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Bijlage II 

ST A TUTEN VAN DE POOL SE VEREN I G I NG IH NEDERLAND 

A. NAI\M EN ZETEL 
Art. 1. De landelijke vereniging van Polen, verblijf houdende in Ne

derl and, gen_!3-amd POOLS HUIS ( OGNOSKO POLSKIE) is gevestigd · 
te Rotterdam aan de Boezemsingel 50. 

B. DOJ:;.L EN MIDDELEN 
Art. 2. De vereniging stelt zich ten doel, geestelijke, religieuze, 

morele en culturele hulp aan haar leden te verlenen. 
Art. 3. De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettelijke 

weg. 
a. De vereniging tracht een band te scheppen tussen de in Neder

land woonachtige pers~nen van Poolse nationaliteit om hun 
saamhorigheidsgevoel en zedelijk leven ten aanzien van de ge-
meenschap te bevorderen. ,._ 

b. Avond- en dagontspanningen te beleggen, w.o. muziek, zang, 
voordracht, toneel, literatuur, excursies en het doceren van 
cursussen in de Poolse taal. 

c. Het kerkelijk leven van haar ·laden te bevorderen • 
d. De belangen en goede naam van haar ·leden te verdedigen. 
C • HET L IDIVIA AT S CHAP 

Art. 4. Led en van de vereniging kunnen zijn': 
a. 

b. 

c. 

d. 
e. 
f. 
Art. 
a. 
b. 
c • 

5. 

Peraonen van beide geslachten van Poolse nationaliteit en af
komst. 
Peraonen van andere nationaliteit dan de Poolse, b.v. gehuwd 
met Poolse man of vrouw. 
Personen, die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt in 
de vriehdschapsbetrekkingen tussen Polen en Nederland, kunnen . 
benoemd worden tot ere-leden van de vereniging. 

· Gewone leden. 
Algemene leden. 
Sympathiserende leden. 
MEN WORDT LID VAN DE VERENIGING 
door zich aan te sluiten bij d~ Poolae vereniging. 
door zich aan te melden bij het bestuur ala algemeen lid. 
het sympathiserend lidmaatschap wordt verkregen door intro
ductie. 

Art. 6. HET LIDMAATSCHAP EINDIGT 
a. door ove~lijden, 
b. door opzegging, 
c. door royement. 

Personen, geroyeerd wegens bandelingen tegen de statuten van 
de vereniging of handelende in strijd met het algemeen belang, 
hebben beroep op de algeinene vergadering~ 

D • . VAN HET BES TUUR 

Art. 7. Het verenigingsbestuur bestaat uit minstens 5 leden. 
a. een voorzi tter, secretaris, penningmeeater en minstens twee ,, . 

commissarissen, die eventueel over~ge functies waarnemen~ · 
b. alle bes.tuurders moeten in dezelfde plaats of omgeving woon-

achtig z1jn. · 
Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie 
gekozen. · 

c. ~andidaten voor bet verenigingsbestuRr moeten worden opgege
ven minstens 4 weken voor de jaarvergadering. 
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d. In tussentijdse vacaturee zijn commissarissen plaatsvervan
gers. 

e. De bestuurswisseling heeft plaats, direct nadat het nieuwe 
bestuur is gekozen. 

f. De overgave der bescheid~n geschiedt in de eerstvolgende be
stuursvergadering, welke wordt bijgewoond door minstens de 
helft plus een van het a.ftredende bestuur. 

g. Bet verenigingsbestuur onderhoudt een algemeen ledenregister. 
h. Het verenigingsbestuur. vergadert zo dikwijls ala het dat no

dig acht, doch minstens eenmaal per 2 maanden, op een door 
het bestuur vast te stellen datum. 

i. Telkenjare wordt op de jaarvergadering een kascontrOle-commis
sie benoemd, bij voorkeur uit leden, woonachtig in de plaats, 
waar het verenigingsbestuur gevestigd is. 

E. VAN DE GELDEN 
Arto 8. 
a. 
b. 
c. 
do 

De inkomsten van de vereniging bestaan uit: 
contributie van leden, 

" 
11 algemene led~n, 

11 
" sympathiserende leden, 

eventuele baten. 
F. VAN DE ALGEMENE VERGADERING 
Art. g. De vereniging houdt elk jaar haar jaarvergadering. 

De jaarvergadering behandelt het door het verenigingsbestuur 
gegeven jaarrapport en verder de door de lederi op de beschrij
vingsbrief gebrachte punten. Over alle behandelde punten wordt 
gestemd. Alle leden zijn tot stemmen gerechtigd, mits aanwezig 
op de . jaarvergadering. · 

G. VAN DE STATUTEN 
ArtolO. Wijzigingen en toevoegingen in de verenigingsstatuten zijn 

overgelaten aan de jaarvergadering en treden niet in werking, 
alvorens daarop de Koninklijke goedkeuring is verkregen. In 
zaken, waarin deze statuten niet voorzien, beslist het vereni
gingsbestuur met verantwoording aan de jaarvergadering. 

H. DUUR DER VERENIG-ING En LIQUIDATIE. 
tt Art.ll. De vereniging is aangegaan voor de duur van 29 jaren, te reke

nen van de dag harer oprichting, 1 September 1948. Bij het 
verstrijken van genoemd tijdvak wordt de vereniging opnieuw 
aangegaan voor de tijd van 21 jaren, aldus eindigende 31 Au
gustus 1998. 

Art. 12 Tot ontbinding der vereniging kan slechts worden overgegaan, 
wanneer de vereniging daalt tot minder dan 20 leden. 

Art.l3. Bij de liquifiatie vervallen de bescheiden der vereniging aan 
de Poolse Legatie in Nederland, na vooraf te hebben voldaan 
aan de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek. 

Art.l4. Van het boekjaar. 
Bet verenigingsj aar loopt van 1 J anuari tot 31 December. 
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De l eden, ong cveer 90, wonen hoofdzakclijk in de gemoen
ten Heerl en, Hoensbroek en Oirsbeek . 

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: 
le Voorzitter Aleksand er MALBK, geboren t e Borowylas op 

24 November 1900, van bero ep mijnwerker, wonende 
te Heerl en, Kerkstraat 48; 

2e Voorzitter Franz ORPEL, geboren te Pl eszew op 7 October 
1892, van bero ep mijnwerker, wonende te Heerlen , 
Jongmansweg 19; 

l e Secretaris Ny chi ech 30BAG, gcboren t e Baczkow op 1 Decem
ber 1902, van beroep mijnwerker, wonende t e 
Heerl en, Mijnstraat 85; 

2e Secretaris Franciszek KWIATON, goboren te Bottrop op 9 Oc
tober 1895, van beroep mijnwerker, wonende te 
Heerlen, Bremstraat 23; 

le Penningmeester: Robert WOWRA, ge boran t e Marklowice op 6 Juni 
1908, van beroep mijnwerker, wonende t e Heerlen, 
Elandstraat 80; · 

2e Penningmeester: Ludwig W~TUSZEWSKI, ge boren t e Konarzyre op 6 
Augustus 1908, van beroep rnijnwerker, wonende 
Heerlen, Anjelierstraat 165a 

"Pools Huis".-

Op 1 Sept ember 1948 is t e Rotterdam opgericht de Vereni
eing van Polen verblijfhoudende in Nederland, genaamd "Pools Huis" 
("Zwiazek Polakow w Holandii, Ognosko Polski"), gevestigd te Rott 
darn, Boezemsingel 50. 

De initiatiefnemer oprichter van deze veroniging was 
Eduard CIJBRMAN, geboren te W~rschau op 22 Augustus 1896, van beroe 
beedigd translateur en handelaar in scheepsuitrustingen, wonende tc 
Rotterdam, Vlietlaan 31. 

Al spoedig na de oprichting trek· CIJ~ill~~N zich terug als 
voorzitter en nam de functie van secretaris over. De nieuwe voor
zi tter Wlodzimierz l<'eliks Aleksander LAZAREW, geboren te Warschau 
op 27 December 1888, werktuigkundig ing~nieur, wonende ·te Rotter
dam, Rotterdarnsedijk 308, is een persoon, die afwijzend staat tegen 
over het comrnunisme en de Warschau regering. 
De · leden van deze vereniging kunnen over het algemeen niet als 
aanhangers van het huidige >iiarschau regi em beschouwd worden, al
hoewel in art. 13 van ·de statuten van deze vereniging, die opge
richt is met een tijdsduur van 21 jaar, de bepaling voorkomt, 

. "dat bij liq_uidatie van de vereniging de bescheiden vervallen aan 
de Poolse Legatie~ 
Zij zijn naar alle waarschijnlijkheid slechts tot deze vereniging 
toegetreden om met andere Polen in contact te komen en om eens een 
gezellige avond tc hebben. Momenteel gaat van de vereniging zeer we·' 
nig activiteit uit. De vereniging telt ongeveer een 80~-tal l,eden. . . ( ~..~ J De statuten gaan als bijlage II hierbij. v~ - ...:;;;;;:.. 

Onder de anti->,Yarschau georienteerde Polen is een sterke 
stroming waarneembaar om tot een fusie te komen van alle Poolse 
organisaties in Nederland, die tegen het huidige regiem zijn. 

De uitvoering van dit streven stuitte evenwel tot dusver 
op allerlei moeilijkheden. 

Voer een goed begrip daarvan diene het volgende. 

- 7 -
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. In d e h erfst van 1945 is in En ge l and ond e r Gen eraal 
And e rs opgericht de S.P.K. ( Stowarzy s zenie Polsk ich Kombatantow) -
de Bond van Poo.ls e Oud-stri jde rs. De z e bon d h t-:! eft in de laatst e 
5 jaar duiz end e~ l eden geworv en, di e ov er 24 l a n Jen v ersp r e id zijn. 

· Ongove er 2 jaar g el eden (midd en 1948) is men b egormen om vanuit 
En~eland oak in Ne d e rland l eden t 8 winn en voor d e S.~.K. en men 
zocht die i n de eerst e plaats in d e kringen van d e P ools e Katho 
lieke Ver enigingen 'in Ned erland. 

Als de voornaamst e en l e idinggev en de voorstanders in 
Ned erland voor aans l u it ing bij de S.P.K . kunnen g eno emd word en de 
volgende Polen: 

J erzy HBKNhR, g e bore n t e Nars c hau op 14 Juni 1913, van 
beroep ingenieur, werkzaam bij d e N.V. Philips t e Ei ndhoven , won end 
Jonclcblo etl aan 13. Bij hem is t ev ens h e t a d res gev estigd van het 
do or de S.P .K. in Land en uitge g ev en blad "Komunikat Informacyjny 
Polsk ich Kombatantow w Hol l a n d ii"; . 

S tani slaw WbRNER , g eboren te v·lars c hau op 25 De c ember 
1919, van beroep c llemisch laborant, won en de t e Venlo, Wielewaal
we g 7; 

Josef MINKI EW I CZ, g e boren 10 J uni 1904 , van beroep 
ingenieur, werkzaam bij de N.V. "De Schelde" , wonende te Vlissingen 
in de "Zilver Pool". 

In de bo ezem van de Pools e Katholi eke Vereniging hebben 
deze pogingen tot aansluiting b.ij de S .P.K. vrij grate b eroering 
g ewekt • . 

Ho ewel ongeve er 2/3 van de Pools e Katholi eke Vereni g ing 
voor aansluiting is bij de S . P .K., een gcdeelt e een neutraal stand
punt inneemt en slechts e en kle ine minderheid ~r positief t egen is, 
is tot op h eden de aansluiting ni e t doorgegaan~ 

He t sterkst e v erzet komt van de ziJde va~ de geestelijk
heid van de kcrngroep Br eda van de Poolse Ratholi eke Ver eni g ing in . 
Nederland, die op 30 Jam!Bri 1951 een rondschrijven h e eft gericht 
aan alle plaatselijke b e sturen van de P.T.K. in Ned erland, waarin 
zij haar standpunt uiteenzet • 

De voornaamste b e zwaren van deze groep t egen het samen
gaan met de S .P.K. in Landen zijn: 

a. verlies vru1 zelfstandigheid en liquidatie van een katholi eke 
organisatie; 

b. de S.P.K. is een politieke vereniging, t e r wijl de P. T ~K. op 
de eerste plaats de religi euz e en ge est elij ke beho ~ft en wil 
b evredigen, en zich niet met politiek wil inlaten. 

De ziel van deze acti e van de kring Breda is Pater 
Efraim, die nauw samenw e rkt met de in Amst e r dam wonende Pater 
Roman KOWALCZYK. Het argument, dat door deze Pools e g eest elijke 
wordt gebezigd is, dat men hier t e lande niet h e t voorbeeld moet 
volgen van landen achter h e t IJz e r en Gordijn, waar g eestelijkhe id 
en kerk van practisch elk t errein zijn weggedrmngen. 

De tegenst e llingen zijn in begin 1951 nog grater gewor
den door h et bezo ek aan Nederland van de Pool Michat 1."'WIATKOWSKI, 
geboren 16 September 1883, wonende te Parijs. 

KWIATKOWSKI is t e Parijs uitgever van het blad "Narodo
wiec", een blad van de Poolse Boerenpartij, waarvan leider is 
~tanislaw MIKOLAJCZYK, in de oorlogsjaren minister-president van 
de Poolse regering in ballingschap te Landen. 

- 8 -
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Na h e t e ind e van d e oorlo g b egaf hij zich naar Pol en, 
en werd aldaar Minist er v an Landbouw en l e ider van de Boer enpartij. 
Al s zodani g w~rkt G hij n auw samen me t de comrnunist en en werd en 
verschill end e h ervorming en ' in communistisch e zin op he t ge bi ed van 
de landbouw door hem bewerkst elligd. MIKOLAJCZYK is zonder zelf 
communist t e zijn, tach voorstand er van d e g cdacht e , dat er met d e 
communis t en va l t sam en t e wer ken. · 

He t blad "Narodowi ec" a geert f el t egen de J.l) oK., waaraan 
fascistische t end enz en word en v er we t en. 

De voorstanders van een samengaan met de S .P.K. brandmer
ken de aanhangers van MI KOLAJCZYK (c. q. K':v'IATKOW0 KI) als "fellow
travellers" en wensen een positieve en militante houding tegenov er 
het communisme . · 

Het blad " ~: arad owi e c" staat er financieel vrij sterk 
voor en er zijn aanwijzing.en, J.at dit blad vanuit Polen wordt ge
subsidieerd. 

-.-.-.-.-.-
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VERTROUVELIJK. 

....... ,, 

\\ ~L1.-

JUU 1951 
('f.! 

~- ~ /<.. Dezerzi jds wor·dt het volgende medegedee ld: 
~ ~ 1-1 v j De personalia van Sarnezky, Walerian, geboren 

te Zawerts (Rusland) (b ij Uw dienst bekend), wercien op 12-5-
1951 - blijkens het Bevolkingsbureau te Rotterdam - gel·lijzigd 

/ 1 in : Sarnecki, Faler jan Piotr , gebor en 2 5-11-1886 te zawiercie 
_ , (Rusland), vader van Sarnezky, \Valerian Pieter, geboren 20-7-
'---" 1925 te Ro-:tterdam ( deze naam werd dus niet ge,.rijzmgd). 

Beiden -van Poolse nationaliteit - vroegen blijkens 
brief IX/140 RP d . d.l2-7-1951 van de P.G. te 's-Gravenhage, 
naturalisatie aan. (Einde). 

Aan B. V . D. 
r . Vo1gens te1efonische medede1ing van I.~.R'dam 

dient dit schrijven s1echts om de schrijfHijze 
van de achternaam, we1ke inmidde1s is gev1ijz igd, 
ter ker-nis te brengen van de documentatie van 
de B.V.D. 

2-8-1951/Dis/H, 



... APPORT van KB 
voor H. C. 

Nr, : 1281 

~r . : Poolse ver. "Ons Huisu. 

' 

~. 

Vo l gens een uit betrouvJbare bron ontvcmsen . 
bericht ~aat er ;een en-ole activiteit meer uit van 

• t\. ·· t "" ' de te Rotterram bestaand.e Poolse Veronicing "Ons Huis" 
1>-'-1 ~Y:'\H(\ +• Opbericht door. CYiv ~ill..~\N 0 De VeJ:-enizin__; zou ceheel 

\ \:.:.:;1 uit eE:aar li-=:t_;en. 

20 November 1950 · 



No.: G~ .V . D. 965/50 . 
Bi j l Pgon: een. 

25 October 1950 . 
OJ) I ~"77o 

C 0"'""" IDT;' -;:,-rn "'""lj1 rr L • l~.l.! ..1.:U J. ..u!11!a [P._l!'PJ.TC i\ .-..::-j 

Ondorvrer : "Poolse 'U'ercnig ing te 
Ei j gelshoven" . COt\IFlDEi\lTIEEL 

j&~j3 

-
Onder ver~vij zing naar mijn brief no . 

