu<lt entslac ala beirtuiarolld
tevoaa in entalog als lid. i^atnnr»
Ben bestuurslid wordt van Kyn/yvSfff^i ontheven, ima»
neor een op redulyko ootleven gogrenrt vereaek, sotoo»
kent door ten ninste vyf en tnintlg leden en txoe be-
stuunledtan h,/ 'l?» saoretarifi wordt ingediend. Ook ia
dit .geval iiorflt «ioor de overige beatuuraledan e«n nievnt
boatuuralld gokoaan.

Art.13. Do Algnnenna Vargadnrine ton oen regleneot op da hule-
houdelylca eaken «BH de vereenlBlng vaatata'llaa. In ee-
v&llun nanrin niet la ve"r»l«in beallst het banttur.

Art.H. ^oco atatutan fcuu.en norden tsenyclgfi en de Vereeni-
glng kan .«urdan ontbonden da'-r de AlgeaeaBe.ïgrgaderlng
tot ton miusta tneu il»rde 'lor uitg'braohw ffttwien,
mits de nyziglng of <)e ophof "Ir^E op de byeanronplng
voor die vnrgod-:ring in Virneld.

hentuiirt

Vet>r eonsluldenri nfuohrift.
o Kyksrjoh.iroh:>ur 1* klaas*.

. J.D.Kugtan.
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Werkte tijdens bezetting voor het"Bureau
Londen o.l.v. Br* 3» Sojaer.

Op 15.9*194$ i» opgericht de "g«meenaohai>s Dienat Nederland".
ten doel hebbende» een inlichtingendienst te vormen over net
gehele .land* In April 1646 ia de dienst i+van* geldgebrek OB-
geheven*

laltia^tiefnemer van de na-oorlogee G.B.&., tevens penningmeester
en diatriötsleider voor Overijaael was:

l» Josephua r.w.C» Janasn. m S6t» £1.8,1914 Almelo».wonende te
Belden.

H.B.S.-opleiding, gereisd in rookartikelen, daarna in
landbouw en textiel, voor 1S40 ©©& ia Duitsland. H.K.. ¥a-
der was directeur Robaver bijk* fcl^elo.
Reede vroeg in bezetting öoor Sï> aaneehouden, ontvlucht,
aaii^aaeÈiOten, ziekenhuis, ontvlucht, ondergedoken in Bra-
bant, aldaar contaot met agent van B.l*. Daarna G,D.N.

Ctestreeks 1942/43 leiding overgedragen aan
^i^iki") en via Spaaje aaar Londenflange tijd

in Spanje). Verbonden aac B.I..
de bevrijding in dieaat van &e ÜKSBA»pol|,f« in Duitaland

Ia &ept«i@4é te Z^ijadrecht door lechereae-afd» van G.3.
aangahOTidea met li?TRRA-*auto zonder voldoende papieren» In

later teruggeven. Legitimeerde zioh toen
al«i J«M wille» _Byon. pcd, it ie-yffley é . -wonend* M. 4mste4-
l«aa 166- J II A* da» Utxik R168ÊJ Onder deze m&am «a»

