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No: 252.- DIENSTGEHEIM.-

Onde.rwerp:"Twee Poolse kadetten gedeserteerd 

Y.§Y! Pools Opleidingsschip".-

Bijlagen : één.-

AA N: H.-!.�.B.- en g.c.

v A N: W.-

5 Juli 1952.-

Hierbijgaand gelieve U aan te treffen, een 

o pgeplakt bericht uit de "Gazet van Antwerpen" van Vrijdag,

4 Juli 1952, betreffende bovenvermeld onderwerp, na.ar de in

houd waarvan ik U moge ve.rwij zen.-

Twe,e Poolse kadetten 
ontvluchten schoolschip 
Twee 19-jarige Poolse kadet-

ten van het schoolschip « :Dar
"\Vomorza > deserteerden Donder
dag te Genua van hw1 schip en 
verzochten de havenoverheden om 
poljtiek asyl. 

De kadetten kwamen op 28 
JunL te Genua toe aan boord van 
het opleidingsschip, dat een oefen
tocht maakt van vier maanden. 

•Het schip moest Donderdagavond 
'naar Malta vertrekken. De jon
ge mannen verklaarden, dat zli 
niet naar Polen wensten terug 
te keren wegens de ergerlijke 
door Russische overheden gekon
troleerde politieke toestand. 

Zij verklaarden ook, dat aan 
1 boord van het scho<;>lschip een 

1 
Russische politieke commissaris 
was, om de 115 kadetten te be
letten het schip te verlaten. 

De "GAZET VAN ANTWERPEN" 

van Vrijdag, 4 Juli 1952.-
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RAPPORT VAN KE 

AAN HC 

No.: 5298 

J3etr.: POOLSE VISSERS TE IJMUIDEN• 

Typ.Do 

• 

9.�J ""---, 
- 5"�--- tfl /IJ 1, ""'"";-1 ..., _ ;  ---f/1/ 

Uit betrouwbare bron werd vernomen, dat zioh thans aan boord van 
ieder Pools vissersvaartuig in IJmuiden J man van de U.B. bevinden. 
Voorheen was er maar ��n U.B. man aan bood van ieder schip, doch 
als veiligheidsmaatregel - ter voorkoming dat schepelingen met het 
schip de wijk nemen(?) - heeft men hun aantal thans uitgebreid. 

KB, 10 Juni 1952 

VRIJ VOOR ACTf E 
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Onr. erw�: Filmvertoninp- in r18 Tl'tA lia S011on-v1:mre, :)r'3A8P-Rp:-:tr. 
50 te I.Jm1üd1=m ori 1 r�ei 195? onvPrende 

AenweziR: 

van te IJmuiden 1 i.ggende Po 1se v,isc;P-rsscl epen. 
11/..1$.!. /

Onp.:eveer 40 Polen. . 0 
tJ � i:· . ..... �2..JP- 6J• : 1 15 MEt 1952, 

4 onbe1{ende 'len. d c:?/'� 

1

. -. . ....... .

--.J;: �2Jl'" ACD/ / stf/y'.3 
Te om,=;treeks {6' nur ,Nerd de 1)ijeenkórn$t�geopend. ra

aat door 4 Poolse opvarennBn �et woorn wer� gevoerd, bev,on 
men met de vertoi'nine van de Poolse film 111 :·ei" .. T)e j_n
houd bestond uit de verton:i.ng van rlf.l, 1 Vei l)etop-inrr 195? r
op het·�ode Plein te ,�akou. De filM werd bescl'tikbaar pe
steld döor de Por)lAe LegRtie en werd 1)ezorgd T!let de auto 

_

J 
gekenmerkt C .D. 242.

Te omstreAks 1B.15 1n1r werd de bijeenko�st gesloten. 

jÜJTTREKSEL 

'' Uit:Db /'{'{ C:> 

'1 :.:�;:,� �: i 2. 

Dat., ib/ i.-S' " 
Par.: ·� 
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A�: K.E.B. 
Van: HO (-OVV V) 

No. : 138145 

�etr.: lnlicht�ngen van 
Roois zeeman.-

.<t�\ 
'' 

·� �;,;.v:an de Poolse zeeman nENES, .Àntonie, geboren te
�1,o\todY op 17 Augustus 1933, die in Jiaa:t jl. te Hamburg
va.nAlet Poolse a.s. "Koaciuoko0 deserteerde en illegaal
de NadeI"landse grens overschreed," werden bij verhoor de
Noleende inlichtingen verkregen,

I. Ervaringen van betrokkene op het a.s. n1eoaciuskd�
a. •. Betrokkene monsterde op 22 Augu.st:ue l95J. a:"ls mees-

boy aan op �oor.noemd schip ( te Gdynia.). H:i.j heeft 
met dit schip één rei� gemaakt van Gdynia naar.de 
Chinese Volksrepubliek en vandaar naar ,Hamburg. 
In de Chinese haven· Ghiwangtao, hierna te n.oemen, 
monsterde hij�over ale �ichtmatroos. 

b. Voor de aanvang van de reia naar China werden �e
Gdyni� en te Danzi:g o.a. in het s.s. "J\oeciuako"
geladen:

ien groot aantal metaien buizen van ongeveer 
5 �h 8 meter lengte, vermoedeli,jlè bestemd vo.or 
waterleiding. 
Enige-honderden kietèn van verschillende afmetin
gen en zonder opschriften. Een aantal dezer kie
t�n, die volgens l5etrqkkene van geen groot gewicht 
waFen, wàren geheel omkleed mèt stof en werden 
zeer·-voor.zjchtîg behandeld. De'inhoud van deze 
kieten was aan hem niet beleend, doch hiJ had ver
nomen, dat zich hie�in schrij:fmachines bevondep. 
Verder had hi� vernome�, aat deze kisten uit 
Tsjecho-dlowa.kije afkomstig waren. 

' . 

aantal vaten cement (.Betrok_kenc wist niet
groot dit aantal was). ' 

stoomlocomotieven voor spoor en 
renwagonà. 

o. Op 12 October l95i vertrok het s.-s. 11Koac1.uako 11 van
Gdynia. Op 14 Octobér- 1951 passeerde dit schl.1) het
Xielerléanaal en arriveerde omstreeks begin November
195i te Durazz� {Albanië). In �ura.zzo war.den de twee
loc�motieven en de 28 (?) goederenwagons, .vermeld on-

_der b., gelost. Het s.s, ''Kosciusk;o 11 verbleef 2 à 3 
· dagen 9p de rede van Dw:·azzo.

d. Van Dûrazlï;o vertrok het a.s. "Koaciusko" via Istanbul
:na.ar de Roemeense h�v.en Constantza.
In deze haven we�den in het schip geladen:
lo. 0�geteer 500 kisten van de navolgende afmetingen:

BO cm. x 80 cm. x 80 cm. 
Deze kisten, die voor kisten.van dergelijke af
metingen zwaar wogen, hadden alle in de Tsjechisch 
taal gestelde ;nnschrifton en merken. VP.rdèr waren 
z.1. � oo·rzie1 ·o .1et zg. gla.steken. Be ... ·o ene 

, w-eet niet, welke inhoua. deze ki�ten l1adden. 
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2e. Een aantal autobanden, voor zover betrokkene kon 
waarnemen, van geen bijzonttere co)latruoti·e. Jiuste 
aantàl onbekend. Het s.a. "Koac1uskp" vsrbLeef 
ongeveer é�n week in de haven v.an Oonstantza. In· 
deze haven werd 'niets ui·i; het ac�i:p geloàt. 

e. Van Conatantza vertrok het a.s. "Kosciueko" in do
tweade helft van November 195.1 via l'otanbul, Po'l't Said
en Colombo (waar het proviandeerde) naar Singapore.
In deze laatste h��en werd de :raäib-inetallatie (zende·
van het schip gêrepareerd.
Van Singapore ver;t:r·ok het sc}').ip naar s.janghai, waar
het schip omstreeks l Jan�ari 1952 arriveerde. In deze
laatste bav.en verbleé� het a�hip twee dagen, doch hier
werd niets geladen of gelost.
V.an ö jangha.i 'vertrok het schip naar de iïa,,.en 110hi!i'1ang
tao 11 ( Chinese Volksre-publiek). In deze laatste haven w
werd de gehele lading van het ech1p gelost • .
Van Chiwangtao ver.trok het ecb.ip naar de in de omgevini
hiervan gelegen Chinese ha.ven Shi.f�u of Chifoe (phone
tiach gespeld), alwaar ongCJVeer 2.000 ton nootjes
(Yermoedeli�k sojabonen) werden geladen, bestemd voor
Gdynia.
In Chiwangtao deaerteerde'een Pools lid van de 'beman
ning van het schip. Volgena betl;'okkene i:s zucht naar
avontuur waarechijnlijk de oorzaak van deze desertie.
Verder werden in deze haven ongeveer 5 Chinese leden
der· bemanni:ng van het s .s. "Koeciusli::o'' (machinekamer
personeel) v�rvangen door 3 and�re Chinezen (zie t.a.v
de samenstelling yan de bemanni.µg van het schip het,
hierna onder 'III. gestelde)·.
Verder werden te Shi:f'tu of Chi'foe ingescheept 11 pas
sagiers (Chi�ezen), met bestemming Shangha�.
Van Shittu of Chifoe vertrok het schip naar Shanghai,
waar voormelde passag:j;ers \1erden ontscheept. Na twee
dagen vertrok het �c;hip van Shanghai; waar biets ge
laden werd, via Singapore (waar werd gepro"1andeerd),
Suez en Port Said naar Casablanca, waar het omstreeks
begin Maart 1952 arriveerde •.

f. Iri Casablanca werden in biokk�n geperst stro of gras
en platte koeken (veim1oedelijk -veekoelcen) geladen.

g. Va.n Casablanca vertrok het schip naar Ilambu�g, waar
betrokkene, van het schip deserteerde.

IIl. Bijzonderheden betreffende d@ onder I. genoemde havens 
voor zover door betrokkene waareenomen: 
a. Durazzo:

Hier heeft betrokkene Rua�ieche ,militairen gezien,
echter niet in tro�penverband. Verder verklaart hij,
dat door de burger.bevolking hon�r werd geleden en
dat de inwoners van deze stad bij de .tin de haven
liggende buitènlandse sche_een �omen vragen om de
e.tèns1.•esten.

o. Constantza:
Tijdens het verblijf van het s.s. "Kosciuako" in deze
-':haven ( omstreeks begin November ,;J.951) zag betrokkene
aldaar zeer veel Russische militairen. �eerdere malen
zag ltLj Russische troepenafdelingen (infünterie) doör
de stad marche�en. Oo� z� hij afdelingen Russisch�
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vrou\en (in uniform) in d z tad. In h t bave � 
gebied ,;ar n veel Ruoai che of ic1 ren t hun ezin
n n ondergebracht. Bet�o ene had e ind:ntk, dat het 
gehele havengebied door Russische troepen aa omrin d. 
Van Roemeense havenarbeider had hij vernomen, dat 
voráohillende Russische regim nt n kort tevoren de in 
Oonstantza ale e�de Ru eieohe tr.oepen adden a gelost 
Voor zover aan betro ene bekend, aren deze Ruoeiaohe 
afdelingen hoofdza elij bewapend met auto atiac e 
handvuur apena (machinepi toien met tro.mmeia). 

c. Chiwa.ngta9.:
In deze haven werd aan de op�arenden van h t a.s.
°Ko.sciueko 11 door een vertegenwoor,diger van de Chinese
communistische zeeliedenorgani atie een i;nsigne uit e
reikt. Dit insigne was bedoeld om bij het passagier n
aan de wal gedragen te worden.
Betrokkene zag in deze baven ongeveer 50 nieuwe
vrachtauto's van een Tsjechisch fabricaat, te ieten
"Skoda" en �a. tra'' (?) • Vorder werd hot à • s. "Kosciu.sko
in de omgeving van de havens Chiwangtao en Shiftu of
Chifoe enige tijd door ee� ,Amerikaans vli�atuig gevolg
Betrokkene dacht, da� bierbij foto's van het schip
werden e;ema�kt.

d. Shanghaii
In deze haven mochten de opvarenden van het a.s.
»Kosciua�o" niet op eigen geleeenheid pasoagieren.
Als reden hiervan erd opgegeven, dat de stad onv ilig
werd gemaakt door ag nten van de nationalistische
regering. H t passagieren van de bemanning van voor
noemd schip geacb,iedde hier in groepjes onder leiding
van ve�t�genwoordi5era Yan Chinese coomunistische
jeugdorganisaties.

III. Samenstelling van de bemanning van het s,a. "ICosciusko'':;

a. De bemanning van dit schip bestond voor 1/4 A 1/5 uit
Chinese en Griekse communisten; voor de rest uit Polen
De Chinezen en Grieken monste�en op dezelfde voorwaar
den aan als de Polen. Hoe el zij geen bijzondere voor
rechten genieten, worden zij echter volgens betrokkene
beter behandeld dan de Poolse opvarenden. Vorenbedoeld
vreemdelingen worden niet afzonderlijk gelegerd.
Voorzover zij de Poolse taal, die de voertaal ia op
het schip, niet machtig zijn, geschieden de be�elen
opdrachten aàn hen in gebroken Engels, dnn wel met
ge brûikmaking van ge baren·�aal.
Volgens betro kene zijn op meerdere schepen van de
scheepvaartmaatschappij, waartoe het s.a. "koaciueko"
behoort, Griekse en Chinese communisten aangemonsterd.
De reden hiervan ie gelegen in de omet�digheid, dat
deze vreemdelingen door de Pool�e scheepvaartleiding
politiek betrouwbaarder worden geacht de.n de Poolse
zeelieden. Voor de Chinezen zou een regeling zijn ge
troffen, waardoor het voor hen moge1ijk is, het door
hen op Poolse schepen verdiende ioon naar China over
te maken.
Verd� valt te vermelden, dat vorenbedoelde Gri ken ert
Chinezen volgens betrokkene in de��� onder communis
tisch bewïnd vallende havena, welkë'cioor voorno md
schip werden aangedaan (zie onder I.) nimmer aan wal
gingen. Zi:j gav

o

n ale reden hiervoor op, dat zij een
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enkel .contact met de kapitalistische maateeha.ppij 
wensten te hebben. 

b. De "O�fic1er Kultu:17alno Osw±atowy" aan boord.va.4 het
e.a. "Koaciusko 11 ie genaamd;
Stanialaw GAYDA, o�d 51 à 32 jaar, 'Van Poolse nationa-

lït:ei t (zie ook hierna onder VI.b.). 
De·vertrouwensman van deze 9.K.O. ohder de bemanning 
va.� het schip is.geriaam�i 
J.ANKOWSKI, aaaistent-machiniet op net io'hip, die GAYDA 

voornoemd op de hoogte stelt va.n de 
ntemming onder de bemanning, bun uit
latingen e.d. 

Ten al;\D.zien van 6. GAYDA,verklaardé betrokkene dat, 
hoewel de functie van deze omva� het behartigen van 
sociale en cµl�urél:e helnngen van de opvarenden van 
�et schip, benevens de zorg voop hun pol�tieke scholin1 
zijn werkzaamheden in de praktijk uitsluitena bestondeJ 
uit het bespionneren van de bemanning en het ge�sn van 
poli�ieko scholing • 

Do0r betrokkene verschafte e eve s betreffende de te 
Wrzeszcz at· dadeel van Danzi ele erde militairen: 
In Wrzeazcz zijn enige duiàenden �oolee militairen gele
gerd. Deze miiitairen, die in kazernes ondergebracht zijn 
behoren tot de landmac·ht en ·bestaan uit infanterie en uit 
pànteertroepen. Het uniform der pap.tsertroepen, welke in 
Wrzeszcz gelegerd zijn, bestaat uit= donkergrijze uni.form 
met lange laarzen, �latte ronde grijze soldatenpet met 
klep. Op de voorkant""'Van deze pet een embleem, bestaande 
uit dè Poolse ad.elaar. Op de och ouders van het uniform 
zijn donkergrijze epauletten van dezelfde eto.f. 
'Het uniform. van d.e te Wrzeezcz gelegerde in:fanterie 'besta 
uit: de gewone �oolae groene eoldaten�iform, ronde platt, 

� eol�a.ten:petten van dezelfde kleur .w,et 1f'.Leppen, om de pet 
een rode band..

• ·-

OJ}merkfng: .Betrokkene lie�f't. slechts �i:u:ge weken te 'Danzig 
verbleven en h.eeft· zijn wetenschap over het 
vorenstaande verkregèn u.it -gesprekken me:t mili 
ta.iren, die hij aldaar ontmoet heeft. Betref
fende de legerplaatsen van voorme'id·e. militaire: 
en de aanwezigheid van' ander.e trqepen te Dà.Xrzi; 

· en te-Wz:zeszcz ±o hem niets oekand.
Vliegtuigmotorenf'abriek te BreSlàu. ' 
In Breslau,' waar betrokkene ongeveel'.' 6 ·maanden v:erbleven 
hee�t,'iä een zeer grote -fabr�ek, waar vliegtuigmotoren 
werden gemaakt. Deze fabriek ia geveetigcf'i.n de gebouwen 
·van een vr.oegere Duitse. mot·oren:t'abriek, welke .gebouwen.
�ijp gelegen in het Oóstelijke stadsgedeelte �an Breslau.
De Nederlan·dsa yertaling van de Poolse naam van dit stade
.eedeel ta :ts ''ijondenveld ". Mee;rdere gegevens bet:re'ffende
lî�t vorenstaand� waren aan betrokkene niet, �ekend.

' s 

VI •. Gegevens betretfénde betroltkene. 
a. Zoals in het begin ;qee ds vermeld, is betro'ltkene e.en

· zeeman van Poolse nat±onal:Ltei't, die te Hamburg van
h'et Poolse s .a. 11Kosciusko" deserteerde. "
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Betrokkene, die 18 jaar oud is, komt uit een Rooms
Katholiek gezin. Gedurende de laatste wereldoorlog 
vertoefde zijn vader, die monteur is van landbouwma
-0hines, in Duitse krijgsgevangenschap. In 1942 word 
betrokkene met zijn moeder an broer door de Duitsers 
naar Duitalal),d gedeporteerdl waar zij in diverse werk
ka.I:1pen 'Ver,blèv-en. In 1945 (.na de capitulatie van Duits
land) repatrieerden zij� naar Polen. 
Betrokkene heeft slechts 5 jaar lager onderwijs genoten, 

.n.l. van 194� tot 1950. Nadien waa hij gedurende onge
veer 6 maan.den werkzaam bij huizenaanbouw te Brealau. 
Op 23 April I951 werd hij alo l'eerling geplaatst op de 
�ee�aartschool voor de koopvaardij te Gdynia, waar hij 
opleiding geno_ot .totdat biJ op 22 Augustus 1951 aan
monsterde op liet s�s. l'Koaciu.sko". Betrokkene, aie een
gunstige indruk maakt, was bij het verhoor �eer bereid
willig doch kan hiteraard niet :veel bi,j.zonae:rhed-en ver
schaffen-. Voor de t:eden ;van zijn d-eser:t;iè verwijs ik 
naar het hierna onder b. gestelde. 

b. Reden der desei·tie van betrokkene:
�ijdens het ver.blijf van het a.s. "Kosciuako" in de
haven Conatrultza (zie onder I.d.) heeft betrokkene zich
in een ge;:;prelc met een Roemeensè bayenarbeidar ongtll+Stig
over de in Polen b.eerael;).de t,ocatanden uitgelaten •. Verder
heeft hij te�nover medeopvarenden critiek op het c-0mmu
niatisch� regiem geleverd •. Voorts heeft hiá tijd-ene de
thuisreis van het schip te Casablanca ruzie gehad met·
Chinese leden der bemanning. De reden hiervan was gele
gen in de omstandigheid., dat be�rokkene Rooms Katlioliek
was en een afbeelding'van de madonna boven zijn bed
had hangen. Het vorenstaande was aan de O.X.O. St. GAYD�
(zie onder III.b.) mede_gedèeld, c.q. door deze afgeluis
terd. Waar betrokkene .door medeopvarenden was gewaar
schuwd, dat St. GAYDA voornemens was hem bij aankomst
in Bolen te laten arreste�en, is betrokkéne te �ambu,rg
van het e. s. "Koa.ciusko., �deserteerd.
Betrokkene wilde trachten in Amerikaanse ·krijgsdienst
te komen.
Betrouwbaarheid van betrokkene en van de door hem
verschafte gegevens:

Kan dezerzijds niet worden beoordeeld.
·Betrokkene io op 29 Maart 1952 teruggeleid naar

Duitsland, alwaar hij zou trachten in het Amerikaanse leger 
te worden opgenomen. ' · 

Ik .moge b verzoeken;het bovens·l;aande aan "Clipper" 
en "Sardine" te willen berichten" 
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..... t\lm "V"'� 11 t loori.oht : ;1 oort 1952 
Ro.pPQrte_ur , : 
Van ne :tB h�t be:r1è,ht af'kOmrtt'-'S i Zie onaer 1. 
.Bctrou ibà� tiEJ! � van l\ot Ptiricht : Zio onG1e� fil 

et.r:>uwbo�r :oid von (Je be.rio ltêevor ! t.110 onaer VI!
el "o acti<�s 11�rden on'aorJ�omen · : .,oeµe 
ot �ke 1nst�t-it:2.e 1 s �� sa..rnengerrerkt : • �.n.1.u. -umstcli<lcun en ,,.. ... 

\ \ l :letuwe '5cn.ans. 
· 

--�----------------�----�---------�-------------��"-�--�----��----------------

\ \ . 
--=:;.:,..;c=ir .... m ool so scneopvtîo.rt op CbinP: o.a, 

·\ 

• 

I. Op 25 uaart 1951 bevcnG zich to N1euwfJ Seht·ns een 2eC'ltïS\l'l van 
Pco1se .nut:1011oli.tci t, �1e ç,p � Moo.rt 1952 te .Iemburi W?,9 gede
aert ern ven b.�t oolse s. s. n Ko!ciusko 1, 

Deze zecnian,die 't,lit :L\.t1tcnd óe lJoolso ta.,..1. sprak en VE'lt-GtOJ'ld, ia 
de�erE1jûs 1n somenwcrld.qg mot Y.�.R.ï.O.-J\mstol'dátlmet è.GhUlp 
Vàr� ee� ools. tolll ;;,lehoortt. . . 
l� bil d\t V• r}lo r yo;r: <y.:,e en ael'!'€'1reps, .. v:elJ;;t V3!l belan nnl'.'yn 
VöOl' !!Q!?.t'G •• -.ti.L}b

.: .te •s •. urq.vennf!f!c, ë:l.10 do;3_r, • 1..H.1.o.-
Amst0ntTW op ae "VfLOO' o.2z0 ä:lef.}at v001·n��cnrovon w1Jze �-m 'fs#rst• 
, Ct,1Ge"lldc in.utrm�ie i:'l'êt;rlE ::iorteet't'i. 

1I. Lt>V i,iç en ;irm bcgich't .ovt"...r o.n,jlot o� ·o!lciuslm: 
.@:• �r.j.chtcrevvr monsterde op 22"e- • §1 áls mess-boy: aan __op voor

noêlrtä schip. (to Gdyn.tu). ltij b.eQft oet a:.t schip lltJn rei� 
c:-mnakt �an Gdt.n1a na':ll' a<) Ohino�e Volksrer;JUbl1etr en �vimd !lI" 

naat- Ju blll1'B• !tl de Chinese naven Cb.1n-angtao, ll1e:r.na te noe
men, monste1-de. hij ov-r als l1eht-matr�oo. 

ll, Voor do -ao.n�ung va.11 da 1_.,eis naarDb1na werden te �yriia en to
Danzi:.. o.a. in het s. s. ·r\..Oscinokou gol!.\don : 
l!l.· 

�-

Ben, �ot aoi'ltël ar.oetsl�,n buizen varJ o�eveer 5 h 8 meter 
ltJègts. verm9sdell.3.l.) bestemd vo )r at\;rl�1d1ng� 
lnige Mnaerdên,lti.steo van �rschlllenäe af-m tirtE�n en zon
der oipJchr.iften. Pon mm.tal dc--er kisten• öi.e vol ens be-
+>1chtgavGW vnn geen gl.90Qt ,gewicht l'îuren� war.en geneel 014-
kleed mot stof'• on vél."den zeer w�rt1chti.g betiGJ1dclä; De 
inhoud van deze kisten·wu.s,ae.n be�iohttevcr niet�bckend 
doen hi� hrn1 VCJtnems13, liat i1oh hierin acbri jfroJJch1nru; bc
vonöen. verdor hr.� 111_.a vcr1.1omen, dat èk:.e �$ten Uit Tsje-
oh0-Slo-;;at1je :ài'kt>t:1Stlg troron. 