:reheim/Gr ,V.D. 76?/49, d . d . 25 Juni 1949 
'!..-~~;:;;.---

!llet een bijlage, betreffende:'' KO.\ALSKI, 

Th., PIAZECJa, S . en BRZESKOT , J.", moge 

ik U hierbij doen toekomen een uittrekSel 

uit een r pport opgemaakt door z., be-

• tre:ffende: "Poolse ver~nit;ing te Eijgels-

hoven" , naar d.e inhoud waarvan iJ~ U rt ... 

heidshelve moge verwijzen. 

s .T. 

Aan: Hoofd B ~V.D. 
t. a , v. de Heer GERBRA.NJ:X3 • 



' ,·Y! ttrekse1 . CONFIDENTIEEL. 
VEILIGHEIDS-RAPPORT. 

Datum van het bericht: 9 October 1950. 
R p·t1orteur: CON fl 
Vanwie is het bericht afkomstig: Berichtgover . DENTIEEL 
Betrouwbaarheid von de be:!'ichtgever: Betrouwbaar. 
Betrouwbparheid van het bericht: Betrouwbaar te ochten. 
Welke acties zijn onder'nomen: Gone . 
Met welke instanties wordt same11..gev1erkt: P . I.D 6 ter plaatse . 

BERICRT. 

) 

" 
VolGens bekomen inlichtingen zijn rnomenteel van de te 

Eijgel~ohovon. ber:::taande POOLSE vereniging, well;:e voroniging 
contPot ondernoua.t met de POOLSE Consul GenerPel te Amster
dam, lid, de navolgende personen£ 

Voorzitter: K ON A L s K I, Thomasz , 
geboren te Altroba , 1-12-1887, gehuv~ , Pool , inva1ide mijn
v:·erker , wonendo te Eijgelshoven , Bergeikstraat no . 62• Io in 
het bezit van Pools paspoort no_ 3043/70 , f;,o~evon door de 

.. Poo1se Consul-Generaal te Amsterdam. 
,~retaris: P I A S E C K I, Stanislau, 

geboren te Sosinka ., 5-8-1902, geliUwa . POol, mijnworker , ··o
nende te Eijgelshovon, Bongartstr~at no . 24. Is in het bezit 
van Pools paspoort no. ak. 1848, afgegcven door de Poolse 
Consul-Genera 1 te Amsterdam. 

Leden: 1. B R Z E S K o T, Johann , 
geboren te Recifinghausen , 1a-2-l898J gehuwd, Pool , mijn
werker, woncnde te Eij elshoven, Rimnur";erwe _, no. 7. Is in het 
bezit ven Pools paspoort no . 3206/247 , af,e~ven door do 
-Pool-se· Elonsal-~e-al te ~rae... -
2 . 0 Z A J ~ 0 ' S K I . Jf n, 
geboren te Pruzkow, 2- -1894, gehm·d , Pool, mijnworler , t·;o
nendo to Eij elshoven. Mo1env1eg no ., 1017. Is in hot bezit van 
Pocls paspoort no. 1142-Ser.v. 048729, af ·e~even ~oor de 

~ ~~oolse Consul-Genera 1 te Amsterdam. 
r ______. 3. K A C Z M A R E K, 4§alheid Ada1b~rt , 
, geboren te Hy1en , 1-4-1898, gehuvJd, Pool. mijnvJerlrer, \'lonende 

to Eijgolshovcn, Laurastraat no . 33 ~ Heeft ,eon Pools pas
poort, 
4 . C I 0 H 0 Vl S K I, Heromin , . . 
go boren te Menglinhausen , 15 September 1905, gohuwd , Pool, 
mijnvrerker, woncnde te Eijge1shoven, Bergoikstr.,.,nt no. 31. 
Is in het bezit van Pools pospoort no . 067460/2017 , afgegcw 
von door de Poolso Oonsul-Genereel te .~tordam. 
5 ,. C I C H 0 1· S ,I\ I .• Johann , 
geboren to Borop, 9-o-1910 ~ gehuwd , Pool , mijm: erl;:er , nonende 
te Eijge1shoven, Bom·1e:. no. 10. Heeft geen Pools :::>cspoort . 
6. 0 I C H 0 \ S K t . Stanislaus, 
,eboren te Barop , 26-10·l898, gehuwd , Pool, m1jn-;Jerker , 

wonende te Eijgelshoven , Ber_eik:Straat no . 37 . Is in- het 
bezit van Pools paspoort no . Ser . v. 048/747 afge~even door de 
Poolso Consul-Generaal te Amsterda, 
7 • 0 R Z E G 0 R C Z I J K. Andrces , 
goboren te Stankovm , 25-11-1896 , gehuv·d , Pool , mijnnerker , 
wonende te Eijgclshoven Mgr. Nolensplein no,. 45 . 
Is in het bezit van Pools pespoort no . 048888/akt 1108 , af
gcgeven door de Poolse Oonsul-Ge~eraal te AnsterdPm. 
s . K 0 W A L s K Leo Jozef , 
geboren to Gorthe , 9-~.S-1920, gchm•;rd, Poo , nd. jm·~erl'e:t", wonende 
te Eijgelsh~vcn~ Molenweg no . 99 . Is in het bezit van Pools 
paspoort no . 06,205/1342 , a:f.'ge,~even door de Poolse Consul
Generaal te A~sterdam. 
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9 • K 0 Vv A L S K I, Stefan 
goboren te Bochum, 2~-8-1914, gehuV7d, Pooi, mijnwcrlcer~ vvo
nende tc Eijgelshoven , Hoofdstraet no. 8l o Is in het bezit 
van Pools pvspoort no . 48524, afgegeven door de Poolse Consul
Generaal te .Amsterdam. 
10. ~L~U-D~V~J~I~C~~~~~~~. 
geboren tc Utrata , 22-9-1800, ~ohm:.rd ~ statenloos, m.ijnv1erker, 
vmnende tc Ei,jgelshoven, ins Hendrikstraat no . 29 . Reeft 
geen Pools ')asr>oort. 
11. M IE T K I C W I C Z ~ladisleus, 
geboren te Piotrov:ice, 25-8-1901, gehm~ , Pool, mijnwerker , 
nonende te Eijgelshoven; Wolfswe -, no . 27. Heeft geen Pools 
paspoort . 
12. s P o 0 E,.A 0 z , J .. 1artin, 
Geboren te Siedhinm·m, 5-lr-"!898, gehuv.~tl , :Pool, mijnwerker, 
wonende te Ei jge1sho~ITen , .. ~r .. Nolensplein no. 1 . 
Is in het bczit van Pools paspoort no . 007169/1203 , afge~evon 
door do Poolse Consul-Generaal te /unsterdam~ 
13. ,. !!.......9 J' A K~ Aum:tsti jn, 
geboren te Lbhnitz, lt!•'7-19UO, eehuvJd, Pool, mijnwerker, 
wonende te Eijgolshoven~ Rimburgerweg no . 6 .• Is in het be
zit van Pools paspoort no. 3203f244, afgegeven door de Poolse 
Consu1-Generael te Amsterdam. 
14. S Z. N A P K A. Frans , 
gobo:ren te A1sstadt, 4 -10-1893 , gehuwd , Pool, mijnwerker , 
wonende te Kerkrade, Meesstraat no ~ 56. Is in het bezi t ve11 
Pools paspoort no. ?6652, afgeeeven door de Poolse Consul
Generaa 1 "lie .Amsterdam. 
--r5. "S T' A S I A Kl Ras:tmrerz . 
geboren{ te Rudniki~~-~-189? , gehu~u , Poo!, mi5nverker 1 
vmnendd te ~ aubach, AnnastrPat no . 19. Is in het bez:l t van 
Pool~paspoort no. Serie v. 0?7066- kt 2424/1/48 1 at~egeven door 
de Poolse Consul-Generaal te Amsterdam, 



NO . 480/50 Di enstgehei m • 
.(.d . er ic.ht __ op Uw sch . dd .17·11.50 No . 95393 Vertrouwelijk . 

Undemerp: POOLSZ V.Bn~ HGil G Ti!: 2IJG2LSHOVEN. ---------
Naarvaar~e iding van het gestelde 

i n Uw hi erboven aangehaald schrijven, bericht men mij als volgt: 
DE OND3"1STA; ND~ P.i3RSONEN ZIJN WZRKZAA viALS ACHT3R HUN N.tliffiN VE IZLD ~ -------

N a-~-~---------~~~:~~t:;~-;~~~t;---~-~-;-e-~------;-ij-~-~-~-~-;-;-h-;-d~-

:CZAJKOWSKI~------;:6:94-P;;ik~;-----~-EYGELSHOVEN-----G;h~;ij~;: Ju.Lr!-~~:486--
Jan. (Pool ) Molenweg-107 ondergronds. GE~NE . 

2.KACZMAREK. ---1· 4o 98 r!lylen Laurastraat 33 u-eh. mijnw . JULIA No. 756 
tfalheid, Adalbert (Pool) geene . 

3.viCHOWSKI 15o9. 05 Me nglin- Ber geijkstr .31 Geh. mljrww . JULI A No.394 
Heromi n (Pool) hausen. geene 

4.CICHOWSKI 9. 6 .10. Ba op Bosweg 10 u-eh. mijmw.JULIA No.966 . 
Johann. (Pool) 

5 11 ICHOWSKI. 20.10.98 Barop. 
·anislaus (Pool) 

.... 
6.CRZEGORCZIJK. 25.11. 96 stankowo 

Andreas. (Pool ) s __ 
7.KOWALSKI 9.3.20 Gerthe 
~eon Joze~ (PoolY 

8.KOWALS I. 28.8.14 Bochum 
Stefan (Pool) 

9 .LUD\V ICZAK 
ichael 

!O. ETKIW ICZ 
:;..-" ;ladislaus • 

22. 9.90 UTnATA 
(statenloos) __ 
25.801 Piotrowics 

(Pool) 

.oergeijkstr,37 Geh.mijnw.JULIA No.686 

Mgr. r olensplein Geh.mijnw .JULIA No. 657 
45. 
olenweg 99 

Hoofdstraa t 81 

Geh•mijnw•JU1A No.5388 

Ueh.werkt op Steenfa~ 
briek.Xhans ontslagen 
wegens die1'stal • 

.... 
Pr.~endrikstr. Geh.gepension. mijnwerke 
29. 
Wolfsweg 27 Geh. gemeentewerkman. 

SPOCHACZ 
hart in 

5·11.98.siedkinowo Mg~.Nolensplein ~eh.mijnw.JULIA No.719 

I 'I JAK 
~ustijn. 

IJ.i3:AS IAK. 
Rasemierz 

(Pool) 1 

14•7.00 Lohnitz 
(Pool) 

2).2.97 Rwlniki OBACH OVER VO ~ Geh.mijnw. JULIA 
Emmastraat 19 

-- Ten aanzien van bovengenoemde personen genummerd 1 tjm 12 zij 
vermeld, -·dat deze allen reeds lang in Nederland woonachtig zijn. 

-- Mee~dere hUI.u1~r_hebben een pas van het tegenwoordig regiem, om 
daarmeae hun aldaar wonende famiJ.ieleden te kunnen bezoeken, 'Cif wel 
hun persoonlijke eigendomsbelangen te kunnen handhaven of behartigen. 

-- Enkelen kunnen zich wel met het tegenwoordige regiem verenigen 
maar de meesten niet. · 

Het instellen van een de~gelijk onderzoek stuit op vele moe~~-~
heden. Zij allen zijn zeer wantrouwend en terughoudend, terwijl hun 
voor een niet ingewijde wel de grootste handicap blijft. Een betrouw
baar contactman is hoegenaamd niet te verkr,gen, omdat niemand zich 
hiervoor gaarne leent. Foto's heb ik tot op heden nog niet bekomen 

Alleen ten aanzien van No.1), genaamd STASIAK9 nasemierz, enz. 
zij het volgende gemeld . ~.!J __ 



• - 2 

~ Hjj is geabonneerd op het Communistisoh dagblada"Gaz.ette :Polska 

• 

dat in :Parjjs versohijnt. Dat blad wordt hem thuis bezorgd door 
~homas KOWALS~I, geb.1.12.1887 wonende te Eijgelshoven, Bergejjokstr. 
64.(t·a"' tstgenoemde wordt genoemd in schr.Hr.Prooureur-Generaal,fgd. 
Dir.van Politie te 's-BOSCH.dd.24.11.49 No.71 afd.III ZEER GEHEtM.) 
hetgeen U eveneens werd toegezonden. 

~en aanzien van de onder nr. 6p ver.melde Crz2~2ro~~,Andreas 
geb.25.11.96 moge ik U verwjjzen naar mjjn aan u-ioegezonaen sohr. 
dd.27.12.'49 No.583 Vertrouweljjk. 

Zuid-L:lmb , 8 .2. 1951 • 



R..!lPPOHT van KB 
voor D . en c. 

Nr . : 714 

Betr.: L.AZAR.!;FF (Pool) • • 

I -~.:..:~.s_ 
~-~ <.1_ (}7/ -t-!,1 

1 APR. 1950 

vfij vernamen uit niet te controleren bron, dat 
zekere LAZA ... LW:FF , die sinds 1 915 in Nederland verblijf houdt 
en als i ngenieur werkzaam is bij Wilton l!'eyenoord , mogel ijk 
niet betrouwbaar is. Onze bron had hier echter geen andere 
aanwijzing voor dan Lazareff's langdurige vriendschap met 
de thans overleden mevrouw GRONDIJS, 



GEMEENTEPOLITIE 

No. 5?4 
Gelieve bij beantwoording 
dit nummer te vermelden 

Onderwerp: 

Verhuizing van 
vreemde ling Aa.n het lli n. van lgemene Zaken 

te K ,TAKUL 

.. 

's-G raven hag e 

·~~ 
r v Ten vervolge op mijn aan 

U ger~oht schrijven d.d. 9 December 1948, 
no. 1244, betr . de in aanhef genoemoe 
vreendeling, bericht ik U, oat zij op 5 
December 1949 is vertrokken naar .iu blas
serdam, Waalsmon0elaan no.48 

De Korpschef van Gemeentepolitie, 



Uil 
Ag. no.: ········7'- ·······-"'·- ···,,. .. 

A .JJP 18 September j.l. n~rd te '\Jer le.~rhe:l. · ~ ~en bi..jear~ ~~ Voor n """1\n Polen, di~ 

~
;eh,nt tijn te :,e r. het huid.ige l:.ew5.nd :.n . .'arschau . ""S"A t (;'!:!h€16 1 stond onr.:l3r le:l.ding van 
Jt:m ZAP.EhffiA, gel,>or6 n te Gr ebow..f.rotoschin (P. ) , 21 . 6. 1891, mijnwerker , won!tnde te Hec.r
len, Kf,tntpstrnat 4'3 , commandant van !fe .. ,)J ls& .Strljdorc;ar: ~ saties voor Yrijheid in Frar-..k
rij k , Bele;ie en Hollnnd.~ isde~erk ir:; tot. d.e te bijeenlromst vrEn•d. ITer leen<i door de :'"olse 

· · St • .A,da lhertvGroni.gine; en de Poo ls a rt .'~ .V'rcul'lerrvcrenir;ing . Het t;ehce l moet. worden be•~ · 
ahowrd als een verka.pto demor.stre.tie te f,o>1 het conmnmi~Stisch bev<ind te ~raraehe.t;.0 f}e 

Ppolse belden, die ~eve.llcn ~ijn voor de zae.k vttn de. vr3.jheid, ·werden op dezs bi jeen
komst berclacht.D~ roolse ae.lmoezenior, pater Bronis law BINi<:CJ!.lSK I, t;eboren te -Novry 

· ,Te.szez (P.), .10:.9.1916, won~nde te Rser l e n; r,.e.athuis&'I:Jre.at 45, hiela cten toespraak,·'~aar• 
in hij de heldenstrijd •-an net Poolse volk tet en de overweldigtirs nemo2'-~o'l'de.Rij ging 
nade:r · in op de toeeta.nd, W!!a.r : .. n hct Pools c ;o lk thana v'erkaort . Eij eindigde met de 
hoop u1t. te s·prebm, de.t et- s poodir e0n vr: j Polen zal herrijzen.Voorts spra.k .~ter . 
D.AMBE!r, eveneema Pools aalmoezenicr, uit het nezellenhuis te Sittard.Hij vergeleek .de 
~o&1tie van bet ~' ool~e volk n;t:t dio van de ,To1en tijdens de BabylonisohG g~vangenschap. 
Z~ls voor de Joden', zo zeide hij,qzo zal voor o~ de ~ijheid on~o~njfeld weer eenc 

o;;er?rezenlijh.-t vrordenq eHij ver'c: laa.rde, ~at de ofi'-eTS van 'Vdllj,oenen slaohtoffors niet 
tevergee.f'~ gobracht -r·.lJ.ren vo or de zae.k "'lt>. n do vr-ijhe id. 

