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MINUTEN BLAD 

DOSSIER No. 19.5.4 ............................. . NAAM: UTTEN .IN .. NEDERLAND .......................................................... . 

•• 

1. 

�-

Aangelegd op aanwijzing van OVV II.28-9-51. 
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5 Voor zover van de geagendeerde stukken (in dit OD geborgen) het 
aanwezig was dit bijgevoegd. 
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Speciale instructies aan A CD, (Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 

Afd./Sectie: 

-

Achtereenvolgens aan: 

Verantw. voor 
Ad� afdoening: 

...... 

AFD1 SECTIE 1

o-c:NAFGEDAAN

Dat.: , Par.: 

H. ACD., namens deze
Dat.:

BEHANDELING 

�· 

CO/Y6ftr 

Interne aanwijzingen A CD. 

AFZ./PAR. DAT. 
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VRI.I 

RAPPORT ·vAN KB
AAN CVL 

No. : 5904 

Betr.: VOLD_MARS BRI�DIS 

Typ • .J:. 

Uit betrouwbare bron Nerd verno
men, dat voLivn�ARS �RI1�DIS, ge�Q'ezen student in de 
electrotechnie� te Amsterdam, laatste adres: ier
zogstraat 7 I te Amsterdam een half jaar 3eleden 
naar Brazilië geëmi3reerd zou zijn •

.J,-, '/ / -,( ;1·:u: / � 
• c.. ... -..r� ,;;L r � .<: • c::. 

----....... ---�-
_,/ 

KB, 20 :\ugustus 1952f 
-l ' 



Speciale instmcties aan A CD, (Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 

Afd./Sectie: 
-Achtereenvolgens aan: 

ONAFGEDAAN 

Dat.: .2,... Par.: 

i��, .t wff1Interne aanwijzingen A C D. { (' 

Verantw. voor Adm. afdoening: 1 H. ACD.� namens dezeDat.: A c D. LJ.C'. Dat.: /� c-<î · � 1 r Par.: v 

J�. , SECTIE 1
.. 

BEHANDELING 
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RAPPORT VAN lCB 

AAN HC 

No.: 5522 

Betr.: DE LET TURKS. 

Typ.D. 

j
""

Qp KÀÄRT-� 
ACD/ '1 Q 

DAf: �-,,, � 

,�: / 
' 

Uit betrouwbare bron werd het volgende vernomen. 
I Van TURKS is bekend, dat hij een ka.rtotheek heeft aangelegd van

alle in Nederland verblijf houdende Letten. De bedoelingen zijn 
{ niat duidelijk. A. PARISS (Herechelstraat 50 te Den Haag) moet er

meer van af weten, doch heeft zich hierover niet willen uitlaten.

? • .,, 

KB, 2 Juli 1952 � 
.. '

E 
I I 

V 

&. 
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RAPPORT VAN KB 

AAN HC 

No.i 5521 

Betr. : MILDA Rli)TERS TE BILTHOVEN. 

Typ.D. J���d 

� 
Uit betrouwbare bron werd het volgende vernomen. 

,X1Milda iETERS (oud 40 jaar, 2 kinderen, woonachtig te Bilthoven) ia 

/" gesoheiden van S.MILTNIEKS, een zeeman met onbekende verblijfplaats.· Milda, die bekend staat als een onaangenaam mens, heeft zioh geheel
uit het Lettiache �e-renigi.ngsleven teruggetrokken. 

KB, 2 Juli 1952 d 

-·� -·-
1 ,Jp KAART 

. ;.\(f)/ l, C. 
DAT:8-ól.n

PAR: f-'Á/1\. 
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RAPPORT V.AN KB 

AAN HC 

No.: 5520 

Betr.: MAX.TONICS TE OEGSTGEEST. 

Typ.D. 

Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat de Let MAXTONICS (woonach
>< tig te Oegstgeest) van zijn Lettische vrouw, die thans in Duitsland 

verblijf houdt, wil scheiden. 
Momenteel leeft hij samen met een Lettische vrouw, genaamd Vera 

1 POGULE ( oud ± 35 jaar). 

KB, 2 Juli 1952� 

� 

-
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fngav.olf?� Üw ve�zoe.k te:r 7e.t"gadei·ing vat;. rro-
fü.�·el.U'a-.:.;enor:).:;,l 'v€k".'� 20 2eptenrneT 1951 is d,)ür mijn :DHm�)t 
ecn1. -veri,U!icür:-,.pport pd.manga�:te),.d batref\_tende de v�r,acb.il
J.end--e. in .on.� land be�t:i.:nde Qrg.�.nii.:ie"tiés "''.:ill ·vreem�el:l . .ngen 
var� de 11 r.cnte:r het1. LJ z-e1?èn. vórdijn'' landen ... 

. Ik moge D' mitsdien eten· ex.em.J;}la..r van à..e.t r;1:p-
po�t doBn'toeiomeno 

EBT }iD�l!f.D .. �·,_1-}î D.C !)IEl�JT � 
'\î G.m.e n.s de z.e !

De· Jfaer ?rvc:v"r0�r-rJ.e:nera.al, 1 

fa;l .;)�ect:a'...r vw_ Polî..,.;ie 
bij het O�rec�tshof 
tê 
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Letten (Veren�gingsleven) 
-------------------------

De "Hulpvereniging van Letten in Nederland" ("Hollandes 
Latviesu Palidzibaz Biedriba'') is een vereniging, die alleen 
de zuivere hulpverlening aan Le�ten in Nederland wil nastreven 
en geen politieke oogmerken beeft. De vereniging is opgericht 
op 11 Mei 1946 in Bilthov:en. 

�· 

Het Bestuur bestaat uit: 
:Plv. Voorzitter : Mudis Haroldà KARLIETIS (KARLIESA), geboren 

te Sece op 2 October 1927, wonende te Arnhem, 
µ"u:f'ferstraat 11; 

Penningmeester : Konrada STRAZDINS, geboren te Aizputte op 
9 April 1912, van beroep kleermaker, wonende 
t� Haarlem, Zijlstraat 13 rd; 

Secretaresse : Méiita Ludmilla JAKOVIC8, geboren te Suchum 
(RÜàland) op 5 Juli 1915, zonder beroep, gehuwd 
met Konrads 0TRAZDINS, wonende te Haarlem, 
Zijlstraat 13 rd. 

De vereniging telt een 50-tal leden. 
In deze vereniging is ook, zoals in bijna alle verenigin

gen van emigranten, een conservatieve en een meer vooruitstreven
de groep. 

Het bestuur is ·conservatief., d ;w. z. het bouwt verder op 
de verhoudingen, die vroeger in Letland bestonden, terwijl de 
vqoruitstrevende leden meer rekening willen houden met de ge
wijzigde politieke verhoudingen. Ook de vooruitstrevende groep 
is anti-communistisch georienteerd, alhoewel zij door de conser
vatieven soma als communistisch worden gedoodverfd. 

Onder de Letten w9rdt het blad Londonaa-Avizie verspreid. 
Een van de leidinggevende figuren uit de vooruitstrevende 

groep is de Let Laimon VANAGS, geboren te Riga op 23 Januari 
1921, medisch student, w6nende te Léiden, Calandstraat 30 •. 

Door de"Hulpvereniging van Letten in Nederland" wordt 
contact onderhouden met een Letlandse dominee uit Brussel, 
genaamd KOMANUS, die in België één van de leidende figuren 
onder de Letlandse emigranten zou zijn. 

-.-.-.-.-.-
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SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD, 

(Slechts bij definitieve opberging in te vullen). 
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I. D. No • 10 7 5 • <fl._' v-l c,.,v

VERT RO UWEL IJK.

Betreft: Schenkel. 

1
0P�KAATr1
I ACD/ � � r. 
! DAT: �,�si
G R: JJtr" -.: 

� ,. ...,,., .. 
,� \7 SEP. 1951· t 
:... -- -- --

1 _ __:_ 11ilJ1J'j 

/f,1-' 

I) /. 6,</{h. /
t?J-7- Of.'/

tf. t'F" 

15 SEP.1951 

In antwoord op Uw brief no.115789, d.d.18-8-1951, 
wordt het volgende bericht: 

lt., 
/ J:,� ;ol,zz?; A Schenkel, Hendrik, geboren 25-11- 1924 te Rotterdam, 
auto-monteur, wonende Oranjeboomstraat 67/6a te Rotterdam, 

/<. is d.d. 20-7 -1945 te Rheine (J)ld.) gehuwd met Oksas, Edel-
t ; I trauf!, ge boren 4-1-1916 te Schmalinken(Ruslarfër-'ïfetland).- Zowel man als vrouw zijn a-sociale elementen, die 

beiden reeds wegens diefstal met de justitie in aanraking 
kwamen. Van enige politieke inslag is geEn sprake en de 
vrouw is anti-Russisch. 

Omstreeks eind 1947 heeft zij via de Russische 
Ambassade een verzoek ingediend om haar ouder s in Letland te 
mogen bezoeken. Uit angst dat zij evenwel niet naar Neder
land mocht terugkeren is dit :familiebezoek niet doorgegaan. 
Sinds haar bezoek aan de Ambassade krijgt zij het Letlandse 
blad "CI�A" toegezonden. Een exemplaar van dit blad is aan
gehecht. (Einde). 

Aan B.V.D 





GEB. 

MINISTERIE 

VAN BUITENLANDSE 

'S-GRAVE N HAGE 

nATllM EN N UMMER TB VBRMEl- OB N VE t<ZOl!l(I! BIJ nBANl'WOOIIDING ICBNMBRK, ON DERWERP, 

Kenmerk: Directie Algemene Zaken/Vz. Datum: 9 Augustus 1951. 

Onderwerp: Communistisch :partijblad. Nummer: 78840. 

Bijlagen: 

• 
Ik heb de eer U hierbij te doen toekomen 

• 

AAN: 

. . . . .

De Binnenlandse 
Veiligheidsdienst.-

een tweetal exemplaren van een Letlands communistisch 

partijblad, waarvan de geadresseerde voor de post 

althans onvindbaar bleek, met verzoek daarmede te 

handelen als U terzake nuttig voorkomt. 

DE VIINISTEH VAN BTJITENLANDSI: ZAKEN, 
Voor de lVlinister, 

Het Hoofd van het Bureau Vreemdelingen
zaken, 
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IJl
"" 

ACD/
Verbinding: 32. th : 

KAART 

, ____, 
No.: BV /G 2007a -51. 

Aan de 
te 
's-G r a v e n  ha ge. 
t.a.v. de Heer Jhr. Il'ir. W.J .Th.Serraris •
VERTRilimlELIJK.

/ 

In antwoord op Uw rappel No. 97873 
dd. 22-2-1951 betreffende het feest van de
Letlandse Vereniging te Utrecht, deel ik U
mede dat, blijkens mijn administratie, het
antwoord op het desbetreffende schrijven van
11-12-1950 aan Uw dienst is verzonden op

_ -·4-1-1951, onder liro. BV/G 2007/50. 
·,l)C�

lf
},f Als bijlage was een fotoreproductie 

bijgevoegd van een der betrokkene, Karlietis 
hl.H., geboren 2-10-1927. 

Ik moge U verzoeken mij mede te delen, 
"n antwoord inderdaad heeft ontvangen. 

E I !J DE. 
- - - - -

26-2-1951.

f t.1. r a...,..;l � ,,.,., J..---.1..., c.. 
An.0-a.:5 � � t.....,..;c... -1,v-e-t_ èhA-,(, -

-1.,1-e....-y"- e_ .. .-1, (,- � OV\.,, �t.n..,
_..�C..o � 4,-.,,..�� ,.4...C. ,) �� 

<t-1-�t '-.
� l <2. vu .1: Y �s'



VER !3IHD IN G lfo • 51. 

No. I.D. 56h/50. 

Onderwerp: 

V'i:H'l'ROU� 'JLIJK. 

/} 

OP KAA"iT1 
ACO/ 
OAT: 

Let ten in Hengelo ( O). 