�- 'Een um)t!:11 vat.én cement. (Be�.icht..;evcx- <Wist n11;1t hoc groot 
dit eDntal �an.)

�. �et. stoemlocomo:t;.iovon _voor 01,o�r en 23( ï� i uod.fert'liwa.;ons 

- c. Op 12 October -
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c. Op 12 October 1951 vertrok het s. s. 11Koseiusko•1 van Gdynia. Op
14-10-•51 passeerde dit schip het Kielerkanaal en arriveerde om
streeks begin November 1951 te Durazzo.(Alban1ë)
In Durazzo werden de twee locomotieven en de 28 (?·,) 6oederenwa
gons, vermeld omer b., cJ.ost.
Het ss. 11K.osciusk·o 11 verbleef 2 �. 3 dagen op de :t-eèie van Durazzo.

d. Van Lura.zzo vertrok het ss. 11Kosciusko11 via Istanbul naar de Roe
meense h�ven Çonst�ritza.
In deze haven werden in het schip geladen:
le. · Ongeveer 500 kisten van de navolgende afmetingen:
- 8o cm� x 80 cm. :x: 80 cm.

Deze kisten, die voor kisten van dergelijke afmetingen zwaar
wogen, hadden alle in de Tsjechische taal gestelde opschrif
ten en merken. Verder waren zij voorzien van het z.g. glas
teken, t.w.

Berichtgever weet niet, welke inhoud deze kisten hadden • 
à• Een aantal autobanden, voor zover berichtgever kon waa.i:'!pemen, 

van geen b1jzondere constructie. Juiste getal onbekend. 
Het ss. rtKosciusko" verbleef ongcvoer één week 1n de ha�ren 
van Constantza. In deze haven werà niets u1t het schip eBlost 

�. Van vonstantza vertrok het ss."Kosciusko" in de tweede helft van 
November 1951 via Istanbul, Port Said en Colombo (waar het provi
andeerde) naar S1ngapore. In deze laatste haven werd àe radio-in
stallat;ie (zender) van het schip gerepareerd. 
Van Singapore vertrok het schip na.ar oja.n&hs.1, waar het schip om ... 
streeks 1 Januari 1952 arriveerde. In deze laatste haven verbleef 
het schip twee da�en, doch hier werd niets geladen of gelost. 
Ven Shangha.1 vertrok het schip naar de haven °Ch1wangtao 11 (c.;h1nese 
Volksrepubliek). ln deze laatste haven werd de gehele lening van 
het schip gelost. · 
Ven Chiwangtao vertrok het schip naar de in de omgeving hiervan 
gelegen Chinese haven Sh1ftu of Chii'oe (phonetisah gespeld), al
waar ongeveer 2.00v ton nootjes (vermoedelijk sojabonen) weraen 
geladen, bestemd voor Gdynia. 
In Chiwangtao deserteerde een Pools lid van de bemanning van het 
schip. Volgens bericntgever is zu�ht naar avontuur waarschijnlijk 
c1e oorzaak van deze desertie. Verder werden ln deze haven once
veer .5 Chinese leden der bemanning van het ss. "K.osc:ii.usko" (ma-, 
chinekamerpersoneel) vervangen door 3 andere Chinezen. (Zie t.��v. 
de samenstelling van de bemanning van het schip het hierna ond.er 
Il• g stelde. )
Verder werden te Shiftu of Ch1foe ingescheept 11 passagiers (Chi-
nezen), met bestemming Shanghai. 
Van Shiftu of Chifoe vertrok het schip naar Sha.ngha1, waar voor
melde passagiers werden ontscheept. Na twee da,;en vertrok het 
schip van Shanghal., waar niets geladen werd, via Singapore (waar 
werd .reproviandeerd). Suez en t'ort Saj_d naar Casablanca, waar 
het omstreeks begin Maart 1952 arriveerde. 

- r. In Casablanca -
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f. In Casablanca werden 1n blokken ieperst stroo of gras en plat
te koeken (vermoedelijk veekoeken )6el·aden.

g. Van Casablanca vertrok het schip naar Iiambltrg, waar bericht
gever, zoals onder I. vermeld, van het schip deser·teerde.

lil. Bijz,gnderheden betreffende de onder II, genoemde havens voor zover
door berichtgever waargenomen: 

.ä• Durazzo: 

Hier heeft berichtgever Russische militairen gezien, echter niet 
in troepenverband.
Verder verklaart bericlltgever, dat door de burgerbevolking honger 
werd geleden en dat de inwoners van deze stgd bij de in de haven
ligg�nde buitenlandse schepen �omen vragen om de etensresten. 

b. constantza:

Tijdens het verblijf van het s.s. 1'Kosciusko 11 in deze ha.ven (om
streeks begin November 1951) zag bericht6ever aldaar zeer veel 
Russische m1li tairer" Meerdere malen zag hij Russische troepenaf
delfngen (infa.n terie) door de stad marcheren. Ook zag hij afde
lingen Russische vrouwen (in uniform) in deze stad. In het haven
gebied waren veel Russische of�1oieren met hun gezinnen onderge
br�cht. Berichtgeve1• had de indruk, dat het ge 1ele havengebied
door Russische troepen was omringd. 
Van Roemeense ho.ven arbeiders had hij vernomen, dat verschil.lende 
Russische Regimenten kort tevoren de in .àe!:Constantza gelegerde 
Russische troepen haddcb afgelost. 
Voo� zover aan berichtgever bekend, waren deze Russische afdelin
gen hoofdzalrelijk bewapend rnet automat;ische handvuurwaper.:s. (ma
chinepistolen met trommels). 

c. ChiwonAtao :
In deze haven werd aan do opvarenden van het s. s. 1•Kosciusko 11 

door een V€.rtegenwoord1t.er van de Chinese communist, sche zeelie
denorganisatie een insigne ui tgereiJ-i:t. Dit insigne, hetwelk be
doeld was om bij het passagieren aan de wal gedragen te worden,
ga.at als "Bijlage 1 11

• bij exemplaar No" 1 van dit rapport.
Berichtgever zag 1n deze he.ven omgeveer 50 nieuwe vrachtauto• s
van een Tsjechisch f'abr1caat., t.w. nskoda*' en ''Tatra"('i?)
Verder werd het s. s. 1tKosciusko 11 in de omgeving ven de havens
ChXwangtao en Sbirtu or Chifoe enige tijd door een ��erikaans
vl1e-tuig gevolgd.
Berichtgever dacht, dat hierbij �oto•s van het soh1p werden be
m&lk·t.

d; Shnn.fhai: 
In deze haven moohten de opvarenden van het s.s. "Kosciusko11

niet op eigen gelegenheid passagieren. iU.s reden hiervan werd 
opgegeven dat de stad onvej.lig werd gemaakt door agenten van de 
nationalistische regering. 

- Het passagieren -
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Het passagieren van de bemanning van voornoemd schip geschiedde 
hier in groepjes onder leiding van vertegenwoordigers van Chine
se commun1?tisohe jeugdorganisaties. 

ll.Samepste111ng van de bemanning, van het s. s. 11 Ko§c1usko'': 
l!• De bemanning van dit schip be�rtond voor l/4 h 11.5 uit Chinese en 

Griekse communisten; voor de rest Uit Polen. De Chinezen en Gr1e 
ken monsteren op dezelfde voorwaarden aan als de Polen. Hoewel 
zij geen bijzondere voorrechten genieten worden zij echter vol
gens berichtgever beter behandeld dan de Poolse opvarenden. Vo
renbedoelde vreomdelinsen v;orden niet afzonderlijk geleg,0rd. 
Voor zover z1j de Boolse taal, di e de voerta.ál is op het schip, 
niet mach.tig zijn, geschieden de bevelen en opdrachten aan hen 
in gebroken Engels, dan wel met gebruikroaldng van gebarenta.al. 
Volgens berichtgever zijn op meerd�re schepen van de sche�pvaart
maatschappij, waartoe het s.s. "Kosciusko" behoort, Gr1ektte en
Chinese communisten aangemonsterd. De reden hl.ervan is gelegen 
in de omst2Jldighe1d, dat deze vreemdelin

Jen door de Poolse 
scheepvaartle1d1ng ,EOli tiek betrouwbaarder worden geacht dim de 
Poolse zeelieden. Voor de Chinezen zou een regeling zijn getrof
fen; waardoor het voor hen mogelijk is, het door hen op Pool�e 
schepen verdiende loon na.ar China over te maken. 
Verder valt te vermelden, dat vorenbedoelde Grieken en Chinezen 
volgens berichtgever in de� onder communistische bewind val
lende havens, welke door VOOI'noemd sch1.p werden aangedaan ( zie 
onder 1I.) nimmer aan wal i;in....,en. Zij gaven als reden h1ervoo.i:• 
op, dat zij geen enkel contact toot de kap1ta1ist1sche ma atschap-
pij wensten te hebben. 

b. De II ffj_cicr Kulturalno JS1tiatow;11' aan boord van het s.s. "Kos
ciusko" is genaamd:

,, . � J Stanislaw GAY DA, 
oud 31 � 32 jaar, van Poolse natie 
naJ.iteit.(Zie ook hierna onder 
Vll.b.) 

De ve1"trouvensman van deze O.K.u. onder de 
bemanning van het schip 1s genaand: 

t/. · •1-I ,î A N K O V« S K I •
assistent-machinist op het schip, 
die Gayda voornoemd op de hoo6te 
stelt van de stemming onder de �e
manning, hun uitlatingen e.d. 

T.a.v. s.Gayda verklaarde berichtgever dat, hoewel de functie 
deze omvat het behartigen van de sociale en culturele belangen
van de opvarenden V3ll het schip, benevens èe zorti voor hun poli
tieke scholing, z1jn werkzaamheden in de praktijk uitsluitend be
stonden uit het bespionneren van de bemanning en het geven van 
politieke scholing. 

te Wrzeszcz 

- In Virzeszcz -
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!n :'mts2cs �13n cnlec <iul: oo(;(ln oolso mU1 !liren selegète ..... csm mi• 
l1tairon 11 !!ie 3.n �oroca ot't'Jorzot,r. ebt n1:1a, oollorc-n tot de larul• 
mOállt en tx 9t!lt!!l ut.t inf •r1toric en u1t >ootso1�troepen. JIQ.t un!.f...2m

4flt.....JÄt)j'l..tf'.c r�!',9.(Jliflj 
n-el! e !n voor:i�oe gêl�ger(j zijn cootoot \Üi't- : 

om,:ergr.,!l.ase \J01Öxd m t. lnn�e l.a".lre,c�. pl�tte r rxlo Bt"1j3e oo��aten
t mot lil.op. p do voor �t. ven dezr- pct eon ®bl.Gcm• l'Alat�nn;t� u1t 

.. c Poolo.o ,.. el to. p ac o� .. 1oirle1•.s van tl .t urtll'"'orm etjn <1 • ..;�1Jzc e-
paulr:?tt "n r., • • ·lf :t r:tQf'.. 
!!f� .. un� "orm, =z"Z.r-d..P "te. ·t�f..tl.U?L a;lc pc§� �� lîWl'k best.s.1t ,�1t; de 
�� .Jne r. 01;:1lsc: :rocno c;o otcntL"d.1:vm; ron<lo !)l,at\,e soldatcn�t t� von 
1o�el r., e }:].enP mot W.o:9pon; om do pot om :v�o b �l!i. 

,i. ct�.ic4'.t ... ov<ir h...noft �ennto aJj u we" n te Danzit,; vë'L'blc 
ven en heeft �ijn tCtensctt� ovor h�t l101iensts�ndo v.c�-
� oo w.t s1.mprcillron 001� mll!t ircn, êl1o hij talöa&' 
ootrit>et br: ft. BGt1,cf or.ilo lk lc,:orploatoen 'Ion ,to�rm� 
ac tl!l.1it�:1� n o� �o a��ct!.gl'ioid ian mdcro t.roi:•pen te 
Dot1E!lg en te �zesaaE �.G b.00 niets bekend • ' 

JL.�11)pj),f�b!'ä,S,l!j_t_Ç. :errsle.\1: 
In BvcOloo, r,:.m;c 'bG.\"'3.cht...,GV<l!t· ongé'V('êr 6 r.n.o lfldt:n vorbl.ev,m hee 't 1 

e�.m 2co.r erot ... i'olF1ett11 mat' V1:li:;0tuigmotoror. rn�t'O gcm&.'!�t. 
cz r "1e1· lls gev ·st1� 1.u dw e;e t:mcn 1t�1 eitn vr.oo .... �:re Dut ..i11t. oo ... 

toi:·en:f' b�!tfJ1
,, uel o < ou�11 eijr.a uûle�cn in hét vost ltijke ... t · .stsc

-dccl te van i" .J nu. o • cd rla r oç v 1�tnlm ... vao êto H>OJ..S0 ca. van 

d�t stfltiucedcel to 1$ g�(:)1'1Ss'!èl . 
·c�acro .... ct..evc1� b{ t� �t 1 t voron::1�0 ... �10 �'iOt"cn rum Oeri.cbtg1Pver 
niet ·)Okcml. 

m-� .. .tz 11a .1w1·I:ff!Wi0 bc'�tootr;�i 

,il.Zo \ls or .c--r l, a.1 O�'it't.<i-ovot • 1u btricht .Jsw.�.JJ een z�o.-ntUl van Poolse 
cmt.1.onoli te1t. ûie te ii bt.Wg VOO net Poolse o.s. •i oac:lUSko'' àE':ee1:-
tf;.<3.t>"Je, 
Jtq..-2::,, �e pc.J!QPJ2P.1'..t.i1. :.�tl§. sar fi"�m. t!l?'l'1D I!Prfl �2n ... n'A r JlmS.de§-
1�t�f.' ,,. i-� ..r"q ,�ti....::mru:,,_tc .rJ:QY!?fu:, S�• 

D0r1ch '-'Ëe�r, O!c l j·� � ow 1s� Jro·nt trl.t oon Room�- QtbolJok gcii!.n. 
Jè'J"ïWeooe o � tot werc-U10orlo� v .1.�Gtd.û �1311 v&Se1·• á1o montatir 
10 v m :u..:1"i!brmr.:a o!noc:J» 111 u1too 1....:.,11_s. \'i'an.ucr.schap. ln 1942 t:evti 
�icht�êVCr ��t r.i3n moo<s<:i.t> co bl."Uc� éoûr �o t.ui.Jaer� o� Lu1ta1�nd 
-:e • orto�. 111.'l.t� ii3 in a!v ii,ae ,.�::rbt!ompen v •. �blcver. In 1915 (na 
(;lo co.r,ittii t1 vr n l.d.) ropatr1c.c:_'dw zij na.� Polen. -(Zie voor ?:tet 
e.1rcn ir olen V: o�d :r:1 ,,eon var. t . ... 'lou .il"'9enir.no h 
.B...r-ictttsevor.• l�eft &1oo1lta .5 ja'111'." lt.\J r on<'Jr r\'430 .�eè4!)teno n.l. vE,n 
l� .. ; t..it 195' " f-.'?711on � bij e:;edurr.nde on .aV!!er 6 oe.nndon wor zo.ara 
b1j ?iU1 etmm.1b<mw te .. ,i't:iale.u. 'P �., A!)1•ll 1151 v.elid b13 lo lcerl�i.na 
ople�ts·t;. op do ec-c.vam•tsehool VO/"Jt- de lfoor,ra.�13 te Odyn1a, ua::u- b1. 

oplci�1P.g goP.oot totdat hi.3 op 82-8°•}1 aanmonstc.rdo op het a.s. 
"f"°s�1001w11• Berich.t...,cvor, d1e �Ct'l t.J.nwtige ii1<lcu.k mriokt, was bij oot 
�,,�l"hOJ "'eer bero1d.o1llis docw. ks.rt l� ttE:r0:'lt"tl n!ct veel biJeonderl\ede 
K'ipeBBai.("ji�· B�g�S8. ;redGn van �!Jtl <1e�Gl"ti� ,,,0�30 1 naar hot tûcr 



• 

• 

Jl• i.9S!ii..Uh.�'1Q�.,!-.�.!L.!.....�C. �""'-V..QE! 
'ï:1:Jdc 1lD ti�t vorbl13!' vr;,r hot o. e" 11trofic1ua�n 1n lie beven COnot • t ... 
:t!:3• (ti:.àG oi t� IJ .do) t>..ocft ber1ctrt�.:.< vei· oio" 1n �en p2:.)k mat 
een Q oenso h"'·Jcmittbe!ii•OP 1.in U.."Wt1...:. over 4(!! in PèlGU ncerscmoe 
u0oot r.dc Uit ,olaton. Vo�cr ht:e:f't hij t<'.'!..�0tlOW1r modeopvarcn en 
Ct'1t1.o •· op b,..,,t co ,.,..t,ni :ti".l,,�� P.c fil'ilc l i x.!fl. Voovts hèCJf't :h!\.3 t:l;'i 
dt!l'! do tht� ereia ven het soh!tp to Cas53,blonc,a 1•nzi.r.l gob.à.4 eet cn1-
r�nt loden der �O"Jf.l.-1r..11l�e t'C !'0dcl bie.ttVBn lîa9 eele Ol'l J.n O QmSt-:m 
dS. �16, rbt bcrio toever • �tholiek wris en een �boolding van de 
aru1oono b:>Vétl Bi;fn bed ho:I ll�1gsri. 
Nc'f; voJ1cttsto.�nac '7M rum öc (' .o. 8t.G€$!� (�.o or.do1t.�·) -rocde
gcdccld :t CoQ• d 10r' dOZC �...,Cl\'.!Bt l"Óe 

Wa&• lY�·!cht_evor door i:iooe-01,ver.entlen woo e.-raorsetuira, dat .(;i:'lyoa 
vo !?OO ons ua8 litlm b!i..3 mml:ö3.:.;t :.n i:-"ole-n te lctaa ar.rcst.oror. • 1$ b€ 
·1c�t .... cf/ór te .11?Dbtlvg von hot ö.n. 11t.o�c1ua1w0 Sét!.esertecra .. 

Doricht otter ull6o tracl:ltot 1n /be..t•llta�nae l"..r!j sd!.ocmt to tromcc. 

S• .te�.t't'a?�!:1H!f���-Y�tL??r!f:ll::,.�Gva�-�!l. van de � he:J versc?lnf.'te .J.::• 

•. gy��, l�n �or�tsas niot �mt.Goo l�oord�1êl.<1 • 
m.z.: �Elk·,ea� !'W t!. t. l�s • .!!,1,_>4n1�.!_11��"1,t, :;io:K>k,:_.\?Sl: 

ln oot� r,51 m rtrro�·Gn v00 G�)"lli op ll,:,011""' ..,1 t"' let3llbu1; :.n 
finv" 'il get\.r�J.v�,è>;ve ",e • en tt .rt �olt�tttITT van oonstMt.,.nt 22-u-•5,., 
te �Wï t>ulJ 25•ll-1f,1 f!; :arri-ue t6 f'O.rt Se!d 1 26-ll•' 51 Vel:-t,rol'i'.• 
�en v-an ,ucz.; 9•12•'51 gosrr1vet::r1 to - en wrttiol�en van Colo,z1001 
l.)•l • � 51 w ·1-Vè'}Çi; to Sin- '-flO;>O on op 2.· -1. , .. 1 51 vandaal' ,,e1:·tr:ok
Jmn i �l-l"'•'.")l tonwr1-açord te Sb:m ,:Ol'á oo t 1JL ... .,-1- -1_s2 v�Ac.ar var
tr-ok'. en J .:J:•2• .-...,.; goa.'t'rl vcorci to 1��npo1� < _.. .;)"'' 6-a.- ';2 vottaw.u- v,� 
troltin t <!}•Z•• .,i eo�i w� ·t\... auez en oi J, .. a ... • ,52-VOL'troklieu VM 
ort Dr.13.ti; 6- ,-• .$2 g,.flt'!'iveowe t.e Cannhl..onca en op B•,;1•, 52 vanfü"c� 

�&J:>tr-o "' Çfli lf, ... ;.• 52 ... &?i.'9.Vcm.--d en vant1X:> wn Vt".11 H'.'Sburgi in 
?-Zo.art l0i>2 aeDl!'rlv,eer.a en vortrot.tl en wi1 Gdyn1e. en 0-p 31.,5.� 52 gc,rar 
r1�oro t� At1toorter.. 

Afig)lt"�j !1.�nt.. ... c.. ,<"<Y,.fit)� .,X#\l'; �s;..J!:Q., .. �" 9�!t��k61!.t 
,oowo. :.:n: '9.P •• FA.,1:R2 br.re�j.eterton:n het ac!"�p �ra 1n 1.,;59 if.C• 

bo�.J Go-..,l' de 11 eutsebo Jah3.ffS• un� a�h!robeu oG•" ê80!•11 to l1rc 
een or. wc.t"Jo o�mtoieo1;volL.rän$ ae no=iCt'i: Rhs-22:D ... els (194,6) en ldm1r"' 
io.chtoo"T (19.+7). Uet sctûp ,.s Pö-118 s1n.tr.dom oo mu k.t dotl uit w1 
ae vl�.,t ,van 1e Pol1Sll �cc� lJ.n�n •. re lon.�te \têln hot achip be• 
dra.eet 193 • 6 voet; do broc{lte 62, 7 \l'.Oc't �n öe diept� aa .1 vr>ct. l?I{�t 
aolU.z,t !a 1;.;e�4atrcerl\ te Ge1:,nia; hGt îi!�ch.tnow.rmoven �1-<lt gclc\ft::rc 
dOó:' ten L. • tw.-bioc mot llYti:..•aül.1nobc 'Jrop el.1os, 2, • lb. c1rult. 
AfV!'>(lf}S:trJe lr'1'.tttsr �; ™ _ R.lil'PnJ 

a t'lf'.lf.' ti� 
!1°,. ,ç.rr�; 

L J-l- 1 52 vandaar vertrokken; in Januari 1952 gearriveerd te - en
vertrok�en van Chiwi:ll1é�ao; 24-1- 1 �2 vearriveerd te Shan6nai en
op 
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VEI LIGH El DSRAPPORT 

ONDERVRAGING/SIGNALERING 1) Geheim Nr .......................... . 
IGEHEIMI 

Dacum van verhoor/signalering: 1) 26 Maart 19.52 Ondervrager/Rapporteur: 1) 

� .1 n ENE S Naam . .................................... ......................... ...................... .................................................................. .
Anton ie Voornamen: ················· ····

·
··
· · · ·

· · ·
·
··
·
·· ·········-··········

·
······

·
·····

·
····

·
···

·
·························

·
······· ·····················

·
··················· Alias: ..... �.�.9Ç�.f�n� .............................................................................................. '. ...... ................................. . 

Geslacht: .;.!.���ii.jJi; ... ..................................................................................... .................................... . Plaats en datum van geboorte : .... W.����1.t., ... �7. ... !.�:'9.8�.�� .... �933. ..... . FOTO 
Nationaliteit: .. :'P.9..C?.l. ... ............................................................ ......... ............................................ . 

zeeman Beroep: ......................................................................................................................................................................... .
Adres : ... P.�.!�C?.�;Y.A ... �9}� ... �gc:>'.l."'.�.Qi�� .............................. ................................. .
Lengte: .... J:.V: ...................... ........................ .Gebit: ... S� ............................................ Wenkbrauwen: .... P.l.9..ttd. ................. . 

Postuur: .... ���m� ...................................... Neus: -··��9.e4 ....................................... Haar: ....................... blond ................. . 
Gelaat: .... �Y..�.�\ ...................................... Mond: ... A<:>.�?4.l. ................................ .Littekens: ................. &ene........... . .... . 

Ogen: t�9�.'.� .... �.+.JS..�Pl.�ren: .. ui'sta.and ............................................................................................................. . 
Kleding: .?.+..?.-.��.E;3 ..... >�.9..Q� .. ..l!!:9..� .... P.�.1.l. ... IT.l.nd.J.ack ................................................................................................. . 
Bijzondere kentekenen: ........................................................................................................................................................................................ . 
Soort: ... �.�g��.�.�P.�.�····· . ... ... Nummer: .. §939 ................................... .Datum: ... ....... 18. .... � .... 7 ... � .... l.9,1 
Verstrekt door: _Qq<;�.�.�J .... ?..9.84:�$..� ....................................................... te: ..... G.-4.Y.n.1a ......... .. .......................... . 

