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. ID. 32/47

Onderwerp: "Vrij Spanje."

.H&TGELOQÜqfcrAIJ P Volgno.

2 3APR.1947
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In antwoord op Uw schrijven, d . d . 2? Februari 1947,
No. B.X.11357 orntrent '1Vrij Spanje" ber icht ik U, dat te Henge- :

lo(0) wel een afdeeling van de vereeniging "Vrij Spanje" zou
bestaan,

jwrens ^a c obus Meinier '..'PSKIITG, geboren te Rot£erdam. ; 22 Juni
L5 , zou secretaris z i jn van de alhier bes taande °.f d f-~ 61 ing.

Overigens zijn geen nad-re bijzonderheden bij r.aijn dienst bekend.,
"In verband hiermede ivijs ik U no^ op het dezerz i jds gezonden

w schrijven, d . d . 23 Juli 1946, No. ID.29/46.
"-^j ' Wiering, voornoemd, is de bekende cor.r^unist , waarover meerdere
i^.4 ^-«"C^nalen ber icht gezonden werd. / - - • ' - - -/

ÓMó&t

22 April 1947 verzonden a*n het
Hoofd van den CS1TTRAIEN YSlLiaiiEIDSDIMST

te !s -G r a v <: n h a g .e.

c..



27 Februari 7,

B JU11357 08H8BI

H. KI).

"Vrij Spanje",

Benigen tijd geleden is o.a, te Hengelo een petltionnements»
actie gevoerd voor "Vrij Spanje1*.

Ik moge lï verzoeken een onderzoek te willen doen instellen of
deze actie wellicht heeft geleid tot de oprichting van een afdeeling
van de vereen! ging "Vrij Spanje*1. Ia bevebuigend geval moge ik U
verzoeken laij de namen, personalia en politieke oriënteering te
willen doen opgaven van de bestuursleden en - zoo mogelijk * van do
leden en van de eventueel in Uw gemeente woonachtige hoofdbestuurs-
ledeiu Tevens verzoek ik TJ te willen doen nagaan oft en zoo ja welke
actie van de vereeaigiag uitgaat*

Met het resultaat van het onderzoek verzoek ik U mij in kennis
te doen stellen. „ . rr _. . ,Bet Hoofd van den

Col!» #tf. ClSHTRAkE
MJH: den Heer Commissaris van Politie namens «lezen

te
'BgHOKLO ^Q.K

J.O.CHABÜEJIDAII
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te

!3-GRAVENHAGE._

INLICHTINGENDIENST.,
Doss. 109/86.

FvIAU b

Du. u m : J/-*-'*?
H a i fflT

Volgno.

Naar aanleiding van een schrijven van den Centralen

Veiligheidsdienst, No.B.X. 8595, d.d. 24 December 1946.
kan het volgende worden medegedeeld:

Perceel Isingstraat 229 alhier, wordt bewoond door:
Vté. Leendert Johannes TRIEP.
geboren te 's-EPravenhage, l Februari 1911.

Hij is oud-Spanjestrijder en lid van de. Communistische |
Martij. Hij had de leiding bij de inzameling van de pakket-
jes, bestemd voor de kinderen var/uit Spanje naar Frankrijk
gevluchte Spanjaarden.

Perceel "'ithuyastraat 87 alhier, wordt bewoond door:
4M- Heter Johannes BARNHOORN.
geboren te 's-Gravenhage, 5 April 1893. Hij is lid van de
Communistische Partij.

Perceel Beuklaan 131 bestaat niet. In verband met de
mogelijkheid, dat perceel Beukstraat 131 of Beeklaan 131
wordt bedoeld, is een onderzoek ingesteld naar de bewoners
van deze perceelen, doch het is niet kunnen blijken, dat
deze zich met bedoelde inzameling hebben bezig gehouden.

Perceel Sportlaan 61 alhier, wordt bewoond door:
^̂ jFlana Sol.i ROSARIO.
geboren te Alcoletge (Sp.), 23 Juni 1910. Zij is weduwe
van den oud-Spanjestrijder:

<•>*•} Ever t HUIVSNKAMP. die op 30 Juni 1943 werd gefusil-
leerd. Beiden waren lid v^n de illegale groep van de C.P.N.
P.S.Rosario heeft na den dood van Ruivenkamp regelmatig il-
legale lectuur verspreid.

Verzonden op 24 Maart 1947.

aan: het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst, alhier.



£4 December 60

B,X, 8595 fflSgEIit

R, 0,1»

J?akjes voor Spaaasche kinderen -

Biermede heb ik de eer tJ te berichten» dat de Vereenigimg
"Tri;j Spanje" pakjes verzamelt» bestead voor de kinderen van tilt
Spanje naar frankrijk gevluchte Spanjaarden.

Als adressen waar dese pakjes in Den Haag kunnen worden
bezorgd, worden genoemd:

Isingatraat 229» Withuysatraat 87, Beuklaan 131 en
Sportlaan 61 *
Ik moge U verzoeken mij o&trent de bewoners van de ;

genoemde perceelen eenige nadere inlichtingen te willen verstrekkea,
Het Hoofd van den

Centralen Veiligheidsdienst
Jan den Heer Hoofdcoramiaoaris namens dezen

van Foliti* de îtenant-KBlonel t

te
*»—<} r a v e n h_a_JL_e_



OPGAVE Bestuursleden van "VHIJ SPANJE", Afdeeling NIJMEGEN.

Voorzitter : Kooi j, Arie, geboren te Rotterdam, 10

kantoorbediende Gewestelijk Arbeidsbureau, wonende te Nij-

megen, Biezendwarsstraat No, 2.

Secretaris : Teerink, Wilhelm, geboren te Gelsenkirchen (Dld), 25 Mei

1909, kok, oud-Spanje-strijder en waarschijnlijk tengevol-

ge daarvan zonder nationaliteit, wonende te Nijmegen, Oude

Nonnendaalscheweg No. 309.

Penningmeester : Burger, Hendrik Leendert, geboren te 's-Gravenhage, 15

Augustus 1889, monteur Ie kl. Gem. Electriciteitswerken,

wonende-te Nijmegen, Daalscheweg No. 288.

- o -

p l^^/i ' jL̂  v̂ ' i \ ' --'

Nummer :
Nijmegen, 20 December 1946.

Datum:

o
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Voor PP. 1.74. Naam Ier.e.n.lg.lng .!!¥r..lj 8p.anj.a"..(la<*e.n,I.,

Origineel in Naam

Volgnr Ag.nr Aard van het stuk Waarhe.i.d...E, .1E.*1Q«.48...

Afe. Datum

BHAAT* Beeldhouwer te Aosterdaja;

"Of t 5 s een schandaal* Ik ken de lijdensgeschiedenis van het
Spaanse volk onder het Stafieo-oregtöffl on U begrijpt7 dat de zaak m' j
das zeer ter harte gaat* ^It bealuft 5 s een steek *n <ie rug Toor
de Spaanae^en trouwens alle andere-democraten."

Uitgetrokken door HBd »G Afd./Sectie A.GP.....4]a« Datum 2«l£»48i

Op aanwijzing van

5030


