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üs«ierw»rp : Betreffende A.L. SOHXUUIKO. /V/

¥ _» r .^ ,!• .o u w t e X. l j te

uit betytmwrteftye fe*o» werd fee t volgende

i» ïfaer de bij ü baiceaéa Anton, i*uls, SCBIïiïH®
1919) ia een gesprak op Vrijdag 6 Juni !©§£ smi fe«bl»a «edege-
a«©ld, aou bet wV«t«r«aes I-egloen tMa«rl«n4" tfeana £Q*Qde ledan
tellen-

verder deelde iCHILill» n»4e, dat felj «»B »lle politiak»
tlj«n in M*d«rleB4 e©n vnt|»nlij8t b»4 ®Bs®nden.. Mm van
gen

_____
zou in da bedoeling irmt :JCHIiJ,,Ir^G liegen <m d«%« (te«ttt*

la «en speciaal maamor
te publieeran, voorzien v»n ocsaeaintai»!' TPR b«m -!«liilling-«

Uit dit e^Htöatp^r en de beantwoording T«n de vragen Icon «Ik
lid van het V. L. h. dun opaeteeü op welke partij hij neet «to s* a.

sljo atüa moest «itbr«ïjg»a»
meende met dez* t a w t ie k; de klip omzeild te

zi©te niet v®ïfl? é^ö b9ps«»14« partij «i$ te sprek«n «a
d@ ancïer® partijea tegen zicfa ta

3CHÏLI Ï^KJ öeelde me a©, os. t hi^ sedert 0nige t IJS vier
het werk h&ét dl i© niets snöers <i«êan dac ï>ersoii«ci tagaa wia

opgevat t«

S, Verder vertelda iSHILLIMG, é«t feij iïet koof dlM»tuuf«iiA
VÉLU, die ^ioi-i met cte Bond van Oud-M prlüiars van het V. L, h,
geöistwooieerd» baö bezoekt teneinde item -Biezeveld- van
ten te doen veraia4erec»

Bij der* gelee» rJaeid SB*U BXS^lfELD * aldus :>CHILLI ,'G - hen ver*
wetea hebben, dat hij vrijwel nooit twee k eer hfttselffle zeida.

Om dit te bewijzen h «d Bï£Z£fEU) - zon«3er taedewete^ van 3CHIL-
LI^G * versohillende door 3ÖHIïXIl«t ten femiae ven BUiSSTOLö
voerde gesprekken op veraehilleade tijdati|>p®ü &p een "Vtre
reooi^eT"^ opgen<ïroen. Deae |fe9ïs»a?«1clceii br»oht BHZEWLB mt weer
ten geberem. .iOHILLIi» was hi»r vr®s«lijfc kwaad ov«r
©n aoemde dit

4. T. R.Y, de verwikkelingen tussen ¥,L«M* » SCHILLIJ «n
LXflG wordt verwesea nair ïi«t vsiwelde ®£id*r aub lo* vun h«t ïlttzz*
geheim schrijven üo» 3486-n-'90 va.& ""

¥. 4»
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- gesprek me/t cie (secretaris)- ;
van de K,V.U., de heer VOGELPOEL.

Ter sprakgS'kjram de welbekende vergadering in d'e '
T)i@rentû i,:fwaarbij WESTERLING persoonlijk de aan-'
,/ezigenrzq$.' toespreken. De heer V. beweerde nogal
nadrukkelijk, dat Westerling op de bewuste avond r
in Nederland was en wel in Haarlem, van waaruit hij;
een t%l4"gram aan de vergadering zond. Uit zijn ge- -,'
sprf̂  kon opgemaakt worden, dat er een geregeld ;
cojjS$s$& bestond tussen de K.V.U. en Westerling. ;
I>e|?ï(ïlraatste verbleef volgens V. in Duitsland.
Vj ging niet in op een door berichtgever sorgvul- .
$ig gecamoufleerde vraag of er enig verband bestond;
^tvtösen de in de dagbladen gemelde .werving van i
,̂ feolpniale troepen in Duitsland" en de aanwezigheid,
<van Westerling aldaar» '. . .. .- \- liet doorschemeren, .dat Westerling weer in- geï<$— *

âöfiüiiEhedett verkeer de. Of »7«sterl3|ytaa
sffïi -aftn d& H.V.U.̂  heeft aangeboden,"!̂ ).
N!V.U.''contact met Westerling heeft gezocht- i.V.m.
een, eventuele actie voor hst behoud ̂ aa Hi«uw CK̂ r"
nea .voor Nederland, kon niet uit het geapfek, worgen
opgemaakt. - • ""'-1" -?1
Vast staat, dat V. geweigerd heeft naar Westerling
toe te 'gaan. Teneinde het persoonlijk -contact
V1,«Westerling tot stand te brengen zou H.V.U.thans
uitgebreide plannen aan het ontwerpen zijn deze
"samenkomst in Ifederland mogelijk te maken.
tóe heer V. sprakPin ditr verband over bescherming
»van Westerling door knokploegen.
Verder vertelde. V.,dat ook Ton SCHILLING, hoofd-
redacteur "Oud-Wapenbroeders" en promotor van het
Veteranenlegioen, toenadering zocht tot de H.V»U.

Verzoeke voorzichtig gebruik van dit bericht ï, ,,
_ -•.--l"..!. -,-"-,.*** , -, , rVr«~-JV--".V,W»JV=.». -Ji"-, - j'\M
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R A P P O R T

VAN: CAW/I

Betr.: Memoires van Wester

Bijl.: één

&3.MR! 1952

Ondershands ontvangen van Minuor (Chef Kabinet)
fotocopieën van een "brief van Buit. Zaken, met bijlage,
handelende over de Memoires van Westerling.

Verzoeke agenderen ey retour aan CAW/I.

CAW/I, 26-3-19 5 2
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infornatiecopie voor
Zijne Excellentie
de Minister voor Uniezaken en

Overzeese Rijksdelen

DOA/IB

•eaolres van Westerling

Oetober 1951

O.B.

Xk h* de eer O Bete te delen, dat de
! Hoge Coaadsaarla te Djakarta lanf* •eer vertrouwelijke

tot mrnuaarlpt nm de MHOtr** wn
•ij t«r innc* »•»* to««««»od«a.

t« UMT InnninMaing nog» Ik U hier-
«fschrifi •>nbl«d«n van *«n op dit D»pmrt«n«nt

Mly** vmn dit c««ehrtftt *«lk« nl«t ml-
or«riioht <•*£t tui d« laboad, doch bov«ndi«n

da paraeoa van ffaatarllnc* aoala d««« uit dit geschrift
naar VOMB treedt, aan een orltlache beaobouwliut on»
derverpt.

Daae analyee «end ik ook toe aan de
Hlnlater voor Daleaakea en Overaeeae Rijksdelen.

28 3TAATSSBCRBTARTS VAN BUIT31LAIÜSE 2 AKS N,

UJoer teoellentie
)• Hnlet«r President
te
'a-ê r a T e n h a g e
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then wlll come the Katu Adil,
the Erince Justlce, who «111 be óf
Turklsh blrth "

(Jojo Boyo).

I D e _ g _ e r s o o n _^_a_n_ ; j ( £ 5 i 2 £ i i n g

Hoewel de memoires welnip

opiilenbarenae of sensationele onthullingen bevatten,

dragen zij stellig bij tot een verklaring van het
phenomeen Westerling en daardoor ook van de bijzondere

belairfcstellinÊ welke de Indonesische .e^erlné steeds
voor -tfesterlinp, aan de dat; lept.

Het boek bevat de persoonlijke
avonturen van rfesterling. Voorts is voor wat betreft

Indonesië ,-etracht ook ae politieke achtergrond van
«B8terlinf,s activiteit aldaar te schetsen. Het moet
waarschijnlijk , eacht worden dat laatstbedoelde passages
ook wat de materiële Inhoud betreft, medeafkomstig

zijn van lYesterlihf; ̂ ostvrrlter. Het boek eindigt iet-

wat abrupt met tfesterlln/;s , evanosschap In ö-fn^apore
en een hoofdstuk waarin Ytesterlinss visie , e^even
wordt op ae affaire Aziz.

het eerste gedeelte, behan-

delend Westerllnt;s jeufed tot en met zijn diensttijd
In ae , eallieêrde legers, Is van weinig belang. Wel
verklaart Îjii ontwikkelingsgang in deze jaren Iets

•van zijn latere successen In Tndonesle. Hoewel zijn
l vader van -^ederlandse nationaliteit was, sprak hij
l »
l c een Nederlands meer. Jlecrits fcljn beroep Is typisch
l Nederlands : shopkeeper. Ook -Yesterllnfc beoefent vóór

zijn dienstneming dit beroep, maar aroonrt, des te meer
van het avontuurlijk Iev n dat M j wil faan leiden.
Hij werkt tn Tstanbul uiteraard In een cosmopolltische
atmosfeer, hebeen wellicht bljn opvallend aanpasalnt s-
vermogen kan verklaren : als, h-t 3 In i.anada bij de

Nederlandse troepen komt, kent ril j not t.een woord
Nederlands, doch binnen üeer korte tijd blijkt M .1

i-ich als Officier In het Nederlandse lef;er en luter

in het KNTI volkomen op zijn emak te voelen, joch
ook aan het Indonesisch milieu past hij zich met
groot temak aan. :ilj voelt ~lch evenzeer Tndoi!".sler



tussen da Indoneslffrs als fiederlander tussen de Nederlanders

en weet ook met de'eenvoudige Indonesiër de Juiste toon te

treffen en diene vertrouwen te winnen;'il jn .. orkse afstammii't.

en i-ijn kennis van en bewondering voor Je Tslam'zullen daur

mede toe hebben bijgedragen.

In. het eerste gedeelte van het

boei komt verder duidelijk naar voren het simplistische van

Westerllngs karakter l zijn jongensachtige ijdelheid, zijn

opportunisme ,zijn zin voor.het avontuur, persoonlijke moed,

wreedheid en ongeremde voldoening In het soldatenhandwerk.

Indien men de verhalen leest over het optreden van de iurkse

soldaten In Korea, lijkt het niet onwaarschijnlijk dat deze

laatste eigenschappen mede verklaarbaar zijn uit het 'i'urkse

mlïleu waarin Westerling opgroeide en uit een ten dele

iturkse afstamming. De koelbloedige wreedheid van Westerling

komt duidelijk naar voren» minutieus beschrijft hl j hoe hij

persoonlijk zijn.slachtoffers afmaakte t ftet feit dezer

beschrijvingen verraadt ook wel een abnormale trek in zijn

karakter* Daar staat tegenover dat hij zich toch ook steeds

beperkingen oplegt t men kan hem niet gelijkstellen met een

willekeurige terrorist t hij moordt niet meer dan nodig la

on zijn doel te bereiken. Hij wordt geleid door een volkomen

Jongensachtig ideaal, fcelf noemt hij het woord Robin Hood

en hij is er trots op, dat de Indonesiërs hem Ratu Adll, de

rechtvaardige prins, noemen. Het is begrijpelijk dat een

dergelijke man als KNIL-officier naar voren moest konen In

de chaotische tijd, waarin het. KNTI slechts kon trachten

langs geheel onorthodoxe weg van uit een minderheidspositie

In Indonesië* recht en orde onder een Nederlands gezag te

herstellen.'BétTijpelijk is ook dat hij in de overgangstijd

rond de spuverelniteltsoverdracht grote successen ken boeken,

doch evenzeer dat hij zich niet k«n handhaven, daar hem een

politieke conceptie ontbrak (hij geeft aelf toe geen politieke

rol nagestreefd te hebben). Slechts als Instrument van een

Kegerlng die een dergelijke conceptie wel had (zoals bij de

actie In Zuid Celebes) kon hij slagen *n uiterst nuttig

fMrk verrichtm.

Van V/esterlings 'erste
periode woge alleen nog vermeld worden de zeer intensieve ^ /



commando-training, welke hij ontving (lH.j was Jarenlang
ook als instructeur der cor.mando'3 in Engeland werkzaam),
Deze training, naaat zijn natuurlijke eigenschappen, maakte
hem bij uitstek geschikt, een rol te apelen op het Indo- '
nesische schouwtoneel, toen hij daarop, op dramatische wijze,
v*4$e entree maakte i als een der eerste geallieerde officieren
geparachuteerd te Hedan na de Japanse capitulatie*

.i;_e e_t_ei_r_l_ingi'_B g a c i f i c a t i a 2_e_t_h_o_d_e_a..

Westerling trad in 1945 ala intelligence officier op bij He
Britse groepen in tledan. ',/at hij daar meemaakte op het gebied
van terrorisme (o.a. fff J cff^*~£*. .revolutie", •.vĉ .rbij "vele
leden van de zelfbeatuurdersfamilies werden afgemaakt) ver-
klaart .zijn wens om op te1reden tegen deze plaag, waar de
i'ederlandera en het gros der bevolking gelijkelijk onder
leden. . •

2e U'edan kreeg hij reeds een kans
om deze wens in daden om te zetten., .lij bemerkte zich niet
tot het verzamelen van inlichtingen met behulp van Indone-
sische agenten, ooch wist door verschillende acties , waarbij
hij zelf de hoofdrol speelde, enige belangrijke leiders der
terroristen te elimineren.

In 1946 werd Westerling officier_
van het EtlIL en belast met net bevel over de Joamandotroejpen
te Batavia. riij leidde derfe troepen op volgens de beginselen
welke hij reeds te luedan in praktijk nad gebracht. Ir. ̂ et
kort komen deze beginselen hierop neer:
a. Ie<̂ re actie wordt voorafgegaan door eer. uitvoerige ver-
kenning. Hiervoor worden Indonesische agenten gebruikt. ;joor
middel van deze intelligeace arbeid .vordt de identiteit en
de verblijfplaats van de leiders der terroristen vastgesteld,
mitsgaders alle andere gegevens, -..elke voor esn actie :.od_g
zijn.
b. Be actie 2e 11' wordt uitgeroerd volgens de methode:. Uer

' Commandotroepen, Aangepast aun de l^dor.esiscne oJsta^dJ g..edon
iiet was nooit een grootscheepse militaire o^.eratie, coc.. oe:i
actie tot eliainering van de leiders, gebaseerd o. verrussin^
list, hinderlagen etc.. Jr werd altijd 'snachts o.^etr^den.
Tegenover de Indonesiërs bracht dit een extra n>sycl:f>logiüC-i
effect teweeg. De leiders werden veelal gedoo-. 01 :: . „•.•vur.0oa
neming geexcecuteerd.
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c. Be bevolking en ook de meerderheid der bendeleden noest
niet al» vijand beschouwd «orden. Hun vriendschap moest ge-
wonnen «orden, daar de actie» mede tengevolge van de steun van.
de bevolking moesten «lagen en geconsolideerd «orden.

',i «sterling houdt vol, dat aan beter
enkel» leiders kan doden en hiermede de schrik erin brengen,
dan in grootscheepse militaire operaties hele dorpen platbran-
den en bombarderen, alleen omdat enkele bendeleiders van daar-
uit opereren. In dit geval sullen vele onschuldigen omkomen en
de leiders wellicht niet geëlimineerd worden, bovendien was het
c.i* van politiek belang dat de bevolking gespaard bleef, opdat
zij d* maoht,welke de orde herstelde, niet zou gaan haten, iliet

1 ontkend kan worden dat Nederland Juist met de politionele ac-ties soms in deze fout ia vervallen*
Westerling claimt voorts dat hij ook

persoonlijk de verantwoordelijkheid op zich durfde nemen voor
de uitvoering van maatregelen tegen het bendewezen, welke een-
ieder als noodzakelijk erkende.

Op zichzelf is de methode, hierboven
omschreven er een, zoals die ook onder het voor-oorlogse ̂ eder-
landae bewind toepassing vond. (At;jeh).2ij wordt ook in een en-
afhanlelijk 'land als Thailand als effectief erkend. Westerling
wist deze methode nieuw léven te geven door toepassing v̂ n de
moderne commandotechniek'en door zijn - voor Indonesiërs -
magische persoonlijkheid. Slechts de politieke omstandigheden
had hij niet mee.

In Zuid-Celebes paste hij begin 194?
deze methoden met succes toe* Haar hij mededeelt stelde nij
weliswaar het plan voor de> gehele operatie op, doch voerde hij
dit «elf slechts in een sector uit. Anderen opereerden naast
hem in andere sectoren. In twee maanden beëindigde hij zijn
operatie* Hierbij werden 600 terroristen gedood of êeroeec.;-
teerd* In totaal schat hij nét aantal doden vtn de jehele
operatie in Zuid-Celebes op 3000 a WOO.

In 1948 -..ard .<esterlin£ door -i-euerĉ l
Spoor belast met de pacificatie van West-Java, jenerc.u.1 ̂  oor
zeide hem bij deze gelegenheid dat het onderzoek :.aar de Lctic
in Zuid-Celebes Westerling geheel had gerehabiliteerd er. dat
hij hem - voor de vierde maal - aou voordracen voor de T..VV.L..
Spoedig daarna werd Westerling belast met de voorbereiding
van de luchtlandingsoperatie tegen Djoeja. \iesterlin̂  stelde

- echter -
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, |f

echter als voorwaarde dat de te arreste re,v, Republikeinse
leiders niet vrijgelaten zouden worden ̂ .â at.het K1IIL het
toekomstige federale leger van Indonesië aou vonaen. Toen
hij deze toezegging niet kreeg, nam hij zijn ontslag uit de
militaire dienst. f.

Westerling bleef in J&st-Juva en
begon een transportbedrijf. Dit v.as een bedrijf dat aan
risico's blootstond bij de heersende onveiligheid. Jesterling
claimt dat uitsluitend op r̂ond van het presti.e van zijn ;,
naam, zijn vrachtauto's overal ongehinderd konden passeren. |
In één jaar tijds bedroeg de winst van zijn onderneming l
600.ooo. : 'i

In Uaart 19*9 begon Westerling met
het, organiseren van een soort burgerwacht tegen het terroris

. *

me in Pasundan, volgens dezelfde beginselen welke hij ia
üuid-Celebes had toegepast. Binnen korte tijd had hij volgen»
zijn zeggen 28000 man onder aijn orders. Deze waren echter
slecht gewapend. l̂s kern van deze macht recruteerde hij toe
uit de bestaande .terroristenbendê een meer militair gevor
macht. Hij zou hierbij onder zijn vaandel gebracht hebben
aanhangers van meer dan 18 verschillende politieke en relt-
gieuze groepen, waaronder de Darul Islam en T. *.'.!. eenheden.
Deze nieuwe reoruten brachten wapens mee. jovsndian kwamen
zich hierbij voegen enige leden van de commandotroepen ..elke •.
Vroeger onder V/esterling's bevel hadden gestaan, „esterling
a »É t geen andere bedoeling gehad te hebben dan het organise-
ren van een burgerwacht tegen het bendeweaen. Daar deze
wacht zich ontwikkelde tot een g°ed ^eoxganiseerde jilituire
macht, kreeg z-j onvermijdelijk ook politielie beteirenis ,
gezien de situatie, .zoals die zich in Indonesië, ontwikkelde.

Ta de sou^ereiniteitsoverdracht .r.ceade
de V.'esterling dat zijn tijd gekomen was orj 1-asun.dan te be-
schermen tegen -de Republikeinse politiek v;jn oavexvierpiiij
van de locale orde. ;üj zond zijn bekende ultimatum o.^n de
êgering van de R.I.B.. Uit zijn memoires blijkt dat de ;.e0e- .
ring van Pasundan wel syaipathiek stond tegenover zijn streven,
eb hem aanmoedigde, doch aarzelde openlijk siet hem in ze-Tte'
gaan. De Regering van' de H. 1, 3. an.woordde.r.iet op zijn jl ;i-
matum en maakte ook geen aanstalten on ..esterlinc te arres-

teren.



twtr- initiatief doen nemen. oa hem
r» ..estorliag moest toen

: «t1ps*i« beo niet uit de

r

aaa-
naawa acwaeft

d«
vtnden. Tegen sJe

MJ-ïai^ awïifOiCïen magazijn 'een
t S4.Ö alarm roaakto en de aanhangers van Weater-

• *fEI4 vmteffltesjfl* voorts Q«neraal jji^les,
InSomaiars waaeg&eïawde. Daardoor was

vtju 49 Indonsaiö3?a niet meer mogelijk. De cour*
ni»_t*eu)±n door volgens de plannen en had

:./aflrfcerling, die zelf te Djafcarta. de leidiir
Se ï̂»k aan wapens de coup geen doorsang

kon hebban, parel aan zijn mannen 6e Bandung on ook' dac.r
terug te

Set gehele verhaal van de cou^ geeft
sterk de indruk van achteraf wat geretoucheerd te zijn. Alles
jieetl» Voortreffelijk Qeor^exó-seeTd. te zijn en slechts hot
toeval d&t een ^ederlandae officier deed opdagen bij het
v:apenaagazijn te iiandunsi atuurdo alles in de war. Wellicht
zou men echter kunnen stellen dat Westerling*e organisatie-
vermogen tekortschoot bij een zo j;rote 'lidemcainü.^t feit
b.v. dat er niet dé reinste vcrbinAi:ij ..^3 tu:sen .cstorli_:^, ->i
de g106? **' Sandung, wijat wel o ,̂ ce^i o :v o l die .-d o voorberei-
ding.

K ^ do cou_:> -b^i-f t 'i)-,-Gterliii^ ,io_ :. ja

jBJjg^alr. Djakarta , linies en rochts h-ol .^roe ...-J •?- al„.„30 i,ijj

plBnMO fioor te zetten, .'ij O.cft too üct i^nidcjls -i,^
uiteen "oe^on to vallen.
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D_e _ o_n_t_s_n_a_£_£jL_n_.g _ y
na_a_r s_i_S_6_?_Ë_2_ES

e s .t e r l l a

Over zijn ontsnapping A~ar Singapore
d .-lt .ojtcrlir^ slechte mede, dut hij hierbij o'e hulp bed v»
een van zijn vrienden, die hem .net eenwatervliegtuig ver-
.o.:rde, en. at hij bij -jij.-, vertrek jekloed was in de uui-

10:•.: van Nederlandse cor^-at en voorzien van valse papieren*
5. E e p o l i t J e k e a c h t e r g r o n d T * J &

,; e s t^rj. i n^g 's a c t i g .
+

,esterlinfa is in-eerste instantie
vooral in aanraking gekomen met het terroristisch aspect, van
de Republikeinse activiteit. ;üj beschouwt het gehel* Indo» '
nesische probleem dan ook in termen van een actie tegen On-
rus t stekers. Later gebruikt hij echter ook de termen repu-
blikeinse of Javaanse regering voor zijn vijanden̂  zonder
een r'ocjinu tot nadere explicatie. • " t ,^

Pit gebrek aan inzicht heeft heis
verleid tot een coup d'état,. v/elke geen kans op succes had*
.vant hoe zwak de positie van de ïtê ering van de H.I»S»
uit ailitair oogpunt geweest moge zijn) er v/aren in de Indo-
nesische naatschappij geen krachtige figuren, die een tegen-
beuind hadden kunnen vormen, waaraan Westerling zijn acties
had kunnen dienstbaar naken. Dit is uit de houding vaa de
•"ê erine van Jrasindan dan ook wel gebleken.
6. L e d e. d e l i n g o v e r d e H e d e r l a n d s e

a. .,'esterling verwijt de Regering dat zij niet de verschillen-
de rapporten heeft gepubliceerd (militaire, „erechtelijke en
parlementaire rapporten) over de actie in £uid-Celebes. Door
het ontfeersproken laten van de beschuldigingen tegen Wester-
ling heeft zij hem tot zondebok weten te maken voor acties
onder haar verantwoordelijkheid ondernomen.
b. Westerling verwijt van Uook de Sultan van Djocja van zich
verwijderd te hebben door "insuïting di*dain shown towards
hia". In hun wens om zich te verzoenen net de extreme natio-
nalijfeMsm verwaarloosden de Nederlanders de i'eodale nacht-
hebbers, die nog steeds groteninvloed hadden. Do -ttepublikeiner
brachten daarop een verzoening met deze eloaenten , met name
ook met Djakarta, tot stond» en ..iqën zo de cro:-.dslc.~ van hun
macht te verbreden. De oultan van jjocjc. v;ordt een bijzondere
partner genoemd omdat hij over een particulier legertje be-
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jc.r.'.:t-,-, de enige goed georganiseerde macht in Indonesië
naast het I2TIL. dukarno met zijn Kegering stelde zich te
Djocja onder bescherming van dit legertje, ook tegenover
zijn eigen, veelal,on.ia.idelbare volgelingen. '
c. .rsneraal .jpoor stond geheel achter .esterling in de zaak
iluid-Gelebes en gaf nern later ook nog belangrijke opdrachten.
Het boek bevestigt dat ..esterlinĝ no. zijn ontslag in verbin-
aing stond met "eneraal ópoor, die trachte contact te leggen
net niet-2epublikeinse aachtsgroeperingen, zoals de î arul
Islam, ..esterling zegt dat'hij zijn idee on in rasundan een
soort burgerwacht op te richten en welke tevens één gewapende
macht in de federale staten zou kunnen vormen, voorlegde aan
Jeneraal Spoor. I^eze vond zijn idee uitstelend: "Of course
I csn't do anything officially. ;.,;,• hsnds are tied. rut if
you choose to go ahead on your own responsability ".
Deze goedkeuring van'de Jeneraal gaf voor .jesterling de
doorslag, 'jeneraal Spoor realiseerde zich volgens ..este_rling
dat de «..r.R..-, een rol zou kunnen spelen in de politiek van
de toekomstige Indonesische federatie. Ook kreeg .esterling
in het begin fran 1949 contact met verschillende federalisten,
cie ook in andere federale staten met zijn hulp een machts-
apparaat wilden opbouwen» I.aar de aening van de schrijver
zou het wellicht nog mogelijk geweest zijn een nachtspolitiel:
tegenwicht tegen de -"«publiek tot starW te brengen, indien
niet door de plotselinge d.^d van opoor de ..rachtigste voor-
stander van een dergelijke politiek vaa het toneel ï)as ver-
dwenen, .̂ sterling acht het nie: uitgesloteb dat opoor is
vertf I/TL', W .

™ * SA_Muraan van Vreeda was geheel andere ideeën toegedaan, .d.j
zond Generaal van Langen naar ..esterling oa hei te versoeken
geen actie te beginnen voor de souvereiilteitsovordracht,
daar zulks de belangen van i.ederland sou kunnen scaaden.

! .;egterling oaukt het vocrts duidelijk dat hij bij zijn latere
j acties geen enkele hulp ontving van Nederlandse officieren,

r die Sicbi allen strifet aan de h.in gegeven bevelen hielden.
"''' -He«a Indonesische minderen vul het iv.:iL gaver, hca ste'on.

7»-M * d e d e l i n g e n o v e r dé l n d o .: e a i ^ o h
p o l i t i e k o f v.' e l k e u e _. e g c r i n 'g 'v u .;
d * ->.*1. .v. i n d e r a a n g e n t-, a a z o u. u e ;.
g u n n e n z i j n .

II



S

ixr

a* Westerling, die zichzelf een "Indospsian at hèart
l hope, one day an Indonesian by nationaliuy" noemt, steekt
zijn verachting voor de Indonesische Regering n^et rider s toe
len of b^nkeat "a group of cut throats witaout ef_cc*ive
power", collaborateurs, etc»
b. Kort.voor de souvereiniteitsoverdraeht ontving Wester-
ling te Bandoéng bezoek van de chef stc^f van de S^liwangi-
divisie,. Kolonel Sutöko. Deze vroeg of de A.P.R.A. mei; hem
wilde saBM^erken tot "fcandhuving van orde en rust wafr de
8.0.. WesteriiiBti stelde als voorwaarde, dat.de Republikeinse
troepen, de federale instellingen ongemoeid'zouden laten en
een strikto discipline zouden handhaven. Aan deze voorwaar-
den werd aiet voldaan.
o. Westerling beschrijft Jioe hij een vergadeiing bijwoonde
van hst Kabinet van PafltJkan, waarin hi.j'dit zijn troepen ter

stelee. in principe wilce m.n cit
Men aarzelde ecuter om zich duidelijk ui i; te spreken. De
premie r ./ilde trachten eerst nog te D Jakarta een compromis
te bei-eiken. Hij werd aldaar gearresteerd,
dv Westerling deelt mede, dat Sultan Hamid niet betrokken
was bij zijn staatsgreep. De Westerlingi-coup werd volgens
hem gebruikt als voorwendsel on de federaligtj-Hamia te. eli-
aineren. - •
•* KA de coup d'4tat kon Westerling.zich nog vrij in DJa-
karta bewegen.. Westerling ontving een aanbod van de Re-
gering van de R.1.3., welke op zich nam hem 100.000 dollar
te betalen, onder de belofte, generlei actie tegen hem te
nemen, indien Westerling wilde verklaren nooit meer enige
jjolitieke activiteit in indoaesie te zullen ontplooien,
f. Wes'terling schildert hoe hij, terwijl er een bevel uit-
gegaan was om. hem te arresteren, hei Hoofdbureau van de
H,P, te DJakarta binnenging. Hij meldde zich a.ya bij de
commandant. Hoewel Westerling's signalement in zijn bureau
i«g, zeide deze, dat alles een vergissing was, en liet
hem beleefd weer uit. Hij schildert ook de Itl'heid van een
Indonesisch kapitein, die hem aanhielc bij een c^a^oleyost
en hem door-,liet gaan, toen ui j de naam o„> het identiteits-
bewijs had gezien.



Bij de coupte Bandoeng vluchtten de mees\?e iióoi'ciotii -ieitn
van d« T,H.I. Sommigen gaven reqds bij ii,\ begin vai de
actie hun'wapens, unlfoiia en kostbaarheden aan burgers un
leenden burgerkleren. De T.tul.-kolpn,;ls vluchtten naar een
Nederlands kaupemenj;. Ben Australii/cj. journalist scare-_r
later, dat hij één hunner daar zag, een detecGivV/fT^zanc ,
terwijl zijn troepen veisl^en werden uoor eea hanuj_>vol
A,P,fi.A»-troer>en.
g. Abdul Aiij vond in iAakassar o_, hc„ uur-.au vj.n .Kolonel
Sunj^ono een aantal documenten, waarvan. ..esterlinj; later
óopleên ontving. Hierbij waren blieven van Sddy ilorumois, een
comfflunistiBch leider in dienst van de Ke^/ublikeinee ir. .el-
ligence met plannen voor de vemietigin^ van het "kapibaj-is-
tiscb. regime"'in Indonesië. Voorts een mjmoraii(.um van ...o.co.
de vestiging-van de onafhankelijke militaire regering in
de Molukken bepleitend. Voorts verschillende communistische
plannen om Indonesië ooor middel v&n het regime 3uw5axno te
sorietiaeren. Hiertoe w...s de vestiyin^- van de eenhvidsstaau
nodig. O.a. '.veixi in d - ze coc.im^ntin gstjproken va i de n.o..-
zaak van de li iUidatie van de" heersende 'klassen.



De MINISTER VAN VOORLICffiTING, DJAKARTA zond op 29-1-52 het
volgende bericht aan INDONE^AI, PARIJ^.

<-> ^.„z,

Verzoeke toezending "in 3-voud" van "Memoire*" en berichten
over WESTERLING, ver*chenen in "FIGARO".

336494 (01201030)



W* *

Betrouwbare niet nader t$ controleren bron meldt "bij bericht

JSINT>TER VAN VOORLICHTING, DJ AKARTA zond op 29-1-62 -het
yolgèpde bericht aan INTJOME^-IA, BRTJf^EL.

.*• va« POR.DE-K.
Verzoek? fc<?szendftngriin 3-voud" van "memolre*" en berichten
pver WESTERLING, verschenen in "LE pOIR". j urrTREKslT

336493 (01291030) j , "
1 "V *

Par.:

van deze iaformatle )miten de dienst meet de
herkomst worden



BAPPOKT van ACD __

Tj . . J_JUUJ- . -C, r b J K ' H J -..:• ' ••- , ." . , • : ! • < • - ^8 Wil I»Ï32

Betrouwbare, niet nader te controleren . . ,
bericht ACD/ 3 5 9 y c A_e AOI)131p99 ~* **

GAUQJJIE, DJAKARTA zond op 6-2-52 het volgende bericht aan
het MINISTERIE V AU BUITENLANDSE ZAKEN, PARIJS.

Je me réfère a votre télégramme 44-., (NOOT VI: n. a . ) .
vous prie de?) conseller a monsieur ... DE CO. .T .

d'eviter de venir en INDONESIË au cours de ses publications
pas Ie (yCE 301 R"?) d'articles de 'WESTERLING ou, Immédiate-
rnent après. La publicfetion de ces ^rticles a éte annoncee
par la presse. WESTERLING e«t considéré lei comme criininel

guerre. Cstte coïncidense ne manquerait pas de nuire a
ntarresse pour obtenir les appuis et les contacts qui

lui Seraient utile^.
176646(35).

NB s Bij gebruik van deze informatie buiten de dienst
moet de telegrafische herkomst worden verzwegen
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B_e h a' n d e l i n g



Aan:

Van: B.IX.

Notitie^

Berichtgever: Betrouwbaar,

Bron: Oncontroleerbaar*

Kapitein Westerling zou op 11 Januari jl. bezoek
hebben gehad van een officier van de cryptologische
dienst van de Marine, Laatstgenoemde>tzou een oud onder-
geschikte van Westerling in Indonesië zijn geweest.

Betrokkene zou Westerling bezocht hebben met het
doel hem mede te delen, dat hij niet naar Federland
moest komen en dat hij zich gereed moest houden om de
leiding <jp zich te nemen van een hernieuwde actie in
Indonesië»

Zoals bekend,zou Westerling het plan(al dan niet
serieus) hebben gehad >te spreken op de openbare vergade-
ring van 14 Januari in de Dierentuin te 's-Gravenhage,
waartoe men van de zijde van de Nederlandse Volksunie
getracht zou hebben bepaalde garanties voor de persoon
van Westerling te verkrijgen.

De actie in Indonesië zou als achtergrond hebben
de omverwerping van de Regering. Naar verluidt zouden
verschillende marinemensen bij deze plannen betrokken
zijn.

:-Gravenhage, 15 Januari 1952.
10.



I2« 534,- G E HE I

QQderwerp;"Gegevens uit het "Dossier

f

9 November 1951.-

Bi.1 lagen t drie. -

A A K j

tu.tótffjtTtt

T A U : W.-
.A.- en/B.-VIII

In aansluiting aan d.z.z.schrijven,No:511,
d.d.26 October 1951 - met drie bijlagen - betreffende boven-
vermeld onderwerp, heb ik de eer U hierbij gaand aan te bie-
en, de overige drie stuks, foto-copieen, uit het "Dossier

Westerling-Sweerts-Pot".-

Naar mij nader is gebleken, bevinden zich in ge-
noemd dossier in totaal niet 7 stuks - zoals in mijn voren-
aangehaald schrijven vermeld - doch slechts 6 stuks van der-
gelijke foto-copieen,-zodat U met bijgaande drie stuks alle
voorhanden zijnde foto-copieën hebt ontvangen.

Deze drie stuks zijn wederom tijdelijk ter inzage
aan mij afgestaan en moeten uiterlijk op 21 November a.s.

' l worden teruggegeven.

Ter toelichting zij nog vermeld, dat de originele
/\, waarvan bijgaande foto-copieën zijn vervaardigd,

///zich bevonden in de lederen aktentas van StEERTS, toen hij
l/ f °P 5 Mei 1951 werd gearresteerd.

Ik moge U verzoeken, wel te willen bevorderen, dat
bijgaande foto-copieën uiterlijk op Maandag, 19 November a.s.
weder in mijn bezit komen, ten einde .deze tijdig te kunnen
terugbezorgen.-

•«««i.



^T'
REPUBLIC SOUTH MOLUCCAS

• (R»po«bllk Malo*ko« S«latan)

Th* R«pr«««ntatlv«
of th*

•public South-Moluccai

THE HAGUC. 50 Octobre 1950.
A& tticn tr»1

523256.

x

i i

Monsieur Ie D<5put<5 Mojnet
•—~~~

Assemblee Nationale

Palais Bourbon

P A H I S .

Monsieur Ie Député,

Le Gouvernement de la Rdpublique de»

du Sud vous tdmoigne sa rcconnaisance la plus

pour l'aide apportdo et cello quo vous vóudries «n

bicn appor̂ er a notre cause en co«scillant et
'"• * - ' ' - • -<••

pcrsonnollemont son chargd de miaaion en Franco* Ie

mandant van Bonk - Toeloeng.

, - r•;•• .-<

Représentant do la

Hdpublique des Mo



1) \! J. Hokke. Stuurman Grote handels vaart.

JL.
Volgens de Scheepvaart-Inspectie te Amsterdam is de coaster
"Dogger a bank" einde 1949, beging 1950 door de reder J» H» Pinkster
•%• Stadskanaal verkocht aan de Frans che vracht vervoermaatschappij
•Hiöc4,ftl 'BTetonne de batelage", gevestigd te Paimpol, een Fransche
kustplaats in Bretagne.

Het schip draagt thans de naam "Ie feole". Het schip voer vanuit
Hederland n» t een Groningse bemanning langs de loordzeefcavena van
Duitsland, Denemarken, Engeland, Frankrijk en Nederland en kwam ook
te LJMUIBBI en tt DELFZIJL.

R»de rij-agent was de firma "GRUNO", adres lestcrdokdijk 44 I te
Amsterdam.

Bovenstaand* gegevens werden bevestigd door de firma GRUMO.
lo 1949/ 1950 bestond de bemanning van genoemd vaartuig uit
J. Pinkster ................. eigenaar.
J» Hokke. ................... K» pi t e in-a t uur man.
H. J. 01 1 hu i -s ................ machini'st.
M. Rillena .................. stuurman.
H* U. v. d. Giezen ............ matroos.
H. Oppenhuis ................ licht-matroos.
H. J. VHn Me ir. ............ kok.

Van de bemanning is alleen i» kapitein-stuurmen J. Hokke mede
overgegaan naar de Fransche maatschappij en thana moet hij alszodanig
nog aan boord van deze coaster verblijven.

J. Hokke is van geboorte afkomstig van Zwijndrecht en stamt aiet
uit e«n zeevarende familie. Zi jn vader en grootvwler dreven daar een
zaadhandel. Hokke begon zijn loopbaan als leerling-stuurman bij de
E»P.M« en ging terstond na het behalen van z i j n diploma naar Indie.

Bij het uitbreken van de oorlog vertoefde hi j in Indie en ver-
bleef aldaar tot 1946. In de jaren 194C-1945 beeft hij in de Indische
wateren steeds gevaren, met een door de Jappen inbeslaggenoraen boot
van de K.P.M. In 1946 kwam hij met een boot van 4* K. P. U. naar Neder-
land terug. Ten opzichte van zijn varen voor de Jappen zijn geen
strafmaatregelen genomen. Bij zi jn terugkeer in 1946 hier in Nederland
kreeg hij echter met de K, p. M, verschil over de uitbetaling van zijn
loon gedurende de jaren 1940-1945, waarop hij ontslag verkreeg, al-
thans wenste de K.P.M, van zijn diensten geen gebruik meer te maken-.

Hij heeft toen getracht met een andere stuurman genaand Lohaan,
die terz&ke R. S. B. schap of collaboratie wel als politiek delinquent
enkele maanden heeft vastgezeten, in dienst te treden bij een olie-

maatschappij die regelmatig vaart van Venezuela naar Curtoao. Ondanks
Hokke geen politiek delinquent was werd hij niet aangenoc'men en Lohman
wel. Lohman woont thans met zijn vrouw in Venezuela en ina&kt 14 daagse
reizen en vertoeft dan weer 4 dagen thuis. J, Hokke liep enige tijd
zonder werk, maar werd toen stuurman op de coasters Zeearend en Dollard
beiden afkomstig uit Groningen, terwijl hij vervolgens overging op de
coaster Dogger s bank, zoals bovenomschreven.

Hokke «temt af uit een Christeli jk Gezin en omtrent zijn politiek»
richting is -niet a «et zekerheid te zeggen^ Hij is een zwijgzaam persoon
die zich tegenover zijn collega's «immer uitlaat, over politiek en gods-
dienst. Hij maakt weinig verteringen, is nimmer dronken, maar gaat wel
overal aan dr wal, echter niraner in gezelschap van collega's. Aangeno-
men wordt dat Hokke die zuinig leeft t wel over eenige contanten beschik



Van veel meer belang lijkt mij echter da activiteit die
communisten aoavnteel aan de dag liggen onder het varende ';';
inferieure personeel van de binnenscheepvaart en wel aft nafta
de rijnvaart.

Vast staat dat op verschillende kantooorijnschepen door
de coinaunisten personen worden geplaatstr met het doel een
organisatie op te bouwen onder het personeel van de rijn»
vaart.

Ook op d^e rljnaleepboten worden deze personen ingeschakeld.
Deze z.g. agenten hebben en onderhouden het contact ast

hun collega"3 communisten in de Ruhrhavens en alle and*2"9
grote rijnhavenplaatsen. *

Zij verzamelen gegevens omtrent de te vervoeren goede re a
vanuit Rotterdam naar de Duitsche fattrieken en werkplaatsen,
o.a. betreffend* de soort en de hoeveelheid goederen dia naar
iedere fabriek of werkplaats in Duitschland wordt vervoerd.

Uit welk zeeschip deze goederen geladen worden, vanuit
welk land deze goederen te Rotterdam worden ingevoerd «n». '

Ook moeten met deze schepen, oude wapens van het DuitScha
leger worden vervoerd naar Nederland, België, frankrijk en el-
ders.

Bekend is dat een partij Torpedo-terugtrapremmen groot
50.000 stuks in dé vrij-haven Hamburg voor transport gereed
liggen. Dez*» re inaven zitten verpakt in vetpapier, terwijl de
kisten aan de binnenzijde eveneens met vetpapier zijn beplakt.

De kisten remnaven moeten afkomstig zijn uit de Russische
zone. De verkoop v«n deze remnaven is aangeboden aan de DAKU
Deutach Hollandischea Handelskontor, Steintor l te Eomariah-
Rhein. Aangezien echter niemand de inhoud der kisten heeft ge-
zien en het aanbod alleen maar genoemd is als remnaven, wordt
sterk in twijfel getrokken of liedje 1de kisten inderdaad wal
remnaven merk Torpedo inhouden. Aangenomen mag worden dat da
eigenaar van het iMPORT-2XPORT KOKTOR DAKU W. Kip geheel ter
goeder trouw is^ indien de inhoud uit andere voorwerpen be-
staat.

Omtrent twee personen kan met zekerheid wórden gesegd dat
zij communistische activiteit ontplooien als bovenvermeld te
wet ent Cox^nelis Rietveld, ong. 5C jaar oud, stuurman aan,

boord of aan boord geweest -*an de sleepboot fiat Voluntaa aar*
l en de stuurman Langenberg aanboord van de sleepboot YARA van
de Hederlandflche sleepvaart vereniging*

v t

- , v . f .
• • • ; • • ' • ' " • • • » •



Naamloze Vennootschap

< HAAC
Gro*. H.

BB/RB 13 April 1951
1*4

KOON KM» 184135

Atf» AM : IMM*I S. 6. 9«

fcï^'niT'tJliri'ï De leledelzeergeleerde Heer Hr. Dr. Soumokil,
uttabul. T.l. »»5S1 7 ^*
, Nr. §758»

TWINTSCHi «ANK
•OAZ.RANK

C S R l M

Zaar Geachte Haar,

Eindelijk val da worsteling om Ü ta balpan dan slagen. Er ia ia hat
afgalopan jaar ontzaglijk hard TOOT Uw zaak ge&reden, ook hiar ia
Nederland.
Gelukkig zijn hiar nog aan aantal trouwe Nederlandere, die «etter-
daad, het onrecht,Ambon aangedaan willen helpen herstellen, opdat
ook Toor U de ware vrijheid mogelijk ia.