Geldig toe: .................................................................................................................................................................................................................. . 
Visum voor: ............................. , ................. Nummer: ...................................................... .Datum: .......... ......... ............... ....................... . Verstrekt door: ....... .................................................................................................................. te: ...................................................................... . 
Geldig tot: ............................................................................ ......................................... ............................................................................................ . 

Reden van de reis : . .2� ... Bgê$.Jê.9.ll� .. J)?..9.'.r,I:}Ç.P.,ê,-'.)lj ... .Q..O..tY.l.U.c.b.t.en. ........................................................................ . 
·�:::::: id·�:;:?.:::::?� ........ � .. � ........ ���::::�� .. ��������:�::::�:���::::�:�::::�����.·::
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.5 ë3 -B 

Schoolopleiding: ..... t�':.�.:r. ... .9.P.Q.Q;r.VJ1J.a ............................................................................................................................. . Vakopleiding: ..... �P.;.���.� .... Y.?.?.� .... <:1-� .... ���.�.�� ......................................................................................................... . 
Talenkenrus: ... f.9.9.i.� .. , .... !irnê.êl§9Ä ... e.n. ... ge.P.r.9.lt�n .. D.ui..ts ... .......................................................................... .

. Rooms-Katholiek Godsdienst: ......................................... ........................................................................................................................................................................ . 
Politieke richting: ...... QP.:9..���.P�! ........................................................... .......... .. . ........................................ , ............................................ . 

Vader: .. .P.4..IJ@�r.;�i.ê.G.t ........... �.��S�m���.�� ...... J��:.;:;.��tQW. .................. 4��.�
i

:en 
Moeder: K;'9.i.a .... 1J�qr:!.• .... V!��� ... J.11@t.., .... 1S. .... ziekel.iJk •. ..... .... ... ......... ................ ... . 39 .. jaren
Echtgenote: ��.� .... Y.� ..... �.?..�.P.�.?.lr..g ................................................................................................. ........................................ . 

Kinderen : ........... :.� ................. 11 ........................ 1.1 ..........................................................................................................•........ ................................... ..... 

een jongere broer; Broers en Zusters: .............................................................................................................................................................................................. . 
Reden van ondervraging/signalering: 1) ��.Q.��P.:e. .... 1� .... !n ... d� .... nac.b.t. .... V.an .. .Zo.ndag .... 23, ... Maa.rt 19 _52

1) Doorhalen wat niet verlangd wordt. - op Maandag -
UvB i90232/H2/ Id 
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Op .Maandag 24- Maart 1952, illegaal te Nieuwe Schans, van Du1tslam 
naar Nederland gekomen. ffij V'-;rklaerde, op Vrijdag i4 !la.art 19.52, te 
o:nstree.ks 10.00 uur het Pools stoomscllj.p 11K0SCIWZK0" in de haven te 
H..��1G te hebben verlaten om zich voorgoed aan de Russische heer
schappij te onttrekken. Zo hij verklaarde wilde hij trachten 1n Ameri
ka te komen, om aldaar dienst te nemen in het .�er1.kacmse leger. 

ln gebrek.'kig Duits verklaarde hij voorts, dat hij naast zijn la
gere schoolopleiding, een oJle1d1ng had genoten op e�n ople1dhgssch1p 
voor de zeevaart. 
Met het sl.!nip waarvan hij nu te Hamburg m3.S gevlucht, had hij nu zijn 
eerste zeereis gemaakt. 
Tij<lens deze reis was hi,j in de na.voléende zeehavens geweest: 
KIEL, '!)UR.AZ'W, PQ,�T-S_UD, Q.ONSTt0NTZA, COLO!:iBO, SINGAPORE 1 TSlNG-'l'AJJ, 
SHAJ.�,Jtt U , Ç/6 :..BL�ilie A en füU/J3Ufüi • 
Gezien het feit, dat betrokkene verklaarde een politieke vluchteling 
te zijn, die in Amerikaanse dienst wilde gaan en onder geen enkele 
voorwaooxie terug naar Polen en ik wegens taalmoeilijkheden geen behoor 
lijk gesprek met hea kon voeren, heb ik in deze contact opgenomen met 
Uw bureau. Mij werd medegedeeld, da.t contact zou -worden opgenomen met 
Z.Amsterdam-Haven, die - met een tolk - zou komen om de vluchteling 
te ondervr'!Cen, aangezien het hier een zeeman betrof • 
Op 26 blaaJ.•i., 19.52 is bedoelde vluchteling door middel van een tolk door 
Z-Amstb.::'àarn-naven in het hijzijn van een Veiligheids-Orficier van de 
Marine lnlichtingendienst ondervraagd. 
Het resultant van dezG ondervraging zal U door Z-Amsterda.m"haven bij 
V.rapport �orden gemeld.

Het zeemansbaek van de vluchteling alsmede de overige Pool.se 
(Russische) bes·cheide11 in het bezit van de vluchteling, heb ik laten 
fotocopiëren. 

Deze fotocopieën .r1elke hierbij gM.n, zijn door mij in de h1eronde, 
/volg- t,e noemen/me-t p tlood 1n de rechterbovenhoek genummerd. 

orde De omschrijv.ing achter de nummers genoemd 1n dit rapport, heèft 

• 

betrekking op de kJ.euren enz. van de gefotocopieerde beschei.den.: 
l.papier wit, opdruk licht grijs-blauw, letters zwart, stempel donker

bJau:w. Het zegel in de rechterbovenhoek, wit papier met rode opàr-uk.
2. ')a,pier w1t, rond stempel rood, letters zwart, ovE,ri ge stempels paars
3.achterzijde nr. 2 (wit i)a,;>1er, het g�schrev�ne aantekeningen van de

vluchteling). 
4. papier wit, letters zwart, geschrevene blauwe inkt en de st"E.�mpels

paars.
5.papier wit, letters zwart, ror.d stepel rood, overige stempels paars.
o.havenpas,vermeldende de na.qm van het schip waarvan Denes, te Hamburg

.,.,,,..,..-- gevlucht is. 
� 7.voorzijde stuk wit pap1er dat betrold�ene b1j zich had met eigen aan-

tekeningen van adressen tot wie hij zich kon wenden voor hulp tij
dens zijn vlucht. 

8.achterzijde Nr� 7
9.binnenzijde overslag van de omslag van het zeemansboek. Papier W1t.

zwart gedrukt nummer met een handtekening van de houder.
10.binnenzijde omslag van het zeemansboek, papier it, zwarte letters

met rode ste.Jpels.
11.bladzijdo l van het zeemansboek, papier wit, letters zwart, stempels

rood. 
J.2.bladzijde 2, 
13.bladzijde 3,
l4.bladzijde 4,

omschrijVing als bladzijde 1. 
als voren. 
als voren (de bla:izijden .5 tot en met 19 van het zee

mansboek waren als bladzijde 4., doch blanco). 

- l;iPlacb:1,jde -
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15.bladzijde Nr. 20 eigen aantekeningen van de vluchteling.
lÓ.bla.dzijde Nr.21 idem
17.bladzijde Nr.30 {laatste bladzijde) eveneens wit papier, letters

zwart, stempel blauw.
De bladzijden 22 tot en met 29, waren als bladzijden 20 en 21, doch
onbeschreven.
De binnenzijde van de omslag van het zeemansboek {na blz.30), was
van wit papier met een gedrukt nummer (zwart) 2257.
De omslag van het zeemansboek. was van hard carton, overtrokken
met blauw linnen.

Betrokkene is op Zaterdag 29 Maart 1952, teruggele1d naar Du1tsland,a.l
waar hij wil trachten contact te krijgen met de Amerikanen om in het 
Amerikaanse leger te worden opgenomen. 

fyp: 31
Coll: :.e,



SWIADEèTWO
t
lJKONCZENIA 

SZKOLY OGÓLNOKSZTALCJ\CEJ 
STOPNIA POÓSTAWO\VEGO 

kJMW-1 Jin/.o:n.r. .. : .........

urodzonj'- dnia 1J J2.!I 
. YttiA , pow1at : ....... 0.. . 6j 'ei

(DUWillle I balt) 

.. ukonczyl ·- w roku szkolnym 19 .. 9� .n ......

siedmioklasowcl szkol� ogólnoksztal�cll stopnia podstawowego . 

•• 

Szkol.a Ogólnoksztalcqca Stopnia Podstawowego 

Nr....... . .... im ....... . . 

w ...

"1Pá7o� ..... ,owiat: -····-Zj� ....................
dnia .... ....... t...J..._Ji. ····· ... ......... .. ..... 19f �-·· "· .

Nr ..... /6. ..... . 

Opiekun .... 

W latach 19-49 i 1950 zezwala IÎJ na u!:,wanie dotychcza.owych pie�ci publicznych 
czkólpowazechnych(Zarz. Min.06w.zdn.1411tya.oia 1949r. Dz. Urz. Min Oáw.nri/49). 

,. 

' Wil, Qtw, ,n. 119 PZWS IV•�• 350000 

1. . 

........ 

Il 



p,,pWe; p0przedniej stuiby:

Posiodony dyplom: 

Noz�/s. Ko!ciusz� 
. 

S l'l 
. , 

Nam" of tltr shio 
' 9yqn. rozpozn. . r. r A 

· Tonoi brut. r. t /57 / / ,# C
o
�

e lrtt�rs 
/ tfl 

C:.../.1. 

Orr,u Rrl(. To11.• / �--<1.tr S,t<:' moszyn t,4J�HP 

A /1 L () Enl[tne ""(5",: 
rmotor X . , 

/) 
Shiix>w•nn 

' Port ojcz. '...V Y /t" / ,1-À/E.//', Port of ll'lflSl.ry 

Kopifon . /r' '"'"'A Al 
Mastu 

· /f!J. -llf , .. 11/ L,

Okoziciel ksiqzeczki zostol . 
do spisu zologi 

przy1E;ty no slolek i wpisony 

dnio d-& J/E/(/JA'/j -
Date of rnl{lll[t,mr11t

'1' 19 j / roku 

w chorokterze t7J /1 c � "'.-J[""S of 

Pll!CZt;C 

no czos ;t,,'.; E ()('Il� 
/or th pmod of 

--
1. 

\\_ 

u ,,. ) ······ ... Okoziciel zostol zwoktio"'
dnio /\ � �"'- · • 
Date of di.<rt,,,{,; � ..-......� 

19 S'� roku 

Kapttan: 

M,LJ 
Urzcrd· 

Of]i 

pleCZ(C 

-w/ 
- 3

Wl 80RUNSKI 

attache 
... ···-,.······ �-···· ...... "

Kapltans 
Maskr 

Zwolnienie stwierdza Ur..a,

Th6 � u tntiflld "' OJllt!I 

............... ·········-·-·"''" ....

- " -

Ksiqieczko zowiero 30 numerowonych stron. 

Uwaga: Prowo i obowiqzki osób noleiqcych cl 
zotóg polskich stotków hondlowych mor 
skich okreslone sq w ustowie ieglorskiet 
z dn. 2 czerwco 1902. (Zbiór Prow Rzeszy 
Niem. Nr 27, sir. 175). 
Czynnosci urzE;du zeglorskiego powotone· 
go w powyzszej uslowie wykonu1q Urz«;dy 
Morskie, zogronicq zos Konsuloiy Rzec.zy· 
pospolitej Polskiej. 

Prooo-GdoA1k • 987 · 49.3000. W-17119 

- 30 -

- 21 -





Port of \ Hafe.n VOD J . • • �pol'U')' Shore Leave hu been gran SS: undannenUoned membe.r ot the {KV 

• 
RZECZPoSPOLIT A POLSKA 

URZM> STANU CYWILN!EGO • w m. st. W ARSZA WIE 
� 

,..-

=�� 
°'�Cobwód ......... .J-............ . 

M AKT s�� CYwii:'m:oo 

Nr Arch.fj llT/o/'7 � r.

., /. Oph,ta 1br::iow1.J u:.;c or.o� •"'\.se 2Q zc.!ic::cr.icm poczt��·m

ww1 •• ,,,. ,,,.�
D

�l!.à��O��TU URODZENIA

urodzil .:-=:.. sie dnia ..n.J � Q,? ��;,
J ��-........................ -........ -................. .... .... ·-···-···.:-'

�-���.� ... @�"f.{iïiï ..... : .... � ... � ....... .......... � ... t�M:�� .. ea�ás .. e'.�

z ojca •. :-t (YQ/Y\&1.Q�...... · ··r� .... ·v··�y1�. roku w -.1.v .. r ... �J..01::(Q.� 
··-, ............. ........ .. (imt� i nazwfsko) ...... '. .............. .... ............. ...... . .. �����; . ... ......... zamiesza� 

; matki .. }{ am��� ....
. 
::.�� .... Ao/r, .. / &ó.A

. (tmi(} nazuniko) (n���� ·;�;;·.. ....... .. .......... . ... ......................................... ..... ·-········ 
zanueszkalej w ..... _ .. ... ..... .. ........... _. (zawód) . ...... . ____ ... ___ _ Powyzszy wyp1s wydano na podatawie . .

w m st w . . ��C: • si� w Archiwum Akt s 
... l9vtk. �rszawie .... �6ropisu (pÎ&Nla�i�ksiog:i, ·Dl�·, · 

.. w.a.1.. .rn.t>�. n �u Cywilneg!> 
öd 11:-04.e.e. ...... Á>' .. :1 .. a.� .... , ..... LOt.Y.:.

�.: .... .. ... . fi'.,,,.t ..... .tw..)..0.�,ta.t:(E

Warszawa dn ..... Jt.. j��'.!}l..i 4 ... �� 1.· � ...... .............. Cf., .... � .. 3././.J .. a.'J.3 ' . . ..... ..... ..... ....... ..... 195 . .. r.: l ·, .' tf . ....... Urz�dni�ta� . , .. .
D M ?Q71 23 ', • ... ·:.: : :( ' / <t � 

-. - .I0.50-B-130866-50.000 
•;/, ·�.ç,·� c M � 

'\. ', .·: .. ·_ .::/, , 
,,. Rotolll1cz.. ToAeJU• 

' ... )'�: {t�) / DwT86à-A-1TSp4' 
.• ., 

,. 

Wroclaw, dnia -3·-···�.��t:ni•-··-··········- t'P.l .... -r.

POSWIADCZENIE OBYWATELSTWA 
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Bijlagen : 7. 

Onderwerp: s. NOVAK. 

25 April 1952. 

N1Eî O.K. CONFIL>EN1 I��&... 
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In vouwe dezes gelieve U aan te 

tref.ren een uittreksel uit een vei

ligheidsrapport. opgemaakt door z. 

met zes bijlagen. naar de inhoud waar

van kortheidshalve wordt verwezen. 
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UT.l'TREK iEL VflLIGHEIOSRAPPO,T 
'BERICHT 

Datum vnn bericht 
Rapporteur 
Van wie is het bericht o.fttomst1g 
Betrouwbaarheid bericht 
Betrouwbaarhr1d berichtgever 
-elke acties zijn on1ernomen

: 11+ April 1952. 

Eigen onder�oe'k. 
BetrouwbaPr�� \.,. . -:JcNTIEEL

. : - - - - - -

Gene. 
liet welke instantie samengewerkt Vreem�e1in�end1enst Gem.=Pol. A'dem. 
- - - - - - " - - � - - � � - - - � - . - - - - - - - - - - - - -

Onderv:erp: UOVAIC, St�ntslaw. 
Bijlagen : Zes. 

I. Op Donderdag, 13 Ma.art 1952, deserteerde van het te IJmuiden
liggende s.s; 1•w1e1un", welk schip van Poolse nat1on�lite1t is

� de olieman: 
\..lf - lwovAK, st�n1slaw, 

/ 
geboren te Valentinow (Polen) op 5 December 1919. van 
Poolse nat1onaJ.1te1t• 1onencîe te Biala-Bur, zonder na
dere adresaanduiding. 

Z�n signalement luidt: lang ± 1.65 meter9 o,,aal gele.Eit, blond 
haar 0 blauwe ogen, reehte dunne neus, 
grote iets u1tstaAnde oren, dunne lip" 
pen� gaaf gebit, ronde kin. 

Op Vrijdag 111 MA.art 1952 meldde voornoemde NOVAK (".. zich aen 
het Hoorabureftu van Pol1t1e te msterdam, fd. Vreemdel1ngen
d1enbt, met het verzoek �em asyl te •i11len verlenen, wa"lrne. 
h1j in het voornoemde buraeu werd ingesloten. 

Il. Levensbeschri�vlng: 
a_. \T�nef' �eugd tot 2e ·ereldoorlog.

ivovak s. bezocht de legeré school tot 193.5. Na ongeveer een
jaar bij zi�n ouders thuis te hebben gewerkt, vertrok hij
van Valentinow na�r Gdyn1�, wa�r hij weri vond als kellner
1n een rePteurant tot eind 1936.
In het begin van 1937 monsterde hij aan als koksmaat op het
Poolse s. s. "Kosc:l.usko tt , op \Vélk schip hij 1s blijven V8ren tot
het uitbreken van de 2e Wereldoorlog in 1939.

»_.Oedurendd de tweede \9ereldoorlog.

BLi het uitbreken van de oorlog tussen Duitsle.nd en Polen
meldde Novak s. zich vr1j\91llig bij de Poolse Uar1ne. Hlj 
nam deel aan de gevechten in de omgeving van Gdynia en werd 
daar door de Du1tsers krljgsgevan1en gemaakt. 
Na enige dagen in de @lllgeving ven Gdynie onder bewaking te 
zijn geweest werd hij en andere medegevangenen vervoerd na.ar 
een kamp te ejoherovo, in welk kamp hij verbleef tot Decem
ber 1939.
131;1 het verrichten van werl<:zaamheden buiten het kamp, gelukte 
het hem u1t eevangenschep te ontvluchten. Na enige dP.gen te 
hebben rondgezwo�ven9 hee.ft hij zich neer zijn ouders te Va
len-t1now begeven, waer hij 1s gebleven tot de zomer vnn 
191,.2. 
Zonder enige h1nder t.e onc"iervin�len van rle bezetters, bleef 
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h1j bij zijn ouders thuis en verrichtte iverkzaamheden op het 
land aldaar. 
In de zomer van 191*,2 werd bet '1oor 1,em gevaerl1;1k, dcordat de 
Duitsers arbo1dsk:rechten kWnmen zoe1{en in de omgavlng van Va
lent1now, waarom h1j onderdook en zich aansloot bij de "Armeja 
Krojova rt (Het Vèrzetslec:er). H1erb1,j bleef h1j tot Maart 1945. 

9..Na de tweede wereldoorlog. 

III. 

Nadat ae 2e wereldoorlog was bee1nd1gd, is Novalç1 wiens va.der 
inmiddels was sestorven, weer naar zijn ouderlijk huis gegaan 
waar h1,1 zijn moeder behulpzaam is geweest met de arbe1d op 
het land. 
op 3 Uel 19li.7 monsterde h1,1 aan op het Poolse s. s. "Kerpathy"• 
h t voormalige Duitse s�. "Gasbeck•, welk ach1p door de Russen 
was buitgemaakt en in het begin van l9li.7 in Poolse handen 
overging. 
Bij deze aanmonstering werd Novek een Pools monsterboekje u1t
gereilct 9 genummerd 2163 dd. 3-_5-191�7. afgegeven door de Haven
commandant tP. Gdynia• VPn walk monsterboekje een fotocop1e van
de twee eerste pagina•s als bijlage I bi� dit rapport is ge� 
voegd. �e daerop voorkomende foto vnn Novek s. vertoont hem 1n 
de uniform der Poolse mer1ne ven 1939. Tot 30 Mei 1947 heeft 
h1j on het s.s. 1•.Karpathy ,; geveren. 
Op 29 Juli 19'i.7 monsterde hij te Gdyn1a aan op het Zweedse ss. 
"Rolf.'"• wa�rvan hij op 8 Seotemoor 1947 weer e.rmonsterac te 
Denz1g {Gdansk). 
'1�. a.v. het a"'nmonsteren door r>olen in Poolse hevens op schepen 
van e.ndere ûan Poolse nation�lite1t verklaarde Novak d�t d1t 
tot 1n 19'1..8 nog mogeli.1k was. Jn 19119 çras het voor Polen .ntet 
meer toegestaan a�n te monsteren op schepen welke niet behoren 
cötae Tnndeh1""' geleg�n-Bohtor het z_,gn. �Iif�eren G�r.rl.1,jn ''• 
Nadat Noviak �n het. Zweedse s. s. nRolf" was afgemonsterd heeft 
hij achtereenvolge�s op de navolgende ocher;en gev(l ren. 
Van 6-.12"19l�7 tot 13"1-191 8 aan boord s. s. 11.Katowice" 
van 2- 4-191i8 tot 3-�·19h8 aan boord s.s. "Lublin tt

Van 21-5-1948 tot 23-J�-1949 e.e.n boord s. s. "lecnniste.n " • 
broken met verlof. 

Van 2.5"4 ... 19!�9 j)® Jan. 19.50 ae.n boord m.s. 0riarta". 
Van 25 .. !i-1950 eot 4"7 ... 1951 aan boord s. s. "lechn1sten" 
Van 8-11-1951 tot J.5-1•1952 aen boord s. !'l. " ,ielunn • da�rna 

met verior tot 28-2-1952.

Aanleiding tot het plegen VAn de�,ert1e. 
Op 1 uaart 1952 vertrok het a.s. 11\ielun" uit Gdynia via Gote
borg naqr IJmuiden met een lading hout. bestemd voor de papier 
fabr1e� te IJmuiden-Velsen. 
Aan boord VAn d1t schip bevond zich als 11 0:f.'.fio!er KulturP.lno 
oswia tm,�r: 
JAGLA, Edward, 

geboren te tubarzyce d.d. 29-2-1924, van Poolse net1o
nal1te1t9 hou1er van het Poolse zeemensbookje no.6150,
afgegeven te Gdyn1a d.d. 31.9�1951.

Tijdens het oponthoud ven het schip te Gotcborg, werd Novak 
dóor de h!érvoren genoemde Jagla uitgenodigd in diens� hut te 
komen. Hieraan werd door Wovalr voldaan. Na E'3n1ge onbeduidende 
gesprekken informeerdè Jagla n��r de gezinsomst�ndlgheden van 
Novalc. 

- 3 -
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H1e1"op deelde Novak hem mede dat hij onder zeer ntoe111jke om
�tandigheden leefde 0 daar ht.1 ne".l.st zijn ge:-�in, beste.�nde u1t
drie personen, we"r!n binnenkort een u1tbre1r11ng \"erd ver
wacht, tevens moest zorgen voor het onderhoud van zijn moeder 
(bij h�m 1n ronend) en zijn schoonouders daar zijn schoonvader 
tijdens de oorlog beide benen verloren had. Jagla gaf te kenne 
te begrijpen dnt het voor Novak zeer ?.waar was, maer dat de 
tijden wol spoedig beter zouden �orden als ee�st het 6-jaren
plan achter de rug was. Dan zou alle leed spoedig vergeten 
Zijn. 
IlOV"k antwoordde hierop dot hij geen geloof hechtte aan deze 
theorie, daer hij nog eerder achteruitgang dan vooruitgang had 
gezien en dat dit zoer zeker n1.et betn" zou worden zolang Rus
land doorging met het opeisen van het;een io Polen werd ge
produceerd. 
Hierop ontspot1 zich een politiek twistgesprek • 
Na ongeveer een uur 1n de hUt van .Jagla te hebben doorgebracht 
verliet Novak deze. z9nder dat hij en Jegla enige overoenstem
m1ng hadden kunnen bereiken. 
Toen het schip de daaropvolgende d9g uit Goteborg was ver.trok
ken, riep de gezagvoerder Novok apart en deelde hem mede. dat 
hij z1ch zeer onvoorzichtig tegen de orrtc1er Kulturalno Os
w1e.towy hed u1 tgelaten en d"' t deze een rapport zou opma,ren 
over hetgeen Novak had gezegd. 
In een onbewaakt ogenblilc zag Novek kans een k111�c te nomen 
1n de hut van Jagl.a terwijl deze 1n de salon aan tafel zat en 
vond inderdaad een rapport op het bureau, waarin het gespre� 
dat NovP..k met Jngla had gehad was gerelateerd. 
om deze reden durfde Novek niet meer naar Polen teruv. te ke�en 
en nchtte hij het beter in Nederl�nd te c."lêserteren. �et de we
tenschap det zijn vrouw en overige familieleden hierdoor zon
der ondersteuning zouden komen. dan terug te gaan naar Polen 
met; hot gev·sar dat het gehele gezin zou worden "'edeporteerd of 
dab h1j zou worden gearrèstaord, wa�rdoor het gezin eveneens 
zonder ondersteuning zou komen. 

rv. Op Donderdag, 13 Maart 1952, te omstreeks 16.00 uur, terwijl 
het schip gemeerd lag aan het terrein van de pap1errabr1ek 
van 11\tan Gelder !� inn. te Velsen, is Novak van boord gegaan. 
Buiten het fabrieksterrein ge};omen heeft hij daar gewacht op 
een, op deze papierfabriek werltende Pool die hij reeds de dag 
daarvoor had ontmoet en waarmee hij een gesp!'ek had gehad over 
mogelijke desertie. 
Deze Poolse arbeider is genaamd: 

Jf:::1 1 KACSZA.1$;, Wla.dysle.w e 
Q wonende te Lisse. Reremveg 101. 

