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DOSSIER No 40Q

MINUTENBLAD
voormalige Raad van Verzet te 's Gra-

NAAM: (I?.?!?;ADB WILLEM DE 2WIJ1EII) venhage.

.'..-J1

,,.

^
Aan B.:

Verzoeke aan te willen geven welke namen op kaart dienen te worden ge
bracht uit s tule 13634 dd. 14 April 1947.

ACD4'

s*

!> Deze fotocopieen geven de volledige organisatie van de RW te
Rotterdam» dl e ik van zeer betrouwbare zijde heb ontvangen* Door
de documentatie i's het in dit OH opgelegd, dat als onder-titel
RW draagt- /n
Af d O 19-6-47 jj

<>.Zle aanwijzingen.ï^aarna aan mij retoi»?« 03 3-2-48

2» Naam van dit dossier is gewijzigd in: Voormalige Raad van Verze
te 's Gravenhage (Brigade Willem de Zwijger).
Potocopieen betreffende de organisatie van de R. V. V. te R' dam
zijn gevoegd in OD 933 (Voormalige Raad van Verzet te Rotterdam
Tevens I*:).-; aangelegd OD 932 - Voormalige Raad van Verzet te
Amsterdam.
OD 869 is thans gewijzigd in Voormalige Raad van Verzet te
Groningen.

ACD/4/JW - 23-2-48

6. Antwoord brief 12153 afwachten. G3 0-3-48 [/
9. RappeJ aan 133 den Haag, C 3 16-6-48

40216 -



;: UITTREKSEL

ju»< PD 5148 // 7 '/ y
l Voor;QD 400

'.: BUId

Dot.,14.9,51
Par.:

Verbinding: llo,12
Dos B..no. 13/812»
Onderwerp: Raad van Verzet in het Koninkrijk der üederla

B.C.3. van 3 Juli 1951

idejï. i? i.: (•

T

r;o.ii25t>o L-.y.B.a.
Naar aanleiding van nevenvermeld achfrrj

het volgende medegedeeld:
'''"" , In perceel Jan Blankenstraat 101 woont:

,/'\ Hermanua 003 T SliKAN, geboren 5 ITover:iber ]/
vV" . Rotterdam, van beroep vertegenwoordiger.

-= ' OOSTSRliAN maakte in 1943 .deel uit van de
Verzet in het. Koninklijk der ^ederlariden.

Verschillende informanten, hierna aangeduid -_HIS
A » , B. en C. verklaarden h-'it volgende:

-̂  l A.v OOSTCRMAÏI werkte in' 1943 in de Ha a d van 'A-r/; u t
A K'tf{ • Inet dé bekende communist Ab J_ANSüNj.,.., de j

Iden R.G.P.-Qr 'L• J• I.'OLSN&JT Jzvyajrta—Kees ) en (x.art :;,̂  ).:A.V.̂
'die ratef'̂ Aiérltẑ asrTŝ 'gevieëst bij de 15. V.D. "He t r cl:., & ;'.̂
een fantast, die zich laat voorstaan op-zijn iij-et.a^e
werk. Rij was indertijd "kind ia huis" bij hot B.n.V. en
bij het D.G.B.R. Hoewel hij in 194i? zonder ^ald v,aü, üac
hij in 1948 kans zijn woning zeer behoorlijk in to ri.-ch-
ten, terwijl, hij thans een auto bezit (^ekerjaerk^ li/j-
9Ö096A

Hij "behoort niet tot een kerkgenootschap en heelt
geen "bepaaj.de politieke overtuiging.

B. OOSTïDiiKAlI Was'-een illegaal werker e a berioorde toi,
de R.V.V. in het Koninkrijk der Nederlanden. Hij is een-
fantast en een opportunist. Hij gebruikt briei'papier met
hoofd: Raad van Terzet in het Koninkrijk der .Nederlanden,
hoewel de R.V.V. of een voortzetting daarvan niet bestaat.