Hier in Nederland ia alle hulp aan Uw strijd samengebandeld in de
Stichting "Door de Eeuwen Trouw", die op onnavolgbare vijs* telkens
opnieuw weer op de bres heeft gestaan roor Uw idealen. Nat deie kerela
hebben gepresteerd is in één woord geweldig.
Ook deze verbinding mat I is doOr hen tot stand gebracht. Was er niet
een noodlottig misverstand ontstaan tussen deze Stichting en de Stich-
ting "Helpt ijnbon in Nood", dan was deze hulp en dit contact reeds 4
•aanden eerder mogelijk geweest. Wellicht zelfs nog vóór de aanval op
ambon en dan zou de ellende op Anbon misschien veel minder gewe«st siJa.

Deze Stichting "Helpt Ambon in Nood", heeft indertijd toestemming ont-
vangen van Dr.Nikijuluw on zich bezig te houden met de uitgiften van
studiebeurzen aan de Ambonnezen hier. Daartoe werden gelden Inge saste ld
en dit liep behoorlijk.
De 'rest van de hulp aan Ambont voedsel, medicamenten, verbinding, achepan,
reiien naar Engeland, Amerika, Genève enz. plus de politiek* aotie door'
middel van brochures, tt«grammen, enz.enz. zou door "Door de £*v«M faou*"
worden gefinancierd. Daartoe trokken zij dagelijks door 't hele laad via,
vergaderingen, pamfletten, persconferenties, radiospeeches enz. om geld
los te krijgen van het Nederlandse volk ter financiering van al de«e
projecten. '

Op een gegeven moment wilde echter de Stichting "Helpt Ambon ia lood**
te Utrecht, mich niet beperken tot studiebeurzen dooa zelfstandig *etie
voer*a,. ook voor ander* projecten. Dit gaf inderdaad verwarring. Men
vroeg »ioh afi"»aarom ook op dit terrein een splitsing «a (•*& samen-
werking?".
Al» adviseur van Dr.Nikijuluw en de Ambonnezen heb ik getraeht deBe ae-
tiee van de Utrechtsche Stichting te beperken, of wel se tm laten opgaan
in die van "Door de Eeuwen Trouw" te Eindhoven. Helaas is dit niet fw- x

lukt. las het wel gelukt en had de ütrechtsche Stichting haar gelden bij
die van Eindhoven willen voegen, dan waren we reeds eerder in staat c*~
weest D te Helpen. :

Tenslotte heeft Lokollo de knoop doorgehakt en de Utrechtsen*. Stiohtlnf '
bedankt voor haar hulp en gevraagd verder te willen ophouden of saa*n ts
werken m*t"Door de Eeuwen Trouw"

M WMJWI MAAMCMi COUftAMT. WT TOO» voo* MM MAAG IN



Hoagsche Courant venroigblad no.

git heeft »en niet gedaan. Daar de Dtrechtecbe Stichting gesteund werd door
Dr.Ifikijuluw ia hieruit ook voor een deel het conflict Lokollo-Nikijuluw ont-
staan. Lokollo ging er nu eenmaal vanuiti "De meest urgente studiebeurzen zijn
voorzien, nu verder *41e gelden bestemmen voor directe hulp op Ambon, Ceram, en».

Ka het conflict zijn de drie adviseurs als zodanig ter beschikking gebleven van
Lokollo, de Militairen, Bureau Zuid-Molukken enz.
Tan harte hopen wij dat de controverse tussen de Ambonnezen, enerzijds Lokollo,
de militairen, het Bureau Zuid Molukken en anderzijds Dr.HikiJuluw, Ds. f***»-***»* f

de studenten, enz. spoedig tot een einde komt. Het best kan dit gebeuren door
b.v.Dr.NikiJuluw een functie ala vertegenwoordiger in Engeland of China aan te
bieden. Dan is alle strijd hier voorbij en kan men wellicht eensgezind hier gaan
werken.

Blijven Lokollo en Iflkljuluw in elkaar* omgeving dan blijven ook de controversen.
Lokollo schijnt nu eenmaal strijdbaarder dan Dr.NikiJuluw. Beiden sijn echter
naar mijn mening sterke voorstanders van een vrije R.H.S., ook Dr.Niki Jiuw, maar
de positie van beide heren ia nu eenmaal anders.
Dr.Fikijuluw heeft zijn positie, familie enz. hier terwijl Lokollo hier niets heeft
en slecht* sit te springen om er op los te kunnen slaan tegen al wat R.I. i*.

Is het mogelijk dat Ü aan onze contactman snel een pittige verklaring meegeeft
t.g.v. het l jarig bestaan van de R.M.G. opdat we deze op //"April over de geh*le
wereld kunnen bekend maken?

MEKA MOER1A,



NOJ 536,- G E H E I M.- 9 November 1951.-

Qnd erwerp s "Gegevens uit het "Dogjsier
WESTERLING-SWEERTS-POT". -

Bijlagen t zeven,-

A A N :
V A N :

~ //- J/

.A.- eiK.B.-VIII.-

Hierbijgaand moge ik U doen toekomen, een
zevental bijlagen, bestaande uit:

Ie.̂  een proces-verbaal, gedateerd'op 9 M©i 1951» betref-
fende het verhoor van Meine POT;

2e.- een proces-verbaal, gedateerd op 10 Mei 1951» betref-
fende het verhoor van Harke NIENHUIS;

3e.- een proces-verbaal, gedateerd op 11 Mei 1951» betref-
fende het verhoor van Meine POT;

4e.- een proces-verbaal, gedateerd op 15 Mei 1951» betref-
fende het verhoor van Meine POT en tevens hot vorhoor
het verhoor van Pierre M.E.SWEERTS;~~^~~~~~ \- een proces-verbaal, gedateerd op 18 Mei 1951, betref-

fende het verhoor van Pierre M.E.SWEERTS;
6e.- een proces-verbaal, gedateerd op 18 Mei 1951» betref=

fende het verhoor van Pierre M.E.SWEERTS, en
7e.- een proces-verbaal, gedateerd op 18 Mei 1951, betref-

\e de inventarisatie van de inhoud van de lederen
7>7 aktentas van Piere M.E.SWEERTS. met aangehechte - op

rose papier gedrukte en ingevulde inventarislijst.

*/».#„..iv4,«..y l Deze zeven stuks processen-verbaal zijn tijdelijk ter
inzage aan mij afgestaan en moeten uiterlijk op 21 November
a.s.weder worden teruggegeven.

Ter vermijding van eventueel daaruit voortvloeiende
moeilijkheden, welke zouden kunnen ontstaan bij het doen
f oto-copiëren van deze stukken, moge ik ïï adviseren, de
voor U van enig belang te achten gegevens, daaruit te doen
overtypen - echter met weglating van de vermeldingen in de
aanhef en in de margine van deze processen-verbaal.

Ter toelichting zij hierbij vermeld, dat de aanduidin-
gen " t.t.z." in bijgaande processen-verbaal, de afkortingen
zijn van de Vlaamse uitdrukking " 't is te zeggen ft - waar-
voor in het Nederlands het " d.w.z." (dat wil zeggen) wordt
gebruikt.

Tevens moge ik U ook ten aanzien van deze bijlagen ver-
zoeken, wel te willen bevorderen, dat deze uiterlijk op Maan-
dag, 19 November a.s.weder in mijn bezit komen, ten einde
tijdig te kunnen worden terugbe§orgd.-



fCT. Meina, neder in rond vereenMlVi4d, di* ofte op
oröervroKing in de Kedarlaadaa' taal Torkia«r«9*t
volgt t •* Da 170 "Military Ideatlty C*rd* M» da
• Repooblik Jt-loekon Jel«tni hab J* *• AnfcMrp»

I. '.. l, ?•:. •'- .V
laten drukkan. ik verbatar haaft üdt.rïtTS, Piarra.

-T ~ ," > 'v! -> rv.v.i? - *
Ibtan drukkan bij urukkar DIRIX* Van D*M
«ardan dutsand k*art«n gedrukt, «a iijn
Kadarlana ««rBondan, behtJto dagana dia u gav^oadra
b«bt in da gaaaanaehappalijka kwaar v*a. Svaart a*
•ij, an dia galagen la uaé.df Pl»o« SLifnart tf 6

" t, _ • ! - _ _ • . _ "•• . ' • • " ' A ' --"*"•! -. ^ J..*" ^J

t«
an «vaaMia aléara ia B*l«iÉ

haaft ook da
f and. - - - - - - -
Da «ta.pl da

.

- HUBKI (arts)

dl» «•
n *•« da Zold Holokkan. |*at«ali«*

vat betreft de ataaipal druganao da varawldiaK "Plriae



\d Instituut - Institut irince ïjeopold". Deze stemoele zijn ai j

• < gebracht g»»ttftf»n-tótar *«ft ai j onbekende :r,en uit Nederland, die onze
beweging ateun*. ï>e boel:jea"lntcrn,'.tionf.l C.-rtrficï.te of luoculetion
£ VeccinatJZia "; hoi) ü. ev«*e«w -uit Nederland ontvangen, ^acr op
heb ik reeds de stempels, 1.1-.w liii^r^p ütonüen reedt de afdrukken
van de eteapela waarvan hoger sprake. Deze boekjes moesten dienen
om verschillende aensen netr ABbon per vliegtuig te vertrekken.
De houd ttaan dct ik van acze steapela in Bclfiiè' ceen gebruik ge-
Hakt beb.
De e«"m4*" foto's -«püpe* T»rrBenjamin KAi'i.'Uï.', geboren te Aubon op
3I/5/Ï907, moe*ten dienen voor hot afleveren van een AnBOïiees pas-
poort, •i'it is echter niet gebeurd, iie ioto voorstellende 'een persoon
;net bril en waarop h&»«-woct-d"etnsulafit'T'voorkoat i. een foto die ge-
bruikt werd voor het vervaardigen ven een /Trderlnnüs paspoort, t.t.z.
voor het uitschrijven van ten üecierlawls paspoort, iiut paspoort is
hem echter naoit ter hand gestald i,cfiora&n. Jo echte neom van die
persCOE ken ik niet. l ie foto ontving ik VÜH restcrlinc. J—
De drie stempels van de "Kepoebllk ."eloekoe ielatan" aijn door

B^r^f^vdoc^ i^i^!e£^y^i.et wncr. I)«ze clicné's zijn
voor hej^dru'ickemvtn jj,^ pcspoorten vrn de "He-

poebïlk Ualoekoe Celutc-n" . - _ _ - - - - - - - - _ _ _ _ - _ - _ _ _
De Blaken plaat wparnp voorkomt esr. tfoken±n,f, t.t.z. «sn fotogre-
vura van de stempel vm het Cor^ul, :-.t Gcnersel der fTederlenden ta
Antwerpen en T;.n de oourlt-atpc^l '• f>rnliout is mij evnneen» te*pe-
eonden geworden vunuit TTederlrnS. :r?.e plttt het ik nocit gebruikt.
De natalen nijpertjes die 'J gtvonaen hebt heb tic gebruikt voor het
vasthechten van de foto's op :"e Necierlendse paspoorten die ik heb

op naan ven KOBKhH - aCHOUrfr.KBr.RO - JAKit.:i:HS - VAN
.•~ ER UK - PË TLTiSKN, paspoorten die door mij ontvr^ead «ii» je word» n

^op bat Nederlands Connuloat Creneraal aer Keaerlanaen te Antwerpen.
Be zeven voorlopige aiohtterboekjec (EeeroanaboelÜ h*b ik tegelijker^
tijd «la de negen paspoorten op het i.'ederlcinde ConiujLunt fi«Mraal
te' Antwerpen ontvreeod, einde Janucri ï«.51 of begin rebrusri 1^51.
i's "Kilitery Identity Carö van cé Rcpoeblik ucloekoe SelaXan op
J|aB van .^lAiO.-LO, ::elne word ingevuld in fi«a Uacg, tvtc*l» bet
pao poort ar 50010 A. van de hepoeblik bUiloekoe üelaten. Beide iden-
titeitfiotuVken heb ik ontvangen ven dé Mlni»t*r van hoger gencande
republiek te Den llaag, nwaelijk üijn ex e lle nt ie de Meer Lokollo. . .

' Van'b«ide identiteitaatukken heb ik in "telpH geen gebruik genaakt.
Daar Ik sinntm wae naar ABbon to vnrtrcVken was het noodwendig
dat ik'een Aiboneaohe n«a« »ou dra^»n, teaeer daar ik ao-r d* rege-
ring van Haloekoe Selatan de nationaliteit von dut Icnd heb verwor-
ven. .../....



ABtwerpea.

ben Boneterrol ten behoeve vaa Nederlandse schepen
heb lic ev«rae«BB op het Coatn&sat £«neraal der Keder-
lenden ootvrefead. Dit noest namelijk «lenen TOOT de
re te vaa een schip' naar Ambon -voorzisti van de ver-
e lacht e benannlaE.
Het Hederland» paspoort 953620 op me» van VAN DEK
BR IHT frtrt» OerorduB is één vaa de paspoorten «elke
ik OïTtvreoadde op het CwttitSLaatt Ik heb net gedeelte-
lijk ingevuld, doöh zoal» U kunt vaetatellen heb ik
het nooit uitgereikt* - '
Het HéderlandB paspoort 953803 heb Ik bok ontvreeat
op het Reder lande tioarcOaat -te Atttverpaa. Ik heb
het ingevuld «p naa> VBB TAN DHV BRIBC «n de «texpel
die er op voorkomt heb ik er op g*#Lavtst toen ik
nog verkcaan wae op het Coaanln«t. Al de andere
ete«pele dl* er op vooafkoa»tt «ij» mxrthentltk. Het
haadteken van de kaneeMtar heb Jflc edrt*x aMeaaakt.
Be foto va» d* pened» <&!* l»-*lrtl::!pm»p«<«-t voor-
komt heb ik van «eat«*EliÉ? etftvtfqgaêc >Xk wert niet
wie het ia. Gelijk U vaatét«lt ninard *tt pacpoort
nooit v«rd»r uitgereikt. • --i ;
Be bieden 5 - 6 - 23 «n 24 aijn aAontic uit act
paspoort 953&16 paspoort dat Ik ev*aeeaa iiilniiaaJi
op het Hederlaad* Coaeulaat. Daar k-i J het tt*ull4p
vaa dit paspoort «*a al««i»g plaats am< a*b ik M

. aa*MMTbl*4»4l*ea er. van «WViaMtfAaCi teM blad-

De toegaagakaart tot hei hevaagsbisd vaa
ia een kaart «elke ai j rege lastig werd sfaalaverd
door da Haveadiaaat van Aatvarpaa op veraaek vaa
het Bederlanda Consulaat ta Afltvarpen.
De blanco foraulJaren van het Consulaat Oe
van Spanje te Bru aal tot bat bekeaea vaa «aa
kea Ik alat. Sweerta aaet daarover aaar uitlas;
aaa veratrekkaa.
Hst pistool lUUSBt kal. 7,65, t.t.i. COI4, aiet
Hauaar, ar 542739 behoort tas aaa StHESn, Plarrs,
evenals hst pistool MJBSKK ar 382900.
Ka v oor la «lag volhardt en tekent ast aas.



\k dferne verharen wij ae genaamde : CftKEP.ïa, Pierre,
itarie, kroeat, geboren te ü-t^Joost ten Not-e op 27/i:'/lv!6, thana
aangehouden, die ons op ondervraging in ae Nederlandse L at l heeft
verklaard «at volgt. *
"" D« Militery Identlty Card hab ik in opdracht van de Republilc
MaloeUoe Selaten laten drukken. Ce kaarten die U gevonden hebt,
*ijn ij» Mijn besit gelaten ten einde KL j in staat te stellen on
»*Bodig e«a dergelijke koert a£ te leveren. #/tfW/W Van deze
kaapten »erd geen enkele Afgeleverd in België',
De dite cliché's hebben gediend oa deoe kaarten en de paspoorten
v BB de Repoeblik llaloekoe Üelatoxi te drukken, üe zijn het eigen-
do« v«a daee rapub-Liek .
HtK piatool CCW 542755 is aija «igendo. Uit na pen la beotead
voor «port. IX «lp echter niet te aaggen vanwaar het kont. Baar

H»t pi4t«o^ »»ut>ff ;-b29&0 ia aijn eiaandom en iu afkomstig van

:- £#> $4BB$£.}gr*Q ?**• hpV^paaöls ^»*»ulaat tot hot bekomen van visa
«iifc.jll^. ^Bt>«k«nd. Ik weet- niet, iio» ifi in .de kumer gckoocn sijn

Na voorleeiag volhardt «n taken; q^t 0*12 .

~)^
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datum en uur hrt> ik verhoord deig«ï8a»ïe t KJEBHUIS.
Hark», hoger neder ver««aMlYl£eV die Mij op onder-
vraging in d* Nederlandse -taal heeft rerklaard wat
volgt t • IV het EWtERÏE, Pierre leren kennen oivier
de naa* ?CRD ongevae* rijf ««ken geleden aan de
Gare du Hord te BrnBael waar hij ean mij werd yccr-
£«Bteld door *nk«Ie KedaelkaAer* als de oajt die voor
de Republiek der ^uid Holukkan da nodige «tappen
deed. Doar het in de bedoeling lag dat oen »ich per
«rliegtu^ war ^m\e Oeaten aeu begeven en ik
op *lia«f»14«£ de nodl«e en«rij|i( b«Bl4, waa het Je
b*doel,ii« «1| ala piio«t bij TCRB t« yaegra en waa
da «fapravk oa twn 4a bevoegde inatantiea der Re-
publiek rapport uit te brengen, oejtrent *ard en hoa-
ian4«hfM «mr activiteit*» va» 4«M Teyd. Toen ik nij
oogevear viar waken gelede» a*ar Bruaael ba«af OB
bimtn twe» 4agm «uur het Terra OeaÉa» -U vartreVken

•••/•«• w



per vliegtuig heb ik aijn intrek genoaan in het hrtel SCH.:>:UJ tf
BniBMl, alweer TTlO) steede korrtakt neVS ai j ncm. In de volgende
dagen werd Bij meer en neer duidelijk dat rrXD seor beperkt wss
in-sijn b«w«gin£*n *oar hij zijn ware Identiteit steeds noest ver-
bergen* k-oo gaf hij aich te Parijs voor de Heer 3CH' 'JVEN3ï:UG uit
•n ook werd vant DK BRUIN of LBBROK genoemd. Ven de Heer POT, ,'Jeine
ben i> te weten gokonen det zijn eigenlijke peaa SW-ERTö, wee en
«ijn nationaliteit de Belgische. Verder weet ik tot nu toe niets
over het verleden van SfttlRTS, alias Ff$D, SCHCtWEKBi.RG - DE BRUIN
of I£BRÜH. Op Zaterdag morgen 5/VI951 vertelde: SWfflïKTS «ij dat
de Pont ia c welke hij bereed teruggebracht moest worden neer de
garage waar deze gehuurd werd en hij stelde voor dat ik «ijn wagen
zou volgen niet mijn Üodge. Toen wij bij die garage kwamen vroeg
Sv**rt8 mij een andere Pontiac op mijn naaa te willen huren het-
F^en Ik gedaan heb. Hij heeft zijn bagage van de één» Pootiac in
de ander* overgeladen. Daarna is ieder zijns weeg* gegaan en heb-
ben we a Ik aar die zelfde avond weer ontmoet in Hechte! . "e el jn
tes*Mn uit Hecht e l naar Brussel vertrokken', ieder' net zijn wagen,
alwaar ik na het perkeren van aijn ragen bij het Hotel Scheers af-
Bjrstik naakte Surcerte tb ontmoeten vfr» het hotel om 11,55 uur .t .t.
*. vijf ainwt*B >6èr aixider nuclrt . 2«rwijl ik op het voetpad naar
h*a uit rtond te kijken ontixxitto^ik d« Heer POT in gezelschap van
d* Polit-J*. Het we» mij tot«al onbe^wud det er sich in de bagage
van £w**rt», welke door ben in da door «ij op nijn nea» voer hei
gehuurd* Mntlaa w*rd g*laü*c, «lab twee eutonstische pistolen'

D* ««n^a^d* SRHb£3$ werd win si j y.ooats*eteld onder d» IMMI TtRD
d*o» <!• fier«n DE VPIKS, ait Nu»n»« *n de Heer' COETO/DI uit Kind-
ho»«n. Ik «Mt tnlet hoe deze twee j|er»onen w t SlfflflTS lm ver-
blaftiag 0»fcoaw» üjv,
Xa voorlemiag volhardt en tekent Mt «ij.

t-j~-fc" — >- - - — f -- A—S***'^^ ' // ^V£ t~->- ̂  \^~ ----

•ij e«v*n de aakenpan I ie «hui» Hark* toehorende en welke door ona

in beslag 'werden genoMn, «aar vu» geen belang blijken t« «l jn
•voer hVt endercoe%, na ruggespraak aet de Heer Ond«r»oekar«oht«r
J. BLOOT! aan belanghebbende terug. HIJ tekent hi*ronder voor

4* voorwerpen wafatvan hienu de veraelding in Mjeon-

l») «M* Iricfjee va» d«l«*fla guld«« BT 1JU391C5 en 1JU09155.



Antwarpao»

3°) drie sleutel» van peraonenwaren iJodge mnamer-
plaat t 977281 toehorende san t 5t. Braibent S. A.
131 ra* DefacnB Brussel.
4°) lede^ren Talles Inhoudtnd filartoestel 16 on.
ftiiïlard.
5«) «rota att aat vllotffcarten.
6°) alental ioór Talmlot 206.
7°) iferataart van ae Hieuw» Haagse Courant dd.

' 26/4/51 op naaa Van Slanhttli. • •
8») Certifieata of RaglBtration 'ar A. 413621 op man
van ftiênhuis «erkë. '
9°) To«riBt«n«Devl«»«abo*kJ»TöW 1950 nr 189475.
10») EeTcenlaguitttOael *an KatioMÜ Prorimial
Bank Lond«n. op aum Kienhul* Iftrkft.
11 «) Bèwije dd. P3/4/Ï951 aif«*l*»ërt fioflr P.f.
L<*oll«, tlnütsr te Heft Htagtan Zuid lielukk«n

l ,- 12«) Billet de paaaage et Bulletin da Bagagea nr
| . B. 172794 van Air Trance op neaa van Klenhuia.
\' • 13») c«rmt d'eiwtonea af 0023Ï»! - O.C.EDS dd.
' 30/9/31 geldig - op nsan Honaiaor Rokert Lefebvre

11, rue Fos&é aux Loupa Bruzallaa - afgelawad door
Keao net lederen oBialag.
14°) Bewijs ala bestuurder van vliegtuleen nr 400

\d op nean van Hlanhula.
j 15 °) Bewtja van baetuurdar van Engelae vllegtnl««n
j 2538? dd. 31 AO/**. «P "M* Ii*nhuia.
j 16 «} brief dd. 21/4A951 aan mr. Da Brvyn. 50 av.
l del'Ar»*» BraceU»a ultgaaaia van the Britüh Avlm-

tlon laranaM CoafMgr Tilaritad a» jwlla ar 51 A.
267 P*A. op aaaai van BB BIUTJ. voonioaad.

: 17") polia ar 51A«266 AJt. ap aaaai vaa UB BRUTJI.
18") aaa ducuaaalau vaa da Aé>o Cliib Royal d* Bal«l-

19*) I*tamatl nanal BMd> van laartUc op

20*) Cam*«kundi«e varklariai op aaaai Ilanhula dd.
2/4A95L
21») Int«raatlomal UijoavijB AB ar 74749 op aaaa
VlMÉMiS.

22*) Kan Ba* O agenda.

«* • t t/ » • • •
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£3») paapoort v»n de Repoeblik Haloékoe Selatan nr A. 50002 op
naaa Hienhula .
24*) jMa bruin lederen adresboek.
25») Reis boek nr 00 ~£BS nr 692 'op naam van Lefebvre Ro.bert,
11, ru»_FoBaé euz Louge BruMfllee raarin Inachrijvingsbewija
dd. 27/4/1951 - een t.t.e. twee IsiBses-paaser ptrovtaolre de
naTiWtio» dd» 21/4/1^51 voor vliegtuig Lockheed-Lodestar -
0.0. - KLCJ. - verklaring afgeleverd door ar. Robert Lefebrre,
dofleilié SI Boulevard Louis Scluaidt k Etterbeek dd. 5/5A"51

'waar bij bij vliegtuig 00-^.j.S. ter beschikking stelt van R ie
•B ^nholB, HtiTke.
ï^»} Ojj«rmting Inotructïone iicnuel voor vliegtuig Lockheed - Loó«

Xr; ) : ,: • '

Voor ontvangst van het bovenstaande .
de 10 Üai ÏQ51. - Rienbuis Hark*.

geei«t«* '»p d*1i\fn «A» boven

tn/



hof ta ''s Greyenhag*,
f O T , Müii», géborftrf te
ongehuwd, TBB
sloten in da*

oader'hoörd de jgemude t
«#a*anhag« op 5/S/I925,

, thans opge-
««a op on-

ft*«*1i r»r klaart
wat Volgt t " ft we& ndjaattr 'tëriAk* *nle «iadrijf

. veroaraeeld". fèl'wiïd ilt döir «i S'Jfi -te '3 Graven-
ha^e in X$44*aaai^iboud«a:an *nlg« Minden in arreat

' geeteÜ ièrÉaka hét plee* B v fin «irlg« dilicten tagvn
de Öui-t8«ra . In Juni 1549 kwak Ik sla Dadland* in
Aienot fan Rë't irêa«rlhnftfl Cffóaulaat Generaal t* Ant-
wérpen." uit iijgaag' TOB UatB*tf>aitiail - JU%wa (1/^/49)
werd Ik ingeietenè VÉA' AbtwWpeÜ 'a» h«t) ik Hij al*
lodanig aiaiar ' Ijitèh li«c)a'ij^eavliian da Van Schboa-
^k«8tr«iV'»7'^/ijiarV<ibr wooiHè lV "bij «ijn oudara

n 4. C...r. ftWa'tttVttB.t^ W I> t%

* • • •/ • •
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Ik was onderaeer belast bij genoead Consulaat Generaal net het in
behandeling neaan van aanvragen tot het verkrijgen van paspoorten
door KederlanderB , die daarna door mij werden voorgelegd «et de
daarop betrekking hebbende bescheiden, waarondar een aanvraag for-
•ulibr, aan de kanselier de Heer d'HOLLIST of diens plaatsvervan-
ger, door wie het paspoort werd ondertekend. U legt mij voor een
fotocopie ten naae van : LAMBRBCHTS, Adrianue , Petrus , handelaar,
Ik beken het paspoort waarop deze fotocopie betrekking heeft op
of osatreeks 2 Hoveaber 1950 te hebben geschreven ten behoeve*) van
Westerling. Het was Westerling zowel als Bij toen reeds bekend
dat de lederlandae regering zeer zeker maatregelen zou treffen
OH Westerling in zijn doen en laten te beleaaaren. Als voorbeeld
tot het «alten van het paspoort ten behoeven van Westerling had ik
uit het archief van het Consulaat Generaal het paspoort genoaen

willekeurige in Antwerpen verblijvende Hederlender, ge-
LAMBHECHïa, Adr,l«nu8, Petrus, geboren te Breda 17/4/06.

Het ie het paspoort dat U Bij toont waaruit ik tevoren de foto van
I*abreohts heb verwijderd. Nadat ik een blanco paspoort bij het
Consulaat Genaraal had weg -genoBsn «n dit had ingevuld heb ik dit
a«t het als voorbeeld dienende paspoort ter hand gesteld van Wes-
twd^Bg.. Van Westerling o.ntv.iag ik de twee pa*p»eir^».t««iig, Jet
deor all ingevuld* was toen ondertekend u«t een. haodtekéüil fele
4e OMUK iejahreftht? vormde en die ongeveer gelijk was aan de hand-
takenixtg vaackoaende in het als voorbeeld dienend* 'pëspfartk
Ue,t ia d\ »o dat ik het^helf p^ep^crt heb klaar, gemaakt èooh
dat ik d« haadtekeaing LaBbracb^ niet heb
gaf «i j %«ve8S tw^è fote'6 ven. hen persoonlijk

o« io het door nlj geBMlrte pawaw* te:.»«rd»m g«-
I '

*«Xa«t «emeraaa, öe. laatst .bedoelde foto wordt als re«tó gvplakt
jpD'het'sWrai^^forjBuJiw da? toiii'w&'j^jifö'T^jgq,-^
vuld. Bedoajd foTMiiisr i» "*V de pas door «ij vcqarpfc»JeJ*>i«« ••*•
kanselier yoomoeBd die het paspoort heeft getekand in d* over-
t«l«ü« *f* «•* voer l#»|pecht« was besteed. Hat bewuste f«r-

/: , „ , ; , «ul^ir «et . de twe*de„ f pt^> heb . ik ' n* bet odïe^wInHBr'&ei-' -«^Ita*
rai; v. _ , .. s«aifr varniitl4(4f *uika oB^a^het' betrekking had 09 e«a val*

la dit gwal •».
Brt.lv, .



/ Antwerpen.

Bclcicche juatitie eanhangig aijn genaakt. IV heb
leatarling leren kennen in aijn Pension te Brussel
aan de rua de la Concorde in het najaar ven I 50.
In het lautat va» Januari l£51 leerde IV kenner t«
Eruessl in hetzelfde fenaion een aan die mij door
•eatorliag «erd voorgesteld als te aijn VAR DORR.
•"it «aa dria da^en vfter het vertrek ven Featorling
naar TARGïS. Ik heb voor deer VAN DOüy die later
SliXRTS geaaaad blaak te zijn ook een paspoort val-
aalijk opgemaakt doch dit behr.oré tot d* serie
«elke da Belgische Justitie in behandeling heeft.
Ik heb bij het vervaleen van het paspoort ten be-
hoeve vaa üeatarliag geen enkel voordeel gehad, doch
ik heb het alleen gedaan o» ffeatarliag te halpen.
Ik wi«t dat bet «egnaoen «n bet vervaleen vaa bat
paapoort zoala dat door olj AA gedaan atrafbaur la,
tevana «lat ik dat het uiat atorten van da lagaa-
geldan In da kaa van het Kaderlaada ^onaul&at, «alk
geld ik had behoren t» out vangen, evaneena eas
atrafbaar fait oplevert.
Ik geef toe dat tic oaatraeka februari 1951 op ba-
xoek ben geveest bij aija «ollag» MUSKOAAS. aa»
da Haraonlaatraat ae t2 ta Antvwrpaxi, wijl Jk la
het beslt vaa vaa 3C.OOO g«ldaat baataanda «tt
bankbiljetten van doiaaad aa aoadavd guldaa. Ik ont-
ken ten stelligate dit geld vaaaü ladarlavd aaar
België te hebban overgebraoht. Ook au U mij aagt
dat Mnrumflaat «BB X heeft verklaard dat Ik «aseat
soit habbaa dat ik aet dat geld u» V»derlaa« «aa
gakoaan, blijf Ik ia alja nnttnaai
•a voorlaaiag volhardt aa tekent aet ena

laarvaa akte gealotaa «p Aatua, ala boven.



IgenaaHda i fiKKRfS. Plerra, Marie, Er ma t, geboren
ta St.jooat tra Bod* op 27A2/I9I8, thana aangebou-
dan aa opgeel ataa ta Antwerpen, dia OM op oadarvraglj
giag ia da Raderlaaiaa taal beaft verklaard «at
volgt i •"" ïaa of twae da«an >a*r bat Tartofk van
Waatarliiwc alt Bn»aal baaft daaa mij voorgaatald
aaa da ganaaada TOT.Üeina. Hij baaft toaa picagd
dat POT.Meina voertaaa ondar xljaa baralaa sou ko-
•an ta ataaa. Achteraf ha b ik varaoMaa dat POT ba-
dlaade «aa op bat Radarlaada Conaulaat ta Antwarpaa,
maar dat bij daaa foeetla varlataa bad am sleb ten
dienste ta etellan van taaterllag. Bij baaft mij
nooit gesegd dat bij paapoortaa ontTr*e»d bad op
bet Kedarlanda ^oaaulaat ta Antwerpen, looit beb Ik
•ij ingelatea *et bat varralaaa van waXkaaalg paa-
poort ook. POT h*eft aij «ooit gelegd wat bij gedaaa
baaft Mit Aa awdara paapoartea «alka bij mog ta tlj-
ner baaebikkljag had.
la Toorlatlng Tolbardt aa takeat «et OM.

•aarraa akta ga«l«««» op daiua ala bova».



aada t syEERjEg. Pierre, Marl», Ernaat, gaboraa
t« 3t.Jooat tan loda op 27/12/I9IO, Bal«, thans aaa-
gahoudan aa opgaalotaa ta Antaarpan. dia ona ap oa-
dervragiag in da ladarlaadaa taal baaft varklaard
«at »ol«» t • •••••• * • • • « « « * • « • • « « . •
" Da Kadarlaodaa paapo«rtaa ar 953.854 ap naax vaa
ROSDJH, Harry, Joaapii, aa ar 955^35 op naaa vaa
SCHouwBKKHtC, Johamaa, Aatanlaa, aa me 993*890 ap
nsea vaa VAR SOK, Slrk ha» ik aatvaajaa T» POt,
Itolaa. TMr bat varirak van WaatarlUc alt Bal̂ U
baaft deaa alj gtmraa^A af ik aeaa e»aa aattar dak-
VingapaBpoort aadi« bad. Xfc bab ban <aaa«d dat dit
aal nrttig kon aiJB aa baai éaarop da aafcta idaatl-
telt gagavan vaa VAB DOK, Dlxfc. lort daarap baat»
bij mi) bat paapoort ar 953890 lagaral* a» aaaa vaa
YAW OOK, Slrk «vazDaadied. Adhtaraf kab ik kawda
gaaaaVt aat Wt, Maiaa «a aaoaaaada aaat Ik «** bat
paapMri Mr 953850 op aaaa «aa TA» DOK, MMl tf-
kaavtig aaa vaa Pot aa ook dacr baa
aorta». Taaa Ik varaaaaa ha* dat da
lltfe o» «• a««U •«• »am art f*lt éat Ut aabnlk

»•*/**•
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van de neaa VAH DOHK, Dirk heb Ik' oen POT gevreesd nijn
foto op andere peepoorten dragende e«n andere naem te bevestigen.
POE, Meiae heeft mij dan twe« paspoorten overhandigd, naaelijk
or 953.855'op naaa ven SCHOTJHEKBH"RG. Jobannea, Antonlue en ar
953834 op naaa van RONKBH, Harry. Van d*ze paspoorten heb Ik ge-
bntik erawkt oM in hotels te ̂ aan logeren telkena Ik op door-
tocht waa in België*. Bit aoct gebeurd zijn vanaf de «aand Haart
van dit jaar. Ik heb alechta gebruik van deze 'pospoorten gemaakt
te Antwerpen en te Bruooel, doch ik kan U niet bepalen op velke
data.
Ha voorlecing volhardt en tekent met ons.

Vaarvan akte gesloten op datum als boven.



.in raad nader vereeaaelvljd . dl* ons
op ondervraging in'de Wderïandsi i taal heeft ver-
kïaarCSat'i'd'lgt t "«"•*lieV:|aapiUrt 614056 van
bet Koninkrijk der H*d6rlaaden op nawi van BUüflHG,
Ihiad^rt^tilIeÉ, ^beren te'irafiï» 25/9A923 ia
één jMpwrf dVt & tn Maae* é^t «aivreaad beb
op'het Conettlsat der ieder laaden te Axtwerpwa. De
atéépal "TÓ M* " "éf " de férto l* een rtnpel die
Uc «r op (iplaaiat bee toen lk'a«g vvrkmaaa «as

HeÜ
op

*aa de kaJÉMller dat'net
er in toerttoét Iwi U'èe'hier
faa de Valae aM* BtnaüÉB ''hefc ik gebruik «ewakt
naüijk deer de «ówie^Kiag'vaa bet paapeart ep
het ogenblik vaa ai^n arrwl^atie, 'Dit jjaapnor* beb
Ik ook vottr**ïa4a téaa & hét apparteaaat «ing buren
aaa d* Xi»e* Bljroluiert ar 6 te Iri^eei. De datua
'kaa Ik «ohter alet jul*t b-palea. , "
Op'2I/2/195l aeb lik'dat paepMrl ook Tcxrgeiegd aan
de Bel^laöbe ^jkaiiaebt tóen Ik da B«X«ieab-B*der-
laadae jreig^ ^*J» oVer«cbre«en.' '
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van
HE haft nog aan achttal Baal dat paspoort gebruik gemaakt tussen
17 Februari 1951 en 5/5/1551 om mij te laten inschrijven in hotel-
raglatera. Hat «ijn twee hotels te Brussel waar ik aan achttal
•alan vernacht tab. Eén dezer hotels draagt de naam van hotel Dea
Flaadraa, gelegen bij da Hoordatatie ta Brussel. De naam van het
•ader hotel kan ik mij niet meer herinneren.. Be hotelbriefjes die
ik naar aanleiding van die nachtverblijven moest ondertekenen
heb ik steeds onderteken* met de valse naam Buining.
Het paapoort nr 953802 van het Koninkrijk der Nederlanden op naam
van JAHSSE1E, Cornella, Wouter, geboren ta Rotterdam op 2/4/I9I7
heb ik aaoaen met andara paapoortan ontvreead op het Consulaat. Ik
wana U echter te doan opmerken dat de ontvreemding van het pas-
poort Bnining plaats had in de maand November 1950, terwijl de
ontvreemding van het paapoort 953802 plaats had in de maand Tebru-
arl 1951. Dit laatste paapoort heb Ik achteraf Ingevuld en heb
bat voor«ien van mijn foto. D* atampel op de foto heb ik bijge-
werkt terwijl ik evaneena het haafceken van de kanselier heb na-
gemaakt. Ik wana U achter ta zeggen dat ik nooit gebruik gemaakt
bab van dit paspoort.

. . - r'
Bat document gemarkt 3, dat U mij voorlegt is een project van pas-
poort van da pepoebllk Maloakoe Selatan. Ik heb dit opgesteld in

T ' ' ' t • (

opdracht van SWïSRTS.
Hat stuk gemarkt 4 is.een drukproef van bedoeld paapoort. Van dece
paapoortan »ljn gaan exemplaren uitgereikt in Belgia*.
Stuk gemarkt 5 ia aan blad* ijde uit eau vernietigd .Kader landa
paapoort. Hat «at In da voering van mijn ja» aa ik vaat niet tot
walk paapoort dasa bladzijde behoort.
Stuk 7 ia aan internationaal rijbawija. afgeleverd op naam van
T AH DOMt. Dit werd afgeleverd door da Hoyal Automobile Club te
Antwerpen, gelegen Lange Gaathuiaatraat. Ik hab £**erta verge-
eeld naar desa Clob. Aldaar haaft Swearta >ijm paapoort voorga-
iegd op naam v«a TAK POK Dirk aa toea ward ham badoeld rijbawija
afgalaverd. Vandaar mijn wa geraden naar nat Provinciaal Bestuur
ta Antwerpen, alwaar ik ban binnen gagmmn, terwijl Sweerta in da
wagan la blijven »i$tan. Mo haaft ar nat rijbawija afgestempeld
•carter dat ik welkdaaig idaatital'febairt,ja hab moeten voorleggen.'
Stuk lo sijode «en tirternattom^wfHStteulation aadVaccinatlom
hab ik Ingevuld op naam vv> TAI DOK, Dirk. Gelijk ik reed* ver-
klaarde ataadaa da stampei* ar op toen ik sa ontvangen hab van
aan «ij onbek»nd HadarlmwAar.
Stuk 11 ia een eveneena aam International Certificata of Inocu-
latión and Vaceiaatioa. Uit hab ik volladig ingevuld op aaam van



Antwerpen.

BUISIHG, Uélnder, willen. De stenpela echter «tonden
er reeds op toen ik het ontving. Van beide Certifi-
caten ia nooit gebruik genaakt geworden, noch in
België*, noch elders.
Stukken 12 en 13 zijn drukproeven van poetsegela
befltend voor de Repoeblik Maloekoe Selatan. Dia poat-
cegela «ijn gedrukt geworden circa 250.000 en die
noeten door Sweerta afgehaald geworden'«ijn en ook
dogr cijné «orgen naar Nederland overgeaaakt gewor-

_ . . . De atenpel dragend» de vemelding "MARKAS BESAB*
• - ' - - - ' - ' * • ' . , • •- • ' ' ' - - ' 'P-d-R, '• r . ' ; • ' 'v ^ . • ™ ., ' , , ^

wer^^vervkir^igd in led er land. Ik ontving deze uit
Kederlaad vanf ege de af geward igde van de Repvebllk

-,,,, -, • • - - i P* ^•"Pf^^drfgend* d« verneidinx Bepoeblik Halt
, .v l f . ' • • • o - . • ?^a^f* *n,^* «^«re «tenpel I«pal* 8t|ibeJ«n - Gei

P« Hepoe
»an dia

ge1ruk ge»aalrt.

opgealoten t* Antwerpen, die OM op euMifiaging i»
d* •M«rijniB*«c«Mi «wtt jwrtator* w* »oi«» i

•«!»•«' tart) lateta «n**»* tn «pdh«eht van
t «M

n^ftheld van Staataaecretavtt «•mwl.a(r'*n algenan*
•̂ihen «a» 'Ovn« MjiOaUefc^ « «Oa- «al «121en

dat nij in datM «M 6/4A951 door da
van «•Mgé* republiek in Vaderland een atte*t

«Mtigende. Zk vil n ook doen opnarken dat OM» Ba.

• • •/ • • * *



doelde regering Bijn ncaa veranderd werd in die van'Au Uena" gelijk
sulka trouwen» bevestigd wórdt door'Rét dtplometiek paspoort nr 7
dat Bij werd afgeleverd dóór dé vertegenwoordiger, t.t.z. door de
Ministervan 'Algemene Zaleen ven b'edöeïdè 'regering Hr. LoVollo, thans
te Den Haag verblijvende. At de paspöoften welke in mijn opdracht wer-
den gejJrtW döor"'dr^J&r*r Dirlx, iCeisersiifHat nr ?6 te Antwerpen, zijn
bvergeBaaVÉ geworden aan de vertegenwoordiger van de Republiek te Den
Haag', Bazarstraat nr 1*5.
foor wat e'tuk 7 betreft zijnde een'internationaal rijbewijs ben ik
inderdaad samen met POT naar 'de Royai"AÜtómobile Club te Antwerpen
geweest. Ik kan aij echter niet herinneren^dat ik daar mijn paspoort
op naaa van TAfr'DCKK zou voorgelegd* S*VÈen. Het is juist dat achteraf
POT alleen in' hei Provinciaal* oïSïüür''t6 'Artt werpen is binnen geweest
OB dit rijbewijs ïe laten afe^empeleni' *
Voor wat betreft atuk 10 zl'jha» êen^.c'.I.V. ( International Ortifi-
cate of Inbeulatión and vaccinationj kari ik U zeggen dat het ai j door
POT werd ter baad gesteld. Ik weet nïet no« de stenpels er op gekomen
lijn. Doch tot heden toe maakte'Ü van dif" certificaat nog geen ge~
brutti'g«miB*n het énkel "moét" aangewena 'wórden in de tropische «treken.
ï)e aittlÊkèn 1̂  'en li zijn"'druk'proivenviliS "poetaegels die ik in aijn

1 • noedaioifMld van »ta«t<iseo*etaxi» nelT'la'ten drukken. Een gedeelte van
si., i jai^^^JS^j^iilili^wird r*ëd» 'orlrgefeBfckï^daD^de vertegenwoordiger van

f ' de'SeJjoettÏÏ^ibSoeltoé'aeleten ü ^a" rtaag^ terwijl er nog een gedeelte
^ vaB'da«»*p^mégéli"bij de d^ikiér léi-'uèten. Het geldt hier ook
t drukker Dlriz.