(Blijltens door de Vreemdel1ngend1enst te Amsterdam 
� .:1 ·-:. ingewonnen inlichtingen, komt genoemde Kacszak niet 

voor, in de adm1n1strat1e ven de R1jkspo11t1e te L1s-
., --�. se, op crimineel of pol1t1ek,t gebied.). 
f'et deze Kacszelr ls hi�1 naer diens woning te Lisse gegaan, 
waar hij heeft overnacht. Op advies va.n Kacszak is Novak op 
de da.aropvolgencle dag, ll� Maart 1952, naar het Hoofdbureau van
Politie gegaan met het verzoek hem èsy1 te willen verlenen. 
Novak s. was in het bezit van enige pnp1eren, waarvan door 
rapnorteur een �r�chrirt c.q. rotocopie 1s verva�rd1gd, welke 

? als bijlagen b1. l n1t rapport v.-orden geveegd, t.\'1. 
a. Een uittreksel utt het ?�vol�1ngsreg1ster van de gemeente

Starachow1cz (z1e bijlage II.)
- 4 -
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h. f:..en vorklar1ng van geGn bezr:a r tot aanmonstering op
pen (z1e bijlage II).

c. F.en bew1,1s von inlevering van hot m1!.1ta1r-zakbooltje bij
l'lG 11Zegluga Polslre. orsk8 11 (z1e b1jlege :VI).

d. Een vex•w1:1Rbr1er t.ot aonmonster1nz t1en f.'. NOV · aan boord
ven het, S o S e n�S.elun 11 (Zie b1jlaae V).

a. Uen 1ag1t1mat1ebflW1js van er:m rooloo ve..ltbond� waarv3n het
JJ.dmaatseháp volgens Povek verplicht 1s (z1e bijlage VI).

VI. Oonoemde Novak is in samanv-.erk1•ig mnt de MARID-Amsterdam door
rapporteur sohoord.
T.0. v. de oomanning van het s. a. "'"leltm'' deolde HoV'ak bot
volgende mede:

1. Als politiek batrm1wb8Pr noemde Nov�Jt de navolgende bcm-nn1nge
leden:
a) W1t:ol(1 �or·ak1• a:ezagvoerder,
b) P1etrPs0 t'1ec?.yS1aw, rne.rocnist, e) aiar.ol-t,Fi:tP.ncis�ek,le
d) Kna!'lewo'ld, Stant.slaw, c?e machintst,
e) Bolel'l3ltl, Jul1an 11 t,sn1atent-mach1nist,
t) CeajkA, F.lbtn, bootsman,
g) Gugale, Jan, matr<,os,

L h) zawnclzk1, .aeczysle.w, matroos,
J) Bruszke, Czealew. stoker,
K) Kosc1elski0 Lucjan, tre�mor en
1) Zurek• Ucrerd, tremmer.

L 1) traszeqsk1, Tadeusz, matroos. 

2. omtrent de ondcwstaende personsn, e•reneens deel uitmakende
V3n de 'bemt1nn1ng1 had ·�ovnk zich geen oordeel ku1men vormen,
to We

o) l)wad1u1t, .mi.•ien, le stuurm�n11

b) Now1cld, Alcl:�nnder, 3e atuUl�mon,
c) Dnwldowsk1, Franeis2ek1 matroos,
d) Trala, Boleslaw, matroos,
e) arent D Ryszri, matroos,
r) i!e1rur, �aler1an, stoker,
g) nygode, Joief, stoter,
h) ouirard, 'prek, tremmer,
1) Oz1owonsk1, Jor.er, kok en
j) 1'worzydlo, Kez1m1ers, OAtroos.

3. Ue on1ereteAnde poreonen werden aan boord beschouwd �lo commu
nistisch geor1entee:rël te zijn:
e) ,Te.Ble., r.drnwc:1, C.ff.i oi�r Kultur!'1lno om·11atowy" Deze persoon

t,ord door l'ovek els een fCvaèrlijk eommu-
n!. st. be se houtxi. 

""1, @ 1 b) Gomulka Guste • 2a stuurmo, die zich in gesprok'.en ste:!'1t c
IJ't-: 

' · 
op do hand v�n do oommun1:sten uitte. Hoewel 
n1�t vaststaat dat hi,1 principieel comu
n1.st is, werd hij daarvan ann boord st€.rk 

trfl. © 1 c) Kub1nnk1,

vordP.cht. 

Franc1szek" 3e m-:t ohini. t. Hoeool h1.1 zich niumer 
in communistische zin u1tte 0 wordt h1j v.el 
verdacht. van CO'lm:lunistiselro gezindheid. Zijn 
dochter 1s gehuwd met een Pools Politiek
ot1"1ci"""• belast met het toez1cllt op h�t ma
r3.ne- ""rtw�eel in zczac1n, Odynta 0 �rzeszcz 
en de ;rovlne!o ?om'l?Oren. 

- 5 ..
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!_. e d) Steni�J.gwcJ:?m:, Frnnc1Bv.eJr., chef-steward, werd r van ver
docht contnotoon te z1jn vnn E. J�J.e, co

nc;emd onder a. ven dit punt, Is communist, 

Edward, matroos, 1s vorw-"cl_ 1 • c-•,n c • con-
tactman van F., JaglE • ..& � 

;,,[L;._-1 t)

4,. a) 
b) 

JE�tus2r·'�, Tadeusz, roossroombediendE., Vt.,1. .. 1oodE-.l ·�" even-
eens conta.ctm u van E, Jagla. Is comrir..1n1st;, 

Dz1ewonsk1, Jo7,ef, kok en 
Tworztedlo, KeE1m1erz, matroos. 

VII. 

Coll.: v> 

waren nog eerst sedert korte tijd &Pn boord. 
Vo01--dien mren z1. ;1 bij de Poolse mar1ne, wertrvoor zij thAl'lS 
no,· ale rer":erv1st strnn 1nge�ehreven. 
Door de Vreemdeltnzend1enst dor Ocmeentopol1t1e te Amstcrdnm 
zijn pog1Qiten in hot mrk gesteld om ,,-oorn�emöe Hov�lt c,, on
der l�e bràgen bij de 'r:ohttrocpcn van het mar1kaonse leger 
te Mannheim. 
eze poginoon :7.1jn c;eslaagd on op Vr1jdeg, ll April 1952 ia 

voornoemde Novak .... t'ls.Elr Mannhe"rn vererokl{en. 
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PRAWA I OBOWl,\ZIU 

Czt.ONKOW ZWJ.\ZKU. 

l. C:r.lonkiem Zwi11zku mo:i:e bye 
ka:i:dy pracownlk, bez wzgl�u 
na wiek, pleé, narodowosé, przy
naleznosé partyjn11, wyznanie,
rodzaj pracy i sposób wynagra
dzania za pracE:, którego pod
staw11 egzystencji Jest praca na
Jemna. Jezell wyrazl gotowosé 
podporzl\dkowania siE: postano
wieniom statutu, regulamlnów

· 1 ucbwalom wladz zwi;:izkowych.
Czlonkowie, którzy przeszli na

emeryturE: oraz inwalidzi pracy
oie trac11 nabylych praw czlon
kowskich, jednakze musz11 uisz
czaé usta\one swladczenia na
rzecz Zwiiizku. 

2. Ka:i:dy czlonek ma prawo:
al korzystaoia z wszelkich prze

widzianych w statucie i regu
laminach éwiadczeó I urz11dzeó 
Zwi;µ:ku; 

b) wybleranla 1 wybieralnoki do 
wladz ZwlljZku;

c) branla udzialu w walnych ze
branlach ognlwa rwtllZ,kowe10.
do którego nalei;y,

l. Obowiiizkiem ka:i:de10 czlonka
Jest:

al stosowanie slE: do postanowlen
statutu, regulamlnów I uchwal 
wladz zwi;µ:kowych, oraz re
gularne uiszczanie skladek 
czlonkowsklch; 

bl branie czynnego udzlalu w pra
cach Zwiiizku 1 d;µenle do 
urzeczywbtnlenla jego zadaó 
1 celów; 

c) ltale podnoszenle swych kwa
llfJkacji zawodowych, strzete
ole spolecznego warsztatu pra
cy f mlenla narodowe,o. 
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'Le 22-2 ... 1952 déser,f.,a è. An 1rers du n&.vj_:::o polo 
na.is t,ï•/Ar?Jli{

. 
A" 1A 1 °1"':..:.,30::-ti ss.:mt polonaj s ZABIC�I J :n:'ZY. 

né à Lodz.; le l?�� �2.906, r1ass:i.i:-,t�nt c:t.::'i eer'' è. bo:::·dè.e'
ce be.. c0au, t:..:.' '-::tl 't''.� du C.3.�.·n-:,-1: de :'iw.:�::.n pc�.or.aJ. •: 
n o

,..,.,.,& . 
(): 0 ,. 

C�-::,te cióce,�·::i0::-L 2. :;ve:: llét den soupçon:::i pour· lbs 
raisons s1,.;.:,.,;ar1 ces � 

1 °) J.. r j.11t,é:r-·essé r1e fut ar, l;oyé l'J. bo]1�d d11 bàtaau \;., 
Gdyni,1 que quelques heuros avar,t le, dé�art, comme 
71 ass:LstmJt of.ricHrn , 
2°) pcnrl<trt; J.e voya_c,:e Gdynia-i1::1vers 5.1 n' EJ:Vait fait 
mont.r0 cl1é111cun .gct:i..Y:l.:jl'i r,1 '.).fcssionueJ.lA, et ne sembla 
d'ailleur8 pas �tre in5tié i sa fonction. 
3°) il était dans les r.ieilleu"''S term.es avec l ! O.K.O. 
(officier culturel). 
11- 0) j_l est tota] emc:1t inconnu danB 1cm rnilieux des
ma.rinu polor.ais et :ne so trou're d ! ailleurs pas sur la
lititu des marins au serv-5. ce du •iPolska rfl.arynarka Hand··· 
lowa:v.
5 °) :tl aurai.t eu un long rmtrcti e11 a.ve c un employé 
!'.!onsu1aire d:ms les loca.ux du vice-consu.lat de Pologn.-e 
à Anvirs, avant sa désortion officielle • 
6°) il ne le.issa à bo::.·d du navire qu 1 un pyjama et u11e 
serv:i..ette v:Lde. 
7°) l0rsque le vice-con.sul de Polognc apprit, quelques 
heures avant J.e départ du bäteau, la désertion de 1 ! in
tércssé > il en parut déjà être infor!llé. 

Des sondagcs effectués, il résulte que le 
vice-consul de Pologne .) /\nvers n 'a pas signalé ce 
cas, comme :i.l le fait d'habitude, à la firme "80GE
MAR", Orteliuskaai, n° 2, agent des navire� polo
nqis. 

· En outro, le vice---consul à Anvers semble être
à la h,iuteur· du sart actuel de ZA0ICKI, le quel n I a 
;>.3.s encore été r\:ip 6:"'é par nos services. 

ZABICKI mesure environ 5 piods 8 pouces J.. 7C ,r:..,) 
la couleur des cheveux es·t noire, type juif prononcé. 
corpulent, pnraî.:, avoir .+. i+.O ans. 
Tout nouveau. rcm'seignement fera l?objet d tune suitE'! 
a.,_1 présenc. 
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I.D.No. 382

VBJ.TROlTIVELIJK.

Betreft: .. egrzyniak, B. 
/\"') 

• 

� .. {\
e,Y) 

11 r��. 1952
Ten vervolge op onze brief I.D.No. 382, dd. 

3-4-1952, wordt bericht, dat Wegrzyniak, Bogdan, geboren

1-3-1933 te Przemysl (Polen) op 8-4-1952 met het Poolse

m.s. "Rysy" op eigen verzoek van Rotterdam naar Polen

is vertrokken. Einde

Aan B.V.D. 
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I.D.No. 382

VERT:tOU!ELIJK.

#,HJ -pLIIZ/,/ � �J/� 

1.z�JJ 7..t �p 7-�JJ'd APR, ?162 

Betreft: B. Wegrzyniak. lri." / 3 ) .i Yi 3 :

) 

. R. Q52 

Dezerzijds wordt 
Op 12 Maart 1952 vervoegde zich aan het Hoofd

bureau van Politie te Rotterdam een Pool, die opgaf ge
naamd te zijn: Wegrzyniak, Bogdan, geboren 1--3-193.3 te 
Przemysl, wonende Grünwaldzka 105 te Przemys·l (Polen), 
als motorman varende op het Poolse motorschip 11 Rysy", die 
mededeelde juist vó6r het vertrek van �ijn schip van 
boord te zijn gegaan, daar hij niet meer naar zijn vader
land terug wilde keren. Hij had geen bagage medegenomen 
en zijn heimelijk vertrek zou door de andere opvarenden 
van het schip niet zijn bemerkt. Als reden van zijn 
vlucht gaf hij op, dat hij als wees en daardoor regerings 
pupil zijnde, gevaar liep voor studie l'laar Rusland te 
worden gezonden, waarna hij wellicht zijn vaderland nim
mer terug·zou zien. 

Voorts zei hij te hebben ondervonden, dat de 
materiële toestand in het .7esten veel beter was. 

Hij verklaarde een jaar op zee te hebben geva
ren en reeds lange tijd op een gelegenheid te hebben ge
wacht in het buitenland achter te blijven. Hij gaf de 
wens te kennen naar Canada te willen emigreren. In dat 
land zouden twee vrienden verblijf houden, die hij van 
naam kende, doch wier adressen hem niet bekend waren. 

In hoeverre zijn mededeling, dat hij als bok
ser dit jaar waarschijnlijk naar de Olympische Spelen te 
Helsin.,;ki uitgezonden zou worden, op waarheid berust, is 
moeilijk te controleren. Wel vestigt hij de indruk een 
potige kerel te zijn, met snel reactievermogen. 

Hij wekte bij zijn verhoor de indruk verstan
delijk niet bijzonder ontwikkeld te zijn. Aangenomen kan 
worden, dat politieke motieven bij hem geen rol hebben 
gespeeld, doch dat hij uitsluitend ui�ateriële over\ve
gingen heeft gehandeld. ·Dat hij zich op dit gebied heel 
veel heeft voorgesteld, bleek wel uit zijn teleurstelling 
dat hem geen bewegingsvrijheid werd toegestaan. Zijn naï
veteit bleek o.m. ook uit het feit, dat hij reeds na en
kele dagen het voorstel opperde naar de Poolse consul te 
gaan en schuld te gaan bekennen, tenzij de Vreemdelingen
dienst binnen zeer korte tijd in zijn emigratie kon voor
zien. 

Hij blijft ingesloten en over zijn vertrek 
zal nader worden gerapporteerd. Einde. 

Aan :B.V.D. 

�, .... 
! • .J. 

"P,en afscl-U'ift van de cre,;-list van het m.s. 11 Rysy 11 , 

d8.ill op 12 r rart 1952 is v::rtro1cken, is aangelit;,c.ht. 
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M/T RYSY AFSCHRIFT. 
M�fiRT î952 

7. III.1952
C r e w L i s t 

1. Master Olejarnik Marian 10-8-20 Lublin 3991

2. Chief Of.Loroch Franciszek 3-10-20 Liniewo

Garwolin 832 
Lodz 52 

Nowy Trag.69l 

Wepryk 6336 

�vol. Tramp 1485 
Bronislaw 2879 
Lublin 7902 

Oswincim 7470 

3. II.Of Smorkowski Zygm 28-5-20

4, III.Of. Nowak \'/ilhelm 6-10-10
5. R/0 Nedoma Franciszek 26-5-17

6. ChiefEng.Komocki Kazinierz
7. II II Brzezinski Wlad. 

8. III II Wendland Alojzy 

9. Chièf st.Deoniziak Teodor

10. Motorm. Smrek Andrzej
ll. " Malec Jan 

_12. 11 Wegrzyniak Bog. 

13. A.B. Miszewski Anastazy 
Il 

" 

�.s. 

Szczesniak Marian 

Blowinski Alfons 

Potyra1a Bronislaw 

8-5-16

1-9-09

21-10-24

6-1-27

14-9-27

29-11-11 Nowosiolki 4951

1-3-33 Przemysl 6667 

7-9-10 Karsin 2566 

5-3-19 Warszawa 5673 

4-6-27

12-4-10

Tczew 

Pruchnik 

14. 
15. 

16. 

17. Il Pierkowski Stanislaw 21-11-22 Turzynn 

2494 

7532 

7504 

3031 

3303 

8012 

8052 

18. "

19. Cook

20. Boy

21. "

Zarebski Zdzislaw 

Golanek Henryk 

Strib Waclaw 

Glowala Zygmunt 

21-4-23 Warszawa 

15-6-31 Bialystok

9-2-27 Krakow

10-3-29 Milica

Polish 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

11 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

tl 

Il 

" 

Il 

" 

Il 



SPECIALE HTS TRUC 11 I.CS JLUT · ACD
t ·:31ëchts bij definitieve opbergi.ng .i.nvullen) 

0�.-I;( A P G E D A A l� .. .. . . .. . 

J . .. 
f-- co / 3 �.JÀ.cf

----- lt;-�
ll

·1' 
lJ!."

. . . .. -·. - . j l 
···---�---· .. - J{ (IJ f!r�IJ ___ ---- _ _,,---- ------_ --": -- · · 1

-------· --- -�---·-·-· -------- , .. j .. ·---·----�.--1---
(j /" .. - . . . .. .. ! 

' 

.---------.. ---:�---(· ... � ··--. .-:--.--.. ·. i ·----- . J. � 
---- ---·------------�--- .-------· -� --·------·-·- ,,.__ - ------· -

i 1 . 
.. _.!.._ ____ , ______ rJA...,,,. rf---..... _____ li,·------ ., 

- .. -
1 ----- ·---

,. }-·-···-·- . -·- . :: ------·-

• 
1. : ; 

- -·---- -_·:- --�------... ------------ --j--------.. --t-·- ·----·--·· 
• �A ,',,� ,_ e Jl(/'T7 T· t t1 l·t. Lr-

1 
• -·-···---····-···-�-- -· 

'! .. v.,/".:\cû• ... , ..> _!;J. , /"'J . - rd .. • .• , (· 
1 . .. . . / � ' 

----·---------·--··--·---- �./ . ··---·-·- ---·------.. :-·----_. -- -r------- -.. ��-h"ëer-eenn,l��-n-s at:-::_�� -------------·--··..J ··--------�-. ---.---� . 
� 

. ' ··
1 , ___,__ _....,___·---·-·--·-·-·- - ···-· .. -.- .... -� 

-- -----! -�-----L.
1 ,{ .... -,. ....... i ,. 

--·--- :.... ·1 --�nt���e ;�;�;tj.zi1:ge�1� ACD IV 

. . - --�---,..,.,.�-----�-�---·-] 
: dVera;.�tw .. voor \ (Q__ .f:, .:W:D 1 ;amen� cJ .• eze . · 

� 
Adm afdoening) Dat:· /V1 #J !'? '

1
1.

• . . _ 
/'/ J.. • � .1 .t-\.CD/ 1, � :Oa t 1-:t l' Pal"�/'{ 

--�,-------·--·-··· ·--··---�.--.. -� .. ---. �-+·-· .. . ï . ' 1�·· -·-
A:f'...d-c I · S o..:C,ill---w���� ....... J}, .. lt; .. J;1, __ �.Jif ... ,b)�.E..J..;,._.;L.,.�,--�·-�Pr,..,.•-·�A�g;.4?.-.:'1,'.,_' , .-��---

�; 1 

��� }' 

1 

-�·T9 ---
�..(..�·:......::.- ï.�i��.....,. L 



.. 

1 
-

-

,, k ,_, • f J 1 AJr' 1 /1 , .....

l.. 
i 

ii---r ·-·-·-, ' iifil. ��-tl�,. I 

v-

, ") . . . 1 Çj 
'- Q_.,11 ........ ..:a-,-. 

�·--,, ,..ro 

1 'y 
·- -

- ···-
.. 

-

1 

·-
: l .. 
. 

1 1 
- E�-- 1 

1 1 
->- ----·-·--

- 1 

1 ,_· ! 
1 l 

---+-------l--�·-·'.-·· ·------------------,---

! l 1 ---1-----------· -----------i---··-r-·-..

··-·----1-------------�--1-=r--·-· 

----· --�-------------------;---

·-...... . 

. 1 
. -------------------------+---

- .. . . -

!-



el 

• 

• 

� ,/ t?tf /6 Pt,.ó6f" _ _ -

Nr. 79 e - ' 52 � 1.� PJ/

1 2 4 MR\ l952 . y&v 
�r � . rn 't O U ' JE L IJ K

'<.�\�"\,.:..""� •, \�-'.\ 
0 nd erv erp : 

·' . CD// g <t"' 3 il S

20 Maart 1952 
Jtanislaw N01l.AK, 
gedeserteerd Pools zeeman 
van het s.s. irrielun" 

Op 12 lirnart 1952 te 16 uur is van het Poolse s.s. 1 1.ielun 1; 

liggende aan de Van Gelder's Papierfabrieken te Velsen 
gedeserteerd: dtanlislaw M0�1AK, geboren 5 December 1919 te 
Valentinov (Polen), van beroep machinist ter koopvaardij, 
v1onende Bialy-Bör bij dtettin • 
Op 17 Maart 1952 legde deze N.owal<: een verklaring af waaraan 
het volgende wordt on·tleend: 

1. oamenvatting levensloop. 
zes jaar lGgere school genoten.In 1936 naar Gdynia gegaan 

v 

en aldaar als kellner in een restaurant ge1,,�erkt gedurende 
een jaar. fiiBrna als hulpkok aan boord van de 1'Kosczinsko11 

tot 1939.Heeft zich toen �ls vrijwilliger gemeld bij de 
Poolse marine en werd ingedeeld bij een Marine-bataljon, 
dot voor de verdediging van Gdynia was bestemd. ferd in het
zelfde jaar krijgsgevangene gemaakt door de Duitaers en eind 
1939 naar een gevangenkamp te Wejcherowo overgebracht.,Jist 
daaruit te ontvluuhten en heeft thuis op de boerderij van 
zijn stiefvader gewerkt tot de zomer van 1942. ,Jloot zich 
namelijk toen aan bij de partisanenorganisatie ü.K. (.Arme ja 
R.ra jova) • Hierbij aangesloten geweest tot Maart 1949", kort 
na de komst van d•è ee_rste Russische troepen. Direct na de 
oorlog weer gaan varen en wel o:p diverse Poolse en L.weedse(?) 
schepen o.a. op de '1Karpathi ', ''Katowice", "Lublin", "Lecnistun 11

, 

111rarta11 en "Wielunn en op het Z,weedse schip 11 Rolft1 als lid van 
het machinekamerpersoneel. Na afmonstering van de 11Harta11 

enige tijd tewerkgesteld bij reparaties aan scheepsmachines 
te .Jtettin. 