Hit)rna werd. ()en rnim.;ut stilts in e.oht gen. omen. 
Vervo~ens werd Gsn Pools teneGl~tuk opgevoerd door de tone elclub ·dt hat r, ~zel-

leahuis Ber~nbdS te Kerkrada . 

I 
De Polen, die t~e;enst. e.nders zijn von de huidi~e Poolse regering , beginnen in de 

1Iijnstrt)ak maar en mee.r contact mat ellrenJsr te krijg-t'! n.Zo l?d.t'< t men hier .:>en eersta con• 
tact tot stuld koroen tU,sse n de Poolse Sti• :i.jdorganisaties voor Yrijheid. in Pre.nkri.jk, 

1 Belg;i& ttm Holland (dus de -Poolse ondergrondse bal"eginc; hier in de l-;1.jnstreek tijdens 
. 'de Puitss bezetting) en de j:oolse st •. f\da.lb~rt-',ereni~:il1£: . 

~~liM~ Roe me"'r de propaganda -. e.n de .2ooll:e Consul-":ener3.al ~e AltJSterda~ hior in de !:i jn• 
0~ · stree'ic toeneemt betreffende het vormen van een l'oolse nationale eenheid, des tG scher-
r.1 per Z>v.llen de ond6rlinre -.rerhoud.ingen zioh g!11!ln afteks~en.lc Consul•'16nt)raal :-:eeft a-en 

; onver-geoflijke ~+;aaaakt, door hior te 1feerl~n z tttir<£; te houden ten r. ulze "iS.U een 
f!1..1Nl ot>lililiU!I...is't-'-.9tt"" a propaganda""''r'oedlt6! voo!"..;ie te~nate.nders -ro.u het li.uidig.~ :;-arsohau-
f... ,f'dgil!ie hi<Sr in d" J:i:.nstreek .~ij verklaren, dat do vertef'6nwoordio;ers van de Ru~sische 
t~D tnlrio~ttenree;~rin.r; to Varscha1: , welke ee;n di plolllltieJ;;e of consulaire _Jost bekleden 
I~ in het buitenland, oomnuniater. zijn . 

. ~ ' . . 
'Het· teo S1tte.rd op 24 Jul:!. 191~9 z-ohoud~n eongres van de Al.-emene Bond van 'terkers 

. in . het :ti.ijnbedrijf' w~rd op 25 September 1549 te Heerlen voortgezot in de u.e.l Sohif'fers 
ae.n de Saro~astraat. · 

0-p d&2!~ . ~e~adering, d.ie 
· de navolg$nde hoo!'dpunten nail!' 

1. De g•'(Olgen d ~r devaluatie 
den; 

onder voorz:i.ttersohap stond Yan de He~r Halllors, v;ardsn 
voren go'bre:oht: 
mo~en in geen geval neerkomen op de hoofden cer ~rbei-

2. Zr moet ·aen sterke actie worden gevoord voor inv-oeriD.f, '7an de li0-ur1ge v:erk'weelq 
;. Het scholings- eh_ pro~gandaV>erk moot uit alle macht ter 'hand 'r'orden e;eno~n.'Er 

werd voo~rgesteld zulks he doen plaatzhebben door het vormen va~ propar.anda-clubs, 
v;alk:o gelei.d kunnen. word.~n door de gesalarieer i~ propap,andiaten {vocr bet komer.de 
jaar 'l'I'Ordt oen bedr!.r; _·van f.20.ooa uit~~etrold:en vocr hct voeren van propaganda), 

4. :Er moc-t .ean toesl.ng ·op dG penaioenen vorcten verkrer:&n~ 
!5• De lonen van .de bove.nsronden moeten Yrorden verhoogd• 
6. De socie.lis-a.tie van het ,,~ ijnbed.rijf' 1:10ot· v;or::iel'l doorg:evoerd; 
7. · Aansluiting htj eem Vs.kcsntrale is noodzakelijk.De Voorz1tter zegt te dian e.anzien, 
·· diitl16't; d& bedoeliJle ·ts Olll' -to ·komen tot. . eep fe&tr,atie.C . ....sa::Jengaan van. de;\ pro:t;este.nts.e 

bop.d, de Vereniging van flee.mb-te-n der l'ederland.se Steenkolenmi .-\nen (V .n .. r .s.) 'ilh ande
ten.Voort~ zal het Moofdbestuur ttaohton a.an3luiting te krijcen bi~ een landelijke 
oebtrale. 0..,-laaht worct hi~r-lTij aa.n h"t :: . V. ''. 

Rot 1foofdbeiS'tuurslid da WWim gaf op deze vergadering een beknopte 'l)ite(;nzettil'lg 
van he t Statuut VRn }'liehte n en Recht en, zi c t hierb ij be pe.lende tot bes pr akin~ ve.n de 
voorn::~.amets punten- wa.arbij hij tot de conclusie J..""'la.m, dat, ofschoon er nog veel ts 
wensen overblc;ef, het statuut. toeh verbcterine; ho.d tz:ebracht. 

Deze vor~a<'lerinc , Ylelke een feost<llijl: karakter droeg in verband met hst eersro 
lt:strum '"!'en de Bond, had een ordelij!: vcrloop. 



I .D . No .178. 
G EHE I M 

VI Volgno. f 

~9~~-~~1~g1k Ju l i 1949. 
I - t 

r~~· i,6:<3 ~, 
Als antwoord op Uw scbrijve~ N~.525~7, d.d.3 Febr. 

1949, volgen bieronder de personalia van de daarin gen 
de personen. Van ben is hier, voorzover achter de namen 
geen mutaties zijn geplaatst, op politiek gebied niets 
nad e ligs bekend • 

~~ Bajerska, Stanislawa, geb:16-2-23 te Lodz (Polen), 
..kNederlandse, gehuwd met Heetman, Alphonsus, geb:6-8-24 te 
~ 'Rot t erdam, electro-techn.tekenaar, wonende Bia,~ionssingel 

55c te Rotterdam; 
,/j Balko, Eugenia, geb:11-2-23 te Milatinstarre(Pobln) 
~ederlandse, gehuwd met Graafland, Johannes, geb:1-9-22 

· te Rotterdam, wonende Diergaardesingel 55b te Rotterdam. 
Laatstgenoemde bleek in Sept.1947 geabonneerd op het 
dagblad "De waarheid"; 

~ Berendsen, Jan, geb:16-2-18 te Rotterdam, kantoor-
, ' 1 bediende, gehuwd met Sasin, Sophie, geb:20-5-20 te Lodz 
~ (Polen), vreemdelinge, wonende Zwaerdecroonstraat 3a te 

Rot t erdam; 
~ Bial~ns~, Wieslawa Wanda, geb:5-11-23 te Warschau 

(Polen), Ne er andse, wonende Gaesbeekstraat 91a te Rot
.dterdam. Zij leeft gescheiden van haar man Hozeman;Maarten, 
~geb:27-12-17 te Vlaardingen, wonende Putselaan 152b te 

Rotterdam; 
~ Bos, Petrus Arnoldus, geb:28-4-17 te Rotterdam, 

chauffeur; gehuwd met Smarz, Hedwig Gertrud, geb:30-8-19 
~ te Warlubien(Polen), vreemdelinge, wonende Aegidiusstraat 

37a te Rotterdam; : · : 
_- Buijs, Adrianus Marie, geb:10-2-19 te Rotterdam, 

chauffeur, gebuwd met Szczesnowska, Leokadja, geb:18-1-24 
~te W'a..rschau(Polen), Nederlandse, wonende Crooswijkseweg 

1-33b ,y._e ··Rotterdam; 
~ ~ · Bijsterveld, Hubertus Franciscus, geb:16-4-16 ·te 
. Eindh~ven, gehuwd met Slensak, Bronislawa, geb:2-9-17 te 

_. ~ ;;/Rotterdam, Nederlandse, wonende Franselaan 22 6b te R'dam; 
..-..- ~/ ~-- Cioch, Honorat,Pa, geb:9-11-06 te Dombrowa (Oost.-
.fvM.J . ~:: - .' llong". ), Nederlandse, gehuwd met{Berkel,Ludovicus, geb: 

,.: •.._.:: ·· _ ~2-1..:.'§7 te Rotterdam. De moeder van laatstgenoemde genaamd 
- /.1Van 'steenbergen, Theodora Maria, geb=24-2-81 te Geertrui-

. denberg, weduwe van Van Berkel, Ludovicus, geb:15-11-75 te 
Veghel, overladen 26-9-34, wonende op hetzelfde adres, 
kwam il!l Sept .1947 als doorgehaald a bonn~ ·op une Waarheid 11 

voor; 
~ ~balla, Malgorzata Rozalja, geb:17-1-31 te Gdynia 

(Polen), Poolse, stiefdochter van Bleitie, Marinus Karel, 
geb:9-10-01 te Rotterdam, stoker Kiel ratowski, Anna, 
geb:8-8-10 te Ober Schridlau (Dl~, vreemdelinge, wonende 
Van Meekerenstraat 54 te Rotterdam; 

~ Den Haan, Arie, geb:17-5-25 te Rotterdam, automon-
teur, gehuwd met Ziolkowska, Helena, geb:30-9-27 te 

_,)Wlowzwawek (Polen) thane geheten Wloclawk, Nederlandse, 
woaande Rotterdamsestraat 48b te Rotterdam; 

~ I Hooft, Marinus Theodorus, geb:4-8-19 te Rotterdam, 
..........-'electricJ.en, gehuwd met Ja,odzinski, Wladyslawa, geb: 

112-10-24 te Lazinek (Polen , zonder nationaliteit, wonende 
Rotterdamsestraat 48b te Rotterdam; 

-Kaminsky-
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~ ~ Kamins~, Edith Ursula, geb:24-1-25 te K~nigs Wusterhau-
1sen, gehuwd met Deurholt, Anthonie Gijsbertus, geb:22-3-19 

> te Rotterdam, wonende Walravenstraat 57 te Rotterdam, beiden 
bij Uw dienst bekend. 

_,/1 Leeuwenburcr, Jan IJsbrand, geb: 19-4-13 te Mijnsherenland 
c-\ gehuwd met Bic~~wski, Ger~ruda , geb: 5-1-22 te Oszowa (Polen), 

- vreemdelinge, wonende Adrlanastraat .104b te Rot terdam. 
~ Lemler,Mojzesz Lewek, geb:15-11-05 te Jawo~zno(Rusland), 

gehuwd met Raa~, Anetta, geb:5-10-08 te Ratt erdam, wonende 
~' zestienhovense ade 243 te Rotterdam; eerstgenoemde b]eek in 

Sept.1947 abonn~ op "De Waarheid" te zijn. 
~· Van de Leur, Aloysius Alexander, geb:10-1-23 te Zwolle, 

wonende Rochussenstraat 223a te Rotterdam. 
~ Van de Leur, Johannes Josephus, geb:18-2-20 te Heusden, 

bankwerker, gehuwd met PyrQa' Helene, geb:8-9-22 te Stykow 
~(Polen) ,vreemdelinge, wonen e Paradijslaan 31a. te Rotterdam. 

In Sept.1947 bleak eerstgenoemde geabonneerd te zijn op 
· "De·:Waarheid". 

· ~ Van der Linde, Fredjrik Nicolaas, geb:26-5-21 te Rotter-
T te Lodz(P,olen)Jdam, kantoorbediende, gehuwd met Sasin, Leokadierig..e.b .• 29r3-2 4t ~·vreemdelinge, wonende Willebrordusstraat 105a te Rotterdam. 
Lvreemdeli~l Moras, Agnieszka, geb:15-1-20 te Krotoszyn (Polen), L 

./_ gehuwd met Van Linden, Corne lis Adrianus, geb: 15-7-19 te 
/ Zierikzee, wonende Hooglandstraat 184b te Rotterdam. 
~ Mager, Alfred Carl Paul, geb:25-10-11 te Buitenzorg, 

~ehuwd met Lebkowski, Barbara Maria ~ed~g, geb:26-11-22 te 
. ~Warschau(Polen), ned.onderdaan, wonende Donkerslootstraat 2 

te Rotterdam. ' 
~ Matijszczyk, Wladyslaw, geb:28-7-97 te Pultusk(Polen), 

horlogemaker, gehuwd met Van den Broek, ~ebnarda Geertruda 
~ Rosalia Hendrika Maria, geb:21-5-04 ·te Vught, wonende J.v. 

Avennestraat 19a te Rotterdam. Eerstgenoemde is Pool. 
~ Nas, Olga, geb:12-11-13 te Plociczno(Polen), Poolse, 

wonende Bajonetstraat 68b te Rotterdam. 
~ Pliszka, zenona, geb:27-11-17 te PaLianice(Polen),Poolse, 

wonende Vinkenstraat 116(inwonende) te Rotterdam, zegt ge-· 
huwd te zijn met: 

~ Ornaf, Wladijslaus, geb: 23-12-04 te Pabianice(Polen), 
verblijfplaats onbekend; Werd alhier op 20-10-48 afgeschre-

~ ven gaand e naar Polen. · 
~ Radeoke, Johann, ook wel genaamd Rzadkiewa,Johann, geb: 

31-1-90 te Posen(DlD), Pool, gehuwd met Vander Draai, Adri
~ ana, geb:27-4-98 te Rotterdam, wonende Rustgoflaan 27 te 

Rotterdam. 
~ Ringlever, Jan Arie, geb:30-7-21 te Rotterdam, parkette 

gehuwa-met Babrat, Stephania Maria, geb:19-10~23 te Krosno 
~ (Polen), Nederlandse, wonende Loofdakstraat 32b te ROtterdam. 

r (Rusland) Sarnezk.y, Walerian, geb: 9-11-86 te zawerts/; ook wel ge-
_, naamd Sarnecki, Piotr ·Walerjan, Pool, gehuwd met Van •t Zant, 
~ Cecilia Wilhelmina, geb:9-7-92 te Rotterdam, Poolse, wonenae 

L.Verschuierstraat 27 te Rotterdam. 
~ ·scholte, Aloisius Antonius, geb:31-10-03 te Rotterdam, 

bedrijfsleider, gehuwd met Szubert, Stanislawa, geb:25-2-15 
~te Wilgien(Polen), Nederlandse, wonende w.v.Hillegaersberg

straat 121c te Rotterdam. 
/ Teclaw, Marian, geb:22-7-22 te Masef(Polen), vreemdeling, 

wonende Brielselaan 308b te Rotterdam. ~ 
)( Teeuwen, Pieter, geb:13-10-18 te Rotterdam, bij Uw dienst 
~ bekend, is gehuwd met Delega, Bronislawa, geb:4-8-21 te 

Brzoza(Polen), Nederlandse, wonende Van Harenstraat 54 te 
Rotterdam. 

-Van der Wal-
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Van der Wal, Jacobus, geb:16-12-20 te Rotterdam, 
~ werd alhier op 26-~-48 a~eschreven, gaande naar Haarlem, 

Korte Bogaardstraat 2 • Z1jn echtgenote Pyz, Celina, geb: 
./'' 24-5-24 te Chaalnes (Fr), Nederlandse, werd op 2'7-5-48 a 1-

hier afgeschreven, gaande maar Lodz. 
Wasilenko, Gregor, geb:24-6-03 te Radomsko(Rasland); 

- nationaliteit onbekend, gehawd met Den Dri~ver, Grietje, 
__-Lgeb:29-1-10 te Rotterdam, wonende Slagheks raat 7b te R'dam. 

Wesdorp, Joos~, geb:29-12-20 te Rotterdam, gehawd 
~ met Moskalczakova, Johanna Aemilia, geb:17-6-23 te Borzecin 
~~ (Polen), Nederrandse, wonende Heer Nicolaesstraat 21b te 

Rotterdam. 
_..- De zeeuw, Pieter, geb:29-7-18 te Rotterdam, thans 

wonende Landmanstraat 33a te Rotterdam, is gehawd met . 
~Grzelak, Cecylia, geb:11-3-14 te Zgierz, zonder nationali-

teit. · 
~ Ziarkowski, Wladislaw, geb:24-12-96 te Stavki,Polen~ 

Poolse, handelaar in lederfoarnituren, werd in Oct.1945 
gekowen als lid v/d Raad van Toezicht v/d Poolse Ver.in 

/ ~Holland,Centrale Rotterdam. Hij is gehawd met Fonk, Cathari
na Cornelia, geb:20-8-1900 te Rotterdam. Beiden z1jn van 
Poolse nationaliteit~ wonende Gr.Visserijstraat 87b te 
Rotterdam. 