D, tum: 2;B rrc1:• rl 1 ��. 

·--------1---.:..-2-m_��-*�-- --
Da. turn ontvangstbericht: 11-12-50 en 22-2-51. IArf - Jr '- • /�)t, �, ;., .. ) 

���� · In antwoord op Uw schrijvens No. 97873, respectievelijk 

gedagteltend 11 D8cember 1950 en 22 E'ehru" ri 1951, betreffende 
alhier woonachtit. ,zij1nà.e personen van Letse nationaliteit, heh 
de ee·,.., J te berichten dat betreffende voormelde personen U onder 
No. 564/50, d.d • .3 Jnnuari 1951, reeds uitvoerig werd 1:,ericht. 

EI11TD 7 ... . 

On 26 Fe�ruari 1951, toegezonuen aan het 
Hoofd van de Binnenlu�dse Veiligheidsdienst 
te s-G 1 !\ V � '!'T F " G � •

-------

•
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(, 

I.D.2365 A.

Betreft:Letlandse Vereniging. 
OP KAART 1 

ACO/ ,, 

VERI'ROU'HELIJK. 
DAl:l JA 

tl>AR: 

Naar aanleiding van Uw schrijven,d.d.11-12 50,no.97873, 
wordt het navolgende gerapporteerd. 

Bij de Vreemdelingendienst alhier staan 4 Letlanders 
ingeschreven,n.1. 

� Laimons VANAGS,geboren te Riga,23-1-21,gehuwd met Olga 
-,!. KRISCUNS,geboren te Riga,2-1-23,wonende te Leiden,Calandstraat 

36.Beiden studeren medicijnen; 

-

Gundega Dzidra JEGERE,geboren te FaungÛlbene,11-12-26, 
wonende te Leiden,Rijn- en Schiekade 41.Zij staat ook bij de 
Rijksuniversiteit alhier ingeschreven voor de medische faculteit;

Gaida Vera RITERIS,geboren te Riga,19-8-13,apothekeres, 
wonende te Leiden,Rijnsburgerweg 103. 

Volgens bekomen inlichtingen heeft VANAGS met zijn echt
genote voornoemd,de in Uw schrijven bedoelde feestavond te U
trecht bezocht.Dat zij communistisch georienteerd zouden zijn
is dezerzijds niet kunnen blijken.De mededeling,dat 11 Letten 
uit Leiden bedoelde feestavond zouden hebben bijgewoond,wordt 
dezerzijds onjuist beschouwd,orndat er slechts 4 Letten in deze 
gemeente woonachtig zijn. 

Tot dusver is er ten nadele van bovengenoemde Letten 
niets gebleken.Indien hiervoor termen aanwezig zijn,zal over 
deze aangelegenheid nader worden gerapporteerd. 

Leiden,23-1-51. 
----

·�



No. 234 / 50.ID.-
OP KAART 

ACO/ 

DAT: 

17 Janut::ri 

ONDER.BP.P Le�ten in Sittard.-

• 

.. 

Vt.d', !üJH!:iLlJK 

,-2 z J,\N'. 195'/ 1f

\ CD/ /!J/t/'f/'
::=-::.=..:=:::.:-.;:=-:..::::-;:;;=.::.---�=-;:.: - - r

Ji�·-··:�
p 

Ter voldoenin& aan het verzoeK, vei-vet jn 'Uv. schrijven 1'�o. 

�7873, dd. 11.12.50, bericht ik U dat het hier betreft : 

_......., l. Robert ShRNIS, [�t. te Eerzgele ( L ), 24.1.23, ongehuwd, van Iet

laudse nétionaliteit, ID..., als mijm1erker werkzaam o:p de Oranje "rassa1: 
mijn III, �erkno. 1846, als gezel verblijvende in het Gezellennuis, 

de f,,arkt l te Sittsrd. :etrokkene heeft zich dn. 29.4.4P, toela.tin[s

b�wi js ro. 12173,in Nederland gevcstiga., en varblijft alhier met ver

blijfsvergu!lD.ing No. 64743; 

1 �. Jazeps ..'..ELvIS, �eb. te Aish.alne-letgele { L ) , 23.11. 23, ongehu-vti, 

van LetJandse nation�liteit, me., als rnijn1.erker ,1"rkzaarr op de 

Nassau mijn III, n°rh.no. lfl 51, en els !::-ezel verblijvende in .het Oezel

lenhuis, vude .Markt 1 te Sittard. 1etroijkene, heeft zich do. 29. 4.48, 

toelatingsbewijs �o. 12197 in 1.Jed"'rl1:md g:evestigd en vert li_jf't alhier 

met verblijfsvergunning No. 6v,361.-

0mtrent betrokkenen, welke alleszins gunstig bekend staan, � s 

ni�t gebleken dat zij communistisch georiënteerd zouden zi�n, coch !el 

tegen het communisme �ijn gekeerd.-

D 78,-

Het 1:�ofd der Binnenla1::.�e ï1eiligheiè.sdi.:::1st 

Jsve:.str!lat 68 

, s - G r P v c � h a g e 
--��=-==-:_.::-::.�-==---=-----
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\JV VERTROUWELIJK �,v:r JAN. 1QSl

-

Verbinding: 19 Datum: 8-1-�1 
E/8 no 1153'50 Vreemd. /

t..,O , ' f ._ _ I o
_
v_.s cl 

Betreft: Uw schrijven no. 97873 d.d. 11-12-50 
Ons rapport E/8 no 1068'50 dd 22-11-50, n.a.v. 
feestavond van de Letlandse vereniging. 

----------------------------------�::�-.;,---
In antwoord op Uw bovenvermeld schrijven wordt als volg�� 

gerapporteerd: 
Het betreft hier de "HULPVERENIGING VAN L.BTTEN I

� LAND" (Hollandes Latviesu :Palidzibaz Biedriba). ACD/ · 
Betr. het ·gestelde in Uw schrijven ad .!D_: OAf: 

. � 
In het gebouw "Trianon" wordt reeds vele jaren é�al'" .P r 

jaar een onafhankelijkheids-herdenking door genoemde vereni
ging gehouden. 

Ad b): 

Op deze avond hebben enige sprekers het woord gevoerd. 
Deze sprekers, die allen fel anti-communistisch spraken en 
hierbij ook het geestelijk terrein inschakelden, werden door 
verscnillende aanwezigen, die de Letlandse taal niet geheel 
machtig waren, voor dominees gehouden. Dit blijkt echter niet 
juist te zijn. Er heeft slechts één Letlandse dominee ge
sproken, t.w. J. R��S, wonende in België, Losheim, gemeente 
De Liege bij Brussel. 

Ad c): 
De namen van deze Letten zijn dezerzijds nog niet bekend. 

/;;\ Ad d}:

� De zaal is gehuurd door Ir. • ..]h_l!et�rs, :Parklaan 88 te Bilt
hoven, voorzitter der vereniging, die tevens de vergunning 
tot het houden van dàze avond heeft aangevraagd aan B.en W. 
te Utrecht. De nachtvergunning wordt altijd aangevraagd door 
de eigenaar/huurder van het betrokken gebouw, in dit geval 

-

de heer Cornelissen, wonende Oudegracht te Utrecht. Leden 
van de vereniging, ter ondersteuning van de aanvraag van de 
heer Beters, waren niet genoemd. 

Ad..JUJ_ 
In bovenvermeld rapport van Verb. 19 is gemeld dat Lidia 

Mikiliwna Tambowska (1-5-19) en Jan Jaroszuk er voor hadden 
gezorgd dat een 7-tal communistische Polen voor deze avond 
een uitnodiging zauden ontvangen. Enige dagen daarna.meldde 
zegsman dat hij zich vermoedelijk in de naam Tambowska had 
vergist. Bedoelde vrouw liet zich Smit noemen en kwam meerdere 
malen op een adres aan de Oudegracht. In verband met deze 
mededeling is dezerzijds en door zegsman nader geïnformeerd, 
waarbij vast moest worden gesteld dat zegsman zich inderdaad 
had vergist en deze vrouw is genaamd: ZENTA CLEOPATRA BERZINS, 
geboren te Riga 28-5-07, wonende Nachtegaalstraat 10 bis te 
Utrecht. Zij is in het bezit van een Letlands paspoort, 
afgegeven door het Letlandse consulaat te Amsterdam op 10-11-41 
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no 002221/ K205, geldig tot 25-4-50 en daarna door het 
Letlandse consulaat te Londen verlengd tot 25-4-51. Op 
20 -5-28 is zij in Nederland gekomen en op 15-12-45 is zij 
te Utrecht komen wonen. In��ze periode is zij van October 
1937 tot Maart 1938 in �land geweest. 
Eerzins staat bij genoemde vereniging op sexueel en politiek 
gebied zeer ongunstig bekend. Om deze reden is zij ongevee� 
twee jaar geleden door het bestuur geroyeerd. Zij trekt 
zich hiervan echter niets aan, blijft gewoon contact houden 
met de vereniging en doet daarbij net of er niets gebeurd is. 
De vereniging kan haar niet kwijt raken. Zij is zeer brutaal 
en wanneer er iets in de vereniging te doen is, zoals bijv. 
bij de laatste herdenkingsavond, dan slooft zij zich erg 
uit, werkt daarbij met de ellebogen en streeft menig be
stuurslid voorbij. De andere leden van de vereniging ver
trouwen haar niet. Het is de andere leden bekend, dat zij 
niet uit Letland is gegaan om het communisme te ontlopen. 
Eveneens is het een feit van algemene bekendheid dat zij 
in verbinding staat met de legaties van de landen achter 
het IJzeren Gordijn, terw.ijl zij er van verdacht wordt door 
deze legaties te worden betaald. Eerzins gaat veel met com
munistische Polen om en vooraf was met deze Polen afge
sproken dat zij voor hen moeite zou doen uitnodigingen 
voor deze avond te bemachtigen. Het bestuur van de vereni
ging was met dit streven van Berzins niet bekend. 
Op welke wijze Berzins aan deze uitnodigingen is gekomen, 
zal nog nader worden nagegaan en te zijner tijd worden ge
meld. Tot op heden is nog geen ander contact tussen Let
landers en communistische Polen bekend geworden dan middels 
genoemde Eerzins. 

AL,!): 
Verwezen moge worden naar het antwoord onder e). 

fill_g): 
Van de aanwezige Nederlanders zijn bekend: 
Jhr.F. Eeelaerts van Blokland, wonende Ramstraat 23 te 

Utrecht, die vermoedelijk in verband met zijn functie van 
voorzitter van het Ned. Rode Kruis, afd. Utrecht, de aan
wezigen toesprak. Het Rode Kruis in Nederland heeft namelijk 
medewerking aan deze vereniging verleend bij het sturen van 
pakjec �an zieke en invalide Letten, die in kampen in Duits
land zouden verblijven. De rede van Eeelaerts van Elokland 
was zeer anti-communistisch, waarbij bij o.m. de hoop uit
sprak, dat ook de Letten die heden in ballingschap leefden 
weer naar een vrij Letland zouden kunnen terugkeren. 

Verder sprak op deze avond een Nederlandse dominee die te 
Amsterdam woonachtig zou zijn. 

Voorts was als Nederlander aanwezig de vroegere Nederlandse 
consul in Letland, de heer Monsjou, wonende Hobbemastraat 
16 te Amsterdam, in gezelschap van zijn vrouw en zijn zoon, 
die een Nederlandse vriend bij zich had. 

Betr. de vooxlaatste alinea van Uw schrijven: 
Zegsman heeft zich die avond onder verschillende groepjes 

begeven en kon dan dikwijls uit de gesprekken terloops op
vangen, tü t welke gemeente verschillende· aanwezigen kwamen. 
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Enige onopvallende aanleiding tot het vragen of nagaan van 
namen bestond er echter niet. 