2. Op 1 Maart 1952 is hij te ötettin aan boord gekomen van de
"Hielun 11 als machinist. Dit schip kwam op 11 Maart 19 52 van
Gothenburg (Zw.) te Velsen aan met een lading cellulose en 
koos ligplaats aan de Papierfabriek, aldaar. 
Op 12 Maart 1952 te omstreeks ló uur is hij van boord gegaan 
met het plan om weg te blijven. Tijdens het lossen van het 

1 schip had hij kennis gemaakt met \/ladyslaw KA8Z.02'DK, v1erkzaam 
op de papierfabriek, eveneens Pool, wonende Herenweg 106 te
Lisse. De nacht ván 12 op 13 Maart 1952 heeft NOW.AK in de 
woning van deze KASZCZOK doorgebracht. Daar heeft hij ook het 
verlangen kenbaar gemaaKt niet naar Polen terug te keren. 
De volgende dag is hij naar het adres van een Pools geestelijlfl
in de Elandsstraat te Amsterdam gegaan, welk adres hem door
zijn gastheer van de vmrige nacht was verstrekt. 
Deze geestelijke heeft hem aangeraden zich op het Hoofdbureau 
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V E R T R O U W E L IJ" K 

van Politie te Amsterdam te melden om asyl te verzoeken, wat 
hij dezelfde dag nog heeft gedaan • 

3. De motieven die tot desertie zouden hebben
T1J ens e reis van Go en urg naar Ve sen wer J door
de O.K.O. (Officier KulturEtlno Osv1ijatowy), die in feite
de politieke cormnissaris is aan boord, bij deze in de hut
geroepen, waar hij aan een verplichte ondervraging werd
onderworpen, dat blijkbaar als een soort politieke test
beschouwd ken worden en door zo een O.K.O. op de bemanning
wordt toegepast. Gedurende dit vraaggesprek zou NOW.AK zich
in onvoorzichtige termen hebben uitgelaten door o.a. te
hebben gewezen op de ellendige toestand in Polen en in het
bizonde·r die waarin zijn gezin verkeert en op de propaganda
die dit alles tracht te verdoezelen, hierdoor blijk gevend
van opstandigheid en niet loyaal zijnde t.o.v.het huidige
regiem in Polen. Het onderhoud heeft twee uur geduurd.De
O.K.O. zou dit daarna in een rapport hebben verwerkt.
Bedoeld rapport zou betrokkene, naar zijn bewering, heimelijk
in de hut van betrokken officier hebben geJez.en. De kap�tein
van het schip, die voor een niet-communist doorgaat en een
göëä" man moet zïjî'i, 1ïëe:f"t 15e-trol.èkene ingelicht over het voOr-
nèfaen -vafi de CY.:K.O. OI!l 1ieÏn bij t.§rugl.êq_ffest in Gdynia te pappor
teren n.a�V:-zijn uitfatfngen ·tijdens het vraaggesprek, zodat
hij �aarvoor gecorrigeerd zou worden, wat in ffèt onaerhavige
gevaI zou betekenen gevangenisstraf of deportatie, waarbij
dan ook vrouw en kind niet gespaard zouden blijven.
Uit vrees hiervoor is hij tot het besluit gekomen om bij
aankomst in Nederland hier om asyl te vragen.

�. De represailles tegen zijn vrouw zullen volgens hem zijn, 
dat zij van alle steun zal worden verstoken en alleen de 
kost zal moeten verdienen voor haar kind en invalide vader" 
Over 4 maanden verwacht zij het tvieede kind. Thans is zij 
werkzaam in een ziekenhuis. Via familieleden vlil hij later 
trachten met haar in contact te komen. 

5. Betrokkene zag zich hierbij a.h.w.voor het alternatief ge
steld, teruggaan naar Polen en daar te verdwijnen in een
gevangenis of concentratiekamp met het vooruitzicht er niet
levend uit te komen of deserteren in een desteuropees land
en de kans krijgen om bij een eventuele oorlog, die volgens
hem onvermijdelijk is, tegen de RUssen te vechten. Om die
reden zou hij graag bij de Amerikaanse troepen in vuitsmand
worden ingedeeld. In beide gevallen komt zijn vrouw alleen
te staan, zodat hij daaro�tot het besluit is gekomen hier
te blijven.

6. Indruk. Betrokkene schijnt een temperamentvol man te zijn.
De redenen van desertie lijken, voor zover hier geschetst�
aannememiJ"k. Hij geeft blijk van een grote mate van bereid
willigheid om gegevens te verstrekken omtrent al hetgeen
hem gevraagd wordt. Opmerkelijk is zijn sterke antipathie
t.o.v. de Russische Joden.
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7. Besluit. 
:Door de Vreemdelineenpoli tie te .,msterdam is contact 
opgenomen met het Katholieke 1'oolse Vluchtelingencomi té
om te doen nagaan, welke kansen HO,.f.AK heeft om naar 
Canada te emigreren c.�. in dienst te treden bij de 
./\merikaanse wachttroepen in ;Juitsland. 
In afwachting van zijn vertrek is hij in bewaring gesteld;
hij bevindt zich thans aan het uoofdbureau van _politie 
te , ms'erdam. 

y - 5 • 



" --------

- ---.--··---------

-�--------

./Scc t

;. 



I,., ,,-r:- r. lfd .1u ,J;. 
• 'f t '). I·'AA:PlL: ... DU.l'JJ 1... .• � , 1 .., d, f.f.:.;. -·.

--,._ - - ·-

.... h·· .�o k"· 
-� - -- . R.t..:. ,!J,:;_., •. 

0,, �.,·, •.• . 

' ·- • •  

, . 

.,". r-;;·. 
. 

- ;

-

� Jl f, -·---,c-,-�-�?k-�j_!4;,._

-� ... 1 :f�A)Ci;ie�;__ 
. 

'.' . ." _ _:-_ :.:_, - ._ ____ ----c·"!"���- - 1 
- '1.. 

1 
'-·----- -

-- - ·-1 ! 

-·--
--

L -- ---

- -- - -----

-, . -·-

·
-
- . . 

' 

- . [ ·--,--------
-

·
----.::---

t ___....,_ ___ .._ ----r-

, ·-·----· ---:· 

·---:....- ---

-
-
-·--· 1 ---

--- j--
--- �--·:- , ____ _-- -·--

---·-·-··-

-+-1. --
---·-- �- ----- --·-t-_-·--····--... ----

--;- --- . . . ---ir 
__ ,.. ;, 

.. . --------- -

- -- -

-- ----"� 
.

. -
----

. - -

-- -f-
. . . ·-· 

- ·-- ---�-------- --. 
.. Jl��� ·-. +---

-···-···------. --� 
..:+---__ . ���-�-------

1 - ----

--- -·-

---
. t -- ; 

.. 
. 

... ,_ --.- . - --· --. .  • --·--: 
·
-·- ·

--
__ . -•... · __ 

! ! ----
---·-·----

-!--. -- - --� - ·�f 

--r------r 
---

--- -- 1 ·--·- i - -- ----.--·-- ---- 1 1.=--�_--. __ -__ 
... -I -r 

-· -

___ _ 

1 L__ 

----

' -, 

-----···,·· 

l . - -- -·--

--- 1 _i ___ . ·__ . -- -----� -��jl =-�----' -t -i----· --

--�-----

..f --- -----

1 - 1 - ·----- ·--- ��-- . -.---- - - • .... . . . -·+· t· - --

.... -r ·-· ··--··--- � ---·- -- --·----
--- --- r 

1:-

- · -r--···---r- --·-·- ��·-----·-----==--�-------t- --- --. �=+·-=+:-���-----= ==----=-�����-- --- �---��t:-----�-- ----

l 

-�- --t- --- - ---·· 

-
. 

1 



S.l. 18 Maart 1952. 

No. Gr.V.D. 520463 Conf. 

Bijlagen: een. 

Onderwerp: Achtergebleven zeeman. 

• 

CONF1DENTIEEL

In vouwe dezes gelieve U aan te tref
fen een uittreksel uit een veiligheids
rapport, opgemaakt door Z, naar de in
houd waarvan kortheidshalve wordt ver
wezen. 

Sî.T • 

AAN: Hoofd B_;v .D. 

Hoofd M.A.R.I.D. 

Typ: 10. 
Coll.: l q

.,..,,,-

•
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UITTREKSEL GRENSVEILIGHElDSRAPPORT 
- - - -BERICHT- - - -

Da:tum van bericht: 15 Maart 1952.
Rauporteur: 
ian wie is het bericht afkomstig: Eigen bericht. 

etrouwbaarheid bericht: 
Betrouwbaarheid berichtgever: 
Welke acties zijn ondernomen: Signalering. 
Met wie samengewwerkt: Vr.D. Gem.Pol. te Velsen. 

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

Onderwerp: Achtergebleven zeeman. 

• 

De 11 Maart 1952 arriveerde te 23.00 uur te IJMUIDEN 
het Poolse vrachtschip s. s. 11WIELUN 11 en -werd gemeerd bij 
de papierfabriek te frELSEN. 

Na te zijn gelost is dit schip op 14 Maart 1952 te 
omstreeks 17.00 uur naar ROTTERDAM vertrokken. 

Bij het vertrek bleek niet aan boord te zijn de tremmer: 
NOWAK, Stanislaw, geboren te WALENTYNOW, de 5 December i919.
Volgens verklaring van de gezagvoerder is deze man op 13
Maart 1952 aan wal gegaan en niet teruggekeerd. 

Het hem uitgereikte zeemansboekje nr. 2163 is door 
Br.Cdt. IJMUIDEN ingenomen en wordt door hem voorlopig 
bewaard. 

Aan de Vr.D. der G.P. VEISEN is hierover bericht gezon
den en deze instantie verzorgt de signalering. 

NOWAK heeft, voorzover dezerzijds kon worden nagegaan, 
geen der overige bemanningsleden van zijn plannen op de 
hoogte gebracht. 

Volgens zijn zeemansboekje is hij dienstplichtig mili
tair en gezien zijn foto in dit boekje kan worden veronder
steld dat hij heeft gediend bij de Poolse Marine. 

Call. :j 



Datum : .. s.lO. .. ':./..':.� . .S..�................ .. 

CIRCULATIE 

Niet langer houden dan .................... dagen 

GEZIEN 

dat. 1 par. 

......... ..... ······ .. . 

1 Volgens geadresseerde 
nog t.k. aan 

.................... ................. ................. 1 ................................ . 

Aantekeningen: 

D 50. 15000 � 10212. '51 . 43 

Z uur4-,) ij$koude zee

OL SPRONG in HET 
AN.AAL over BOORD 

DOVER, 28 Jan. (Reuter) - De derde 
stuurman van een Pools schip is jn Het 
Kanaal ove1· boord gesprongen. Hij dreef 
zes 1111r lang In het Ijskoude water, vóót·· 
dat hiJ werd opgtplkt door een Bl'ltse 
boot, die de verbinding ondet·houdt tus, 
sen de Engelse en de .Franse kust . 

De Poolse zeeman, Roman Prokopckyk, 
Is 23 jaar oud. Zijn schip, de "Cm·ie 
Sklodowska", 43.000 ton groot, keerde 
van een reis van het Verre Oosten naar 
GdyIJ.ia terug. De stuurm·an ha(J drie on
derbroeken, dt;i'è! b.orstrokken. drie hem
den en drie pa-l{k'êriil over elkaar aange
trokken. Daarover droeg hij een water
dichte overall, die duikers plege11 te ge
bruiken. Bovendien had NJ een zwem
vest aan. Kort na middernacht werd hi.i 
door de Engelse boot opgemerkt. Hii 
heeft ven:ocht als politieke vluchteling 
in Engeland te worden toegelaten. 
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2.§..- DIENSTGEHEIM.-

Onderwerp:"Desertie van Poolse Zeelieden 

te Antwerpen".-
.. 

• 

... 

', � ,_ 

.u ;;rftlW 4 � 
/ 

: �.A./E.A. - en �.Q.-AA N 

V A N : W.-
----

C-c, � -o/ < 1\f' 

In aansluiting aan d.z.z.schrijveri,No:3, 
d.d.4 Januari 1952, betref1ende bovenvermeld onderwerp, moge
ik U berichten, dat ik omtrent de daarin vermelde aangelegen
heid, van "Rival" het volgenoe vernam:

"De desertie van boord van het in de Antwerpse haven 
liggende Poolse schip "KOLOBRZEG", van de in mijn vorenaange
haald schrijven vermel<fe-6---j_eden der bemanning, had niet 
plaats in de nacht van 25- op 26 December, doch in de nacht 
van 24- op 25 December 1951.-

De Poolse matroos BIELINSKI, Henrijk, bevindt zich 
nog steeds te Antwerpen in de gevangenis, in afwachting van 
een beslissing op zijn verzoek om asyl in Belgie.-

De onder 2e.- tot en met 6e.- van mijn vorenaange
haald sahrijven, genoemde Poolse zeelieden, bleken aanvanke
lijk onvindbaar, doch werden in de late avond van 26 December 
1951, in een café in het Antwerpse haven-kwartier, in een ern
stige staat van dronkenschap verkerende, aangetroffen door de 
stedelijke politie, die hen aanhield en ter beschikking stelde 
van de Waterschout te Antv1erpen. 

Door bemiddeling van deze laatste, werd bedoeld vijf
tal weder aan boord van de "KOLOBRZEG" gebracht,-hetgeen nog 
diezelfde nacht geschiedde. 

Op 27 December 1951 verliet dat schip de haven van 
Antwerpen, met bestemming Gdynia.-

In tegenstelling met de desbetreffende berichten in 
verschillende Belgische dagbladen, deserteerden - tijdens het 
verblijf in de Antwerpse haven - van het Poolse schip "HUGO 
KOLiiEMDAJ", geen zeelieden. 

Omtrent vroeger plaats gehad hebbende deserties van 
Poolse zeelieden, behorende tot de in de Antwerpse haven ver
blijvende Poolse schepen, is "Rival" niets bekend".-•••••••• 
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No: DIENSTGEHEIM. -

Onderwerp:"Desertie van Poolse Zeelieden 
te Antwerpen".-

Bij lagen : een dagblad.-

AA N : �.!./E.A.- (t.b.v. 
V A N : W.-

Onder wederaanbieding van bijgaand - mij 
terhandgesteld - nummer van het dagblad "De Telegraaf" van 
Zaterdag, 29 December 1951, moge ik U berichten, dat mij 
met betrekking tot het daarin voorkomende artikel onder het 
opschrift: 0Antwerpen vertrouwt het niet - MYSTERIEUZE DESERT 
VAN TIEN POLEN", - bij informatie is gebleken, dat de inhoud 
daarvan deels als onjuist en anderdeels als sterk overdreven 
moet worden beschouwd. 

De in bijgaand krantenartikel gesignaleerde feiten -
aan de hand van de verkregen inlichtingen - tot hun juiste 
proportie terugbrengend, kan ik U thans het volgende berich
ten: 

�-- Het bestaan van.enig verband tussen de desertie van 
Poolse zeelieden en de onlangs te Turijn aangetrof
fen, aan geheugenverlies lijdende uit Antwerpen af
komstige Deense Vice-Consul MOELLER, wordt absoluut 
uitgesloten geacht. 

b.- Omtrent desertie van zeelieden van het Poolse motor
schip "Hugo Kollemdaj.", is bij "Labile" niets bekend. 

,ç: 

'..!:} 
1 

Q.- Op 23 December 1951 arriveerde het Poolse s.s.schip 
) 1 l "KOLOBRZEG" vanuit Amsterdam in de haven van Antwer-

/ pen. 7 ... "'' 
/ . In de nacht van 25� op 26 December J. l.had een deel 

van de Poolse bemanning aan boord van dat schip een Kerstfees 
avond georganiseerd. De deelnemers aan dat Kerstfeest waren 
meest allen jonge Poolse zeelieden. Zij zongen daarbij Kerst
en andere kerkelijke liederen, waartegen echter de aan boord 

� L vertoevende O.K.o. (Officer Kulturalmo Oswiatowy) (?), ge-
'-�\ naamd: GUSEFSKIW (euplionisch), bezwaar maakte. Deze verbood 

hen het zinken van dergelijke liederen en verlangde, dat zij 
1 in de plaat's daarvan communistische strijdliederen zouden 

zingen. / 
De jeugdige Poolse zeelieden weigerden zulks, waarop 

tussen hen en de O.K.O.een woordenwisseling ontstond, die 
later ontaarde in een vechtpartij. 

" tj U � E ,-.1 S t< I
J 

'V..p � Eén 

� t Wr,...V).Á� 2c IJ-Ja.
l 
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Eén der jeugdige bemanningsleden, genaamd: 
/ le.- BIELINSKI, Henrijk, geboren te Piaseczno (Polen) 

_.,,, 1 2e.-

/ ,3e.-

/ J4e.-

-
5e.-

./
6e.-

op 18 Januari 1930, van Poolse nationaliteit, van beroep 
zeeman, kreeg daarbij van de O.K.O.met diens geschoende 
voet, een trap tegen zijn buik, waardoor hij ernstio..'werd 
mishandeld en uit lijfsbehoud in zijn werkpak, best!ande 
uit shirt en blauw werkbroekje, van boord de wal op vluchtte. 

Hij hield zich gedurende de nachtelijke uren schuil 
onder een der afdakken aan de haven in de nabijheid van de 
ligplaats van het schip en meldde zich des morgens, toen het 
licht was, bij de Antwerpse havenpolitie. 

Nadat de rust aan boord was wedergekeerd, hebben de 
volgende vijf jeugdige Poolse leden van de bemanning, even
eens deelnemers aan de Kerstfeestviering, heimelijk - dus 
zonder voorkennis of medeweten van de kapitein TRUSZCYNSKI -
met medeneming van hun plunje zakkel). en andere eigendommen, 
het schip verlaten • 

PLACHECKI, Edmund, geboren te Wysoki-Maz, (Polen) 
10 November 1927; 
WARCHAL, Zdislaw, geboren te Przemysl (Polen), 11 
April 1932; 
WASZKIEWICZ, Jerzy, geboren te Slawogois-Bto (Polen) 
25 Augustus 193.3; 
KRANSKI, Zenon, geboren te Chelmno(Polen), 28 Maart 
19:31, en 
MATUBZEWSKI, Btanislaw, geboren te Pabianice(Polen) 
31 Juli 1930.-

De Kapitein van de "KOLOBRZEG" - TRUSZCYNS:KI voor
noemd - heeft van deze verdwijning in de morgen van 26 Decem
ber j.l.kennisgegeven aan de Waterschout te Antwerpen, ter
wijl - naar bekend is geworden - vorenbedoelde O.K.o., het 
Poolse Consulaat te Antwerpen, van een en ander op de hoogte 
heeft gebracht. 

Uit een - vanwege het Poolse Consulaat in samenwer
king met de Antwerpse havenpolitie - ingesteld onderzoek naar 
de verblijfplaats van de laatstvermelde vijf Poolse zeelieden 
is gebleken, dat zij in de vroege morgen van 26 December j.l. 
per trein van Antwerpen naar Brussel zijn vertrokken, doch 
overigens is van hen tot op heden geen enkel spoor gevonden. 

Vorengenoemde BIELINBKI, die in het cel-hospitaal van 
de gevangenis aan de Bagijnenstraat te Antwerpen ter herstel
ling van de op hem gepleegde mishandeling is opgenomen, heeft 
aan de Antwerpse Politie-autoriteiten verklaard, dat hij niet 
naar Polen, noch naar boord van een Pools schip,wenst terug 
te keren en aan deze autoriteiten om asylrecht in België ver
zocht, welk verzoek thans bij de Belgische autoriteiten nog 
in behandeling is. 

De Poolse Vice-Consul te Antwerpen, genaam.d:WOLOWIEC, 
heeft in een langdurig onderhoud, hetwelk hij met BIELINBKI 
in het cel-hospitaal in de gevangenis te Antwerpen had, deze 
onder allerlei mooie beloften, tevergeefs trachten te bewegen 
wél naar Polen, of naar boord van een ander Pools schip terug 
te keren. 

Hierbi,i 
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Hierbij zou WOLOWIEO o.m.aan BIELINSKI hebben mede
gedeeld, dat vanwege het Poolse Consulaat te Antwerpen, be
reids maatregelen waren getroffen, die erop gericht zijn, op 
de O.K.O.een ernstige straf toe te passen, wegens de op hem 
(BIELINSKI) gepleegde mishandeling. 

Volgens de door BlELINSKI tegenover de Antwerpse 
Politie afgelegde verklaring, behoort hij en de overige vijf 
gedeserteerde leden van de bemanning van de "KOLOBRZEG", tot 
een Poolse geheime anti-communistische organisatie, die op 
militaire leest is geschoeid en die duizenden leden zou tel
len. De in Polen verblijvende leiders dier anti-communistis 
sche organisatie, zouden met groot verlangen uitzien naar 
het tijdstip, waarop een oorlog tussen Oost- en West uit
breekt, teneinde in de gelegenheid te komen, om hun Vaderland 
van de Russische overheersing te bevrijden. 

De Poolse bevolking zou - volgens verklaring van 
BIELINSKI - slechts voor ongeveer 20 procent communistisch 
gezind zijn • 

Naar nader werd vernomen, heeft één der vorengenoem
de vijf deserteurs van de "KOLOBRZEG'', op 15 December 1951 
vanuit Gdynia, aan een bevriende relatie (een Pool) te Ant
werpen, een brief geschreven, waarin reeds sprake is van de 
mogelijkheid, dat hij bi� aankomst te Antwerpen, het schip 
zal verlaten om in Belgie asylrecht te trachten te verkrij
gen. Deze brief is in het bezit van "Iabile".-

Zowel aan nsPIL" als aan "LA.BILE" is het bekend, dat 
te Brussel en voorts in de Belgische mijngebieden, een aan
tal anti-communistische Polen verblijft. 

Gedurende het afgelopen jaar hebben meerdere deser
ties van Poolse bemanningen, behorende tot in de .Antwerpse 
haven verblijvende Poolse schepen, plaats gehad. Deze Poolse 
deserteurs worden blijkbaar door bevriende anti-communisti
sche Poolse relaties te Brussel en/of in de mijnstreken, 
enige tijd verborgen gehouden, waarna zij dan op een gegeven 
moment te voorschijn komen en om asylrecht in België verzoe
ken. 

Indien na verhoor van deze lieden en na een diepgaand 
onderzoek blijkt, dat hiertegen geen bezwaren bestaan, wordt 
aan hen in den regel asylrexht verleend. Meestal worden zij 
dan als mijnwerker in Belgie tewerkgesteld. 

Naar uit het vorenstaande moge blijken, wordt aange
nomen, dat het hier betre� de desertie van anti-communisti
sche Poolse elementem. 

In Belgische officiële kringen wordt in deze aan 
enige opdraxht van de Kominform aan deze Poolse zeelieden, 
om in Belgie onder te duiken ter uitvoering van duistere 
plannen - zoals in bijgaand krantenartikel wordt veronder
steld - niet gedacht. 

Bij de bespreking van deze aangelegenheid met 11SPIL", 
deelde deze mij daaromtrent in 't kort het één en ander mede, 
waarbij hij mij echter adviseerde, ter bekoming onzerzijds 
van meer uitvoeriger inlichtingen, van Uwentwege daartoe bij 
hem een schriftelijke aanvrage in te dienen. 

Waar naar mijn gevoelen, de mogelijkheid bestaat, 
dat ook hier te lande gergelijke deserties van anti-communis-

tische 
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tische Poolse zeelieden van Poolse- of andere schepen plaats 
hebben, is het wellicht voor o� van belang, om over hetgeen 
daaromtrent tot nu toe in Belgie is bekend geworden, uitvoe
rig te worden ingelicht. 

Ik moge U derhalve adviseren, aan ae hand van bij
gaand krantenartikel, een daartoe strekkende schriftelijke 
aanvrage zo spoedig mogelijk "SPIL" te doen geworden • 

Het moge U duidelijk zijn, dat vorenvermelde gegevens 
mij merendeels door "LABILE" werden verstrekt, buiten mede
weten van "SPIL".-
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� KLEINE NACBRICBTEN
Zehn polnische Malrosen desertiert. Beim EinlaufeI) 

!Ier Sdiiffe .Hugo Kollontaj" und .Kolobrzeg• ih den 
l:Iafen von Antwerpen-sind zebn Matro.sen der polnisc:hen 

1Handelsniarine de.sertiert. Die .Kc1pitäne beider Schiffe 
ersudlten die Antwet_pener Polizel um Strafvèrlo'lgung. 
Bisher konnte jedodi ·erst .einer der Deserteure ermittelt 

-�ei seiner Festnahme bat er um Asyl. (dpa) .J 
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Periodiek: ... 
Û..�.'!':: .. � ..................

3if4-
�

Datum : .......... 2 .. '1 .. :::..12 ... : ... f! ...................... .

CIRCULATIE 

Nü;t langer houden dan .................... dagen 

AAN 
GEZIEN 

1 
1 

Volgens geadresseerde 
dat. par. nog t.k. aan 

···-�-� .. 8. ..... 9 /, ., ... ................ ................................................. . 
.... ·t�l:'r:: .. . �� .......... ...................................... .,,J.Ó Poolse zeelieden verlieten 1 

........ ... f. % .. J] ... , ... ................................................... � N'l'WERP
��� z:C�:r. (Reutel:) -1................... ................ ................. .......... ....................................... 'fJ:� sJJ,�;� �ÁeL\��lenK;/Jb�rt�'.t��t )!ö-

U,�brzef; toen deze onlangs rle haven 
van Antwerpen aandeden. Beide schepen 

Aantekeningen 

a� tJ,(--<- ,L. .... ...-<:..