Aan c. V .D. 

;v~ )J . 

. 1 
/ 



Notit ie c. 

S RDII~Z gevraagd wat hem bekend i s over Feliks KULIK, 
PaQlus Potterstr. 25a te Scbiedam. KULIK is seer. 
va n de Poolse Vereniging in Nederla nd. 
Achtereenvolge ns he eft hij gewerkt oij Vilton Feyenoord, 
Schiednm, Cotlbro & Serathou Ltd, Rotterdam en bij 
de Poolse Scheepvaart Missie in Landen. 
Hij is in het bezit va n paspoort No. SER V 067265, 
uitgegeven te Amsterdam en geldig t ot 7.11.49. 
I n 1946 is hij naar Polen gegaan,waar hij in dienst 
kwam bij de scheepsbouw. Zijn familie bleef in die 
periode in Holland. Het is niet bekend, dat hij 
C. P . er is, maur hij laat zich wel in communistische 
geest uit . In tez enstelling met andere Polen, vroeg 
hij wel een visum aan om vrerk te gaan zoeke n in zijn 
land. Daarna kee r de hij weer naar zijn familie terQ ~ . 
Als secretaris van de Poolse Vereniging i s hij 
nog steeds in contact met EdQard CYMERMAN, geboren 
in .larscbau op 22 . 8 . 96 . CYMERIVIAN is o·1.d v oorzi tter 
van de Poolse vereniging,en is wo~ nac ~ tig te Rotterdam 
Vlietlaan 31. · 

29 . 3. 49 

c 10 

C.8 
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25 Januari 19~ 

I 2 7 JAN. 19~9 

I·A·-- -. 6"~ .2 3 3 1 
H _ 1,. I ___, 

Al s an t woord op Uvr s chrij ven Ho .51248 , d . d . 24 
December 1948 , betre:t'i·ende d e "Anglo-Dutch-Social Club11 , 

wordt bet volgende be icht: 
Omstreeks 'B i nd 1945 werd te Ro·G terdarri boveng enoem

de verenigJ.ng opgericht, met bet doel een nauwere samenwer
king te bewerks telligen tuss en de Ned erland se en Engelse 
onderdanen, a lsmede een begrip te krijgen van elkanders ge
woont en en levensopvattingen . Werd de vereniging aanvankelij 
opgericht met circa 200 l eden , t han s is z ij ingekr ompen tot 
ongeveer 80 leden , waarvan in reite slechts circa 30 l eden 
regelmatig h un contr i butie voldoen. 

Eens per maand geef t de veren i s ing een z.g. 11 Cl ub
avond11 i n cafe 11 De Heemra a d", Ni euwe b i nn enweg 2'{6, vraar on
der bet genot van diverse ververs ingen en opgeluisterd door 
artist en, de a vond wordt doorg ebra cht • 

Led e door bet st erk gekrompen l ea enG a l, door de 
hoge kos ten van zaa l hu ur, gag esi aan artisten e . d ., is men 
er toe overgegaan contact te zoeken met de Poo l se Veren i ging 
i n l- ederland. Met bet bestuur van l cla tstgenoemde vereniging 
t s overeeng ekomen om de clubavonden gecombineerd te hmuden, 
daa r ve le leden van de Poolse vereniging , 6f g eh uwd zijn 
met Enge lse vrouwen, 6f geruimen tijd in Enge l and hebben ver
toefd (leaen van bet voormalig e leger van Gen eraal And ers). 
Een en a nder is geschied uit het oogpunt van financi~le over
lreLinc , u "r rll de Loften van de club'- vm1cicr" seli jkelij k over 
bedoelde verenJ.g Lng en worden verdeeld. 

:Ue 11An ~ lo-.Jutc l1-'30cial Glub11 stree.tt geen politJ. eKe 
ueoue .L..~-u6 eu ua, alhoewel anderzJ.Jds 11 linkse11 element en uit 
de vereniging worden geweerd. 

Statuten of Hulsh ouaelijke Reg1ementen zijn nJ.et 
aanwezig. 

Het oestuur bestaat uit: 

Voorzi tt er: 

J? ennJ.n.,;meester: 

_J.-secret~.r:· ;_s: te
vens v1.ce-voorz. 

Sand~~i' Ph.ilip G- eorge Clayton, g eboren 14-
12-188 te Hull, (~ng) scheepsleverancier, 
vonend e Veernav en 12c. Nat . Enbelse; 
~i1ders , herbert John, g eooren ~i-12-1891 te 
1voolw1.ch, (Eng), port;_er .IJ;nc5e~se Consulaat, 
wonend e Parklaan 18. Nat . BrJ.ts onderdaan; 
ReLcner, Johannes, geboren 29-7-1901 te Rot
terdam, controleur voorschot beor1.j~, wonen
de BJ.eslandstraa t 9b. Nat. Nederran~e; 
Manhave, Johann es PJ.et er, g eboren 21-ll-1890 
te .ttott erdam , bou.wlmudJ.ge, wonende 1.7iJ.1em 
Buy"G evrecns traa t l76a; 

~ Bestuurslid: 

I 
/"' 

11 

~·Ia xv.,relL, llid.aa May, geboren 24-11-1900 te 
DougJ.as (Eng )echtgenote van Earms, I saac, 
geboren 14-8-1904 te lifljmeg en, wonende til 
lem b uytewechstraat l74a ; 
Gammers, AdrJ.ana Cnris·t;_na Ua t harJ.na , geb o
ren 31-3-1918 te Breda, echtgenote van ~c 
Dona la, Wilfrid James, geb oren ll-6-1909t e 
Newcastle upon T;yne, won end e G1·o ene Hi1ledij 
263a. Nat. Engelse. b lij kens een aantekening 
van h et buree~u van J::l evolklng altner zou he·t 
buwelJ.Jk van buvenGenoemde;.1 op 13-2-1941 op 
zee ontbonden zijn: 



Spa.Laln5, 11.lice J·;!a"G:t..Lcia r._ C:l. rdlulg , .::, eboren 24-
l-189'::! te :tJonaen (EnL~ ) ec u t u er1o-te van Vr iJen
noek, ~ endrlk, ~ eboren 16- 121896 te Schiedam, 
iNO'i1'ende Cl·oosvviJksekade 9b allen te Jtotiterdara . 

De vererngu1g voert mo!Jlenteel een zeer nood.Lljdend 
bestaan en reeds Zljn Sliemmen opg egaan ae club te onublnden . 

----- --- ----- ----------------------- -- ------ --- -- -

Aan ~ . V .JJ . 



's-Gravenhage, 14 J'uni 1949. ------------·---------------
llo. 52597 

~ arwerp : Poolse Vorenisi:ns . 

G .E HE I M. 

H1ermede heb !k de eer U mijn sohrijven No. 52597 
dd. 3 Febru.eri 1949 in herinnering te brengen betre:ffenie 
het in margim genoenne onderwerp. 

Ik mge U verzoeken de a:f'doening hierve.n wel te 
wUlen doen be:!IJJOedigen. 

Aan de Heer Hootdcommissaris van Politie 
te 
R 0 '1' '1' E R D ~ M. 

HE!' ROO :BD VAN DE DI ENST, 
Namens deze. 

J'.G. Cra.bbendem. 



' ISTERIE VAN AI.GEMl!NE ZAK.EN. ' ·'3-Gravenhage , 3 Februar1 1949 . 

~---~--------------------------
No. 52597. 

f!. -;J]) 

O!derwerp; Poolse Veren1s!Dg. 

G E HE I M. 

Hiermede heb ik de eer U te beriohten, dat van bei~'l'Ciuwl)B 
re z1jde mtjn aandacht werd gevestigd op de volgende , te Uwent t~Cnende, 
personen, welke ltd ,;ouden zijn van de !'oolse Veren1ging in Nederland. 

:BA.TERSKA, Stanislawa, gehu'Wd met Alphonsus llilm~AN, geboren 16-2· 
1923 te Lodz, wonende Stationssingel 55c; 

BAlKO, Engenia, gehuwd met J'ohannes GRAAJ7..AND, geboren ll-2-19a3 
te 1!I1latin-starre, wonende Diergaardesinge1 55b; · 

BERmtDSEN, J'an • gehmvd met Sophie SASIN, geboren 1-9-1923 · te Rotter
dam, wo:uende zwaerdeoroon.straat 3a.; 

B!ALYNStA, W1esla...a wmda, gehuwd met Mlaa.rten II>ZlfttAN, geboren 5-11-
1923 te warschau, wonende Gaeabeekstraat 2la; 

BOS, Petl'lts Arnoldu , gehuwd met Hedwig Gertrud SMABZ, geboran 
28-4-1917 te Rotterdam, wonende Aegidiusstraat 3"-; 

BUYS, Atria.nus Marie, gehmld met teokadia SOZOENO\i'SK:.A, geborcn 
l0-2-1919 te Rotterdam, wonende Crooswijkseweg 133; . 

BIJS'l'ERVELD, Hubertus Franc 18ous, gehuwd met Bron1slawa SLl!NSAK, ge
boren 16-4-1916 te Eindhoven, wonende Franselaan 226b; 

CIOOH, HoDO'l'S.ta, gehuwd met I.udovious van BERKEL, geboren 9-ll.., 
1906 te Dolllbrowa, won.etlde Kokerstreat 3b; 

DYBALLA, l~lgorzata RPzalja, seboren 1'7·1-1931 te ClUngen-Ktlau, 
wononde van Jlekerenstraa t M; 

DE HAAN, Arie, gehuwd met Helena ZIOlXOWSKA, geboren 17-5-19215 te 
B:>tterdam, woneD4e RPtterdamsestraat 48b; · 

BOOFl', ll'arinus 'l'heodorws, gehu-.1 met Wladislowa J'AOODZINSKA, 
pboren 4-8-1919 te Rotterdam, woneDde Mathenesserstr. 

KAMINSKY, »Uth Ursula, gehuwd met .M.thon1e Gijsbertus D.llORHOLT, 
geboren 24-1-1925 te Konigswusterhausen, wonen.de Schiedam
seweg 39; 

LD1WENOO'RG, J'an IJ'ebrand, gehuwd met Oertruda BICHOWSKI, geboren 
19-4-1913 te M1jnsheren1end, wonende Adrianastraat 10& b; 

L114LER, Moszesz Lewek, gehuld met .Anette. RAAP, geboren 15-8-1905 
te ;rawoszno, wonen.de Zestienhovensekade 24:3; 

van der LliUR, Alo1sius Alexander, geboren 10-1-1923 te Zwolle, woneD.de 
Rochuseenstraat 223a; 

van der LliD'R, J'ohannes Josephus, gehuwd met Helena PlRBZ, geborm 
18-2-1920 te Ha~sden, wonende Parad1js1aan 3la 



• 

'VEin der LINDE, P'rederik Rtlco1aas, gehuwd met Leokadie SABIN, geboren 
26-5-1921 te Rotterda.m; wonende Willebrordusstraat 1058; 

MORAS, 

MAGER, 

MA'l'YSZCZlK, 

BASS · J 

~. 

az.A.DKIWA, 

RINGtEV'ER, 

SARNECK:t, 

SCBOLTE, 

TEOLAU, 

'l'EiiDWEN, 

.,an der WAL, 

W.AS:n.ENKO, 

WllSDORP, 

DB ZEBJW, 

ZIARKOWSKI, 

Apieslca, gehuwd met CorneU.s Adrianus wn der LINDEN, 
geboren 15-1-1920 te Krotoe~,n, wonende Hooglandstraat 

A.l.t'Bed Oar~ Paul, gehuwd met Barbara Maria Hedwig LEBROWS
KI, geboren 25-10-1911 te Buitenzorg, wonende Donkersloot
straat 2Sa; 

Wladisla, gehuwd met LeODSMa Geertru1da :Rosa.l1a Hendr!ka 
J.tlria wn dar Si.Ol!X, geboren 28-7-199'1 te Poltusk, wonende 
J'. V. A'NDJ18Stre.at 19a; 

Olp, geboren 12-11-1913 te Plosiczno, wonende Bajonet
straat 68b; 

Wlad.tslaus, gehuwd met ZenoDil PLIBZKA., geboren 23-12-1906-
te Pe.b1an1ese, woncde Vlnkenstraat 116; 

J"a.n, geh · Wd. et Adriana 'fan der DR.AAI, g&boren 31-l-1890 
te Posen, wonende Rusthotlaen 2f; 

J'an Arie, gehUWd met stephania )(aria HABRA'l, gebo.ren 30-'l· 
1921 te Rotterd8111, wonende LootdekStraat 32b; 
P1otz Wa1er1an, gehuv.'d met W!llhelmina van 't ZA!rl:, geboren 
25-11-1886 te Law1ereie, wonande Lieve Verschuierstraat 2'!; 

Alo181US Antonius, gehuwd met Stanisl.awa SZUB&m, geboren 
OO-lOo..l903 te Rotterdam, won~nde w.v.Billegaersbergstr. 1 

llerie, seboren ~:2-7-1922 te Moser, wonende JersoonshaftD. 
14'1b; 

Pieter, gehuv;d met Bronisla~ BEWGA, geboren 13-l0-1918 
te Rotterdam, 'M)J1ende van He.renstraat 54; 

:r. • gelluwd ntet Celina P.!Z, geboro 26-12-1920 te lbttel'dam, 
wcmende Akkarsdijkatraat 115; 

Gregor, gehuwd met Gl"ietje den PRIJ'VER, geboren 24:-6-1901 
te Radomu, woncmde Sleghekstl"Bf.\t '1; 

.roost., gehU'Wd met 1oQ!lM. ACilllil:ta J«O$(Al.SZ~OVA, geboren 
29-12-1920 te Rotterdam, wonende Hear Nlcol.aasstra.at 21b; 

Pieter, gehuwd met Gecrl1a GBZJLAl, geboren 29-7-1918 te 
Rotterdam, wonenCI.e Volmarijnstraat 100; 

WlacUslau, gehu\'ld met Qatharl.na Conelia FONK, geboren 
24-12-1896 te warschau, wmumde Grote V1sser1jetrsat S'lb. 

lk moge U verzoaken mij te w1llen ber1chten lletgeen U 
Olll.trent de pol1Ueke activ1te1ten van boTengenoEI!lde personen bekend is. 

BET HOOFD VAN DE Dil!NSl', 
Nmens deze, 

.r.G. Grabbendam • 
.AU de He&r Hoot4cOJI:Illl1ssarls van Poll tie 

te 
R 0 t' '1' E R D A M. 



NOTI'l'IE aan H C ' 
'Van c e. 

No. 52597. 

Betr. : Jr. K U L I K • • 

• 

Ik moge U verzoeken bij "Sardine" te w1llen informeren 
naar hetgeen hen bekend is nopens de po11t1eke act1v1teiten van 
een persoon van Poo1se nationaliteit, genaamd: 

Jreliks K U L I K, geboren 7-1-1894 te Lodz, wn beroep 
werktu1gkund1ge. 

Genoemde FOol zou werkzaam geweest zijn bij de l?Olish 
Shipping Mission te Londen. 

25-1-1949. 

c e. 
r 
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I.D. l'IO .1093. 

li E H E I M. 
30 December 1948. 

. ' . 

Ala ant woord op Uw schrijven ~o.45368, d.d.ll-9- 1 48, 
word t het volgende berichtl 

~ Kozik, Piotr, geb.29-l1-l925 te Rotterdam, kantoor-
bediende, wonende Korfmakersatraat ~o .. 5lb alhier, is de enig 
zoon van een reeds sedert 1920 hier wonen·de Pool.Hij is links 
georienteerd , doc) op politiek gebied niet actief. De Poolse 
taal beheerst hij gebrekkig . Het gezin was in September 1947 
gea.bonneerd op he t dagblad ••de Waarheid "' . 

~ Dobrowolski, Eugeniusz, geb.l2-0-l9l0 te Tyflis(R .. ), 
economisch adviseur, wonende Mathenesserla~1 4lla te RotterT 
dam, kwam als officier met de 1e Poolse Pantserdivisie in 
1944 met het bevrijdingsleger naar ~ederland. liij is met e~ 
Nederlandse vrouw gehuwd, is .Ned.Hervormd en politiek ge
orienteerd op de Partij van de Arbeid. Rij zou gaa rne gena
turaliseerd worden • 

~ Gdula , .Tozer, geb .15-8-1915 te Wlosaj (0.) , terrazzo 

/~ 

werker, wonende Afrikaanderplein llb te Rotterdam, is een 
z.g. ••D.P." Hij is Rooms-Katholiek en politiek ges proken 
Pools Nationalist. 