Van bovengenoemde vereniging kan nog het volgende worden 
gerapporteerd: 

Het bestuur bestaat uit: 
r Voorz.: Ir. Robert Reters, Parklaan 88, Bilthoven, 
.,- tp1v. voorz.: Mudis Karlietis, Jufferstraat 11 te Arnhem, 

< Secr.: M. Strasdins-Zarins;-Zijlvest 13 R te Haarlem, 
Penningm.: Konrads Strasdins, zelfde adres. 

Reeds enige tijd is er in deze vereniging, die alleen de 
zuivere hulpverlening aan Letten (gevluchte) in Nederland 
wil nastreven, een stroming mertbaar, die wilde proberen 
communistische Letten in het bestuur te krijgen, om er op 
die wijze een politieke vereniging van te maken, Het huidige 
bestuur heeft dit steeds weten tegen te houden, alhoewel het 
zeer moeilijk is te bewijzen dat een lid van de vereniging 
communist is. Bovendien is de voorzitter, de heer Reters, 
zeer democratisch aangelegd. Hij houdt zich aan het stand
punt dat àlle Letten in deze vereniging thuis horen, Een 
gedeelte van de leden wil een progressiever bestuur. Dit 
streven werd vooral ondersteund door de Letten: 

� Bruno PAVASARS, Boreelstraat 11, den Haag, 
Laimonis VANAGS, Calandstraat 30 te Leiden en zijn vrouw: 
OLGA CHRTSCUN:A. , , · � , , 

Deze Letten hebben ondergronds de andere leden van de 
vereniging bewerkt en het ten slotte voor elkaar gekregen 
dat in begin November 1950 door de vereniging te Amsterdam 
een vergadering werd belegd, die echter niet door alle leden 
is bezocht. Het streven van ?avasars en Vanags was erop ge
richt om naast het gewone bestuur een comité-bestuur te 
kiezen dat dan onafhankelijk van het bestaande bestuur naar 
eigen inzicht kon handelen. Ondanks dat verschillende-leden 
er tegen waren, is er op deze avond een comité-bestuur ge
kozen, dat uit de navolgende personen bestaat: 
Vanags voornoemd, 

.-1 .Dr. OTTO MAKSTENIEKS, Torenveldstraat 21 te Leiden, 
Konrads Strasdins voornoemd, 

•'"'< ,E. OZOLINS, Hugo de Vriesstraat 139-I te Amsterdam, 
Munis Karlietis voornoemd, 

">< ANSIS PARIS, Herchalstraat 40 te Den Haag, 
...J. R. 1'9ters voornoemd en zijn dochter Milda Reters, eveneens 
f wonende Parklaan 88 te Bilthoven. 

De laatste twee personen zijn in dit bestuur gekozen omdat 
Vanags deze niet helemaal voorbij durfde gaan. 

Betr. ?avasars ... · h. 
Van hem is het navolgende bekend: 
Hij is vroeger Letlands ambassadeur in Rusland geweest. 

Volgens ingewijden werd deze betrekking van vertegenwoordiger 
van Letland in Rusland nimmer door een fatsoenlijk Letlander 
aanvaard. Hij staat bekend als een communist die altijd zeer 
dik in zijn geld zit; ook zijn vrouw smijt met geld, Lange 
tijd heeft hij geen betrekking gehad en het was bekend dat 
hij geld ontving van de Russische ambassade. Thans heeft hij 
een betrekking bij een ventilatorenfabriek of -handel, waarbij 

-4-



• 

-4-

het hem mogelijk is veel reizen naar het buitenland te 
maken. Volgens ingewijden zou dit maat. een schijnbetrekking 
zijn; het hoofddoel is om gemakkelijk naar het buitenland 
te kunnen gaan. 

]?etr�anags. 
Vanags en zijn vrouw studeren te Leiden als medische 

studenten. Van hen is bekend dat zij communi�tisch zijn 
en veel met Pavasars omgaan. Pavasars geeft nogal eens 
partijen, waarbij veel alcohol wordt gebruikt. Gezien is, 
dat de tafel versierd was met rode vlaggetjes met sikkel 
en hamer. Verder is van Vanags bekend dat hij van Russische 
afkomst is en dat zijn moeder voor de Tsjeka zou hebben 
gewerkt. 

�/ De aandacht wordt verder gevestigd op: 
t

1 

( EDWARD SMIT, geboren te Amsterdam 28-10-13, zonder nationa-
� liteit, van beroep electricien en wonende Stationsdwars

straat 10 bis te Utrecht. Smit is op 26-6-46 uit Letland 
naar Tilburg gekomen en heeft zich op 30-11-50 te Utrecht 
gevestigd. Hij wil doorgaan voor Nederlander maar aan in
gewijden heeft hij verteld in Letland te zijn geboren en 
aldaar 8 jaar te hebben gewoond. Daarna zou hij 13 jaar 
in Polen hebben gewoond en vervolgens naar Rusland zijn 
gegaan. Hij spreekt vloeiend Letlands, Pools en Russisch. 
Hij is communist en heeft een verhouding met de �e�±aaàee 

,r,( �X, vrouw van de Letlander Paul Schröder, wonende Nic. Beets
straat 112-II te Amsterdam. Deze vrouw, die ook communiste 
is, heeft uitgelaten dat zij voor de Russische geheime dienst 
zou werken. Zij heeft altijd veel geld, draagt zware gouden 
ringen en helpt Smit ook aan geld. Zij komt nogal eens in 
Utrecht en gaat dan met Smit uit. Wanneer zij Smit opbelt 
spreken zij Russisch. Ook zijn zij samen op bedoelde Let
landse avond te Utrecht geweest. 

Nog kan worden gemeld dat de in ons vorig rapport bedoelde 
Letlander, die in Waddinxveen zou wonen, is genaamd: 
OSCARS LUDVIKIS, wonende te Waddinxveen, Brugweg 77; deze 
is geen bestuurslid van de vereniging, maar gewoon lid. 
Tijdens de herdenkingsavond werd opgemerkt dat Ludvikis en 
Berzins zich veel met de aanwezige communistische Polen 
bemoeiden, terwijl Berzins van het bestuur de aanmerking 
kreeg dat zij met de tractaties, die de aanwezigen werden 
aangeboden, het eerst naar de Polen liep. Er werè o.a. 
tegen haar gezegd dat zij in de eerste plaats om haar eigen 
landgenoten moest denken. 
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N�ar ?an leiding van Uw scp.r ij ven a.a.. 11 Decembefi°95o ,No. 

1 
97873, Vertrouviel_jk, betrefI'ende Letten in Del_ft, Lericht 
binding 6 het voltende. 

Te Delft is slechts een persoon Hoonachtig die de Letland
se nationaliteit bezit. Hij is 6enaamd: 

-.::-1 Alexander K0St>LO\,S,

.::;eboren te Riga,8 l\.ugust11s 1910,lood6ieter,wonende 1,oordein-

� de 5 te Delft. H�j vesti�de zich te Delft op 29 Juli 1950, 
komende van OsnabrUck Dld.alwaélr hij in een kamp voor ver
plPatste personen verbleef. Hij is \Jerkzaam bij de firma 
Hiemstra en .Bveublij te Ri,js,vi�k Z. R. Hem �rnrd bij sch:rijven 
van het Hoofd vru de Rijksvreemdeliu Jendienst, dd. ( Juli 195G 
No.360,toestemmin.g verleend tot voorteezet verblijf_hier te 
lande. Hij �s in het bezit van een verblijfsvergunnin6formu.
lie�, af5e�even door het Hoofd van Plaatselijke Politie te 
Delft,dd.l September 1950 beldig tot 1 0eptember 1951. 

• 

Tevens is voor hem een werkvergunnir1g af6eeeven,r1elke 6el
dig is tot 4 September 19:;l. 

Gebleken is dat k.osslowE voornoemd,ind.erdaad op Zaterdag, 
18 JJovember 1950 naar Utrecht ... s ge1west om daar eer1 feest-
avond,georbaniseerd door de Letlandse VereniQing mede te 
1;1.aken. Voor zover beher.1.d is hij alleen na�r litrecht 6egaan 
en hij heeft dit ook vertéldttegenover zijn huisgenoten. 

Omtrent zijn politieke orientering is niéns bèkend1beworden 
Hi:i uit zich niet tegenover zijn htlisge.ioten -g.ij ü1 in een 

pension- .Hij maakt nogal veel tebruik van sterke drank en 
is meerdere malen,vooral op Zaterdagen,thu.is 6e,rnMen,terwijl 
hij danig onder de invloed was. Hij gaat 5p de Zaterda�en 
veel naar Rotterdam,Den Haag of Amsterdam en keert dan pas 
op Zondag terug. 

Dezerzijds zal de nodige 2andacht aan 1.o::islows ,orden 6e
achonken en indien iets naders mocht bekend worden,zal be
richt aan lJN dienst 1vorden öezonden. 

ABn de Heer Hoofd van de 
BLillenla.ndse Veili0lleidsdienst Verbinding 6.

te 
s-Graventté ge
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In antwoord op schrijYen No. 97873 dd. 11 December 1950, 
betreffende het feest van de LetlanJse Vereniging te Utrec�t, 
wor�t medegeaeeld: 

Op 18-11-1950 hebben tv,ee in Arnhem wonende vreemdelingen, 
zgn.Displaced Persons, een feestavond bezocht van de Letlandse 
Vereniging in gebouw Trianon te Utrecht. Dit zijn eve:::1v1el :personen 
van Letse nationa.li tei t. Z:j zijn genaél.md: 

-- j 1e. Vaskans Josef, geboren te Ludza, 9-9-1923. Deze is op 4-11-1947 
op legaSQe wijze in Nederland gekomen uit een D.P. -kamp te 
Herzfeldt (Dld.) Tot 8-3-1949 woona.e hij te Sittard en 
daarna te Ai�nh:em. 0-p 19 Dece,,1ber 1950 is h1j naar Amster-
dam vertrol::lren, adres Jacob Lennepkade 1. De Vreemdelingen
dienst te Amsterdam is ;1et deze verhuizing in kennis gestelC:: 

..- 1 2e. Karlietis ;1udis Harolds, geboren te Sece, 2-10-1927. Deze is op 
le.:;ale wj,;ze op 24-11-1947 uit een D.1:.-'-camp te J:îeurenberg 
in Nederland gekomen en vestigde zich direct in .Arnhem. 
:Beiden z1\}n in het bezit van een paspoort, af gegeven c1 oor de 

Letse legatie te Londen, welke paspoorten regelmatig zijn verlengd. 
Velsens betroU"'hare inlichtingen, zouden geen andere te .Arn 

hem woonachtige vreemtelingen bedoelde feestavond heboen bezoc�t. 
Op politiek gebied is v-1.n cleze personen bjj mijn administl'a

tie niets nade-igs bekend. Eerstgenoemde is een ontevreden persoon, 
die zich niet in bepaald gunstige zin uit over de omstandigheden 
v,aarin hij in Nederland verkeert. Ook becritiseert hij Ce arbeids
voo:rwaarden in 1Tederland en verwisselt hij nogal eens v2..n betrekl:ing. 
l:iet onmogel1jk is dat z:�n ui tin6en de inë..ruk wekken, van niet ge
heel gespeentl te. ziJn van CO!lli.mnistische invloeden. Hij v!ekt ook 
overigens een ongunstige indruk . 

Geheel anders is zijn lotgeneot Karlietis, die zich tevreden 
toont in "e omstandigheden waarin hij zich bevindt. Hij staat ook bij 
zljn wer}rgevers goed aangeschreven, tervdjl hij de indruk wekt betrouw 
baar te z�n, ook op politiek gebied. 

Hoe"'el beiden zich in het openbaar al thans, als teë;enstanda') 
van het cotmmnistisch regiem in hun vaàer-land ui ten, is met zeker
heid niets over hun politieke instelling te zeggen. Op vergaderin�e. 
van politieke partijen of var: de E.V.C., Z!�n zij nimmer waargenomen. 

Van Karlietis gaat een foto-repi�oductie hierbjj; van Vaslrn.ns 
zou deze te kr;jgen zijn bij de Vreemdelin5endie_1st te Amsterdam. 