de UKRRA. In d ie na t.
Cïns treek» SePteafeer 1946 door ÜK5E4 ontslagen. Oorzaak:
een Nederlander gaf aan Jansen* s One ƒ v* d. ÜMRRA door* dat
hij { Jansen (ï3r on)) ia Bid. ook voor Nederland inlichtingen
verzamelde, Bit «as Juist} Bron had terzake een achr. over*
eenkomst »et Mr. Itoele v/d B.I.P,.
Kort nadien in opdracht van i\r . ^ooasen te Del de n gearres-
teerd, Bij voorafgaande hu is 2,0 e* ing O.K. alle papieren i
betr* de na-oorlogae G.B*F. gevonden, uitgebreid onderzoek
door rijkareeh. Kaatejpg van de P.C* Arnnem» logingen, er
eem straf 2saafc van te makea niet gelukt.
Vidden 1947 werkte ?aB»em voor "Volks-wcerbaarheidl' OD 84«,
l zie het betr* gedeelte van dit overzicht }» en nadien oog
voor de Kap» F > vaa Hurken. PD ̂ yg.Inlieht. offioier bij
feet Se Wil* Gewest" te Araafcem»
ffoyereoer lf 48ï ruime finaneiln. Pcschikt over auto & motor»
(998451.
Blijkt ia fljU.,l*48. voor f.5000.* te nebben gekocht t de
"^ederlandae Sticht l nc Pavehot eehnicuai" . Kriwe M e uwe
Graoht 10 ütreeht.
^aauari 1^4g i Zegt van regeringswege te zijn aangesteld
voor üpioanage tegen het ooatmunisme, &&ett veel geld uit,
vaak dronken, ia sltxw, wordt verdacht van deviezensmokkel,
echter geen bep* aanwijzingen. Beeft daar ia eontact en
samenwerking met Stanislaw
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tt*, S van feat emziCB* vat» lat
«uu e,ati~ooaasuni&tiseh* trgaBlsati«st
acties «n reacties «m de particuliere

Baarbij al Ja atukkaii iBb«»laf&e»efóeii waaruit bleek, dat
la da CPN spioaneerde. Hitiaji «aas gegevens ra eer.
Van belang zijn voorta de volgande personen:

"...*lty* '/"*t ln d* laiding van da 0Ü
kt ï«4f * la t) edr i J fa ingenieur bij brouwerij

drie Hoef ijzers" ia Brada, T«rug^: et rokken uit de oude kliek, |
«o fat er nog wel oontaat mat Ctrbca «gena&r. VHM in iilagaH

litait nat ham b«vri«it£ garaakfe, iwnar wilde hierdoor aia% gr*ag
voel1 ao&anmlat gehe^daa wordan*

5. Ir. Jonan W.f. Vvulte. • H) 336. 9*10.1902 ArftMn, wonende Den ïfcuag.
viifl Sl̂  la laatata daal be^attln^atijd* larkta In

Duitsland; ma* kt e hog« verteringen*. Laat «t c gegevena van «fajurt
l»49ï HIJ berooait ziah al at «aar mat da onAa &DH*karat*

ft. Apttna, F«H* Htipaaa« yBJUffi. 1̂*&*1916 0an Hi*g» arta, wooaode
;\n«tar«knf MedawarTar QMï. Ia morflniat. In Jan* l S 49 p.v* «a*
gantt vala« reeeptan. Vartoafda in 1S46 en !S4fi lm Stoord*
4frika. Laatata gagavasa van April 1049 van BIX t la vers. niet
maar actief.

&. In 1X3 84681 la aas l i jat geoaakt van «Ha
•* öaar la. versehlllesde van haa aa da sevrij*

feat iAliottingeawark li*bb«ö voortgeatet ift aadera or^aniaatlaa an
<f. da b ar i «Jat «a over ham onvolledig zljnc lijkt het mij tawanatf
dat est raat allan aaa da ïtï'aa Inliohtla^an worden gevraagd over
.lom t«gaiwoordl||e maataehappelijke werksaamhedan an eventttele
pclitieke aotiviteit.
b. Cnder no. 72584 zijn inlichtingen verzooht omtrent huidige
activiteit van Jansen (PD 569) en traan (PB 7866). Hierop
zaal waaraohljnlijk verdere actie g«w*n»t zija*
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Ressorteerde volgens verklaring van W. Schoemaker dd. 21.1.1947
(bijlage stuk 2019£ in OD 2), onder de Luit.Kolonel Dr. J.M. Somer,
Hoofd van het bureau Inlichtingen te Londen.

Na de bevrijding, op 15.9.1945, heeft Jansen (no.S hieronder) met ande-
S?en de "Gemeenschapsdienst Nederland" opgericht. Wegens gebrek aan geld
opgeheven omstreeks 10i4.1946.