G. OOSTÏÏRMAÏÏ heeft zich in de bezettingstijd als een
goed Nederlander gedragen. Hij is zeer energiek en be-
ijvert aich er voor, dat Nederlanders, u ie' zich in de
jaren 194Q-194!? goed hebben gedragen, een onderscheiding
krijgen. Spms draagt hij daarvoor mensen voor bij de se-
cretaris van het Voormalig Verzet, die dan «en serieus
onderzoek instelt en eventueel de be^rokkenen voor een
onderscheiding voorstelt. OOSTïïRIUIT is politiek betrouw-
baar.

De Raad van Verzet in het Koninkrijk der Nederlanden
bestaat niet meer. Plet Voormalig Verzet adviseert de Uege-
ring inzake het verlenen van onderscheidingen aan vroegere
verzetslieden. Behoudens het feit, dat OOST3R1-1AIT aan de
secretaris van het Voormalig Verzet, yan welke vereniging
hij lid is, wel eens suggesties' doet, heeft hij niets met
het verlenen van onderscheidingen te maken.

Betrokkene v;erd op 2_y September 1946 dobr.de Politie
te Rotterdam aangehouden'terzake van overtreding van hè o
Doyie.aenbesluit, (einde)- .



COMMISSARIAA

Litl.

No.

uit: PD5148-
Voor: O.

o.a.v.:B III d
Dat, 14. 9. 51
Par.:

DER fcEMfENTE JtfitMCÜM

OOSTERBEEK
-2 JUU-fi91

V er t rou vel 1.1 k
:0osterbepk, 30 Juni.4951.

Kunt U wi j per oj',caair?p Cgaorrw. v<5ftr. 5""
195') ze u.1t,vofcr!f inogeli^k Inlichten on-
trent: Haan van Verzet in bet Konliikrjjk
Mf.r NtitJ-f.-r1 landen, gq.v.estigc' Jan Blanken-
straat t O ! tf> ' s-Q3*avenhBge (uit velkf
personen np.Raaif bestaat, pol? tieke. Inslag,
Wü.ir 2!j 2'uCh :ao«- bezig houdt etc.").
üp het adres Jan Blank'-nstraa- 101. ie

-l-k ''a

-Ue *$oranissaris van Politie,

"-»
i • -* J.K, dp Groot,

••••#,•

.-'m

•s s- "^



I.D.
D E BT H A A G .

DOSS.123/2. G E H B l M.

Maar aanleiding van het schrijver

9 Maart 1948, Ho.1215?, betreffende de" ver"

Willem de Zwijger", wordt dezerzijds het volgende medege-

deeld: x

De vereniging "Brigade Willen de Zwijger" lijdt, bij

gebrek aan baten, een kwijnend bestaan.

Aanvankelijk werd een gestencild orgaan uitgegeven,

doch na een oprpep tot contributie betaling (f.5.— per

jaar), aan welke oproep door de leden geen gevolg werd ge-

geven, werd ook de uitgave van bedoeld orgaan stopgezet.

Van enige activiteit van de individuele leden van ge-

noemde vereniging is tot op heden niets kunnen blijken.

Mogelijk wordt binnenkort enige activiteit ontplooid

bij de terugkomst uit India" van verschillende leden der

Brigade.

Mocht dit inderdaad blijken, dan ?/ordt hieromtrent ge-

rapporteerd.

Het secretariaat van de vereniging berust nog steeds

bij J. G-, MA EL A, ITrederikstraat 151 alhier (personalia bekend).

Een onderzoek naar d'e alhier wonende links-georiënteer-

de oud-R.V.V.-leden is'lopende.

Verzonden op 24 Juni 1948

aan; C.V.D.



Voor antwoord van ID Amsterdam, op

brief nr.12153, zie OD 932 stuk

17294



nlichtingendienst.

NOOFDCOWhdlSSARIAAp' iqr:,' [ | p
.,... IA. ,-r.c: DU » \i.-."k U__UVAN OLITIE

. Bericht op schrijven No...J3.*...'..4r. -'* »

van (£./.~„5~ [ UITGEBOEKT
On<fewe/p:"Bs?igade Willem de Zwijger".

In antwoord op Uw "bovenaangehaald schrij-
ven deel ik U hierbij mede, dat in Utrecht
niets bekend is van een Vereniging "Brigade
Willem de Zwijger".