De Inlichting":::::.1dienst te Utrecht, die mondeling inlichtin
gen omtrent G.e Arnhemse bezoekers �an de feestavond vroeg, is met 
een en ander op de hoogte 5esteld. 

3-1-195�.
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t:,..._, - -Naar aanleiding van Uw schrijven, d.d. 11 Decemner 
1950, No. 97873, betreffende alhier woonachtig zijnde personen 
van Letse nationaliteit, heb ik de eer U het na.volgende te 

�richten: 
�ij onderzoek is mij gebleken, dat in deze gemeente 

geen personen van Letse nationaliteit verblijven, altäans al
hier niet ingeschreven staan, of zich gemeld heb'1en bij de 
Vreemdelingen Dienst alhier. 

Wel is gebleken dat alhier woonachtig is een vrouw 

die voor haar huwelijk de Letse nationaliteit 1-iezat. 
Deze vrouw is genaamd: MILDA P E I M A N N, geboren te Peters 
burg, 29 November 1919. Zij is gehuwd met: Gerrit .Jan Nijland, 
geboren te Hengelo {O), 1 Januari 1920, van beroep machinist, 
wonende alhier Waarbekenweg No. 47. 
Voormeld huwelijk werd op 13 Mei 1945, te Celle in Duitslan 
gesloten. Voor het huwelijk was voornoemde vrouw bevallen van 
een jongen, die verwekt is door Nijland voornoemd. Het kind 
is door de vader erkend en bij het huwelijk gewettigd, zodat 
het kind thans de naam van de vader draagt. Door het huwelijk 

van de vrouw is zij Nederlandse geworden. 
Voorts is alhier woona�htig, een persoon van �stland

se nationaliteit, genaamd: BLMI\.R P 1\ L L, geboren te V
-

Roela, 
('.!:stland) 10 Anril 1922, van beroep draaier, wonende alhier 
Jacooastraat No.10. Deze persoon is op 29 September 1947, al
hier ingeschreven, komende van Duitsland. Hij belijdt de Pro
testante Godsdienst. Hij is als draaier werkzaam bij de N.V. 
Machine Fahriek Gebrs. Sterk en Co. alhier. Hem is voortgezet 
verblijf toegestaan, onder verblijfsvergunning No. 60656. 
Lgatstgenoemde persoon doet niets aan politiek en staat bekend 
als heftig tegenstandeb van het communisme. 
Betreffende het gezin Nijland is op politiek gebied 
nadele bekend. 

Op 3 .Januari 1951, toegezonden aan het 
Hoofd van de Binnenlandse Veiligheids Dienst 
te ts-GRAVENHAGE . 

Einde. 
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_Rietumvalstu vienÎbas centieniem 
nav precedenta vësture 

Nepiedzîvoti asa Trumena runa 
Padomju savienibu 

pret 

Va ii i n g t o n  a (J), - Savienoto valstu prezfdents Barljs Triimens di
väs plasäs publiskäs runäs pag. piektdien un sestdfen d:eklarëja ASV vie
dokli pasaules polïtiskaj�s Jautäjumos un iztirzäja aukstä kara attfek
smes sti,,rp rietumu valstun un padomju bloku. Trümena plrmä runa bija 
gal�enokärt veltïta pasaules saimniecisko problëmu apskatam, bet oträ 
runa A

_
SV prezi�ents nepiedzïvotf asos un nepärprotamos värdos kritizëja

Pad4?mJu s�viembas agresïvo polïtlku, reizë norädot uz rietumvalstu spe
ram1em soJ1em pasaules drosïbas un miera nodrosinäsanai. 

AtbildÏÏIU oar 20.000 OP 
oär�ems ameriki9u 
augslais ·komis·iirs 

VACIJÄ PALIC:EJUS NO UZTVERSANAS NOMETN:EM SOLA IZVIETO'i' PA DZIVOKJ;.IEM 

,,ASV sodien lr gan viena no-varenäkajäm pasaules lielvalstïm," teica Trümens, ,,bet müs\.t näkotnes labkläjïba un drosïba büs stipri atkariga no pareizas ärëjäs polïtikas. Müsu 
dienäs pasaulë izaugusas draudzïgas totälitäräs diktätüras, kas apdraud brïväs tautas visäs zemeslodes malii,s. Sis apstä.klis uzliek Savlenotajäm valstïm par pienäkumu uzi;i.emties vadïbu pasaules dr.osibas un miera 

nostiprin�sanä. Müs� ärpolïtika pëciëjos gados bijusi neatkarïga no lokäläs par!iju politikas, un esmu pär-
Bad Kisingena (me). - IRO un liecinäts, ka tä tas l:iüs arr turp-amerikäz;m augstä komisära pärstäv- mäk." ju _ko_P�ëd� �ad Kisi12genä ti�ko iz- Runäjot ties! par Padom· sa ·e-stradah plam, saskar;ia ar kupem at- -b - _ . J� _ VI 

bildïbu par apm. 20.000 DP ·k-_ n: u, '!'ru_mens u�sv�ra : ,,C1ms,ka veinu J·osla- no r:....� 
- ament al da ne1everojot c1lveces mlera ceri-.,. � parr;iems augs a s ba p d · · -b d i i komisärs To DP - ld' - . s, a ornJu saviem as va or;i v su . · . P.arv_a I un aprup� lalku ir runäjusi par demokratiju kufl�I:1 m':z 1�redzu izcelot, augsta bet lerïkojusi daudzäs valstïs diktä�k_o�usar _a 1e_sta�e� savukart. _no�os türas . Vil;li ir proklamëju�i nacionälutal,':� vacu 1<:_stade�. _ Apspnede pie- neatkarïbu, be-t faktiski novedusi 

da1I1a!. augs_ta komisara DP nodatas l verdzïbä veselas tautas. Vlr;ii ir spreva .dita�s G:aJs Svops JGuy. J. Swope), d�ojusi par mieru, bet istenibä vivi't'.1 vietmeks ?zordz� Ve1:.ss <S*�?rge slem spëkiem pülëjusies gatavotiesW�1sz) un zemJu kornis. parstavJI no karam un uzküdit miermiligas tautasMmchenes, Stutgartes un Visbäde- agresijai. Ar pagrïdes darbibu, agi
ne� uc. . _ . täciju un provokäcijäm Padomju sa-I_EO �ml:r:kar;iu Joslas dlrektors vienibas varasvïrl ir mëginäjusi paRaians 1zte1cas : ,,Nav viegli izsträdät plasinät savas totálitäräs kontroles pl�_u _so, 2�.poo DP. nä,Jtotne1, tornër, rql?efas ". ·' samera ar Jtil.1. pa�-"Jkt&-iin1Izrgo'àar- � (Tifi-pffilf ums !F'lpp.) bu, sï grtJpa samërä maza. Kops IRO • \, darbibas s�kum_a pirms 3 gadiem no 

amerikär;iu joslas izcetoiu,sas 400.000 personas." Saskar;iä ar noligumu starp IRO un augsto komisäru, Väcljä paliekosos DP novietos 27 ïpasäs uztversanas nometnës, bet pëc tam iespëjami ätri centïsies izvietot pa privätiem dzïvokJiem varbütëjo darba viett1c tuvumä. Sïs personas apgädäs ar visiem vajadzïgajiem dokumentiem iln visä
dä zir;iä piefüizinäs väcu iedzïvotäjiem. Minëtajä sëdë ·notika ari sarunas par veco tauzu mïtr;iu, bërnu patversmju un citu IRO speciälnomet1;m vëläku· nodosanu. 
" 

Cetri näves spriedumi 
Cechoslovakija 

Präga (J). - Pag. nedëlä Prägä beidzäs pëdëjais lielais "spiegu un nodevëju:' tiesas process, kurä bija . apsüdzëti pavisam 13 cechu polïti�i un sabiedriskie darbinieki. Cetriem apsüdzëtaj!em - nacionälistu partijas deputätiem Dr. Horakovai, raktuvju ïpasniekam Petslam, drosibas policljas darbiniekam Buchalam un zurnälistam Kalandram - tiesa piesprieda näves sodti, bet cetriem cltiem - müza spaldu darbus. Pärëjie plee\ apsüdzëtle notiesäti ar llggadïgiem spaidu darbiem, kä arï ar smagiem naudas sodiem. Visu pagäjuäo nedëlu pirms procesa belgäm è!echu laikrakstos un radiofonä komünisti neskopojäs· ar smagiem pärmetumiem amerikär;iu, angtu, fràncu; norvëgu un betgu "imperiälistiem", apvainojot tos tiesäjamo "nodevëju" atbalstïsanä. 
LCK UN LNP INFORMACI.JAS 

NOZARES UN Ä.REJ Ä.S 

INFORMACIJAS FONDA 

jaunä adrese: (14a) S c b w ä b Is c b G m û n d, DP Camp Artillerie
Kaserne. 

Tr.igve- Li vàr iet.·
saka':amerikinu . ' / 

.. laikraksts 
Londona (J). - Apvienoto näciju generälsekretära Trlgves Li 10 "miera programmas" punktf anglu v�ldi-' 

bas aprindäs uzr;iemti ärkär�igi atturïgi un skeptisk!. Londonä àrvien vairäk nostipr!näs atzii;i.a, ka vlss· pN generälsekretära pasäkums !r viena vieniga utopija, it Ipasi 'tadël, ka I,,ï nav izdevies panäkt gluzi . nekädu progresu svadgajä i!lufäjumä par Apvienoto näciju bolkotësanu ' no krievu puses. Pats Trigve Li gan s�iet esam optimists. Vii;i.s .kädä preses konferencë pag. pJektdién Lëksakse.sä lztelcies, ka esot -.-uzvarëjls pirmo roundu" savä miera kampar;iä:, - tomër ne Londonas, · nedz Vasingtonas politiskiê nóvërotäji ne
kädu pozitivu P.anä).mmu Lï l;>raucie.nos pa' lielvalstû galvaspilsëtäm ne
saksesä iztelcies, ka esot · ,,uzv�rëweek sa! sakarä plezïmë: ,,Par spiti gandrïz histeriskajam - optlmismam pasäs UN aprlndäs, Vai!ingtonä arvien vairäk nostlprinäs átzii;i.a, ka Trigves LI projektl Kremli noraiditi, lidz ar to 1ieli:u relz!" piètädpt Asv polt�u jau agräk iztei�to domu 
ka µe Trümena un Stalina sastapi!anäs, nedz arï kädas citas. sarunas var vairs palidzët aukstá kara _izbelgsanà. Trigves LI 10 punkti, ko vir;is le
sniedzis visám 59 UN valstïm, asi 
kritizëtl arï pëdëjo dlenu amerikäi;i.u presé. Daily Mirror' atklätl pasaka, 
ka UN generälsekretäram "nav jáiejaucas lietäs, gar kurö,m tam nav nekädas dajas." Ja Savie,noto va1stu politika vii;i.am nepat�kot, tad vii;i.s 
kä ärzemnieks ·,,varot leti•. Ti:lgves Li memorandu, acïmredzot, esot · jotl lab! redigéjis pats Visiriskis, Molotovs val Gromiko. LI ar savu ricïbu 

katrä zir;iä esot aizskäris UN· chartu un pärkäpis savas kompetenees. Mazliet mërenäk lzsakäs New York He-
rald Tribune, bet ari tá piebllst, ka Li "miera punkti" esot lëtu frazu un 

Nr. tl' (18'f) 
Sestdlen, 1950. g. l'J. jünljá Izniik treäd!enäs un sestdleniis. Izdevi!js: Latvie!lu Centrii!A Ko-mlteja. GaJvenals redaktors: V. Lambergs; galvenA redaktora vletnleks M. CuUt!s. Redaktort: A. Bo!Atelns, J. Jêkabsons, B. f$:IseUs, E. Ralsters, L. Svarcs. AustrAlljas redakcljas vad. A, 

1 Smlts (LawJey House, Canberra, A. C. T., Australla). Redakcijas adrese: (14a) Schwäbl•ch Gmünd, DP Camp ArtlllerteKaseme. 