�a.--c- 4'<----� k.� 
�r0 ----�

/���� 

��évl/[ %r2. f1

D SO · 15000 i,0212. '51. 43 

.• ijn eigendom van de Poolse staat. Pe ge.

1 
voerd :;; hebben de. Antwerpse politie

01 ·1·ing vàn de verdwenen zeelie· 
den gevraagd. Tot nu toe heeft men een 
van hen, de 21-jarige J. Bilinski, kunnen j 
achterhalen. Bij zijn anestatie vroeg hij 
onmiddellijk asyl in België. De ande1·en 
zi.111 nog voortvluchtig. 

-



Periodiek: 

Datum : ......... ...Zf.. ... =: .. /..2-: .. :: .. 6.7 ... ............... . 

CIRCULATIE 

Niet langer houden dan ................... dagen 

AAN 
GEZIEN 1 

1 

Volgens geadresseerde 
dat. par. nog t.k. aan 

P&B 

::::::::::::::::::::.·.· ...... ················· .. ·····.1··········.·····:::::::·.::::::::::::::::::::::::: 
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� Antwerpen vertrouwt het niet
Mysterieuze des�rtie

van tien Polen 
(Va.n onze corr�spondent) Nummer zes, de 21-jarige zee· 

BRUSSEL, 28 D�, - De descr· man Bylinski, vertrok in anderi 
tie va.n tien �o�lsf zeelieden, die omstandigheden. De Kerstvierinj 
te Antwerpen buij twee schepen had zijn geest nog wat beneveld 
in de steek tfeteji' om aan wa.l Maar toch had hij het woo� 
spoorloos te Vjlrdf'i.!ncn, geeft in .. Vrijhe\d" begrepen. toen zijQ 
België aanlei

�
mg tot uitvoerige mak::ers ver�rokken. Hij ging hen\ 

beschouwinge en fantastische halsoverkop, in zijn hemd en "O!l
vero.ndersteUi en. l\l}ên vraagt derbroek. en zonder enige bagage. 
zich af of deze i:Ji�ll_rs "de vrjj- achterna. Natuurlijk werd de man 
heid verkozen" da,:i wel voor duis- door de Antwerpse politie opge
tere doeleinden van de Kominform pikt - het Poolse consulaat had 
ie Antwerpen aa.n

i
al werden ge- trouwens reeds een klacht inge· 

zet. diend - en in de gevangenis te 
Val). daar tot de aag of achter Antwerpen opgesloten. Dezelfde 

het mysteTie va

i

:de uit Antwer- avond nog kreeg hij daar de Pool
pen verdwenen Deertse consul se consul zelf op bezoek, die twee 
Moeller, die. lij ntl aan ,geheu- uur lan� met hem sprak, waarna 
genverlies, in T rijn werd1 terug- Bylinsk1 om asylrecht in België 
gevonden, een Q tvo�lj,ng Clóor de vel.'zocht, Zijn kleren en bagage 
Kominform scl\unt,r:z· éna één werd,en enkele uren later van het 
stap. schip gehaald. dat 's anderendaags 

Toen 14dage.n gel et Pool- de haven verliet. 
se motorschip {,Hugo Kollemdaj" · De mogelijkheid blijft zeker 
da,t uit Hull in Antwerpen aan- open, dat de tien deserteurs, van 
kwam, een paar dagen aldaar voor wi� er slechts één asylrècht vroeg, 
anker lag. st�pten vier mannen de vrijheid verkozen, doch vóór 
met hun plunjezak op de schou- het wantrouwen van "La Libre 
der aan wal en verdwenen spoor- Beligique" pleiten de omstandight>
loos. Op 23 December kwam een den van hun wat al te gemakkelli
ander Pools schip, de "Kolobrzeg" ke ontsnapping . 
ait A m s t e r  d a m in Antwerpen In de gedachtengang van het 
aan. En op Kerstavond verdwenen Brusselse blad zou het niet on
zes zeelieden van boord, om, vol- denkbaar zijn, dat Bylinski, die 
gens een Antwerps blad, in het niet bli het complot behoorde, er 
Belgisch maquis van de anti-Ko- door de P.oolse consul toe werd 
min.furm onQ.er te duiken. aangezet asylrecht te vragen met 

het doel, de andere vluchtelingen 
op te sporen. Duistere plannen? 

Maar "La Libre Bel>gique", datL__..__.. __ ...... ________ �_. 
reeds eerder alarm sloeg over de 
geheimzinnige en onverklaarbare 
activiteit te Antwerpen van sche-
pen en scheepsbemannin/j\en uit 
lai:iden achter het • .IJzeren Gor-
dijn", meent. dat de spoorloos ver-
dwenen Poolse manschappen in 
opdracht van de Kominform in 
België zijn komen onderduikep 
voor de uitvoering van duistere 
plal)nen, zoals b.v. een afrekening 
met de Deense consul. die meer 
dood -dan levend, in Turijn werd 
teruggevonden. 

Curieus ziin wel de omstandig
heden. waarin de zes laat'9tge
n-0emde Polen aan wal gin�e.n. 
Volgens het Antwerpse blad had
den vijf zeelui - geen van hen 
was ouder dan 24 jaar - tegen 
Kerstd,a_e hun ontsnapping op 
touw gezet. Met have en goed be
laden stonden ze omstreeks de 
middag op de gangway van het 
sohip. Eén hunner zei tot de kapi
tein, Truszcynski: ,,Wij gaan weg; 
wU komen )'lÏet meer terug; ons 
ziet ge.voor 't laatst". Toen gin,gen 
ze eenvoudig aan wal. 
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Onderwerp:"Desertie van Poolse Zeelieden 
te Antwerpen".-

Bijlagen: één.-(in duplo).-
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I PAR: IN!t 

Hierbijgaanrheb ik de eer U te doen toe
komen, het gisteren - 7 deze - van ''SPIL" ontvangen ant
woordsch rijven op Uw desbetref1·endK verzoek om inlichtingen 
vermeld in Uw brief,No:127335/CBS/1257,d.d.14.l.1952, inzake 

� bovenvermeld onderwerp, naar de inhoud waarvan ik U moge ver
wijzen.-

.. 

Î 
Naar U daaruit moge blijken, wijkt deze op verschil 

lende punten af van hetgeen "Rival" mij daaromtrent mededeel
de en U werd bericht bij d.z.z.schrijven,No:38, d.d.26 Janu
ari 1952.-

Het wil mij echter voorkomen, dat de inhoud van 
bij gaand schrijven van r1sPIL1' meer met de juiste toedracht 
ten aanzien van de vijf gedeserteerde Poolse zeelieden in 
overeenstemming is dan de gegevens, die 11Riva1n mij daarom
trent heeft verstrekt.-

• Bij mijn eerstvolgend onderhoud met "Rival", het-
welk is bepaald op 15 dezer, hoop ik deze aangelegenheid
nader met hem ter sprake te brengen en - zo d?-artoe aç,0.lei:
ding hltjkt_ te b�s�aan- zal U het resultaat daarvan bij aan
vullend schrijven worden bericht.-
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D.A./1-067/1. 1357. 

Onderwerp 

Veri1.: Uw schrijven nr 

Het bericht volgens welke Poolse .natrozen te ;i.nt 
werpen zouden zijn gedeserteerd van het Foolse schip "HUGO 
KOLDATAJ" blijkt niet met de waarheid overeen te stemmen. 
Geen enkele desertie werd vastgesteld tijdens het O:iJOnthoud 
van dit schip te Antwerpen. 

1'iel zijn zes Poolse zeelieden gedeserteerd van 
de "i:OLOBB.ZEG11: Henryk BIEL_IKSKI., geb. Piaseczno 18-1-JO; 
�dmund PtiACHECKI, geb. Wyzokie Maz. IO-XI-27; Zdzislaw 

f JG,�{Ch,\L, geb. Przemysl 11
:--

4-32;. Jerzy . .":tî.'S�KrJ.'JICZ, geb� 
!Slawogora 25""."8-33; Zenen 1"'-u.IrdKI, geb. Cnelmno 28-3-31;
!'Btanislaw (of liichal) I...:�'l'USZ,1!;:::3KI, .geb. Pabianice 31-7-
30 of Gostynin 2-9-32 . 

Deze dese.i.•tie de$d zich voor te Ant"t·Terpen in de 
nacht van 25 o'p 26-12-51, na een hoogoplopende ruzie en 

. handgemeen tussen de O.K.O. (cultureel o.ffiqier) van het 
1schip, Zbigniew GUZB'WSKI, teh •.. ar-sèhau ?vO-XI-10, en boven

ven .. elde bemanningsleden, naar aanleidin6 van een bevel tot 
zin6en van communistische strij"dliederen • .3IELIHSKI deldae 
zich rèeds te Antwerpen bij de bev,oe.;de oelgische diensten; 
de andere vijf ev.en later te St.Gillis (Brussel). Na het 
in orde brengen van hun papieren werden zij overgebracht 
naar het toevluchtscentrum van de ucaritas Catholica" te 
Elsene, die hun de ld-1-52 werkgelegenheid versc,1afte als 
ongeschoolde arbeidskrachten in een koolmijn te Chateliheau 

· .. �ls algemene redenen van hun desertie lieten
voornoemden het communistische regime in .l-'olen gelden, sa
men . et de overheersende Russische invloed en het feit dat 
ze zich goedschiks moesten onderwerpen aan de dwang en 
willekeur van hun cotr.munistische chefs, zoi.,rel aan wal als 

. op zee. 

Deserteurs, hoewel int 1 t algemeen als mijnwer
kers in :3el.;ië f!lo6en verblijven, houden ·echter niet van 
dit soort werk, en ·wanneer het ec:.i.te zeelieden betreft, we 
den z� al gauw pogingen aan om aan te monsteren op \;ester
se ( veelal 3kandinavische) schepen. Somriligen onder hen 
émigreren ook na&.r Canada. Het is de I •• ,._O. (Internationa 
nefugee Organization) die zi-ch bezighoudt 111et de lotsv�r
betering van deze zeelieden, nad-at gebleken is, dat ze we 
kelijk als politieke vluchtelingen dienen beschouwd. 

Deserties treden sporadisch op. Eind 1951 
, deden zich te .ttntwerpen nog drie deserties voor de 15-9-51 
'h,as het ·:ienryk STOJACZYK, g;eb. te Lrocza 8-8-23 ( schip 

-. /l 1'Karpaty"); de 29-10-51 \Jlodli.ntierz DYBDi3KI, 6eb. 6-4-32, 
1e11 Edvrard GABRYCH, geb. 16 ... XI-27, beiden van de "Ifarwik". 

De 4e Februari 1952. 
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AfP.1: .u./RA 
Van: HC (CVV V) 

E , .ex: 127355

� �etro: Poolse deserteurs 

" 

• 

In ffDer Tagesspiegel R van 29 �ecember 1951 trof ik 
een bericht aan, dat tien Poolse matrozen in de haven van, 
Antwerpen zouden zijn gedeserteerd van de schepen "Hugo 
Kollontaj 11 en 1tKolobrzeg 11

• De enige t'Ot nu toe gearresteerde 
verzocht om asyl. 

Ik .moge U verzoelrnn bij "Spil 1' te willen i:ni'ormeren
of dergelijke deserties veelvtt;ldig v:oorkomen, welke-redenen 
de deserteurs opgeven voor hun desertie, of zij in het alge
meen in België wensen te blijven dan wel hulp inroepen voor 
verdere emigratie en in het laatste geval of er in· België 
een Poolse oTganieatie ie, die zich speciaal hiermede belast. 

Tevens zou ik gaarne de namen en personalià van 
bedoelde zeelieden ontvangen. 

H.C.i

H JA ti -:r;.;-
ra p p e 1: 1.4.1952 � 

, r t,t 
l '1 V ��1 j " t, . "\/ 
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RAPPORT 
Van : c. 

Voor: OD 1962. 

Betr: Ontsnapte Polen. 
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In het nummer van 6 December 1951 (Vol.VII No.359� 

van 11 East-Europe and Soviet Russia" staat een artikel "Esca
pism 11 door PACHYDERMUS, waarin o.a. het ontsnappen van 2 par
tijen van elk 3 Polen wordt verhaald. Hierdoor wordt het aan
tal naar Zweden öntsnapte Polen over de laatste 4 maanden ge
bracht om 75. Het merendeel geeft als reden op dat zij in mi
litaire dienst moesten en dit wilden vermijden, aangezien zij 
met willen dienen in de gelederen van troepen van "een vreem
de onderdrukker". 

Dit is dus dezelfde reden als bet merendeel van bij 
ons deserterende Poolse vissers opgeven. 

cvv v. 

11 Januari 1952 • 
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j Bijlagen: een. 
·\ Onderwerp: A. KOZLOWSKI

27 Jecember 1951. 

��JR�IJ� 
In vouwe dezes gelieve U aan te tref

fen een uittreksel uit een veiligheidsrapport 
opgemaakt door z., naar de inhoud waarvan kort
heidshalve wordt verwezen. 

Met betrekking tot punt II sub c van 
. dit rappmrt moge het navolgende dienen� 

(NÎ\ Ook in Mei 1951 beweerde de Poolse zee-
,J.�an L. PIECPfKïEWICZ aanboord van het Deense m.s. 

"Christian Sass 11
, dat de consulail·e dienst van de 

Poolse L�L�t�3 te BueroJ Air3s trouw zou zijn ge
blE..-0c 9<>;'1 rie voonu liJ� Poolse regering. 

Hfd B.I.D. bsrichtte mij toen naar aan
leiding van de uitlating van boveneenoemde zee
man, dat niet kon worden aangenomen dat deze in
lichtingen juist waren. 

Dzz. zal thans getracht worden een fo
to-copie van de paspoorten van A. KOZLO'i7SKI en 
S. SNIATOWSKI te maken. 

� Hoofd B.I.D. is eveneens door mij ter-
zake ingelicht. 

c.s. 

AAN Hoofd B.v.o.( 2 x ). 
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UITTREKSEL 
VEILIGHEI DS-BERICHT 
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Confidentieel 

Datum van het bericht 
Rapporteur 
Van wie is het bericht afkomstig 

Betrouwbaarheid van het bericht 

Betrouwbaarheid van de berichtgever 
Welke acties zijn ondernomen 
Met welke 1.qstanties is samengewerkt 

: J.1 Docember 1951 
: . . . . .  . 

: eigen onderzoek 
Zie onder II Opmerkingen 
rapporteur.!!. 

. . . . . . .  . 

Gene. 
: Gene. 

• Onderwerp: lt.. KOZLOWSKI en S. SHIATLOWSKI.

• 

!• Op Maamag, 10 December 1951, te omstreeks 22. 00 uur, 
arriveerde te Amsterdam het Argentijnse·ms. 11Yape�11 , 

welk schip een geregelde passagiers/vrachtdiGnst onQcr
houdt tussen Buenos-Aires en Hamburg en tussengelegen 
havens, waaronder ook de haven van Amsterdam. Het 
schip is eigendom van de rtCompania Argentina de Na.ve
gacion Dodero 1

1 te Buenos-Aires. Als o.gente voor deze 
rederij treedt te Amsterdam op dé. 11N. v.: t.v.v.d. 
Koninklijke Hollandse L1oyd 11 te Amsterdam. Het schip 
koos ligplaats aan de lm.de, -in gebru.1.k bij voornoemde 
N.V •• een gedeelte van de Oostelijke Bandelskade te
Amsterdam.

I;k_ Bij de door het :personeel van de Doorlaatpost gehouden 
controle op reispapieren van de passagiers werd mede 
een lijst voorgelegd, bevattende 17 namen van personen, 
die als passagier met dit schip waren meegekomen met 
bestemming Rotterdam. In Rotterdamllloesten zij op 
ll December 1951 aanmonsteren op het Argentijnse s"s. 
o Juvenal 11 , welk scbip ,omen teel in de haven van
Rotterdam ligt en vermoedelijk in de loop van de week
16-22 .Deceober 19.51 uit Rotterdam zal vertrek.�en. Als
agente voor dit schip treedt op de e.v. o.A. "Wambcrsie
& Zn° ·te Rotterdam.
Do verzamellijst was voorziel'.i. van een visum voor Iieder
land, geldig tot 12 December 1951 en afgegeven door het 
Nederlands Gezantschap te Buenos-Aires d.d. 12 November 
1951. 
Onder deze 17 personen, die van Argentijnse, Spaanse 
en Italiaanse nationaliteit t?aren, bevonden zich tevens 
twee Polen, t.w.: 

.-

0 I l( 
/. ...A.:,.. l.. l.\OZLQWSKl, An toni,

f' geboren te Czérany d.d. 13 Januari 1902, 
van Poolse nationaliteit, van beroep 
zeeman, gehuwd, wonende te Buenos-Aires, 
Qa:je de Vence, Def'enca 1194. 

houder van een Pools paspoort No. 1731/J.2/51, 
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CONFJDENTIEEL
uitgereikt te Bt1enos-Aires door de Poolse 1'3gatie (datum 
uitreiking niet vermeld) en geldig tot Zl Augustus 19.53. 

2.In dit paspoort kwam het volgende stempel voor:
••Paszport wydano na postaw:te.

1952 starostwa Pow Swie9anY. z. dnia lO-XI-l9e5
Stwlerdzajacego O�telstwo Polskie." 

... 
3.Bctrokkene verklaarde sedert 1926 in Argent:lnië woon

achtig be zijn.
Hij verklaarde in het bezit te zijn van een Pools pas
poort omdat hij Pool Wilde blijven, maar niet naar Polen
te willen terugkeren, zolang llet huidige regeringsstelsel
aan het bewind was.

r B. 1.s�, ste.ran,' geboren te Rosockaçz (voorm. Polen, thans 
u.s.s.R.) d.d. 13 Februari 1905, van Poolse
nationo.liteit, van beroep zeeman, gehum en
wonende te Buenos-Aires, Qaje Dias 952 Villa
neda.

Hij is houder van het Poolse paspoort Ho. 2632/.L.5A.!4, 
uitgereikt te Buenos-Aires op 8 Januari 1944 en op on
leesroro datum in 19.51 verler..gd tot 2h AugustlJs 19.5.� door 
de Poolse legatie te Buenos-Aires onder No. 2632/15/51. 

2. In het paspoort bevonden zich de volgende aan telceningen:
a. Een·deels gestempelde, ,deels geschreven aantekening,

luidend:
"Po.szport Wygano m. Postawie do 39939/27 Ser.E.A.
3'4,28ll vzydaltiego pszer Starostwo Katornypk:1.e z. dnia 
a2-XII-1927. 

BueÁnos-Aires. 
legatiestempel over datum". 

b. Een gescbrevèn aantekening , luidend:-
11Dischargèd f'rom the ss."Aspasia Nomikos 11 on sickness
at Gibraltar 10th November 191.1-5. Abillty_and conduct
very good. " •

c. Een geschreven aantekening, luide11d:
11Signed on s.s. "Aspasia Nomfkos" 20 ·February 1945
at Sidney, Australia, as fireman.".

d. Een "Permit to land" op voorwaarde dat betrokkene
het land weder zou verlaten voor 30 September 1946,
afgegeven te -Liverpool d.d. 2 Augustus 1946.

e. Een uitreisstempel, afgegeven door de I:mmigration
Officer te Livcrpool d.d. 24 September 1946.

'.f. Een stempel voor b.1.nnenkoms t in Engeland, afgegeven 
door de Immigration-Of.'ficer te r�•s Lynn d.d. 13 
16a.art 1947. - · 

g. Een visum voor Argentin1�, Buenos-Aires, afgegeven
te Liverpool d.d. 19 Maart 1947 onder No. 7479"t46.

' 

h. Een uitreisstempel, afgegeven te Londen d.d. 3 Mei 1947.
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3. Sw.tatXowsk:1 verklaarde reeds sedert 1937 in Argentinië,
Bu�nos-Aires, woonachtig te zijn en daar gehuwd te zi�n
met een vrouw van Argentijnse nationaliteit.
Hij wenst n:1.et naar Polen terug te keren, zeker niet
nu zijn geboorteplaats/voormeJ.ige woonplaats Rosockaçz
d oor de Russen was bezet. Desondanks wilde hij wel Pool
blijven, waarom bij nimmer pogingen in het �rk l1ad
gesteld zich de Argentijnse nationa:titeit te verwerven
of een Argentijns paspoort voor Vreemdelingen te ver.
krijgen. ·

c. Zowel Kqzlowsk:1.,A. als Swiat;lowski, s. verklaarden, zonder
na het stellen dm.� vraag overleg met elkander te hebben
kun.Pen plegen, dat de·Poolse Legatie to Buenos-Aires, waar
zij hun paspoort hadden verkregen C·.q. doe.n verlengen,
.niet do i111euwe Pool.se regering V'ertegenwoordigde. Deze
Legatie zou de z.g.11. "Vrije Poolse regering" vertegen-
woordigen.

III.Bij de door de ledèn van de doorlaatpost gehouden controle
bleek voorts qat de.iaatstelijk in rapport No • ..•••.•.

K d.d. 30 September 1951 genoemde Adolfo SANTALIESTRA
BAREALES zich niet meer aan boord @avond van het m.s. 
11Yane�1�. 

Uit- omzichtig gestelde vragen is niet kunnen blijken or 
hij ontslagen is, dan wel op een ander schip van de 
maatschappij is overgeplaatst. 

JY, Voorts bleek _uit aau boord van het m.s. 11Yapey6.11 ingewonnen 
inlichtingen, dat de in rapport d.d. 30�September genoemde 

..,...1 N. VERl30WSKY zich m.et meer ifl Hamm.ü"g of enige andere 
haven in Europa heeft terug gemeld aan boord van het m.s. 
"Yapey(i" • 

Typ.: 19. 
Coll.: <"<

O
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Op 8.10.51 werd aan Spil onder brief nr.114520/CBS/1102 de �nhoud �an
ACD 114520 dd.24 Juli 1951 medegedeeld,. n.a.v. de aantekeningen van 
H/KA-RA dd.5.:'?0.51 op schutblad van CO 114520. 

..._. KA-RA, v.H. 13.10. 51. 
W 

;!/�û� �!!:�������,�m,��
4.,� �- asc /{,-/o-:r,. 

� J,(',4-l!fl � • 

ke t) · ./ · <P . (
-

� 

fe In;, /�,,Nj /$ / I 
�. ,t/1é5Tlil<ow1c2. _._ �t?,t.J. , , 

cl'--- 0 C...5C , � -11-.n. 

.. 

a...._ W :ft � � ,(., � � .,..._,,.... l'"""��/.Qc.:) 1zi7,2/é.. �. 

� / 

csc ,,_,,_,, •-



AFGEDAAN 

Afd./Sect.: e_.)'C Dat.: 11- 11. �f--, Par.:/� 

Interne aanwijzingen A CD . 

ACD. �(. Dat.: l.4 .. )-�l Par.: t 

Aantekeningen (Nummeren s.v.p.!): 

tr ....... ..... .......... ............... ........... .............. ..................... ......... ...... . 

···"··#-··/�·-- . ... ... . . . . ... ....... .......... .. ............................... ... .......... :;;···········; .. ··
t

····"······ ..... ...................................................................... ... .... ............. . . 
t � � /%3B 3 -cs;2- -
; ····�···�···;·,,;]; flii�,[lj�

·
····· 
· 
.. 
·
.··• ··•·•·· · • • ···••·••·••·•·••·····•••·•••·••••·••••·•

·
• ••··••··••·••••

·
•·•••••·••••••••• •••••••••••.••• 

\ /J 

................................ ................................... .................................... .... �. 

V 
.......
..
.......

.
..
.
.............. ........

.
..
..................

.

.. 
2:!...·.· . .-........... . .-.

. ��·.��--.-:.-.-: 
. 
.-.-.-;;z2�.·.·:��:.-::z.-::.-.-.-.:.-.-:.-:.-::��--:;;.-.-_-:.::.::::.-.-::.-:::;:�::�::.-;::::: 

......................... � ........................... ,L ... e.�.n. ...... \...a, .. l.-tT, .•.. � ...•.• '!!f.., ....... ,.,,,...� ..... L' ...• :"" / ...................... ., ................ · ........... --............ --, .............................. .

{J ::��.���l�v-0=����� 0:�
��··"·/� ��

?

' 
� 

" M�l� :�:; �::::-��ii:L 
-- 4 " / ----- ,, �' --... ······7/·--··� ...................... --�· .. J:·····E ...... ........ ;·· .. :a···�···�·····�································� ........................ ��··v·······················--

"' s v / � C. S <l 1.-o • t • J-1. ' 
.......................................................... .......... ......................................................................................................................................................................... ,Jl. ..................................... . 