"et i» julat dat de eteapel4 «Bapoéblik «aloekoe Selatan" en*Kepela
• koadaBlgheid van Staatsaeeretaria

n, <:• .
ni - n i ,-ik-r ' i f tao ^o Ta e t>ï*j ,n-x -.•>;• ini> n j n-.,i^,_-,-- --o

: J r^gwMrt»:jaBwti»H fta»T **Anï>TMfm»»ll*&l&t heeft one nog verklaard
wtfl < alyt 9 "TTflr , tin TT mm V tm' ium»i\Uh dat wanneer ik aan drukker

en heb gegeven ik hem
«• Aepoebllk Haloekoe Selaten

h*».

x

ü li» tl . a ...n sv, : • •>



5/5/1951 insake ilÏTO, Meine, geboren te 'a Gravea-
hsge op 5/2/19231 on oyjiRTS. Pierre, nader In raad
vereenzelvigd, verhalen dat wij in tegenwoordig}»ld
van SWKËRTS. Pierre tot de opening zijn overgegaan
van d« verzegelde lederen aktentaa welke doeor ons

—fclijkena onze inverrtaria van overtuigingMtnkkea
nr l38^J.d. 7/5/51 nudergelegd werd ter griffie van

'"dTïSétetraffclijke rechtbank alhier. De «ieh lm
dee« aktentaa bevindende doeuaanten werden docr ona
genuuaard van l tot en met 162 en door SWE8KTS.Pierre
gekorttekend. Sa zi^n verhoor aangaande de voor het
onderaoek van belang «ijnde docuoentan, naval ijk
de door POT, tóeine ontvreeiade Keaerlandae paapoor-
ten nr 953.1334 - 953.B35 - 953850, hebban wij deme
terug in de okteataa geplaatst , welke wij,na ee op-
nlauw varsegeld te hebben, end er hetüelf de —r~rr
1389 tarug nadargalegd hebben ter griffie alhier.
Waarvan eYta gealoten op datua ala boven.



iiMoini«miriTlU\*AjhK

Inventaris van overtuiginsstulcwn
ncd«rg«l*gd l»r grlfllc v«n d« boctstraffell

V<ï,r»-orp;-n ,aangnl!i£'>n In «ake v

Op klacbl van tl) .

en hoedanigheid v«n d

Datum »a» het

Nr van het

Dntuin van de inbewanr

In beslag genomen : n
f

Volgens bevel, van irechler .4...
nr ...

v&n de lieer Substtluuf-procut-ftir des Konüig*

(•««••rd TUI l tot
•

ÏJW-.9. .**».>!»..l
^iMfti-.-'.1',
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rclala du Karec - Agenea da langer - checks 109651 -
101) cteokboekje 579 - Baavte Coaaarclala du «ar o c - Agae

cheeka v 109626 -109650. J
140) torlaf dd. 13/4A951 aan Mr. Sr. 3ou*okil te C«raV*'i't«ll»nd* ymn

B. BOL, Directeur van da Ileuwe Baagaa Courant.,
161) telafje nr 320179300 - van 50 fra. Banque de '
162) Bi Banco Central - da Republica Argentlna - l^peaoe. nr 27,841,

800 A.
-—"" Antvarpan, d* 18

jf
ijke Opdrachten.

de ïanger -



Ho* 333.- G E H E I M.- 9 November 1951--

Onderwerpt "Gegevens uit het "Dossier
WESTERLING-SWEERTS--POT". -

Bi.1 lagen s drie.- t Al.D /

Hierbij gaand heb ik de eer U te doen toe-
komen:

Ie.- Een lijst, bestaande uit 10 afzonderlijke bla-
den - vermeldende namen en adressen - overgeno-
men van visite-kaartjes, behorende tot de cor-
respondentie van WESTERLING, welke werden ge-
vonden tijdens de huiszoeking op 5 Mei 1951»

l in de door S1EERTS en POT toen te Brussel be-
\e kamer;
\ He.- Een lijst, bestaande uit twee aan elkaar gehech-

te bladen, vermeldende namen en adressen, be-
horende tot de destijds bij POT gevonden docu-
mentatie ; -en

Ille.- Een lijst, vermeldende, datum, plaats, nummer,
uur en kosten van door POT vanuit Antwerpen ge-
voerde telefoongesprekken.-

Li Deze drie lijsten zijn tijdelijk ter inzage aan
mij afgestaan en moeten uiterlijk op 21 November a.s. weder
worden teruggegeven.

Ik moge U derhalve verzoeken, wel te willen be-
vorderen, dat bijgaande drie lijsten uiterlijk op Maandag,
19 November a.s. weder in mijn bezit komen, ten einde deze
tijdig te kunnen terugbezorgen.-



* /Z.J Z^f- tvn>f*>~l*
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RU. UtUaittM d.f.o.
•at «rap gaaolmnrvn s AHRODROMB rlorann«a T»l. 24

OHAHÏMIIBR . HOAUIrf
A U OMT d' Apj»l d* Ikris

g»Bohr«Y«n Md«4*llng l HPUMM? 86.98
17, ru« d* Mfttrtl *IOX . P»rl« 16.

^ niy A.TAï YSM
gviohr. ••4*4.1 7A H>ad - AlKlxaot* Ontorao, 8, Ykltaola.

Brlo J. D1TBXBT
43 1 Av«nu« d*« Art», wn«ml* -

a* ik MBMlM H«n»na, 59* n« d* Oono«r*«

A> * HABAia B. fAi Mft amnt
Alllad

i timnkfUrt^nHaut, 0ur]«ahrtr. , 45, V,

«.*. i» Bn»y» - 50, AT«m« do l «Ante, Bnut«ll««.

John T10t«r OÜTtir» (HM^itel A«al«tant)
V* 301»rUó <h»rt«r» Oteagi Corl non.

A.L. «OWA1RW . OM tor In d« TJ«oht«o

« f.W
l

T. Bljk «iMB«lMn, ZO - fal, w. 113.UQ '• towm*«|t BOT
B*|Mrto A.

, 4, iMten t»U'a«.09.29 (ttrola) IT.

11.M.M Bta BM« . »rrit»otu

«l ll.tT.



f. Bttfliwi - 34/40 Lttdga-Uhill Umdon BC4

•7

«a - chirurg

i UmnMtrmt , *!*, '» crav«n)wg«.

V »• *•'•••w, 11*,

t«1.43.78.M
1*7

d«

ff lt.09.~H Bur««» - 10.31.76

«UT 10BCOL

Bu« iÜSMttz, 33» SelMaFlM«k - ttl. 16.94.M

vmUiAB op «eMtrciJte l depot IA» 4961*

BOOV F.7. <3uaM«w«g, l, &>^> frlnatnbM, 30 dlll» O.Br.) t*l Oil«« 841

c.

. K. «ofioix YAK zo
* «*1 °" U^ thui* «ijn om wtrkv*r6*ling ««t J*

i '

S, AVWM «•• Ptelê&M, ftw*U«.

K. U» - M». D* l«id»e)M

2IMO



«wast»
Tb* Aaaoeiettd Praaa tal. t 17.36.4S - 17.46.73

L» Brouatta *.».b.l. - Looal da l'a.s.b.l. Laa Aada du patit flla.

Club Frivé - Club Privé z, Grand Plaea, Bfuxellaa. tal. 11.0L.68

oarta da «artra

déllvréa a ir. Waatarling la 26.9.60

/— - Stabllaaaoanta Man* SMITS -

V melxal IUSKEVS das autonobllea Standard - Vtuguard - TriuB^h - Alfa Homao

at Bteaing Diaaal.

Boraanx t 7.9 ru« da Meufcbatal Bruxallaa tal 37.89.94

Privé i 86, Bd. da «atarloo, Bruxallaa - tal . 12.8054

;! Bail

L ' Dlraetor Tranaworld sotarpriaaa iXd. Paraoa Raod Co lort».

G.A.H. USSXtf - Weakblad "Da Poat*

: Citgava K.V. Spart» 8t. Andriaaatraat, 10, Antwarpan - tal. 32.78.91
, 38.78.98

l IT. at M* AUoart CALLBBAOT
|i
; U, ftoa Max walur7 rorast

i o
van Li^rarg Stiru» - Hoaufft van Valsan

Utovanaaatraat, 84, tal. 66.70.79 8ebavaBii«an.

IO3C - CooMiaaaria bij da atad Bfuaaal

K«tl« vittaMmatraat, 44, Sehaarbaak.

Bnraau i 17.01. 17 privé t 34.87.10

Haator Varaaeka - 19a Avanua IMnix »rwi«llaB tal. 18.73.

aMn - BOttlavard da watarloa, 8, (Ptrta d* Hawr)



J. A. BU>M!EIfIMUL - Diractaur voor Bal^it «n Miismburg van da Algamana

ladarlandsa varanifiing voor vr««md»lin£«nv«rko«r (A.K.V.V.) t« 'a Gravan-

h»ga - lAfcanwavantraat, l, Bruaaal.

aohtartljda varmaldlnc i w. d« Vri«« B«rg f 162 Nuaneo lij iciadhovw»

t«l. 343.

B. BAI80*

44, Av«Jtt« i*uric» t«l. 47.88.66

C >

Ur. IliCtbury Sul tb

Inttroatlon »•»• Sgrvloe

37, ru« cauntrtin, Parlc.

' H. BOOT

K«M«UM> d«r MdfFlaad»* ordca - X.O. Ht«. (Hnaraal-lhjoie», ».*. o«n*SU<

Stctulawi, 44, 'a

Kotert d*

90, ma Joaaph Brand - 8eha«rba«k tal. 17.83.48.

JO Oliviar

Joa HsllMUtr., l, itoaatrlcht - Allaa wat. u «11

C.r.W, Haak»»«atar - j»i«laiitiaratr*at, 80, Dan Haag tal. 38.28.78

tOGCKHICH Doaaa

8, roa najar tal. 11.83.86

Da bnjrna

Trottt* diaar e* aoir

k 17. ia.c*



r

urn t f.
AT. Princ» d*0r«ng«, 33, t«l 21.01.63

n '46 in dt boort TM Dtv. V«rb Br. lord. dlvl«i».

»i AtlABtt Boultwd Ad. lux M. L'Avocat D« Bit.

37.64.03 poor ir. «••tcrliqg

t. HANOI - S*b«M

44, AVMUU IfcUPio», t«l 47.88.66

J. t. Zcptewi* - l I«kwm«T«r*«tract, Bnu>«l

ttl. 12.80.60 - AJbMMd* 12. 66.63 ( 31.94.13T)

ir. T.d

d«r H«d«rUuttd«n - Lux

Journal U L*t«rn« - t»l. 18.81.00

J. HOOaVKIfiT - 110, ru« du Tr6n« - BnuullM

VilÜMlMU - A.B.P. AMU

Ibavtlaan, 43, t«l 18.§6.63 - tteii 44.83.88c
JMn K)T

61, ra« Pi»rr« Cbftnon, Pu*is-V«t«l* BalB^k 0084

Om HMT XM>«1 VU Oa»«l*«rt - 60, Bro«krtra«t, Brasi*!.

Albtri PiUppiuai - ru« Xtlwkia, I7i,

t*dr Otflo» 12XM.6» Pnb. 18.07.3*



Qeorge L. ITM repraaentetlve International Newa Service etc.

Bruaael tel. 11.18.36

Be agave» tel. 17.46.51

•w*«^

K.C. QOCOHMf - Sngioeer Officer c/o Hadji Ahrwd B. lüris

106, BukiB Ilmatr Bo««, »}, Mileatone - Singapore.

w.H.U. Colson "(ïroeneveld"

Amaterda&iEestraatwag, 27»

t.l. 44.46.10 B.ubl4t -

67^6.0

-Li Phara

103, rue da hfcraia Bnueellea .-

Oaorgea Itiglolre, 20, rua

rue fle Lourmin -

John ThleMen van

den Haag telaf. 77.73.60

iOTTK Bogeen, lo, rue da l'Ktandard, Bruxalla*.

Vietcr D« Rujrter, 81*, Arenua Jeac Stobbaerte sobaarbeek tal. 16.63.68

(International Vewa Service) ook te bereiken Hat iMtate Hieuw» T L8.44.I

A vee Ie* OoïipllJMnts de la Direotion da "paria iteteb" at aveo aaa aou-

venlra lea plua aidceox (a) Van Boy

Rue, Pierre Charron, 61, Paria (8e) Bal»ao 00-24

WIU.. J. ftCCKKMT, K5, rue Aog. n,lporte 47.88.84



2«

De ondarlijnde «oorden sljn d»» dia gadruVt op ds *aTt ]*s -"o

al het andere ie er MJgasohruvan takst.

3.A. BalCT B.U.B.
Bntrapriaea Uniaa Airgpftaanea Palaoa 510
Dlr. Joh. V»n dar Kllft 7b, rue d'Assaut,

Holland fress Oorra«pond»Boa Perabtiraau "Hglland* .
Amatardaa Albraoht Mrargtraat. 27. H.C. 3BSMSO Tei, 2JI267

OHRIStU» 3CHBAM Jr. .....98^. _4gg_S
Offioa-phooa 18.32.21 or 18.01.00
46.24.22 Mr s. Hoogvelst - Jean 8ran, 10, r.d« lUrhr»,

1P, r. de l» Dlgn» - lilla.

f .H. TBRfUOBa Looadraohtsawag, 128, HllT«r«Mi, tal. 2514

, aiRUTB - Journ»ll»t . S»ndah*arlajn>. ?S. tal. ?5.00.40
7O.00.40

Kantoor s 12.95.54

Kr.I. van Ryofcayoraal - Caral van Byljmdtlaan. 9, Btn Baag.

Donderdag tnssen 7-8 - 11.41.97

Barnard tMT - Oorreapondaat "Baily
44. ma de la luaerna - Brtixallaa -. tal. 34.46.43

P.P. VAH HBB3WIJI . Blmoteur Dtkcw * Chabot» handal Maatschappij IT.V.
HaaKmadaingal, 147, Kottard*»

Bdaiaad w. Du Br - Avooat pré a la Oonr d*Appal
Broxallae Hu» Taydt, 38.

Laopold OBLatOUOK da a papetariaa da la Vauaa
15-23, Rue Attg. Oavmart - Xnderlaoht - tal. 21.15.B5 - 21.51.79



Dr. A.D.A. Van cnrtrwm MBMU Dillenbur gatraat, 16, DSN HAAG.

J«J. BOOTST

dt> o^bragM, 12, 18.09. 7* - ll.ll.8u

?? £«bor*n te Aflibon 31.3.0?

ZUIDHBRQ p. a. Ne<J. Handel 1ÜJ DEM HAAG.



3a rtrvolg.

JMD l. RIACBT - Attaché A IA L6ga tl on du I,iban

p. w. H, ».
Balglaah 0arraa»«B*an,t "B« T4UcBta»nt' Amatardan - Hu* de la Fraaaa, 20.

Braaaal - falafoa» 18.39.53 ' .

r~tarapraohar - airattar &èr :PriT»t Tr«uhand A,a.

«•1. J .31. 58 • I*ua»nae 15, rue 0*ntt*l«,

,
. 84. Antnanap. - t«l 37.09,60

/ *i -s .

"l•ta. ». A. IBÏBR» s.p.r.l. • -f
• - * ™

f .A. Ditartn Adau Oirmnt Broxellaa 223, rn* d« U* lot.

Ha«tar

12.7S.S8

- atbora-tarlfi H» !ftmd'b»rtc f^

fctttaanbwg, 22, *»1 48.10.60

Inaiaea Taa d* Voord* - Oein d* Btw - 4, Fl*oa da IA Konfia,la, Bnoc*ll«a>
tal. 17.97.04

»T, H. i. HIMO lol. te Trlaa - Rna du Hy«r, 29«,
•arata Aabaasada ••orataria tal. 34.55.7 O

André
"Ia 8aul»l«" Valla



4a

AdraMan - taltfoonnaaattra an andara «adadalingan voorltoBenda
op ateookjan papier en kaartjes.

•3SDTK. J.
49, rua Dautaanbarg, Ixallas - tal. 26.29.49 (van Har)

OM.
B. B. Holland

fangMgal Ohanaaé* da Hmaoht, 87,
18.09.62

W. 53. 17

Haw PortlAnd - raa du Baadat, 4, (Povta da Ifcuir) Mlaphona t 12.26. $2

Laa Acda «a ia Para» 4.

Olub dn Kcmlin - Boaaiaw »a»*arllB« - Inrit* ba onlseabaar

Bmiallaa 50.9.50 U, 99»nd*nkoa.

LlMtt» Olar - 12.77.07 '

Raatanrant oha> Patwr

SpioiallUa IndonéBiattBaa - *ub*re* da Ohaa»Bli--taBt «anfkrt -

4, na du ïrêfta Bruiallaa - T41*phoh« 11.21.U

Laa &•!• eont appaléa at «a ratranyant 4 la |(M9 paar aa ««ra

- Boalaimrd Ball* Aoa.Mln, B4, Bm»Uaii, tal. ld.OJ.47

Oorart ta fclt. 1B.8C.9C - 17.6«.9C.



Xs Adressen voortkoa»nde uit AocuMBtati* van POT, Mei»

6) aam Lefebure, 19 r. de Trance Bruxelles - van Sustralla Londen.

8) famger - Rifotel LiliaB.

9) Gauthlar - Poate de police Ifrane - Haroe.
21) Bar Orly - Bruxellaa.

Mad.elle - L.C. MOOHER - 60 R. Antoine Ransaert.
ar. Lurton - Houaabourg 989•

, L J). P»l8 Ryclten - Denneweg 124 - 'e Gravenhage.
( C.H. B««la«rta iran BloVland - zelfde adres.

J. Mtmtiaga - Be er n.
63 ) N. fan feardt - Poet Box 5 - Bureau des Poste» rue de Xoagras Etter-

teek.

farde 2.

18) R? PANIS - attaché a l'Ambassade Beige - Andr. Bickerweg l C 'a <hra-
venhage.

31) Kolonel LUBIS - chef van Indoneaiacb» Intelligence Service over gehad
Indonesië1.

40) R. WAHRHGA, Mae*tricht«eweg 125 'a Hertogenboaeh.
OJ).J. Hofbula - Leeuweriklaan 10 Eindhoven.

41) W.F.K. ViKHOETT, «loemendaal - Prof. V. "loteweg 10.

TEUEORABS .

1) Groenim van 's Gravenhage.
( 4) Telephone L111» 50720 - Hotel Royal - Quin.

5) °onry - Londen.

B. BQELHOUWE8 - Voorzitter Nederlandse Vollcsuni».
J. Hagelbout - verdedigt Westerling.
21) contact adres t Postbus 5 - r. de longree 60 > 62 Etterbeek.
22) Weber heeft geld geleend aan «eeterllng.

Van Linburg - Sttrmt Idea.
33) Tlinter uit Singapore.
34) H. BEBK - OvertooB 412 II Aaei«rda« (piloot) geb. 7/E/23 Haarlw.
36) J. Rey*nga, geb. 3A2/Z3 Sneelc - (piloot)
37) Edouard Reom - College de la Hulla Profoadeville.



- 2 -

41) Hr. Lalleu - c/o Bed. Ambassade r. des Drapiers
43) J.J.P. «ellen» - Perlkw. 18 Enschede.
51) Kodrahuli - Jacob Dirk 'ijreratr. 19 Fraacher. (geb. Bandoeng.)

Fiehalaar, ^urk, te. Jell» Baagastr. S id.
Veenrtra, f.5. Tiaduot, nr 2 Zgrieh. {vechtraeester RijVspolitie)
SBftrriage, J. Daag ju» 34 frie«l«Bd,
AUa»rt, BtJ. BunkmatT. la 4»r*fo6rt - hoofdagent politie.

. 10 twd,

"f! *
:dageB* recharöu».

Hollerd, Georges
Sprinoma, DJ«rk»
Tollenaar, Francls
"uzaaaar, Saraalte
Suzenaar, lonlqr

55) Arnhen - Utreeb*««»tt
58) Had. J.a. roe1ce
60) Had. Siawnne BOM

--'1,
W.F.C. leber - Da«aB«l»tr. ï 4 «ft;

aecretaria Conlté
G.U .H. Heynen, SoBdMHfllr* 4?
Prof. P.S. Gerbraady, Kaaa«l«a«
P.C J), van den Bargh, Soh«¥«»illjsMw«g-39
B. Qroenlnc van 2o«l«n - D«n Haag - 504



DATUI

1O Octobar 1960

31 Octobar 1990

13 tecaafear 1990

13 teoaafear 1Ö3O

13 tecambar 1950

15 tecatnbar 1950

15 tecambar 1950

21 Dacanbar 19SO

5 Januari 1951

8 Januari 1951

9 Januari 1951 i

10 Januari 1951

10 Januari 1951

16 Januari 1961

36 Januari 1951

« Fabruarl 1951

7 fabruarl 1951

PLAATS i

|

ten Haag

Baarn

ten Haag

ten Haag

ten Haag

ten Haag

ten Haag

ten Haag

Bruaaal

Baarn

Brossal
l

j Bruaaal

Turnhout
(

j Dan Haag

Dan Haag

ten Haag

ten Haag

«L :
721818

2700

lattar U

6S747O

567470

lattar ü

lattar Q

lattar 0

nummer niat opgag.

270

L

niat/$nül

773043

773043

773043

773043

UUH

16*60

9.15

14. 1O

14.10

16.20

12,-

10.40

16.10

T.T

9.15

14*00

9.—
li.1̂  ^. 14.30

10.-

9.20

14.30

14. «0

^M

1O4 fr*

24 fr*

32 fr.

24 fr.

24 fr.
48 fr.

24 fr.

3ü fr.

pri.'s niat opgag.

43 fr.

prijs niat opgag.

prijs niat opgag.

prija niat opgag.

32 fr.

24 fr.

24 fr.

prijs niat opgag.



SPECIALE INSTRUCTIES AAN ACD,
(Slechts bij definitieve opberging in te vullen).

A F G E D A A N

Pan:

Interne .aanwijzingen ACD.

Par.=

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

.
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NOS 16.- DIENSTGEHEIM.-

Onderwerp:"Mededelingen omtrent
P.M.E.SWEERTS».-

11 Januari 1952.-

OP KAART

15 JAN 1952

A A K : K.A./R.A.- t.b.v.-K.B.-VIII.-

V A N : W.-

t» IN*" In aansluiting aan dezerzijds schrijven,
No:533t<i-<3.9 November 1951* betreffende bovenvermeld onder-
werp - met een als bijlage daarbij gevoegd afschrift van
een brief, afkomstig m van "Kapitein Preddy" (MOTEN, A.M.) -
moge ik U het volgende berichten:

Verhoor van de in die brief genoemde - in de Straf-
kolonie tê jaEHKSPLAS(B) verblijvende - DRIANE. Ohrétien.
Francois» Robert« heeft inmiddels plaats gehad.

/ Uit dit verhoor is gebleken, dat DRIANE tijdens de
Duitse bezetting van België regelmatig met SWEERTS in con-
tact heeft gestaan. Volgens zijn verklaring, is het hem be-
kend, dat SWEERTS toen'tertijd - zowel voor de belangen van
de Duitsers - als voor die van de verschillende Belgische
illegale Weerstands-groeperingen - werkte.

DRIA1E verklaarde vervolgens, na de bevrijding
SWEERTS nooit meer te hebben ontmoet en omtrent het bestaan
van enig contact tussen SWEERTS en WESTERLING of diens mede-
werkers, niets te weten.—

Volgens mededeling van "Rival", bevindt SWEERTS zich
nog steeds in de gevangenis te Luik.(B.).-



(

Noi 533.- G E H E I M.- 9 November 1951.-

Onderwerp:"Mededelingen omtrent
P.M.E.5WEESTS".-

Bi.1 lagen : één.-

JN : K.A./I.
H : W.- /

A A M : K.A./J|.* - en K.B.-VIII
V A

Hierbij gaand heb ik de eer ü te doen
toekomen, een afschrift van een brief, betrekking hebbende
op de zaak-"WESTSRLING-SWEERa)Stl, naar de inhoud waarvan ik
U moge verwijzen.

Het origineel van deze brief is afkomstig van de
•j- | bij ons wél bekende "Kapitein Freddy" - ( M O Y E K. Anéré.
-"" Michel. geboren-29.9.1914, wonende te EIGEHBHAKBL-(B.) -

Koningin Astridstraat 25.- die - voor zover bekend - nog
\s werkzaam is ten behoeve van de Belgische Militaire

^̂ f Inlichtingendienst - (het Ile Bureau ) - te Brussel.

Zeer waarschijnlijk is het origineel van deze brief
door "Kapitein Freddy" aan genoemd bureau verzonden.

"Rival" is bezig de mededelingen in bijgaand schrij-
ven vervat, op de juistheid te controleren en de vermelde:
DRIAIOS» Ghrétien. Erancois, Sobert, - verblijvende in de
Strafkolonie te MERKSPLAS (B),-zal daartoe worden gehoord,
terwijl tevens zal worden nagegaan of SWEESTS zich inderdaad
op vrije voeten bevindt.

f
Omtrent het resultaat van één en ander, hoop ik U

over enige tijd nader te kunnen berichten.-

V



A f s c h r i f t .
Concern© s Af f air e 26 October 1951.-

On se rapelle que la présence de l 'intéresse en Belgiepie a été parallèle

k l'arrestation d'un certain Pierre 5 «VESRgS , ex-officier de l*armée Beige

et ex-gradé SS. ,condamné par contumace et qu*on avait retrouvé comme

homme de main de l 'avonturier v/S3TgRLIM«

arrêté , mais aerait dé j a relaché,ayant pu démontrer qu« d

depuis I943»aloï"3 qu'il était encore dans les SS, il avait travaillé pour

l'I.S.

Il ne sero.it pas inutile de reprendre cette affaire car 3WEER1IS

est urie personnalité qui veut qu'on s'y arrêté. Il doit même connaltre

sur l'I.S. pas mal de choses pil que celle-ci avait organisé un attentat

pour Ie libérer des mains de la gendarmerie beige au cours d'un trftflSifert

k Bruxelles au cas oü les tribunaux se seraient montrés trop sévèr*f .p t

que sa libération n'aurait pas été envisagée a breve échéance, /. t

Actuellement 3WEfiRTS,tou.1ours agent de l'I.S. aurait été chargé ̂ ar c
/ .i

eet organisme, non plus d'aider WB3fERIiII§ comme p*r Ie passé, mfti* '.$* , ,1*
• '

exécute r , '»13TERLISqr ne suivant plus m® instructiona du servio-ef

et s«mblant travailler actuellement pour son propre compte ou ftans unè

direction q.ui ne plalt pas è. l'Angleterre« ::

On pourrait apprendre beaucoup sur S.WEERffS sur aon activité passé^ et

— lactuelle, en interrogeant Ie nommé ]3lp̂ |̂ |.«G3arëtien . grancois «Robert . néŝ '-,.

Uteseik (limbourg) Ie 2»4.I6, y domicilie »2^Harkt»iaaia interne actuellö»-

mentau Pénitencier de Merkspla» sous Ie N«Ifif?7 après avoir été öondamöé p*

par la Cour d'Appel de Liège Ie 22,12.46 aux travaux forcés è perpétuité

comme SS, dénoncAat««r «t tortionnaira,

a été l'fime damnée de Î aiASS aux SS. ,il a*était attaché ce r«
but d'humanité par la drogue-c'est prouvé*fflais aussi trèa probablaiaent

par l »homo8exualité . 3WBERÜI3 a fait faire ainsi a URIASE les choses 168

plus invraisemblables et a l'heure actuelle encore, s*il était libéré,

qui est resté olandeatinement en contact avec SWEERIgg redoute

ce cfrnier et voudrait fuire car 3.WDSSTS veut ie reprendre en mains et

Ie faire travailler avec lui pour l'I.S.

a demandé sa libération preventive et veut partir ifcmmédiat«i*,

ent pour Calaia chez un de ses ondes, ïl serait plus opportun de l'intsr»

roger pendant qu'il est encore è Merksplas et nous sommes persuadéS q.u*on
en tirerait beaucoup de chosea.
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I.D.No. 331

VERTROUWELIJK.

Betreft: Communistische activiteit op
de Rijnscheepvaart

-,- 26 \\mmi
.94

Als antwoord op Uw brief no. 123442, dd. 12
Maart 1952, wordt het volgende bericht:

Met de door U genoemde Gornelis Rietveld, on-
geveer 50 jaar oud, stuurman aan boord of aan boord ge-
.weest van de sleepboot "Fiat Voluntas" zal bedoeld wor-
»den: Rietveld, Cornelis, geboren 30-11-1901 te Rotter-
dam, wonende^ Putsestraat 6a te Rotterdam.

Deze man is van 16-12-1932 tot 13-8-1939 in
dienst geweest bij de N.V. W. van Driei's Stoomboot en
Transportonderneming, gevestigd Maaskade 127b te Rotter
dam en heeft gedurende die tijd als stuurman gevaren op
verschillende sleepboten van die maatschappij, die alle
de naam "Fiat Voluntas" dragen, doch die voorzien zijn
van een verschillend nummer.

Rietveld, C. werkt thans al jaren als bikker
bij de N.VT~WïTtön en ten aanzien van hem is slechts
bekend, dat hij in December 1950 de zgn. eenheidslijst
ter gelegenheid van de kernverkiezingen heeft onderte-
kend .

Een sleepboot genaamd "Vara" van de Nederland
se Sleepvaart Vereniging bestaat niet.

Opgemerkt dient te worden, dat de Nederland-
se Sleepvaart Vereniging geen zelfstandige rederij is,
doch een lichaam van de rijnvaartrederijen, belast met
de transportverdeling.

Voor de oorlog is de N.V. Steenkolen Handels
vereniging, gevestigd Westerkade 2 te Rotterdam in het
bezit geweest van een sleepboot MVara" genaamd. Op dit
schip heeft een Langenberg als kapitein gevaren, doch
deze is al jaren geleden gestorven.

Mogelijk kan met Langenberg nog bedoeld wor-
den:
Langenberg, Ant̂ nius Marinus, geboren 3 Maart 1903 te
RotterdamV kapitein aan boord van de Piat Voluntas VII,
gedomicilieerd Maaskade 127b te Rotterdam.

Deze man stond ongeveer 15 jaren geleden nog-
al als communistisch gezind bekend, ïhans is zijn poli-
tieke instelling moeilijk te peilen.

Hij is, na van echt te zijn gescheiden, ge-
huwd met een Duitse vrouw, genaamd Leij, Wilhelmine, ge
boren 18-2-1919 te Keulen-Vingst (Dld).

Deze vrouw zou tijdens de oorlog in dienst
zijn geweest van de Duitse politie te Keulen.

Behoudens dat in 1947 terzake van! het smokke-
len van koffie proces-verbaal tegen Langenberg, A.M.
werd opgemaakt, komt zijn naam in de administratie van
de politie te Rotterdam niet voor. Einde.

Aan B•M.



OIA G30 4*1 C*— ^ J CQ/J»A** 121929 (11/5)

'f 2 HOT
125442

aotlritalt
op de Eijanohecpvaart

Oit al«t nader t a controleren bron wurd mij
d««ld, dat oöa«Hï»isti»öli» actiTlt«it wordt «mtplooid door d»
rolgsnd* personen: Ocra«lis lIBtTMiBt Ofig«Y»or 50 jaar oud,
•tMNMn aan boord, of aan boord gew*«*t, van «« ed«9pboot
"Fiat Toltmtas" «n ds stmsnnan LAHGBSBSKa, aas ^oord r*m ét
»l«epboot "Var a" van d<? 5*d«rlpndse Sl«*pTaart T«r»n±ging.

Ik rereoeJc tJ »i^ ao i«og*llji: omtrent bovengeno«*~
d* persoaen nad*r In te liofetem,

\t HüO?B TAI BI D I S» «t,

4* H»«r Hoofdcofflatitaaris Tan politie
l Q f f j R S A a, » ̂, E, BRESLAÜ
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.- G E H E I M.-ïïo:

Onderwerp:"Gegevens uit het "Dossier
WESTEELIHG-SWEERTS-POT". -

Bi.1 lagen J drie.-

A A H j K.A

Y A H : W.-

26 October 1951.-

\Ü t-9 ;t A s

Hierbij gaand heb ik de eer U te doen
toekomen, een drietal foto-copieen, betrekking hebbende op
bovenvermeld onderwerp, naar de inhoud waarvan ik U moge
verwij zen.

Deze drie stukken zî n tijdelijk ter inzage aan
mij afgestaan en moeten uiterlijk op 7 Hovember a.s.weder
worden teruggegeven.

In bovengenoemd "dossier" bevinden zich in totaal
7 stuks foto-copieen van verschillende soortgelijke brie-
ven.

Van de overige vier stuks hoop ik op 7 November
a.s.een exemplaar ter inzage te ontvangen.

De p mappen, gesteld ten name van: Beelaerts van
Blokland; Feuilleton de Bruyn; Thiessen; Weberj Groenings
van Zoelen; De Bruyn, vermeld op blz.2, van d.z.z.rapport
Ho:444, d.d.21 September 1951» onderwerp:"Teruggave eigen-
dommen van Meine POT", zijn op 25 Juli j.1.allemaal aan B.
BOELHOÜWER teruggegeven, zonder dat tevoren van de inhoud*
dier mappen afschriften, of foto-copieen zijn gemaakt.

In bedoeld "Dossier" bevindt zich dan ook geen
enkele aanwijzing daaromtrent.

T Ik moge ü verzogken, wel te willen bevorderen,
; dat bijgaande foto-copiee*n uiterlijk op Maandag, 5 Novem-
/ ber a.s.weder in mijn bezit komen, ten einde deze tijdig
l te kunnen terugbezorgen.-
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REPUBLIC SOUTH MOLUCCAS
Stlatan)

THÉ HAGUE.
'5 ï*l«r*lit*1

lm t ' «' SC

Tf whom 1 1 c •act r».

Htrtwith it b* dtclartd t ha t t h» btartr «f -t hls dtcumtmt
A . ü M B N A

l«giti»at*d by our diplomatic pas8i.>«rt n«: 7 is S»cf«tary
»f Stat» f»r War and G«a«ral Affairg and ha 3 full p«w«r
t» rtp^stnt aïati t^ act" on tthal^ »f tht S»uth-V.olucca»
Htpublic Gov«rnm«mt.

i-tur la prfstüt» nous 'dlclarona qu« It port«ur d« la pr4»«nt«
A . U M E N A

I4gitim4 par n»tr« passcport diplomatiqu» num4r« atpt «st
alcrjltairt d'Etftt a la gu^rrt »t atxi Affai r ts Glnéralts
•t plein ptuvolr p«ur r«pr|3«at«r«t agir au nVm du G*uv«rat>
m«at dtö Woluqu«o du Sud.-

Tht ritnipottntiary H«pr«s«ntativ«
•f th« K«public of tht South Utluccas

Lt Ktprlstntajnt Gtn<raJl Aut«ris<
du Gouvtrnt^tnt ritpublicain
dta Idoluquts du 3ud-,"' ^
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REPUBLIC SÖÜTH MOLUCCAS
(ft*po*blfk MatptfcQ* S«l«tan)

• Th* t«»**««ni*tiv*
«l th«

(topufettf touth Moiucc**

THÉ HAGUE.

TO

WHOM IT MAY CONCERN .

Tbc Sovornnorit of ,thc South Moluccas ccrtity

horewith tfaat the boarer of this cortificatc

is «uihorised to act on behalf and to dcfend
M

the interest of tho forenamod Govcnuumt.

L« Gouvernement de la République dca Molluquos

du Sud certifie jpör la présente quo Ie porteur

de cc cortificat est autorisd A agir en nom et

è fëpresenter les Interets du Gouvernement de

la dtte République.



Notlt m (HT.V.d.Berg)
Van SB
d.t.v. BB

Op heden»te 12.00,had ik een onderhoud in het
gebouw Javaatraat 68,aet Mr.w.Bobe vaa der Kuil.
wonende Lovl er slaan 44 Leischendaa, tel.£«1761*221 *

Be Heer Vamder Kuil is aij persoonlijk onbekend;
hij trad aet alJ in contact via een relatie van aij:
Dr. J.C.M. Ongering, Ad v. en Proc.,Bezuidenhout 68 al*
hier.Bèzê jtoBd voor de Keer V.d.Kuil,wat diens be-
trouwbaar aangaat,ln*Nietteain heb ik tegenover hem
uiteraard de nodige reserve betracht.

Be Heer V.d.Kull kwam aiJ enige mededelingen
doem oatrent de zaak-Swcers.Volgens hea was de pers
er geheel £aIH«Uev gevaj. sweers (annex Coa.Door de
Eeuwen troaw) was slechts een uitloper,die toevallig
aan het licht was gakoaen.In werkelijkheid was het
een zaak van veel grotere afaetèngen,op de achter-
grond waarvan een branche van de mg. Inielllgenoè,
die over grote kapitalen beschikte,zich bevond.
f Het spel van de Sngelaen zou zijn oa in Indone»
si»,nadat door Westerling daar de nodige wanorde was
Terwekt,te»aa«n aet Australi» vaste voet te krijgen,„
onder het aottoiwe kunnen niet dulden.dat in het zo
belangrijke tussen Ualakka en Australit gelegen ge-
bied het eoasraalsae diakens uit zou delen*

Uit het zeer onsaaeahangend verhaal vaa bezoeker
heb ik verder opgeaaakt.dat te Londen een coabiuatie
van lieden zou zetelen,dle de draadjes In handen heb-
ben.Hij noemde een zekere Stokes van de Britse Gen. ,
d lens t, een Sogelse Griek geaaaad Janitoa »terwi Jl Slr""
Jaaes Oaldar de grote financier zou zijn (beschikte
over een 50 allJ* gulden)«Zij zouden werken aet uit
Duitsland afkomstige schepen (krijgsbuit},die voor
het goede doei voor een prikje door de &tg. regering
aan de Goabias;tie zou zijn overgedaan .Met behulp van
deze schepen werd een uitgebreide handel aet uit de
Engelse duM0s afkomstige wapens,enz. gedreven.Deze
zouden vla ganger naar verschillende landen in Zuid-
Aaerlka en ook naar Kaaerun worden gesaokkeld.Ook zou
een deel via Akvab en. Puri zijn overgebreaoht naar
de Philippijnan en Hieuw Guinaa.

In het tljèvak Sept.50-iirt 51 «oa Janltos Ter-
SJchillenfle aaien in Holland zijn ge wees t *1H1 J "zou o.a.
daarbij een onderhoud hebben gehad aet Sweera op de
kaaer van een kennis van V.d«Kuil hier in den Haag.
Baarbij zou een groot bedrag (een stapeltje F 100**,
biljetten van 10 cm. hoog zijn overhandigd),Be geld*
schieters van Sweers zouden dus niet de lieden van
Door de Seuwen Tro«w,doch de hesen in Londen zijn ge-
weest»

Sweers zou via Saa van Limburg Stirua ia contact
zijn gekoaen aet Gravin Van Litab.St̂ Ild van het
Coaite Boor de Seuwen Trim w, en wonende te Sehevenin-
gen.Verder zou de valse pas,die Westerling zou hebben
gebruikt en die op naam van Laabrechts was gesteld,
afkomstig zijn vaa de Spaanse Gezant,aiR in de oor-
log fout was geweest.

- 2 -
.4



- 2 -

In het Spaanse gedeelte van Marokko zpu een opleidings-
kamp zijn van de J&gelse Int. Service, waar agenten en sabo-
teurs zoudan worden opgeleid voor net geval Buropa door de
Russen bezet zou worden. Men zou deze lieden tevens gebrui-
ken voor het bemannen van bovenbedoelde schepen. De schijf,
waarover al deze transporten l open, zou Tanger zijn.

De bron, waaruit deze gegevens afkomstig zijn, ie degene,
in wiens woning het vermelde onderhoud Sweers-Janitos plaats
vond. Deze wil echter onder geen voorwaarde genoemd worden
en zou ook niets anders kunnen verklaren als de Heer V. d. Kul l
deed. Laatstgenoemde kon deze vrees om voor het voetlicht' te
komen alleszins billijken, aan gezien hij zelf -in de zaak
St.Maartensdijk - droevige ervaringen met de justitie hier
te lande had opgedaan.

Ik vrees, d e t deze mededelingen geen enkel
) gegeven van belang zullen bevatten, doch heb gemeend toch niet

sS l te mogen nalaten deze even vast te leggen.

SB 15-10-1951

C



Uit : PD 15950

Voor : OD 1902

Ag. nr: 120309

Aard van het stuk:

UITTREKSEL

Naam: LEDEBOER R. (Dr.)

Naam: AFFAIRE SWEERTS-WESTERLIIG. STICHTING
"DOOR DE EEUWEN TROUW", "BUREAU ZUIDiMOLUKKEN".

Datum: 11_10_51Afz. Ministerie van Justitie.

Zie PD 15950, t.n.v. Dr.R.LEDEBOER.

Uitgetr. door: v^ •

Datum: 28-2-52
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Op aanwijzing van : GAW
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M I N I S T E R I E

V A N B U I T E N L A N D S E Z A K
' S - G R A V E N H A G E

V E R Z O E K E B I J B E A N T W O O R D I N G K E N M E R K , O N D E R W E R P , E

Kenmerk: jDirectie Algemene Zaken/YZ

onderwerp: Bureau Ziuid-Molukken.

NIET O.K.

ACD//^ "t? i
U M M E R T E V E R M E L D E N

Datnm: 5

r! 986^-1-7957 GS

c

C '

GEHEIM.

Ten vervp'lge aan mijn schrijven dd, 26 September
1951, nr, 95370-7752 GS, heb ik de eer ü hierbij te
doen toekomen afschrift van een brief met bijlage
van de Nederlandse Ambassnde te Brussel dd. 28
September 1951, nr. 17916/2458 betreffende boven-
genoemd onderwerp, naar de inhoud w arvm ter be_
korting moge worden verwezen.

DS MIMISTEH VAN BUITENLANDSE ZAKEN,

voor de Minister,
DE VffiD. CHEF DEH DIRY'CTIB,

AAN:

de Binnenlandse Veiligheidsdienst,
te

's-G R A V E N H A G E .



AMBASSADE DER NEDERLANDEN
nüa

3>T« 946/2458

Burgau

Brussel, 23 September 1951.

c
Met verwijzing naar Haar miaaive dd. 16 Augustus

JX)A/IH Hr. 77708-6551 G,3./2359, heb ik de 007
Uwer Jr^cellentla te doen toekomen copie ran een
«ciiri^ren van de Coriöal-Genarsal te Aotwerpen M*
27 Sept«m&er 1951| W r. 6094, betreffende enige personen
die, zoal» uit dit öcürijven blijkt, werkeaam zijn
voor <i© üapubliek

Ziener
de H9QT Mi nieter van Buitenlands e
1 a *•..$ r & v ..e a..ja a,



- A f s c h r i f t .

C O N S U L A A T - G E N E R A A L D E R N E D E R L A N D E N

te A N T W E R P E N.
Van Meterenkaai 4. Telefoon 245.37.

No. 6894. Antwerpen, 27 September 1951.

Republiek ^uid-Molukken.

G E H E I M .

Ten vervolge op mijn brief dd. 12 September 1951, No. 6150
heb ik de eer Uwer Excellentie te melden, dat in de nacht van
2 op 3 September 1951* komende uit België met een auto, te Putte
de'Nederlandse grens passeerden:
1. Jan Jacob GA tf ZE MAN, geboren te -^apelle op 30 November 1920,

fruitkweker, wonende te ^apelle, v.d. Biltlaan 37„;
2. Emanuel Wiliem Jacob WATIME.NA, geboren te Soerabpja op 14 No-

vember 1911, zonder bereep, wonende te Boerde, Beatrixkamp,
Utrechtsfcstruat 59 en
%rend BOELHOUtfER,' geboren te Giesendam op 24 Augustus 1908,
Hoofdredacteur van de Uniepost, wonende te 's-Gr^venhoge,
De Sillestraat 7.
"""an de douane verklaarden zij geen goederen bij zich te hebben.