•H 2

A CD

t 1. Dr. J.M. SOMBR

Josephus Mar ia Wilhelmus
üarolus
Sr.8.1914 teSlmelo,
•won. stad Delden, alias
"H.J.W. Bron",
Aanvankelijk Chef GDN.
Initiatiefnemer, organisator,
penningmeester en distriots-
leider voor Overijssel van de
na-oorlogae Q.D.N«.

3. Willem__SCHOEMAKER,
•""" 187S719SO te SêTënter,

medisch student, won. Singel
14 Deventer.
alias: "MIKI" en "van Beek".
Chef van de GDN, opvolger van
J.M.W.C. Jansen.
Voorzitter van de na-oorlogse
GDN.

4. Ir_._J_.W. TOITE,
Staringkade 24 Voorburg,
alias:"John".
Belast met spionnage in Duits-
land, reisde enige malen het
traject Amsterdam-Berlijn;
gearresteerd te Groningen;
bleef tot na de bevrijding
gevangen.

verzoeke hieronder alleen" te
vermelden: personalia, laatste
adres en verwijzing naar PD en evt.
andere stukken, voorzover niet ̂ ge-
borgen in OD 2. "

SOMER,J»G, (Kolitud. Dr»)
Oud-Hoofd ml»Dienat Indle.
Deo'49/76287/OD195 spr.op openb.verg
eom, te Asaen betr.overeenkomst RTC»

JAN5EH, Josephus Maria Wilhelmus Oor-
nella,

@ BRON, Jan Wlllem.BROK,Maa:.
JANSEN V.d»PTJT. RAADSHEER.
I&NSEN,J.M.W.C. VERWCERT,Bdb
DELDEN, Max van.
Delden Zulderhage l tel,259.
31-8-14 A3oaelo
PD569

SCHOEMAKER, Willem ned.
@ BBEK,Garard Willem van. MIKI*
Aad,Ppans v* Mierisstr, 59 b*
18-S-20 Deventer
redacteur»
FD6090 Chef Geheime Dienst Nederland
gedurende bezettingstijd»

WHITE,Johan Willem (ït.)
9-10-08 Arnhem
Den Haag Adelheltstraat l,
Oetroolgem.
PD26S

ned.

ry*-
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5. Mevr. S.J", van der HAGE-
PlüCAKUT, alias SIM.
Fr. van Mierisstr. 59b
Amsterdam-8,
Kwam in Maart '44 met "MIKI"
in contact, was zijn vervang-
ster, was eerst koerierster,
later secretaresse; kende ook
diens zeer geheime contacten.

6. Hans HILTERMAN. alias "ROB".
Oude l"ngweg~*§TB, Hilversum;
expert op militair en code-
gebied.

c
_ _ _

Regentesselaan"? Nijmegen,
koerierster Middenroute onder
F.A.A. Daamen; koerierster
Noordroute onder W.A. Dibbets.

>-<8, Me j. G.H. LUNSHOF (nu mevr.
W .A. DIBBETS), alias "TINY" .
onderhield contact 2x per week
Assen-Groningen.

c

« 9 . L. YAN DAM, alias: "WILLY II",
photograaf;
Stafmedewerker, chef beveili-
gings- en opsporingsdienst,en
wc h aduwd i en st.

110. C. METJRER, alias "KÊ S";
Fr. van Mierisstr. 59b Amster-
dam- Z.
Belast met beveiliging.

DAM,LaonarduB Barth.olom«ma van
A ad,stadionkade 7311
oud adf* Lekatr, 90»' .
g3-5«»ï7 Noorawljk ,
PD556 pD18*S«^««/
4 ¥TTdel.krt. co 68540|

11. E. NIEUWENHTJIS, alias "E.VOGEL",
Edissonstr. 92 Den Haag.
alg. medewerker van "MITTI" met
eigen groepm"VOGELn.

l 12. A.F.H. HIJMANS, alias "ANTOINB",
Fr. van Mierisstr. 59b Amsterdam
Z.

H3EÜWEUHÜ S ,E gb er t
de

14-1-94 R «dam
Den Haag Hleteoerweg 240
PD2808 PD '368 'PD '3809 'PD '1138'

HIJMA.Ï3S ,Antoln« Pranools Hein?!