Slonina, ~eofil, geb.24-l0-l919 te Sloniny (Polen), 
molenaa.r, wonende Brielsela.an 308b te Rotterdam, is een 
Poo~s onderofficier en kwam via Engel:and in .Nederla.nd. Hij 
Rooms~Katholiek en e~eneens Pools .Nationalist. 

y Wojci:eehoski,Wladjslaw, geb.9-4-l890 te Brzoza (Po-
len), schoenmaker , wonende Crooswijkseweg l43a te Rotterdam, 
woont reeds se dert 1921 te Rotterdam. rlij is polittek rechts 
georienteerd. In verband met de huidige ontw.ikkeling der 
wereldpolitiek is hij geen lid meer der Poolse vereniging. 
O~erigens is hij een zeer onbeduidende figuur. 

/' ~' Otylja Angelika., geb .16-ll-1886 te Zawierce 
(Polen), wonende Oudaenstraat 5b te Rotterd!IIl ·, is een mee

! levende Rooms-Katholikke vrouw en politiek onge1nteresseerd. 
~een der bovengenoemde personen ontwikkelt enige 

politieke aetiviteit, zulks in tegenstelling met een enkel 
ander bestuurslid, te Schiedam woonachtig, hetgeen U wel
licht bekend zal zijn.-~ vereniging 18 momenteel vrij nood
lijdend, terwijl er niet veel van ui~ gaat. ---

NJ.n ' c.v.D. 



~tiLGE lENE ZAKE.'N 

's-Gravenha e, 18 Januari 1949. 

G E H E I M' -.--.;:;..,;._;;; 

n.a.v.52Z47 v. ~J c ':l ied.am · 

. Naar aanleiding van het op 2'7-12-1948 door een rr.ver 
recherchours a an rniAin bureau ebrachte bezoe.k, b eb ik de eer 

. u te berichten, dat mi:j over ~iks nn IK~ eeb . 7-l-18q4 te 
lodz, von end~ te \J'IJ'ent, niet meer})Tjzon~erheden bekend zi jn, 
dan d·ie, ":elke in r: schrijven lTo . 123/48., dd . 16-10-1948 , 
werclen ve.d'!leld. 

Atm de Heer 
Commissaris van Politie 
te 
SCIIIEQ_~ 

. . . 
Tet Hoofd van {le '9ienst 

t!. P0."1ens deze: 

~ . ' 

:~;. . : . van Laere· 



P.I.D . No. 214/48.(D) 

Verslag van het Kerstfeest van de Poolse Vereniging in Nederland 1 

gehouden op Zaterdag 25 December 1948 in "Maison W:esthuis" te Sc]iiedam. 
u:_c. 1948 j 

Aanvang 18.00 uur, einde 24 . 00 uur . I.K_ I • .lol \' iJ 
Aanwezig 70 personen, zaalruimte 100 personen. 

Sprakers: Wlodzimierz Felix Aleksander LAZARIDV, geb. 27-12-88 Warschau 
wonande te Schiedam ( voorzitter) 
Feliks KULIK, gab. Lodz 7-1-1894, wonende te Schiedam(secr.) 
LESNER ( waarnemend consul in Nederland - Amsterdam) 
SANDWICK ( voorzitter Anglo-Dutch club) 

De bijeenkomst ward bijgewoond door een aantal genodigden 
van de Anglo-Dutch club. Voorzitter Lazarew opende het feas t met een 
begroetingsrede, waarna met een kerstdiner ward aangevangen . 

Bovengenoemde sprakers haddan om beurten gelegenheid tot 
sprekan . In de gevallan waarin zulks nodig ~as, vertaalde KULIK hat 
gesprokena in hat Nederlands. Uit de vertaling is niet gebleken dat 
over de nationals of internationals pplitiek het woord is gevoerd . 

Er warden Poolse, Engelse en Nederlandse kerstliederen gezon
gen. De gehele avond droeg het stempel van een kerstfeest. 

Er was muziek en dans. -

Schiedam, 27 December 1948 . 



Notitie B X 

Bezoek Rech .v. Pol . Schiedam 27/12/48. 

FeliX IGJ.LlK, geb .7. l .l894 te Lodz , 
won.Paulus Potterstraat 25a te Sch iedam, 
voorheen Rotterdam en Vlaardingen , 
is secret aris Poolse Ve r eniging (R' dam ) 

Zijn zoon E:ii"Wmnl. FeliX , geb . l3 .11. 26 
t e Rotterdam , indertijd geme l d a ls secretaris 
afd . Sch i edam .~. . N . J . V •• ls dit thans niet meer . 

Indien omtrent hlJLiK meerdere b~j zonderheden 
bij C. V. J . bekend mochten zijn, verzoekt 
Schiedam bericht . 

BX 27 . 12 . 48 . 

Brief uit . Schiedam B l..1.~ e 6 . 1 . 49 . 



MINIS~ VAN liLGl!MENE ZAKEN. •s-Gra"Venhage, 24 December 1948. 

---~--------------------------

n • 51US. 

Oo.derwerp: Allg].o-Dutch Social Club . 

G E HE l U. 

• 

Van betrouwbare zijde werd mijn aandacht gevestigd op 
een vereniging, genaaJTd "Anglo-Dutch Social Club". In de door deze club 
uitgestuurde eonvocatiee, welke gesteld zijn in het Nederlands, Engels 
en Pools, wordt als secretaris genoemd een zekere 1oh. R E I c H E R, 
wonende B1eslandstreat 7 en het clubgebouw zou gevest1gd zijn in het 
gebouw "De Heemraad", Nieuwe B1nnenweg 276 te Uwent. 

bekend Ik moge U verzoeken mij te willen. doen ber1ehten hetgeen 
U JliiP'D is, c .q. na onderzoek bekend mocht "OOrden omtrent de pol1t1eke 
act1v1te1ten en wrdere van belang zijiJde gegevens betrertende bovenge
noemde club • 

BET HOOFD VAN DE DiliNSl' , 
Namens deze, 

( 
Aen de Beer BootdcOllllllissaris van Politie 

te 
R 0 T T ERDA M. 

;r . G. Crabbendam. 



GE MEENTEPOLITIE 
RIDDERKERK l ____ I 

TELEFOON 200 en 441 (K !896) 

No. 1244 

Uw kenmerk: 47 9o.5 

Uw brief van: 3 l~o V .l 948 
Bijlage(n) -

Onderwerp: 

• 

• 

* I 
Het Hoofn vau ne c .v,JY •. 
Java.stro.at 68 
' s -u B. . 1.. V J~ N H -~ li E 

i o::c. t948. 1 
·--

RIDDERKERK, 9 December 194 8 

G E H B I M 

Ter volnoening aan het gestelde in Uw 
schrijven n.d.3 November l948,no.47905,heb ik ne eer 

~U te berichten,dat Kristijna J a k i e l,gebnren te 
Lodz 28 Januari l9ll,g!2_huwd met '"•v.d.E s,wonende te 

-1:- likkerveer Juliana van Sto:fbergs raa 141 ,naar raij 
geb1Leken is ,inderd aad lid is geworden van de afd • .rlot
terdam van de l'oolse Vereniging,t.w.de oolf:ie vereni
ging \~elke contact heeft met het Poolse consulaat. 

ot op heden is mij niet gebleken,d~t 
neze vrouw in de gemeente enig contact heeft met an
dere personen of wel dat zij eni~e politieke activi
teit zou ontwiikelen.~· or zover dezerzijds is ~unnen 
worden nagegaan,leeft zij hoofdzakelijk voor haar ge
zin en bernoei t zich u1et niema.nd .Haar lllan werkt op de 
Kabelfabriek te Al bl-H.sserdam. o k hij bedrij ft geen 
actieve politiek. 

Door nij is niet vastgesteld kunnen 
:'!!Orden op welke wi,j ze of door wiens toedoen l.Lej_. Van 
~er Es-Jakie l tot de Eoolse Vereniging is toegetreden. 
Bij de te li~.ker~eer in het Polenka!llp vertoevende flo
len is zij niet bekencl. -

·De Korps chef van Uemeentepoli tie, 
~ . 

~ 



c.v.no. 169/'48. 

G E H :B; l lVl. 

i)• 

-· Ar . . 
ll, ---

Aan de Heer Hoofd van de 
Centrale Vei1igheidsdienst 
Javastraat 68 

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

Ter beantwoording van Uw schrijven d.d.2.11.1948, 
No.47905,wordt het vo1gende medegedeeld: 

Met de door U genoemde C.KUYPER wordt vermoedelijk 
~bedoeld KUYPERS,Gijsbertus,geboren te Schoten,30.6.1922, 

~onende te Dordrecht,Vest 207.Hij werd in het bevolkings
register dezer gemeente ingeschreven op 4.6.1926,komende 
van Papendrecht,en is op 11.10.1945 te Dordrecht gehuwd 
met GAJECY~,Lokadia,geboren te Wo1a Kamocka(Po1en),30.3. 
1927,voor haar huwelijk van Poo£se nationa1iteit. 

KUYPERS is a1s stuurman werkzaam op e en s1eepschip 
in dienst van een te Antwerpen gevestigde fir.ma,wier naam 
onbekend is. 

Bij onderzoek is niet kunnen b1ijken of voornoemde 
persoon of zijn echtgenote lid zijn van een Poolse ver
eniging.In mijn kartotheek komt zijn naam niet voor en 
tot heden is niet geb1eken,dat bedoelde personen op po1i
tiek terrein op de voorgrond treden. 

De Poo1se vereniging zou ongeveer 300 leden te11en 
waarvan ·de 1eiding in Breda zou zijn gevestigd.In de.ze ge
meente zou hun een kerkgebouw ter beschikking staan,waar 
een Poolse geeste1ijke zou voorgaan. 

Dordrecht,6 December 194~. 

\\~ 



DISTRICT 's-GEAVENHAGE 
DER RIJKSlOLITIE 's-Gravenhage, 30 Nov. 1948. 

COMI\;ANIJANT -
-o-o-o- " v. . 

I.D. No. Geheim Pe:rs. 

Onderwer p ~ jpft~ 

Bijlagen: 'Div. 

Poolse Vereniging. 

• 

- In antwoord op Uw sch:r ijven 
dd.3 November 1948,No. 47905 , gelieve 
U hie:rbij de gevraagde inlichtingen 
in tweevoud aan te treffen. 

De Dist:rictscommandant 9 

De Dir . Off. der Rijkspolitie 
3e klasse 

A. Wo e~ 

Ministerie van Alg.Zaken 
Javastraat 68 

's-GRAVENRAGE. 



25 November 1948. 

Betreft: Krulak.Jadmmga ~~tha, 
wonend e te Bodeg raven ,Emmakade n o.ll9w. 

Antwoord op 
verzoek ~ no.47905 dd. 3 November 1948 . ,y 

a 
•• 

• 

Gehe im. 

~· Jadmiga Iv:fartha Krulak,geboren 27 Januari 1926 te Zakrzav10 (Polen 
woont te Bodegraven Emmakade no. ll9w .Bij een dezerzijd vertrouwe
lijk ingesteld onderzoek naar de antecedenten van voornoemd perso 
bleek het volgende: 

Jadmiga l•Iartha Krulak werd gedurende de oorlog 1940-1945 van 
uit Polen weggevoerd door de u u.itsers en in Duitsland gedwongen 
tewerk gesteld.rtldaar leer::::e zij de eveneens voor de arbeidsinzet 
tegen zijn iv il n a.ar Duitsland g evoerde Gerrit van Dijk,geboren 

te Jieendam op 2 Juni ~924 en destijd bij zijn moeder i mvonende 
am de Emmakade no.ll9w te boaegraven,kennen en is met deze op 
25 h.ei 1945 te Kiel (Neumuhlen, in het huweli j k getreden. 

Het echtpaar Van Dijk-Krulak is op 20 Juni 194 5 in Nederland 
teruggekeerd en woont gedurende dien d"-'tum tot op heden bij de 
moeder van Vc n ~ijk,in. 

Het gezin Van Dijk is geestelijk aangesloten bij de 11Vergader 
VPn Gelovigen 1 en bezoekt regelmatig deze bijeenkousten. 

De familie staat gunstig bekend en kout in de politieadministra 
tie niet voor . 

net zijn zeer eenvoudit:;e jnenschen (de man is meubel.cuaker) en 
gaan, met ui tzonderinz van hun geloofsgenoten, met vveinig mens en om. 

Vast staat d&.t de vrouw nir.ill1er ui tg at ,.Zi.j he eft een ·ki tld en 
ru:K!X.X:mL~X'X:xnmEJIDOXEJ!LtJ!~:X ontvangt bijna nimmer bezoek. 

Jel ontvangt zij zoo nu en d e> n couranten (Poolse)welke ho.ar 
door en vanwege een Foolse vereniging .verden toegezonden, terwijl 
zij zoo nu en dan evaneens een convouatietiljet krijgt toegezonden 
tot het bijvwnen van een bijeenkomst V <- n die vereniging. 

Zen dezer ha.ar toegezonden convocatiebiljetten '.,ordt hierbij 
gevoegd. · 

.2r -,·ordt echter sterk:t betwijfea of zij lid is vc.....'1 die vereni
ging of v ~ n vvelke dan o ok. 

tlet kind, hetwelk ui t haa!:' hmvelijk met Gerri t van Dijk 01 
29 .Jecember 1946 te Leiden is geboren, is genaam.l "Gerri t Jan. 11 

Einde. 



... ·--" 

ANGLO-DUTCH SOCIAL CLUB 
Rotterdam · Secretaris: Joh. R e ich er, Bieslandstraat 7 

Dear Clubmember. 

We beg to remind you, thnt our n ext club

evenin g will be held on 

Saturday ...... ...................... .. .... . ... .. .. ... ......... ..... . . 

in our clubhall DE HEEMRAAD. Nwe Binnen

weg 276 at 7 .30 (sharp). 

Hf you like to enjoy yourself. please be intime 

and you know that your . friends are also wellcome. 

No admittance without your membershipcard . 

The secretary. 

. \ 

W aarde C lubgenoot, 

Wij herinneren U er a an, dat onze volgende 

clubavond zal worden gehom~en op 

Zaterdag ....... ..... ................... .. ....... . ...... .... ......... .. . 

in onsclubgebouw DE HEEMRAAD. Nwe Bin~en

weg 276, aanvang 7.30 (precies). 

Wilt U van een gezellige avond verzekerd 

zijn, kom dan op tijcl · en breng Uw vrienden mee. 

Hoe meer zielen. hoe meer vreugd. 

Geen to~gang zonder lidmaatschapkanrt. 

De Secretaris, 



"'-· . ,. 

Szanowni Czlomkowie, 

Przypeminamy Panstwu (ani· u) ze, nastepny 

wspolny nasz wieszorek obedzie sie, w 

So bote .. .. ..... G ~f{~ '!;'& 
w Lokalu DE HEEMRAAD. Nwe Binnenweg 

276, Rotterdam. Rozpoczynamy 19 minut 30 (punk· 

tualnie). 

Jezeli 'chcecie bye pewni zadowalniajacego wieczor- . 

ka i wesolej zabawy, to prosimy przyjsc na czas 

przyprowadzic z soba swych przyjacieli, 

Czyf!l wiecej dusz tym wieksza radosc. 

W ejscie wolne jedynie za legitymacja czlon

kowska. 

>1\ • • .. 
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DOSS.: 129j7. 30 ~ ovember 1948. 

Onderwer p: poo1se vereniging . 

Betrouwbaarhe id 'ber ic htge ver: betrouwbaar . 
. /aarder ing ber icht: betrouwbaar . 

B. o.s. van 

Vol••· . --1 
I 1 . ' DEC. 1948 ' 

2 ~~ ovember 1948 
ND.479o5, l' :.v.A. z . 

·----~···-""--"'-
ACD/ . s-o/ ~/z- 1 

•• 

• 
/ 

daar aan1eiding van nevensvermeLd schrijven wordt het 
vo1gende mede gedee1d: 

ue t M. ca 1kosinska wordt bedoe1d: 
CALKOSINSKA, I.Iaria, geb oren te Grabow, 5 August u.s 1891, 

van poolse na tionaliteit , ongehu.wd , van beroep di enstbode , 
sedert 15 JU.ni 1948 a1s zodanig in betre kk ing bij de fami1ie 
ARNOLD , wonende u oj a1en1aan 10 te 's-Gravenhage . 
-----w.ca1k osinska woont sedert 24 Apr il 1922 te 's-Graven
hage en is gedu.rende d i e tijd bij meerdere fam ilies als 
dienstbode (intern) in betrekking gewees t. 

6ij is in het bezit van een paspoort, afgegeven door 
het poolse Consu1aat te Amsterdam , ge l di g tot 30 tie i 1949. 