Bij onderzoek bleek, dat met de • uto werden vervoerd:
a. 9 grote vlaggen in de Ambonnese kleuren;
b. 4 klein vlaggen in de Ambonnese kleuren;'
c. 820 insignes (vlaggetjes) in de Ambonese kleuren;
d. 86 brochures prijs f. 0,25 "Ambon Mena Moeria" (om de vrijheid

van de Zuid-Molukken, met voorwoord van Lokollo, Nikijukuw en
Aponno, 8 blz. dik),

e. 300 vlugschriften enkelblad in Ambonese taal, voorzien van de
Ambonese vlag in kleurendruk en het opschrift "Besam Oedara".
Terzake van de frauduleuze invoer van vorenstaande goederen

werd proces-verbaal opgemaakt.

Aan Harer Majesteit s Ambassadeur,

B R U S S E L .
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'i -Bij navraag te Antwerpen bleek, dat deze zaken destijds
van Pot en Sweerts in beslag werden genomen en in de loop van
de maand Augustus door het Parket vrijgegeven. Van het drukken

van nieuwe "brochures of andere activiteiten ten behoeve van de-
2uid-Molukse beweging, is te Antwerpen sedert de arrestatie van
Pot en Sweerts niets gebleken.

De Heer Boelhouwer vertelde op 31 Augustus 1951 hij het
passeren van de doorl-atpost te Putte aan een ambten- ar, dat
hij in Frankrijk een bezoek had gebracht aan Westerling. Hij
toonde bedoelde ambtenaar enige stikken met de handtekening van
We sterling.

s- Meine Pot is op 30 Augustus 1951 te Antwerpen op straat ge-
signaleerd. Iemand anders zag hem een paar dagen later in een
Antwerps café. Van de politie verneem ik, dat de betrokkene niet
uit België-is uitgewezen, noch uitgedreven.

T

De Consul-Generaal

D.G.E. Middelburg.



RAPPORT YAN KB

Voor OAW I. B II en KARA

No. 3171 (P.&.) G1HEIM

Betr. J FRANSE 3TEÜN AAN PLAMMM WB3TBRLIHG

C

Bij een op Woensdag 26 September j.l. plaats gehad
hebbend bezoek van KB VIII en de Hr. OTJLHUIZ1SN aan België,

l/werden ona enkele in het Frans geschreven brieven getoond, af-
Afkomstig van de huiszoeking, indertijd gehouden bij Meine Pot-
ISweerts.
1 In een brief van 30 October 1950 bedankte LOKOLLO
de Heer MOYNST, volksvertegenwoordiger Assemblee Nationale Palais
Bourbon Paris, voor de hulp, die hij geboden heeft en nog -wil
bieden aan de zaakgelastigde van de R.M. 3. in Frankrijk,
VAN DOM-TOBLONG.

ïSen brief van 17 October 1950, ondertekend door
NIKIJIJLUW, IOKOIXO en KAYABOS, gericht aan MDTNBT voornoemd,
behelsde een aanbod tot steun, die de R.M.3. aan de Franse regering
zou willen verlenen onder bepaalde voorwaarden.

Bij monde van deze drie vertegenwoordigers van de
R.M.3. werd aangeboden aan Frankrijk 5000 goed getrainde Ambonnese
soldaten te leveren voor acties in Indo-Ohina.

Frankrijk zou als tegenprestatie onmiddellijk de
R.M. S. moeten erkennen en aan de R.M, S. 6 bewapende vliegtuigen
leveren.

KB, 2 October 1951.J
r

Oopie verzonden aan H.B.V.D.
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Ho; 444.- DIENSTGKHBIM.-

Onderwerp: "Teruggave eigendommen
van: Meine POT11.-

A A H : K.A./l'.A.-
V A N : W.-

21 September 1951.-

*26 SEP. 1951

/o/

Hiermede moge ik U het volgende berichten:
wln verband met de inhoud van het door ü ontvangen

rapport van de Districts-Commandant der Rijkspolitie te
Breda, G.P.I./Ko: 495/'51, d.d.4 September 1951, onderwerp:
"Frauduleuze invoer van Ambonese vlaggen en drukwerken" -
(welk feit werd geconstateerd in de nacht van 2- op 3 Sep-
tember 1951 te POTTE) - en mede naar aanleiding van het
door U ontvangen rapport van de Kon.Marechaussee, d.d.10
September 1951» op dezelfde aangelegenheid betrekking heb-
bende, had ik in de namiddag van Donderdag, 20 dezer, een
onderhoud met "fiival" te Antwerpen, waarbij ik het volgende
vernam:

Op Maandag, 23 Juli 1951 zijn - op last van de Pro-
cureur des Konings te Antwerpen - aan de Nederlander:
[BQSIiHQüWEB. Barend, hoofdredacfreur vande "ïïniepost". gebo-
jren te Giessendam, 2478.1908, wonehde~̂ e™-*-s*4fOT%nhage, 'De
Sillestraat 79» houder van het Nederlandse paspoort, No:
J183912-B.- nadat deze een door Meine POT persoonlijk onder-
I tekende volmacht aan voornoemde Procureur had vertoond -
'de ter Griffie van de Boetstraffelijke Rechtbank te Antwer-
pen gedeponeerde - op 5 Mei 1951 in de door POT bewoonde ka-
mer te Brussel inbeslaggenomen voorwerpën~ên~göê̂ erëh ~- ~ ~"
"" "fruggegeven. —

Hierhij werden aan BOELHOüïfER de volgende voorwerpen
ederen overhandigd:

nventaris van overtuigingsstukken.Ho: 1475:
Ie.-
2e.-
3e.-
4e.-
5e.-
6e.-

7e.-
8e..
9e.-

Health Secord U.S.Navy, op naam van POT, Meine.
Ontvangstbewijs van 9*000 frs. drukker Gust.Dirix.-
Eapport de visite d'Aéronef Lockheed Lodestar.
Blad blauwe postzegels 10 S.- E.M.S.
Blad rode postzegels 5 S.- S.M,S.
Factuur No:911 Esso Standard op naam DE BBÜYH. afr.de
l'Armee Bo:50 te Brussel.
Factuur Ko:9004 Esso Standard, op deze3Öe naam.
Proclamatie uitgaande van Toelong.
Oproep van Toelong, bevelhebber der Zuid-Molukse stryd-
krachten aan de in Nederland aangekomen onderdanen der
republiek.
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10e.- Vijf blanco gele kaarten ( in 't Frans).
lle.- Stempel MAEEAS BESAS - Mena Moeria - Repoeblik Maloe-

koe Selatan.
12e.- Stempel Sepoeblik Maloekoe Selatan.
13e.- Stempel vas&m zonder betekenis.
14e.- Stempel Eepala Stabelan - General Officer in Command

of the S.M.Bepublican Forces.
15e»- Politieke en economische kaart van Azië.
16e.- Boek "La technique du cinéma d1amateur".(edit.G.Tacoen

Bruxellesj.
17e.- Een lederen boekentas.

Inventaris van over t aî inp;sst ukken Ho: 1450 •

f Ie.- Een map inhoudende briefwisseling, genummerd l tot
v en met 76.-

2e*- Een map inhoudende documentatie Indonesische Bewe-
ging - genummerd van l tot en met 43*

Je.- Een map inhoudende telegrammen - l tot en met 28.-
4e.- Een map inhoudende facturen - aankopen, l t/m 106.-
5e.- Een map inhoudende persuitknipsels.
6e.- Een map inhoudende schrijfpapier.
7e.- Ben map : Beelaerts van Blokland - l t/m 23.-
8e.- Een map : geuilletau De Bruyn - l t/m 6.-
9e.- Een map i TM essen - l t/m 7«
10e.- Een map t Weber - l t/m 14.-
lle.- Een map : GroeninRS van Zoelen - l t/m 8.-
12e.- Een map : De Bruyn - l t/m 6.

V 13e.- Een kaart van het Middellandse Zeegebied.
14e.- Een omslag, inhoudende adressen en telefoonnummers.

Inventaris van overtuigingsstukken Ho? 1418;

Ie.- Een map inhoudende Persuitknipsels.
2e.- Een map inhoudende Persuitknipsels.
3e.- Een map inhoudende Persfoto's en Sabena-brochure.
4e.- Een map inhoudende affiches der Ambonese beweging.
5e.- Een map inhoudende drukkeIs over de Ambonese beweging.
6e,T- Een map inhoudende telegrammen genummerd l t/m 21.-
7e.- Eenji map inhoudende briefwiseling WESTEHLIHG. genum-

merd van l tot en met 85*-
8e.- Een map inhoudende briefwisseling van WESTEHLUJtG. ge-

nummerd van 86 tot en met 178.
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9e.- Den omslag inhoudende autobewijzen t Oarnet de passa-
ges, verzekeringsbewijs, Internationaal rijbewijs,
triptiek, Lidkaart A.A.C,A., üitvoerbewij s, internati-
onaal rijbewijs en afschrift van factuur van aankoop.

Inventaris van overtuifdnKS3tukken.Ho:1409:

Ie.- Ben lederen valies inhoudende : zes uurroosters, 5
brochures "Flight", l brochure "Ostende-Dover-The Aero-
plane", 3 brochures "Wireless World", 5 brochures
"Flying", l brochure "Skyway", 7 brochures "Post*1, l
brochure "Titanine", l brochure "American**, l brochure
"Newsweek", l brochure "Aviation", l brochure "Air Pic-
torial11, 2 brochures "Aviation11, 2 brochures "Motor
Boat1*, l catalogue of Admiralty Chart, l grote perfo-
rateuse, JL doos inhoudende spelden met Ambonese
vlag, l brochure "lafe", 6 droogpillen voor radio.

2e.- Een valies inhoudende ï druksels "Ambon Mena Moeria"
(̂  en "De Zuid Stolukken", benevens vidf kleine en tien

grote vlaggen van de Ambonesische republiek.

3e.- Een valies inhoudende s vlugschriften "Pesan Oedara",
zonder naam van drukker of uitgever.

4e.- Hen pak inhoudende : een paar sandalen, een paar schoe-
nen, l waszakje, een zwembroekje, een legerbroek, twee
gewone en twee legerhalsboorden, een khaki broek en
ja§, een pij «ma broek en jas, een paar sokkenhouders,
een losse boord, een tandenborstel.

5e.- 2?wee brandblusapparaten.
6e.- Twee grote thermosflessen.
7e.- len draagbaar radio-apparaat "His Masters Yoice".
8e.- Vijf stuks aardrijkskundige kaarten van Indonesië.

Inventaris van overtuigingsstukken Ho:1448 s

Ie.- 170 stuks Military Identity Gard - Hepoeblik Maloekoe-
Selatan.

2e.- Internationaal Bewijs van Inenting op naam van POT, Mei-
ne.-

3e.- Brie stuks metalen stempels van de "Hepoeblik Maloekoe-
Selatan".

4e.- Military Indentity Gard,Ho i5100001, op naam van:
PELQP02SJO. Meine - Ie Lieutenant - Repoeblik Maloekoe-
Selatan.-

5e.- Een reispas van de E.M.S., Ho: A.-50810, op naam van:
PELOPOELO. Meine. geb.te Den Haag, op 5.2.1923, woon-
plaats : GERAM, - nationaliteit : South Molucian -
Foreign Service Officer, voorzien van foto van POT, M„-
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Al de door hem op 2J Juli j.l.in ontvangstgenomen
voorwerpen en goederen zijn door BOELHOUWEE geladen in een-
in de nabijheid van het Paleis van Justitie te Antwerpen -
geparkeerd staande luxe atto, waarvan als bestuurder optrad -
gen vermoedelijk ook eigenaar is : een Nederlander, genaamd s
JDE LEEUW, wonende te Antwerpen, Kleine Goddaertstraat,No:16.

f\ K Deze Dl LEEUW - wiens nadere gegevens omtrent perso-
r nalia, enz. nog niet bekend zijn - is de _Vo_firzitter van de

in België^sedert enige tijd bestaande Yereniginĝ van Neder-
landse Qgö̂ Strijders, van welke organisat ié~~MeineT5OTy~seere-
taris was.-(is/T̂

Volgens mededeling van BOILHOUWER, tijdens de in ont-
vangstneming, was hij voornemens deze goederen en voorwerpen
met de auto ven Dl LEEUW over te brengen naar Meine POT, die
zich toen bij WESTERLING in Frankrijk zou bevinden.

Na opherging van de teruggegeven voorwerpen en goede-
ren in bedoelde auto, bleek deze daarmede geheel gevuld te

ƒ zijn, zodat bezwaarlijk kan worden aangenomen, dat genoemde
personen daarmede de Belgisch-Franse grens ongehinderd zou-
den hebben kunnen passeren.

Vermoed wordt d.z.dan ook, dat genoemde personen, die
goederen en voorwerpen tijdelijk hebben opgeslagen in de wo-
ning y,an DE LEEüw", of wel bij een andere relatie van hen in
België' en dat BOELHOUWEE deze bij kleine hoeveelheden naar
Nederland heeft doen vervoeren, of gedeeltelijk misschien
voornemens is deze alsnog te doen vervoeren.

Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid
kan m.i.echter worden aangenomen, dat de - in de nacht van
2-op 5 September j.l.te PUTTE in de auto van J.J.GANZEMAN,
fruitkweker, wonende te KAPELLE (Zeeland)-aangetroffen voor-
werpen en druksels, afkomstig zijn van de vorenopgesomde, op
23 Juli j.l.aan BOELEOÜWËH overhandigde hoeveelheid dier
goederen.

Uit de te dezer zake met "Rival" gehouden besprekin-
( gen - waarbij hij er zijn bevreemding over uitsprak, dat
^ "Spil", aan wien. toch door hem van het zeer omvangrijke dos-

sier een foto-copie werd gezonden, ons daaromtrent niet vol-
ledig heeft ingelicht - heb ik menen te kunnen opmaken, dat
hij thans wel bereid is omtrent deze aangelegenheid bepaal-
de - voor ons van belang zijnde - gegevens te verstrekken.

Waar thans echter K. B.VIII, speciaal met de behande-
ling hiervan is belast en door mij bij de huidige stand van
zaken moeilijk kan worden beoordeeld, welke inlichtingen
juist voor ons van belang zijn te achten, heb ik gemeend
goed te doen, door een hernieuwde bespreking met "Eival" te
arrangeren in tegenwoordigheid van K*B.VIII, waarbij het
deze laatste dan - mede aan de hand van de reeds te zijner
beschikking staande gegevens,-gemakkelijker zal vallen, aan-
vullende - of wel nieuwe inlichtingen van "Eival" te bekomen.

In overleg met "Sival" is deze hernieuwde bespreking
in tegenwoordigheid van K.B.VIII,vastgesteld op Woensdag,
26 September a.s., des voormiddags te 10. JO uur.-
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VOORWOORD
De onkunde van het Nederlandse volk omtrent het vroegere rijksdeel

Nèderlanda-Indië in het algemeen en omtrent de Molukken iu het bflzonder
was waarlyk ontstellend. De regering eu de daarvoor in aanmerking komende
instanties hebben hiermede een indrukwekkend verzuim gepleegd eu een
zware schuld op zich geladen.

Het is een oude wet, dat men iets moet kennen om het lief te hebben en
aan bedoelde wet is niet voldaan met betrekking tot Nederland-Overzee. Het
verzaken van deze historische plicht van een eerste orde heeft zich reeds
bitter gewroken op het Nederlandse -volk, maar gewroken ook op de on-
schuldige volken, die het voormalige rijksdeel bewonen. De consequenties
zullen zich in de komende tydeu nog verder doen gevoelen.

Van de Zuid-Molukken wist zelfs de ontwikkelde Nederlander niet veel
meer, dan dat er specerijen groeiden, die men in de winkels van koloniale
waren kon erlangen.

De auteur van de oriënterende brochure vertelt op populaire wyze over
dit eilandenrijk! llij leefde jarenlang onder ons, heeft het land lief als een tweede
vaderland en werd ons tot een broeder. .

W\j, vertegenwoordigers van het Aiubouse volk, willen aan dit politieke
bijvoegsel een kort woord vooraf laten gaan en van de gelegenheid gebruik
maken om gezamenlijk uit te spreken,-dat wy zeer wel onderkennen hoezeer
Nederland ten opzichte van het Ambonse volk keer óp keer gefaald heeft
en zijn dure plicht verzaakt heeft.

De houding van de Nederlandse regering ten opzichte van de Ambonse
zaak heeft ons diep teleurgesteld.

'Zou het verwondering baren, indien er, ten gevolge van dit alles, een
anti-Nedetlandse stemming is ontstaan?

Desalniettemin willen w\ namens het Arabonse volk getuigen van de
verknochtheid in vrijheid en naar eigen verkiezing van Ambon aan Nederland,
het vorstenhuis en het ^Nederlandse volk. Want wy zjjjii 'indachtig het
bijbelwoord: „Zo uw broeder zondigt, zult gjj-hem vergeven niet zeven
maal, doch zeventig maal .zeven maal zult gij hem vergeven."

W\ hopen, dat het der regering van het Nederlandse volk moge gegeven
z\jn om alsnog de wysheid en de kracht op te brengen om een oplossing
in schoonheid te vinden voor het Ambonse probleem.

LOKOLLQ,
gevolmachtigd minister;

, VIGILEYN-NIKIJULUW,
vertegenwoordiger voor buitenland;'

; \,
inil. vertegenwoordiger in Nederland.

MENA- MOERIA
MENA MOEKIA; letterlijk: voor en achter, in de zin
van: wy vorme'n tezamen een onverbrekelijk geheel.
Deze bemoediging, die men elkaar iu de vaartuigen
toeroept op gevaarlijke - momenten, bijvoorbeeld b\
het ronden van een,kaap in stormweer, grijpt terug
naar het megalithicum, het stenen tijdperk. In die
grijze voortijd kwamen de jprauwen met de eerste
voorvaderen der Ambonezen in dit eilandenr\jk. Deze
„prauweugemeenschappen", waaruit de soa's (genea-

logische volkseenheden) gevormd werden, waren door
banden des bloeds innig verbonden, een samenhang,
die z\jn hoogste uitdrukking vond in het devies
„Meua Moeria \t oeroude woord heeft het dyna-
mische karakter verkregen Van veen wapenkreet, een
klaroenstoot, die de volken der Zuid-Molukken op-
riep tot. het vormen van een hechte barricade voor
eigen levensrechten s MENA MOERIA, een voor allen,'
allen voor een. •

STICHTING „DOOR DE EEUWEN TROUW". EINDHOVEN



DYNAMIET
Het geluid van detonerend dynamiet is wegge-

dreund over de baai van Ambon. Het monument
bezijden de ruïne van fort Victoria, vóór de grote
aloon-aloon, is in duizend brokken uiteengeslagen.
Zo moet het hart van de Ztdd-Molukken in duizend
onherstelbare flarden uiteen zijn gescheurd.

Het monument, wit ea sterk als een plechtige eed
(op de zijwanden in het Maleis en het Nederlands het
eerste couplet van het Wilhelmus, uit het midden

opryzend de hoge zuil ató een vermanende vinger,
wijzend naar Gods eigen hemel, met het devies: „Door
de eeuwen trouw" en met in top de bronzen klok, die
Nederland stuurde), dit monument is door de Javaanse
invasietroepen opgeblazen, Op dezelfde plaats zal een
Merdeka-naald verrezen, een dramatisch grafteken
voor de Ambonae doden en puinhopen, ongewenst,
gevloekt en gehaat.

M O N U M E N T „D O Q R DE EEUW EN T R O U W"



Historie Het bloed
Kerst na do tweede wereldoorlog heeft het Am-

bonse devies van trouw stoffelijke uitdrukking ge-
vonden in een bouwsel, maar drie en een halve eeuw
vooraf was reeds elk landskind een levend monument
voor het devies.

Toen in het begin van de zeventiende eeuw de
eerste Nederlandse handelsvaarders de zeeweg naar
de Molukken hadden gevonden en er in een outzaglyke
worsteling tegen ontberingen, pestilenties en Portu-
gezen hun factorijen vestigden, stond de kroesharige,
donkere Ambonees op en nam blijmoedig en offer-
bereid zyn plaats in aan de zijde dier Nederlanders.
H\ voer met deze Nederlanders mee, toen de kruid-
nagelhandel niet meer loonde en de handelsvloot
verder westwaarts naar de. Boendase archipel voer.
Toen ('oen achter de koortsige malariamoerassen
van West-Java optórnde tegen net vorstendom Jaoa-
tra, bestormden de Ambonse vrijwilligers naast de
huurlingen van de Compagnie de Javaanse wallen en
veroverden die op het scherp van hun slagwapens en
hellebaarden. Gouverneur va.n Speult was de eerste,
die de trouw van de Ambonees erkende; hy reikte
transen eu sjerpen uit met vergulde schriftuur: „De
.Stoeten der Vereeuigde. Nederlanden ghetrou." In
reeksen van daden bestendigden de Ambonezen hun
plaats haast de Nederlanders Het was in een tydjvan
grote Nederlanders: in bet vlakke land aan de Noord-
zee (een speldeknop op de wéreldkloot maar bezeten
van djidendrang) bouwden de gelovenden nog magis-
trale bouwwerken voor'hun overtuiging, er leefde een
cultuur op, die de naam van Nederland voor alle
komende eeuwen een wereldklank van roem en eerbied
zou geven, de 'vlootvoogden bonden bezems in de
topra van hun houten tobben, handelende avonturiers
vestigden een. wereldrijk, voorwaar een ty^vati grote
allures, waarin een natie daden wist te erkennen eu
beloften honoreerde. Matelieff, een dier grote bouwers
aan een imperium-overzee, zocht, naar de honorering
van zoveel loyaliteit. De Ambonees vroeg twee zaken:
geestelijke ontwikkeling voor zijn komende generaties
en wettiging-van de samenleving tussen Nederlanders
en de landsdocliters. Beide verzoeken werden inge-
willigd. Sindsdien bestond in gindse afgelegen archipel
der Zuid-Molukken een aparte Nederlands-Ambonse
beschaving, hecht van grondslag en gemerkt door
godsvrucht en trouw aan het gezag, zoals die gebracht
waren door bewindvoerders, voor wie godsvrucht en
ge,zagsloyaliteit nog begrippen waren, waar geen
concessies voor bestonden.

^Bloedeloos land
Deze trouw heeft voor Amboii bijkans de doem van

het noodlot.gekregen. Sinds de allereerste dagen van
samengaan heeft het Ambonse volk met vreugde zyn
beste, begaafdste en sterkste landskinderen aan de
Compagnie afgestaan. Het land bleef prijsgegeven aa,n
de vergetelheid, die de Zuid-Molukken geluidloos
opslokte achter het zog van het laatste handelsscbip,
dat de kaap van Noesaniwé rondde voor de tocht naar
het westen en de betere handelsmogelijkheden. De
klok w;a» er stilgezet en het leven verstarde in de. be-
staande vormen. De krachtsinspanning naar buiten,
generatie na generatie en de eeuwen door, vergde te
veel van het volkslichaam, Watopheteilandachterbleef
was de gepensionneerde oudheid, waren de zwakken en
de lustelozen. .Hét merkte het gemeenschapsleven
mét een v.oelbarexapathie, die zwaar op- de schouders
weegt en Gods water over Gods akker stromen laat.
Geen poging is gedaan om het land op te heffen uit
de 4oelloosheid van de lethargie, het volk te wekken
uit de eeuwige droom, waarin het verleden Tienriet en
de vage geuren van foelie en muskaat als een donker
heimwee aan het hart hangen.

Maar daarbuiten, in heel de • reuzenarebipel van
drieduizend eilanden en meer, gaf de Ambonees zy'n
zweet en bloed aan het "grote reservoir, waaruit
Nederland z^jn historisch pacificatiewerk schreef. Hij
heeft dit, drie en een halve eeuw lang, op ZQH eigen
wijze gedaan: godvruchtig, bezeten van een schier
legendarische trouw, blijmoedig en zonder naar de
uitkomst te vragen.

Hij is graag en volledig gebruikt: op de overheids-
kantoreu als klerk of ambtenaar, als zelfstandige be-
stuursassistent en verpjeger, als onderwijzer en gods-
dienstleraar, maar bovenal — om zyn persoonlijke
moed, zijn gevoel voor loyaliteit en discipline en om
zijn physieke kracht — als soldaat. Het Koninklijk
Nederlands-Indische Leger telde talloze, Ambonse
families, voor wie de soldatentraditie als een trots en
eervol erfpand overging van geslacht op geslacht. In
Ambon is geen familienaam, of hij komt tenminste
eenmaal voor in de annalen van het stamboek.

Deze Ambouse soldaat zocht zich zijn vrouw uit de
dochters van soldaten; luj bracht haar met zich langs
heel de ongewisse baan, waarlangs de nederigste ge-
zagdragers rusteloos zwierven. Zy deelde met hem
de hete eenzaamheid van dé blangs en de ziimenver-
bysteremié slagregens over de oetan, alle nood en
kommer van afgelegen bivaks en bentengs. Op alle
grenzen van het bestaande gaf zij hem riet tehuis,

- dat hij zich wenste na de wekenlange patrouilletoehten
vol honger, ontbering en gevaar. Achter de bamboe-
doeri en de draadyersperring van omsingelde bentengs
baarde zij haar kinderen by het naderende gejoel van
de verzetsbenden, de klewang e,n het bijbeltje naast
het hoofdkussen en zonder hulp van de arts, die het
te druk had met de verzorging van gewonden, /y gaf
haar kinderen met de moedermelk de trouw mee aati
het gezag en de traditie en het ,geloof in God en het
Oranjehuis. Overal gingen zij, als naamloze Graal-
ridders, van Sabang tot Manokwari, ven Sesajap tot
Seba, een gebied, zo groot als van Ierland tot vér over
de grenzen van Siberië en waar zjj gingen, wies de
rijstplant ujt de akkers, verrezen witgekalkte volks-
hospitaaltjes en schooltjes en kleurrijke pasars,
dorpen en steden, waar meer dan zeventig millioep
mensen iu rust en vrede konden leven en werken.

Na de pensionnering vestigden zich de oude „Ooms1"
in de dorpen en steden, waar zij dicht bij hun kbmp«nie
konden blij yen, of z^ keerden — en dat deden de
meesten na hun dynamisch maar heimwee;-vol leven —
terug naar het geboorte-eiland. Maar waar zij ook als
eerzame burgers kwamen, drukten zij met hun mili-
tante persoonlijkheid een' gedegen stempel van be-
trouwbaarheid op heel het gemeenschapsleven. Ambon
zelf bleef ook door deze gepensionneerden de eeuwen
door een bastion van traditievolle gezagsloyaliteit.

eeuwen trouw
Er bestaan voor de Ambonse trouw geen aanwijs-

bare of beredeneerbare redenen. Er is voor de Am-
bonees ook weinig reden om zijn trouw te beredeneren.
Hy kent zyn vorstin slechts van de blanke rijksdaalder
met het randschrift, dat God met ons is, van de post-
zegels en de tydschrift-illustraties, die hij op de wan-
den van aijn woning heeft geplakt. Misschien hierom
is-de Koningin hém een schier goddelijk wezen, on-be-
reikbaar hoog boven zijn hunkerend hart. Evenmin
zal hy weten, waaróm hem de vlag zo heilig is en het
Wilhelmus de klaukrijkste psalm, Maar deze drie-
eenheid is hem als een geloofsbelijdenis en zijn uitingen
;van trouw hieraan zyn voor het westerse oog'en begrip
vreemd als de mythische bezetenheid voor een god-
delijke roeping.

In luidt jaar 1943 schilderden de Nipponners dwars
over de hoofdstraat van een van ,1 a va 's grote steden
de drie banen van d<4 Nederlandse vlag. /.ij dwongen



de bevolking, die vooraf op een grote hoop bijeen was
gedreven, over die vlag te lopen en te spuwen op de
witte baan. De.Indonesische bevolking, heraitpiml na
de angst, liep vlug en sommigen zelfs hoonlaclwnd over
de vlag.- Toen kwam een Ambonees, een kleine, grijs-
harige klerk, die alleen vermocht op te vallen, omdat
hy weigerde één voetstap op de vlag te zetten. Ze bajo-
netteerden hem op de rand van de rode baan. Verder-
op in de processie was weer een Ambonees, ook deze
weigerde de vlag te betreden. Toen stopten de Ja-
panners, bang „hun gezicht te yerliezen"> ty'deujk de
vertoning; zy lieten de twee lyken liggen en terwijl
soldaten weer de voorbijgangers op een hoop mjeen-
schopten, zocht een kleine groep naar andere Ambo-
nezen. Zij sleurden een heel gezin uit een huis, een
man, een'vrouw en twee kinderen. Zij zetten de bajonet
op de buik van de vrouw en de kinderen en dwongen
de man over de vlag te lopen. De vrouw had haar
armen in een aloud'gebaar om de kinderen en zij bad
hardop naar een God, die pp dat ogenblik wel zeer
verre moest znn. De man liep aarzelend en bevend
over de vlag. Toen hij op de witte baan was gekomen,
snauwden de Nipponners hem toe te spuwen. De man
brak door znn knieën, hij viel voorover, schreide als
een kind en kuste de stof- en speekselbesmeurde witte
baan. De Nipponners schopten hém weer op de benen,
wankelend en met geheven hoofd strompelde de man
verder en zijn stem klonk dun en gebroken, toen hij
het Wilhelmus aanhief. Aan de overzijde van de vlag
vingen de Japanse bajonetten hem op.1)

Onder elk koren schuilt kaf. Zo waren ook op het
eiland Ambon gedurende de Japanse overheersing
enkele collaborateurs. Zy werden na Japans capitula-
tie als oorlogsmisdadigers voor het gerecht gebracht.'
Er was een man, die er van beschuldigd werd, het
portret van de Koningin in het openbaar te hebben
verscheurd. De getuige was een e_envoudige man uit een
bergnegorij en tnj zijn beschuldiging gromde de open-
bare tribune. De rechter (een blanke westerling, naar
westerse maatstaf oordelend) onderdrukte' een glim-
lach en informeerde of er nog meer bezwarende feiten
waren. Het duurde nog enkele minuten van tekst en
uitleg, voor de getuige begreep wat de toean wenste.
„Ach ja," zei hij toen ongeduldig, „hij heeft ook nog
mijn vrouw en oudste zoon doen grijpen door de
Nippomiera, omdat zij hem uitgescholden hadden,
maar dat is al zo lang geleden.... Maar dat hij het
portret van de Koningin verscheurde.... als u hem
weer vrijlaat; potongen w\ hem zelf."

Er zijn duizend voorbeelden meer van de onvoor-
waardelijke trouw van de Ambonees, betoond in de
donkerste en gruwelijkste periode, die de volkerenae-
meenschap van Indonesië ooit doorstond. Op hét
ereveld van Ambon, buiten de hoofdstad aangelegd
tegen de helling van een klappertuin, met uitzicht bp
de koele baai, staan op de eerste, lange rij van heuvel-
tjes de afjjeknotte tekens van het Mohammedaanse
graf. Daarin staat zevenmaal de naam. Waleoeloe ge-
sneden, het voltallige gezin van Ta'alim Waleoeloe,
dat op 7 Juli 1943 in zijn geheel door de Nipponners
werd vermoord, omdat het gezinshoofd, 'regent van
Wai, geweigerd had eigenhandig de Nederlandse vlag
van zijn huis 6e verwijderen. Tienmaal de naam
Pavjapoe, het gezin van de oude Mohammed Paijapoe,
regent van Loehoe, die slechts eenmaal in zijn leven
een eed kon afleggen en die geweigerd had de eed te
herhalen ten opzichte van de Rijzende Zon; bij elke
weigering werd voor zijn ogen een lid van het" gezin
onthoofd, negenmaal, tot bij de tiende weigering de
samoerari zijn eigen nek trof. En de andere kruisen,
rijen vol, een heuvelheUing vol, waar soms hele gezin-
nen onder liggen en met namen, die misschien vreemd
zijn voor het westerse oog maar met een klank, zo puur,
zo rein, zo sterk als die van een ridderslag. Ook thans
nog, nu de Republiek der Zuid-Molukken een eigen
vlas voert,, waait over het Ambonse ereveld, over de

') Ik IwiïTiner hierbij aan de overhtidnafrli'ftt ..Nederland indus-
triaii^MT't". wmirop de Nederlandse vlag gebruikt wordt om er
oen H.rlmuiri1 *ip t** löf-en staan-

namen van ssovele Amborme doden, halfstok de Neder-
landse vlag, een erkenning, vol piëteit er tragische
trots, dat deze niet vielen voor een Ambonse zaak,
maar voor die Nederlandse vlag, eenmaal een heilig-
dom, waarvoor het goed eu verantwoord was te
offeren.

Niet alleen tegenover het portret ven de Koningin
en de vlag (symbolen van Nederland) betoonde de
Ambonees zijn dramatische loyaliteit, hij d.eèd dit 7,0
mogeUjk nóg coucessielozer 'teu opzichte va,n de
Nederlanders zelf: de krijgsgevangenen en de vrouwen
en kinderen in de Japanse likwidatiekampen. Zij
zorgden voor extra-levensmiddelen en berichten.
Toen in Padang de Ambonse soldaten ontslagen wer-
den uit Japanse krijgsgevangenschap „omdat zij
Indonesiërs waren," reisden dezen niét terug naar hun
gezinnen. Zy bleven zonder uitzondering ter plaatse
en organiseerden een hulpactie voor de Nederlandse
krijgsgevangenen. Na een jaar sloeg de Kenpei Tal (de
Japanse Sicherheitsdienst) hard toe: tientallen Am-
bonezen werden meteen vermoord; wat van de groep
overbleef, veranderde in murw-gemartelde wrakken.
Er is ook het voorbeeld van Amahai (een willekeurig
voorbeeld), waar de krijgsgevangenen alle denkbare
hulp kregen van de AmbQnse gemeenschap. Met
Kerstmis verzamelden zich een honderd vrouwen en
kinderen buiten het kamp en^zy zougen Kerstliederen
en hielden een bidstonde voor de gevangenen. Op

, Koninginnedag waren zy er en zongen —en d.it heeft
harde mannen, worstelend op de vage grens tussen
leven en dood, tot schreiens toe bewogen — hfet Wilhel-
mus, tot de kampbewakers de groep uit elkaar scho-
ten. Vele Ambonezen verloren het \even bij de hulp,
die zij gevangenen bewezen.1) Toen na Japans capi-
tulatie de wilde bersiap-storm over Indonesië raasde,
verzaakten de Engelse autoriteiten (bondgenoten ge-
heten!) om der wille van de Britse belangenpolitiek in
het Verre Oosten niet slechts hun internationale ver-
plichtingen, doch vooral de humane taak tegenover de
Nederlandse gemeenschap ginds. Zij hielden de
KNIL-krijgsgevangenen zo lang mogelijk buiten het
gebeuren en lieten tienduizenden Nederlandse oorlogs-
vry'willigers gedurende maanden op Malakka, waar
dezen machteloos konden luisteren naar de dagelijkse
radioberichten omtrent afgeslachte vrouwen en
kinderen op Java. Daar echter was een, voor de
Britten even onverwachte als lastige, bewaker van de
Nederlandse belangen achtergebleven: de Ambonees.
En deze wierp 'zich *,onder bedenken en fel op als
barricade voor de weerloze mensenlevens, met geen
andere middelen dan zijn blote vuist en de klewang.
H\ deed dit echter zó concessieloos, dat de Britse
legerleiding (haar goede verstandhouding met Djocja
in gevaar ziende) besloot tot de evacuatie van de
gehele Ambonse gemeenschap uit Java. De Neder-
landse burgerij, in het nauw gedreven, protesteerde
tegen deze beslissing en de Ambonees zelf weigerde
| kort en goed te vertrekken, zolang nog één Neder-
lands mensenleven aangewezen was op dit sport
Britse „bescherming". Deze werd in een onderlinge
motie van de Ambonse gemeenschap in Batavia
ronduit „levensgevaarlijk" genoemd; de Ambonees
vertrouwde de Nederlandse levens alleen toe aan de
beveiliging van z\jn eigen klewang. En weer stierven
zy, by tientallen en om geen andere reden dan hun
trouw.2)

Toen de Nederlandse legerleiding in Indonesië het

*) De heer Hens. directeur K.P.M, in Indonesië, diüikt zijn
loven aan de hulp van een Aröbonoos, hem verleend ónder
omstandigheden ulu boven beschreven.
') Beschaamd herinner ik aan de talloze vragen —r in het Nedor-/
laudsc parlement gesteld en als reden voor partijpolitiek en
-strijd zo dankbaar aantregrepen door de vaderlandse pers —
omtrent do repatriëring van enkele duizenden Nederlandse fol-
datcn. op Java achtergelaten ter bescherming van ruim 12.000
ongewapende en dus weerloze Ambonse levens. De vervloekte
scJbijn van „slaehtofferiKheid" rond deze soldaten JB n>tt dooi:
.henzelf bepaald, doch gecreëerd in een snolvergetend Nederland
en zulks mot minder swupules ten opzichte van de Ambouse
levens, dan dit christelijke on democratische volk pleegt to heb-
ben voor Blat'htbankvoe.
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heft weer in handen kreeg, meldden zich de Ambonezen
weer by duizenden om hun historische plaats in de
ryen van het Koninklijk Nederlands-Indische Leger
in te nemen, de jongeren en ook, toen er een ontstel-
lend tekort bleek in het Nederlandse machtsapparaat,
de reeds lang gepensionneerden. Wjj gedenken hierbij
één dier korpseii, de fameuze „Harer- Majesteits On-
geregelde Troepen" in Midden-Java, bestaande uit
louter ouden van dagen, maar in de strijd tegen de
terreur bezeten van de opruimingswoedte van een
Hollandse werkster gedurende de hoogtijdagen van
de voorjaarsschoonmaak. Zijn eigen land liet de
Ambonees weer voor wat het was en het was nog
minder dan ooit tevoren: de hoofdstad één puinhoop,
sinds het bombardement door honderdtwintig Ameri-
kaanse superforten op 28 Augustus 1944 de stad voor
tachtig procent van de aardbodem had weggevaagd, de
handelsvloot (een der weinige bronnen van inkomsten)
totaal yernietigd, het volk verarmd, verkommerd en
verziekt; de doodsróuw in vele negorijen. Dit land
liet de Ambonees weer achter zich en wéér liet hij zich
gebruiken zoals zijn voorvaderen het zich hadden
laten doen: volledig en onvoorwaardelijk. Hy deed dit
met de ridderlijke en blinde getrouwheid van een
musketier aan het woord van zyn leider. Men liet hem
in de waan omtrent de onkreukbaarheid van dit woord,
want zo was hy goed te gebruiken. Hy wist dat op
16 October 1945 door een Minister van Staat was
gezegd: „Maar dé regering heeft zich van de aanvang
af voor ogen gesteld, dat praten met het Soekarno-
regime even onwaardig als onvruchtbaar moet zjjn.
Onwaardig, omdat Soekarno zich volledig geïdentifi-
ceerd heeft met het Japanse regime en volstrekt
vyandig staat tegenover Nederland." Niemand, die
deze officiële woorden beter kon verstaan dan de
Ambonees. Hy had op 29 April 1943 op de grond
gespogen, toen deze Soekarno een massa-meeting
te Djakarta tot hysterie opriep met de woorden:
„Op deze heilige dag Tenjoosetsu leggen wy de eed
af, dat wy onze krachtsinspanning voor de strijd
tegen Amerika en Engeland, onze ergste vijanden
ter wereld, zullen verdubbelen. De Nederlanders
zijn al kapot, nu moeten wij Indonesiërs volkomen
eensgezind zijn met Japan. Wij moeten sterven of
leven mét de Japanners, teneinde Amerika en Enge-
land te« verpletteren. 0^ deze geboortedag van de
Tenno moeten wy een nieuwe strydleus voeren, het
zal deze zyn: Amerika 'kita strika, Inggris kita linggis!
(Amerika zullen wy platstryken, en Engeland ver-
morzelen!)" Hy wist, dat deze zelfde man ten
bate van de bezettende Japanse macht de tentera
ekonomie over heel Indonesië had ingesteld,, tenge-
volge waarvan honderdduizenden romusha's ellendig
krepeerden in bos en moeras.1) Tezelfdertyd, dat
deze man hiervoor de hoogste Japanse onderscheiding
ontving, weigerde de Ambonse regent van Mamalang-
Morela arbeiders van z\jn negorijen te leveren voor
de aanleg van een Japan» vhegveld. Hij werd hier-
voor ter dood veroordeeld.8)

Om deze en vele redenen kon de Ambonees zo goed
de officiële verklaring van deze Minister van Staat
verstaan en daarom het hy zich vrijwillig gebruiken,
hy marcheerde weer laug ŝ de ontelbare paden van de
reuzen-archipel, blindelings volgend de rood-wit-
blauwe vlag door werelden van ontbering en strijd
en wanneer hij voor de laatste maal viel, stonden tien

') De „tentera ekonomie", het „economische leger", was de door
Soekaruo gecreëerde „arbeidsdienst". De tot „vrijwillige" dienst-

. neming gepreste mannen, „romusha's" geheten, werden over de
hele archipel, tot In de mens-vljandigste wildernis, verbruikt,
gesloopt en op de mestvaalt gesmeten. Honderdduizenden keer-
den nooit terug naar hun dorpen. Het was een perfect function-
nerend likwldfttle-apparaat.

") De regent ontvluchtte in de nacht voor zijn terechtstelling en
hield zich twee jaren schuil in de vochtige Dossen. In de strijd van
de Republiek der Zuid-Molukken tegen de Javaanse Invasie-
troepen verloor hij drie zoons (hij had er slechts drie) aan het
PaBofronï. 2ij stierven doar wapens, aan Soekarno geleverd door
de NederlHndse regering.

andere gereed het geweer en de klewang over te'
nemen: marsosé, marsosé, 'tis terlaloe marsosé! satoe
djatoh ganti sepoeloe, 'tis terlaloe marsosé! —

stem die spreken ging
De Ambonees was géén separatist onder de volken

van Indonesië; hy had alleen drie en een halve eeuw
lang van geslacht op geslacht de trouw aan het
gezag als hoogste levensdoel gekregen en daarom
verzette Mj zich zonder pardon tegen allen en alles,
wat zich tegen dat gezag opwierp. Hy bestreed niét
de Indonesische vryheidszin; hij was alleen fel
gebeten op het terrorisme dat zich vergreep aan
weerlozen en dat het lattd^ naar de ondergang joeg.
En vóór alles geloofde hy' in zijn roeping van trouw
aan Koningshuis en vlag van Nederland en hief hij
zyn gezicht naar de toekomst, die hij sterk en lichtene
omlynd meende door Nederlandse beloften en Neder-
landse overheidsslogans als „recht en veiligheid"
en „rust en orde". Hy dacht nog in de vertrouwde
ideologie, waarin het gezag een eigen en een réchte
koers volgde en duidelijk onderscheidde wat wit was
en wat «wart. Hij wist niet, dat in het na-oorlogse
politieke schaakspel nieuwe ideologieën waren ont-
staan, niet gebaard in zweet en kommer, maar in
koele conferentiezalen, en waarvoor wit niet meer
wit is, maar niet meer te volgen variabel tussen het
lichtgrys van de ruggegraatioosheid tot het donkerste
zwart van de woordbreuk en het verraad aan de
meest-essentiële levenswaarden. Maar de voorman-
nen van de Ambonees waren wel gedwongen tot een
nauwkeurig toezien bij dit schaakspel, dat beslissen
ging over de toekomst. Zy begrepen niet waarom
oningewyden in hun land zo onverschillig flaters be-
gingen en de pionnen van lands- en volkeren-belang
onverschillig offerden aan de stukkeu van een inter-
nationaal-economische belangeupolitiek. Zy geloof-
den nog in een goede trouw en waarschuwden. Maar
dezen, de oningewyden in hun land, weigerden naar
hun stem te luisteren en scherper toeziende kwamen
de Ambouse voormannen tot het verbijsterende in-
zicht, dat niét de goede trouw de zetten bepaalde.
In hun bezorgdheid wendden zy zich rechtstreeks tot
Nederland: „Hier," zo uitten zy zich in hun eerste
officiële nota, „werd ten volle duidelyk, dat de door
hen voorgestane politiek niét wordt afgewezen, omdat
zy in strijd is (zou zijn) met de wil der volkeren van
de Grote Oost, maar met de wil en de politiek van
Uwer Majesteits vertegenwoordiger en de Commissie-
generaal (van Schermerhorn), die de thans voorge-
stelde federatie Java, Sumatra, Borneo en Oost-Iudo-
neaië slechts zien als een overgang naar een Indonesi-
sche eenheidsstaat, een organisatie, die op de duur
overheersing door de ons vreemde en-vyandige Java-
nen tot onvermijdelijk gevolg zal moeten hebben."