2a.-3«16 Den Haag
Aad Raphaelstr. 8 hs.
arts*
PD183 PD'1328'

Ned

Dringt aloh alsA©ud illegaal werker "bij alle mogelijke autoriteiten
©p de voorgrongj» De Kern v»de Rauwkostclub in ponamft(een soort reveil
van " Nationaal Frioat1' *)
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13.

A- 114

H-1 15

l 16

le_Maria__Johannes_BEUKERS,
9 7 Ï 9 0 7 te Gëstêl7~~ianufac-
turier, won. te ^indhoven,
medewerker van de G-DN;

ijs^ van_de_ jna-ooi'lpg_se
Jt.«J._eider .van Limburg.

Pieter_Jacob_NORTIER, 3. IS.
1900 Jmsterdam, uitgever-
journalist, won, te Den Haag;
leider v. d. fotocentrale van
de GDN gedurende de oorlog.
Pistriots lei der jv oor N en "L-

_ 10.1.1882 te
2wartsluis7~z."b. , won. te
-Apeldoorn; was niet werkzaam
in G-DN-verband , maar werkte
als OD-man samen met J. M. W. C.
Jansen.
Pi s tri o t slej d_er' v oor

!•'• NORTIER,
Den Haag
pi.m. 1900
Aug'45/PD*2094' Wordt genoemd
in verho orrapp «L, J. Molenaar.

2, NORTIER, P.J.
Den Haag L.v.Nw.Oost ïhdle 287,

Hf d.ree ." De Mot or" . Oot»47/1955l/PD *
ÏÏALINKjPllip Ned. /52Ït21
Apeldoorn Apollolaan 13
10-1-82 Zwartslais
handelsreiziger
PD6040

_ _ _ - .
logse'GDS. ......... ""

..... *
£an_BaptistJTïïR^fflULEN,
S6.4.Ï904 te ÜSenhout, wonr
te Breda, als opperwachtmees-
ter-instructeur op 15.1.1947
naar Indonesië vertrokken.
Distriotsleider voor N-Br.
v /d na-pprlogse "

VERMEUIEN, J.B,
Den Haag Anna pauwlownaatr, 32
Sep»45/PD3944J



( GDN-ROUTE NOORD:

l Chef: W.AiJ3IEBET3,a:Uas
"Nol",~üëlebesstraat 22a
Groningen.
steunpilaar en ohef-bureau-
houder der 4 noordelijke
provincies; bezat onschat-
bare bron van inlichtingen.

, alias "Bas", Rienk
Boëkemakade 15 Sneek;
Bureauhouder Sneek.

S

Fr eer k_LODE , 2.11.1912 Groningen,
"Instrumentmaker, Ambonstr. 4b
Groningen; alias "Auke'^André" .
Bureauhouder en rayonchef Gro-
ningen ; distr.- leider voor pro v .
Gr on ing e njv/ d na - oor l o g s e_ GDN .

£i*LÏ!ïEHOF, alias "Toon I",
*Paül Krugerlaan 75 Assen,
Aardbeienstraat 27 Den Haag;
bureauhouder Assen.

Mr. CjJ-^OLDEBEgC, alias "Toon II",
SêÜêrstr, 64/72 Assen, bureau-
houder Assen.

J

NIEHOP , Johanne s Ned .
R 'dam Bergluatlaan 37 "b.
21-1-16 Winterswijk
vertegenwoordiger
Houder amateur radlozendmachtl-
ging ,roepn«PAoSQ . 7-l-49/Dls3330/
OD38.8..L14 V.E.R.O.N. _

pj Jan_Ai_POORTMAN, alias "Chris","105",
1.Ï0.1S97 te Ce Wijk , onder-
wijzer, Zuideinde 118 Meppel;

/ bureauhouder Meppel, tevens
werkzaam op gebied van micro-
fotografie; distr. lelA&r voor
Friesland en Drjgnt e na-p or 11

\. POORTMAN Jr., alias
ĈHrisjF̂ T'̂ ïdêinde 118

Meppel, bureauhouder Meppel.