-ATVIJAS SERAS
14. jünija na noziegums asir;io jau devir;ius ga- täcijas un baigajai 14. jünija naktij sekojui!as dau

dus. Sis nozieguiPs.pret Latvijas tautu ir tik liels un dzas citas naktis un dienas, starp täm 1949. g. 23. un nezëligs, ka tasÎbrec uz debesïm un divi miljoni 24. marta naktls un dienas, kad aizvesti 80.000 latbalsïs, blakus !ga· !\IU un lietuviêsu miljoniem, sauc viesu. pëc Dieva soda, ·So noziegumu pëc lielcelu laupitäju Pieminot visus nogalinätos un aizvestos Latvljas 
un slepkavu iWLl1, Ugiem i;ro.arïja lielas valsts valdïba tautas locekj.us, birst Latvijas äbelëm balt! ziedi un
ar savu pNit policiju, pärkäpdama cilvëcibas, Latvijas bërniem gaufas asaras. Raud par visu nemoräles, 1ikur �t_un_goda viselementäräkäs nor� l 1aimïgo latvlesu tautu Latvijas zeme un visa dzlvlimas. 14. jün '· nkt1 Pa- •. radïba. Kur gläbir;is? 
domju savienJJ.i valdiba, Latv!Jas sëru dienä Lat-
kas melig! sludihà · värdos vljas tragiskais liktenis kä 
brïvïbu visäm ls.utäm,  oku- zibens un përkona därdi lal pëtajä Latvijas brivvalstï, skar müsu sirdis un sërás 
apsmejot un 1gnorëjot ne llek mums atkal un atkal tikai brïvïbu un taisnïbu, skaudri atcerëtles vlsu to 
bet arï cilvëcibli, bez jeb- Jauno, ko müsu tautai no-käda iemesla izräva no sa- ,darïjusi sarkanie svesnieki, .. viem klusajiem in_äjok)iem no kuru karoga un rokäm 
14.693 la-tviesu, k1,l1ivu, zïdu, pil moljonu upuru asinis. Lai poju un citus Latvljas tautai müsu mutes tad nepleküst piederïgos locekjus tin kä apsüdzët sos jaudarus, lai !opus iekräva to)seviku katrs amerikänis, anglis, ka-terminolQgij a) pre vago- nadietis, austrälietis un citi nos bez visnepieci amäkäm vienaldzïgie un naivle, · kas sanitärärp. ierïcëm, tälä ceJä to vël nezina va! netic, zl-zvëriski mocija �·r;ius ar nätu un ticëtu, ka Josifs släpëm un badu, a ce\am StaJins un vlr;ia ar plstoli mirusos izmetot k ;itr:itusus diktëtä komünistu parlija kustor;ius no vagdn m ceja un Padomju savienibas val-malä. · diba näkamos gados ar me-Kas bija si pirrrtr'i;nocek-.' liem, vlltu, spaidlem un va-lu saime - val bagätie, Lat- ru okupës vlenu valst! pee vijas valdibas locekji un otras un beidzot ne tlkal vl-
augstäkie lerëdi;i.i? Në, ,Lat- su Elropu. Angllju ieskai-vJjas valsts prezldents, · mi- tot, bet arl Aziju, Amerlku nlstru kabineta locekli (iz- un Afriku, ja vlen Sta}ina i;iemot divus), armija� gene- padomju imperlju nesa-rälitäte un pärëjie augstä- trleks ar brivo tautu pret-
kle virsniek! un valsts ie- varu. rëdr;ii aizgäja mocek)u nävë Mës apslldzam Josifu Sta-val cletumä pas! pirmie }inu, komünistu partiju un Latvijas okupäcijas pirma- Padomju savienibas valdibu jos mënesos ; vir;iu skaits sa- Dieva un pasaules slrdsap-sniedza 1355 nonävëtcs un zii;i.as tlesas prlek§ä un pra-6041 apcletinäto, kupi kapu säm gandarïjumu par katru vietas netika atrasta:-., 14. nogalinäto va! verdzïbä un Jünlja nak.tï aizyedli 

à
3838 bad nävë alzvesto latvlesu - la�Jimniielg�� � _ 10, . jaunie�� sievu un 

nie'cti:ilf'"'lffi'l'i h1a'tnitlc!ö no- - •m:i vi -... ; darbin�t�st 549 tirdzniecïbä par !la_unp1a:tnlo . v� ;;� , ;·· noda.rbm.atos, 227 sayk�m�s bigu Latvljas valsts okupá-: .darb1nlekus, 9fl2 armija µn èiju un latviesu tautas su-, .,Poitcilä kalpojosos, 131'1, verènitätes fznïclnäsanu un · v'.'-lsts._u1:1. pasvi:ldïbas dai:bi- beztiesiskas, pol!cëjiskas ie-mekus, !>02 _bnvo prof�s1?il, kärtas uzsple�anu brïvajai _, skoJu un makslas darb1me-. un neatkarïgajai latvlesu 
kus;. 195 ärstus un medici- näcijai. nas· da�b!_nlekus, 131 clt�r Sajä bèdu dfená mès lü-n_?_da11bmatos, �439 nep�m- dzam rietumu demokratijas taius· u;i 482 .ar nezmamu un to valstsvïrus uzklausit nodarb1bu. Latvljas lügsanu _ nei;i.emt Ku� . vii;i.us alzveda· u12 tai dzivïbu un atdot brivibu �ur. v1:.r;i1 ir ta�3:d? Katri: un atbrivot vlslem trimdi-hes1sk_a un bnv1.bas v:i-I�ti nlekiem ceju atpaka' .uz 1 d i I dz mat Glu�I kä sarkanbaltsarkanals karogs Latvl' t P e eng em ·Il: ie . z ' sim)>ollzë müsu valsts brïvlbu un neat- JU, müsu därgo tëvlju. par ko un ar eik l!elu sodu karlbu un pavada mils trlmdas ceJos, tä Ja ari §ajá dienä kli 
käd".. notie�äts un kurä cie- sëroJo§ä inlite Latvlja un levalnotä ka- daudzreiz jau, Latvljas balss tuma nohesätals atrodas. ravira tëls Brliju kapos lr · 1atvle§u tau- izskanës tuksnesr tad lat-tas cï,;,.u un upuru aplleclnätlijl, ple ku- , Latviesu tauta zina, ka vl- riem �odlen atml,;,.ä atgrlezas neskaltliml viesu vaidelosa Edvarta •sus täs mocekJus, ko neno- tüksto§I latvle§u vis!!. pasauli! Virzas dzejoli Balgä vasara galinäjá uz Latv!Jas zemes, · · · · gaillredzigl paredzëtä sarka-·aizveda uz tálajiem zlemel!em Sibirijä val Kazach- nä migla näves mfegá apsegs ne tikai nevainlgo Lat. staná, bet kur katru gimeni, to _S�alina v��gu t!rgo- viju, Igaunlju, Lletuvu un citas Austrumelropas. täji" slëp.a. Atrastäs cekas slepenas mstrukc1Jas ap- valstls, bet ari vienaldzibä un nodevïbä pret mazä-stipr;ina arï 20. gadu simtei;i.a barba1ismu � bërni ko kristigo bräli vainigäs lieläs rietumu demokras�irli no vecäkiem, sieva no vira uz müzïgiem lal- tijas. ldem. Clk vël pallk�si no izsütïtajiem dzivi, nav zi- Latvle�u trimdlnieki liek )$:llli savas dzlvibas lal . näms, bet pamazäm näk zil;las par mums jau zudu- noziegumu pret Latviju un vli;i.as dzlvibäm ned;ëstu sajie1:1, kuru zi1;1ä!Ilais �kaits s_niedzas. t��stosos . ·.: nek�d ne laiks, ne konferences, ne izlrgumi va! mie-Mes tagad zmam ai;1, ka, pee otrretzeJas okupaci- ra hguml, kas bütu kapa zvani Latvijas valstij un jas 1944./45. g. Pad_omju savienïbas valdïba izdarïju- tautai, bet Latvija grfb dzïvot unvir;ial jlidzïvo! 
si vairäkas vël plasältas Latvijas iedzïvotäju depor- ' 

v. Lambergs

Aukstais kars ari Ziemelpolä 
/ / 

Maskava (D). - Pagäjusäs nedëlas I paredz, ka Antarktika apgabalos no
beigäs Padomju sa':ieniba iesni��Z:J- teiksana ir notä minëtajäm valstim. 
notu 1::,SV, Lielbrl�n11ai, Franc:J3:1, Maskavas iesniegums radijis lielu A1;1stralij�.i, Arge_ntm�i un N�rveg1- ievërïbu rietumu demokratiju mllijar,. ka tä tur�mak velas Bote1ks1;1-n;1 tärajäs aprindäs. ASV un Lielbrltäpar _ katru .v1enosanos Ant.arktik'.1· nijas generälstabs jau prieks dazlem N_?ta. K;emhs uzsver, ka knevu. z1- gadiem atzinis, ka eventuäla kara 
natmek1 jau daudzus gadus pneks gadïjumä Antarktika apgabaliem var. R;ietumeirop8:s �tnieklem ieradusies büt svarïga nozïme. Nav jäai zmirst, .z1emej- un d1env1dpola apgabalos un ka Savienoto valstu un Kanadas izpëtïjusi turlenes klimatiskos un bombardësanu vislabäk var izdarrt geografiskos apstäk)us. Notas bei- tad ja lidmasïnas dodas päri ziemel_gäs Maskava uzsver, ka tä nepie- pol;m. So svarigo atzir;iu lab! izpravienojas 1948. g. deltlaräcijai, · kas tis arï Pentagon,s. Savienotäs val-stis pëdëjä laikä sevisl,m ievërïbu 

JAUNS BRITU IEROCIS 

Nemierus Malajä 
drîz apspiedîs 

LATVIJAS APGADA UN REDAKCIJAS JAUNA ADRESE: l4a) Schwäbiscb Gmünd, DP 

Camp Artlllerie-Kaserne, uz 
kurieni lüdzam adresët visu 
korespondenci ·uo naudas par-

vedumus •. 

maldïgu spr!edumu komplikäeija. Londoria (F). - BBC •IQ.o, ka brltu alzLieläkä LI klüda esöt' piei;iërriums, sardzibas mlnlstrlJa Unfs dlenäs devusl ka Padpmju savlenïba par mlera -no- rlkojumu masu produkc!J§. rdot jaunuteikumu uzstádot r!etumvalstu ple- nakts lznlcln!lt!IJu NFL, Zh;ias par Jau
käpsanos J$:ïnas jautäjumä. ,,Rietumu nAs JidmaHnas litrumu nav publicëtas. sabledriskä doma sa.dam lzspiesanas Informetas aprindas tomer domA, ka lzmëginäjumam nekad nepadosles, Jo · nlcln!lt!ljs plirspns visus lldz �lm rapar pasrelzëjo starptautisko stä vokli l !otos Jidaparlitus. sagalda, ka Atlantlka
atbildïga ir Padomju· savlenïba," uz- pakta nol!guma !etvaros to nodos arl
sver· amérik�u laikrákstli, ' _ . w,wmeizopaa atzsar411bal,· 

velti Ajaskas un Antarktïka apga
balu nocietinäsanai, izbüvëjot tur 
aviäcijas bazes un rikojot manevrus. Politiskäs aprindas Vaslngtonä un Londonä pärliecinätas, ka Padomju savienïbas jaunä nota neko nemalnis. rietumu demokratiju stratëgljä. So pier;iëmumu vël vairäk apstiprina tas apstäklis, · ka Savienotäs valstls un Kanada pieteikusi plasus manev
rus A]askas zlemeju dalä, ko tikai 90 km platais Bëringa jüras saurums 
älpf· no Padomju savienibas.