GBdurende de be zettings tijd gaf zij voor de Duitse na
tiona liteit te bezitten. op grond van dit feit heeft zij na 
de bevrijding een verblijfsvergunning moeten aanvragen . Op 
deze aanvraag is nog niets beslist, zodat zij thans zonder 
verblijfsvergunning is. 

r;e t Cieslak, J. wordt bedoeld: 
CIESLUK, Jan, geb oren te Jeziory (Polen), 22 October 

\ 1881, van poolse nationaliteit, voorheen beambte aan het 
poolse consulaat te 's-Gravenhage, thans rijwielbewaarder, 
wonende Hankastraat 49 te 's-Gravenhage. 

Op 8 I.Iaart 1934 vestigde J . Cies l uk tich te 's-Graven
hage, komende van ~arschau . 

~ij is in het bezit van een paspoort, afgegeven door 
het Poo lse Consu1aat te Ams terdam, geldig tot 14 Juli 1949 
en van een verblijfsvergunning, ge ldig tot 13 Juni 1949 . 

ue t Obiega wor dt bedoeld: 
, O..DIEGLO, Iuartha, geb oren te f..ij s 1niew (Polen), 22 Decem-

ber 1899, ongehuwd, van Poolse nationaliteit, V8n beroep 
dienstbode, l aatstelijk als zodanig in betrekking aan de 
zuidwerf l aan 15 te 1 s-Gravenhage . 

fu . UHIEGLO was i n he t bez it van een Poo l s paspoor t, af
gegeven door het Poo l se Consul aat te Amsterdam, ge l dig tot 
20 Februar i 1949 . Tevens was haar een visum verstrekt, g e l 
dig tot 20 Juni 1948 voor een fami l iebezoek in Po l en. 

OP 20 October 1948 is zij echter voor g oed naar Polen 
vertrokken, na sedert 1921 in Nederland te hebben gewoond. 

Le t Pakosz, A. wordt bedoeld: 

\ 
PA KOSZ, Antonia , geboren te Gostyn (Polen), 12 Januari 

/ 19o6, ongehuwd , van Poolse nationaliteit, van beroep dienst
bode, a1s z odan i g in betrekking (int ern) bij de familia VAN 

NK u ASCH VAN WIJCK, wonende Borwe g l te 's-Gravenhage. -
\ -Op-



-2-

OP 9 De cember 1937 0e rd A.Pakosz te 's-Gr2venhRee inge~ 
schreven, komende van 1~eyn iR (Polen) . ' 

z ij heeft sedert dien als dienstbode bij verschi llende 
fami li ea gewerkt. . 

z ij is in het bezit van een paspoort, af£egeven door 
het poo l se cortsulaat te Amsterdam, ge ldig tot 7 ~e i 1949 en 
van een verblijfsvergunning, geldig tot 7 April 1949 . 

OP 30 Juni 1948 ·werd haar een visum verleend voor een 
reis naar Polen, ge ldig tot 23 September 1948, benodigd voor 
het huwelijk van haar zuster . 

Met van Straa l en , E . wordt bed oeld: 
STRAALEN , Everdina van , geboren te Leiden, 16 Apr il 1916 

/ van Nederlandse nationa l iteit , ongehuwd , onderwi jzeres bij 
het Lager Onderwijs, wonende De Sil l estraat 154 te ' s - Graven
hage . 

van enige po litieke act i vite i t van v oornoemde pers onen 
is t ot bp heden te 's - Gravenhage niets kunnen bli jken , even
min dat zij lid zouden zijn van de Poo l se veren i g i ng i n Ne 
der l and . 

In de administrat i s van '"/ 
1 

geb i ed , n i ets t en nade l e van 
de Pol itie is , ook op politiek 
he n bekend . (~inde ) .... 

~ . 

•• 



• 
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Dordrecht,26 Noverob r _I948. 
I 2 9 tlOV 1948· 

No.l89 - Geheim. 
1--.,.,. ~ -

f ACC/ ~ v~~ 
Betreft~ Uw no.47905-Geheim dd. 4 en 3 November 

I 1948. 
'I u ( 

De inlichtingen gevra agd bij Uw hogergenoerode 
schrijvens worden U Hoogedelgestrenge hierbij in 
duplo aangeboden • 



• 

Ik heb de eer UHoogedelgestrenge beleefd naar aanleiding· 
van Uw sch~i~en d.d. 6 November 1948 No 189 Geheim het n~volgen
de te be:richten: 
Genoemde L.Vat is de n~am ~n de eohtgenote ~n;Hijmen Vat gebo

Ar rente Barendreoht 21 Juni 1918,expeditiekneoht,wonende Ziedewijd 
sohedijk 43 te Ba:rendreoht.Zij heeft eohter 9ls hQar eigen n~am~ 

_ Leoc&dia Arent gebo:ren Szczeka 28 Juli 1921,wonende bij hiar echt 
genodJt te B~:rendreaht.De naam L•vat nam zij dus ve:rmoedelijk aan bij 
het opgeven van h&ar lidmaatschap v~n de Poolse Vereeniging zoals 
zulks door de meeste gehuwde vrouwen pl~ats vindt,door de eigen 
voo~naam te noemen met de naam van de min. 
Vat ia tijdens de bezetting in Polen werkz~am geweest.Hij leerde 
daar zijn v:rouw genaamd Arent kennen huwde ,en keerde na de bevrij
ding met haaz naar Nederland terug.Het huwelijk werd ale wettig be 
schouwd en Arent heeft thans door haar huwelijk de Nede:rlandse na
tionaliteit.Zij komt alhier in de Politieadministratie niet voor. 
Het komt mij gezien h~ar nationaliteit voor h~ar huwelijk niet 
vreemd voor,dat zij lid is van voornoemde vereeniging.Bij de terug
keer v@n Hijmen vat n.llm hij met zijn vrouw intrek bij zijn moeder die 
toen woonde Pr Hendrikstraat 11 alhie:r.Thans heeft hij een eigen 
woning aan de Ziedewijdschedijk 43.0p politiek gebied ontwikkelen 
vat noch zijn echtgenote voorzove:r bekend en is nageg&e.n kunnen 
worden geen enkele activiteit. 

17 November 1948 • 

Aan de heer Dist±ictcomrnandant Rijkspolitie 
te Do:rd:recht. 



I n an t woord op Uw s chrijven dd. 6 Nov ember 1948 no.l89 - Ge
heim, betreffende inlichtingen omtren t de persoon van K.URBAlJSKI, 
heb i k de ee r U Hoogede l ges trenge be l ee fd t e be richte n dat mij na. 
onderzoek he t volgende is gebleken: 

de juiste naam en a dres van bedoeld persoon is ! KAZIMIERZ 
- URBANSKI, geboren te CHELMZA, (Polen) 23 Juli 192l,van beroep hor

logemaker,wonende te Rockanje,Rietdijk no.l. 
Hij bezit de loolse Nationaliteit,~a de bezetting door de 

Duitser s van Polen,is hij in l941 gedwongen om in het Duitse le
ger dienst te nemen.Hij werd toen ingedeeld bij het Duitse bezet
tingsleger in Nederle.nd.Hij werd als gewoon soldaat geplaatst bij 
de kustwacht te Oostvoorne en later te Rockanje. 

I n Augustus 1944 werd hij overgeplaatst naar BelgH! en kwam 
tere ch t achter het front nabij het Albertkanaal.Vandaar is hij in 
gezelschap van n og enige andere Poillse soldaten overgelopen naa_r 
het P~erikaanse leger.Daar heeft hij zich beschikbaar gesteld om 
met .de geallieerde legers verder door te vechten tegen de Duitse 
legers.Hij is toen ingedeeld bij een Poolse pantserdivisie ~n 
heeft actief aan de strijd tegen de Duitsers deelgenomen.Bij de 
strijd om Nijmegen is hij gewond geraakt en overgebracht naar een 
hospitaal in Engeland.Toen hij d(:;i.ar als genezen zou. worden ontsla
gen,was de oorlog inmiddels ten einde.Alhoewel hij nog in Poolse 
militaire dienst was,is hij met toestemming van de Engelse auto
riteiten op 6 Mei ~946 naar Nederland overgekomen,alwaar hij op 
die datum te Rockanje in het huwelijk is getreden met een Neder
landse vrouw genaamd~ Jacomijntje Langendoen, geboren te Rockanje, 
5 Augustus 1927,wonende te Rockanje,Rietdijk no.l. 

Daarna is hij weer teruggekeerd naar£ngeland,waarna hij op 
20 Februari 1947,officieel is ingeschreven in het bevolkingsregis
ter der gemeente Rockanje,alwaar hij zich sindsdien gevestigdheeft 
als horlogemaker. 

Verder is van hem te Rockanje en omgeving bekdn,dat hij ~ltijd 
dus ook gedurende de bezetti.ngsjaren,een sterk anti-Duitse houding 
heeft aangenomen en waar dit hem mogelijk was zoveel mogelijk de 
N.S.B. heeft gesaboteerd. Van een of andere door hem gevoerde poli
tieke activiteit is tot heden iet ~ebleken,ook niet van de zijde v 
zijn vrouw of haar naaste familieleden.Laatstgenoemden staan op 
poli tiek gebied gunstig bekend .• Da t voornoemde Urbanski lid zou zijn 
van de Poolse vereniging in Nederland,is nog niet definitief kunnen 
worden vastgesteld,zodat altijd de mogelijkheid nog blijft bestaan, 
dat hij daar wel lid van is. 

24 November 1948. 



G E H E I Li •• 

Vlaard i ngen , 

Volr;n 

16 NOV 1948 
13 Nove mber 194~ • -_..,._ 

( ,, YJ Jl fl.. 
Naar aan1e i ding van Uw s chrijven, d . d . 3 November 1 948 

No . 47905, betreffende M. Vons, heb ik de eer U het volgende 
te berichten : 

Aan het door U aangegeven adres woont geen ) ersoon ge
naarnd lVl . Vons . We1 woont daar : 

PIETER VONS, geboren te Vlaardingen, 24 Augustus 1898 , 

bootsman. Hij is gehuwd met een vrouw van Po olse afkoms t 

genaamd : M:ARTHA ~!lARIE KI NNEK , geboren te N eudorf (Polen) 
~ 24 Maart 1911. ,. 

Vons trad in November 1940 vrijwillig in dienst bij de 
Zeeredd i ngsdienst en v.rerkte daar tot ll'lei 1942. Vanaf bei 

1942 tot November van dat jaar, de ed hij a1s wachtsman 

dienst bij de N.V. ·ili1ton Fijenoord te Schiedam. Daarna 

voer hij vrijwe1 onafgebroken in dienst van de N.V. Van 

den Oever en Co. te Rotterdam. Voor deze maatschappij voer 

hij veel in Frankrijk en bracht hij in Augustus 1944 een 
sleepboot van Gdynia (Polen) naar Oslo. 

De 1aatste jaren vaart hij als bootsman in dienst bij ~ 

de N.V. Erhart en Dekker te Rott erdam. Van enige politieke 

activiteit van Vans is nimmer gebleken . Hij leest Het 

Vrije Vo1k. Zijn vrouw vroeg gedurende de bezetting ont

heffing van de verplichting tot in~Tering van haar radio

toeste1. Zij woont reeds jaren in Nederland. Voor de 

1aatste oorlog en ook gedurende de oorlog, ging zij nag wel 

eens naar Polken om haar familie te bezoeken. Zij heeft 

omgang met een gunstig bekend staande familie in deze 
gemeente . Van enige politieke activiteit harerzijds of 
relatie met een Poo1se gemeenschap is niet kunnen b1ijken.-



MINISTERIE VAN ALGEMENE ZAKEN. •s-Gravenhage, 29 October 1948. 

------------------------------
No. 47905. ..--

• c._ILLfL 

Onderwerp: Poolse Vereniging. 

G E HE I M. 

Van betrouwbare zijde ward mijn aa.ndacht gevestigd op de 
volgende personen: 

• 

CALKOSINSKA, ! . , Bankaatraat 49 
CIESLAK, J. Bankastraat . 49 
OBIE"'~, Bank:astraat 49 
PAKOSZ, A. , Borweg l 
STRAALEN, E. van, de Sillest:ra.at 154. 

Genoemde personen zouden lid zijn van de Poolse Vereniging 
in Nederland . 

Na.ar aanleiding van het bovenstaande moge ik U verzoeken 
mij te willen doen berichten , hetgeen U bekend is, c.q. na onderzoek bekend 
mocht worden omtrent de antecedenten en de politieke activiteiten van bo
vengenoemde personen. 

BET HOOFD VAN DE DIENST, 
»unans deze, 

Aa.n de Hear Hoofdcommissaris van Politie 
te 
's-G R A V E N H A G E. 

J .G. Crabbendam. 



... - ,. 
MINI STERlE VAN ALGEliENE ZAKl!N. 

t ------------------------------
•s-Gravenhage, 29 October 1948. 

• 

No. 47905. -
c._ lLU1. 

Onderwerp: Poolse Vereniging .• sob8' 
G E HE I M • -

Van betrouwbare zijde werd mijn aandacht gevestigd op 
een persoon, genaamd KROLKA-JADWIGA, ronende »rmtakade 119 te Bode-
graven. 

Genoemde vrouw zou lid zijn van de Poolse Vereniging 
in Nederland. 

Naar aanlelding van hat bovenstaande moge ik u verzoeken 
mij te willen doen berichtan hetgeen U bekend is, c.q_. na onderzoek 
bekend mocht worden nopens de antecedenten en politieke activiteiten 
van genoemde vrouw. 

BET HOOFD VAN DE DIENST, 
,Namens deze, 

Aan de Hear Districtseorn:msndant 
der Rijkspolitie • te 
•s-G R A V E N H A G E. J.G. Crabbendam. 



INISTERIE· VAN ALGEMENE ZAKEN . . . . 

-----------
No .c ~7905 . 

' s-Gravenhage; 3 November 1948. 

Onde~verp: ·Poolse ,Vereniging. 

TV.2. G E H E I }JI . 

Van betrouwbare zijde werd mijn aandacht gevestigd 
op een vrouw, genaamd KROLKA-JADWIGA , wonende Emmekade 
119 te Bo&egraven. 

Deze zoud lid zijn van de Poolse Vereniging in 
Nederland. 

Naar aanlei.ding van het bovenstaande moge ik U 
verzoeken mij te doen be~ichten hetgcen U bekend is , 
c . q. na onderzoek bekend mocht w·orden nopens cJ.e a.nte
cedenten en pol itieke activiteiten van gcnocmde vrouw. 

HET HOOFD VMT DE DIENST . 
Namens deze , 

De Heer Di stric t s commandant der 
~jkspolitie t e J.G.Crabbendam. 

1 s- GRJIJ' HAGE . 
-~--.... ---------



MlNISTERIE VAN ALGJ!MENE Z.A.Kl!N. 's-Gravenhage, 29 October 1948. 
------------------------------
No. 47905 . _ 

• c_ LLLLJ.. 

Onderwerp: c. KUYPER. 

• 

G E HE ! M. 

Van betrouwbare zijde werd mijn aandacht gevestigd o:p 
een :persoon, ganae.md c. KUYPER, wonende Weat 207 te Dordrecht . 

Genoemde peraoon zou lid zijn van de Poolse Vereniging 
in Nederland . 

!~ar aanleiding van het bovenstaande moge ik U verzoeken 
mij te willen doen berichten hetgeen U bekend is , c . q. na onderzoek 
bekend mocht worden omtrent de antecedenten en politieke activi teiten 
van genoEJnde persoo11: • 

HEr HOO:l!"D VAN DE DUNST, 
Namens d eze, 

Aan de Hear Cammissaris van Politi e 
t e 
D 0 R D R E C H T . 

J .G. Crabbendam. 



MINISTERIE VAN ALGJ!M~E ZAK1!N 
Javastraat 68 . 

•s- Gravenhage , 29 October 1948 . 

No .• 47905 . _ . ~ ~ 
Ol:lderwerp : Pool se Vereniging. 

G E HE I M. 

• 

Van betrouvroare zijde werd mijn aendacht gevestigd op 
een persoon , genaamd K. v .d . ES-JASKIEL, wonende Juliana van Stolberg
straat 141 , Slikkerveer . 

Genoemde vrouw zou lid zijn van de Fbolse Veren~ging 
i n Nederland . 

Naar aanle iding van het bovenstaande moge ik U verzoeken 
mij te wi llen doen berichten hetgeen U bekend is , c . q. na onderzoek 
bekend mocht worden omtrent de antecedenten en de politieke activiteit 
van ganoemde vrouw. 

HET HOOI!D VAN DE DIEM3T, 
Namens deze, 

Aan de Heer Korpachef van Polit i e 
te 
:a I D D E R K E R K. 

Y. G. Crabbendam. 



• 

• 

MIN:tST.ERIE VAN AI..GEM.BNE ZAKllN. 

----~-------------------------
No. 47905 • 

Omierwerp: K. USBANSKI . 

G E H E I M. 

•s- Gravenhege , 11 November 1948. 