4" ' £.F^ MULDER. slias"Henk II",
wïïënk~Dë"venter""Torn Zwolle ",
won.Peizervjeg 30 Groningen,
bureauhouder Deventer,ZwolÈ.

^ « E . VISSERFAN, alias "Torn",
won.Bilderdijkstr.32 Zwolle;
bureauhouder Zwolle.

1. MULDER.
Groningen Laurieratr* 42
Ab. De Tribune Jan'47/9893/OD173

S. MULDER,
Groningen

/ Anfctenaar P«R.A.
/ 1946/S1Ö1/I/OD228 Communist,

- 2 -



\. _KRMTS, (R i jwi el- en
MotörKanJel), Paaschberg
6 Oosterbeek;
alias "Henk S-5";
meèewerker voor militaire
rapporten (vliegvelden
"Deelen").

Zuidör-
,

BronM

C •t*

högen l Deld<
alias "Max'^M^ «,.„„ ,
medewerker Jtfóordeli Jke
provincie^. Maart '44
naar laïgeland; tevens

iefnemer, organisator
jn. van na-oorl.GDN.

T4N SSA
kenatr» Lee\n»arden|

ftlia* **Bernajr**, bureaa-
tiouder Le«uwerden»

BERMRD,
Amg.MS/aSlSO/ODSQS Heeft paspoort
afgegeven aan Emmle Vermeulen-(
Sehweinburg) Zulks ondanks het
afwijzend advies van de P.R»A.
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GEN-ROUTE MIDDEN:

-H Chef: j.
Bot er b ug 17~T3elft, Stadh.
kade 128 Amsterdam-C;
alias "Helle" "Melle van
der Horst""802""Wolters";
secretaris GDN.

c

* Ir. ThJSOJDERLAND, Griftstr,
59~£peldoorn, alias "Lard",
bureauhouder Apeldoorn.

- ! » Aaniksweg 4 9
engelo ; alias "Mark" ;
ureauhouder Hengelo,

_ _

PrófT Hugo dTTriesl.10
Utrecht; alias "Olaf";
bureauhouder Utrecht;

Vaartweg 54 Hilversum;
alias "Syl" "Syl van Alf f en" ;
bureauhouder Hilversum.

-M|H.;F.M. BERTELS, onder de
•Linden 7 Deventer; alias
l"Henk I", bureauhouder
•Deventer.

i1* Pontanuslaan 11
Jrnhëm, alias "Jan", mede-
werker bureau Arnhem.

_ ! S L Stejmlaan 6
Hilversum, alias "Herman"
"M 209" "Jelle Moltzer",
bureauhouder Veenendaal.

f K.JJ1., JANSEN, H.Hartplein4
7êghel7 alias "Inke",
bureauhouder -Arnhem.

DAMSN, P.A. (U?;) Ned.
@ Iffllia; DA AMEN. WOLTERS.

Melle van der Horst.
Breda
employé brouwerij De Drie Hoef Ijzer s
PD8897
Tijdens Duitse bezetting assistent van

/MIEI In de leiding van de illöga3a*v :U>
/ Inllohtlngengroep G»D«H«

MARK V,d. © AIPHEN,Wlm van
Alphen aan de Rijn,
Juni'49/64306/002272 Werd verzocht
deel uit te maken van "Haeke-Blslnga" -

Deo H8/51910/OD1326 Tijdens 'bezetttog
lid RW.

MAREE,Jannis Leendert de Ned.
21-11-95 Putten
Arnhem Johan de Wlttlaan 115
filiaalhouder.
JD Arnhem 20-9-49 Ie geab.opDe Waarheid

Mrt»48.
Sep»49/70J.48/OD244 Arnh.-Nlet meer-
geab. op De waarheid.

l*JANSEN, Cornelis Josephis Maria Ned
Asd,WeesperBijde 98 hs,
2-1-17 Den Haag

v Arts
6-3-50/Dls 7627/OD300 Ant.ond.aangevr,
t.b»v»3eotle G 2 B*

2.JANSSEN, Charles Joseph Maria Ned.
Heerlen Vorstenstratat 40
5*i*4:-19 Roermond
PD9444
1949 Hoofdagent De Waarheid.