........ N../.f...J.T.l;i,.J3..� ... �.LÇ . ..2 ...... � ....... t:l" .... 't..'7.g.�.J� .. i. ... � ..... 7 .... r1.::,, .... ")r ... l?..?.t .. .C:..1'f ..... ?. .. ............................... ; ................ .. 

1 JJt{,P 

<O J ç 1-o - 1.� rL 

....... /l ............ >i·········--··························""""··"·""··· .. ··"·"""•·"··--············"··"""·"·· ........................................................................................... : ................................................

(S) 10192rsl 



B. 

D.A./1-067/W. 1288.

Onderwerp: Wladyslaw HLEBKO. 

- Uw schrijven nr CBS/1102 van 8-10-51.

" 

J "' 
.: 

i
.� 

·,

I 

De in bovengenoemd schrijven vermelde personen 
........_ identificeren zich als volgt : Wladyslaw HI...]!BJCO, geb. te 

'f ���,,./t.,: Gdynia de 18-12-1931 van Poolse nationaliteit, verblij-

A 
_ vende te Brussel, L�ge Haagstraat 72, en Ry;szard __ BLASZC-

� _,.� ZY'K, geb• te Czermelice de 26-4-1930" van Poolse nationa
i" '!ït"'e i t . 

Te Antwerpen werd NI:IBTEROWICZ als renselaar van 
Poolse deserteurs voor Poolse schepen nog niet opge
merkt. Vooralsnog weten we niet wat van HLEBKO's ver
haal waar is� maar het is een feit dat betrokkene het met 
oprechte verklaringen niet zo nauw neemt. 

Zodra ons meer inlichtingen over het voorval te 
Rotterdam bereiken zult U op de hoogte gesteld worden. 

De 30e November 1951. 



I • 1). No. @. !.L/ '"-,., 

VERTROU1•.1ELIJK. l ' 

\ Ácö/ 11i; '� j. 0 NO�. �9511"'';,.-,ö
i • 

.( itj.J;,7 
Ten vervolge op dezerzijds schrijve� I.D.No.120, 

d.d.30-8-1951, wordt bericht, dat Niesterowicz, Jan, geboren
12-3-1907 te Wierczyce, als K/0 blijkt vervangen te zijn door
\.'Ójcik, Józef,, geboren 9-4-1927 te Montigny.

Het schip dat op 3-11-1951 te Rotterdam arriveerde, 
vertrok ory 7-11-1951 weer nar zee, (passagierslijst aangehechi}. 

Vermel a·e nswaardige feiten he'. :,en zich gedurende 
die tijd niet voorgedaan. (Einde). 
----- - ------- ---



A f s c h r i f t 

Passengers List s/ s "Puck" 
---------------------------------

., 1. Banni�k, H.J. 12.9.1903 from Rotterdam to Szczecin Poland 

· X 2·: Krijger, D .J. 11.9.1909 lt Il 

,,, 3 . Dyk, Zbignieuw 6.8.1928 11 " 

Sbipsarticles bringing on board by Emigration. 

---------------------�· ---

" Il 

Il Il signing on 

(w.g.) Haster of PUCK 

(De beide eerstgenoemde passagiers zouden "Haringinspecteurs" zijn, 
tel'\Jijl laatstgenoemde door: de Vreemdelingendienst van de Gem. Vel
sen aan boord is gebracht. Opm. I.D.) 

.. 



i • Y ,opi ',r r·

2. J�. Y/0
.)c .Jt.o�. 
l1. II. , , 
5. IIT.,,
6. St. Mef:1 •
7. II. ,, 
S. III.,;
9. t-s • ma s z yn

':l chnil:st rz.
3.:,.,,man

1C. 
11. 
12. St. mar>yn
13. i, ,, 
1ti. ,, ,; 
·15. 1'11. 1 ic:1ryn
1h, ,, ,, 
17. '' ,,
1s41a,z
19. , ,
20. , , 
21. \'1P5l8 Z
22. 

' ' 

Y-uc10 a1·z
C)il.C' f j (OC 

, ' , 
i ' 

Jl.::,+, e:1wa r-d 

L I 5 T . .:i ZL.LOj.I S. S. 11PTiCK11 

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

Hurkn R1·orish1w 
Wójcik J'"" f 
Bi�1·11ad.':. Z:yg"llunt 
Strz�lblck1 tntoni 
:.311wron Tacle>usz 
j'•rnteüewski Gracjan 
.St,;k AnLoni 
Szadkowski Edw�ra 
Be1·nhal'clt Zclmund 
Krot.oszah .Jan 
Ratajczah Bip0lit 
�kowr0nek Vie l �1 
Stuja Franciszek 
NiespodziewanJ :2�slaw 
Matroses Paras�hos 
Zurawsk1 Mlecz�alaw 
N1edzielsk1 Zenen 
L,,:><· .ik B1·tmj slaw 
Kljs� F�anciszek 
Sulowslcl Ludwlk 
Cbml �1 e-wsld Wladyslaw 
:Mozdzynski Zl:,i5r.iew 
Przeslawshi J1z�r 
:v;a�es .Jel'Zj-
Jur3'-owsk.i 4.natol 
Roguwlec ·:1tolèi 
Grncho�·�i Juliusz 

20- l,-97
9- �-27

18- ?-2:
2r_ \..-22
13- 2-2,
13- ·1-05
:1- 5-00

8- 1-20
16- 2-11
24- 1-16
3v- 7-1j 
26 -9-06 
25- 7-26
'>4-7 -20 
1 C- 9-25 
IC- 8-2.7 
2- 1-32
1- 1-16
5- 9-22

�-1- 1-1C 
13- 4-16
10- 7-30
17- 1-11
10- (-33
24- 7-::,3
23-li-34
12- 1-08

).iikulino 
:.',)r t-° iny
i) 'J1 ,,1J:lCZ 

Û-1.'l� ce 
Kolodziejewo 
War-szawa 

,273 
...J .,. 28c.,Q 
3081 
6552 
850 

;) � 'ï3 -\..1 

�ierzbnik 5179 
SKiernlerwic�3832 
Czeqt0chowa 722 
Fiw01dce ·139
�iten �67 
Klaj 3740 
Puck 1+13 
Lubliri 2165 
Chios 6C33 
Lubawa �916 
Drohobycz 5601 
Oliwa 4229 
Les ze ze 2222 
f.. l. 0! S,:Hl(Î i'OW 2482 
',Ja.1 �:c-awa 7481 
1 i'lrs �awa t.341 
·v.a.., ·,>wiec 53 
Lo1.v ic z 6955' 
o�e�sa 6941 
Bartkow é4L::, 
Wa1�z�wa 7471 

w.g. �urko Bronislaw 
Kl:lpi tan s. s. 1=Puch. 11

• 

Polsk:::i 
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I. D • JIT o • 120 • 
Ve:-i.·tr-ouwelij }r • 

Be-t;r.: IHesterowicz,J""n 
le machinist a/b. s. s. 11 Puck11 • 

In antwoord op Uw brief Uo.114520,d ..... 7 Aug"Ustus 1951, 
wordt bericht, dat het s.s. "PUCr11 van 13- tot 15 Augustus 
1951 in de Rijnhaven te Rotterdam gemeerd is geweest. 

""' t 
Eij het volgen van de le machinist, lTiesterowic r,,Jan, 

, _ /l, / geb.12-3-1907 te 1'/ierczyce, kwamen seen vermeldensw, arfige 
t-'/-:,, � v- feiten aan het licht. 

Op 27 Augustus 1951 is het s.s. 11PUCK 11 opnieuw te Rotter 
dam gearriveerd,waarbij bleek, dat de le machinist vervangen 
was. De crew-list van deze laatst t;enoemde reis is in af
schrift aane;ehecht. 

Nel; betrekking tot I>Uesterowicz,J.,kunnen nog de vol
gende bijzonderheden (verkre_;en uit een ee:fotogra:feerd monster 
boekje) worden vermeld: 

van 21-8-1948 tot 17-9-1948: le machinist aan boord 
van 11-1-1949 tot 13-3-1949: 2e machinist aan boord s.s. 

"OLSZTYN"; 

van 24-3-1949 tot 16-6-1949: 2e machinist aan boord s. s. 
11BORYSLA' Il; 

van 16-6-1949 tot 15-2-1950: 2e machinist aan boord s.s.

"K0S3IUSZK0 11 ; 

van 13-3-1950 tot 1-7-1950: 2e machinist aan boord s. s � 11 PlJCK11 ; 

van 21-7-1950 tot 6-10-1950: le machinist aan boord s.s.

"I 1ARQHL::D1 /SKI" ; 

van 13-10-1950 tot 15-l-1951:2e machinist aan boord s. s. 11 PUCK11; 

van 16-1-1951 tot 31-3-1951: le machinist 2an boord s" s. 11PUCK11 ; 

van 10-5-1951 tot 22-6-1951: le machinist aan boord s.s.

"\, i.RHIA" ; 
van 25-6-1951 tot ± 20-8-51: le machinist aan boord s. s. 11PUCK 11

Een foto van betrokkene is aangehecht. Op 13 Augustu:-· 
1951 bleek echter,dat Niesterowicz,J., een snor had laten 
groeien. Een drietal foto 1 s,waarop een "getekend.e11 snor is 
aangebracht, die de gelijkenis vollcomen weergee:ft, zijn eveneens 
aangehecht. 

Het signalement 

Aan E. V.D. 

î', 11 � 

./ J

luidt: lang: 
ogen: 
haar: 

gezicht: 

1.67 m.; 
bruin; 
blond;en: 
ovaal. (EINDE). 
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s/s II P U C K  11 

L I S T A Z A L O G I 

1. Kapitan

2. St.Ofic.
3. II 11 

4. As . .t:ok±.
5. st.Hech
6. II 11 

7. III 11 

1füRKO 
SI•10CZYK 
STRZELBICKI 
SKOWRON 
SKIBNI"3UWSKI 
STOCKI 
SZAKOWSKI 

8. As. 11 BERNHARDT 
9. Stew. Cosp. CIESLIKOWSKI

10. Bosman RATAJCZAK 
ll. St.IIB.r. BOTTCHER 
12. 11 s·:0'1RCNEK 
13. 11 AGRAFIOTIS 
14 . m±. 11 MATROSOS 
15. 11 " ZURAWSKI 
16. 11 11 NOvT0SAJ)ZKI 
17. Palacz LESIK 
18. 11 RIJAK 
19. 11 JA NASZEK 

20. Weglarz ])ZURYK 
21. 11 SIE1\T:KIEWICZ 
22. Kucbarz PRZESLAvSKI 
23. rn;i:. stew. RYBUTSKI
24. Ch±op.hot. SODOWSKI
25. 11 11 or '.;ZAK 
26 . 11 " LI so·,rsKI 
27. Prakt • masz MIETELI CA

28. 11 11 KOCIUKKIE!iICZ 

Bronislaw 
Jozef' 
Antoni 
Tadeusz 
Jan 
Henryk 
Edward 
Edmund 
Zygmunt 
Hijlolit 
Marian 
Micha± 
Jan 
Pe.rasches 
Nieczys±aw 
Antoni 
Bro11is±aw 
J!"'ranciszek 
Tadeusz 
Boles±aw 
Henryk 
Jozef 
Stanis±aw 
Stefan 
1 INcenty 
])obies±aw 
Robert 

Zbigniew 

w.g.

27-8-1951

GEND\12.NS"î
\N\..\Cr-\i\N QP-M

20-4-97
25-3-21
26-6-22
18-2-27
28-12 -03
5-1-09
8-1-20
16-8-11

30-9-92
30-7-13

10-9-21
26-9-06
8-10-12
10-9-25
10-8-27
13-6-29

1-1-18
5-9-22
25-3-09
30-1-30
6-8-27
17-1-11
20-7-29
24-2-33
7-10-32
10-4-35
11-9-32
9-6-33

ROTitR 

Hikulino 
Puck 
Corlico 
lio±Odziejewo 
Popowce 
Ko±tow 
Skierniewice 
Czestochowa 
Zalesie 
Witen 

Miedzy±ez 
K±aj 
Ateny 

Chios 
Lubawa 
Siennica 
Cdansk-Oliwa 
Leszeze 
Kopcie 
Lwow 
Wlo dzimie rz 
'·"AGrowiec 
Jastrzebie 
W±ociawek 
Osienciny 
Czestochowa 
Odessa 
Szczuczyn 

Kapimàn s/s Puck. 

3278 
851 

65:,2 
850 

3736 
624 

3832 
72"/ 

4288 
467 

44 
3740 
6062 
6033 
3916 
3537 
4229 
2222 
2903 
5192 
6260 

53 
6659 
6003 
5985 

5977 

5292 
5284 



NOTA: 
f UITGEBOEKT .J 

Van: K:A-RA 

;{<.S-.333 
Op 8/1%1951 ,��n Spil onder brief nr.
114520 CBS/�

r

�e
a

�nhoud van ACD 114520
d,d,24 Juli 1951 �edegedeeld, n.a.v. de 
aantekeningen van CSC dd.1.8.51 op schutblad 
van CO 114520. (Zie ook aantekeningen van 
H/KA-RA dd. 5:. 10. 51. op schutblad van zelfde CO. 

13.10.51. v.H. 



Aan: KARA \" I � 
, 

r 

·�, 
� 

Ik moge U in overweging geven, dit bericht (ACD 114520) 
door te geven aan onze vrienden en speciaal MIDINETTE (of Zus-_ 
je) te vr�en, HLEBKO �an de tand te voelen over de groen onder
streepte passages. 

c.s.c.

1 Augustus 1951 

Aan: H.C. 

--- . 

HLEBKO studeert medicijnen in België sinds 1948, althans 
volgens zijn verklaring. MIDINETTE· zal derhal�e hem moeilijk 
aan de tand kunnen voelen over de met groen aangestreepte passa
ges, wellicht·wel Spil, aan wie derhalve dit verzoek is gedaan. 

KA/RA 

5 October 1951 





�, .3 ,� d.u.s �-�.3 /.J.r 

Pf,ffi 4. .tf /- �Is/ J
I.D.No.120. ri (,� "I.UJ? 1 7.u? � /,/>-

'�2 5 JULI 1951 
VE:1 TROUWELIJK. �c. 

-1.u.J?-4. z f"/

24 .J51 

nrJJJ/ 

�:1-SI. 

1 
��, f (.'{S.û, 1

Dezerzijds wordt het volgende medegedeeld: 
... Op M1:.andag 16 Juli 1951 te omstreeks 23 uur bevond 

zich te Rotterdam een man, die verklaarde: 11 Mijn naam is 
Hlebko, Wladyslaw. Ik ben 25 jaar, van beroep m edisch student 
en tijdelijk opvarende van het Zweedse s.s.11Baltic 11• In 1948 
desertec�èe ik �ls oÏficier van de huidige Poolse Marine en 
mij werd door de Belgische regering, als politiek vluchteling, 
asyl verleend. Ik ben student in de medicijnen, maar geduren
de mijn vacantietijd monsterde ik als zeeman teneinde mijn 
studiegeld te verdienen. Ik sta in ver·htnd:b e net verschil
lende organisaties ter behart1gCng van ae beTangën der Uitge
weken Polen. Het is frlij 15eîcend, dàt opvarenae11varr Poolse 
schepen in versclnllende Europese havens vluchte.tîl'fgen -ronse
len. Zij woraen dronken gémaakt, a.an boord gebracht en inge
sloten. neze avond zag ik een v.m. officier van de P oolse 
Marine, Niesterowicz, voormalig chef' v/h aanmonsterines
bureau i� Gdynia, die soortgelijke praktijken uitoefent en 
als le politiek-commissaris aan boord van het Poolse schip 
1 1 Puc� vèi•toeft, met twee opvarenden ( een Belg en een Poolse 
poli tTëJfo -vluchtelfng) van mijn schip lopen. 

- / De Belg John Cineger, geboren 23-1-1934 te Hobok0n,
matroos a/b van het zWeedse s.s. 11 Baltic 11

, verklaarde, dat bij 
met zijn medeopvaxende, de Pool Rysze..rd Blaszczyk gevolgd was 
door een vijftal vreemdelingen, die herhaa] clelij'k getracht 
hadden zij'n vriend mede te troner;i door hem voor te spiegelen, 
dat aan boord van het Poolse schip meer te verdienen was. 

De Pool R.Blaszczyk, verklc>2rde: 11 Ik ben kortgeleden 
als lid van de Poolse Marine gedeserteerd. :r:e Belgische re5e
r ing verleende mij asyl en verstrelt:te mij een paspoort. 
Vanavond ben ik met mijn vriend i;;e Rotterdam aan wal gegaan 
om enige inkopen te doen. V'ij we.rden geruime tijd gevolgd 
door enige mannen, van wie één zich aan mij opdrong, vo or
wendend een vriend van mij te zijn. Hij nodigde ons uit 
samen wat te gaan drinken. Hij sprak over toenemende welvaart 
in Polen onder het comrrunistische regiem en drong er bij mij 
op aan naar Polen terug te keren, waarbij mijn straf volledig 
zou word en kwijtgescholden. Zijn uitlatingen kenroerlcven hem 
als een felle communü,t ., Gedurende

d 
ops. sanienzijn drong hij

er steed� OP- aan op z1Jn Kosten te r1nken 
op -cie bemanningslijst van het s.s. 11Puck 11 komt ae 

na.am vo:nr van Niesterowicz, Jan, Chief eng. , geboren 12-,-1907 
te Wierczyce. 

Het s. s • 11 Puck11 is 18 Juli 1951 vanuit Rotterdam ver
trokken. Het s.s."Baltic'' is 19 Juli 1951 vanuit Rotterdam 
vertrokken::_)(EINDE). 

Aan B.V.D • 

. î v ! l

i 

/' ,,, 

\I 



/ u J ' - 1�J. 6. s. " . . .. J..J l I C Il 

0cc. 

lBJ T te 

2na L te 

3rè f-te 

lirslessop. 

C.nief eng.

L"t ong.

2 è eng.

i.)te\ ara

Cook

r<ie sboy
" 

::3oatsme:.n 

Se8Jllan 
11 

" 

Il 

Il 

Dorickeyman 

G1easer 

Fireman 
" 

tl 

" 

" 

- a.ne

orst r 

,ngä a:b.l .û 

S te 1 le.n.s .• s , 

Knut&on 

ö, •r js.r. E-n

· ko1�·t.nann /

turm E. 

Bt.-rgh L 

i.>l..U�mon t J 

v" iem.enhove R 

De Jorgh J 

Persson I 

!3erntzen G 

Via.ene G 

Svabn J3 

Wathy J 

Hlebko ,, 

3la.szczylt R 

l'.'!/'�OTJ.Zi M 

Andries P 

Lescinskis S 

Vermeiren A 

.;.;O!'n 

o\ ec.ish 

5.lG.1903 �\e ish

2v.12.1907 G�rman 

17.5. 1921 �·edish 

::.3.7. 1.24 

l'.i.l� .1904 

3\... 9 .1928 

é?.2.l:'17 

l0"10.1889 

26"1" 1929 

31.7.19z1 

17 .•. 12 .1918 

3 .8. 1927 

11.5. 1930 

2.8. 1928 

23 .1. 1934 
23.5. I929 

1.10.1902 

18T12.1931 

26.4.1';30 

2E.8.1928 

22.5.1901 

24.8.1913 

2(.3.1910 

-'in� ist 

Gerr.i. .. n 

Ge1."ffian 

S,e6ish 

Bel • 

.....>eli:c:. 

Bale;. 

Swedi:-.,h 

�'lorv egian 

Belg. 

Swedish 

Belg. 

Il 

Pole 

Pole 

French 

Belg. 

Lett. 

Belg. 

s.s."BA.LTIC", 15-7-1951

Master H.Forster. 



/. S.S. "PUCK" 
CREW 

No. Name Christian Name 

1 • KOW A.LSKI 
2. SMOCZYK
3. STRZ'll:LBICKI
4. SKOWRON
5. NIEST ,::ROWICZ
6. STYK
7. SZ4.DKO'!lS KI
8. BERNH4.RDT
9. . CI'SSLIKO, 'SKI
10. Rll.T I\JCZl\.K
11 . BOTT CH'SR 
1 2. Gl\.S 

13. KURPI'3:WSKI
14.�M���T�R�O�SO�§���
15. 2UR4.\JSKI 
16. NOWOSI\DZKI
1 7. KRUSZON 4.
18. KIJA.K
19. J A.N l\.SZBK
20. Pt 11:JBU:SKI
21. sum.KIEWICZ
22. PRL,tsSLI\.WSKI
23. RYl.:INSKI
24. SA.DOWSKI
25. OLCZI\K
26. wOJD'SCZKO
27. KOCIUKI�WICZ
28. rUI!:TELICl\.

Henryk 
Jozef 
l\.ntoni 
Tadeusz 
Jan 

Tntoni 
�dward 
-q:dmund 
Zygmunt 
Hipolit 
Marian 
Stanislaw 
Czeslaw 
Paraschos 

MieczysI'ifw 
ll.ntoni 
Ignacy 
Franciszek 
Tadeusz 
Mieczyslaw 
renryk 
Jozef 
Stanislaw 
Stefan 
,vincenty 
Janusz 
Zbigniew 
Robert 

JK. 

L I S T 

Rank Date and Place 
of Birth 

Nationality 

Master 
Chief Off. 
2-nd ' '

l\ss. , , 
Cbief Eng.
II

III 
' ' 
' ' 

l\ss. , , 
Chief Stew 
Boatwein 
4..B.S. 

' ' 

' ' 

o.s.

' '
' ' 

Fireman 
' ' 

' ' 

Trimmer 
' ' 

Cook 
.\ss.Stew. 
Mess Boy 
., ' ' ' 

' ' ' ' 
4.ss. Eng. 
' ' ' ' 

7-8-12 Radom Polish 
25-3-21 Puck ,, 
26-6-22 Gorlice ,, 
18-2-27 Kolodziejewo ,,

' '12-3-07 Wierczyce
31-5-00 �ierzbnik ,, 
8-1-20 Skierniewice ,,
16-8-11 Chestochowa ,,
30-9-92 Zalesie
30-7-13 Witen
10-9-21 Miedzylez
16-11-17 Jakubowice
11-4-26 Lelio
10-9-25 Chios_
1 ö-8-27 Lubawa 
13-6-29 Siennica
21-1-92 Przecla�

5-9-22 Leszcze
25-3-09 Koucie
25-3-31 Brzozowka

6-8-21 Wlodzimierz
17-1-11 Wagrowiec
20-7-29 Jastrzebie
24-2-33 ;iJloclawek

' ' 

' ' 

' ' 

' ' 

' ' 
Greek 
Pofish 

' ' 

' ' 

' ' 

' ' 

' ' 
' ' 
' ' 
' ' 
' ' 

7-10-32 Osienciny ,, 
5-9-34 Dabrowa Gorn ,,
9-6-33 Szczuczyn

11-9-32 Odessa
' ' 

' ' 

w.g. onleesbaar. 

Master S .S. "Puck". 



COMMISSARIAAT VAN POLITIE 

VELSEN 
HOOFDBUREAU IJMUIDEN-OOST VELSEN, 2 Januari 1951. 

/ d'b '3 61f 

G. No. 279/1950/D. VERTROUWELIJK. 
oJ /b ·--rf.

�I _!J_·I 
Bijlagen: 

Bericht op schrijven dd. 22 December 1950. / 1 ·� 5 JAM. 1951·

ACfl/ //J ,7t'/ jLr. No. 98342 • ·� 
-<." ., ., I I J/ 

Onderwerp: Poolse zeelieden. 

,/�"'� 

.. 

In verband met Uw nevenvermeld schrijven bericht ik 
U dat, onder goedkeuring van de Minister van Justitie, 
de Polen, bedoeld in mijn schrijven no. 279/50, d.d. 8 
Augustus 1950, toevertrouwd zijn aan de zorg van de Pools 
Katholieke Vereniging in Nederland, onderafdeling Noord
en Zuid-Holland te Amsterdam, Elandstraat 177, die zich 
voor hen garant stelde, in afwachting van hun emigratie 
naar elders, zulks o.m. met dagelijkse meldingsplicht. 

Aan de gedelegeerde voor Nederland van "the Inter
national Refugee Organization", 't Hoenstraat 1 te 
's-Gravenhage, is door mij verzocht hun emigratie te be
vorderen. 

Zij zijn door bedoelde vereniging tijdelijk onder
gebracht bij haar bekende personen. 