Londona (jj). - Britu aizsardzÏöas ministre Strecijs kopä ar koloniju minlstru Grlfitu tikko atgriezusles Londoná no garäka cejojuma pa Malaju, kur abi ministri tlesä piere
dzë iepazinäs ar dfungju ka.ra problêmäm un Malajas nemieru apspiesanas iespëjäm. Intervijä zurnälistlem Strel!ijs norädija, ka demokratijas 
attïstïba Malajä norlt normälä galtä, un nelieläs komünistu saujlr;ias inspirëtle nemieri to traucë samërä maz. Galvenä Malajas näkotnes problëma neesot vis militäras, bet gan salm
nieciskas dabas. Koloniju minlstrs Grlfits uzsvëra, ka jau tuväkajä näkotnë izsträdäs plänus malajlesu saimn!ecibas izveidosanai, ko iedzïvinás tülir;i pëc nemleru apspiesanas. Ab! ministri pärliecinätl, ka nemiernlekus likvidës joti drïz, jo arï Malajas arodbledrïbas komünlstus neatQa,\stot, 



BET.aEFT: Let. LUDVIKIS Oskas Arnoldz geb. 16"12-09. �--. 

�3 Datum 19 Dec/1950 

.Antwoord ap schrijven Ministerie van Binnenlandse Zaken No.67873 dd.
11 Dec. 1950. OP KAA'ifl ...) 

VERT RvUWELIJK.. ,·· AC!){.l(t'-· 1-; 3 DEC
_
. hJSJ rJ 1

� DAT: (/""' 

/ l>AR· _ � )' #; J�.f; / LUDVIKIS Oskas Arnoldz geboren 16 c i9à9 te'�s'1aca,
Letland, is ongehuwd,verblijft te ·aainxveen en is in penst-.. 
om bij de Wed. J.Oskam aan de Brugweg Zf& 77 te Waddinxveen. 
Hij is op 24 November 1947 in de gemeente Waddinxveen geko
men.Volgens zijn mededeling kwam hij toen uit Duitsland als 
politiek uitgewekene.Hij behoort tot de Lutherse kerk en zegt 
anti-communist te zijn.Aan hem is een verblijfsvergunning 
uitgereikt en die is nog geldig tot l Juli 1951.Vanaf 24 No
vember 1947,is hij als machinaal houtbewerker in dienst bij 
de N. V. Kemkes Meubelfabriek -te Waddinxveen.Bij zijn mede ar
beiders,zijn chefs en in zijn pension staat hij bekend als 
een net persoon en toont zich door woord en gebaren fel anti" 
communistisch.Hij zou tijdens de oorlog 1940/1945 uit het 
Russische leger overgelopen zijn naar de Duitsers,die hem 
krijgsgevangen hebben gemaakt.Hij is door de -Amerikanen be
vrijd,heeft in Duitsland gewerkt en is daarna naar Nederland 
gekomen.Hij geeft voor,graag naar Letland terug te willen 
zodra de tijd rijp is,om zijn land te helpen bevrijden.Zijn 
verloofde heeft hij door de Russen zien dood schieten.In 
zijn pension ontvangt hij geen correspondentie.Een keer per 
week komt er een Letlands weekblad,dat hij ontvangt van an
dere Letlanders.Dat weekblad komt uit Keulen of Aken en het 
is duidelijk zichtbaar,dat het onder meer personen circu
leert.. In de gemeente Leiden woont een Letlandse arts waar 
hij vaak heen gaat.De naam en adres van die arts is niet be" 
kend. Het staat vast dat hij meermalen vergadert in Leiden 
en te s-Gravenhage en dat hij dan contact heeft met bedoel
de Letlandse arts te Leiden. 
In de gemeente Waddinxveen is nog niet gebleken dat hij 
politiek onbetrouwbaar is.De directeuren en de chefs van 
de fabriek(zijn politiek volkomen betrouwbaar eveneens de 
gezinsleden van zijn pension. 
Getracht zal worden een weekblad als bedoeld in dit schrij
ven te onderscheppen,wat dan zo spoedig mogelijk zal worden 
nagezonden. -----------------�----�------------------------------------
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VERTROU �IJK 
-- � 

Op 18.11.50 is in het' . .;..)obouw "T:r.:l.e.non"· te Utrecht een 
feestavond fuoaoudeu� geor�uniseerd doo:r de !,etlandse Vercu.1-
Gin..;. 

Onder.· do ao.nwezi:5a Letten w:.:ren ê.r twoa uit .Jitt ...... rd p

die conmunioti�oh ccoriënteord zouden ziJn. 
Ikuo�o ver�oeken mi;j in kennis te wil on doon stol

len met de person.1lià en antecedenten van. cenoemdo Letten oh 
mij t-evons te uillon bDrichten, hete;een U bèken,d li.s9 c. $1· na 
onderzoe� bekend mncht uo::r-d n omtrent hun ·Politieke örionterins. 

Ac.n do Roer Inspecteur vau .Politie
te 
SÏ'2T .HD

Hm ROólW V.Liî DE DIER ... d� 
nameX'iJJ dezo, 

,....-.?.,. -

r 

.· ;r \ • J /'f1h •. <lerro:.cis. 
t:!U 

Ontv. bew: ............................. ..

n 1 • LI.-..! .. LL ....... ��appe� .......... · • J�,' IJ 1" 

Antwoord :--�4 .........
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,. Botr. c Feestavond van de Letlandse 
Jcrorii,;ip.,5 te Utroëht 

co 97873 

's-Gravonhage, 11 December J.,5u 
Ja.vastmat 68 

\TER'xROU , EI,IJK 

Qp 18.11.50 in in het ;:;ebouw "Trianön11 te Utrecht 
een feos·l;ç.1.vond gehouden, t:,-eor;;aniseerd rloor -de Letland.se 
Voronie;üig. · 

Onder de aun,1ezige Letten waren olf Letten uit Le'i
don, verm�edelijk .studenten, waaronder drio meiojes. 

Genoemde Letten zouden comm.um.atischo gooriöntoel.'d 
e,ijn. 

D.: zou het o;p prijs stëll.en, indien tr zoudt h"Ul'lnen 
doen nag�an, wie deze personen geweest zijn en welke hun 
politieke orlëntering is. 

HET HOOFD V :rI D,., Du;tl.;T 
Nélû"'lens dezo, 

. t....1h de Heer CoI!!U.iosaris v-...m l?oliti<. t! P 
te 
L.:,IföJN �/ 

Ontv. bew:------

Rappel 
Antv. 

/ 5', J .•.. S.:._/.. ••........ .

,_ 1 ')�tJ 
yi) , ... ............... . 
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vdM OVV/II 00 97873 

UIHST.c:RIE VAN 
BmNEIU,All/1)SE ZAKEN 

2 3 FEB 1951 

's-Gravenhage, 22 �'ebru.ari 1951. 
Javastraat 68. 

Nr. , 9?8?3 
Bijl.: �ene 

Be·la'.: Letten in Hengelo. VERTROUWELIJK. 

Hie:x:mede heb ik de' eer U mijn schrijven d.d. 
11 Decembe1- 1950 Nr. 97873 betref�ende een feestavond 
gehouden door de Letlandse Vereniging in het gebouw 
"Trianonrr te Utrecht, in herinnering te brengen. 

Ik moge U verzoeken de afdoeninG hiervan wel 
te willen bespoedigen. 

lIET HOOFD VAN DE DIENST 
t Namens deze, 

C vv 
,,.--? 

•• 

· 

. 
Jhr-;.;r ·W. J. Th. Se:r:rarist

Aan d� Heer Commissaris van Politie 
te 
Il E N G E L 0� · Ont,.r. bew:- ··-··--·-····-· .... 

Rappel :- 1{,;.:?.:J;··--·--· .... · · 
A ·twoord · �'!. ... -............... � .. ,� ... -

n 
, .............. . 



• 

• 

vdM OVV /II CO 97873 

.uil,IS'J .... :,hI""' VA.l� 
BDUIBlfLANDSE ZAKEN

23 FEB 1!51 

·-� • s-Gro.venhaee, 22 Februari 1951.
UJ.Ä.., Javastraat 68. 

1lr. 97s7; ,c., 
Bijl.; gene �t&>o)� 
'.B<:tr. : Feest, Véf,n de Letlandse ',.,., ,�( / "

V cren:i.f).Lng te Utrecht. ·"v VERTROîJ11ilgLIJK.

Hiermede heb ik de eer U mijn schrijven d.d. 
11 December 1950 Nr. 9'7873 betre.ffende een feesnavond
gehouden door de Letlandse Vereniging in het gebot�7 
"Trianon" te Utrecht, in herinnering te b1•e;ngen. 

Ik moge U verzoeke� de afdoening hiervan wel
te willen �espoedigen. 

HET HOüFD VJ_� DE DIENST
/. Namens dozo 

t Vü
iJ, � 

Jhr -ir \V .J .4'.J.îh. Sei•r-ar:·is�

Aan de Heer Hoo�dcomndssaris van Politie
te - ), 

OntvD .bew
A R .N H EM. 

Rappel
Antw:<'. 



� LO co 97873 

\lINIST.illiIE V ili' 
Bilfä.!?JU.1:illDBE ZAfuill 's-Gravenhàge, 11 December 1950 

Jav:astrn.at 68 
No. i 97873 
Bijl.: gene 

.J3etr.; l{;tten in Hengelo 

Op 18.11.50 is in he·t gebouw "Trianon° te ttrccht een 
feestavond e;ehou.den, �eorganiseerd door de Letlandse Vereni-
ging. . . .  

Onder de aamvezigc Iet-ten wa.rcn er t\Jee 'Uit He.ngelo, 
die communistisch georiënteerd zouden zijno 

Ik moge verzoeken mij in kennis te willen doen ntel
len me tï <le personalia en antecèdentèn van e:;enoemc1i0 Let·!;en en 
mij teven.s te willen berichte�. hetgeen tJ bekend is, e.g.. na 
onderzoek bekend mocht worden omtrent hun politieke orienteriI,16. 

HBJ: HOOl!'D VAN DE DTo'Ni.>-� 
�a.mehs deze, 

/'? 
--

• 
J.u- .:, .: .. ,T •.• ·h. Borruris. 

Aan de Ifoêl."' CoIIl!!lissaris van Politie t!..ll Ontv, bew:.;;."---··---··· ................. ..

-·'·c R . e1 . / Ç .. L.S:.l. .  
11 app 1 • ......... . 

HENG:8LO 
A . , VIJ"-o-../ �41 _ ........ ntwooru ; .. __ ..... ,-... --



�.'!LO co 97873 
MII:ISTER!E VAN 

BINNEIU,ANDSE ZAKP"1i 's-Gravenha.ge,. 11 'December 1950 
Java.straat 68 

VERTROU', EL IJK 

Op 18.11.50 is in het geboü\i t
1�1rianón" te Utrecht een 

�eestavond gehouden, georganiseerd dóor de. Letlandse Veren':l.Ging. 
Onaer de aan�ozigen bevonden zich twee personen van Rus� 

sische nationaliteit, afkomerbig uit .A:t>nhem, die vermoefüüij!t
communistisch georiënteor� zouden zijn. 

Ik zou hei:; op prijs s-t;ellen, indien lJ • zoudt kunnen doen 
n�,;;aa.n, v•ie deze personen geweest zijn en ,1elke hun .politieke 
oriëntering is. 

HE� HOOFD ·v .... � ·D.i:1 D!fü.ST 
Hamens deze., 

I_ ·r \ .J.Th o Serraris.
• ce ..-/.:? 

Aan de Heer Hoofdco�ssari.s van Politie 
te 
ARNHEl'i Ontv. bew :.-------·······-····-··-········· .. ..

Rappel : ...... 1..S: ..... .1. •.•• J::..L._. .... .

m ("tri_j Antwoorc:1 : ...... , ... -.... :�;, ··········-



• 

co 9?8?3 

•s;..Gravenh�Gc, 11 Docc:m.bor 19,50
Jc.vastraa.t 68 

P.P 18"11.50 is in het zebouw "!l'i%ianon" te Ut-recht 
ee11 f'oostavond G(;;hou.den; georgo.nisee:i: .. d door .do, Letlr.mdoé 
Vorenigine. 