Dit was het eerste Ambonse woord, zich mengend in
het gekrakeel rond een politiek, die over, onder,
langs en zónder, de Ambonees óók over de toekomst
van zijn land en volk.zou beslissen. De nota werd ter-
zijde gelegd, evenals alle, die daarna volgden in de
sfeer van toenemende bezorgdheid over de ontwikke-
ling van de omstandigheden. Zij werden niet zó maar
terzyde gelegd, want in dit stadium kon de loyale
Ambonees nog zo goed gebruikt worden; het gebeurde
daarom met de bemoedigende hoofdknik van „wacht
nu maar rustig af en blyft vertrouwen!" met uitdruk-
kelijke beloften en schriftelijke garanties.

Recht m onrecht
Het'Atlantic Charter werd op 14 Augustus 1941

door Eoosevelt en Cburchill vastgelegd. uit naam der
.yrye, democratische wereld, ter staving van het
internationaal recht, dat geen enkele territoriale
wijziging tégen de uitdrukkelijke wens^ van de betrok-
ken bevolking behoort plaats te vinden. Nederland
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aanvaardde en erkende dit beginsel en de overeen-
komst op 24 September d.a.v.

Deze overeenkomst bracht Nederland er toe, aan-
vankelijk te weigeren liet gebied van het voormalig
Nederlands-Oost-Indië over te dragen, aan de Djocja-
republiek, omdat verschillende volken van de archipel
zich daartegen verzetten.

Overeenkomstig dat beginsel Werd in de overeen-
komst van Linggadjati het zelfbeschikkingsrecht aan
alle volken van het voormalige Nederlands-Oost-
Indië toegekend en schriftelijk vastgelegd.

Onder het (ongevraagde nwar buigend ondergane)
toezicht van de UN O-vertegenwoordiging werft dit
zelfbeschikkingsrecht in de Renville-overeenkomst
nogmaals uitdrukkelijk bevestigd.

Meegesleurd door de stroom vau verontrustingen,
die het Nederlandse beleid van begin 1949 opwekte,
verlrieven«de voormannen van de Grote Oost telken-
male hun stem. Het Was géén oproerige of muitende
stem, slechts een waarschuwende en pleitende. Het
was de stem eens roepende in de woestijn van politieke
gewetenloosheid. Die stem probeerde: uit naam van
het volk van de Grote Oost het zelfbeschikkingsrecht,
eenmaal internationaal toegekend eu tweemaal door
Nederland (mede uit naam vau de Verenigde Naties)
gegarandeerd, uit te oefenen. Maar de vertegenwoor-
digers van de Kroon in Indonesië en de regering in
Nederland weigerden naar die stem te luisteren. Met
het hopdlottige kantelpuut in December 1949 voor
ogen eiste de stem een plebisciet, dat voor het forum
van de wereld getuigen kon van de volkswil.' Maar
over, onder en langs de betrokken volken ontwikkelde
zich de situatie steeds sneller naar de fatale beslissing.
In artikel 2 van de Overgaiigsovereenkomst, vastge-
legd ter Ronde Tafel Conferentie, werd het zelfbe-
senikkinssrecht voor alle volken van Indonesië ten
zoveelsten male uitdrukkelijk gewaarborgd; apartehjk
werd er bij de behandeling van die bepaling gesproken
van de volken van Ambon, Miuahassa en ïfmor. Het
was de laatste concessie, door de Nederlandse regering
gedaan aan .haar geweten, daarna,.waste zij de handen
m het vuile spoelwater van wat eenmaal haar verant-
wpordelijkheidsbesef,waB. Op 27 December 1949 werd
hét gebied der Zuid-Molukken (daerah' vau de zelf-
standige deelstaat Oost-Indonesië van de Verenigde
Staten vau Indonesië) tégen de wil van de grote meer-
derheid, van het betrokken volk overgedragen aan een
gezag, dat geen gezag was, en aan een regering, die.
vanaf de allereerste dag van haar bestaan het linea
recta aanstuurde op een snelle likwidatie van de deel-
staten ten behoeve van het dictatoriale en imperia-
listische Djocja, kortweg: aan de chaos.

Stormklok
Pel, als uitgehongerde roofvogels, volgden de voor-

mannen van de Grote-Oost de ontwikkeling ran.de
situatie in Indonesië en zij zagen in steeds sneller volg-
orde de deelstaten Pasoendan, Oost-Java, Madoera,
Oost-Snmatra, West-Borneo en alle andere wegge-
vsiagd door een cyclooq van corruptie, intimidatie,
infiltratie en onrust. Oost-Indonesië was bij dit al als
een oase in de brandend-hete woestijn, een toonbeeld
van rust, orde en wederopbouw. Toen stuurde Djpcja
haar troepen naar Makassar. Met de komst der
Djoeja-troepen kwamen de terreur, onveiligheid,
ondermijning van het gezag met als onherroepelijk
gevolg de likwidatie van de deelstaat.

Toer» luidde de stormklok over de Zuid-Molukken.
HU luidde onheilspellend en dooróringend en zijn

stem klonk ook door tot Java, waar in allerijl de auto-
nomie voor de Zuid-Molukken, echter binnen het
bestel' van de Djocjase eenheidsstaat, werd geprojec-
teerd. De president zelf zo'.i dit op zyn rondreis d'oor.
de Grote Oost op 24 April 1950 de volken der Zuid-
Molukken verkondigen. Maar op Ambon roepen zelfs
de kinderen elkaar bij het spel reeds verwijtend toe:
„Je speelt zo vals als een Javaan!" Kn allé ervaringen

met de Djocjase republiek hadden deze regel bloed-
rood en kominerzwart onderstreept. De storn\klok
overstemde deze zoveelste Javaanse belofte en toen
greep de Ambonees in z\jn grote nood, het gezicht
récht naar een toekomst vau Javaanse onderdrukking
én terreur gewend, naar z\jn laatste middel: het zelf-
beschikkingsrecht. Hy stond recht en onbevreesd en
God weet, dat er ge-en andere uitweg had bestaan./ hy
sloot de gelederen vast -aaneen: de man, die nooit van
concessies had willen weten, en ook hij, die tot de op-
heffing van de laatste deelstaat Oost-Indonesië had
geloofd in goede trouw, de Christen-Ambonees en de
heidense Aïfoer van Cerams ontoegankelijke bergen,
de Timoreea eü alle anderen, en nogmaals vormden zij"
éeu barrière van getrouwen, maar thans voor eigen
fundamentele rechten en vrijheden, hun zovele malen
schriftelijk en mondeling, internationaal eu door
Nederland apart bsloofd, toegekend, verzekerd, be-
vestigd, gegarandeerd, maar telkens hun ook eenmaal
méér pithouden. Op de 24e April 1950, de dag, dat
Soekarno zijn intocht op Ambon zou ho.uden, werd in
Amböns hoofdstad een rood-wit-blauw-groene vlag
gehesen en op de Esplanada de vastberaden mars-
cadans van gewapende troepen gehoord: de totale eu
uitdrukkelijke volkswil had op internationaal-rechte-
Ujke grondslag haar Republiek der Zuid-Molukkeu
uitgeroepen.

* M--...

Storm aan de horizon
Nog_maals, zoveel maal was het zelfbeschikkings-

recht internationaal erkend, tenslotte in artikel 2 van
de Overgangsovereenkomst ter Ronde Tafel Conferen-
tie door beide partijen nadrukkelijk voor alle volken
van Indonesië gegarandeerd. In zijn eed, afgelegd bij
de aanvaarding van het presidentschap over de
Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, riep
Soekarno bij de opgehouden Koran, Allah tot getuige

" aanroepend, uit: „Ik zweer trouw aan de Constitutie,
voort*, dat ik alle voor de'Republiek der Verenigde
Staten van Indonesië geldende regelingen stee,ds zal
onderhouden en doen onderhouden." Maar tóén de
volken der Zuid-Molukken, in het nauw gedreven,
doch strikt handelende naar de regelingen, geldende
voor de Republiek der Verenigde Staten van Indo-
nesië, naar dit zelf beschikkingsrecht, grepen, ontrukte
Soekarno zelfverzekerd deze eed weer aan Allah en de
Koran: tegen de Republiek der Zuid-Molukken werd
een hongerblokkade afgekondigd en van elders werden
grote troepencontingenten vrijgemaakt om straks een
massale invasie uit te voeren. 26 Mei 1950 sprak een
Minister van de Staat der Nederlanden onder andere
nog: „Het recht, waar het hier om gaat, is het zelf-
beschikkingsrecht-, waarvoor de Nederlandse regering
zal blijven strijden." Maar deze Minister zag niet,
waut hij nad er zijn rug naar geswend, hoe Nederlandse
korvetten, Higgensboten en legervliegtuigen, in het
bezit gesteld van de imperialistische Djocjase een-
heidsstaat, uit alle horizonten naderbij ijlden om een
ring van staal en dood te sluiten rond de handvol
groene bouquetten in de Banda-zee. En dit sprekende,
had de Minister reeds* een kolonel van hot leger
derwaarts gezonden, niét om tot de Zuid-Molukken
te zeggen, dat de Nederlandse garantie nu ook de
jonge republiek daadwerkelijk steunen zou en dat de
Nederlandse regering bereid was, voor het door haar
bevestigde zelfbeschikkingsrecht te strijden, doch om
tot de Afnbouse KNIL-inilitairen ginds te zeggen, 'dat
zij gebonden waren aan de krijgstuchtehjke wetten, én
dat zij hun wapens moesten neerleggen en inleveren.

De Ambonees, soldaat tot de laatste, druppel vau
zijn oranjekleurig bloed, de krijgstucht'stellende boven
zijn leven, pleegde toen voor de *erste'niaal in zijn
drie en een halve eeuw traditie dienstweigering: oen
deputatie meldde jsich by de kolonel. Zij stonden stram
en boden hem een Nederlandse vlag, zij legden er een
pistool op en al hun Nederlandse legerdistinctieven en
zij spraken: „Wij hebben de vlag lief. Onze voorouders
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dienden baar tot de dood getrouw. Ambon heeft
Alles voor de vlag geofferd en was bereid nog méér te
offeren. Wij hebben ook het Koninklijk Nederlands-
Indische Leger lief. Maar bovenal hebben wij Ambon
lief."

In het Vooruitzicht van de hongerblokkade en alles,
wat daarna zou volgen, wensten vele Nederlanders uit
Ambon te evacueren. Zij kregen daartoe alle mede-
werking van de autoriteiten, voordien bezochten zn
het erèveld. „Die vlag," zei de Ambonees, wijzend
naar de Nederlandse driekleur, die er beschaamd half-
stok hing, „die vlag zal blijven waaien over dit ere-
veld." Zy gingen naar de Nederlandse begraafplaats.
„Weest gerust," zei de Ambonees, ,,wq zullen goed
voor uw doden zorgen." Z\ gingen naar het witte
monument' „Door de Eeuwen Trouw", zjj legden er
bloemen van afscheid en velen schreiden, maai- de
Ambonees glimlachte en zei: „Dit monument bhjft in
ónze stad en in onze harten staan. Groet uw Koningin,
wy hadden haar graag eenmaal hier gezien, want het
kind verlangt zijn moeder in eigen'huis te ontvangen en
wij hadden haar graag gezegd, hóe lief wfö haar hebbeu.
En groet uw volk van ons."

Er gingen met deze evacué's enkele Ambonse
officieren weg. Ambon zelf had hen hard nodig voor de
komende tyden, maar het volk, loyaal tot ondenkbare
grenzen, had gesproken* „Ge heW; de eed van trouw
aan Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
afgelegd. Ge kunt die eed niet verbreken, want zoiets
is voor een Ambonees onbestaanbaar. Gaat dus heen."

Op 1.4 Mei 1950 vertrok de Köta 'Iiiten met de
refugié's, Zij werden uitgeleide gedaan door alle auto-
riteiten en door duizenden vrienden! Toen het schip
langzaam wegvoer, zette een Ambons orkest het
Wilhelmus in eu het toegestroomde volk zong het de
vertrekkenden na, de laatste klank en de laatste her-
innering, die dezen van Ambon medenamen. Toen
zonk achter het kielzog van de Kota Jnten en bij de
laatste, vér-dragende toon van het Nederlandse volks-
lied de grote, donkere leegte over de Zuid-Molukken.

De hongerblokkade was begonnen.

Naakt en onbeschermd waren de territoriale wate-
ren en luchten van de Zuid-Molukken, want er was.
geen schip van oorlog noch een vliegtuig. Kr was
slechts de donkere, ^oede grond te verdedigen, die
onbewerkt was gebleven omdat eeuwenlang Neder-
land van generatie o|j generatie de beste krachten aan
het volk had onttrokken. De strydmaèht bestond uit
anderhalf duizend man aan geoefende troepen. Het
hadden er ettelijke duizenden meer kunnen zijn en
dan had Ambon niet ~de minste zorg gekend, indien v
de Nederlandse regering direct na de souvereiniteits-
overdracht in December 1049 ware begonnen aan de
uitvoering van het bepaalde in artikel l van de Rege-
ling Landstrijdkrachten, vastgelegd en nadrukkelijk
door haar gegarandeerd ter Ronde Tafel Conferentie.
Tóén reeds'hadden de Ambonse KNIL-militairen zich
beroepen op hun récht, om na demobilisatie op staats-
kosten én direct te worden overgebracht naar een
door heil te bepalen gebied, gelegen binnen de grenzen
van het voormalige Nederlands-Oost-Indië. Het ge-
bied, dat zij noemden en waarheen de Nederlandse
regering -en haar legerleiding in Indonesië onvoor-
waardelijk gebonden waren hen te doen overbrengen,
was dat van de Zuid-Molnkkeu, tóén nog een daerah
van de zelfstandige deelstaat Oost-Indoiiesië. De
Nederlandse regering echter schoof de daadwerkelijke
uitvoering op de lange baan, daartoe niét gedwongen
door technische moeilijkheden of onmacht, doch om
redenen, die zij zich zonder protest liet opleggen door
het beleid van de Djocjase autoriteiten. Ambon
wachtte deze getrouwen vergeefs,

Uit de schooljeugd en gepensidnrieerde oudheid
meldden zich honderden vrijwilligers. Er waren niet
voldoende wapens en er was een zeer groot tekort aan
munitie. Ambon had honderden jaren lang geeri groot
militair garnizoen nodig i>nhad, na de Japanse capitu-
latie was er slechts een rcrriiten-depot en de middelen

10

en munitie, waarover een depot beschikt, zijn slechts
zéér beperkt. De vrijwilliger* en de talrijke vrouwen,
die hun'aandeel eisten in de landsverdediging, wer<' 'ii
georganiseerd en geoefend in Imlpkorpsen voor de
medische verzorging, de ravitaillering voor de troepen
te velde en de wachtdiensten langs dé kust. De hand-
vol gewapende troepen werden over de eilanden ver-
spreid, waar zij, slecht bewapend, en uitgerust, ruste-
loos langs de kusten patrouilleerden om infiltraties te
keren. De Alfoeren, heidens, ongeciviliseerd, doch ge-
vaarlijk-weerbaar in hun woest-bebost bergland,
sneden zich bossen nieuwe pylen van een soort, die zij
zich nog vageljjk herinnerden van hun voorvaderen
lang geleden: de mensenpijl. En zo, de klewang wet-
tende op • de steen van de Nederlandse garantie,
wachtten de Zuid-Molukken zelfverzekerd op de
cycloou van oorlogsschepen, vliegtuigen, geschut, ge-
pantserde voertuigen, zware mortieren en. machine-
geweren, vlammenwerpers en de tienduizenden bajo-
netten j die koolzwart oprees aan alle horizonten en die
snel en onafwendbaar naderde.

x

^De garantie
De Ambonees was te wapen gelopen op géén andere

grond dan die, welke op 17 October 1945 zo duidelijk
in de boezem van de Nederlandse regering werd uitge-
sproken en begrepen: „Een volk en een regering, die
wankelen en aarzeleh in de verdediging van hun duide-
lijk recht, bevinden zich in de eindphase voor de
ondergang".1) De uitoefening van zyu zelfbeschik-
kingsrecht bestond niet slechts uit de voorbereiding
tot wering van elk militair geweld van buitenaf (daar-
toe vertrouwde de Ambpnees wellicht nog té veel op
de internationale en Nederlandse garanties), doch
vooral richtte h\ zich by monde van zijn woordvoer-
ders nogmaals en aanhoudend tot de wereld in het
algemeen en tot Nederland in het byzonder, opdat
deze, nu de omstandigheden daartoe dwongen, einde-
lijk daadwerkelijk zouden,bewezen, dat alle garanties
omtrent het zelfbeschikkingsrecht geen voze woorden
en waardeloze schrifturen waren. De regering der
Zuid-Molukken benoemde een officiële vertegenwoor-
diger in Nederland. Deze drong er 1>y de Nederlandse
regering voortdurend op aan, zich aan haar verplich-
tingen te houden, de garanties ten aanzien van het
zelfbeschikkingsrecht daadwerkelijk te handhaven en
de dictatoriaal-imperialistische neigingen en daden
van. de Djocjase republiek tegen te g'aan. Doch zyn
persoonlüke bezoeken werden op de drempel der
regeringsgebouwen reeds geweerd, op zijn requesten
kwam slechts eenmaal antwoord: de Nederlandse
regering wenste met hem niet te onderhandelen, daar
de republiek, die hjj vertegenwoordigde, niet, erkend
was. In het openbaaf-maatsehappelijke leven was
deze houding niet slechts woordbreuk geheten, doch
tevens onttrekking aan schriftelijke verplichtingen,
waar het gerecht in zou worden gekend met ondu-
bieüze gevolgen. De Nederlandse regering echter
nam niet eens de moeite, haar houding te rechtvaar-
digen. Haar schromelijke tekortkomingen dekte zij
achter jille middelen, die zij op de Ambonees toe-
paste, om deze van zijn vrijheidsbesluit af te houden.'
Zij wees hem zalvend en overredend op de Djocjase
belofte van autonomie binnen het bestel van de een-
heidsstaat en verweet hem zijn fel wantrouwen tegen
Javaanse beloften; zij zag niet in, weigerde in te zien,
hoe heel de korte periode na de souvereiiiiteitsover-
dracht één schreeuwende aanklacht was tegen de on-
betrouwbaarheid van dergelijke beloften. Zij wees de

') Van Poll. iii de Tweede Kumor der Staten -Oeneraal: „Niiniena
.de katholieke fractie' In deze Kamer verklaar ik, dat «i| ons op
dit hi8toriw!h ogenblik volkomen en Kouder enis voorbehoud
achter de regerini? nnharen, als üij weigert met Soekarno en de
zijnen in enige benprekitig of onderhandeling te treden. Ik zou de
regering, fndten ch voorzover dit nodig mocht zijn, wtllen toe-
roepen: wankel niet In deüt» houdinjr. Ken valk w eMi ret/crinu,
die. irr/nkrfort en (Hirsclvn in de wrdf.'litfi-titj fan hun flnidflijk rcvht,
berintfrp litli in de rln^iiluvut t>oi>r de nnjer



Ambonees op zyn economische zwakb.eid, daarbij
vergetende wie de schuld droeg aan deze zwakheid,
door Ambon honderden jaren aaneen, generatie na
generatie, te ontdoen van haar sterkste en gezondste
landskinderen; zij vergat ook, dat de Zuid-Molukken
geen economische, doch alleen een politieke onafhanke-
lykheid wensten. Zij wees de Ambonees op zijn poli-
tieke geringheid, terwijl zy tezelfdertijd ten nauwste
en op voet van volkomen staatkundige gelijkheid
samenwerkte met de staat Luxemburg, slechts twee-
honderdnegentigdnizend zielen tellende tegenover de
Zuid-Molukken een vol millioeu, en met een grondge-
bied, dat wellicht slechts het twintigste deel beslaat
van het oppervlak van de Zuid-Molukken.

En terwijl aldus de Nederlandse regering met haar
rechterhand de Zuid-Molukken vermaningen en ver-
wyten toeslingerde, strekte zy-(niet achter de ru$, doch
onbeschaamd vrij-uit) de linkerhand om de Djocjase
republiek (mede-ondertekenaar van het waardeloze
vod, dat Overgangsovereenkomst heette) de machts-
middelen over te dragen, waarmee de rebelse Ambo-
nees kon worden vermoord.

En Nederland doofde het laatste licht in de vuur-
toren en liet de nacht over Ambon komen.

Nood
Langs alle kusten van de eilanden der Zuid-Moluk-

ken waakten de kleine groepen gewapenden tegen in-
filtraties, want rondom lagen de schepea van de
Diocjase republiek als hongerige wolven rond de
schaapskooi.

De infiltraties kwamen, in de donkere nacht en in
onhoorbare prauwen, onopvallende mannen in 's lands
klederdracht, zy brachten honderd handgranaten en
duizend beloften naar de kustnegoryen. Hun lijken
bewezen, hoe fataal zy zich misrèkenden in de volks-
wil. De kusten der Zuid-Molukken bleven ongenaak-
baar. ,

Toch sloop één duister wezen ongezien door de
blokkade en tot achter de waakzame maar summiere
gordel van kustpatrouilles: de nood. Wellicht had
deze worger op de andere eilanden minder mogelyk-
heden, maar op Ambon (leeggebloed en onbewerkt
door drie en een halve eeuw van Nederlandse be-
langen) kreeg hij zijn kans. Wel werd er dag aan dag
sago geklopt in de bossen en in de zeeën gevist, maar
het dekte de behoefte niet.1) Er moest worden aan-
gevoerd van de andere eilanden. Medio Juni hield een
Djocjase korvet een orembaai aan, die met twintig ton
sago op weg was naar Ambon. De bemanning werd als
ratten verzopen en zo gebeurde het met de beman-
ningen van alle orembaais, die probeerden Ambon te
fourageren. En nóg een vijand sloeg toe, ditmaal niet
langzaam en ongezien, maar onverwacht en -zonder
genade. In de Bandazee ontworstelde een schrikkelijke
eruptie zich aan de ingewanden van de aarde, de
koraaltuinen beefden en een hoge, woeste vloedgolf
holde teugelloos van west naar oost, werd in de bin-
nenbaai van Ambon tot een vernietigende kracht
samengeperst en stortte zich op de kust: in één klap
werden negorijen als Galala en Halong opgetild en
vermorzeld.

Toen hield de nood zich niet langer schuil. Hij stond
reusachtig en onafwendbaar op over Ambon. Een
nijpende hongersnood waarde door de negoryen, de
natuurramp vrat schrokkerig van de kleine voorraad
medicijnen en verbandmiddelen. Ambon kreeg de tijd
niet, zich te herstellen van deze schok. Op, 20 Juni
verscheen een oorlogsbodem voor de kust by de negorij
Toelehoe, de Australische vlag helder 'en opzichtig in
de mast. Juichend liep de bevolking uit en bleef
juichend en armzwaaiend te hoop staan, tot de eerste
rookpluimen grauw en verraderlijk uit de kanonlopen

waaiden. Er vielen vele slachtoffers, de uegorij
brandde als een fakkel, radeloos van onmacht moest
de kleine militaire bezetting, die niet over geschut
beschikte, toezien. De volgende ochtend keerde het
schip terug voor een herhaald bombardement, onder
meer veranderden de moskee en het hospitaaltje
in brandende puinhopen, van de kust af hoorde men
het/honend gejuich op het schip.

cBewust van de ontzaglijke nood, die het eiland
Ambon teisterde, wendde de vertegenwoordiger der
Zuid-Molukken zich tot het Nederlandse en het Inter-
nationale Rode Kruis. Het Nederlandse Rode Kruis
deed zwakke pogingen by de Djocjase regering om
toestemming te verkrijgen tot het brengen van levens-
middelen en medicijnen naar de geteisterde gebieden,
doch het liet zich weer wegsturen met vage beloften.
Het Internationale Rode Kruis bereikte hetzelfde
resultaat; het wendde zich.tot Djocja, doch kreeg tot
antwoord, dat het Indonesische Rode Kruis zelf voor
Ambon zou „zorgen" en dat inmenging van-het Inter-
nationale Rode Kruis onnodig (ongewenst) was.
De vertegenwoordiger der Zuid-Molukken, bijgestaan
door een Nederlands volksgeweten, legde het gebeuren
voor by de Nederlandse Vereniging voor Internatio-
naal Recht te Rotterdam. Deze sprak zich op 24 Juni
duidelyk eu onomwonden uit: „dat de Republiek
Zuid-Molukken het recht had de onafhankelijkheid
uit te roepen en gerechtigd ïs die onafhankelijkheid
tegenover 'iedereen te handhaven, ten einde haar be-
voegdheid krachtens artikel 2 der Overgangsovereen-
komst te verwezenlijken om met de Verenigde Staten
van Indonesië en het Koninkrijk der Nederlanden te
onderhandelen omtrent een speciale verhouding tot
die beide staten." :

loerder
Met deze conclusie deed de vertegenwoordiger der

Zuid-Molukken nogmaals • vertwijfelde pogingen, om
het geweten van de Nederlandse regering te outdoeu
van het vuil van party- en economische belangen.

De herder echter, bewapend om zijn kudde te be-
schermen tegen de wolven, keerde de schaapskooi on-
verschillig de rug toe en spoedde zich naar de borrel-
tafel, waar hij met alle herders uit de omgeving praten
moest over de verplichtingen van de vrye, democra-
tische wereld ten aanzien van rechten en vrijheden.
Het radeloos gekerm uit de eigen schaapskooi, waar
de wolven binnendrongen, wilde hij niet horen, want
hij had zoveel te praten. Maar toen een andere herder
opstond, een grote en machtige, -die veel sigaretten en
veel borrels had weg te geven en uitriep dat zijn
schaapskooi overvallen werd door de wolven, sprong
de slechte, de rampzalige herder overeind en nog vóór
de anderen riep hij uit, dat hij direct zyn hond sturen
zou, om de schaapskooi van de grote en machtige te
helpen beschermen.

De Ambonees zag hunkerend naar de schaduw van
een Nederlands Oorlogsschip, dat aan de horizon voor r
bij ylde op weg naar de Koreaanse wateren.

Strijdl

') De beschikbare rust op Ambon werd ter beschikking gesteld
van de Nederlanders, die verkozen hadden te blijven. („ZJj zijn
geen sa.?o ffowvnd.")

Op 4 Augustus ging groot gejuich door de hoofdstad
Ambon. Uit de wolken was een vliegtuig gedoken, een
B-25 bommenwerper, die laag over de huizen kwam,
zodat de mensen konden zien — en hun paniek sloeg
om in dolle vreugde — hoe onder aan de vleugels de drie
vertrouwde kleuren waren aangebracht. Het volk
vulde de straten, het haalde zakdoeken en tafel- en
beddelakens om te wuiven, velen schreiden van ont-
roering. Toen joeg een tweede vliegtuig uit de wolken
aan en uit alle boordwapens maaide het dodelijke vuur
over. de stampvolle straten. Langs de kusten kwamen
telkens de grijze schepen van oorlog ongehinderd
naderbij. Langs de steile heuvels en door dé ravynen
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'•<>>.de' de donkere galm van het scheepsgesehut, de
uiterst-kwetsbare negornen bedelvend onder brancl-
granaten en shrapnells. De soldaten gaven zich. voor
wat Zij waard waren, de radeloosheid van hun onmacht
zocht zich een uitweg in dolle improvisaties: daar,
waar een weg langs de kust voerde, raasde b\ de

• nadering der Djocjase korvetten een jeep aan met
daarin gemonteerd een zware mortier, waarmee
schepen, die té dicht onder de kust kwamen, ouder
yuuf werden genomen, Soms bemanden z\ met enke-
lingen, bewapend met mortieren en machinegeweren,
een kolé-kolé en beslopen in de avondschemer een
korvet ; zo wisten z\ de korvet Hang-Tua, het vlagge-
schip van de Djocjase republiek, wond te schieten
boven de waterlijn. De korvet scheurde zich in een
dolle ontvluchtingspoging, -daarbü uit alle wapens
vurend, de kiel open aan een koraalrif en moest uit de
blokkadegordel worden genomen voor reparaties in
Soerabaja. Maar de strijd was te ongelijk. Tegen de
gepantserde en zwaar-bewaperïde -korvetten van
Djocja vermocht het tomeloze verzet der trage en
houten scheepjes weinig te beginnen, zij werden, het
één na het ander, in de grond geboord, maar vóór zij
kapotgeschoten in -dé diepte verdwenen, schudden de
Ambonse soldaten het „Mena Moeria!" van hun ge-
balde vuist naar 'de rood -witte vlag.

In de noodhospitalen in de bergen, waarheen de
bevolking was geëvacueerd, waren g^eii medici en was
geen voldoende verplegend personeel. Het verband-
materiaal werd doorlopend uitgewassen in kokend
water voor niènw gebruik. Talloze.n konden niet ge-
holpen worden door gebrek aan geneesmiddelen.
Dyseuterie, oedeem en tropische zweren teisterden het
volk. Ten tweeden male, zo kort opeen, doorleed
Ambon de oorlogsverschrikkingen va.il hongersnood
en nameloze ellende. De eerste-keer wist het volk zich
echter niet alleeii te staan en achter alle pijn en leed
stond het geloof "in de herrijzenis van Nederland en
het' vertrouwen in de laatste -overwinning. Thans
echter wist, liet aich verbnsteread duideljjk alleen
gelaten, zijn geloof in Nederland verraden en het
vertrouwen miskend. Het had alleen zyn geloof nog

„in de rechtvaardigheid van een almachtige God, die
geen rekening hoefde te houden met internationale
bemoeiingen en met partij -politieke pf economische
belangen. En verder vocht het zich liever dood dan
de komende generaties over te leveren aan het
Javaanse despotisme.

Djocja trof voorbereidingen voor de bezetting, van
de andere eilanden, ten einde daar aanvalsbasas 'in te
richten voor de beslissende stoot tegen het hart van
de Jduid-Molukken en de zetel der regering : het eilandje
Ambon. Troepencontingenten van tienduizenden wa-
ren. daartoe vrijgemaakt uit andere gebieden. Nóg
had Djocja door hét gebrek aan. scheepsruiinte niets
kunnen beginnen, ware -het niet, dat de Koninklijke
Paketvaart Maatschappij (een Nederlandse maat-
schapp^) bereid werd gevonden, deze troepen, hun
gepantserde voertuigen, hun geschut en zware infan-
terie-wapeus over te brengen. De Nederlandse
scheepsofficiereiH die protesteerden tegen zulk een
flagrante Judaspractijk, werden door hun (Neder -
landsel directie geprest. En dit werd de verraderlijke
dolkstoot in de onbeschermde rug van de Ambonees :
terwijl de kusten in de baai tyj Piroe, in het zuid-'
westen van het moeder-eiland Ceram en bij Namlea
op het eilandje Boeroe met scheepsgeschut stórmrijp
werden gebombardeerd, voeren de K.P.M.-schepen
tot dicht onder de wal en zetten hun sloepen, bemand
met Djocja-troepen, overboord. De Zuid-Molukse
bezettingen van enkele tientallen soldaten legden een
gordijn van vuur en lood voor de kusten, maar het
munitietekort voorkwam, dat de invasie totaal ver-
brijzeld werd. Telkens en telkens kwamen nieuwe
golven van landingsvaartuigen aanzetten, zij voeren
door de poorten van de hel eii eindelyk wisten zij,
over de vele dode.a.en gewonden heen, de wal te be,v
reiken. De Molukse troepen Brokken zich terug naar
het binnenland en de invasie-soldaten legden smalle,

zwaar-verded^gde bruggenhoofden langs de kusten.
%Tauaf die eerste avond waarde het spook• van" de

trucrilla rond hun stellingen. Dé patrouillels, die zij ter
verkenning uitstuurden, kwamen gedecimeerd en ge-
demoraliseerd terug: de bossen en bergen waren be-
zeten van een gewelddadige en onhoorbare dood. Toen
trokken de Javaanse troepen .zich terug in hun stel-
lingen en kwamen er niet meer uit, in de donkere
nachten hoorden zy de hoge, barbaarse schreeuw van
de Alfoer en z\ kropen doodsbang en huiverend
opeen, de nachten waren behekst en de dagen ondraag-
lijk van moedeloosheid en voorgevoelens. Zy wreek-
ten hun worgend gevoel van minderwaardigheid en
angst op de bevolking. Wanneer zg, om zich ruimte te
verschaffen, tot een massa-aanval overgingen tegen
zwijgende kusten, dreven zjj vrouwen en kinderen
voor zich uit; wanneer dezen beweging in de struiken
voor zich N zagen schreeuwden z(j: „Schiet .maar!
Schiet ons dood, maar hen achter ons daarbij!" Aan
hun verzoek werd voldaan. '

Het geweten van Kerk en recht
Terwyl de dood, de honger en de ziekten rond-

gingen in de Zuid-Mohikken, werd een beroep gedaan
op het geweten van de Christelföke Kerk. Op 24
Aug_ustus verklaarde de International Council of
Christian Churches te G-enève het zelfbeschikkings-
recht voor de Zuid-Molukken wettelijk bewezen. Zij
deed een dringend beroep op de Security Council en de
Commissie voor Indonesië van de Verenigde Naties,
om het geschil objectief te beoordelen, de Djocja-
republiekien halt a '̂te dwh'gen in zijn imperialistische
daden en zorg te dragen TOOI ogenblikkelijke hulpver-
lening aan de geteisterde gebietï«m.

Deze stem van net Christelijk geweten werd ge-
smoord vni het beursgepraat achter gesloten deuren.

De Republiek der Zuid-Molukken deed in Neder-
land dé directie van .de Koninklijke l'aketvaart
Maatschappij een proces aan, omdat zy zich als civiele
buitenstaander daadwerkelijk gemoeid had in een
gewapend geschil tussen tweeyepublieken. De K.P.M.-
verdediging baseerde de bemoeienis op de bewering,
dat het hier een interne Indonesische kwestie betrof,
daar de Kepubliek der Zuid-Molukken internationaal
noch door Nederland erkend was. De uitspraak van
de Amsterdamse rechter liet aan duidelijkheid niets
te wensen over: deze basis werd ontzekerd door ver-
wijzing naar de Nederlandse garanties ten aanzien
van bet zelfbeschikkingsrecht en de K.P.M, werd ver-
oordeeld tot het betalen van een boete voor elke vol-
gende daad van hulpverlening aan de Djocjase
invasietroepen.

Het onafhankelijke recht, sterkste pijler van de
Nederlandse rechtsstaat, had geoordeeld, maar de
directie van de K.P.M. ging in hoger beroep.

Op de bruggenhoofden by Piroe en Namlea beieid-
den de Djocjase,invasietroepen zich voor op do mavS-
sale stoot tegen het eiland Ambon. De -maritieme
macht bombardeerde telkens opniöuw de smalle land-
eiigte van Paso, vliegtuigen mitraüleerden de nego-
rijen en de hoofdstad.

Als landingspunt was aangewezen de noordooste-
lijke kust. Het gebied werd stormrjjp gebombardeerd
en op 28 September brachten drie K.r'.M.-schepen
(de „Waiweraug", de „Waikelp" en de „Waingapoe")
de stoottroepen uit Ceram en Boeroe aan. In landings-
vaartuigen bestormden deze de negorij Toelehoe, die
door ongeveer twintig man Ambonse troepen ver-
dedigd werd. Tot driemaal toe werden de aanvallen
opgevangen in een moordend vuur, toen dwong mu'-
nitiegebrek de verdedigers tot terugtrekken. Opge-
houden door wanhopige vertragingsgeveebteiï, breid-
den de Djocjase troepen huti bruggenhoofd uit langs
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de kust. In ononderbroken stroom brachten de lan-
dingsboten soldaten, gepantserde voertuigen en zware
wapens aan. Zij overspoelden, voorafgegaan dopr
Ambonse vrouwen en kinderen, kustnegorijen als
Soelie en bereikten na harde gevechten de laudengte
van Paso, waar de Ambonse troepen een verdedigings-
linie van twee kilometer diepte hadden opgeworpen.
Zg beukten de stellingen met hun geschut en be-
proefden herhaalde stormlopen, geieid door pantser-
wagens en carriers, doch zy liepen zich te pletter tegen
de furieuze bezetenheid van eeii handvol Ambonezen,
Hun omsingeling&troepen werden in het beboste
heuvelland opgevangen en in de. pan gehakt, in de
nachten drongen kleine groepen guerilla's tot achter
hun linies en richtten er geluidloze bloedbaden aan.
Zienderogen slonk de hoofdmacht tot een hysterisch
beangst restant. Doch Djocja beschikte over een
schier onuitputtelijk reservoir van mensenmateriaaL
De bevelhebber der invasietroepen, de kolonel Kawi-
larang, zette alles op alles. Niet slechts liet- hij van
buiten steeds nieuwe troepen en zwaarder geyechts-
materiaal aanvoeren, doch hy onttrok grote contingen-
ten aan de bezettingslegers van Cerarn en Boeroe, ver-
zamelde ze op z\jn bruggenhoofd en bereidde de aanval
voor op de hoofdstad Ambon, nog geen twaalf kilo-
meter ten westen van het Paso-front.

De Molukse troepen pp Oeram en Boeroe, bijgestaan
door de onzichtbare Alfoerse doder» uit het bergland,
omsingelden de restanten van de bezettingslegers, over-
rompelden hun vooruitgeschoven posten en deukten
de bruggenhoofd«n zo, zeer in, dat aanzienlijke kust-
stroken weer werden prijsgegeven en de Diocja-troepen
zich nog slechts concentreerden op smalle en zwaar-
verdedigde punten, waar zy zich niet meer buiten
waagden.

Gerechtshof een uitnemende beslissing inzake het
bestaan van de Zuid-Molukse Republiek en de recht-
vaardigheid van de uitoefening van het zelfbeschik-
kingsrecht.

een telegram
Thans enigermate er van overtuigd, dat het de Ambo-

nees bittere ernst was en dat geen overreding hem er
meer toe brengen kon, zich willoos over te leveren aan
het Djocjaee imperialisme, deed de Nederlandse rege-
ring een laatste, wringende poging om de schyn van
verantwoordingsbewustheid op te houden: op 2 Oc-
tober richtte z\], middels een telegram van haar mi-
nister'president aan de minister'presideut van Indo-
nesië, een oproep aan de Djocjase eenheidsstaat om de
strijd tegen Ambon te staken: „Het Nederlandse volk
gevoelt zwaar de verantwoordelijkheid voor 'het
feit, dat het door de overdracht van de souvereiniteit
de zorg voor het welzgn van de Ambonese bevolking
uit handen heeft gegeven." Dit was een niet mis te
verstaan woord. In Nederland hielden zich tienduizen-
den (ex-KNTL- en KL-soldaten, artsen en verpleeg-
ster») gereed om onmiddellijk spontaan gehoor te
geven aan de eerste oproep van de Nederlandse rege-
ring tot daadwerkelijke steunverlening aan de Repu-
bliek ,der Zuid-Molukken; het Nederlandse volk had
reeds een fortuin bijeengebracht voor geneesmiddelen
en nöodzakeiyke levensmiddelen die zó overgebracht
"zouden kunnen worden. Terzelfdertyd greep in Indo-
nesië <le angst naar de strot van de Nederlandse ge-
meenschap, die reeds zo vaak da gevolgen van een
J?ederlauds verzet tegen de Djocjase willekeur aan den
Hjve had ondervonden.

Doch het- Indonesische antwoord kwam, een on-
vriendelijk antwoord, ten dele een verbazing en ten
anderen dele een bedekt dreigement. Toen werd er geeu
woord meer in Den Haag gehoord, want de Nederland-
se regering, geschrokken van eigen initiatief en boos
aangezien door de belanghebbenden in Nederlandse
kapitaalsinvesteringen in' Indonesië, had haastig
reeds de rug omgewend en bereidde zich voor om
haar belofte, ook nog Harer Majesteits Tjerk Hiddes
over te dragen aan de Djocjawe eenheidsstaat, te con-
cretiseren. -

Er was in Indonesië géén opluchting onder de Neder-
landse gemeenschap. En in Nederland gaf het Hoge

StrijdlII
Reeds in de eerste dagen van de strijd aati het

vierhonderd nieter bredve Paso-front maakten de
Amhonse troepen het krijgsplan van de kolonel Kawi-
larang buit. De overrompeling van Ambori zou een
week in beslag nemen.

Deze stryd aan het Paso-front alleen duurde reeds
langer dan een maand. Zij kostte de invasietroepen zo
ontstellende verliezen, dat de bevelhebber de door-
braak naar de hoofdstad Ambon uitstelde tot de komst
van eskadrons pantserwapens, zwaarder geschut en
vlauimenwerpers. Intussen wejrd de stad Ambon
schier dag aan dag gebombardeerd door korvette.n en
door vliegtuigen gemitrailleerd. Met handvnurwapens
baalden ae Ambonse soldaten een laag-overvliegeude
Mitchell-bommenwerper .omlaag. Het munitiegebrek
werd echter niet voldoende gecompenseerd door de
veroveringen op de inyasietroepen, de sojdaten
hongerden en zij raakten uitgeput door de harde strijd,
die Tien geheel opeiste en dié geen dag of uur van
fespjjt gunde aan de handvol geradbraakten. En in-
tussen brachten landingsvaartuigen steeds nieuwe
duizenden manschappen aan en materiaal, het groeide
uit tot een schrikkelijke overmacht, die onhoudbaar en
fataal op de oververmoeide verdedigingsgordel van
Paso beukte.