• • 

Ter aanvu1ltng van mijn aan U gericht schrijven 
No. 47905 , d . d . 29- 10-1948, moge ik U beriehten, dat de naam 
van de daarin voorkomende perscon bij vergissing t;eschreven ward 
als U B A N S K I , terwijl deze U !?_ B A N S K I moet 1uiden. 

Aan de Heer Distric tscornmandant 
der Rijkspolitie 
te 
D 0 R DR E C H T. 

Hl!.T HOOFD VA..~ DE DIENST t 
Namens deze , 

S.G. Crabbendam. 



I.IUTIS.TERIE V. • 

• """"----
. ' I' 0 ~ 47905 . -' 

Onderwc-rp: :' . tJBAt~S!t • G E n-t • . A . .t- • 
(')~· · 

• C VIII TV .2. 

Van bctrouwbare zijdc .erd.mijn aru1d cht gevesvigd 
op ·K . U,B ··sKI ~ .von~p.d.o ... i ~t'..\,t; .tegj e f. te Ooptvoo:rne . 

De"'e zou lid ~ijn v- de l?oolse Verc:r..i. inc in 
.. ederl~ ntl. . 

Ik moge U v-erzoc ·e 1. iJ · te do en ))erichtcn hetgeen 
U bel~cnd is f c . q . n~ ond.rzoek 'bekend mocht '."!Orden om:trent 
de a.r"itecedenten. en poli tie' e activi t.sit v r. genon ,._ c 
persoon . 

• :C HOO. D Y l ! .~> D!. 
Namens deze , 

<.!m 
~.J.._ . 

De Heer Distr~ctaco·man ~nt 
Rij wpcli l.:ie te ,A • DOR"m.ro • J . G. Crab· end • 
.----------



7 
r 
I MINISTERB VAN ALGE?.mffi Z.AKEN. •s-Gravenhage. 29 October 1948. 
~ ------------------------------

• 

No. · 47905. 
~ w 

Onderwerp: &. VA T. fUrruEBOEKT] 
G E HE I M • 

Van betrouwbare z1jde werd mijn aandaeht gevestigd op 
een persoon, genaamd L. V A T, wonende Prins Hendrikstraat 11 te Ba
rendrecht. 

Genoemde persoon zou lid zijn van de Poo1se Veren1ging 
in Nederla.Jd . 

Naar aanleiding hiervan moge ik U verzoeken m1.1 te wil
len doen berichten hetgeen U bekend is, c.q. na onderzoek bekend 
moeht worden omtrent de antecedenten en politieke activiteit van ge
noemde persoon. 

HET HOOFD VAN DE DmBT, 
Namens deze , 

Aan de Heer Districtseommandant 
~ der Rijkspolitie 

te 
D 0 R DR E C H T. J.G. Crabbendam. 



MINISTERIE VAU ALGEMENE ZAKEN. 

-----------
No. c .47905. 

Onderwerp: L.Vat. 
C VIII TV.2. 

's-Gravenhage , 3 November 1948. 

G E R E I .W:. 
' 

____ _. ___________ _ 

Van betrouwbare zijde ~erd mijn aandacht ge- . 
vestigd op L.VATp wonende Prins Hendrikstraat 11 te 
Barendrecht. ' 

Deze zou lid zijn van de Poolse Vereniging 
in Nederland. . 

Naar aanleiding hiervan moge ik U verzoeken mij 
te doen berichten hetgeen U bekend io, c.q. na onder
zoek bekend mocht worden omtrent de antecedenten en 
politieKe activiteit van genoemde persoon. 

RET HOOFD VAN DE DIErST. 
Namens deze, 

Heer Districtscommandant ~er 
kspolitie te 

J.G.Crabbendam. 
DORDRECIIT. 
------------



MINISTERIE VAN ALG:EMENE ZAK:EN. 

------------------------------
No. 47905. ~ c.. IL1.!.i. 

•s-Gravenhage, 29 October 1948. 

• Omerwerp: M. VONS. 

• 

G E HE I M. 

Van betrouwbare zijde vrerd mijn aandacht gevestigd op 
een persoon, genaamd M/VONS , wonende te Vlaardingen, 2e v. Leyde 
Gaelstraat 142. 

Genoemde persoon zou lid zijn van de Poolse Vereniging 
1n Nederland . 

Maar aanleiding van hat bovenstaande moge ik u verzoeken 
mij te willen doen berichten hetgeen U bekend is, c.q. na onderzoek 
bekend mocht worden omtrent de antecedenten en polit ieke activiteit 
van genoende persoon. 

RET HOOFD VAN DE DIENST, 
Namens deze, 

Aan de Heer Commissaris van Politie 
te 
V L A A R D I N G E N. J.G. Crabbendam. 



No. 123/48 . I Volgno. 

I =:;~~OCT 1948 

jACD/fl.h I 
Betreft; P.I.D. No. 106/48 dd 30-S- 4S . 

en No. 4536S dd l l -9-4S . 

Onderwerp ; 

BESL~ TEN VERGADERING PQOLSE VERENIGING. 

Onder verwijzing naar U1.; boven aangehaald schrijven 
heb i k de eer UEG. hierbij te doen toekomen een exemplaar van 
de STATUTEN van de Poolse Vereniging in Nederland en- een leden
lijst van deze vereniging, zoals deze op 1 September j.l. 
luidde. Voor zover mogelijk wasJ zijn de namen van de leden ge
controleerd met de bevolkingsregisters der gemeenten Rot~rdam 
en Schiedam. Een en ander is ge schied in sa~enwerking met de 
dienst te Rotterdam . 

Omtrent de secretaris F. Kulik , wonende aan de 
Paulus Potterstraat 25a te Schi edam is het volgende bekend. 
Op lS-7-1945 vestigde hij zich ~et zijn gezin te Schiedam, 
komende van Vlaardingen. Ret gezin bestaat u~t man, vrouw en 
5 kinderen. Zij zijn van Poolse nationaliteit, uitgezonderd 
zi j n docht er Marg je Pi etertje, die do•~huwelijk Nederlandse is 
geworden. F. Kulik is werkzaam geweest bij de werf Wilton
Fijenoord te Schiedam, bij Coubro en Serathou Ltd. te Rotter
dam en bij de Polish Shipping Mission te Landen. Thans is hij 
in dienst bij de firma Polime x te Amsterdam en is belast met 
controle op de bouw van een Po ols schip, dat in aanbouw is op 
de werf Gusto te Schiedam. Ret gezin is van R.K. godsdienst. 
Rij is in het bezit van een Pools paspoort No. Ser.V.067265 , 
afgegeven te Amsterdam, geldig tot ~e~ 7-11-1949. Rij is in 
191+6 naar Polen vertrokken en heeft te 'i'larschau ge"iverkt in de 
bouw. Rij is ongeveer een jaar in Polen geweest. Op 27-3-1947 
is hij via Oldenzaal weer in Nederland aangekomen. Zijn gezin 
was in Nederland gebleven. Roewel niet bekend is dat hij lid 
is van de C.P.N. , heeft hij zich in ee n gesprek w~l uitgelaten 
over het feit, dat het in Polen lang niet is zoals in Nederland 
wordt voorgespiegeld en dat de opbouw in Polen beter ter hand 
wordt genomen, dan in Nederland. Terwijl andere te Schiedam 
woonachtige Polen uit politieke angst weigerden een Pools pas
poort aan te vragen, heeft Kulik vrijwillig een paspo ort aange
vraagd om werk te zoeken in Polen. Gezinsoverwegingen waren 
oorzaak da t hij naar Nederland t erugkeerde. Van he ~ is nag be
ken~dat hij in 1316 naar Nederland is gevlucht. Tct 1942 
1.vas hij wccnachtig in Rotterdam aan de Oranjeboomstraat 224, 
waarna hij woonplaats koos in Vlaardingen aan de Gouds esinge;J. 
no. S. Teneinde zijn nieuwe functie als secretaris van de Poolse 
vereniging zo goed mogelijk te kunnen vervullen, staat hij 
regelmatig in verbinding met de vroegere secretaris Cymerman 
die over een grate ervaFing beschikt enbij de Poolse vereeni
ging z eer gezien is. In de omgeving van de waning staat het 
gezin Kulik gunstig bekend. 

Bijl. 
statuten 
ledenlijst. 

Schiedam 16-10-1946. 
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._,.- Raap 
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/ Sa sin 
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Linden van 

MAGER 
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MEULSTEE 
- Matuszewska 
_,.NAS~ 

NIJS 
P ".rcikowski 

OLC L.AK 
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LEDEN~IJST VAN DE POOLSE VERENIGING IN NEDERLAND 
naar de stand op 1 September l-48. 

vo orzitterJ secretaris J penningmeester en 5 .aorr,missar issen ) 
Onder de namen der leden, zijn die der echtgenoten vermeld) 

Wlodzimierz Feliks Aleksander Warschau 27-12-lSSS werktuigk.ingenieur Rotterdamsedijk 30El S.dam 
Marie Anne L mbertine Luik 20- S-183~ Feliks ,q 

Lodz 7~ 1-189 werktuigkundige P. Pot t erstr • 25a S.dam 
Anriigje . Papendrecht 21- 4-1898 Piotz Lublin 17--10-1894 kleermaker Korfmakerstr. 5lb R.dam 
Maria Cornelia Rotterdam 17- 3-1~98 Eugeniusz Tyflis 12- 5-1910 i n-·enieur Mathenesserlaan 411 R.dam 
Gerda Catharina A1k.maar 25- 3~1921 Josef Vilosai lt S-1915 metselaar .Afrikaanderplein ll H.dam 
Teofil Sloniny 2 10-1919 meelfabrikant Brielselaan )08 H. dam 
Wladislau :ORZORA 9- 4-1890 sc l:.cen"!aker ijrooswijk.seweg 143 R.dam 
Jacoba Ro tterdc:..m 2- 2-1909 Otylja Angelika zm,rierce 16-11-1886 gesch. v .H.J.Philip Oudaemstr . 5a R.dam 

Stanislawa Lodz 16- 2-1924 ?? Stationssingel 55c R.dam 
Alphonsus Rotterdam 6- 8-192 Eugenia 

Milatin- Star rell- 2-1923 ? [ Diergaardesingel 55b R.dam 
J ohannes 

Rotterdam~6- 2-191El kantoorbediende Jan 
Rotterdam 1- '9-192~ ?? Zwaerdecroonstr 3a R.dam 

Sophie Lodz 27- 5-1927 Wieslawa Wanda '\'J'arschau 5-ll-1923 serv.transk .H.v.H. Gaesbeekstr • 2la R.dam 
Maar ten Vlaardingen 27-12-1919 ? ? Petrus Arnoldus Rotterdam 28-, 4-1917 chauffeur AEgidiusstraat 37a R.dam 
Hedwig Gertrud Warlubi:an 3- 8-1919 Adrianus Marie Rotterdam 10- 2-1919 chauffeur Crooswykseweg 133 R.dam 
Leokadja il/arschau 1El- l -1919 

Fra.nselaan 226b 
Hubertus Franciscus Eindhoven 16- 4-1915 ? : 

R.dam .__ Bronislawa 
Ro~terdam 2- 9-1917 Honorata DombraNa J-11-1906 '?'? Kokerstraat 3b R,dam 

Ludovicus Rot t erdam 2-1 -1907 Eduard 
Warschau 22- El-1El96 beed. translateur Vlietl<~.an 31 R.dam 

Jansje ( COnC1i0>ine) Culemborg . 5;..12-1904 Alfons 
Lodz lEl- El-:1~96. autospuiter Ebenhaeserstraat 123 a R.dam 

Adriana 
Rotterde.m 30-l0-lg9g Malgorzat~ Rozalja 
Gdingen-Kilau 17- 1-1931 bij van Nelle R.dam v. Mekerenstraat 54 R.dam 

Arie 
Rotterdam 17- 5-1925 automonteur Rotte+damsestr 4-Elb R.dam Helena 
Wlowzl'rawek 30- 9-1927 

Mathenesserstr 14 
Marinus Theodorus Rotterdam 4- 8-191q ?? 

R.dam Wladislowa 
Lazin 12-10-1924 Edith Ursula 

Konigs~usterhausen 24- 1-1925 ? ? Schiedamseiveg 39 R.dam Anthonie Gijsbertus Rotterdam 22- 3'-1919 Bruno 
Lodz 9- ti-1El95 bankwerker Engelsestr 37 R.dam 

Klazina (concubine) Rotterdam 14: 2-1El95 Arie 
Schiedam S-1920 ? '? Halleystraat S.dam 

Barbara 
Mogilno 16- 6-1924 Jan I.jsbrand 
Mynsherenland . 19- I.J.-1913 monteur Adrianastraat 104-b R.dam Gertruda 
Oszowa 5- 1-1922 Moszesz Lewek 
Jawoszno 15- g-1905 ban1~:werker 16hovensekade 243 R.dam 

Anetta 
Rotterdam 5 ... WH90El Aloisi us Alexander Zi.volle 10- .1-1923 stud. Rochussenstraat 223a R.dam Johannes Josephus Heusden lS- 2-1920 mach. banbrerker Paradijslaan 31a R.dam 

Helena 
Stykmv El- 9-1922 Frederik Nicolaas 
Rotterdam 26- 5-1921 kantoorbeo .• · Willebrordusstr 105a R.dam Leokadie 
Lodz 29- 3-1922 Agnieaka 
Krotfszyn 15- 1-1920 Hooglandstraat 1El4b R. dam Cornelia A~nianus 
Zier kzee 15- 7-1919 kapper Alfred Carl Paul 
Buitenzorg 25-10-1911 ? ? Bonkerslootstr.2Ela R.dam Barbara Maria Hedwig 
Warschau 26-11-1922 · Wladisla 
Pultusk 28- 7-1El97 horlogemaker J.v.Avennestr 19a R.dam LeonardaGeertruidaRosaliaHendrikat-faria Vught 21- 5-1904. Gerneaus Marimus 
Schiedam 21-12-1922 ?? Eendr. chtstraat 52b S.darn 

Janina 
Slochhemsalze 15- 2-1921 Olga 
Plos;iczno 12-11-1913 ? ? Bajonetstr 6Elb R. dam 

Arie 
lt 7-1920 '?? Teylerstraat 7 S.dam 

Schiedam Elzbieta 
Lodz 7-1920 ''ll" di 3lP.v; 
Warschau 27- 9-1El97 ;;:~ore! :J"erker Ant. Muysstraat 30a S.dam 

Aal-:~e 
Schiedam 1~- 6-1~02 Wladisle.us 
Pabianiese 2 -1~-1 o!~ af'g. onbekend waarheen Vinke nstraat 116. R.dam 

Zenon'l 
Pabianiese 2 -11-1917 

pools 
bell. 
poo s 
pools 
pools 
pools 
pools 
pools 
pools 
pools 
pools 
pools 
ned . 

ned . 
ned . 
ned 
ned • 
ned . 
ned. 
ned. 
ned . 
ned. 
Btaat l. 
ned. 
ned ... 

' / ned. I 
ned.' 
ned. 

ned. 
pools 
ned. 
Duits. 
?? 
pools 
ned. 

I~ po ols 
ned. 
n 
pools /Ail 
ned. 
pools 
ned. 
ned.-c ') ~-

staatl. 
ned. 
staatl. 
pools 
pools 
?? 
? [ 
staatl. 
med. 
staatl .• 
staatl. 
ned. 
ned.ond. 
ned.ond. 
pools 
pools 
ned. 
ned. 
pools 
ned. -
ned. 
staatl. 
staatl. 
pools 
pools 



.--RZADKHlA 
...- Draai van der 
.........- RING LEVER 
.,..-- Habrat 
,......-sarnecki 

Zant va·1 1 t 
:__. SCHOLTE 
__.. Szubert 
_ TEeJLAU 
........- TEEU'\'IEN 

Del ega 
_.---- WAL van der 
,-_ Pyz · 
"WASILENKO 
...-. Drijver den 
VWESDORP 
-- Moskalszukova 
,-ZEEUW de 

:::.,.. Grzelak 
_ ziARKOWSKI 
/ Fonk 

Jan 
Adriana 
Jan Arie 
Stephania Maria . 
Plotz Walerian 
Wilhelmia 
AloisiUB Antonius 
St'1_nis lawa 
lYial'l e 
Pi eter· 
B r oni s la-~va 
J. 
Celina 
Gregor 
Grietje 
Joost 
Joanna Aemilia 
Pieter 
Cecylia 
Wladislau 
Catharina Cornelia 

Posen 
Ro tterdam 
Rotterdam 
Krasnow 
Lawi ercie 
Rotterdam 
Rotterdam 
Wilgien 
Mosef 
Rott erdam 
Brezoza 
Rotterdam 
Chaulnes 
Radomsk 
Rot t erdam 
Rotterdam 
Borzecin 
Rotterdam 
Zgierz 
Warschau 
R.dam 

31- 1-11590 
27- 4-11598 
30- 7-1921 
19-10-1923 
25-11-1~156 
9- 7-1~92 

30-10-1903 
25- 2-1915 
22- 7-1922 
13-10-19115 
4- 15...;1921 

26-12-1920 
24- 5-1924 
24-6 -1903 
29- 1-1910 
29-12-1920 
17- 6-1923 
29- 7-1913 
11- 3-1914 
24-12-11596 
20- 3-1900 

t £.pytrep. 

bdri j fs1eider 

bank1,1rerker 
chauffeur 

'?? 

monteur 

exp.kn. 