-ROUTE WEST

4-* Chef: A^Mj^OVERWATER,
Hondiusstraat 24b Rotterdam,
alias "Duard II" later

"Walter III", opvolger van
F.M. Beukers als bureau-
houder Rotterdam.

J.__!JZERMANS, te Waasenaar,
alias "Kas I", medewerker
GDN.

___ ĝ j\I JKEBOER . Se Schuit-
str. 143~D"ë"n Haag, alias tf

"Kas II" , bure^uhouder Den
Haag sinds Juni' 1944.

B±L. SCHOTEL . Burg. de Brui-
nëlëan 167~2vd ,1ndr echt . alias
"Louis" ; bureauhouder Dordrecht

J.W. TIBEKAN, Veersche Dijk 211
te H.IdoAmbacht, alias "Louis
II", medewerker van B.L. Schotel

-t G. LODDER. Heerengracht 80 te
Middelburg, alias "Yle", bureau-
houder Middelburg.

•J

OVERWATER,ArIe Marlnus
4-2-24 H otter dam
R'dam Hondlusstr, 24 b
PD6642
BÏÏV ard« Eindhoven Ontslag 1-3-46

l.RIJKEBOER,Cas
Den Haag Blankeriburgstr,
Dec' 49/76045/PD»3257» Storü
de bezetting In nauw contact met

: ;FONS,M.A.J. @ SMINK,M.
TSjSlIJKEBCER,Coi«nelÊa Jan ned,
^Den Haag 2e Scüuytstr, 143

4-1-19 Velsen
reoheroheur gew.blj BNVi
Jull»47/18053/PD»4008« Genoemi d®or
C.L.HuBohka in zijn tijdens gevangenee
schap in België opgemaakt toapport "betr
zijn ontvlucht ing.

Jan 49/54601/PD4008 Zou ^él&tïi^«ö0nde
houden iuet vooraanst.comm* in Ned«
Centr,ant«doss«4131:H.C.v,P. Den Haag
22-4-49. lid NSB geweest onder stbnr.
118958. In dienst bij Centr .dienst
voor in en uitvoer»

a ^ j ^ DER_FUffT, alias
Trpêter ï^^won.Mërëllaan 16
te Eindhoven, bureauhouder
Breskens.

^ ^ . j ^ ^ , Bredase-
straatweg lS6*"Ho even B.B, ;
alias "Peter II" , medewerker
van 'FtffelttPutt , later bu-
reauhólider Z.Vlaanderen.

«V * A^J^VAN HUYSTEE , Caspar
fagëïlaan"8 HiëemsTede, alias
"Frans" "Frans van Schie",
bureauhouder van Amsterdam.

M^j . W^VAN , HUYSTEE . Gaspar
Fageïlaan 8 Heemstede, alias
"Harry" "Clark"; eerst bu-
reauhouder van Haarlem later
van Amsterdam.

HüIJSTEE,Albertus Marie Johannes van
Heemstede Gaspar I?agellaan 8
6-6-87 Asd
tab akhande laar
OD1001/4SJ2/Ge s t&poeagent.
OD10B2/llTlo/Kooht vele jodenzaken ©p,

alias "Eduard I"
- ?, -

BEUKERS,Frederious Maria
16-1-S1 S% Adres



•V" l '">"ii[.jrrS > Zaenweg 46 te VIS, J.J« Ned,
2aandamT"alias "Wouter", Santpoort Mlddoidulnerweg G 8
bureauhouder Wormerveer, 1946/1051/XXXTV/ OD ?
had eerst strook tussen plv. streekjagermeester.
Noordzeekanaal en inundatie-
strook later geheel N.Holland.
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G-DN-ROIJTE ZUID.

l Chef: F.
Huize
alias "Dil", bureauhouder Den
Bosch, later chef Zuidroute.