Toen kwam, op grootscheepse wijze, de rechtstreekse
aanval tegen de hoofdstad Ambon, Een ononderbro-
ken stroom pantserwagens en carriers brak achter
een loeiend scherm van vlammeuwerpers door hetx
Paso-front, daarachter golfde een woedende zee van
bajonetten. Blindelings wierp de Ambonse soldaat
zich op de noodlottige vloedgolf, hij schoot de ge-
weerloop gloeiend heet tot de laatste patroon en ge-
bruikte daarna bajonet en klewang, hij ging de pant-
serwagens te üjï met trossen handgranaten en be-
sprong de open carriers; een Japanse tank-officier,
commandant van de jjanttserspits, werd door een
ongewapende jongen uit zijn voertuig gesleurd en
stierf een radicale dood met zyn keel tussen diens
tanden. Terzelfdertij-d landden grote troepenoontin-
genten bij de hoofdstad Ambon, waar nauwelijks nog
de smookwalm van een intensief bombardemept was
verwaaid. Een invasiegroep, die bjj Batoe.Merah
landde, werd opgevangen door een tiental soldaten, die
toevallig in fwee trucks voorbij kwanien op weg naar
het Paso-frout. Het was een rampzalig overschot, dat
ten slotte nog aan boord van de kustvaarder wist terug
te vluchten. Djocjase vliegtuigen wierpen tweehon-
derdvijftig parachutisten af boven de stad, geen die
dit overleefde. En intussen bestormden de landings-
vaartuigjes over een breed front de stad. Toen de ver-
dedigers ten slotte door munitiegebrek noodgedwongen
het vuren staakten, konden de honderden, soldaten
landen en achter hen brachten de landingsvaartuigen
geschut en zware infanteriewapens aan. Terwijl de
hoofdmacht van de Molukse troepen leeggeschoten
terugweek naaf de beboste heuvels, bleef een kleine
groep radicalen in de Stad achter en verborg zich in de
onderaardse gangen van het geruïneerde fort Victoria.
Toen dé avond van die eerste invasiedag uit de be-
'smookte hemel daalde, was de Djocjase pantser-
colonne moeizaam op weg naar het bruggenhoQfd, dat
door de invaaietroepen bezet was. In die nacht kropen
de verborgene!) uit de onderaardse gangen van het
fort te voorschijn. In een hijgend man-te^en-man-
gevecht likwideerden zij de gehele bezetting van het
fort, ruim driehonderd man sterk. En de hele nacht
knalde het rusteloos langs de stadsranden, de ver-
liezen van de invasiegroepen waren zo groot, dat de
commandant gedwongen was ter plaatse te blijven.

Tenslotte braken de gepantserde eenheden door en
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bestormden ook van de oöstzyde de rokende puin-
hopen van de stad Ambon.

Over het eilandje woei de schrikkelijke geur van
vele onbegraven doden.

Vbost
Nauwelijks was de rood-witte vlag op -fort Victoria

gehesen, cf de Djocjase bulletins verkondigden de
buitenwereld, dat de actie tegen de opstandige Am-
bonezen ten einde was en nog slechts een kwestie van
enkele opruimingen in het ^binnenland. Djocja had
terecht haast met de publicatie. De affaire Zuid-
Molukken was op de een of andere manier tóch tot de
Veiligheidsraad doorgedrongen. De toenmalige voor-
zitter, Warren Austin, Meld echter /Ie gegevens
achterwege tot de laatste dag van zijn voorzitterschap,
toen achterhouding vaa de rapporten pnniogehj k
was geworden. Men nam toen zelfs de moeite niet, de
zaak nog op de agenda te plaatsen. Er kwam géén
commentaar van de Nederlandse vertegenwoordiging.

In Nederland ontwikkelde de situatie zich in andere
richting. De Ambouse vertegenwoordiging, eindelijk
zich helder bewust van de onwil van de Nederlandse
regering om haar garanties ten opzichte van de Zuid-
Molukken na te komen, trachtte tenminste de levens
van ruim twaalfduizend Ambonezen op Java te red-
den. Het- KNIL was, ontbonden. De in Indonesië ge-
démobiliseerden hadden het recht op terugzending
naar een door henzelf te bepalen gebied, gelegen bin-
nen de grenzen van het voormalige Nederlands- Oost-
Indië. De Nederlandse legerleiding, destijds fataal-
traag in de uitvoering van dit, door de Nederlandse
regering gegarandeerde recht, had een vierduizendtal
Ambonse militairen (velen ontwapend), met hun
gezinnen verzameld in enkele kampen op Java. Deze
militairen hadden zich : eenstemmig" verklaard voor
terugzending naa,r dat deel der Zuid^Molukken, dat
niet bezet was door de Djocjase troepen. De Neder-
landse regering had echter subtieler verantwoordingen
en verplichtingen aan.de republiek Indonesië, z\ had
daarnevens zich te houden aan een party -programma,
dat hameren bleef op de repatriëring van de paar
duizend KL-militairen, die op Java waren achterge-
laten ter beveiliging van de Ambonse kampen. Daar-
om weigerde zij te luisteren naar het uitdrukkelijke
verzoek van de Ambonse militairen en zij bepleitte
demobilisatie op Java of terugzending naar dat deel
der Zuid-Mólukken, dat door Djocja iuu worden aan-
gewezen. Zij werd wrevelig bg de halsstarrige weige-
ring van haar vroegere soldaten om zich zonder méér
over te leveren aan de willekeur van de Indonesische
machthebbers. Zij pleitte, overreedde, bezwoer,
smeekte en dreigde, maar -de Ambonees (schaap op
weg naar de slachtbarik) wenste persoonlek te beslissen
of h\ zyn keel al dan niet vrijwillig zou ontbloten voor
het slagersmes. Hij zwoer (en een Ambonees zweert
slechts eenmaal), dat hy zijn gezin en zichzelf van het
leven zou beroven, wanneer de Nederlandse regering
hem dwingen zou zich ongewapend over te leveren
aan de- Djocjase imperialisten. Voor de levens van
deze twaalfduizend -vocht dé Zuid-Molukse vertegen-
woordiging in Nederland. Ambonse militaire woord-
voerders dagvaardden de Staat der Nederlanden in
kort geding voor de rechtbank, toen deze aankondigde
dat bij er toch toe zou overgaan, de Ambonse mili-
tairen en hun gezinnen te vervoeren naar Ambon. De
zaak zou op 16 December voorkomen. Op 4 December '
werd de dagvaarding uitgebracht. Op 6 December,
des ochtends vroeg, werd de Ambonse woordvoerder
b\ zijn militaire chef (een Nederlandse generaal) ont-
boden, di* hem namens de Minister van Oorlog mede-
deelde» dat hij met nog een lid van de militaire dele-
gatie de volgende ochtend zou worden teruggestuurd
naar Indonesië, De president van de rechtbank werd
door de advocaat van de militaire delegatie direct
ingelicht over deze onverwachte en bevreemdende
beslissing, waarop de president het geding bepaalde

op dezelfde dag, te vier uur in de middag. De chef
der militaire woordvoerders werd hiervan op de hoogte
gebracht. Toen tegen kwart voor een nog geen
intrekking van de gegeven order tot terugkeer naar
Indonesië was gekomen, werd om kwart over een
de dagvaarding uitgebracht. Te drie uur werd de
advocaat van de Ambonse woordvoerders door de
advocaat van de Staat der Nederlanden telefonisch
ingelicht omtrent de toestemming, die aan de woord-
voerders was verleend tot het blijven in Nederland,
„zulks om redenen buiten de dagvaarding gelegen."
Even voor de zitting pp 16 December werden de
woordvoerders opgeschrikt door een wanhoopsbericht
uit de Ambonse kampen op Java: de 18e a.s. vertrekt
een schip met Ambonse gedeinobiliseerden van Java,
ze zjjn ertoe geprest.

Op 16 December behandelde de Haagse arrondisse-
mentsrechtbank 'de zaak. In afwachting van de uit-
spraak, die op 21 December zou volgen, gelastte de
president van de rechtbank de Nederlandse regering
de status quo te handhaven en geen Ambonezen te
verschepen.

Op 18 December verliet desondanks een schip met
Ambonse militairen en hun gezinnen Java. De Minister
van Oorlog beriep zich op een telegram, dat ont-
vangen zou sHn van Ambonse woordvoerders op
Java, die •uitdrukkemk verklaarden, dat de ver-
scheepten vrijwillig waren gegaan. De vertegenwoor-
diging in Nederland telefoneerde naar Java om nadere
gegevens, het antwoord luidde: „Dat is de grootste
leugen, die er ooit op aarde heeft bestaan. Er is nooit
zo'n telegram door ons verzonden. Het is onzin, dat
de jongens het besluit hebben genomen om naar Ambon
te worden afgevoerd."

Op 21 December deed de president van de Haagse
arrondissementsrechtbank uitspraak in de zaak
Ambonse militairen contra de Staat der Nederlanden.
In het vonnis werd de Staat der Nederlanden de
afvloeiing en wegvoering verboden van ex-KNIL-mili-
tairen en hun gezinnen op JaVa naar Ambon of naar
een ander door de republiek Indonesië bezet of be-
heerst gebied, zonder toestemming van de betrok-ke*
neu. Een dwangsom van één millioen gulden werd
geëist' voor elk schip, dat toch met deze militairen
naar de genoemde gebieden zou vertrekken zonder
dat tevoren uitdrukkelijk verzekerd was, dat dit
transport geschiedde overeenkomstig de keuze der
militairen en hun gezinnen.

Dit woord was klaar en duidelijk. Verwacht mocht
wor'den, dat de Nederlandse regering, verdedigster
van de meest-essentiële voorwaarden voor het bestaan

• van een rechtsorde,- zich dit ondubieuze vonnis van
een harer onafhankelijke rechters tot haar richtlijn zou
nemen. Het recht, de burger van een rechtsstaat ge-
geven, om in hoger beroep tegen een uitspraak van
een rechter te appelleren, zou, indien to'egepast door
de regering van die rechtsstaat, het karakter krijgen
van openlijk wantrouwen tegen de rechterlijke macht.
Desondanks ging de Nederlandse regering tegen deze
uitspraak in hoger beroep.

In Januari werd de zaak nogmaals in den brede be-
handeld voor het Haagse Gerechtshof, andermaal met
hetzelfde resultaat. Toen wierp de Nederlandse rege-
ring, zich beroepende op overmacht, het recht van
cassatie op b\ de Hoge Baad.

Doch dé aandacht was op deze twaalfduizend
Ambonse mensenlevens gevestigd. Tenslotte besloot
de Nederlandse regering de Ambonse KNIL-militairen
tijdelijk het asylrecht in Nederland te verlenen, zo
dezen de wens daartoe te kennen gaven.

Mena Moeria!
Op het eiland Ambon houden de Djocja-troepen

een smalle kuststrook en de hoofdstad bezet. Hun ver-
bindingswegen zyn levensgevaarlijk. Een diepe neer-
slachtigheid hangt als een loodzware, donkere deken
over dit bruggenhoofd. De patrouilles, die er overdag
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op uit worden gezonden, wagen zich ternauwernood
in de buitenwijken. Hun angst en kommer liggen inge-
klemd tussen de groene, zwijgende heuvels, die ge-
voelloos van haat heerzien op de rood-witte vlag. De
enkelingen van de bevolking, die achterbleven, spoe-
den zich zwijgend en nors door de verlaten en ver-
woeste straten.

De Zuid-Molukse regering is uitgeweken naar Ceram.
Daar is nog slechts een zeer smal bruggenhoofd bij
Piroe iu handen van de Djocja-troepen. Deze z\jn
nooit gewend geraakt aan de hoge, schrille schreeuw
van de berg-Alfoer; die schreeuw legt in één ongena-
dige ruk aUe zenuwen van de bezetting bloot. Géén
der patrouilles dringt meer het bergland binnen.
Ergens bij het begin dier smalle bergpaden, modde-
rige tunnels in het groen van de bossen, hangen als
een zwijgende waarschuwing de naakte skeletten van
hen, die maanden geleden hier als eersten patrouilleer-
den en die récht in een geluidloze p\jl liepen. En op
Boeroe is het zo, en elders op de eilanden, eenmaal
glimlachende bouq\ietteh in een aquamarynen zee,
doch thans zwijgzame, bespookte wildernissen ,vol
smart en nood en pyn.

Er is een Indonesische gouverneur aangesteld over
deze gebieden. Hij heeft reeds driemaal zijn residentie
verplaatst, want ruj weet niet waar hij de minste on-
veiligheid vinden kan. De man is een zenuwpatiënt
geworden met obsessies en afgèkloveu nagelranden,
slachtoffer van de stilte en de kille adem van haat, die
rond de bergen hangen. En de bergen omzomen zijn
hele leven. Hij stuurt dringende maar vruchteloze
telegrammen naar Djocja om aflossingen voor zijn ge-
demoraliseerde Javaanse troepen en om steeds nieuwe
versterkingen- Djocja zwjjgt. Djocja heeft z\jn troepen
nodig en in steeds grotere mate: in Noord- en Zuid-
Celebes, in Oost- en West-Java, in Zuid-Buinatra en in
Atjeh en overal elders. Niemand weet, wat en hoe het
einde zal zyn, de gouverneur vermoedt het alleen en
hij lijdt aan een ondraagüjk silap hati.

In de bergen zit, de Ambonees op een rolsteen van
een kristalheldere bergstroonïT uitziende over de vallei,
die in grijs-groen omlaagspringt naar de flauwe kust-
üju van de baai. De dunne mist sluiert over de beboste
heuvels. Een magere, pezige Ambonees als een wilde
boskat, de rode kain berang om de nek geknoopt, met
onverzorgde haren en waakzaahiheid in de ruglijn. Een
eenzame man. Ook hy weet niet wat en hoe het einde
zal zyn; zijn illusies en zijn verwachtingen, zijn ver-
trouwen en het geloof in zo heel veel zijn vermorzeld,
verguisd en teloorgegaan. Hem is niet veel gelaten,
maar wellicht is het voldoende.

Zyn kerken zün vernield, maar deze grote, kiHe
ruimte van hemel en beboste bergen is een oneindige
kathedraal, waarin hij zijn God te vinden weet. Zyn
eigen zoon stierf aan uet Pasd-front, maar zijn buur-
mans vrouw heeft gisteren juist een nieuw leven ge-
baard in het kraambed van bladeren in het nood-
bivak. Er zyn geen patronen meer voor zijn geweer,
maar de geduldige rolsteeu in de rivierbedding, houdt
zijn klewang doorlopend scherp.

Ja, het is niet veel, maar voor hem voldoende oiu te
zitten op een uitk^kpost, de rug gekromd in waak-
zaamheid.

, Het geluid van detonerend dynamiet is wegge-
dreund over de baai van Ambon. Het monument be-
zijden de ruïne van fort Victoria, voor de aloon-aloon,
is in duizend brokken uiteengeslagen; Er is geen mens,
die in staat zal zijn nog ooit de fragmenten van de
oude 'eed „Door de Eeuwen Trouw'' weer bijeen te
zoeken- uit het puin en de geschroeide aarde. Géén
Nederlandse garantie, géén Nederlandse belofte zal
deze fragmenten ook ooit weer duurzaam bijeen kun-,
nen houden. Dit is voorbij eu Coc| alleen weet, hoeveel
het de Ambonees gekost heeft voor het zó^ónherroepe-
hjk voorbij was.

Het is in tijden van onti-aglylte nood, wanneer
een volk zielenaakt tegenover de beslissing staat van
zijn toekomst'in knecbting of vrijheid te leven, dat
haar een levensdevies gegeven wordt om uit té' dragen
door alle storm en strijd. Nederland heeft in zulk een
rampzalige tijd een devies als strijdbanier ontvangen:
Ik zal handhaven. — Het is beter daarvan niet te
spreken in tijden als wij thans beleven, daarvoor is de
klank te waarachtig. Maar de historie heeft bewezen,
hóe hoog de nood eestegen moet zijn, voor xulli .een
devies tot een volk komt.

Ambon heeft zijn oud, offervaaïdig devies ver-
loren. Wat geen drie en een halve eeuw van strijd
en ontbering vermocht, noch de. Japanse beüls-
samoerai, bereikte Nederland met radicaal dynamiet.
Maar het dynamiet heeft méér gedaan: het heeft in
éóii vermorzelende klap do kluis van een eeuwenoude
volksherinnering opengebroken en daaruit is, fel en
bevryd, de» havik van een traditie omhoogseschoten,
récht en moedig de stormhemel van de toekomst
zoekend, en zijn schreeuw, gewrongen uit hot gescheur-
de hart, trilt over de bergen en bossen en zeeën en alle
pijn, allé radeloze nood en kommer ia daarin ge-
aineed tot een bliksemend awaard:

MENA MOER1A! Een voor allen, allen voor één!

*

Ambon betekent mist, nevel en sluier. Het eiland
heeft de. naam te danken aan de dunne nevel, die
doorlopend over de heuvels hangt.

Potongen: letterlijk: snijden, in de betekenis van
hoofd afhakken.

Marsosé, marsosé, 'tis terlaloe wnrgusé e1c.: populair
soldatenlied, oorspronkelijk van het befaamde korps
marechaussee, de mannen van de zogenaamde
„bloed vingers".
„O marechaussee, het is voor eens en altijd marechaus-

see, valt ei- een, dan vervangen hem tieji anderen,
wij z\jn eens en voor al marechaussee T'

Orembaai (aroembai): grotere roei-zeilprauw van de
Molukkeu.

Kolé-lcolé: kleine, van «en uitgeholde boomstam
vervaardigde prauw.

Kuin Iteranq: oorlogskleed, de rode halsdoek.
Sihfp li-ali: letterlijk: de vlucht van het hart, dat

is heimwee. .
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M E N A M O E R I A !

'alaupoen moesoeh datang berkeroemoen hendak meng-
hantjoerkan Negara kita, sehingga sebahagian wilajah Repoeblik
Maloekoe Selatan telah dapat didoedoekinja, perdjoeangan kita
tidak akan berkoerang- sedikitpoen dan akan tinggal berkobar-
kobar didalam dan dioear negeri sehingga serdadoe moesoeh
jang pengabisan meninggalkan tanah air kita atau dimoes-
nahkan.

Boekti jang njata bahwa perdjoeangan kita tidak dapat dipa-
tahkan ialah tjara pesan ini disampaikan kepada saudara-
saudara: diboeang dari oedara oleh penerbang-penerbang R.M.S.
Diloear Negeri, diseloeroeh doenia pedjoean-pedjoeang R.M.S.
telah tersebar, dan pasti waktoe akan tiba tentara moesoeh
akan diserang tjara besar-besaran, didarat, dilaoet dan dioedara
sehingga tanah air kita akan disoetjikan poela dari djedjak-
djedjak kaoem agresor Indonesia.

Ingatlah: Perdjoeangan mereboet kemerdekaan bangsa beloem
pernah dapat dipatahkan didoenia ini.

Pertetapkanlah hati dan perkoeatkanlah keinsjafan bahwa
tanah air kita pasti merdeka.

M E N A M O E R I A !

P. W. LOKOLLO

I. A. LEBELAUW

(Wakil-wakïl Pemerintah dïloear negeri)



Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in
te vullen).

O N A F G E D A A N

Afd./Sect.: Dat: Par.

Interne aanwijzingen A C D.

A C D. Dat.: Par.:

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

A
O g......C..O.....is....in....behand.eli.n.g...bij
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- Uw vraag van 7-5-51 - n° 106086/CBS/795.

De genaamde POT heeft, einde 1950, gevraagd
met WESTERLING in betrekking te komen; hetgeen verder
dan ook gebeurd is. :

In de laatste dagen van de maand Januari 1951
werd POT door VffiSTERLING aan de Belg SWEERTS voorgesteld.
WESTERLING zegde aan POT dat hij voortaan zijn onderrich-
tingen van SWEERTS zou ontvangen.

Y66r het vertrek van WESTERLING, laten deze en
POT in Antwerpen paspoorten en "military identity cards"
drukken. Zij zenden deze naar Nederland ter bestemming
van de vertegenwoordigers der R.M.S. behalve zekere pas-
poorten en 170 "military identity cards", die in België
blijven. Stempels worden ook vervaardigd. Een radiopost
(uitzender-ontvanger) wordt door SWEERTS in Limburg uit
Nederland ontvangen. Monsterrollen worden door POT op
het Consulaal? der Nederlanden ontvreemd om een schip toe
te laten naar Indonesië te varen.

Op 5 Mei 1951, komt POT bij de Rechterlijke
Politie en verklaart haar dat die zelfde avond andere
consoorten van de zaak WESTERLING kunnen aangetroffen
worden.

Ter gelegenheid van de aanhoudingen die daarc •
volgden van de genaamden NIENHUIS en SWEERTS, worden, in
de aktentas van POT, propaganda brochuren en landkaarten
gevonden. ,tj •?&-L\~*

/ _ ̂
POT en ËflflEERTS werden voor de Correctionele

Rechtbank te Antwerpen"vervolgd :

A.- a) voor vervalsing van :
lï de eerste : 11 paspoorten;

de tweede : 4 paspoorten;
2) valsheid in geschriften op documenten van de

R.A.G.;
3) valsheid van geschriften door de tweede in

hotelbriefjes;
4) voordragen van de naam AU UEHa door SWEERTS

bij de rechterlijke politie;
b) gebruik van vervalste stukken.

B.- Ontvreemden van paspoorten;

C.- Ontvreemden van stempels; l

D.- Wegneming van paspoorten en monsterboekjes;

E«- Dragen van valse namen:
de eerste : JANSSENS en BÜÏHEHCK;

. */ ...



2.-

de tweede : FORD - ROKKEN - SCHOUWMB1RG -
PIETERSEN - A

F.- Dragen van pistolen zonder toelating;

G,- Aanwerving van pistolen op onregelmatige wijze;

H.- In ontvangst nemen van radiopost met inbreuk op artikel
2 en 6, wet 14-5-1930, l, 2, 10, Koninklijk besluit
27-6-1930, Ministerieel besluit van 2-6-1947.

POï wordt veroordeeld :
- wegens feiten A. tot E. tot l jaar en 100 frs boete;
- wegens feit l* tot 100 frs boete;
het alle voorwaardelijk voor 5 jaar.

SWEERTS :
- wegens feiten A. B.C .E. tot l jaar + loo f r boete;
- wegens feiten F. en ü. tot l maand en 100 f r, boete.

Tengevolge van deze veroordeling werd POT
uit net Rijksgebied verwezen, namelijk langs de Franse
grens, welke hij verkozen had.

De 28e Augustus 1951.
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NOTA: - 28.6.1951.
Van: KA-RA
Aan: H-BVD
Onderwerp: SWEEHTS.

Caeymaex zegde mij toen ik hem in Londen sprak
toe, dat hij zou proberen van de Procureur des
Konings in Antwerpen het dossier gWEERTS in
handen te krijgen. In geval dit mocht gelukken,
zal hij mij telephonisch waarschuwen.
Het is dan zaak, dat ik terstond naar O's kantoor
ga om inzage van het dossier te nemen en daaruit
over te nemen, wat mij voor ons van "belang lijkt.

Mocht het C niet gelukken het dossier in handen
te krijgen, maar zou hem bijv, wel toegestaan
worden het dossier in te zien ten parkette van
de P.G., dan zou hij zelf daaruit die gegevens
putten, die naar zijn mening voor ons van belang
kunnen zijn.

C zal ons in elk geval van het verloop op de
hoogte houden.
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: No: 384.- G E H E I M.- 2? Juli 1951.-

Onderwerp;"Gegevens uit de Correspondentie
van WESTERLIKG".-

Bi.11agen J één,-

A A H j KA/RA.-

V A H i W.-,

-tfk*.flfrt#ti
y f

-»•(..(<••>««.•* . H tb r &•

Hierbijgaand moge ik U doen toekomen, een
lijst, vermeldende de namen en adressen van personen die met
WESTERLING correspondeerden.

De gegevens tot het samenstellen van deze lijst,
ontving ik gisteren - 26 dezer - ten burele van "Rival",
die echter zelf afwezig was, doch dé desbetreffende beschei-
den in een voor mij bestemde gesloten enveloppe had gereed
gelegd.

Zij zijn afkomstig uit de - in de door SWEERTS en
POT destijds te Brussel bewoonde kamer - gevonden en inbe-
slaggenomen correspondentie van WESTERLISG.-

Op mijn herhaald daartoe tot hem gericht verzoek,
verklaarde "Rival" zich twee weken geleden bereid, mij enige
bijzonderheden uit die - op de zaak-Sweerts-Pot betrekking
hebbende - inbeslaggenomen bescheiden, mede te delen, echter
onder uitdrukkelijke voorwaarde van absolutie geheimhouding
onzerzijds.

In verband met de afwezigheid van "Rival" was het
mij gisteren niet mogelijk meer inlichtingen te verkrijgen.

Volgende week - 2 Augustus a. s, « hoop ik andermaal
een bezoek aan "Rival" te brengen, bij welke gelegenheid ik
dan wederom zal trachten nadere bijzonderheden omtrent de
overige bij SWEERTS en POT inbe slaggenome n bescheiden van
hem te vernemen.

Het resultaat van dat onderhoud zal dan zo spoedig
mogelijk te Uwer kennis worden gebracht.-



KAMEN M ADRESSEN VAN PERSONEN

DIE MET WESTERLING CORRESPONDEERDE!!.-

Aanhanger van Westerling;
Is bereid aan zijn zijde
te strijden:

Aanhanger van Westerling

y
G.VAN MECHELEN. te AMSTERDAM. - Seiner
Til, s tamb . nr . 16J96- S.B. -26- V.B.-M.E.-

; ̂ * J . W . J . GSIJSEEIS , ex-parachutist, Veer-
straat. 10. te AMSTERDAM.

Biedt zijn dienst aan W. aan :̂'' J. TIMMERMANS. Hoofdstr.6, TER APEL. (Gr.)

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Bewonderaar van Westerling

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

s s SBroer WIERSMA. p/a Hotel Schaepkens-van
Sint Pi.it. VALKENBURG. (Holland ).-

VAH 't WOUD. Sophiastr.92 ROTTERDAM.

, Smedenstraat 47, DEVENTER.
voormalig l-11-R.I.-W.Brig.R.I.-Dec-Div.

r/tH.C.ALQPS, P.C.Hooftstr.98, AMSTERDAM.
gewezen SS-mau. -

^ Jacob VISSER f Kolkakkerweg 7, te EDE.-

tx*L»VAJjr VEULEN. Sloterkade 10, lehuis,
AMgTlfRDAM.

:.- M.DE BAS - Voorbij en Zonen - Engelumer-
str.44, te LEEUWARDER.-

:x*Schoenfabriek firma WOLFF - H.LEYTEN.
Stationsweg 35, te MEPPEL.-̂

;_^Miss Suoma WESTERLING. Lahti Kauppahstel-

:\ G.P,L.VÂ  DE NIEÜWE3JHUY3BH. Markkade 7,
te""BlSDA.- (dit is de af d. chef Ghem. Be-
drijven van de N.V.Hollandse Kunstzijde
Industrie te Breda). -(W. ).-

: n Peter SCHOLTEN. Bilderdijklaan 2, BAARN.

jx»Ernestine KÜBISCH. te WIEN.- I - Molker-
bastei

^ M . A . BOELE-SADIE . av.Eug.Plasky 147 te
' CB«) - tel.33.35.1?.-

:x«P.SÜZENAAR, Alma Padermastr.lO, LEEUWAR-
DEN.-



\

:/* Adriaan BHOELAHDER, Commandeurskade 42,
te MAASLAND. C sgt. o. v. w. -Korps Spec.
Troepen) . -

i A VERHAGEN. Loosdreehtseweg 128, HILVERSUM.

:/* ff.L.W.AUGKIM, ex.sgt.Knil,JP.Coenstraat,
9-bis . te UTRECHT. -

;̂ i Lucienne AUBERT, Irayenhoffstr.33, te
DEN HAAG.-

VAN * 1; WOUD, Sophiastr.92 ROTTERDAM.

\A N.M̂ . J^YAN DE PQBL, Violierenweg 34, te

• (B.): Rudy - ?? - Moat 1?8,

— 2 —

Bewonderaar van Westerling t A J.WQLFFA Jozef Israëlstraat 36-a, te

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

__ en-DE WILDT. Colombo l Ceylon.
Lt. Comdr .̂ BRQT^DGEEST van AMSTERDAM•-

Emil SAYITHDRANAYAGAM. 5 Mackinnon's Buil-
ding -Fort -~Ööïömb~o l Ceylon.

, Leeuwrikstraat,138-b, te

;AIJ.F.YAH DB̂ flffi, Hotel Métropole -te

;a J.M.J.THOMASSM. Hennewier str. 6, te

: iMlle Mathilda y.d.HEIPEH, c/o Mad.de
Barry - av.Friling 37, BRASSCHAAT.(B)

: A Diana TENGNAGEL. 8? Ch.de Haecht, te

:>IG.J.SWAHBORN. Prins Bernhardstr.7 te
GORLNCHEM. (Holland).-

j/f M.MEBTÜS, 14 rue de l'Yser Ans, te LIBGE.

: / Jo VAE LEEÜWEH, Singel 178, te YLISSIHGEj

i f ̂.WESTERLING, p/a Fam.Kannegieter, Bosb.
' ¥oussaintlaan 35, te HILVERSUM.

»> Guido RQSEEÜW, Vestingstr.̂ O ANTWERPEN
en 8£, Turnhoutsebaan, ANOTERPEl.



C

c

Vriend van Westerling

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

£ f Dr.S.VAN DER HARST. Oosteinde 189, te
* VQ"ORBURG. tel: 778028.-

,1 wi

:>(*Sam. KOPERBERG. ex-sergeant, Kamer 26,
Royal Hotel (plaatsnaam onbekend) (ver-
moedelijk Brussel). -

IW.H.M.COLSON. Weteringschans, 33, te
AMSTlRDAM.-

: iP.F.BOQN, Opname-centrum R. S. T, -Prin-
senbossen, huis Noj20 te GILZE (N.Br. ).-

; jYvonne HOOGVELT. Hotel Royal, Place Ro-
/ gier, te BBÏÏSSlL.-

l l J.WOICT, Lopende Diep, 12-A, GROHIHGEN.

: Uan A. BLOMMEHDAAL. Lakenweverstraat l,

Parel, Spinozastraat 37 te AMSTERDAM.
tel: 52311,- (vermoedelijk Care l BRÖ'ND-
GEEST).- "~

«̂R.l.Dl MEY, Eindstraat 25 te ÈCKBLRADE.
^ gemeentë~ÏÏROHSVELD . ( Limburg) . -,.

: >*J.C.VAN KAPPM. Hotel Royal, flat 20,
' üud e Graanmarktstraat . - (p laatsnaam onbe-
kend). -

WJJYTS, Re ut er- correspondent..,

VAlTgAg. Bruynstr.4-2-b, ROTTERDAM.

^̂ B. BROUWERS. Parade 92, te YENLO.-

:JDE BRÜYIï, (nadere gegevens onbekend)
TJëgerlaan 50, BRUSSEL.

B.BOELHOÜWER. De Sillestraat 79, te
DEK ~~

y\, Antwerpen, tel :4-9. 80.41. -

: l H.D.RIJHIHER(?)t van Galenstraat 25,
K DEN HAAG.-

3C*W.GOLSOH. "Groeneveld", Amsterdamsestr-
27. te BAARN.-

: ̂ H.L.ROELFSEMA. Stadhoudersplein 9, te
DEfr HAAG.-



- 4.-

In "briefwisseling met
Westerling

Idem

C

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

J.THIESSEN. Jr. Van Hoytemastraat 27
DM HAAG, via W. VAN DER SLUIS. Egger-
montstr.9, te LEDEBERG-bi.1 GENT (B. ).-

Brief, d. d. 28. 6. 1950, Ünanciele_betrek-

en.
^endrachtsweg 53, te ROTTElSJAM.

* G.ERBffiSCU, c/o Hotel des Cèdres - AZROU
Maroc - Af r. d u

\, Smedenstraat 47, DEVENTER."

^D.B.aALVEHDA« Secretaris "Actie-comité
festerling1», - DEN HAAG.-

V:
A

M.H. Gravin VAN LIMBURG STIBÜM
VAÏÏVELSëN . Leuvenses tr aat 84 . te

John« H, BQYD , Beaumanoir Park, nr.Lough-

*XV Marmstorferweg 42 * -
, HAMBURG, Harburg-

/: 'sP.GHARFENTIER. p/a: René WEILL, 59 rue
de la Concorde, BRUXETiTJSS.-

+ i *Kolonel-general EHGLES. te DM HAAG.-
' tel: 345670.- .

j l P.H.VAN DE PUTTE. Qranjelaan 14 te
B10SM7-

/ lDirk WESTERLING-Dzn.-Van Walbeeckstraat
Ho;20, te AMSTERDAM-West.-

1S\s CHARPENTIER-PIGAÜLT. 17 rue du
General Niox. PARLS-XVI.-

;>4D.HENDRIKSE. S.Weimarlaan 35, te AMj
ÏÏAM«- (Heeft foto gestuurd aan Wester-
ling). -

- p/a Museum D Jakarta, "brief ge-
richt aan:Jth.Tuan G.W.DE BRÜYH - Utreclr
sestraat 29, ARNHEM - doorgezonden aan:
50, av.de l* Armee te BBUSSEL.-



- 5.-

In briefwisseling met
Westerling Dr.B.H.VON BAÜMHAUER. De Lairessestraat,

Iö:l3, te AMSTERDAM.- (Blijkens tele-
foongids: Mr.Von Baumhauer & Mr.Houwink,
advocatenkantoor j De Lairessestraat 13 te
Amsterdam-Zuid . - ) (W . ) . -

Beschermer van Westerling; te Dr.W.FEUILLETABI DE BRUYH. Kwikstaart laan,
'̂" —-— --- HAAG.-

Door Westerling ontvangen
telegrammen van J

C

C

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

Idem

DM HAAG.
ling.-

. Van Speykstraat 130 ,
Is bewonderaar van Wester-

• VANZIMIOQ. BERGMAM. te VUGHT.-

:/l Mevr. LUYTEB. te WASSMAAR.-

• Henk ALSEM, te DM HAAG.-
Vriend van Westerling.-

Bond Stoottroepen: SWIMELS. REEK. YALEH-
TIJH, SÜYBEN. WIHjEMS, te HEMQM).-

_ ̂ °.°j[« Eendrachtsweg 59, te
__.- Biedt aan Westerling rechts-

bijstand aan.-

/i ', Sterk SNIJDERS, te REENEN.- (Holland).-

^: --Havo HECKMAH. Prans Listzlaan 23, te

: Geen naams vermeld ing:
Kerkstraat ?2, te AMSTERDAM.-

i lJ.BEGKERIKG YIHOKERS. te VOORBURG.

: l DEMEY - Zeep, te ROERMOM).-

Kaart met wensen voor Wester- :/ O.V.W,-S,M.I.-A.j;j.KHOOREHBURG. 5-6-R.I,
ling, verzonden d.è.30,8.1950 :/ O.V.W.-Korp. iQjSJfig. Terr.Genie.
Mil.Hosp.l!Oog in Al"-zaal 198 ^^Sold.I,J.HSEgBfflT?-12-R.I>
Af d. F.-te UTRECHT, waarop ver- '^ Sold.I.ÏÏIPHOOEN. 3-9-R.I.
meld de hiernaast genoemde na- :t*Sold. J.VAH blüTK, 5- Irene.-
men: s< Sold* I.OT TOBS. 3«10-R.I.

S Huz. D.VlRlffQEVM, 2-2-R.H.van Bor.-
. A.DE I£)OST"Dep6t P.A.W.-

~ " ~ KOIg. 1.2- Rg.Verb.Tr.-



- 6.-

Kaart met groeten aan
Westerling van Majoor Maarten KHOTTBHBELT.-

(nadere gegevens onbekend).-

Kwam met Westerling
samen te Brussel ^H.DOLKENS, Conradtkade 19, DEN HAAG.-

Verleende bemiddeling ten
gunste van Westerling bij
Criminal Investigation : i Adriaan AAHJS, Adrien Mild er straat 66-b,

te ROÜMEE2HPAW.- (C.2.).-

Stuurde wensen aan
Westerling l J.POST. Van Slichtenhorststraat 65, te

Stelt zich ten dienst/2
van Westerling J.g.J.VAN BEMSM, ex-oorlogsvrijwilliger

uit TndTe, ïïieuweweg 9 - 97-D., te
DQETIHGHEM.- (Holland).-
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WUEMDEZWJGERUUN
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het telegram n r ST( O -3 6 /

NUM''"R 75

L/., aangenomen

naar

(**) waarvoor
( in feil u zal ^v
] betaald is (*)
( in.fLfTPlrpgi

gebakt (*) ^

4-v.uiatfnuuh^t^ (/4e som van;

VOOR DE AFGIFTE VAN ELK ONTVAN

DE DIRECTEUR,

JS IS TIEN CENT VERSCHULDIGD.

(*) Doorhalen hetgeen niet kan dienen.

(**) Indien de afzender invulling van het bedrag der seinkosten niet verlangt,;MOET
„waarvoor" en hetgeen volgt, worden doorgehaald.

MODEL T 3 - L 23 - '37
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UITTREKSEL
»»

uit . 35ste Vergadering Naam- 1-900. Vaststelling van Hoofdstuk V
'3 Juli 1951 - Ie Ka- ' (Dep.-fran Binnenlandse Zaken) der Rijks-

Voor: OP/PA 1902 me3fraam: begroting voor het dienstjaar 1951.

Agfar: 639 - vel 167 Afz. : datum:

Aard van het stuk:

Minister

i

O

O

In het Voorlopig Verslag aan de Tweede Kamer over het
tweede hoofdstuk A der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948,
verschenen op 10 Juni 1948, dat is dus twee jaar geleden, Mijn-
heer de Voorzitter, wordt gevraagd:

"Is het juist, dat een in België bij verstek ter dood
veroordeelde.Vlaamse S.S.-officier, Zweers geheten, ge-
ruime tijd in Nederland vrij heeft kunnen rondlopen,
voorzien van valse papieren, die hem door bemiddeling of
met medeweten van de G.V..D. verstrekt waren? Is het juist,
dat deze Zweers nog steeds niet aan België is uitgeleverd?
En kan de Minister mededelen, waarop deze uitlevering nog
wacht? .

Bij de beantwoording, ingezonden 20 Juli 1948, werd door
de toenmalige Minister-President, Minister van Algemene Zaken, de
heer Beel, uitvoerig geantwoord:

"Zweers (ten rechte Sweerts) was bij. de bevrijding van
Nederland in dienst bij een Engelse militaire eenheid en
in het bezit van Britse militaire identiteitspapieren.
Van Engelse zijde zou met de Belgische autoriteiten de
afspraak zijn gemaakt, dat Sweerts van Belgische zijde
ongemoeid zou worden gelaten, zolang hij zich niet in
België zou vertonen. Toen de Engelse eenheidxop l Mei 1946
naar Engeland werd teruggetrokken, werd aan de Nederland-
se verbindingsofficier bij deze eenheid verzocht er voor
te willen zorgdragen, dat Sweerts tot zijn a.s. vertrek
naar Zuid-Amerika in Nederland kon blijven. Door of namens
de C.V.D. zijn nimmer vals papieren aan Sweerts verstrekt.
Toen bleek, dat Sweerts zich schuldig maakte aan zwarte
handel, werd hij op 20 November 1946 door de politie te
Haarlem aangehouden, van welke aanhouding de volgende dag
aan de Süretl de l'Etat te Brussel melding werd gemaakt.
Hoewel Sweerts 2 dagen later in"België bij verstek tot de
doodstraf werd veroordeeld, is tot op heden geen verzoek
om zijn uitlevering in de zin van het tractaat met Be3g.ë
on'tyan'gei}. Wel werd op 15 Januari j.l. een gestempelde no-
ta van de Belgische Ambassade aan het Ministerie van Bui-
tenlandse Zaken overhandigd, waarim om uitlevering van
Sweets werd verzocht, doch deze nota, waarin geen enkele -
grond, zelfs niet het tegen hem uitgesproken vonnis werd

Uitgetr. door: CA / Op aanwijzing van: T'WI Z . O . Z

Datum: 26/7*51

* 40061 - '49 , . .-genoemd-



genoemd, kon geenszins als een officieel verzoek over-
eenkomstig de bepalingen van het tractaat worden aange-
merkt. Daarbij komt nog, dat geen enkel der door het uit-
leveringsverdrag met België voorgeschreven bescheiden
werd aangetroffen."

Ik deel dit relaas mede in verband met de actuele kant
van het probleem. Deze mijnheer Sweerts heeft met de B.V.D. niets
'te maken gehad.
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NOTITIE TAN KB( IV)

AAN CAW I

20 ME

No. :

Betr. :

2966

VAN OS

Bij Co 113816.

C

Op 16 Juli heb ik op verzoek van de Heer van
't Hof onder een aangenomen naam een bezoek gebracht aan de
Heer VAN 03 te Nieuwer Aanstel.

Van te voren heb ik een onderhoud gehad met
de Ad. van Politie "VOS" aldaar, teneinde mi jze l f enigszins
in deze materie te oriënteren.

De Heer VOS gaf mij inzage van de laatste
gegevens hem verstrekt door "VAN OS" welke gegevens door
hem 1.1. Zaterdag per expresse/haar de BVD zijn gezonden.

De Heer VOS deelde mij o.a. mede, dat de Heer
VAM OS thans moet leven van f .38.— steun per maand met 3
kinderen en een zieke vrouw.

Al spoedig bleek me dat VAN OS wanhopige
pogingen doet om aan geld te komen en dat hij door het^ver-
strekken van inlichtingen aan Politie of BVD z i jn financiële
toestand te verbeteren^hoopt.

Nu dit tot op heden niet is gelukt, dreigt
hij min of meer met publicatie in de pers van de gegevens
die hij reeds heeft verstrekt en van nog enkele andere, die
hem later nog ter ore z i jn gekomen.(Van deze laatste liet hij
niets los) . Blijkbaar hoopt hij op deze wij .se pressie te
kunnen ui toefenen om aan een baan of aan financiële stem te
komen.

Aangezien ik van daaruit niet kon beoordelen
of publicatie van de door hem aan ons verstrekte inlichtingen
uit een politiek oogpunt ongevvehst is en daar de Heer van 't
Hof mij had verzocht om ten opzichte van hem niet dadelijk
"de boot geheel af te houden", heb ik hem laten wet en,dat ik
hem a.s. Donderdag om ± 3 uur zou mededelen of wij verder in
zi jn omstandigheden belang stelden.

KB, 18 Augustus 1951 .



Aan: H.G. 5r

Dit zijn verhalen van Van OS, die hij wilde publiceren! Het
rammelt nogal!

V.d.B. van K.B. is bij Van OS geweest maar hij heeft geen re-
sultaat. Van OS zit financieel in nood en zoekt blijkbaar een moge-
lijkheid on aan geld te komen. Deze noodtoestand heeft er vermoedelyk
toe geleid, dat Van OS een ultimatum gesteld heeft, dat als Hr v.'t
HOP niet Donderdagmiddag (jl.) vóór 5 uur bij hem was, hij tot publi-
catie zou overgaan, waarmede hij dan blijkbaar gedoeld heeft op pu-
blicatie van het vermelde in dit rapport. Dit zal wel door geen enkel
zich respecterend blad worden opgenomen. V.d.B. heeft niets meer ge-
hoord van Van OS, dan in bijgevoegd rapport vermeld staat. Het ver-
slag van V.d.B. gaat mede hierbij. De vraag rijst of V.d.B. nu weer
naar Van OS moet gaan.
17_7_«51 _ GAW I

Aan: CA W

Het lijkt mij onnodig dat V.d.B. nog teruggaat naar Van OS.
Kan hen telefonisch afzeggen.

17-7-'51 - H.G.

Plv. H.BVD t.k.

Ik heb v.d. Most gezegd, dat wij vooral moeten voorkomen, dat
Van OS een lijntje naar onze dienst krijgt en in verband daarmede ook
afgesproken, dat v.d.B. zijn tweede bezoek zou afzeggen. V.d.Most ge-
voelde er trouwens van het begin af niet veel voor, maar wij moesten
nu wel beginnen net Van OS te woord te staan.

T\"r. v. Fïaanen.

Ace. afbreken relatie Van OS.
Dit is niet bijzonder interessant meer na alles wat er daarna is voor-
gevallen.
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' Haar aanleiding van IXr desbetreffend telefonisch, verzoek en lm aansluiting,
op mijn schrijven V No. 518 , d.d. SS Juni/1951, heb ik de eer U het navolgende
te berichten.
Ie. In het Bureau der R.M.S., gevestigd Bazarstraat no.50 te 's-G-ravenhage, ia
een 5 man sterke interne bewakingsardeling, die een orkestje hebben gevormd en de

^ gehele dgg musiceren.