Onde.,r de aetn"1ezige Lettdr�,exon èr wee· uit Delft 11
die communistisch Georiënteerd zouden zijn. 

· Ik mo..;e Vêrzoc:� on t:tiä in kennis 1m �,illen doen
utc11en mot do per�onolia on antecedenten van tenoemdo �1Î"'!'
ton en mitl tovcns te t.illen berichten, hetgeen U bekend iss 
e.g._._ na .o.nderz·oek bekend mocht" worden omtrent hun polîtiel:o 
o:t•ien.torii1r;, 

HET HOO]'D VJ:17 ;J!J DIENST 
-- mens do.ze t

� 
; 1:.. .::.: r; .. J. Th. ,.}er.ra.ris •. 

-

Rappel : . ... .LS: 1 .... .r..1.._ ··-······ ... 
. , 

r.:. ' d h-,n .... ,,,. 0 nntyroor : ,-.v. .. v!p-.t,;v .. .... . .. 



r�INIBTERIE V ili 
Bilfl!EJ.iffi.Umslil ZAKEN 's-Graveiihage, 11 December 1950 

IraYastraa.t 68 
! o. : 97873
:Bijl.: e7ene 

Betr.: li'ees·t;avond vo.b. do 
'Letlandse V'erëiîif,ing.

Onder veriïijz:lng naar Uw schrijven a..d ll 22.11.50, 
No. E/8 1068'50 betreffende de feestavond van de Letlandse 
Verenig;int�, ç;ehouclen op 18011..50 in het gebouw "Tria.non" 
te Utrecht, moge ik U verzoeken mij omtrent do volgende l.)un
xen nader lïe doen inlich1;e;n. 

a� Zijn in het f;ebouw "Tl.'ianon ° reeds eerder samenkomsten, 
(f'eestavondcu) gewees·t van Let-ten ? 

b. Wie ,;1aren de Le·1;1andse domlnoos uit .Amsterdam, die het
woord gevoerd hebben?

Co \'/elke Letten uit ·u·brecht waren o:p de feestavond aanwezig ?
d. Door wie is de zaal gehuurd en door wie is een nachtver

gunnins aangovraaGd? Wanneer deze doox· T�ian.on is aa.nge
vro.a.gd 9 \7ie van het bost-uur van do Letlandse vereniging;
heeft deze aanvraa� onde�ateund?

e. Hoe is het contact tussen de Polen en Letten te Utrecht? 
Uit Th'l bovenaangehaald schrijven blijkt" da·li �:f' Lidia Wt
BO\,SKA �f Jun JAROSZUK in ·nauw contact moeten atoclan met
een Let.

f. Hoe is de n9.am van deze Let, zijn antecodenteu en wat is
zijn politieke oriënte ring. 

r;. Waren op deze feestavond ook Neder·landcrs t.·1n1.1ezig, en zo ja, wie? 

Hot koot mij zeer vreemd voor, dat Uw contact.een juist overzicht weet te geven van het aanto.1 Letten, afkomstig 
ui·b VL�rschillende plaàtsen in Nederland, maar geen enkele no.am 
noemt. 

Ik zou het op prijs stellen, indien U Uw zegsman hier
omtrent ook nadere inlichtingen zoud"l:, willen ,,ragen. 

H.Em HOOFD VAN DD DIVNST 
.Nameno deze, 

uhr T ..r �!. J. Th� Sorr�ris. 
(!! ó' 

Aan do H�or Hoofdcomnissa�is van Polit� 
te 
Ul'RECHT 

Ontv, bew:·-·-·-
·----.......... ..... 

Rappel =.-.. .I.S..!_L.I'..! ........... . 
A ' , '

DLWOC: • ·r; 1, � ç 1 ·····-



MLO I CQTL,,TE.RI:C VAU 
nnnt.mr LAli .usr; 2;AJ:WJ;�

no. : 9?873 
lliill.: seno

co 9?873 
's-Gr�veIÜl4fS01. 11 Doocmber 19SO

Jave.ni:ï:t"aa"t 68 

01> 18.11.50 is in het cebouw 11Trianon" te Ut:rocht oen
i'eesto.vond gohouden, �eorgtin±seera (1oor rle Iïetlmldse Vcreni-
cwg" 

ll<rc bE?st'"llur van deze vercni$ing best· at uit· vijf Lét;.., 
ton� vun o .... c er één t�t \iaddinxveen zoi.:. ltomen" 

Ik moBc if vorzoeken ro.ij in .kennis to uil.len doen stel
len uot de personulÜl. on a.nteceáentenvan genoomde 'tet en mij 
tevot1c to ,villen 'bl)richi:;cn, h�t-;;:ieen U bekend is, a. �. no. ondor
�oek _bekend mocht '\::orden omtrent zijn politieke o:r:iënte>:-in.e;. 

HET IlÖ0";1.D VU'! D ... DIENST 
�amen:3 doze f

� 
·, 1:.i t r t .J. î:11" Sörraris.

,�;�áo. do Hoe� DistrictncoJDLJándant 
vun de ... ijkapo1i'tie ·te Leiden, 
j,,)c·hoolstraat 6 

Ontv, bew:.:.---.. -· .... ·m--� ............. ... 
Rappel : ..... �j:.,..!.: ... .f.!... ....... .. te 

LEIDERDORP cl {)r."'�
'"' 

Antwoor ·:. ... _ ........... /4--r-.... 't: ......... .. 



VERTROUWELIJK 

Verbinding: 19 
E/8 no 1068'50 Vreemd. 

Dat 

-- LPJ 
15NOV.�1 

�
- '�
: 2�JJ2't1-=-�-��.:.....: -1-, ....._ 

t!�R: 
Betreft: Feestavond van de Letlandse Vereniging, genö'u��,._1 

op 18-11-50 in gebouw "Trianon" te Utrecht. 

Berichtgever betrouwbaar 
Waardering bericht idem ------------------------------------------------------------

Aanwezig waren plm 100 personen, uit geheel Nederland 
samengekomen. 

Het bestuur bestaat uit 5 Letten, van wie er twee uit 
Amsterdam komen en op politiek gebied twijfelachtige fi
guren zijn en één uit Waddinxveen, die uitgesproken com
munist is. (Verb. 19- namen zijn dezerzijds niet bekend). 

Tevens was voor deze avond een 7-tal communistische Polen 
uitgenodigd, w.o.: 

/ • JAN JAROSZUK (11-4-04), 
\ '\'l> 1.ç-�z

9 �, STEFAN ROZYCKI (31-3-24),
� 

1 ELIGIUS CECHRZYCKI (28-12-22), 
y WLADISLAW ILKOWSKI, geb. te Lomza 20-1-25, wonende Stations

straat 12 bis te Utrecht, 
.,, STANISLAW BLACHA, geb. te Zagorzyge 19-1-23, wonende 

Alex. Numankade 16 te Utrecht. 
� Ook was aanwezig: ROZALJA PRZYBYLSKA (17-4-13). 
� 1LIDIA MIKILIWNA TAMBOWSKA (1-5-19) en Jaroszuk hadden ge

zorgd dat deze Polen werden uitgenodigd. Ojlder de aanwezige 
Letten waren de volgende communisten�1-studenten uit 
Leiden, waaronde�eisjes,��t Sittard, 4 uit Rotterdam, 2: uit Hengelo, �uit Delft, Yuit Haarlem, alsmed�ssen
uit Arnhem. 

Het woord werd gevoerd door drie Letlandse dominees die 
te Amsterdam zouden wmnen. Volgens zegsman waren het Lutherse 
dominees die in hun red� zeer anti-communistisch waren. 
De aanwezige communisten lieten echter niets blijken. Verder 
werd de avond tot 23 uur gevuld met zang en pianospel door 
eigen krachten, waarna tot plm 7 uur in de morgen werd ge-
danst. Het grootste deel van de aanwezigen was toen be
schonken. 



Uit PD 6 

evoor 

Ag. nr: 89894 

Aard van het stuk: rapport 

UITTREI<SEL 

Naam: KOPPERT L.A.M. 

Afz. : De Bilt 

Betreft; Koppert,Leonardus Arnoldus Maria 
adres ; Obrechtlaan nr.5 Bilthoven, gemeente de Bilt 

Antwoord op verzoek nr.80441 
dd. 26 !pril 1950

Hierbij de gevraagde passages t.b.v. C � V 1 

• 

• 

Uitgetr. door: 

Datum: 

� 40060 · ·49 

K 

12-2-51

Op aanwijzing van: 

Datum: 19-7-50 

C 8 



UITTREKSEL 

Uit : PD 6 Naam: KOPPERT , L.A.M. 

Voor: Naam: 

Ag.nr: 89894 

Aard van het stuk: Rapport 

Afz. : Gem.Pol. de Bilt datum: 26-4-' 50 

De Baltische Vereniging, ofwe 1 de door Koppert genoemde "Baltische 
Clug11 heeft echter nooit bestaan. Wel is er een "Hulpvereniging van Letèen 
in Nederland''. Hiervan is Ir. Robert Reters, vader van Mevr. Reters, adres 
Parklaan 88 alhier voorzitter, Conrad Strasdins en diens echtgenote Melita 
Zarins, beiden wonende te Zandvoort Brederodestraat no 30, respectievelijk 
penningmeester en secretaresse. Deze vereniging beeft geen enkel politiek 
doel, doch werd op 11 Mei 1946 opgericht ter ondersteuning van behoeftige 
in Nederland woonachtige Letten, zowel moreel als financieel. 

Zo Mevr. Reters uit eigen wetenschap bekend is, heeft Koppert zich 
in Utrecht echter een stempel laten maken van de niet bestaande 11Baltische 
Vereniging". Deze Stempel bestaat uit het wapen van Estland, Letland, Li
tauen en Nederland met het opschrift: 11 Federation of Balten in the Nether
lands11 . Mevr. Reters heeft Ko})pert bij herhaling gezegd dat hij deze stem
pel niet mag gebruiken en onrechtmatig in zijn bezit heeft. [oppert zeide 
dan dat hij die stempel gebrui�te �p brieven voor vreemdelingen aan over
heidsinstanties. Dit maakte volgens hem indrul:. 

Uitgetr. door: K 

Datum: 24-1-!81 

<1> 40061 - '19 

Op aanwijzing van: C I



UITTREK:SEL 

Uit PD 6 Naam: KOFFERT, L .A.M. 

evoor Naam: 

Ag. nr: 89894 Afz. : Gem.Pol. de Bilt Datum: 26-4- 1 50 

Aard van het stuk: Rapport 

bladzijde 5 
Verder is het Mevr.Reters bekend dat zekere And.l?é Naomofe,geboren 

te Lemberg 19-6- 1 96,wonende te Eing.hoven Oude Torenstraat no 10, een Wit-Rus, 
anti-communist, op verzoek van Koppert hem een in de Russische taal g·estelde 
levensbeschrijving van zich zelf heeft ter hand gesteld, waarin hij zijn be
levenissen onder het communistische regiem heeft beschreven. Deze Naomofe 
koesterde korte tijd nadien wantrouwen tegen Koppert en heeft bij herhaling 
het betreffende schrijven terug gevraagd.Ook heeft Mevr.Reters Koppert om te
ruggave van dit geschrift gevraagd, waarop Koppert dan in strijd met de waar
heid antwooedde dathij dat schrijven reeds lang aan Naomofe had teruggestuuxd. 
Naomofe die getracht heefr naar hat Westen te immigreren slaagde hierin niet 
en werd dit door Koppert met voldoening ten overstaan van de fam.Reters ge-

• constateerd •

• 

Uitgetr. door: K 

Datum: 23-1- 1 51. 