? 
winkelier 

Rusthoflaan 27 R. dam 

R. daB 

LieveVerschuierstr 27 R.dam 

W.v.Hillegaersbergstr 121 R.dam 

Persoonshaven 147b R.d~~ 
v . Harenstraat 54 R.dam 

A¥~ersdykstr 115 R.dam 

Sleghekstr 7 R.dam 

Heer Nico1aass tr 2lb R.dam 

Volmar~nstraat 100 R.dam 

Grote Visserystraat 37b R.dam 

Voorts zijn de navolgende personen, , "\vier personalia ·niet ge?ontro1eerd konden worden, lid van de Poolse vereniging. 

Calkosinska 
...-J . Cieslak-:: Cia~I"'K 
./" Obi ega :; o bi e 9 lo 
..-K . v.d. Es-Jaskiel 
r D. v. Gils " 
Y. M. Gor zynski ..,. 
_......A . v ~d. Heyde v 
~ ·Krolka-Jadwiga 

• Kuyper 
A. Pakosz 

./E. v: S"traa1en 
__, K. Usbanski 

~L. Vat 
M. Von

1
s 

Bankastraat 49 
Banl{astraa t L~9 
liankastraat 49 
Juliana v. Stolbergstr • 
Boezemsingell22 a 
Leeuwerikstraat 6 
Stryensestraat 93a 
Emmakade 119 "' 
West 207 
Bor\veg 1 
de Sillestraat 154 
Nieuwewegje 1 
Pr.Hendrikstr 11 
2e.v.LeydeGaelstr 142 

Den Haag. 
ben Haag· 
Den Haag · 

141 Slikkerveer. 
Rotterdam 
Lei den 
Rotterdam 
Eodegraven •. .;;; v. Dyk -{ K1·"" l C\ k) 
Dordrecht . = G. l<~.~yt>er-s 
Den Haag· 
Den H.aag · 
Oostvoorne 
Barendrecht 
V1aardingen :: Vo hs- LK i nh ak j 1'1. 

pools 
pools 
ned . 
ned . 
pools 
pools 
ned. 
ned . 
pools 
ned • 
ned. 
ned. 
?? 
pools 
· ned • 
~'1Ccl. 
staatl . 
ned. 
?? 
pools 
pool,s 



{ 

STATUTEN VAN DE POOLSE VERENIGING I N NEDERLAND. 

-----------------------------------------------
A. NAAM EN ZETEL. 

Art. 1. De landelijke vereniging van Polen verblijf houdende 
in Nederland g~naamd PQOLS HUIS (OGNIDSKO POLSKIE) 
is gevestigd teRotterdam aan de Boezemsingel 50. 

B. DOEL EN MI DDELEN 

Art. 2. De vereniging stelt zich ten doel, geestelijke geligieuze 
morele en cul t urele hulp aan haar leden te verlenen. 

Art. 3· De vereniging tracht haar doel te bereiken langs 
wettelijke weg. 

a. De vereniging tracht een band te scheppen tuss~n de in 
Nederland woonachtige pe:rsonen van Po olse nationaliteit 
om hun saamhorigheidsgevoel en zedelijk ieven ten aan
zien van de gemeenschap te bevorderen. 

b. ~ Avond- of dagontspanningen te beleggen, w.o. muziek, 
zang, voor<iracht, toneml, literatuur, excursies en het 
doceren van cursussen in de Poolse taal. 

c. Het kerkelijk leven van haar leden te.bevorderert. 
d.· De belangen en goede naam van haar leden te verdedigen. 

Ct. HE'n. LIDMAATSCHAP 

Art. 4. 
a. 

b. 

c. 

d. 
e. 
f. 

Art.5. 

A/ 
b. 
c. 

Leden van de vereniging kunnen Z~Jn; 
Personen van oeide geslachten van Poolse nationaliteit 
en afkomst. 
Personen van andere nationaliteit dan de Poolse b.v. 
gehuwd met Poolse man of vrouw. 
Personen, die zich bijzonder vefdienstelijk hebben 
gemaakt in de vriendschapsbetrekkingen tussen Polen ·en 
Nederland, kunnen benoemd worden tot ere-leden van de 
vereniging. 
gewone leden • 

. algeme leden. 
symp.athiserende leden. 

MEN WORDT LID VAN DE VERENIGING 

door zich aan t ( sluiten bij de Pomlse vereniging. 
door zich aan te melden bij hetbestuur als algemeen lid. 
het sympathiserend lidmaatschap \vordt verkregen door 
introductie. · 

Art. 6. HET LIDMAATSCHAP EINDIGT 

a. door overlijden. 
b. door opzegging. 
c. door royement. 

Personen, geroyeerd wegens handelingen tegen de statuten 
van de vereniging of handelende in strijd met het 
algemeen belang. 
Zij hebben be.:r;oep op de algemene vergadering. 



. D. VAN BET BESTUUR 

Art . 7. 
a . 

b . 

c . 

e. 

f. 

g . 

h . 

i. 

Het verenigingsbestuur bestaat uit minstens 5 leden 
een voorzit t er , secretaris, penningmeester en minstens 
twee commissarissen , die evtl. overige fun cties 
waarnemen. 
alle bestuuders moeten in deze lfde plaat s of omgeving 
woonachtig zi j n . 
Voorzi tter, secretaris en pen~ingmeester worden in 
fun c t i e gekozen . 
Cahdida t en voo r het verenigingsbes t uur moe ten worden 
opgegeven minstens 4 weken voor de laar vergadering . 
I n t ussentijdse ~acature s zijn commi ssari ssen plaats
vervangers. 
De best uurswi sseling heeft pl aa ts, direct nadat he t 
ni euwe best uur is gekozen. 
De overgave der bes cheiden ges chiedt i n de eers tvolgen
de be stuursver gadering , welke wordt bi jgewoo nd door 
mins tens de helft p l us een van he t aftredende bes tuur. 
He t vereni ging sbestuur onder houdt een a l gemee n leden
regis t er . 
Het ver eniging sbestuur vergader t zo dikwij l s a ls het 
dat nodig acht, doch mins tens eenmaa l per 2 ma~nden, 
op een door het bestuur vast t e s tellen datum. 
Telken jare wordt op de j aarvergadering een kajfcontrole-
0nmmi ssie benoemd, bi j voorkeur uit leden, woonachtig 
i n de pl aat s waar het ve~enigingsbestuur gevestigd ms • 

E. VAN DE GELDEN 

Art. ~. De i nkomsten van de wereHiging bestaan uit: 
a. contributie van leden 
b. ,, ,, algemene leden 
c. 
d. 

' J evtl. 
,, sympathiserende leden . 

bat en. 

F. VAN DE ALGEMENE VERGADERING 

Art. 9. De vereniging houdt elk jaar haar jaarvergadering. 
De ~aarvergadering behandelt het door het verenigings
bestuur gegeven jaarrapport en verder de door de leden 
op de beschrijving sbrief gebrachte punten. Over a11e 
behandelde punten wordt gestemd. A11e 1eden zijn tot 
stemmen gerechtigd, mits aam·1ezig op de jaarvergadering. 

G. VAN DE STATUTEN 

Art.10.Wijzigingen en toevo~gingen in de verenigingsstatuten 
zijn overge1aten aan de jaarvergadering en treden niet 
in werking, alvorens daarop de Konink1ijke goedkeuring 
verkregen. In ·zaken waarin deze stamuten niet voorzien 
bes1ist het verenigingsbestuur met verantwoording aan 
de jaarvergadering. 

H. DUUR DER VERENIGING EN LIQUIDATIE 
Art.ll. De vereniging is aangegaan voor de duur van 29 jaren, 

te rekenen van de dag harer oprichting, 1 September1948 
Bij het verstrijken van genoemd tijdvak wordt de vereni
ging · opnieuw aangelegd voor de tijd van 21 jaren, a1dus 
eindigende 31 Augustus 199 ~. 



.. 
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Art .l~. Tot ontbinding der vereniging kan slechts ~vorden 
overgegaan, ~ranneer de vereniging daal t tot minder 
dan 20 leden. 

de 
Art.13. Bij de liquidatie vervallen bescheiden der vereniging 

aan de Poolse legatie in Nederland , na vooraf te heb:e 
~en voldaan· aan de bepalingen van het Burgerlijk 
Wetboek. 

' Art.l4. Van het boekjaar. 
Het verenigingsjaar loopt van l Januari tot 31 
December. 

I 
I 

I 



.. 

11 September 8 

G E HE I M. 

Ledea Poolse Verenising. 

Hiermede heb !k de eer U te berichten, dat 
nit betrouwbare bron m!j het bericht beretkte~ dat op 
Zaterdag 28 Augustus 1948 in het gebouw "De Amstelbron" 
te Schiedam een besloten vergadering heart plaate ee~ 
vonden van de Poolse verenig1ng. 

De vergadering had ten doel, tot de samen
stell1Jl8 van een n1euw bestuur te komen. 

· Door de voorzitter werd medegedeeld, dat 
de tegenwoord1ge secretaris .& CYMEED~AW. door werkzae.m
heden gedwo:ngen was zljn functie neer te leggen. 

merna ward overgegaan tot verkiezing van 
een nieuw bestuur, waarin de volgende personen uit Rot• 
terdam ~kozen warden: 
PenninBIIleester: P. KOZIK, Kortmakerstraat 51 b, 
!.eden: E. DOBROWOLSKI, D'athenesserlaan 4U, 

H. GUOLA, Afrikaanderplein 11, 
T. ;r. SONINA, Brial.selaan 308, 
w. WOiqiECHOv.GKI, O:rooswijkseweg 14_3iliaR!I!i!e!l!!!!-!!l!m 
Mevr. Noff Otylla, OUdaenstraat 5_, ... _ 

Ik moge U verzoeken mij te w1llen doen be
richt9D. ltetgeen U bekend is, c .q . na onderzoek bekend 
mocht worden, nopens de politieke aetiv1te1ten van bo
vengenoemde personen, welke zitting hebben genomen in 
bet nieuwe bestuur . 

I ' 

HE'.r HOOJ!D VAN DE CENTBAI.E 
VJILIGHEIDSDilllNS'l', 

Namens deze , 

Aan de Heer Hoo~commtasaris van Po11t1e 
te L . L. van I.aere. 
ll 0 T 'l' J: R D A II. 
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106/48. 
50..8-1948. 

Besloten versadering Poolse Vereniging. 

11 September e 

Onder verwijzing naar Ul schr1jven No . 106/48 d .d . 30-8-1946 
betxeffende het in margine wrmelde onderwerp. heb ik de eer U mede te de
len. dat ik het zaer op prijs stel 'deza gegeveus van U te hebben ontvanaen. 

Indien het JaOgelijk is , zou ik gaame wn U een opgave ont
wngea betrettende de personalia van de personen welk:e de h1erboven be
doelde Wrf!llder1ng hebben bijg'ewoond , terwijl ik U te'Vens moge verzoeken , 
lllij in kennle te doen stellen met de politieke orientering, verbindingen 
en verdere van belang zijnde gegevens nopens F. ~IKi Paulus Pottar-
straat 25 a te Uwmt. -

BET HOOFD VAN DE CENTF..ALE 
VEILIGHEIDSDIENST , 

Namens deze , 
As.n de Beer Commissaris van Politis 

te 
S CHI EDAM. 
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GEME ENTEPOLITI E SCHIEDAM 

DOSS.: 

No. 
TYP.: 

P. I . D. 
106/48 
St/vD SCHIEDAM, 3 ~rstus · 19tl~4 

Volgr 

' I 

Aan de Heer Hoofd van de Centrale Vei~i~~fi~1:§.•enst 
I 

1 s-Gravenhag~ . , ,---~-- "/..__. , 
y~ 3 b c9 

ONDERWERP : Verslag van de besloton vergadering van de 
BIJLAGEN : Poo l se vereniging . 
ANTWOORD OP : 

Ik heb de eer UEJ. hierbij een verslag tQ 
doen toekomon van de besloten vergadering van de 
Poolse voreniging, gehouden op Zaterdag 28 Aub~stus 
1948 i n go.bouw 11De Amstelbron" te Schic&'am. 

De Commi ssaris van Poli tic . 



p.r.D. No. 106/48. 

Politic Schiedam: 

Verslag van de besloten vergadering van de Poolse Vereni ging , 

gehouden op Zaterdag 28 Augustus 1948 in gebouw "De Amstclbron" t e 

Schiedam. 
-.-o-.-o-o-o-

-De vergadoring v7erd bezocht door on _,eveer 50 personen, die allen, 
blijkens de ledenlijst, lid van de vcreniging zijn. OngQveer de helft 
van het aantal personen waren Nederlanders, die met Polen wijn gehuwd. 
De vergadering had ten doel een nieuw bestuur samen t e stellen. Er werd 
gesproken in de Poolse taal, waarna de sprakers het gesprokene in de 
Nederlandse taal herhaalden. 

~ Te omstreeks 20.30 uur opende dEil voorzitter W. F.A . LAZAREW, geboren te 
Warschau 27.12.1888 , wonende aan de Rotterdamsedijk 308 te Schiedam, de 
vergadering en zeide dat de tegenwoordige secretaris E. CTI[EIDlAN door 

' werkzaamheden gedwongen was zijn functie neer te leg5en. Hierna gaf 
E. Cymerman .een uiteenzetting waarom hij genomzaakt was zijn func t ie 
near te leggen. Tevens gaf hij een verklaring over he t doel van de 
vereniging, zeals dit is. ~?amengevat in de artik elen 2 on 3 van de 
Statuten van de Poolse vereniging. 
Hierna werd overg egaan tot verkiezing van een nieuw bestm. r, dat als 
~£~ volgt word samcngesteld. 
Voo2'zitter: W.F.A. Lazarew, Rotterdamsedijk 308 Schiedam. 

I Socrotaris: F. Kulik, Paulus Pot "orstraat 25a Schiedam . 
I Penningmeester: P. Kozik, Korfmakerstraat 5lb Rotterdam . 
f Leden: E. Dobrowolski, 1\!Iathenesserlaan 411 Rotterdam 
I H. Gdula, Afrikaanderplein 11 Rot erdam 
I T.J. Sonina, Brielsolaan 308 Rotterdam 
: W. Woiciochowski, Crooswijkseweg 143a Rotterdam 

] evr. Neff Otylia 9 Oudaenstraat 5 .Rotterdam 
De vergadering had geen politiek karakter en is zeer ordolijk verlopen. 
De avond word gevuld met muziek en dans. 

In oen gesprek dat rapporteur voerde met de scheidende secretaris, 
E. Cymerman, over de economische to estanden in Polen, ward hij gewaar 
dat Cymerman sympathiseert met Rusland en de co~.unistische politiek 
goed g ezind is. 
Cymorman verklaarde, dat de opbouw in Polen veel sheller gaat dan in 
l~ederland, omdat Polen zijn eigen grondstoffen voortbrengt en niet af
hankelijk is van een Marshall plan. Wij, Nederlanders, waren geheel 
afhankelijk van Engeland en ./l,merika. Het was in de geschied•nis nog nooit 
voorgekomen dat Nederland schulden had aan Polen, nu was dit wel het geval. 
Cymwrman zeide voorts,dat b.et zeer logisch was dat do politiek van 
Polen zich richtte naar Rusland, omdat OostTEuropa gescheiden is van 
",7est-Europa. Dat de Russische sfeor in Polen merkbaar was, noemde spreker 
absoluut onjuist. Hij was pas drie weken terug van een reis naar Polen 
en had van de aanwezigheid van een Russische be~etting totaal niets 
gemerkt . Integendeel, zo zeide hij, de Polen zijn baas in eigen huis . 
E. Cymerman woont reeds on.;eveer 30 jaar in JTcaderland. Hij is ..g-escheiden 

'/-- doch leoft in concubinaat. Hij is genaamd: Eduard CYHEREAlif , geb . Warschau 
f 22-8-96, beeedigd translateur. Zijn concubine is genaamd: Jansje EIJ ILENBURG 

geboren Culemborg 5-12-04. Beiden wonen aan de Vliatlaah 31 te Rotterdam . 
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