29» TTnffffe, tot voor ongeveer 2 maanden in dienst van het Bureau R.M.S. en
werkzaam voor ae Inlichtingendienst van dit Bureau zou thans in een Regerings-
functie werkzaara zijn*/»^*^-'̂ ' ̂  £t-f^Cr^ ?)+*&• &t***~j J

Volgens een mededeling van WAIRATA op 3O Juni ~3SS1, werkte
de B.V.D./>*>*^^ ' £^Wr

Volgens A.W.,BEERMAN zou TITÜLrJN werkzaam zijn bij het Departement van
Buitenlandse ZÉken^-**»w«—J ft*«j2*-r

En volgens Dr. NXKUULÖff zou KTOÜJN niet bij de Nederlandse B.V.D. werk-
zaam zijn, doch zou hij een relatie hebben die bij de B.T.D. werkzaam is. ̂

T1TU1IJH komt niet meer op het Bureau der Zuid. Molukken, doch vond het
( noodzakelijk met Dr* HIKUUUM samen te werkenf/^e^-J

öe* WAIRAÏA had volgens A.W. BjBSBMMff- verteld, dat LOKDLLD naar Ceram was.
HAIHATA heeft verteld, dat LOKOLDp In Bruasel zou zijn, hetgeen niet werd

geloofd, doch vermoed werd, dat WAIRAHA hierin waarheid sprak.
Dr* HUUTTHM had medegeaeela, dat LOKDLLO in Amaterdam was en dat LOKDLLO

contact zou hebben met de piloot MEBNBDIJS. *"~ ~"^
De piloot NlfflBUIJS zou zeer angstig zijn in verband met zijn aandeel in

"het plan Fort"
LOKOLLO heert volgens BRERMAN korgeleden een br^^r van zijn vrouw uit Ceram

ontvangen, waar uit bleek, dat Mevrouw LOKOLLD en haar vier kinderen bij Dr.
SOT3MOKEL op Ceram waren*

De verblijfplaats van Dr* SOTJMOKIL, de leider van het verzet op Ceram, zou
slechts aan enkele leden van de Begering van de Zuid Mólukken bekend zijn in ver-
band met ae gevechtshandelingen van de T.N.I.

4e. WAIRATA had aan BEZaiAN verteld, dat 2arel Yi ge lei j n NIEUULUl» (VIGELEIJN)
een oud officier'der Nederlandse Koninklijke Marinef thans als gedelegeerde van
het Bureau R.M.S. te New-yORK, binnenkort naar Neae'rland zou komen.

Dr. NIEEJULUW ge loof a echter niet, dat VIGESUEIJN naar Neaerland zou komen*

5e. De voorzitter van de Afdeling Amsterdam, van "Door de Eeuwen Trouw", KEEIW-
HODT, Rijnstraat 41 te Amsterdam, een oud P.T.er (Folitietrofpen) zou niet betrouw-
baar zijn en men vroeg zich af of hij inderdaad wel voor " de goede zaak" werkt.

ELEINHOOT zou zich al eens aan verduistering hebben schuldig gemaakt en
daarvoor gevangenisstraf hebben ondergaan.

KIEINHOUT zou geregeld met TIUÜIEIJN corresponderen en de vraag was gerezen
of deze man de beschikking heeft over belangrijke gegevens.

KLEIHJIDUT is bezig met het instellen van een oaaöi-üoek naar de antecedenten
van

be. BEERMAH vertelde, dat ongeveer in het laatst van Mei 19ol vermoedelijk op
het State Department te Washington twee geheime rapporten waren ontvreemd, die

^ aoor een "jongeman" per vliegtuig naar Amsterdam waren gebracht.
1 Deze jongeman had de rapporten te Amsterdam overhandigd aan een BEERMAN be-

kend persoon en deze'had de rapporten in gezelschap van HKKmwar naar *s-Gravenhage
gebracht en deze in bijzijn van BEERMAN aan WAIRA'i'A overhandigd.

/) De onbekende had in het kort de inhoud van de stukken* aan WAIRATA medege-
deeld^en deae rapporten zouden handelen over het "versjacheren" van de Zuid Moluk-

'ken a«a Nieuw Guinea aan Amerika.
De stukken, ede op foli©vellen waren getikt of gestencild, waren + l cm dik,

..,,. terwijl er op vergeld stond "Secret Service". ""•
Deze stukken werden opgeborgen In de linker bovenlade van een schrijf bureau,

hetwelk op de afgesloten kamer van PATTIJ en WAIRATA In het bureau de* R.M.S. stond.
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. Be R.M,S.' zou bijzonder slordig zijn met geheime stukken en deze
stukken zouden vermoeaelijk door PaTTIJ of WAlRuita, in handen gespeeld
zijn van het Dagelijks Bestuur van "Door de Eeuwen Trouw" te Eindhoven,

jterwi'ji öbk de oua Minister-Presiaent, Prof. QSKBK«WJUIÜ met de inhoud
l van deze stukken op de hoogte zou zijn.

PAIUÜ is een zeer nonchelant persoon wa' vertelt alle geneimen
per telefoon. '

De "jongeman" die deze stukken uit Amerika naar Amsterdam gebracht
. had, zou kort na zijn aankomst wederom van Sohi-phol naar Amerika zijn

vertrokken.
Op een mededeling en een verwijt van onze informateur aan WAIRAÜSA.

/odat hij deze stukken niet aan de Nederlandse Regering, doch aan het Dage-
ylijloa Bestuur van "Door de Eeuwen Trouw" te Eindhoven haf gegeven, had
'IAIRAHA geantwoord; "Als zij (Eindhoven) van die stukken, die van ons
l (de R.M.S.) zijn, misbruik maken, dan komt de onderste* ste^n boven en_
Ozouden zij (de R*M*S.) "Door de Eewen Trouw" •*• + '*

^HI* Onze Informateur meenao zijn hier voren geuite veronderstelling te
j ̂ K™Xkunnen aantonen door het feit, dat CONRADI, die op het punt* stond om
lik ,/ ^bntslagen te worden/en wiens tantiéme niet uitbetaald was', toch gehand-
"s .haaf d'was, —-

- • Hatzelfde- zou* het geval geweest zijn met Tan HOSöIM, de secretaris
yran de directeur der N.Y. Philips, TROMP, die zeer bevriend was met de

President CommiBaaris der N.V» Philips, urans OTTBN, welka vriendschap
nog stamt uit de tijd dat Tan ROSStM en OTTEN In Engeland verbleven*
7e* Ondanks het bestaande verbod, zouaen de leaen van "Door de Eeuwen
Trouw" nog geregeld ae kampen der Ambonezen bezoeken*/** **̂ 5£:
8e• Th* KD&1AEL, onderwijzer van beroep en voor heen lid van'net
air&ctorlum van het Bureau Zuid Molukken, geeft les in verschillende
Ambonese kampen. *

Officieel is JOSKWAEL geen lia meer van het al re c tori urn der Zuid
MoluJücen, aoch bezoekt nog geregeld het bureau der Zuid Heiukken*
9e. Bij een oer bezoeken van UIRAxa aan onze informateur vroeg
WAIRA'iA of hij PATT2J vertrouw». ,

Onze Informattër zei daarop, dat hij geen bewijzen had om zich daar-
over uit OG spreken, waarop HAIRASk,vroeg wat zijn intuïtie dan omtrent
PATTU zei, waarop onze informateur antwoordde: "Deze man is fout1**

WAIRATA antwoordde hierop? "üdok al" en aeelae meae, dat hij reeds
door meerdere personen, (o*a* door KUJDMASL voor PATIIJ was gewaarschuwd*
10e* Ziekere Ton SCHILLING, (half bloed) wonende Oopernlcusstraat 57 B te
Amsterdam, die sterk "pro Eindhoven" (Dagelijks Bestuur "Door de Eeuwen
Trouw**) is en op 20 Juli 1951 de vergadering "Door de Eeuwen Trouw" te
Amsterdam bezocht, zou "zeer veel* weten. '

Ton SCHILLING wantrouwde aanvankelijk PATTIJ, doch thans niet meer.
lle. Onze informateur achtte het gewenst, dat voorlopig door Uw Dienst
geen pogingen worden aangewend voor inlichtingen van rimmttAH te verkrijgen*

BEERMAN heeft van het Bureau Zuid Molukken nog een bedrag van 7.6000,»
te vorderen voor het .drukken van brochures, waarvan l exemplaar hierbij gaatt

De kosten hiervan waren 7* 6700,=. . l*
BcaiüMnÏÏ heeft ook 13000 paspoorten voor het Bureau Zuid Molukken ge-

,drukt, ook is een groot aantal paspoorten voor dit Bureau in België gedrukt,
terwijl er postzegels in Amerika georukt zouden zijn.

«AIHATk of PATTIJ hebben HEERMAN beloofd, dat als Ambon vrij was,
BEERMAN daar een fabriekje (drukkerij) zou mogen beginnen.//

Een gedeelte dezer paspoorten berust nog op het Bureau Zuid Molukken
te 's-Gravenhage*
12e. Volgens Dr. NXEXJjHUM krijgt (kreeg) (?) PAi'rU zijn studiebeurs
uitbetaal! door de R»I«/X?*^^>*' ̂ J .

PATTIJ is persoonlijk bevriend met Prof. GKHHRANDU en met DJXJMHASJA,
plv. Hoge Gomtaissaris van de Bep^eblik Indonesia te Wassenaar.

PA33ÜJ is ongeveer l jaar geleden met TIGEIEUH naar Amerika geweest
en heeft daar uitgelaten dat als hij een baantje in Amerika kon krijgen,
Hij de rest zou laten schieten*,
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heeft bij de Bonde Tafel Conferentie voor de R.I. aangezeten en
kan direct een baan krijgen bij de Ambassade van de R.I. in België*

13e. Mr. HaatfiLHOF ROfiiateeMA zou, in tegenstelling met de courentenberiehten,
niet op Ambon zijn geweest, hetwelk aanvankelijk de bedoeling was geweest.

KL j zou per boos Aaarheen gaan, doch is per s por t vliegt ui g naar Nieuw
Guinea gegaan en heeft daar van XËBtüIAUw alle gegevens verkregen om over Anbon
te schrijven*

14e* Jhr» COERTZEH de KDCK, wonende Wijngaerdelaan no,50 te ïoorscnoten, is
een vriend van Van ROSSUU (Eindhoven) en is samen met Van ROSSIM naar Zwitser-
laad geweest om wapens te kopen.

Ohfe Is Jhr. COERTZEN de KOCK ongeveer half April 1951 met PATTIJ naar
Italië geweest., -, —•

PATITJ heeft zijn onkosten voor deze reis gedeclareerd bij het Dagelijks
Bestuur van "Door de Eeuwen Trouw"•

Ongeveer 20 April 1951 is Van ROSSUM l dag per vliegtuig naar Zwitserland
geweest, zogenaama om voor de N.V. Philips de aldaar verblijvende directeur
TROMP te ontmoeten, doch in werkelijkheid om onderhandelingen over wapens te

-1 voeren* . .
Jhr. COERTZEN de KDCK heeft destijds telefonisch met onze informateur

over deze wapenonderhandelingen gesproken en verzocht een en ander aan Van ROS-
SIM door te geven.

_^_ De inhoud van dat gesprek is informateur niet meer
Het Bureau Zuid Molukken had aanvankelijk bezwarentégën ae persoon van

Jnr. CCERi'ZEN de KDCK, doch Van ROSSDM heeft die bezwaren wegge praat, waarna
Jhr. CQER35SSN de EOCK is geaccepteerd.

Dr. NIKIJULUW heeft verteld, dat Jhr. OQSRT2EN de KDCK " een raddraaier11

is en dat hij in Zwitserland de beschikking over een groot banksxaldo heeft*

15e. Dr* NIEZJULOV zou zich volgens onze informateur en mede door diens des-
betreffende mededelingen (zie schrijven V No.518, d.d*. 25 Juni 1951) bedreigd
gevoelen, doch zou er tegen op zien zich om bescherming tot de Politie te Rot-
terdam te wenden, en wel om het feit dat hij zich in Nederland, als gast beschouwt-
en omreaen hij in dienst is van de gemeente Rotterdam» """"

16*. ue Ambonees KAPOE, 'die volgens Dr* NUdlZHIW "goed" is, werkt voor het
Bureau Zuia Molukken en isjtanet 10KDI10 naar België geweest en heeft ook samen
gewerkt met 1AIRATA.

HAISAÜ& heeft EAPOÏÏ alle mogelijke beloften gedaan, doch deze niet nage-
komen, waarom met EAPOE - als het' tegen WAIRATA gaat - wel te praten zou zijn.

17e. VolsfijjsJgQpyiAN was ongeveer l a 1̂ 2 maand vóórdat een Rode Kruis Vlieg-
tuig naar Ambon was gezonden, een vliegtuig met een lading wapens door een
Zwitserse piloot naar Ambon gevlogen.

later zou er een zending wapens via Singapore en vandaar per smokkelschip
naar Ambon zijn verzonden.

Vertrouwensman voor deze laatste zending zou zekere PADEEPES3IJ, vroeger
woonachtig te 's-G-ravenhage, en thans een zaak in Singapore drijvende, geweest
zijn*

Volgens Dr. NIKIJULUtf zou dio echter jaiet julst^zijn»
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AAN: CAW/I

VAN: CAW/II

Op Vrijdag, 29 Juni 1951, had ik - ingevolge daartoe bekomen
opdracht - een onderhoud met de heer W.van Os, voormalig directeur
van de Stichting "Door de Eeuwen Trouw", te diens huize, Mr Reynst-
laan 15 te Nieuwer-Amstel. Hetgeen de heer Van Os mij daarbij mede-
deelde, kan als aanvulling beschouwd worden op zijn verklaringen
voor de Politie te Nieuwer-Amstel en op zijn mededelingen aan een
verslaggever van het dagblad "Parool", vide de editie van dit
persorgaan van 16 Juni 1951. In het onderstaande is hetgeen de
heer Van Oa mij mededeelde, weergegeven. Tot goed begrip diene,
dat bij het gesprek dat ik met betrokkene had, diens echtgenote
tegenwoordig was. Aangezien beiden elkaar bij wijze van spreken
de voorrang betwistten om hetgeen zij wisten te vertellen en el-
kaar daarbij telkens in de rede vielen, moet hetgeen in het onder-
volgende van dit onderhoud is opgetekend, noodwendig een fragmen-
tarisch karakter dragen.

1. Stichting "Door de Eeuwen Trouw".
Het hoofdbestuur, ook wel algemeen bestuur genaamd, wordt gevormd
door Mevr.R.W.van DIJK (echtgenote van een chirurg) te 's-Graven-
hage j"~dirhêëT~^^T~të~ts-Gravenhage; de heer TILLEMAN te 's-Gra-
venhage; Dr Ir VOORHOEVE van Philips, te Eindhoven (is sedert uit-
getreden); de heer WIRTZ van Philips, te Eindhoven; Mr HBYTING van
Philips, te Eindhoven en de heer De JAGER van de Shell te Voorburg.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de heren:
H.OOENRADIt personeelschef van Philips, voorzitter;
g.WlTEN» boekhouder Kadaater te Eindhoven, secretaris;
W.C.de "VlRIBS, hoofd van de vertegenwoordiging van de verkoopsorga-

nisatie van Philips, penningmeester;
Dr J.E.NIEÏÏWENHDTS. van Philips, lid; en ;
A.van RQggDM/ direotiesecretaris van Philips, lid.
Op mijn opmerking, dat het opmerkelijk was, dat het Philips-element
in het bestuur van de stichting opvallend sterk was vertegenwoor-
digd, zei Mevr.van Os, dat naar haar oordeel het "bedrijf-ïhilips"
buiten de zaak stond. Zij meende wel eens gehoord te hebben, dat
bestuursleden van de stichting, employé's van Philips, die een rol j
speelden in deze affaire, bij de directie van Philips nt>p het maljje11!
waren geroepen.
De uitvoerende macht van de stichting was in handen van het dage-
lijks bestuur, in het bijzonder van de heren Coenradi, Buiten en

^ De Vries. De heer Van Os deelde op mijn vraag, waarom dezê~Tieren
zi'rcB.7met dergelijke avontuurlijke en riskante zaken inlieten, mede,
dat zij oud-illegalen waren, die tijdens de Duitse bezetting een
Fooraanstaande rol hadden gespeeld in de illegaliteit en naode ooi»*
log - psychologisch gezien - de spanning die dergelijke activitei-
ten met zich mede brachten, niet meer konden ontberen.
De heer A.van Rossum speelde volgens mijn zegslieden - althans in
het zgn. Plan-Port - slechts een ondergeschikte rol. Als bewijs
hiervoor voerde de heer Van Os aan, dat dit bestuurslid in de
spannende Mei-maand met vacantie in Frankrijk vertoefde.
Bij het bestuur van de stichting moeten nog de adviseurs genoemd
worden. Als zodanig werden mij genoemd de heer B.BOL van de Nieuwe
Haagse Courant, Mr de Li NT te 's-Gravenhage en Mr van RIJCKEVORSEL
te 's-Gravenhage.
De Stichting "Door de Eeuwen Trouw" telt ongeveer 85 afdelingen
in Nederland. De Anti-Revolutionnaire Partij, de Christelijk
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Historische Unie en Tiet Nationaal Jongsren Verbond zijn er sterk
in vertegenwoordigd.

2. geldmiddelen.

Mijn zegsman taxeerde het bedrag, dat de Stichting door inzame-
lingen van de afdelingen, andere bijdragen door particulieren,
verkoop van speldjes e.d. had bijeengebracht, op circa ƒ.500.000.-.

jHiernaast noemde hij een bedrag van ƒ.250.000 voor het zgn. Plan-
port. Dit bedrag is bijeengebracht door 8 a 10 personen, die op
de hoogte waren waarvoor hun geldelijke bijdrage besteed zou wor-
den. Wie deze personen waren wisten noch mijn zegsman, noch zijn
echtgenote zich te herinneren^Mevrouw Van Os zeide, dat Patty
van het Bureau Zuid-Molukken haar eens de namen van deze personen
had opgenoemd j zij beweerde echter deze namen vergeten te zijn?'
De Vries en Patty vd. wisten echter wie het zijn.
Mevrouw van Os wist mij echter wel te vertellen, dat één persoon
ƒ.85.000 had gegeven voor het Plan-Port. De Rotterdaase Droogdok
Mij. en de Rotterdamse Scheepsbouw Mij. hadden alk ƒ.10.000.- ge-
geven aan de Stichting en voorts waren ook van Jhr Quarles van
Ufford te Heemstede zeer belangrijke bedragen afkomstig* Of deze
laatste drie voor het Plan-Fort hadden bijgedragen was mijn zegs-
lieden echter niet bekend.
j werd verder genoemd de naam van JhĴ Ĉ ggSJjfifî deKgk uit Zeist

of Voorschoten (later hoorde ik van anSferezTJaeT" dat deze persoon
in de Prinses Mariannelaan te Voorburg woont), die in relatie
stond met een textielfabrikant in Italië. Deze laatste heeft vol-
gens de heer Van Os ̂ JO.OOO/beschikbaar gesteld "voor het goede
doel", waar tegenover volgens mijn zegsman wel de belofte van con-
cessies of iets dergelijks gestaan zal hebben* Deze Coertsen de
Kok is voor deze zaak naar Italië geweest, evenals Patty van het
Bureau Zuid-Molukken.
De heer Van Os acht het niet uitgesloten, dat door hen in Italië
ook over wapens is onderhandeld.
Opgemerkt moge hier worden, dat de heer Van Os mij herhaaldelijk
zeide, dat hij geen ingewijde in de geheime plannen van het dage-
lijks bestuur was geweest. Hij is in April een kleine maand "di-
recteur" van de Stichting geweest, maar was in wezen niet meer
dan een secretaris, die het gewone archief op orde moest houden,
telefoontjes mocht aannemen e.d. Daarom kreeg hij slechts af en
toe bij brokstukken toevalligerwijs kennis van bepaalde geheime
zaken waarmee het dagelijks bestuur bezig was en toen hij eind
April bezwaren begon te maken,dat hij als directeur van de Stich-
ting niet volledig op de hoogte was, begon men hem als een dwars-
kijker te beschouwen en kreeg hij al heel spoedig zijn ontslag.

3. Zender voor Ambon.

ij de actie van de Republiek Indonesia tegen Ambon is ook de
zender van de R.M.S. door de Apri buitgemaakt, met als gevolg,
dat er geen radiocontact vanuit de R.M.S. met de wereld gemaakt
kon worden. Toen deze zender nog in handen van de R.M.S. was,
werden de code-berichten die door deze zender werden uitgezonden,
door het dagelijks bestuur van de Stichting te Eindhoven gedeco-
deerd en gingen vandaar naar de "goede" dagbladen. lokollo, minis-
ter van de R.M.S., die in Nederland vertoeft, was van oordeel, dat
er zo spoedig mogelijk een nieuwe zender in het gebied van de
R.M,S, moest komen.



4. Sweerts.

Volgens mijn zegsman is het Bastiaan BOL, directeur van de Nieuwe
Haagse Courant, geweest, die Sweerts bij het Bureau Zuid-Molukken
heeft geïntroduceerd. W.C.de Vries van het dagelijks bestuur is
daarna dé man van het Plan-Port geworden. De Vries reisde veelvul-
dig naar België. Van Rossum van het dagelijks bestuur had daar
bezwaren tegen, aangezien het z.i. teveel in de gaten liep.

5. Artikel in "Trouw" van 9 Juni 1951»

Het zou Dr Boon van het Ministerie van Buitenlandse Zaken zijn
geweest,.die een redacteur van het dagblad nTrouw"yde gegevens
heeft verstrekt voor het bewuste artikel.

6. _Bureau Zuid-Molukken te ' s-Gravenhage.

De Ambonnezen Patty, Wairata en Kuhuwael vormen de directie van
dit bureau.
Lokollo maakt formeel geen deel uit van dit bureau. Hij werd mij
beschreven als een enigszins slappe figuur. Dr Nikijuluw te Rot-
terdam daarentegen moet een krachtige persoonlijkheid zijn. Hij
heeft gebroken met het Bureau Zuid-Molukken omdat dit zich aan
handen en voeten bond aan het dagelijks bestuur van de Stichting
te Eindhoven. Volgens de heer Van Os moet dit hieraan worden toe-

l geschreven, dat Lokollo en Patty c.s. financieel volkomen van de
"^Stichting afhankelijk waren. Voor elke cent moest bij "Eindhoven"
worden aangeklopt. Dr Nikijuluw daarentegen behoefde dit niet te
doen, aangezien hij eigen inkomsten heeft.
De heer Van Os verdenkt Patty van dubbel spel, nl. dat hij wel
eens spion van de R.I. zo_u kunnen zijn. De grote staat die Patty
voert, is niét in overeenstemming met zijn salaris van ƒ.600.-
als leider van het Bureau Zuid-Molukken. Hij zou zich thans een :
Ihuis in Rijswijk laten bouwen. De voorzitter van de afdeling Am-

.̂  j sterdam van de Stichting, de heer Kleinhout (wonende in de Rijn-
Istraat) moet bezig zijn om de rol die Patty speelt uit te zoeken.
Dr Nikijuluw is behalve fel anti-Patty, ook fel tegen Wairata, van
wie hij beweert dat deze zich destijds op Ambon aan verduistering
heeft schuldig gemaakt./̂ * ̂.«̂ -̂ v».-***̂  •** *-̂ '-« j

7. W.van OS. Tenslotte nog enige aantekeningen over mijn zegsman, de
heer Van Os. • ''.
Deze heeft in Maart j.l. gesolliciteerd naar de toen vacerende be-
trekking van directeur van de Stichting* Per l April is hij als
zodanig begonnen, doch op 2? April alweer ontslagen (zie punt 2
hiervóór). Hij verdiende ƒ.400.- per maand.
Hij, zowel als zijn echtgenote, interesseren zich bijzonder voor
de zaak der Ambonnezen. Dat zij ertoe gekomen zijn om bekendheid
,te geven aan hun wetenschap omtrent de activiteit van het dagelijks
bestuur van de Stichting, vindt zijn oorzaak in hun mening, dat
door deze activiteit én de Nederlandse zaak én de zaak der Ambon-
nezen, grote schade wordt toegebracht. Nu erylqor de publicatie

''van "Trouw" roet in het eten is gegooid zal *£T dagelijks bestuur
'ii-"- schuld op rekening van het Bureau Zuid-Molukken trachten te

ven. De heer Van Os heeft op 9 Juni j.-l. over de poat een aan-
Istelling gekregen als vertegenwoordiger van het Bureau Zuid-Moluk-
alken0 Het is zijn bedoeling om dit bureau "los te weken" van de
groep te EindhovenÏMÜj verzocht mij om inzage te nemen van het
artikel in het "Parool" van 12 Juni j.l, aangezien wat daarin ie
gezegd over de verhouding^R.M.S. - Stichting ook jpre^ies zijn me-

weergeeft.



NOS 357.- DIENSTGEHEIM.-

Onderwerp:"M.POT en P.H.ff.STOERTS".-

Bijlagen i twee.-

A A H : H.C.-
V A N : W.-

7 Juli 1951.-

toekomen:
Hierbijgaand heb ik de eer U te doen

Ie - een bericht uit "De Antwerpse Gids" van Don-
derdag, 5 Juli 1951» betreffende de veroor-
deling door de boe tstraf f e lij ke Bechtbank te
Antwerpen van SWEERTS, wegens valsheid in ge
schrifte en wapendracht, tot dertien maanden
gevangenisstraf, plus 2000 francs boete, en
de veroordeling van POT tot één jaar gevange
nisstraf voorwaardelijk en eveneens 2000 fr.
boete.

He.- een bericht uit "De Telegraaf" van heden, 7
Juli 1951, volgens hetwelk POT in de avond
van Donderdag, 5 Juli j.l.in vrijheid is ge-
steld en omtrent wie men - blijkens bijgaand
bericht - aanneemt, dat hij inmiddels naar
Frankrijk is uitgeweken.



N O T A

VAN: CAW/I

Onder overlegging van twee nota's van CAW/II van 2 Juli
j.l., moge ik als mijn oordeel uitspreken, dat de heer Van Os
niet veel belangwekkends meer schijnt te vertellen te hebben.
Uit bijlagen dezes kunnen misschien nog een paar punten naar de
Regering gezonden worden.

Van Os kan m,i. meer weten door zijn functie bij de Stich-
ting "Door de Eeuwen Trouw" maar zijn herinnering laat hem blijk-
baar wat in de steek.

Hij stond ook op goede voet, kennelijk op zeer goede voet,
met leiders van het Bureau Zuid-Molukken (Bazarstraat te Den Haag).
M.i. kan worden aangenomen, dat hij ook door deze verhouding meer
weet dan hij feitelijk verteld heeft. Hoe dit alles echter ook
moge zijn, ik geloof dat het beter is dat de heer Van Os niet de
gelegenheid krijgt zich verzekerd te achten van een kanaal naar
Den Haag (Hr van 't Hof) om daar langs te spuien wat hij gewenst
acht en dan mogelijk nog met oogmerken, die wij niet (aanstonds)
kunnen doorgronden.

Resumerende ben ik van gevoelen, dat wij nu eerst wel kun-
nen aanzien hoe de situatie met betrekking tot de Stichting "Door
de Eeuwen Trouw", het Bureau Zuid-Molukken (van Patty) en wat daajp-
mede verder in verband staat zich verder ontwikkelt.

CAW/I,74-7-1951.
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: Belaag

Uit:

Dat.=
Par,

vag. dg Indo ne siache ' t e Bruss e l

'Betrouwbare, niet nadsr te controleren bron aeldt bij
bericht ACS/11233JO/15* VDA-1

15-6-'51 het volgende bericht aan IHDOIESiA, BiïüSSSL.

Van pir* Voorlichting.
T» Uvrer attentie.

' 14 dezer berichtte correspondent AlaSTA ulfc £Sïï
HAAG, dat een eeiieye 30EIBOUW3Ü zich "gemachtigde"
van WBS'ïEdliIiïü noest en dese in bescherïiiiiig aeeHit
tegenover SV/ÏÏfüETS, zulke in verband ^et publicatie
in dagblad T3ÜUW van 9 Juni betreffende act .e
-ct.-Ü.S. te "DEK I1AAG. Vervolgov-s ze^t AITBTA:
"Tenslotte v/ero. BOJIljHOLrAl!iit gevraagd of Ir j waai'
koa maJa^ji dat laclonesische A-j-bassade te j3ri.Ub.S2L
pogingen had gedaan osa "memoirea" van TföSïi'JL.uIG
te loopaa. BQE3-aJGlHÏSIi. antwoordde, dat :j:roep
TrESOïSiiLIZïG vermoedens ar^ aanwijzingen had, de.t

> zuli.s inderdaad het geval. Te BSÜSc'SL onL-via:;
1TG enige iiiaien beaoeL van eet: aei.ere
^Ei;',. oneervol ontsla^ea lid van Belgische

Deaë vertelde aan WDSl'fciï-iJ-j.i'G- du.t h:g,
handelende in. naam van ean aantal

II

Belgische-industriëlen aet belangen in DTDC
bedoelde ^'memoires11, v/ilde kopen tegen ieder door
WBSteSSLI^G fce vragen prijs. iTi.jTEitLïl'lG antv,roordde
da t ,110,3 reeds contact had met Belgische indus-
triëlen en daarom de se aa&k nie-c vertrouv.de. Het
is gebleken,' aldus BOSLÜflüWSH, dat jCTG3JE2-ii».ü^.a:
geregeld gebouw Indonesische Aabassade te BliüSSJL
in- én uitliep.

KB; Bij gebruik van dese informatie buit e v. de dienst
de telegrafische herko-ast \vorden veviwe^en.

't'

s^*:

ACQ, 113*03, l2-7-'51 ACD/1
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Betr.t AMBONNEZEN KWESTIE.

^

I.M.PASIÜBI, ex-Inspecteur van Politie in
Indonesië*» heeft een zijner collega'0 * niet Ambonnees -
aangezocht om deel te nemen aan het op te richten politie»
corps voor de Republiek der 2uid~Molukken. Volgens hes waren
de plannen hiervoor reeds gereed. Binnenkort gou PASIUHY
hierover meer gegevene aaqftnformant verstrekken*

PAfilUHY staat onder invloed van een felle
Ambonnees» die door zijn kennissen MBSHG wordt genoemd. Of
dit zijn ware naaa ie, weet informant niet. MBfiSG zou ex-
Sergeant Majoor van het K.fi .I .L. zijn» in opleiding zijn ge-
weeet bij het oorpa epeciale troepen en ex-intelligence pan
zijn van het K.H.I.L. fhans zou hij een van de beetuureleden
vannhet Bureau Zuid-Molufcken zijn. Hij zingt in de onlan^e
opgerichte imbonneee üvaiiband*

1SSBH6 zou thane door D » M » Z . zij4 overgeplaatst
naar een opvangoentnam in Roermond. Hij ie nogal gezet,
lang i 1.60 M., fatterig gekleed en heeft een klein onorre-
tje.

Men vreeet dat de Nederlandse Regering de
hoofdfiguren van het Bureau Zuid-Molukken zodanig verspreid
zal huisvesten» dat het moeilijk zal worden om actie te
voeren. Als maatregel tegen het verbod van de regering om
de kampen te bezoeken» heeft het Bureau Juid-Molukken thans
vrouwen ingezet. Deze dames zullen onder het mom van sooiaal
werk te verrichten de verschillende kampen beeoeken en pro-
paganda en voorlichting* materiaal verspreiden. Men hoopt
zodoende invloed te kunnen blijven uitoefenen en de Ambonnezen
te kunnen beletten over te lopen naar HlKIJtJLDTf o.e*

Men beschouwt NIK1JULUW als een landverrader
in dienst van Nederland en Indonesië, voor welke dieneten hij
betaald zou worden.

Kolonel VAN SAKÏEN wordt eveneena beschouwd
als een instrument der Nederlandse Regering, die verdeeldheid
wil brengen onder de Ambonneaen, waardoor ze tenalottf vaazel
zouden willen terugkeren naar Indonesië1.

In SWBEH'fS ziet men een martelaar voor de
Ambonnese zaak. Hen zou thans in het geheim vergaderen om
een andere organisator te vinden* Mem meent in leze kringen
aan dat S W EERT S 2 maal boven Ceram gedropt ie en dat ook be-
langrijke hoeveelheden medicijnen levensaiddelen en wapens
zouden zijn gedropt*

Ook sprak men over een kapitein van de Konink-
lijke Marine (naam onbekend) die gezegd zou hebben dat hij
het geld gestoken in de zaak SWSERI3 niet ale verloren b*»
«ohouwde en dat hij nog verder zijn steun aan deze beweging
zou geven.



Al» de persoon in Indonaaii, dl» acht«r de
acharaen belast zou aijn m*t de vorming van hat Politie
apparaat voor da Zuld-Molukken, w «rd genoemd een zekere
PAÏTY, ex-leerling C.v.P. II ta Soekaboeai, oom van da
bekende PATTY van hat Bureau Zuid-Molukken.

Desa PATTY sou oauitraaka 1949 zijn gaarraa-
taard in varband mat aan Chlnaaa val a a munt erezaak in GAng
Santiong ta DJakarta, doch door da H.I. «adaroa zijn vri
latan en garahabilitaard. Hi4 sou in varband aat connaotiaa
mat da vrljhaidabawaging in iabon nadaraand «adaroa aljn
gaarraataard, doch opniauw ssijn gerehabiliteerd, vrijgelaten
en in Sl^n oude functie ala politieman hersteld. In nat ga~
hei» zou Mi werkan voor, an onder da bevalen a t aan van het
Bureau Zuid-Molukken in Sederland.

BOTenetaande mededelingen zijn gedaan door
PARIORT»aan aan aadawarkar. log niat kan worden nagegaan»
vat hiervan op Waarheid baruat an walk gadaalta moet toaga-
achravan worden aan da bakende fantaaia van da Anbonnezan.

In varband aat da bavailiging van da bron»
versoek ik U zeer voorzichtig ta zijn bij gebruikmaking van
bovenstaande gagevans.

KB, 7 Juli 1951
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NQ 39 Juni 1951--

Onderwerp:"M.POT en P.M.E.SWEERTS".-

Bi.1 lagen s vier.-

A A H
V A H

H.C.
W.- t A

Met verwijzing naar het vermelde in de
vóór-laatste en laatste alinea op blz.2, van d.2.schrijven,
No:320-Geheim, d.d.15 Juni 1951, betreffende "De organisa-
tie rond Westerling, Sweerts, Pot, e.a.n, moge ik U berich-
ten, dat ik in de namiddag van Donderdag, 28 fiezer, ander-
maal een onderhoud heb gehad met "Rival" te Antwerpen.

laar U inmiddels uit de desbetreffende verslagen,
verschenen in nagenoeg alle Nederlaaclse dagbladen van Don-
derdag, 28 Juni j.l., ongetwijfeld reeds zal zijn gebleken,
hebben POT en SWEERTS in de voormiddag van Woensdag, 27
Juni j.l. voor de Boetstraffelijke Rechtbank te Antwerpen
terechtgestaan, omtrent welke aangelegenheid eveneens in
het merendeel der Belgische dagbladen van 28 dezer, is mel-
ding gemaakt.

"Rival" begon, met mij z'n verontschuldiging aan
/te bieden, voor het feit dat hij niet in staat was geweest
(de aan mij gedane belofte na te komen, daar hij geen enkele.
i Inspecteur ter beschikking had gehad om van de behandeling
/voor de Rechtbank van de "zaak-Pot en Sweerts*1, een steno-
1 grafisch verslag te doen opmaken.

Te dezer zake verwees hij mij echter naar de ver-
schillende dagbladverslagen, waarvan o.a.de "Gazet van Ant-
werpen" een vrij nauwkeurige weergave vermeldt.-

Met betrekking tot de door "Rival" en zijn perso-
neel, tijdens de huiszoeking in de kamers van SWEERTS en
POT te Brussel, aangetroffen en inbeslaggenomen documenten
en andere paperassen, verklaarde hij - ingevolge de hem
idoor de Procureur des Konings gegeven opdracht - nog steeds
[niet in staat te zijn, mij daaromtrent gegevens te verstrek-
{ken.

Hij sprak evenwel als zijn vermoeden uit, dat hij
over enige tijd, als het thans tegen POT en SWEERTS in be-
handeling zijnde vonnis, in kracht van gewijsde zal zijn
gegaan, mij dienaangaande wel één en ander te zullen kunnen
mededelen. -~"̂ "

De hernieuwde overkomst naar Antwerpen van de
'Rijksrechercheur VAN LSHTI, op"19 Juni j.l., waarvan ik
in mijn vorenaangehaald schrijven van 15 Juni melding maak-
te, hield - volgens mededeling van "Hival"—verband met een

aan



- 2.-

aan YAN IÜSNTE opgedragen onderzoek, naar een gepleegde
/ diviezen-fraude, ten bedrage van SÔ jJOO gulden, waaraan
POT zich zeer vermoedelijk mede héeflf schuldig gemaakt.

POT blijft dit feit echter ontkennen.
Yan "Sival" ontving ik een door hem samengesteld

beknopt overzicht van de "zaak-Pot en Sweerts", hetwelk U
als bijlage, rood-genummerd I, hierbijgaand gelieve aan te
treffen.

Als bijlage, respectievelijk rood-genummerd II en
III, gaan hierbij een opgeplakt verslag uit de "Gazet van
Antwerpen" en een dito uit het Hederlandse "Algemeen Dag-
blad" van Donderdag, 28 Juni 1951.-

De toezending van laatstgenoemd krantenverslag
heeft voornamelijk ten doel, U kennis te doen nemen van
de daarbij afgedrukte vrij scherpe foto van de beide ver-
dachten.

C Tenslotte gelieve U als bijlage, rood-genummerd
IY, hierbij nog aan te treffen, een opgeplakt bericht uit
"De Telegraaf" van heden, 29 Juni, waaruit U moge blijken,
dat Sweerts' verzet door de Krijgsraad te LUIK, gisteren -
28 dezer - werd afgewezen11.-



Overzicht van de zaak POT, Meine en SWEERTS, Pierree.

1°) Op 22/3/1951 legt de Consul Generaal der Nederlanden te Antwerpen klacht
neer tegen POT, Meine, uit hoofde van diefstal van negen blanco Neder-

landse reispassen en een stempel van het Consulaat 'dienende voor het af-
stempelen der reispassen. Pot, Meine had sedert '17/2/I951 zijn dienst

verlaten. Daar hij voortvluchtig is, wordt hij in het C.S.B, geseind.
2°) Op I9/4/I951 rond 0,30 uur doet zich een aanrijding voor aan het kruis-

punt Belgiê'lei en Mechelsesteenweg te Antwerpen tussen een militaire
•j auto en een personenwagen van het merk Buick met nummerplaat 816851.

Deze laatste personenwagen bleek bestuurd te1 worden door een genaamde :
ROMEN, Harry, die aan de politieagenten die he-# ongeval vaststelden

een reispas op die naam toonde. De Buick met nummerplaat 816851 bleek
/•". toe te horen aan POT, Meine. Het^ dienaangaande ingesteld onderzoek wees

uit dat RONKEND Harry, niemand anders was dan SWEERTS, Pierre, welke dus
in verbinding- stond met Pot, Meine. ° '

3°) Op 5/5/1951 in de voormiddag werd POT, Meine, samen met zijn vriend
COLSON, lillem door de Gerechteldjke Politie te Brussel aangehouden.
Pot stelde zich aan de Gerechtelijke Politie voor als zijnde de genaamde
BUITTING, Meinaert, en was in het bezit van een paspoort op dien naam.
Colson, Willem was in het bezit van een revolver cal. 6,35 mm voorzien
van vijf kogels. POT, Meine bekende dat hij dit: wapen aan Colson had
overhandigd. POT was ook nog in het bezit van een lader voorzien van 8
kogels. Hij ontkende de negen blanco reispassen, welke op het Consulaat

Generaal der Nederlanden te Antwerpen werden ontvreemd, gestolen te heb-
ben. COLSON wordt opgesloten ter beschikking van de Vreemdelingenpolitie

v. terwijl POT,' Meine wordt overgebracht naar Antwerpen, alwaar hij door
ons op 5/5/1951 rond 18 uur wordt ondervraagd. Hij'bekent de negen blanc
Nederlandse reispassen ontvreemd te hebben, maar ontkent de stempel ge-
stolen te hebben.

4°) Tijdens de nacht van 5 op 6 Mei 1951 begeven wij ons achtereenvolgens
naar Diest, Hechtel en Brussel, vergezeld van Pot, Meine. Op 6/5/1951
om 0,30 uur wordt SWEERTS, Pierre door ons te Brussel in het hotel
"Scheers" Boulevard Adolphe Max aangehouden. In dit laatste hotel werd

insgelijks door ons de genaamde NIENHUIS,^ Harke van zijn vrijheid be-
roofd, daar deze de auto met nummerplaat nr 83212l,waarmede Sweerts was

aangekomen, had gehuurd en te zijner beschikking gesteld. In deze auto
van het merk Pontiac vinden wij in de regenjas van Sweerts een geladen
revolver, alsook nog een ander geladen revolver in de koffer van deze
wagen, en nog een uitzend-en-ontvangstpost.

5°) Op_ 7/5/I9J51 in de namiddag werd door ons een huiszoeking uitgevoerd aan
het adres : Blyckaertplaats nr 6 te Brussel, alwaar Pot en Sweerts een

»*••/#•••
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appartement gezamenlijk betrokken. POT, Meine was er gefcend onder de
naam Buining, Meindert. Tijdens deze huiszoeking konden wij nog de
hand leggen op twee revolv er's .
6°) SWEBRTS, Pierre bekent dat de vier door fflns gevonden revolvers hem

toebehoren,
7°) SWEERTS, Pierre bekent drie maal in het hotel Century te Antwerpen

i onder de naam VAN DONK, Dirk gelogeerd te hebben. Hij tekende de
hotelbriefjes met deze valse naam en maakte gebruik van het pas-

,i''J ~ ,

poort nr 168.524 dat authentiek was, maar aan de echte VAN DONK,
\k toehoorde.

Sweerts, Pierre bekent ook in het Tourist Hotel te Antwerpen ge-
bruik gemaakt te hebben van het vervalste Nederlandse paspoort nr
953.834 op naam van Ronken, Harryv Hii maakte in het "Queen's H/^el"
te Antwerpen insgelijks gebruik van het vervalste Nederlandse pas-

• « ?

poort nr 953.816 op naam van Pietersen, Johan.

8°) Er werden in totaal door POT, Meine dus elf Nederlandse reispassen
ontvreemd, wat hij bekent. Van deze elf ontvreemde reispaseen wer-

den er drie niet terug gevonden. Drie reispassen werden terugge-
vonden in handen van SWEERT.S, Pierre, deze op naam van : Schouwen-
berg - Van Donk en Ronken. Twee^ er van werden -teruggevonden in han-
den van POT, Meine, namelijk deze op naam v.an Buining en Janssens .
De twee paspoorten op naam van VAN DEN BRINK en. een gedeelte van

het paspoort op naam van Pietersen werden teruggevonden in het ap-
partement aan de Place Blyckaert te Brussel.

9°) Te Brussel heeft Sweerts ook nog gebruik gemaakt van zijn diplo-
matiek paspoort der Zuid Molukken op naam van i AU MENA, terwi^
POT nog voor SWEERTS een Internationaal Rijbewijs op naam van VAN
DONK liet vervaardigen, gebruik makende van de valse pas op deze nas

|8| ̂ §f eS^Ëa^la^aJ^pSSSBo^^»» v^JvItmfS^e
hebben op naam van Lambr e chts .
POT Meine„ ontkent 30 -000 gulden sluiks uit Nederland in België' in-
gevoerd te hebben.