De Commissaris van Poli�ie, 

Aan 

de Heer Hoofd Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te 

's-G RAVEN HA G E. 



vdM 09 co 90649 

Eo. : 98342 

ijl.: sene 

Betr.: .Boolse .üecl�leden. 

In nntooo�d op üw sohl:ijven No. 279/50 d.d. 
a AuJUsms 1.950 heb ik de oor U te be ichtcn daiï 
ilc thana van rJi3n ·ouitcnlwidat', relaties beriohl; 
ontvlI>cl dat heli iuderdaad -v-c.;;.o.k voorkomt, dat lbolse 
e11 andere agenten in �.1od�u .omen en oe\-ieren vluch
tcl:Lns ·ào zijn, Zij komen o.e.n bodJ;'d ve.n '.PoolsQ sche
pall i.a zuead:-e havens en ve-rdv1ijnon ê.ásr, to.mijl 
dan. vM.k a.naeren il.u.r. l 1.aats aan boord innemen • 

.oo �len, genoem:d in Uw schri3ven we.ren b:tj 
mi;jn rnlatic niet bekend • 

.lli mo..:e U v ri·o e:-.o. mij te t1ilion boz-icu.c;eîl 
� ai; UiiteiILdelijk -een aan?,i.en. -v·a" het verdere vorbli;jf 
van. ào achtcrgabl�ven 1:bl€n ia oesliet.

RE.1! HOOFD Vlffi DE DDilNST 
? ru:1ens deze, 

11...l." u.· �� .J. Th. Serraris. 

Aan de Heer Cocmisoaris van. .Politie 
te 
V .hl L SEN. 

! Z, r..l



• 

• 

RAPPORT / � AAN: 

Van BSV: 2 
BSV-no.: rJ o 

Bijlagen: 
Bezocht: Velsen, 24-11-50 

Betreft: Gearresteerde
Poolse vluchtelingen. 
Vervolg op BSV/rapport 
244, dd. 30-8-50, ACD 
92637 

� �0�'4� 

�:ET O.K. 

ACDI 

1 .. �. 

,��!?: 9 � :p� R!g� _____ :::,:::-_:__� _Q�2�--------------
Via BSV doorgezonden aan: AGENDA, 

aan: HC 

aan: 

aan: 

waarna terugzending aan BSV, en wel: 
voor rapporten, ter kennisneming van 
eventuele verdere actie; 
voor nota's, ter afwerking. 

--�-�------------------------------

Copieën in: 672 - Velsen. 

---------=====--=-------------------==----==-===:=----=======�==-

Betreffende de in IJmuiden in bewaring gestelde Polen, 
over wie eerder, in bovengenoemd rapport sprake was, deelde de 
Hoofdinspecteur van IJzendoorn mij mede, dat van de Rijksvreem
delingendienst een beslissing was afgekomen, volgens welke 6 van 
de§ Polen nu in vrijheid mogen worden gesteld. De Poolse R.K. 
Vereniging heeft zich garant gesteld voor hun onderhoud. In de 
gemeenten waar zij zich zullen vestigen, zal hun een dagelijkse 
meldingsplicht worden opgelegd. 

Van de BVD had Velsen op 21-11-50 een reactie ontvangen, 
hoewel negatief. 

11-12-50
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o: K ·�� 
RAPPORT ACDB 
Van: KA-R.A. 0\: 
Aan: Hoofd c 

I P/11{:

No. S.31 c. ..._. 
ONDERWERP: Infiltratie .: • • :; 

,, 

' � , ' 

�, 

'#fl 

jl! , fl 

,, 

. -- • • • 

,. 

1( , :,: . ' , �' 

f 
,. 

" , 

• • - . -

.,,. 

In antwoord op Uw aantekening op s chutblad CO. 90704, deelt 
MIDINETTE ons mede, dat 
a) de door ons genoemde namen niet bekend zijn bij zijn dienst.
b) het komt v aak voor, dat Poolse en andere agenten in Zweden

komen en beweren rét��ié's te zijn. i� komen�ok aan boord
van Poolse s chepen «verdwijnefil.in dè Zweedse havens, ter
wijl anderen hun plaats aan boord innemen.

c) Martin Q.§1§ is niet bekend bij MIDINETTE's dienst.

d) 

/ 

1),Y 

Olgaros Arnolds MASTINS is identiek aan Olgerts Arnolds ..e.-i_
MARTINS, geb. 12-b-25, statenloos, vroeger Lithau�
&aan. Hij kwam op 3-6-46 in Zweden als een réfugié kit
Duitsland via Denemarken. Hij heeft aan boord van verschil
lende oohepen als matroos gediend.
Er is niets bekend omtrent betrokkene, d at er�op wijst, dat
hij communistisch georienteerd zou zijn.

30-11-50, H



co 90649 

'G-Gravenhage? 16 11iovemoer l 9.50 

No. : 9263? 
Bijl.i gene �$\ 

.Betr.: Poolse zeelieden " ç ,,,<" V.flRT-ROUWELIJK 
,C�

"'

'\ ""/ ,...,,,
Onder verwlj�inv.- naar Uw schrijven No. 279/50 d.d. 

8 �ugusbus 1950, batr�ffonde Poolse vluchtelingen Izeolie
den) moet ik U tot mijn spijt berichten, dat ik nos otaeda 
niet over llieer.de�e in1ichtinge� in deze zaak beschi:.i... 

Ik zal deze kwestie rappeleren bij mijn buitolll md
se relaties en ik hoop U binnenkort te kunnen inlichten. 

H.E,T HOOFD VAN DG DIENST 
Nam.ons de zo, 

4li.A:an de Heer Commissaris van Politie 
�te 

V.1:!,'LBEN 
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NOTA

Van: KA,.RA.

/ 

. ,.,,; 
rf 

·1
0'1 

:) 1,...j 

/v 
Op 28 .9 .195� werd aan Midinette brief CSZ/50/019 ge schreven" waarin 
haar inl. werdtn gevraagd over de 6 Polen, bed0t1ld in CO 90704.90649 en 
91255. 

28.9 .19°SO "'1\1 

I 

/ 



RAPPOfil' van KB 
voor o.

Nr. : 119'7 

.tr.: Foolse vissers. 

KB, 21-9-1950 

Uit goede bron vernamen wij, dat zes Polen 
gedeserteerd zijn van de loolse trawlers in IJmuiden. 
Het gev al wordt behandeld door de Rijkspolitie in 
IJmuiden-Oost(Velzen). De Polen zijn opfesloten maar 
zullen waarschijnlijk wel een verblijfsvergunning 
krijgen. 

Eerst eind 'ugustus is de Poolse con sul zich met 
het geval gaan bemoeien. Hij hoorde er waarschijnlijk 
toen pas van. De Polen weigerden hem te zien en de 
politie liet hem dus niet bij ze toe. 
De consul was hierover erg veren twaardigd en zou in 
Den Haag protesteren. 



• 

1. 

.? 

3. 

_RAP_P_OR_T_/ _N®ll ___ AAN:�
Van BSV: 2 
BSV-no. : I. 'lf

Bijlagen: 
Bezocht: 
Betreft: 

Vel sen, 30- '-50 
Pool se vl.1Cl. te-
1 :tneen. 

Via BSV doorgezonden aan: AGENDA,

aan: H �
aan: 
aan: 
waarna terugzending aan BSV,en wel: 
voor rapporten, ter kennisneming van
eventuele verdere actie; 
voor nota's, ter afwerking.

Copieën in: 672 - Velsen 

----------------------------------------- ---------------------- ---..-

I. D . Velsen heeft op 1-';-50 onder no. G 279/50 feschreven
i.rnar a:l!lleidine; var. een kranten�ericht over het grote aantal 
Poolse ,vluchtelingen in Z,·eden, ··e.aronder verschillenè.e spionnen 
zouden zi,jn a;;!.n"'etroffen; heeft in ö.eze · .... rief ar.t,-1oorc1 ""evraara, 
o::i<lat men graag bi,1zon .erhtmen zou willen "eten omtrent d.e jul<>t
heid van i1et bericht, in het oi.� iDnä.e:;. .. aangi:: .d;.e c1.e · e, ering, ..:a.t
deze vluchtelin�e1;. vooral van P oolse trawlA:ce afkoTJstir, n>ren. 
De I. D, :1.eeft echter nor� niets v�rnomen. De hoo"'(linspecteur iian 
!Jzenó.oorr.. sprak er zijn teleurstellinf5 ,over uit, (lat dit in de l corres')ondentie net de B.V.D. rielaas meer voorki·a.. ..• Ook e�;-1 voor

. lopiz bericht ie altijd te ter dan nie'.;s. �.en ,:,•eet dan tenn: inste, 
dat er iets geoeurt. Dat verster�t, of 1�kt althans het ·evoel 
V8.n sasern·ert.inf, 

Dit is dus de bekende en zich telkens veer :1e1'halende l::lacnt, 

Politie Velsen heeft momenteel zes Poolse v:uchteli�Ben in
be1,,ari .g,, é'ie '"'edrost zijn van een traw�"'r. Vijf van hen hebDen
meer 1::Pvaren, ·a.ar cle zescle ie een student uit ''arschan. 

Bij nun fouillering ·re:eden brief jes _evono.Bn ;J.lPt :1amen van 
verschillenfü: r ole.1, die zich in :,ederland zouden bevir.den. 

I ,J. 7c>:.sen heeft naar al J.eze Poler, een ond.erzoe1i. inrestelà .. 
Het rap1;ort voor de .t .c. lag nu 1üaar voor ,re:czenüing. Van IJzen-

\'' doorn vro"..:,, of vrij voor C.ere;eli):e zaken ook belangstel�· ng :haç1den.,, Hij zal een ,�•.rnlicaat le"'.;en maken en dat toe')"enrlen. 

Een �.K. ·eestelijke van "PoolAe nationaliteit" en een door 
deze fePeteli ,'ike P'ej_ntroclliceer<le vrc.uw •1:l t Eilver8ura ondePhouclen,
met toes�,e:..i.,in< van de e.v.?. Velsen, contact met de zich nog in 
ar:·est i)evi11dende Polen. 

30-t-50



Aan: KA-RA 

van: c 9 

Betr.: Spionnage in Zweden 

�.J,/41 
,.-
• 1 'u,. 1950· 

ACD/ 
t.J?J. d 

-

�.., (}Wt; 
Ik moge U verzoeken bij Uw Zweedse�èlatie te willen navragen, wat 

hun bekend is omtrent het binnensmokkelen van spionnen in Zweden, zoals 
bescsreven in bijgaand persbericht. 

Ook t.a.v. de beweerde spionnage-activiteit van zeelieden, äie om 
asyl verzocht hebben, ial ik gaarne nader worden ingelicht. 

14 ..Augustus 1950 

C 9 



c�!!u��!�
N

�!�
E
!ft�os,t-'

Europa worden Zwede.n, binnen· en uit·I 
gesmokkeld als reelieden van Poolse 
schepen, zo is door de Zweedse,politie 1 
ibekend gemaa1kt. De �pionnen, die te. 
Stockholm, Gothe:nburg ot andere ha· 
vens aandoen, dó'en hun werk soms ge. 
durende het .Îaden en losaen van het 
schip, als zij met de andere ieelieden 
van· boord gaan, en soms lossen zij an· 
dere s,pionnen af, met wie zij van iden· 
titeitspapjeren wisselen. 

ln andère geva.J,le'!i wenden de spion· 
·nen voo�, d�tij vluclltetingen zijn en 
vragen zij-1fsy1 in Zweden. De helft van 
de "Pool.se" zeelieden. d,ie asyl hebben 
gevraagd, zijn spionnen gebleken. 

Doss. no. 

Dalutn ... 
'J.-.fl� ... �.f...C..-....... . 

Il_ J?. S?J. 



�-� ·�� \MINISTERIE 
Z�A),Kj E :7)a.,m_ tgsQ · 1VAN BUITENLANDSE " 

;,J/ 
ACDf 9;.tS(} 

'S-G RAVEN HA GE f)k J,Jn 
J,. g7s ,r1.1/ �-0 

V 8 R z O 8 K 1l n rJ B Il AN T w OORD I No, K Il N MERK, 0 N D 8 R w ERP, DATO M 8 NJ)JJ/ MM 8 /·1 E V Il R M 8 L D Il N 

�,,J 
Kenmerk: Directie Algemene Zaken/VZ. Datum: 11 Augustus 1950. 

Onderwerp: Communistische spionnage uit Oost-Europa. Nummer: 80889-6530 GS. 

G E H EI M. 
--

NiH O.K. ·--'--
ACD/ 

•r-

l)AT: 

1'.'A;1. 
Ij. ..... '-��.w�_,,. 

Gelet op de Poolse vissersschepen o.a .• te Ymuiden, 
heb ik de eer Uw aandacht te vestigen op een persbericht 
van 6 dezer, luidende: 

"Stockholm 6/8 - reuter - communistische spionnen 
uit Oost-Europa worden Zweden binnen- en uitgesmok
keld als zeelieden van Poolse schepen, zo is heden 
door de Zweedse veiligheidspolitie bekend gemaakt. 
De spionnen, die te Stockholm, Gothenburg, Lulea of 
andere havens aandoen, doen hun werk soms gedurende 
het laden en lossen van het schip, als zij met de 
andere zeelied.en van boord gaan, en soms lossen zij 
andere spionnen af, met wie zij van identiteitspa
pieren wisselen. In andere gevallen aldus de Zweed.
se Politie, wenden de spionnen voor, dat zij vluch
telingen zijn en vragen zij asyl in Zweden. De helft 
van de Poolse zeelieden, d.ie asyl hebben g evraagd, 
zijn spionnen gebleken. 
Ofschoon de spionnen niet alleen Polen, doch ook 
Russen of andere Oost-Europeanen zijn, komen zij 
met Poolse schepen, waarschijnlijk, omdat deze het 
meest op Zweden varen, aldus de Politien . 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, 
Voor de Minister, 

DE CHIBF DER ECTIE, 

r 

AAN het Hoofd van de Binnenlandse 
Veiligheidsdienst, 
's-G R A V 1: N H A G i.

� 7338 • '50 
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/ 
No" 279/50 

1 Onderwerp:.Poolse :y:lµpb..telingen( zeelied!én)-; ·----

1 �: 
1 � JJ 2'I 

J 
'.J,\À ijACD: 1 

1· rA-·-; 118'-a--50" J DAi. l l, , \ PA�: 1 
In aansl -r�--in-"g-=--Óp het reeds te Uwen burele h.espro

kene en mede naaT aanleiding van Uw schrijven dd.19 Juli 
j .1., doe ik U hieronder toekomen een opgave van de zich 
thans aan mijn bureau bevindende Polen. 
l.Ginter Beczala,geb.11 Oct.1929 te Podlesië(prov.Pszczyna),

1 id van de bema...."'ln.ing van net vissersvsartuig ''.Korab I "•
.tiij meldde zien op 21 Juni j .1. a,an het Hoofd.bureau van
Politie alhj_er.

2 • .lillar·ian .auchnoltz,geb. 8 Dec.1909 te Nowy-Weec,lid van be
manning van vissEnsvaartuig "Delf in II 11 • tlij is op 4 Juli 
j .1. door de politie Beverwijk in él.ie gemeente aangenouden. 

J • .ûilieczystaw J.Vlaximilian 1v1ielcarski,geb.29 Dec.1925 te 
Ostrzeslow.Sveneens van de "Delfin II" en op 4 Juli j.1. 
te Beverwijk aangehouden. 

4.flenrijk Jan Zielin.l{ski,geb.24 Jan.1931 te Gr·udzindz,lid
van de bemanning van de "Korab I 11.Hij meldde zich op 12
Juli j.l.aan het hoofdbureau alhier.

5. Zbigniew Bleszynski_, geb.l April 1929 te Warschau, lid van
de bemanning van de"Korab II: Hij meldde zich op 15 .Jv..li
j.l • .;;1.an het Hoofdbureau van Politie te Haarlem.en werd op
17 Juli d.a.v.te mijner beschikking gesteld.

6.Zbigniew Cebo,geb.20 Febr.1930 te Sosnovitz,lid_van de be
m:3.!lni:n.g van de"Ko19.b" 1 11 .Hij meldde zich op 19 Juli j.1.
aan het Hoofdbureau van .Politie te Velsen.

Hieronder volgt nog,wellicht ten overvloede,de
tekst van het in de Haagse Courant van 7 Aug.jl.voorkomen
de bericht,hetwelk hedenmorgen reeds telefonisch werd. door·
gegeven.
Spionnage in Zweden.

Communistische spionnen uit Oost-Eur·opa worden
Zweuen in- en uitgesmo�.keld als zeelieden van Poolse sche
pen,zo is door de z;weedse Veiligheidspolitie bekend ge
maakt.

De spionnen,die te Stockholm,Gothenburg en andere
havens aankomen, doen nun werk soms gedurende het laden en 
lossen van het schip als zij met de andere zeelieden aan
booJd gaan en soms lossen zij andere spionnen af,mèt wie
zij van identiteitspapieren wisselen.

In andere gevallen,aldus de Zweedse politie,wenden
de spionnen voor,dat zij vluchtelingen zijn en vragen zij
asyl in lweden.De helft van de Poolse Zeelieden,die asyl
hebben gevraagd, zijn spionnen gebleken.
Ofscnoon de spionnen niet alleen Polen,doch ook Russen of
ander·e Oost-Europeanen zijn, komen zij allen met Poolse
schepen.

Ik moge verzoeken te willen doen nagaan of de in
houd van bovenbedoeld bericht geheel of gedeeltelijk op
waarheid berust en mij het resultaat van Uw bemoeiingen
mede te delen.

Einde. 
V 
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CONFIDENTIEEL�·/" J

Bijlagen: Eén.

Onderwerp.: 

Tè Uwer informatie moge ik U hier� 
bïj doen toekomen een uittreksel uit 
een rapport� opgemaakt door z, aangevul..ët. 
met een artikel_ uit da Haagsche Courant
van 7 Augustus, 19.56:-, "spionnage_ in Zwe
den�" betre.f.fende desertie en illegale· 
grensoverschrijding van z.es Poolse z.eer

lieden, naar de�inhoud waarvai;t 1k U 
kortheidshal.v.e moge ve.rwjjjZBn •. 

ei •• • 1 
IJ, '.D •. 



"ONFIDENTIE 
VEILIGHEIDSRAPPORT El

Datum van bericht
Rapporteur 

:· 3 Augustus ll.950�
• • 

Van wie is het bericht af'komstig
Betrouwbaarheid van het berich1t 
Welke ad;ie' s: z-:i'jn ondernomen· 
:Met welke instanties wordt samengewel.'kt

: Rapporteur;
. • 
:· Gene; 
:· Gemeentepolitie Velse�;.

----�---------------------------------�-------�-----------.---�-----------
. . 

Onde:mverP.: Desertie en lllegaJ.e grens�
oversmiri"jding v�n z.es 
P.ooJ.se z:eelieden: •. 

..J 

.j 
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� �ohle 
J
�g�; 
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.-""i Jun.i 1950 was een lid der bemarming niet aan boo�� Deze 
,,,-- persoon1 is genaamdl G:µiten• :J;ECZALA:, geb; te Podlesi� (Polen) 

lJl. October 1929, Nat. PoolJ.i 
BECZAIA heeft zich op

f
2J. Juni 1970, vrïjwillig gemeld op het,

Hoordbureau van P-olit e te: Velsem en om asyl in Nederland 
verzoch�J 

2e�. Op 
; 

December. .L9
� 

kwam in q.e Vissershaven te Lî.ilnliden1aain1 
1 �o!se loggen! lfin1 II� •. Bij vertrek van deze logge�·. op'

Jul� 19 waren-twee.:leden der·bemanning niet aan b0ordi.. 
sonen·. zïjn genaa.mdl: 

/ MIECZESLAW MIELCZARSKI,· geboortepl.aat$- onbekend -, g�b.; dat\mr 
29, Dec.emben 1925, Nat. Pooll.; 

/ MARIAN BUCHHOLZ:, g�boorteplaats onbekend,) g�� dat'UlilQ 8 Dec.em
ber_ 1909, Nat .... Pool!. 
Deze Pool'se Z:eeJ.ieden aijn· beidem op !+ Juli 1970 aangehanden 
dbor d� Gemeentepol,itie te Bevèi;..wijk en daa'.rna overg�geverr, 
aan de Commissaris van Politie te Velsen. Beide verooeken1 

, asyl m Nederland� 
3e�.i Op·· 10 Juli 1950 kwam in q.e Vissershavem te !.Jmuiden: aan de 
� Poo!se logger riKorab -II ... Bi'j vertrek van dez� log�er· op 13

Juli 1950 was een lid der bemanning niet · aan 'boord.�J Deze 
..,...-1 pera.oon is genaamd: ZBiqBJEW BLESZYNSKI,: g?b. • .1 te Warschau 

l April! 1929, Nat" Pooll. . · 
BLESZYNSKI heeft zich op l

� 
Juli 1950 vrijwjJ1ig gemeld bij 

de Gemeentepolitie te Ha&r. elll. •. Is door de GemeentepoJl.itie te
Haarlem ter beschikking gestield van de Connnissaris van 

· Pol.1.tie:·te Velsen;. Heeft om asyl in Nederland verzocht� 
4e.� .. Op 

f 
Juli 1950 kwam in q.e Vissershaven te IJmuidemaan de� 

Poo se logger "Korab I''• Bi·j v.ertrek va.n deze logg�r op·.19
Juli 1950 waren twee� leden der bemanning niet aan boOJ:'dl... 
De.z.e pers:0nen z..ijj;l:. �na.amit: 

'- -1 HENR!K ZJELlNSKÏ,: ge.b.�/ te GRUDZDIDZ. (Polen), 24. .Ja.nrua.ri
1931-,·- Nat• •. Pool.. v ,.f.,tt 

v ,,.,....- ZBiq:NlEW ,CEBO, geb; te SOSNOW-lEC (Polen), 20 Februari Jl930,.
Nat., Poo-ll ... 
CEBO hee.ft zich op 1.9 Juli 1950 en Z lELINSKI op f 0', JuJ.ï 1920 
vri1jwillig gemeld" bij" de Gemeei;itep0litie te Velsen. Beiden 
Vierzoeken om asyl in Nederland. 
Alle vorengenoemde PoolJse zee:liedem bevinden z.ich thans :1m
arrest op ij.et: Hoofdbureau van Politie Te Velsen;. 
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Door de Heer�Conunissaris van Politie te Velsen wordt deze 
aangelegenheid thans behandeld� met het Hooi'd van de R:,.ijks-:
vreemdelingendienst... en de Procureur-Generaal te Amsterdam •. 
Zodra over de g_egev.ens wordt bes·chikt·, wat voreng�noemde 
Poolise zeelieden· bij h'till v.erhoren v.erklaarden en bjjj naden· 
onderz.oelt nog is geblelten, zal dit bi�i aar.rw:tl.lende rappor
ten zo spoedig mogel:tijk worden gemè:Dd� 

HAAGSCEE COURANT Maandag 7 Augustus· l.9.50. 

Spionnage in Zweden� 

Communistische spionnen uit Oost-Europa worden Zwe� 
den in- en uitgesmokkeld.als zeelieden van PooLse schep�n, 
z.o is door de Zweedse. veiligheidsp.Olltie bekend g�maaikt •. ' 

De spionnen, die te Stockholm,i Gothenburg.,; Lulea o.r 
andere havens aankomen, doen hun werlt soms gedurende hett 
laden en lossen van h et schip,; aàs Zlij met de andere zee:
lieden van board gaan, en s-oms lossen z,jjj andere' spionnen 
a:f, met wie zij van identiteitspapieren wisselen.�. 

In ande:re gevallen, aldus de Zwee..dse · poll tie, wenden 
de spionnem Vï-09r-; dat Z:iij" vluchtelingen z-i1jn en v.ragen �
asyl in Zweden. · De heli't van de PooJ.Jse: �e-lied'en, die asyll 
hebben gevraagcl,· z:tijn spionnen @bleken,.i 

Oi'schoon de spionnen niet ailil.een Polen,· doch ook Rus� 
sen of andere Çost-Europeanen mijn,· komen Z'Ïj' allen met. 
P-oolse schepen •. 

En in Ainetlka 

Het Poolse? pass5-gieaJ:>s-schip� "Batory 11 is b:ilj aankomst te 
New York door de p:oilitie doo�zocht�. Het betre.rt hier:de uit� 
voering van het nieuwe bevel, v.olg�ns hetwelk elk schip·, dart_ 
.van açhter. het1.; 111·jz.eren gord:1:Jh" komt,1 moet worden gecontro� 
lee"I."�' 
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