Op aanwîjzing van: C I 



1., • • 

Uit : PD 6 

• Voor 

Ag. nr: 89894 

UITTREIZSEL 

Naam: KOPPERT , L .A.M • 

Naam: 

Afz. : Gem .Pol .de Bilt Datum: 26-4-'50 

Aard van het stulc Rapport 
bladzijde � l�vr.Reters verdenkt Koppert er ernstig van dat hij het adres van.

• 

• 

zekerè·Letlander, Erichs Pauls Janis Straupe,geboren te Riga 2 Augustu s 1912, 
wonende te Utrecht Vrom1 Juttenstraat no 41, die anti-communistisch geörienteerd 
is aan de Sovjet Ambassade te 's-Gravenhage zou hebben doorgrgeven. Deze Staraupe 
heeft namelijk op zijn adres in Utrecht een brief ontvangen van de communisten 
uit Riga en wel korte tijd nadat hij met Koppert in contact was geweest • 

Uitgetr. door: K 

Datum: 23-1- 1 51 

Op aanwijzing van: C I 

� 40060 • '49 2 
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• 

Uit : PD 6 

Voor: 

Ag.nr: 89894 

Aard van het stuk: Rapport 

bladzijde 19_ 

UITTREIZSEL 

Naam: KOPPERT, L .A.M. 

Naam: 

Afz. : Gem.P9l. de Bilt 

LILIE LUISE CHARLOTTE PAUW. 

datum: 26-4-' 50 

geb�ren te Rotterdam 25-April 1921, kantoorbediende, echtgenote van Emil 
Scewiertnia, wonende te 's-Gravenhage Vondelstraat no. 5, die verklaarde: 

"In Januari 1948 ben ik met mijn man voor het communisme uit Tsecho
Slowakij e gevlucht, met achterlating van al onze eigendommen. Mijn man was 
candidaat jurist en journalist. Hij was sterk anti-communistisch geörienteeid 
en in dienst van een Amerikaanse inlichtingendienst namelijk de 11V/ar Intelli
gence Service". Hij is Tsjech en geboren te Trunce op 4-Juli 1915. Ondanks 
mijn huwelijk met hem heb ik mijn Nederlandse nationaliteit behouden. Ik kwam 
op 18 Janua.ri1948 Nederland binnen. Dit geschmedde op legale wijze: Mijn man 
kwam illegaal Mederland binnen, d_aDr hij geen visum kon krijgen. Op 1 Februari 
1949 werd mijn man bij Losser gearresteerd en hij bevind zich thans nog in een 
11Displaced Persona kamp in Duitsland. Hij krijgt geen visum voor Nederland. Ik 
ben voornemens van hem te scheiden. 

In Tsjecho-Slow�je heb ik leren kennen een zekere Brölman, wonende 
te Amsterdam Haarlemmerplein no. 50. Hij was koopman en dreef Raar handel. 
Door tussenkomst van deze Brölma.n beb ik Overste Koppert uit Bilthoven leren 
kennen. Ook mijn man werd aan hem voorgesteld. OversteKoppert had veel inte
resse voor de belevenissen van mijn man en hoorde hlm! uit omtrent zijn anti
communistische activiteit. Ook vroeg hij naar de activiteit van de Communis
tische Partij in Tsjecho-Slowakije en informeerde hij �aar datgene wat die 
partij voor de revolutie ondernam en de gebeurtenissen die daarmede verband 
hielden. Overste Koppert vroeg aan mijn man of hij hem een beschrijving wilde 
ter hand stellen van zijn belevenissen in Tsjecho-Slowakije. Dit is echter 
niet geschied omdat mijn man geen tijd had. Overste Koppe�t vertelde ons dat 
hij hier in Nederland President of Voorzitter was van een Letlandse vluchte
lingen organisatie, waarvan de leden eveneens voor het communisme gevlucht 
waren. Rij deed zich in het algemeen kennen als zeer sterk anti-communistisch 
geörienteerd. 

Overste Koppert beloofde mijn man dat hij zou zorgen dat hij hier 
in Nederland een verblijfsvergunning kreeg. Hij was, zo hij zeide zeer goed 
bevriend met de Heer Grevelink en hàd op hem zeer veel invloed. Ook op het 
Ministerie zou hij zijn con�act hebben. Mijn man en ik stelden aanvankelijk 
vertrouwen in Koppert, doch hij heeft voor ons niets bereikt. Ik heb hem het 
laatste jaar ook niet meer gezien." 

Uitgetr. door: K 

Datum: 23-1- 1 51 

/!> 40061 • '49 

Op aanwijzing van: C I 
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Uit : PD 6 

Voor: 

Ag.nr: 89894 

Aard van het stuk: Rapport 

bladzij_de 21 en 22 

UITTREI(SEL 

Naam: KOFFERT, L.A.M. 

Naam: 

Afz. : Gem. Pol. de Bilt. 

VOLDEMAR BRIEDIS, 

datum: 26-4-' 50 

geboren te Leningrad 15 September 1918, sportleraar, wonende te Amsterdam Herzog
straat no 7 I,die verklaarde: 

"Ik ben van Letlandse Nationaliteit en vanaf 1945 in Nederland.In het 
jaar 1946 werd er te 's-Gravenhage een bijeenl�omst gehouden van in Nederland 
woonachtige Letlandse vluchtelingen. Wij wareh met ongeveer 40 man daar aanwezig. 
Onder ons bevmnd zich ook een voormalig Letlands Ambassadeur genaamd Dr. Walters, 
wonende te Brussel. 

Tijdens deze bijeenkomst werd opgericht de '�Letlandse Hulpvereniging in 
Nederland". Deze vereniging heeft tot dpel de in Nederland verblijvende Letten, 
zowel materieel als Financieel te ondersteunen en staat buiten alle politiek. 

Op deze oprichtingsvergadering werd Ir.Reters uit Bilthoven tot voor
zitter gekozen. Secretaresse werd Mej.Sanders destijds wonende te 's-Gravenhage 
Noordeinde 156,te:r:wijl P.Maartinson tot penningmeester werd gekozen. Allen traden 
als lid toe. Ten iende een kas te vormen werd er tijdens de bijeenkomst een col
lecte gehouden. De contributie werd vastgesteld f.1.- per maand. Zekere Munningshof 
woonachtig in Voorburg, die als Nederlander ruim 20 jaren in Letland was steunde 
de vereniging met een bedrag van, naar ik meen f.150.- ineens. De zetel der ver
eniging werd overgebracht naar de woonplaats van de voorzitter, destijds te Eind
hoven en later Bilthoven. 

Op de 3e of 4e vergadering welke de vereniging hield, dit was toen te 
Utrecht, leerde ik zeke:ee Overste Koppeet uit Biihthoven kennen. Deze Overste 
Koppert wiexp zich op als een fel strijder tegen het communisme en een vriend 
van vluchtelingen voor het communisme. Zo hij beweerde was hij de aangewezen 
persoon om dê belangen van ons te behartigen. Hij had vontacten bij overheids
instanties en kende, zo hij beweerde onze noden. 

Ten einde het ledental van onze vereniging enigszins uit te breiden 
werd er toen over gesproken om ook de Esten en Litauers in onze vereniging op 
te nemen. Twe� Esten en één Litausche Pater, die thans in Amerika vertoefd, 
waren te dien einde op de vergadering aanwezig. Overste Koppert drong zijn wil 
dictatoriaal aan ons op en wilde zich tot President of Voorzitter van een Bal
tische Vluchtelingen Vereniging proclameren. De Litauer Priester had hiertegen 
ernstig bezwaar en ook ik kwam tegen Overste Koppert in opspraak, zulks vanwege 
zijn ondemocrarische houding. Overst Koppert heeft ten slotte zijn wil niet aan 
ons kunnen oplegg·en, daar het overgrote deel der vergadering tegen hem was. 
De door hem bedoelde Baltische vereniging werd toen em ook later niet opgericht. 

In 1948 werd ik gekozen tot waarnemend voorzitter van onze vereniging 
hetwelek ik geweest ben tot Pasen 1949. 

Ten tijde dat ik nog meende op politiek gebied enig vertrouwen te kun
nen stellen in de persoon van Overste Koppert heb ik hem op zijn verzoek een 
door mij opgesteld schrijven ter hand gesteld betrekking hebbende op mijn be
levenissen onder het communistisch regiem. Later, teen ik meende Koppert beter 
te kennen, wantrouwde ik hem en beschouwde ik hem meer als een handlanger van 
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het communisme, hoewel ik daarvoor geen positieve gegevens heb. Ik heb hem 
toen bij herhaling verzmcht bedoelde levensbeschrijving van mij zelf terug 
te mogen ontvangen, daar�ik bang was dat hij er misbruik van zou maken. 
Het is mij tot op heden niet gelukt bedoeld schrijven van hem terug te ont-

vangen11 . ---- · 

• 
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RAPPORT BET-R ,FFEN1)E ILL}�GALE EVACUATIE VAN LET�STL.'_"T"'"'1"1"RS 
ENZ UIT Z ,/EDE!iT ')OOR MTIYï)EL VAN KUSTVA) .'P"":._"f'1T�p:gr,,r. 
-·- .-� -V- 'JC-X-X-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-X-X-'JC-X-X-X

• Uit betrouwbare bron zijn door ons inlichtin.o;en 
ingew"Onnen ,,,., ";-')-:'"",:;rr"' 1� 0+. i. 1_ :..egaal overbrengen van gein
terneerde bewoners der Baltische landen in Zweden. 

Deze zijn geinterneerd o.�. in ePr. �rn�t t��9 i� 
·l.e h 1lt1.rt van !"1Îl.LL11BT.à"lT en vandaaru.it worï.en zij met l"le.bu.1-.;
va._: 6' , .,.. 1 A.i(1 8".;f'"r� ir,·� ' "+ l-pr�, ,,,. .::,Qr-lr"--:n, ,r...,YIPP,n prQ-

fe66Qr meestal naar Göteborg geholpen, waar zij 8Pn 1·0 ._,,.::i 
:;,.., · ,.., ·,�::,. '-:uc .. :;·�-'":-1,a.ers.Deze brengen hen meestal naar ::toJ1.and
scbe i'>e_,rens o.a. Rotter 'am,Amsterdam en Gro.ning_en. 

Hier schijnt een organisatie te zijn,die hen verder 
helpt 1P.t behulp van de in �ondeBM vertoevemde Lettische 
regeering of legatie.Ook schijnt deze instantie aan andere 
in het bui'cenla11d ver1"li�vende vreemdel i.ni,,;en 11." i'; <ie B"J ti
scb� ��n0en paspoorte� uit te rei�en op een vreemde wijze. 

�:ierbij treft U aan een fotocopie van een in Febru
ari 1946 ui t0;ereven pA.Fi'l"()Drt aan eon Letlandscbe jon_;en, die 
tij clens de oorlog op een 'J•1 � tsche boot heeft ,;evaren, daarvan 
is ge1eserteerd en nu in Rotter,lam zich beziis ho11dt met alle 
mogelijke vreemde practij�en.�ij heeft geen middelen van be
staan,maar heeft alt· �d veE-_ ;:;eld,zit vaäk O!) buitenl�ndsche 
schenen en wordt ,,ercîB.cht v::rn wanensmo1c':el. 

"')eze zaa'i: is nog i.oor ons in ond.erzoe'c en zo·1dra 
wi.j over meer gegevens 'oeschi'c'�en zu] 1en vrij dit meedeelen. 
Ten overvloede �cu.nnen wij U nog meedeelen., dat deze 'maap 
een :Jasno1rt ui.t En-::el"'in<î :..,ee-fl; ,e\.i.al,zom/l.er Jat :bi· 3eJ.f 
:. 1 l,o 11e,1 is �eweest. 

Tenslotte deelde de v-�eemdelin3ena.ienst in Rott;erdam 
ons mede, dat zi i reeds een viertal :Sa1-�en hadden aangehouden, 
die onlangs iffilegäal hier waren gearriveerd. 

Bijlagen: 3e.n aantal fotoco:pieen betreffende Lettisch T)aspoo1"t. 
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