* i Joh.F.C. DBRCKS, Antwerpsestr.
35~Bêr"gen~öp feöom, alias "Six",
bureauhouder Bergen op

<*

J. HUYBRSGT3E, te Rucphen,
b"ïïreauh ouder Breda, alias
"Frederik".

A. MUTSAERTS, Heuvelstraat 73
të~Tïïbürg7~alias "Arjen", bureau-
houder Tilburg.

•\. HOOGWINEEL, (overleden
13.1.1945)alias

Z INNIG Q, EER GMA. M, R ober t Jaoquös
Emlle Marl® van

Gewoond hebbende te i
Vught, HulzettRIdderapoor" .
11-4-17 's-Hertogenbosoh
OD1012/513 Verhoorrappopt Enge-
vaarder .Mrfc ' 48/309ll/OD996Spreker

•fca Utrecht..
ÜDBRK5, P 'r--*

Bergen op Zoom Antwerpaestr»
JunI'49/64939/PD*569t zou met de
van deviezenfraude verdachte
J,M.W.C.Jansen In oontaot staan*

2 »DERKS,P * J, Bed.
Bergen op Zoom Pottérstr» 14
.945/591/I/OD214 Ab« De Waarheid,

MUTS AERTS , Joop ned ,
1946/783/VVOD356 Zou oomm, zljn t

Lid arrestatieploeg na de bevri^*
ding.

\" BEER_ PORTUG^EL,

KievitlaarTEÏndhoven, aïïas
"Urbaan", bureauhouder Eind-
hoven.

BEER POORTÜG&£L,L, den (Mr.)
Den Haag Amaliaatr, 14
BW rVerdacht Ge stapo-agent *

6^r"
3? J/, L/r*.



VOLLEDIGE INFORMATIEKAART

C • '& xxx

18.S.192Ü

Deventer BSSK^ Gerard Willea
eeb*8*5*12 te Aaerafoort

?rans van Uleriastraat

BB?

Cbef ö*D#H„Y0rrlctittö ulteteicen
werJc»*erstreJtte gegevens aan BJ .Hoolhaaa van de

^ "groene JtoBttî aaoeV voor dien* erl
( In Ked«rUM* tft P«ft 30,6,45, Juli

• U fet» o y _

it-, -

dat hea gerechtigd heeft schuilnaam van Beeit te

C



0£RMM2 DIERST NEDERLAND.

Dei» inlichtingeagroep, tijden» de bezetting opgericht, heeft na de
oorlog nog getracht als geheel ingeschakeld te «orden in het geheim leven.
De» opeet la echter niet gelukt, JosapatM Maria ¥llhel«aa Comalis IAB3W,
geboren te Almelo op SI Augustus 1914, heeft toen de idee gehad m de Oe-
feeiz» Dienet Neder laad o» te dopen la Oeaeeoaehaps Dien» t naterland. Dit
won een reunlstea-oraaalBatie aoetea worden on nog eena gezellig sterke ver-
aaien uit de oorlogetijd op te telen. Achter dit •eovor" «oa dan de werke-
lijke spionnagegroep schuil noeten gaan. Dit streven beeft eebter geen
aneeea gehad» aangezien zij in conflict ICMUB «et de «et op de ieertorpaen.

Dit «echt echter voor eakele verwoede O.D.H.-ers geen bezwaar zija
oa individueel verder te werken. Ia dit verband dient allereerst JJH.W.C.
IAKSBÏ (alias Hax Bron etc.) verneld te worden. Deze persoon heeft via
alle daartoe Mogelijke kanalen getracht bij net Inlichtingenwerk te kanen.
Hergens heeft hij evenwel succes gehad. Tot voor kort werd nog waargenomen
dat A!j bezig was door hè» verzamelde gegevens van de hand te doen* Br al ja
aanwijzingen dat hij tegenwoordig beriehten verkoopt aan de Inlichtlngen-
eectle ven "Volksweerbaarheid" {zie beschouwing over Volksweerbaarheid).
Veraohillende van de door hen aangeboden rapporten zijn getrouwe eopieén
van de rapporten "HICO*. Bovengenoende «ehijnt over eigen middelen te be-
aehikkeft en bovendien nog financieel geateond te worden door iadnatrielen
uit fveate.