De wnd, Hoofd-Commissaris v^n. Politie,

A,nde Heer Hoofd van de
Centrale Veiligheidsdienst,
Javastraat 63,
'8-G- R A V E K H A G E .

H.W.v.Eijk).



Voo* antwoord van ID Rotterdam

op brief 12153, zie OD 933 stuk



6 Jmü 8

g..g g» I H*

-fay&fii te

ik d*
12151» • t»d* :9 Haast! If48# ia fe»3Piaatriag t»

g , ' befep^ffèMe de in margin» géuo»mi9

fflog» W v*ï-20»k*a, S» afdoening hi*rraa
w*l t« 9ill«Q doen:b9spo»dig*n.

HST SOQH) TAff' H: CSïPfSALS
S* Haar Hoofdeomittigsarig Tan Politi*
t* . Bfaawaa d»s»,
' " l A T S g 14. t ^.

J.C. Crabbendaau



£ 12153

G. E H % I

r 123/1

'"Brigade Willem de Zwijger".

9 Maart 8

****''

op Uw bovenaarigehaald schrijven
heb ik de eer IT te berichten,dat mij inlichtingen bereikten,
dat er elders in den lande van links® zijd© getracht zou wor-
den om de voorraaliga,communistisch georiënteerde leden van de
RW weer samen te bundelen,

Ik moge tj beleefd verzoeken raij te willen
doen mededelen wat ü bekend is,c,q* na onderzoek bekend mocht
wor<3entoi3trent de huidige activiteiten op dit gebied van de
ü bekend zijnde links georiënteerde oud-B.V,V, leden.

.an de Heer,
Hoofd-Commissaris van Politie,
t e »s-G R . A V E N H A G E . HST HOOFD VAK DE

C1NTFULS VEILIGHEIDSDIENST
namens des®

j.G.Crabbendaai.



O l I T I E
' x^ te

's-GRAVEITHAGE.

INLICHT IITGEHDIENST.

Doss. 123/1.

BUREAU B

fe I M.

Omturn:

, \n 1946 werd hier•'TëSTTTGefl'ë Ujjgyricht de vereeniging

"Brigade Willem de Zwijger", welke vereeniging beoogt de
vriendschapsbanden, die tijdens den bezettingstijd zijn
ontstaan tusschen de verschillende leden van den Raad van^
Verzet, levendig te houden.

Th dit verband verschijnt maandelijke een reunisten
orgaan, genaamd: "Brigade Willem de Zwijger", afdeeling
's-GraVenhage.

Het secretariaat van voornoemde vereeniging is geves-
tigd ten huize van den secretaris dier vereeniging, ge-
naamd :

Joa,nne_s Geraad MA.TIA,
geboren te's-Gravenhage, 11 Januari 1922, van beroep meu-
belhandelaar, wonende Frederikstraat 151 alhier.

J.C.Matla komt in de administratie van de Politie al-
hier voor. Tegen hem werden de navolgende processen-ver-
baal opgemaakt:
Ec.Dienst 9-2-'44 P.V. No.596 terz.overtreding prijsbe-
schikking gebruikte goederen;
2 C 2 19 September '44 P.V. G.246 terzake verduistering
c.g. heling;
2 B 2 13 Oetober '44 P.H.B.40 terz.art.437 W.v.S. (het niet
bijhouden opkoopregister).

Voor het laatstgenoemde feit werd hij op 9 December
1944 door het Kantongerecht te 's-Gravenhage veroordeeld
tot 12,50 gulden boete of 6 dagen hechtenis.

Penningmeester van voornoemde vereeniging is:
Joannes Geraad, MjJIJBES,

geboren te 's-Gravenhage, 9 April 1921, van beroep mecani-
cien, wonende Keggestraat 19 alftier. Zijn naam komt in de
administratie van de ïólltié alhier niet voor.

Politiek is noch van J.G.Matla, noch van J.G.Muijres
iets ten nadeele bekend.

Verzonden op 12 Maart 1947.
aan: het Hoofd van den Centralen Veiligheidsdienst, alhier.
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