Ale oad-a.D.H.-erB zijn nog vensaldeaawaaxd de volgezde pereonen:
^bert H1HJWJWHU1S, aliaa «Togel», geboren te Hotterdaw., 14-1-1894. Rij la
vroeger bij de Haagse Politie geweest, maar beeft reeds in 1928 zijn ontalag
genoawn. Daarna trad hij op ala jctrldleeh adviaevr. Sedert 1942 "zat" hij
in de epionnage en noaade *ieh afwieaelend: Soofd van de groep "Vogel" van
de Geheiae Dien»t Nederland; Hoofft van de "T.R." van de Genei»» Engelse Dienet
in Kederlend, of Cnef ven de Secret Servlee voor Vaderland en België.
HI2UWSIH7I3 heeft nlaawr een offloieuae of offleiele opdmeht gehad. Hij
heeft eea grote operatie in Duitaland op tow gezet, die 71. 85,000,-- koette,
•aar niet het ninete reëeltaat heeft gehad» Ui de oorlog gaf HIHWraEHÜlS cJeh
»it ala de grote figaro* van de Intelligenee Service. Verder ging hij zieh
•et alle nogelijke duietere «aak je» bespelen»

fiat het begin van 19*6 duikt hij op «l» Medewerker van "Volkaweerbaiar-
heid". In deze functie gaat hij diveree bedrijven en beter geatttteerde par*
eonen af on gelden te verzanelen t.b.v. de voorbereiding van het verzet la
de volgende oorlog.

Kortgeleden meldde NIKTffBSHtttS zich bij de C.V.D. net het aanbod <m
voor PI. 800,— rapporten te leveren over Polen in Twente en AehteztM>ek.
Deze prlj» aoeat hij wel bedingen on de koeten van zijn medewerkere te kannen
betalen. Al heel apoedig zakte de prija tot n* 400,—, terwijl al» het zoa
aoetea* het geheel pro Deo «on kanoen geschieden* Ia samenwerking net de I.D.
te Hengelo zal worden nagegaan in hoeverre deze beriehten betrouwbaar zijn*

Ia het gezeleehap van HBuKfeKüüIS treft nea aan: Ifarlmta Arnoldo» CAOI-
LDïO, geborea te Barder wijk, 15 SbTenber 190Ê en Ir Johan wille» WüTPÏ. ge*
borea l» October 1908.

CA<SLIHO en HlüUtSBJHUJS hadden eind 19*4 eea operatie uitgedacht oa ia*
lichtingen foor de GJD.N. te verzamelen. fUXff zon hiervoor een reis naar
Doitalaad nakea. Inderdaad heeft hij deze rei» gewaakt, naar geen resultaat
geboekt. Dit grapje heeft 71, 85.000,— gekost, waarvan een groot deel ten
goede is gekomen van dit edele trio. CAXBEUTO heeft vorig jaar meerdere rei-
zen naar Spanje en langer geaaeJet. Aldaar aaakte hij kenai» net een Eongaax»
officier, die uit tos laad was gevlucht. Haar aanleiding van deze oatnoeting
heeft CAflELDJO toen een artikel geschreven ia "Het Binnenhof", handelend over
Duita Bttatsercorps ia de Sovjet-Onie.
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C l Maart 1947
Geheim

Heden werd ik aangesproken door DAAMBN, alias MELIE, die

tellen dat hij het contact met Qerben WAGENAAR nog steeds' aanh'i•i."

Het was een vriend van hem uit de illegaliteit. Hij verontschuldigde

zich min of meer en was bang door ons als een communist te worden aan-

gezien*

Hij was afgestudeerd in DELFT en kreeg een baan als bedriJfsingenieur

bij de "Driehoefijzers Bierbrouwerij» te BREDA.

Hij was nu geheel uit de oude kliek weg. M1KI zou volgens hem naar

Zuid-Afrika gaan.

V Ü O f c f t H - 0.