10°) De vervalsing, der acht teruggevonden paspoorten werd door Pot als
volgt uitgevoerd :

1°) 614.056,- Buining t werd door hem zelf ingevuld - handteken van de
kanselier werd door hem nagemaakt - al de erin
voorkomende stempels zijn echt - ae werden door
hem geplaatst toen hij nog werkzaam was op het
Consulaat.

2°) 953é802 - Janssens :" /



_ 2 _

werd zelf door Pot ingevuld - maakte handtete n van de kanselier na -
de stempel naast het haritéken is echt en werd er door.hem zelf op-
geplaatst - de stempel op de foto werd door hem bijgetekend.

3°) 953.803 - VAN DEN BRINK, Petrus - gedeeltelijk door Pot zelf .
ingevuld - nooit uitgereikt noch gebruikt.

4°) 953.616 - PIETERSEN - zelf door hem ingevuld - handteken van
kanselier nagemaakt - stempel naast harifceken echt - stempel op
de foto bijgetekend.

5°) 953.820 - VAN DEN BRINK - zelf door Pot ingevuld - stempel door
Pot erop geplaatst - stempels zijn authentiek - nooit uitge-
reikt noch gebruikt.

6°) 953.835 - SCHOUWENEERG - door Pot zelf ingevuld - handteken van
kanselier nagemaakt - foto van Sweerts werd er door Pot inge-
plaatst - stempel op de hoek der foto door Pot bijgetekend.

°) 953.850 - VAN DONK - door Pot zelf ingevuld - handteken van
kanselier nagemaakt - foto van Sweerts door Pot erin geplaatst-
stempel op hoek der foto door Pot bijgetekend.

8°-) 953.834 - RONKEN - door Pot zelf ingevuld - handteken van kan-
selier nagemaakt- foto van Sweerts er door Pot ingeplaatst -
stempel op hoek der foto door Pot bijgetekend*
De stempel naast de nagemaakte handtekening van de kanselier
in de paspoorten op naam van Janssens - Pietersen - Ronken -
Schouwenberg - Van Donk is echt daar hij er door Pot werd in
aangebracht alvorens ze te ontvreemden.



l Boetstraffelijke Rechtbank van Antwerpen

SWEERTS EN POT
TER VERANTWOORDING

Verdediging vraagt dat de Rechtbank
zich onbevoegd zou verklaren

De twee betichten: Sweerts, met het puntbaardje en Pot dAe
aangezicht verbergt.

Woensdag verschenen voor de ]
Boetstraffelijke Rechtbank te',
Antwerpen, voorgezeten door \r Van Mieghem, de Nederlan- <

der Meine Pot en de 34 jarige
Pierre Sweerts, uit Lanaken
(Limburg).

De aanhouding van Sweerts,
die plaats greep op 9 Mei, heeft
heel wat stof doen opwaaien.;
Sweerts is nl. een bij verstek
door de Krijgsraad van Tonge-
ren ter dood veroordeelde SS.-
man. Voortvluchtig geraakte hij
in Nederland en verder in En-
geland en kwam in betrekking
met de beruchte Turk Wester-
ling, die ra Indonesië een grote
rol speelde bij de strijd om het
bezit van deze kolonie voor Ne-
derland.

Sweerts zou niet minder dan
de leider geweest zijn en een op-
stand in Ambon georganiseerd
hebben. Er is zelfs sprake dat hij
niet onder bevel van Westerling
zou gestaan hebben, maar deze
aan hem ondergeschikt zou zijn
geweest. Verder beweert Sweerts
dat hij steeds in dienst van
de Engelse bespiedingsdiensten
heeft gewerkt, reeds van 1939.

Het is dhr Block, kommissaris
bij de gerechtelijke politie, die
als getuige in deze zaak ter zit-
ting verslag komt uitbrengen
over de aanhouding van de bei-
de betichten..

In begin Mei kwam de ge-
rechtelijke politie door klacht te
weten dat er op het Nederlands
konsulaat te Antwerpen blanco
reispassen gestolen waren, 't Ver-
moeden viel op een bediende van
het consulaat, Meine Pot, en op
5 Mei had men voldoende bewij-
zen om tot de aanhouding van

verdachte over te "gaa'n. " Pot™
werd aangehouden en verklapte
dat hij de gestolen voorwerpen,
had overgemaakt aan Sweerts.
Pot wees dan de plaats aan waar
men Sweerts kon treffen maar
tot driemaal toe liep men de
ontmoeting mis. Tenslotte kon
kommissaris Block op 9 Mei
Sweerts aanhouden te Brussel,
toen deze juist voor het hotel
waar hij verblijf hield, uit de
auto stapte. Sweerts zag zich
omringd door de kommissaris
Block en de inspekteurs Briers,
Poppe en Van Aerde en er bleef
hem niets anders over dan zich
over te geven. De voorzorgs-
maatregelen bleken niet onnodig
geweest te zijn, want bij nader
onderzoek bleek Sweerts in het
bezit te zijn van een geladen re-
volver, terwijl in .de auto nog
een revolver lag. Tevens werd in
de auto een geheime radiozen-
der ontdekt.

Bij een huiszoeking in de ka-
mer door Sweerts en Pot betrok-
ken werden nog twee revolvers
gevonden. Verder kwamen 10
paspoorten die op het konsulaat
gestolen werden te voorschijn.
Een paar ervan waren reeds op
een valse naam ingevuld en met
valse stempels voorzien.

Bij zijn aanhouding werd op
Sweerts de som van 90.000 Fran-
se franks gevonden, plus nog een
bedrag Belgisch geld.

( Tijdens het onderzoek ver-
, klaarden de aangehoudenen dat
zij enkel uit politiek idealisme
hadden gehandeld. Zij zouden in
betrekking hebben gestaan met
de stichting «Door de eeuwen
trouw» en het bureau der Zuid-
Molukken in Den Haag en hun
plan zou geweest zijn terug naar
Indonesië te gaan om daar de
strijd verder te voeren.

Na dit getuigenis komt dhr
prokureur Caron aan het woordj

Wet Upenoaar ministerie s*"=iL

aan de hand van de betichting
een overzicht van de feiten.

Er bestaat volgens dhr proku-,,
reur geen twijfel nopens de
schuldigheid. Pot maakte zich
plichtig aan huisdiefte van' 11
reispassen ten nadele van het
konsulaat der Nederlanden, te
Antwerpen.

Hij, samen met Sweerts,
stelde de valse reispassen op en
werkte de stempels op de aan-
gebrachte foto's bij. Bij de va.ls-
heid in geschriften voegt zich zo-
wel bij Sweerts als voor Pot, de
valse naamdracht. Dan is er ver-
der het bezit van 4 revolvers,
waarover eveneens geen betwis-
ting kan zijn. Bij zijn aanhouding
droeg Sweerts een dezer revol-
vers geladen in zijn regenman-
tel. Tenslotte is er nog het be-
zit van een radiozender. Wat het
gebruik er van betreft; dit laat
de prokureur over aan de wijs->
heid van de Rechtbank. ':

De idealistische en politieke
beweegredenen veranderen vol-
gens het Openbaar Ministerie
niets aan de aard der zaak of
aan de ten laste gelegde feiten.

VERDEDIGING VAN POT
Mtre Scholier neemt dan de

verdediging van Pot op en pleit
de vrijspraak zich beroepende op
artikel 71 van het Wetboek zeg-
gende dat zijn kliënt handelde
uit politiek ideaal en onder een
dwang waaraan hij niet kon
weerstaan.

Verdediger vraagt de betich-
tingen onontvankelijk te verkla-
ren. Pot wilde honderdduizenden"
mensen redden die door de Ne-
derlandse regering in de steek
worden gelaten.

Om de verbindingen met hen '
te herstellen ontvreemdde hij for-
mulieren «n blanke reispassen.
Voor een belangloos idealist
moeten deze feiten niet weerhou-
den worden daar hij handelde
om anderen te helpen.

Tenslotte vraagt verdediger
Pot niet verder te vervolgen.

VERDEDIGING VAN
SWEERTS

Mter Van der Hagen komt dan
aan het woord en sluit zich aan
by zijn collega. Verder betoogt
hij dat Sweerts door de veroor-
deling die hij vroeger als SS-man
heeft opgelopen zijn Belgische
nationaliteit heeft verloren en
thans nog atlijd pnderdaad is van
de staat der Zuid-Molukken. Bij;
al de feiten die Sweerts ten las-
te worden gelegd is geen crimi-
neel inzicht of winstbejag te
vinden. Verdediger ontzenuwt
verder de betichtingen die hij
tracht te minimaliseren en gro-
tendeels onbewezen acht.

Tenslotte vraagt hij evenals
zijn collega dat de rechtbaitk
Zich onbevoegd zou verklaren
daar het hier een politieke zaak
betreft. Dit verzoek was reeds
door de Rechtbank verworpen.

Hierop wordt de zitting opge-
heven. Uitspraak op Woensdag
4 Juli.

"GAZET VAK AHTWEHPEN"

van Donderdag, 28 Juni

1951.-



POT mmÉERTS VOOR DE RECHTER

Jtf*i»è
jStoe«rts te ""Antwerpen -tere
gestaan voor eqH hele reeks Vi
deKcte». Het uerèlag von de zitting,
vindt men op pagina #. — Op de
/oto ziet ™cw ^oï flmfcs) met4

in de beklaagdenbank.

"ALGEKEEH DAGBLAD"

van Donderdag, 28 Juni 1951*-

zi_e vervolg



V e r v o l

Meiïie Pot stond samen
met Sweerts terecht

Een hete reeks beschuldigingen
Tegen beiden de hoogst mogelijke straf geëist

Van onze verslaggever j

ANTWERPEN. — Meine Pot,
de ontslagen Nederlandse kanse-
larijklerk, die Westerling aan een
^paspoort zou hebben geholpen, zat
^gisteren voor de Antwerpse recht-
.bank in de beklaagdenbank naast
Pierre Sweerts, de geheime agent,
die hij aan de Belg^che justitif
heeft overgeleverd, tijen hij dien»

i ware identiteit ontdekte. Pot werd
j beschuldigd van valsheid in ge-!
'schrifte, gebruik vso* yalse reis-
| passen, vervalsing en gebruik van
'stempels en tenslotte ven diefstal
i van passen op het Nederlandse1

consulaat-generaal te Antwerpen.,
VoorlSweerts Iftidde de beschuldi-i
ging o.a. medeplichtigheid aan'
dergelijke misdrijven en het ver-:
valsen van een internationaal rij-
bewijs en logementsbrjef jes. Tegen
[beiden eiste mr. Caroh, de procu-
reur des konings, de hoogste straf»,
die op grond van hetgeen bewi
zal worden geacht, kan word<(
opgelegd.

In een zitting, waarin Pot noch Sw<
een woord hebben gezegd, hebben
beide advocaten, resp. mr. Scholier
mr. Van der Haegen, de rechtbank
zocht zich onbevoegd te verklaren, daar
het volgens hen politieke misdrijven wa-
ren. Mr. Scholier vroeg voorts voor Pot
vrijspraak, daar deze onder zedelijke
overmacht zou hebben gehandeld.

Als enige getuige verscheen de heer

. , . - .
De psychologische achtergrond van

de handelingen van Pot moet men
volgens? Öezc rechercheur zien in het
feit, dit ty als ex-oorlogsvrtjwilliger,

' die Itf de Oost had gevochten, de
Ambonncse zaak kende en ermee sym-
pathiseerde, Hu beschikte btf z|)n aan-
houding niet over geld. Htf had alles
verantwoord aan Sweerts. Zelf had hU
er niets . aan verdiend. Sweerts had
W.900 franc» btf zich, nog geen dui-
zend gulden dus.

• • ' ' • • • !
Mr. Caron zei ter motivering van zijn

eis, dat het hier om gewone misdrijveni
gaat, waarvan de berechting de betrek- ,
kingen1 tussen België en Indonesië niet

dachten zei mr. Van der Haegen tenslot-
te nog dat hier een misverstand in het
spel is| dat Westerling gemakkelijk kan
ophelderen. .

De president bepaald* d« uitspraak op
Donderdag 5 Juli.

zal schadek integendeel. Pot mag
idealistiscjl hebben 'gehandeld, hij

"

dan
_ was
Bëlgïs en~nad zich' daarnaar

gen. Bovendien was hy con-

Block, de commissaris van de recherche,
die met drie inspecteurs Pot en Sweerts
heeft gearresteerd. Hy vertelde, dat Pot,
na zijn bekentenis passen te hebben ge-
stolen, gezegd had te zullen meewerker
aan de arrestatie van Sweerts, die hij tot
voordien alleen kende als Van Donck.
Deze had toen verscheidene valse pas-
poorten bij zich in de auto en verder
twee revolvers en een radio zend- en,ï~*«ontvangtoestel. In de hotelkamer, die Pot
en Sweerts samen in gebruik hadden,
vond de recherche later nog twee revol-
vers en o.a. zeven monsterboekjes, die
waren bedoeld om per schip te kunnen'

had gezegd, dat hij
Sweerts was terecht

via.
ge-

vluchten. Pot
Westerling by
komen.

Aanvankelijk had de Nederlandse
ambassade, zo bleek uit het verhoor, geen,
klacht ingediend over het paspoort, dat'
Pot aan Westerling had 'gegeven.

~

betoogde, dal op grond van Nederlandse
gerechtelijke» uitspraken de staat der
Zuid-Molukken als zodanig was erkend,;
en zei, dat Pot van Westerling opdracht'
had gekregen zich bij Van Donck te',
voegen. K» heeft een flater begaan, toen
hjj — nadat hij- *rvèn werd verdacht:
Westerling Clandestien een paspoort te
hebben gegeven — niet naar iDen Haag
ging, waarheen hij werd geroepen, Toen
Pot bemerkte wie Van Donck was, heeft
hij weer even spontaan gereageerd als j
toen hij zijn hulp -aan de Ambonnese'
zaak aanbood en heeft hij hem aan de
Belgische recherche 'overgeleverd.

Wanneer de procureur des konings
zegt, aldus mr. Scholier, dat door de ver-
volging van Pot de betrekkingen tussen
België en Indonesië kunnen worden ver-
beterd, dan is dat het beate bewijs, dat het
wel degelijk politieke misdrijven zijn.
Wanneer uitlëyering aah Nederland zou
moeten worde» geweigerd, *ou het Bel-
gische standpunt aanmerkelijk worden
verzwakt, indien het geen politiek mis-
drijf zou zijn.

Tenslotte zei mr. Scholier: Mijnheer de
president, deze Pot, die zoveel heeft ge-
streden voor de vrijheid van anderen,
zult gij zijn vrijheid wel willen hergeven.

Mr. Van der Haegen, de verdediger
van Sweerts, wees er op, dat deze door
het tegen hetn uitgesproken doodvonnis
geen Belg mèfer was, zodat hij vrij was
de Molukse nationaliteit aan te nemgn.
Hij deed dat als staatssecretaris van oor-
log van de JI.M.S. onder de naam Omena.
Sweerts , is • ook óp Cerajn 'geweest. Hij
is tot tweemaal tos per parachute daar
geland. Hrj had de opdracht in België
wapens aan t*,, kopen voor de bevrijding

• van de Zuid-fttolukken. Zijn daden heb-
ben geen crimineel fcarakter.

Over de betrekking tussen de ver-

"ALGEMEEN DAGBIAP"
van Donderdag, 28 Juni 1951»-



Sweerts' verzet i
t

afgewezen
LUIK, 29 Juni De krijgsraad in

Luik heeft gistermiddag het ver-
zet va*i de oud-S.S,-cr Sweerts
tegen liet vonnis van de Belgi-
sche krijgsraad te Tongeren, j
waarbij hij wegens oorlogsmis-
daden by verstek ter dood werd!
veroordeeld, niet ontvankelijk
verklaard. De veroordeling tot
de doodstraf van Sweerts is i
daardoor definitief geworden, j
Hierbij dient te worden opge-
merkt, dat m het afgelopen jaar
aan geen enkele Belgische oor-
logsmisdadiger, die ter dood
werd veroordeeld, het vonnis is
voltrokken.

Zoals toekend, kreeg de naam i
Sweerts de laatste tijd vooral!
bekendheid naar aanleiding van
het rumoer over de stichting
..Door de eeuwen trouw" in ver- j
band met d-e kwestie over Am- j
bon.

Voor de krijgsraad in Luik had
Sweerts verklaard geen kennis i
te 'hebben gehad van het over '
hem uitgesproken doodvonnis.

De krijgsraad betoogde in zijn uit-
spraak, dat het argument van
„force majeure" slechts aanne-
melijk is voor de periode tot 1948,
het jaar, waarin Sweerts in Ne-
derland werd vrijgelaten, doch
dat hij na dit jaar ongetwijfeld
heeft kunnen kennisnemen van
de uitspraak van de krijgsraad
in Tongeren.

r J , i dag,



GEEN CBDDJTEKL INZICHT
Mr Van der Haegen bepleitte kort de

beschuldigingen tegert pierre Sweertn.
De advocaat sloot zich aan t>U het be-
sluit van Mr Scholier tot onbevoegd-
held der rechtbank. Pleiter vroeg de
beschuldiging niet in het kader te plaat-
sen van de door de krijgsraad uitge-
sproken doodstraf, vermits Sweerts ver-
zet aantekende en hardnekkig beweert
b!j de Duitsers de rol van spion voor
de Engelse inlichtlngsdlensten te heb-
ben vervuld. Het Is inderdaad een i'eft
dat Sweerts over volledige documenten
beschikt hem door de Britse overheid
afgeleverd. Wat meer Is, vervolgde Mr
Van der Haegen, op het ogenblik Vbn
deze feiten had Sweerts de Belgische
nationaliteit verloren en hij dient dus

•wu.»,e ..... «c ĵ,...,... « «„i i-"-—-«waarmee mj overaa ,oe sympathie gmg J^nuWÏek der* Moïuk'kwi^waarvan de
ken.'Au Mena "is een Ambonees bepleiten voor de verdrukte Ambo- i wEennlnB VOOT de Uno^'aanhanS» fs
voornaam, die betekent «Ik Dien », "—••— . . .
Au Mena identificeert zich met •,„„ !o„D^e aan Soèlcarno wapens om

trouwe Ambonezen te' be-

UITSPRAAK OP 4 JULI

In de zaak Sweerts en Meine Pot
Internationaal avonturier en politiek idealist

Verdediging bepleitte onbevoegdheid der rechtbank
en ontslag van rechtsvervolging

«Au Mena» ZO luidt 'de zang e- Jf* Reusachtige geldsommen werden in-
rie-» naam van He ministor var»«gezameld. Sweerts kocht een «Igen
S^riog"™ d^epub^^^ hfovf^ .«SSSéüTSS

en van

Pierre Sweerts, alias Pierre Ford, diezelfde
alias Boncken, alias Van Schou- strijden.
berghe, alias Pietersen, alias mijn- ja^tCen
heer Van Donck. doorslaand belang.

Dit mengsel van namen maakte Ambon viel, maar Ceram hield stand.
het de voorzitter, de h. Bervoets, Westerling moest vluchten, maar «Door'
van Af ifVfnAf' kann^r dpr Anfc aè eeuwen trouw» hield stand. Tpt-,van aezevenae_ Kamer oer AIU> d t de Belgische • regering ontdekte
werpse boetstraffelijke rechtbank, dat Sweerts een voormalig ss-man,
niet gemakkelijker wanneer Woens- door de Krijgsraad te Lu ik ' b i j ver-
dag voor hem twee aangehouden Btek, teï, do°Ö was veroordeeld én zijn
mannen werden gebracht, wier n*, ««houding Castte.
men en daden in de laatste maan- M E I N E POT DE .IDEALIST
den en weken geschiedenis maakten. • XT ' . • - . - • , -

voorstelling van hen nikt w«l °P "<* Nederlands consulaat rt.,An>

», =. T. , E*" veroordeling door een gewone
Mr Schol- rechtbank van politieke leiten zal ver-

wikkelingen meeslepen. Sweerts kan
overigens niet vervolgd worden, om
valsheid In geschriften te hebben ge-

werpen jeerde jonge Melne Pot ln..
«verbodlg en noopt tot een diepe tens de strijd van Westerling méé.
greep in de Indonesische verwikke* Heeds als vrijwilliger In het Néder-
lingen der laatste jaren. lands leger had til] ,teg^n de Indone-

opn <i<5 iftrla-H lUvïe- 'siSche republikeinen gevochten ., én
.̂  -.. » ^ i, * jar'BB "**S overal de Ambonezen als zijn wapen-

Ult St. Joost-ten-Node' —* mternatto- broeders leren .kértnen. En toen hij'de
naai avonturier van formaat, gèwe> Kapitein lij Éuj9pa wiït,. zocht h(j
zeil militair onderhorige van vjjf 3 dadelijk relaties. Pot trad toe tot
verschillende landen, idealist, diplo-
maat, staatssecretaris en minister
— zat thans heel stil en kalm op de
bank der beschuldigden. •

Naast hem een slanke, gebaarde
jonge man, een bijzonder type met
diepliggende ogen in het scherpe
bleke gelaat: Meine Pot, de 28-
jarige medebeklaagde uit 's Grareri-
hage, een bediende 'aan het Neder-
landse consulaat te Antwerpen.
Deze vond ongetwijfeld in Sweerts
de kameraad, die zijn Idealistische
en avontuurlijke nelgingen naar
wens voldeed. Nu echter is de band
der vriendschap verbroken.

«DOOR DE EEUWEN TROUW»

De substituut van de procureur des
konings schetste kort en bondig de
beschuldiging. Tevoren reeds had mr
Scholier, advocaat van pot, besluiten
neergelegd, waarin werd aangéatipt
dat de feiten een louter politiek ka-
rakter dragen en derhalve dat deze
rechtbank onbevoegd dient verklaard
om een oordeel te vellen.

Uit het overzicht van de substituut
en van mr Scholier over de. Indonesi-
sche na-oorlogse geschiedenis, wordt
de rol der beklaagden duidelijk uit-
gestippeld.

Indonesië groeide sinds 1&48 van
Nederlandse kolonie tot een zelfstan-
dige republiek, Onder de leiding van
de roemruchte Soekarno. Slechts de
eilandengroep der Molukken, met als
twee voornaamste nederzettingen Am-
bon en Ceram, bleven trouw aan het
Huis Van Oranje en. liever dan bij
Soekarno aan te sluiten, streefden de
Ambonezen naar de oprichting van
een onafhankelijke republiek. Hun
leider werd de vermaarde kapitein
«Turk» Westerling, die evenwel bij
de Nederlandse regering niet de ver-

i eiste steun vond. Maar de beweging
f « Door de , eeuwen trouw » was , gebo-
; ren. Westerling, die de opstand voor-
i bereidde, vond In de Belgische avon-
I turler SweerLs een beste diplomaat en

spion, die de republiek der Molukken
In West-Europa behoefde

pleegd, feiten die door Pot bedreven en
bekend werden. Als burger der repu-
bliek der Molukken heeft hij het recht
de naam «' Au Mena > en wapens te
dragen. Enkel het bezit der valse rcls-
passen en een radiozender In zijn auto
zijn strafbaar. Maar evenals bil Melne
Pot, met wie hij terug bevriend Is gc-

«worden, ontbrak bij Pierre Sweerts het
winstbejég. en het crimineel inzicht. Dit
werd door' commissaris Block getuigd
en bevestigd. « Daarom verzoeken wij
de rechtbank zich onbevoegd te verkla-
ren en Sweeirts buiten vervolging te
stellen»-*.*

Voorzitter, de h, Bervoet», besloot
hierop, de uitspraak vast te «tellen OD '
Woensdag, 4 Juli e.k. F.O.

«Door de eeuwen trouw», vloog met
Sweerts naar'Tanger, woonde met hem
op dezelfde kamer en werd In de
actieve strijd ingelijfd,

De jonge man bezorgde Westerling
een vals paspoort en hiervoor werd
hij onlangs te 's-Gravenhage door het
Hoge Gerechtshof verhoord. Om
Swoei'U te redden van de Jacht, door
het Belgisch gerecht Ingezet, leverde
hij aan deze niet enkel een vals pas-
poort, maar tevens een zevental valse
reispassen, voorzien van de .nodige
stempels en handtekeningen. In de
auto van Sweerts werd een radiozen-
der gebouwd en het tweetal beschikte
verder over een certificaat van de
Royal Automobile Club, op naam van
Van Donek, alias Sweerts.

Totdat een tweespalt uitbrak, be-
treffende de vroegere activiteit van
Sweerts en Pot oordeelde het gerecht
te moeten verwittigen. Blijkbaar wa-
ren zijn Idealistische gevoelens ge-
stold door de verregaande avonturen
van Sweerts en twijfelde hij aan de
rechtzinnigheid van de ondertussen
minister van Oorlog geworden Sweerts.

ONBEVOEGDHEID EX -
ZEDELIJKE OVERMACHT

Substituut Caron verwierp de beslui-
ten tot onbevoegdheid der rechtbank.
Het O.M. steunde hierbij op de feiten:
valsheid in geschriften, valse naam-
dractft, het bezitten van een geheime
ultzendpost en van twee wapens ; alle-
maal fe}ten van gemeenrecht, die in Bel-
gië plaats vonden en die afgescheiden
moeten beschouwd worden van de poli-
tieke activiteit der beklaagden. De h.
Caron vorderde als besluit de toepas-
sing der strafwet.

Na de uiteenzetting van rechterlijk
commissaris Block over het verblijf
en de aanhouding der beklaagden in
het land en 'de ontdekking van hun mis-
drijven, bepleitte Mr Scholier 'zijn be-
sluiten tot onbevoegdheid der recht-
bank. Meine Pot handelde onder de
drang van zijn idealisme, zonder baat-
zucht, zonder crimineel inzicht. Al zijn
misdrijven vallen In net kader van zijn
politieke activiteit en kunnen niet door
een gewone rechtbank worden beoor-
deeld. Wat meer is, maar in onderge-
schikte orde, zo besloot de verdediger,
Melne Pot bezit een blanco-strafregis-
ter, werd door de Duitsers als verzets-
man veroordeeld, sloot uit idealisme
aan bij « Door de eeuwen trouw » en
handelde onder de drang van één .ho-
gere zedelijke macht, Zijn buitenvei-
volglngstelung zal hém niet enkel zlin
hogere •gevoelens doen bewaren maar
.hem tevens vrijwaren van uitdrijving
uit België. De enige fout, die Melne Pot
bolt maakte, 10 eindigde Mr Scholier,
was onder te duiken tóen hij Westtrllng
en Sweerts had voortgeholpen.

"DE ANTWERPSE GIDS"

vsn Donderdag, 28.6.1951-
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Aan: H,
Van: "B IX.

Betreft: van Os.

Bij een onderhoud, hetwelk ik een dezer
dagen had met Mr. Domela Nieuwenhuis, Secretaris
van het Centraal Archief en Inlichtingenbureau op
Maatschappelijk terrein te Amsterdam, liet de2e
zeer duidelijk uitkomen, dat hij sedert zijn te-
rugkeer uit Nederlands-IndiS, waar hij werkzaam is
geweest als arbeidsinspecteur, meerdere malen ge-
tracht heeft Mr. Einthoven, die hij beweerde per-
soonlijk te kennen, te ontmoeten, teneinde te trach-
ten bij de B.V.D. geplaatst te worden. Hij had nu
echter een functie, zodat de kwestie niet meer ur-
gent was en deelde mede, dat hij Mr, Einthoven bij de
komende lustrum-feesten van de Rijksuniversiteit
te Utrecht hoopte te ontmoeten.

In de loop van het onderhoud deelde Domela
Nieuwenhuis nog mede, dat hij op het Centraal Archief
in verband met een geldinzameling bezoek had gehad
van de heer van Os van de Stichting "Door de Eeuwen.
TrouwJ!lA,,J)it is geweest vooirdè gBruchiaaaKende publi-
ca/Erësomtrent de Stichting en het Bureau Zuid-Moluk-
ken. Van Os liet duidelijk blijken, dat het hem in
aijn huidige functie niet beviel en dat hij trachtte
een plaats te bemachtigen bij de Binnenlandse Veilig-
heidsdienst. Hij vroeg Domela Nieuwenhuis of deze
geen verbindingen bij de B.V.D. had, om zijn solli-
citatie daar te ondersteunen.

Domela Nieuwenhuis had hem daarop medegedeeld,
dat hij alleen het Hoofd van de Binnenlandse Veilig-
heidsdienst kent, doch dat hij van Os niet voldoende
kende om voor hem als referentie te dienen. Hij ont-
moette van Os bij die gelegenheid namelijk voor het
eerst in zijn leven'. Van Os had hierop zijn zaken
afgedaan en was dus, wat zijn privé belangen betreft,
onverrichter zake vertrokken. Hij had bij dit gesprek
nog uitgelaten, dat hij reeds eerder bij een inlich-
tingendienst had gewerkto

L
R s-G-ravenhage, 27 Juni 1951.
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Notitie van KA
voor OB "Westerling, Sweerte, Stichting "Door de Eeuwen Trouw"

en Bureau Zuid-Molukken"

Voor rapport Hoofd BVB dd. 26 Juni 1951 inz. hem op
25 October 1950 in Parijs gedane mededelingen omtrent bezoek
van een Van Bonk aan de Franse Generaal Bilotte ter verkrijging
van wapens enz. voor Ambon, zie in dit OB bij 25 October 1950



.- DIENSTGFiHEIffl.- 23 Juni 1951.-

Onderwerp;" SWEEHTS en WESTERLING" .-

Bi.1 lagen : drie.-

A A H t H.C.-
V A H : W.-

lïiJö» 1951

ixeb ik de eer U te doen
toekomen, een drietal opgeplakte artikels uit verschillen-
de dagbladen, waarvan twee betrekking hebbende op SWEERTS
en het derde op WESTERLING, naar de inhoud waarvan ik U
moge verwijzen.-



Sweerts tekende verzet aan
tegen zijn terdoodveroöl^teling

Krijgsraad van tuïk moet over ontvankelijkheid beslissen

Verdediging voert aan dat hij sedert 1941

in het verzet stond

LUIK. 19 Juni. — Sweerts die door de krijgsraad te Tongeren in No-
vember 1946 bij Verstek werd veroordeeld. en sedert een paar vy'ekén weer'
in het nieuws i» gekomen samen met Turk Westerling in verband met'de
ontdekking van een geplande opstand der Ambpnnezen tegen het centrale
gezag: van Indonesië, i» gisteren voor de krijgsraad te Luik verschenen.

Men xal cich herinneren hoe de
gewezen SS-er Sweerfo talrijke per-
sonen en niet in net minst -WesterJing
zelf en de vereniging • < D.uor de
eeuwen trouw»' in de luren heeft
geleed en door dé gevolmachtigde van
de Turk werd bestempeld als een
agent van de Britse iiiKchtlngsdienst.
Zijn naam werd ook vermeld in ver-
band met de problematische «elf-
moord van Schellenberg, een Rotter-
dam» politieman en Riet dé moord
op een Australiër in Frankrijk.

Tegfn zijn veroordeling: uitgespro-
ken door de krijgsraad van Tongeren
heeft Sweerts, die te Antwerpen in
de gevangenis was opgesloten, verzet
aangetekend en nu zal te Luik wor-
den beslist of dit verzet ontvanke-
lijk is. ' ' ' : • ' ' ' • '" • . .

EEN 'NESTJE JONGEN'
Sweerts Pierre trad de zittingszaal

net gekleed en voprkomejnd binnen.
Voor, de portos was htj s Ijeroepsmllljl

tair. Zijn laatste verblijïïaa«ts was
Lanklaar,, maar hij Is ., Jh «,feité *en
Brusselaar. ' ' t ',

Hij werd geboren te' St Jpost-ten-
Node op 27 December 1918, HIJ werd
op 22 November 1946 bij verstek" ver-
oordeeld. Het arrest verscheen In h'0t
Staatsblad op 12' Februari 1947 en .de

cmdat naar zijn, maoUig- de zaak van
zelf zou In orde komen. Sweert» zegt
dit de Engelse -diensten 'hem 'daarover
Ingelicht hebben en . beweert dat het
War Office zijn dossier van geallieerde
Inlichtlngsagent aan Brussel heeft over-
gemaakt. .

Ook de eeneraal Ersklne zou het
Belgisch gerecht op de hoogte ge-
bracht nebben,

.De voorzitter vin4t het ; echter
vreemd dat Sweerts desondanks geen
«tappen heeft gedaan en gelooft dat
,Sweertg op dé hoogte moet geweest zijn
van zijn terdoodveroordeling. Dat heeft
in alle dagbladen gestaan en in die
tijd was Sweerts opgesloten, In het huis
van bewaring te. Amsterdam.

Daarop legt beklaagde één weinig
vleiende verklaring af over het gerecht
in Nederland, waar de gevangenen niet
meer het recht h.ebben .Jjun, „dagblad j te ?.

Hij Weel gedurende" twee jaar opge-
sloten, 'werd niet ondervraagd over zijn
versciiillerïde activiteiten en ép zekere
dag werd hij zonder -meer vrij .'gelaten.
Van Amsterdam vertrok hl] als derde
juitenant-ter-zee op een Panaihees
Schip .en . zwierf rond over de ganse

RISICO.
Voorz. ; Waarom moest gij altijd

Jvluchten Indien gij zuiver stontlt, was
wet zegt dat de veroordeelde binnen het veel beter geweest 11 bij het gerecht
de zes maand verzet moet aantekenen, j aan. te melden en uw zaak zou'herzien
Alleen . In geval van ht^fkracht kan i worden,
een veroordeelde na 'deze termijn nog
verzet aantekenen. Doch de auditeur
neemt dit niet aan voor het geyal
Sweerts.

De beklaagde weet dat een dossier
tegen hém bestond, daarenboven be-
weert hij" 'lid geweest te zijp van 'de

: Engelse Inlichtingendienst en in die
hoedanigheid kon hij gemakkelijk In-
lichtingen verkrijgen. ,

De auditeur vroeg het verzet on-
ontvankelijk te verklaren.

SWEERTS STEVHDB
OP ENGELSE TtSSENKOMST

Tijdens de ondervraging geeft Sweerts
toe geweten te hebben dat het Belglsoh
gerecht een dossier tegen hem had,
maar hij zag daarin geen bezwaar.

"DE MTIVEHP3E GIDS"
van Donderdag, 21 Juni '

Bekl. : Dat risico liep IK liever niet,
want ik wist dat de Belgische krjjgs?
raad zware straffen uitsprak voor ba-
nale feiten en dat hij zich véél vlet iti-
den door de schijn en dat zelfs on-
schulldlgen terdoodveróordeeld en ge-
fusilleerd zijn geworden. Daarover U
troftwens een boek verschenen,

Veorz.: Ik geloof niet dan men ook |
maa'r één gerechtelijke dwaling aan de j
Belgische krijgsraden kan aanwriJViep. J

Als de voorzitter hem verder <vU,u)j, ;
dervragen over zijn contacten met.Vv^s-.,
terllng, dan ontwijkt gweerts de vraag
en zegt hierover liever te zwijgen. Ten
slotte bekent -hij herhaalde malen !n
België geweest te zijn sinds ̂ 946 doch
zijn verblijf duurde nooit langer dan
enkele uren. Slechts In 1951 Is HU naar
België teruggekomen, én werd pp 9
Mei 1951 te Brussel aangehouden met
een valse pasport.

Voorz.: Gij zljt toch Sweert» T
Bekl. : Voor U Ja, Maar voor vele

anderen niet,
WAS SWEERTS EEN VERZETSMAN?

De verdediging wofdt waargenomen
door mr De Kéersmaecker uit Brussel.
Hij vraagt dat het verzet ontvankelijk
zou verklaard worden al was het maar
oin het proces te lateti herbeginnen.

H*t proces -is Immers op een eenzij-
dige wijze gevoerd geweest, omdat men
alléén de bezwarende feiten verzameld;
heeft in een bundel van bijna een meter
dikte. . . . . :" ;

Pleiter heeft op eigen krachten een;
któln onderzqek ingesteld 'en ojïmlddel-
Hjk Is gebleken, dat Sweerts «een land-,
verrader Is. Hij leest getuigenissen voor
van hoogstaande persoren. dle\-
gen dat Sweerts in 1941 reeds in h«t
verzet stond en het Duitse leger bè-

verraders werden doodtffivérfd maar in
werkelijkheid patrlottea weren:

Ten slotte meent hij dat Sweetf ook
het geval van heirkracht fc*n inroepen
dctor tiet feit. dat hij al dié tl" - ti-

i Suitelnlafla verbleef, ' • - ••.'•



Hef geva/-Sweerfs is zeer mysterieus
Waarom werd deze man vrijgelaten ?

LUIK —r Het geval Sweerts zit
toch eigenlijk vol geheimzinnig-
heid. De omstandigheden voor
zijn gevangenzetltng, van'Novem-
ber 1946 tot Juni 1948, in Neder-
Und, zUn al heel erg onduidelijk.
Men sluit iemand niet geduren-
de twee jaar op, om hem dan zo
maar weer in vrijheid te stellen.
Maar ook zijn gevangenzetting in
België is zeker even vreemd,
Swéerts was geïnterneerd als „in-

civiek'1 doch na enkele weken is hu in
vrijheid gesteld door een commissie,
welke het geval der geïnterneerden
te onderzoeken had. Toen het Krygs-
gerecbt enige tyd later het dossier
Sweerts opnieuw ter hand nam, vond

.men er echter genoeg elementen in,
^dm de man ter dood te veroordelen.

De uitleveringskwestie
Na deze terdoodveroordeling zou

de Nederlandse politie aan België de
uitlevering van Sweerts hebben voor-
gesteld, maar de Belgische politie zou
ontwakend geantwoord hebben, t at
Sweerts haar niet meer interesseerde.

De verdediger van Sweerts ver-
klaarde ons, dat hy redenen had om
dit te mogen zeggen.

Doch we herinneren ons de verkla-
ring van de Belgische minister van

Justitie in Juli 1948, dus enkele we-
ken na de vrijlating van Sweerts in
Amsterdam, dat België altijd diens
uitlevering heeft gevraagd, maar deze
nooit van Nederland verkreeg.

Verwarring rond paspoortenkwestie
Naast deze tegenspraak is ook de

paspoortenkwëstie niet duidelijk. De
Belgische minister van Justitie ver-
klaarde aan een Kamerlid, dat Sweerts
bij zijn aanhouding in, het bezit was
van Engelse militaire identiteitspapie-
ren. In Nederland zegt men, dat
Sweerts bij zijn vrijlating in het oe-
zit van een /g. Nansenpas werd je-
steld. Sweerts :zelf beweerde Dinsdag
te Luik, dat de Nederlandse autori-
teiten hem alle identiteitspapieren
hadden ontnomen, zodat hy verplicht
was zich te laten aanmonsteren door
.een Panamees schip, dat personen

((zonder paspoorten of identiteitspapie-
•en aanwierf.

Voor het Atlantisch Pact
Het staat vast, dat Sweerts toen

niet meer in Engelse dienst was. Want
toen hy in Engeland aankwam, werd
hem eenvoudig uieegedeeld, dat alle
diensten, -vaarmee Sweerts in aanra-
king was geweest, geliquideerd wa-

ren. Hy is toen naar de Rode Zee ;.3-

gaan en kocht daar één schip! (Waar
haalde Sweerts het geld vandaan?)

Hy erkent, toen in dienst yan d©
Arabische Li_a te hebben gestaan.1
Later heeft hy in -.-.dpnesië gewerkt.
Hy. heeft, volgens zyn verklaring,;
voor vele regeringen gewerkt, maar;
altyd voor een ideaal en dat ideaal
was, volgens zyn zeggen, het Atlan-
tisch Pact—!

Fantastische plannen

Tot op heden heeft het als 'n vast-
staand feit gegolden, dat Sweerts al-
leen een landverrader en nazi-knecht i
was. Zijn verdediger, mr. de Keers-l
maecker uit Brussel, had echter één
aantal getuigenissen verzameld, waar-
uit zou biyken, dat Sweerts reeds
sedert 1941 in het verzet werkte. Hy
zou dvs een „dubbele agent" zyn
geweest.

Tydens de bezetting beeft Sweerts
aan verzetslieden fantastische''voor-'
stellen gedaan, o.a. om naar Duits-,
land te gaan en lid te worden van de j
Hitler—lyfwacht! Een andere keer
stelde hy voor ;by de Welwwtacht te
gaan, om te spioitrieren.

Tenslotte is Sweerts dan SS*er ge-
worden. Het is intussen wel typisch,;
dat verscheidene verzetslieden, die
met Sweerts ia aanraking kwamenj
allen via de Duitsers in concehtratiej
kampen terecht kwamen. Toeval of
iets anders ? i

De "GAZET VAN LIMBURG"

te Maastricht
van Donderdag, 21 Juni 1951•-



Westerling dronk pernod
op ée C/ramps-f /ysées
(Speciale e^réspondentie).

PARIJS, -4 Westerling is ge-
signaleerd op de Champs Ely-
sées, waar hij een glas pernod
dronk op het terrasje van café-
restaurant „Select". Vermoede-

,lijk had hij de nacht doorge-
bracht, in een hotel in de rue
Bèrff, Bij de gebouwen van de
New4!?6£k Herald Tribune. La-
ter ïs hij' gezien in de rue de la
Paix, waar op de vijfde étage
van nummer zeven de kanto-
ren zijn gevestigd van het pers-
agentschap Opera Mundi. De
Turk zou in ernstige geldmoei-
lijkheden verkeren, zodat al in
eerste instantie aangenomen
mocht worden, dat hij zou po-
gen zijn honpf&rium te incasse-
ren voor ZJW .„Memoires".

Reeds bijna djrie weken geleden
verklaarde d£ directeur van Opera

S Mundi ons, dïit hij de „Memoires"
van Westerling Jhad opgekocht. Op
een vraag, of 7», ook. in Nederland
in. druk zegden ,, verschijnen, ant-
woordidië hij * „ps weet het niet.
Misschien wel.!'. .Westerling had al
een voorschot tó zijn „Memoires"

£al ongetwijfeld
n ontvangen.

dat Opera

opgenomen
thans de re:
Intussen

, Mundi
rkocht.aan •,.., .„,.. . „ , , . . ,„. . , .< ;
Er is reden om aai^té nemenv dat
de tweede kopeer die wereldnsopy-
right verkocht ZOM hjS>ben aan één
particulier, die opgetreden zou zijn
als tussenpersoooj' voor een instan-
tie welke de publicaties wilde ver-
hinderen. * v

Westerling kan hiennee niet ac-
coor.d g'aan Hij heeft verklaard,
da| hoewel' het/.geld hem dier-
baar Was, hij op -zijn „Memoires"
een publicatiebevel heelt gelegd,
zodat met, anilere woorden de
transactie ongedaan zou worden
gemaakt als zijn pennevruciiten
in de doofpot ssouden geraken.
Zijn positie is evenwel moeilijk,
allereerst omdat zijn standpunt
aanvechtbaar is en op de twee-
de plaats omdat hij niet over de
middelen beschikt om het in-
middels verteerde voorschot te-
rug be betalen. Men zoekt thans
naar een oplossing, hetgeen er
oorzaak van is, dat Westerling
nog enige dagen in Parijs zal
blijven.
Nader vernemen wij nog, dat hij

per .boot te Marseille was gearri-
veerd en aldaar per trein naar Pa-
rijs is gereisd. Westerling is vaak
in gezelschèp van een veertig jari-
ge Fransman, die over uitnemende
relaties schijnt te beschikken. Ze-
ker is inmiddels, dat hij ook weer
hernieuwd contact heelt opgeno-
men met Nederland. Vermoedelijk
zal hij slechts korte tijd in de
Franse hoofdstad verblijven. Hij
heelt nog geen emplooi gevonden.
Wel heeft hij een interessante aan-
bieding gehad voor een goedbetaal-
de post in Midden-Afrika, Of hij
deze zal aannemen, is nog niet be^
fcen&.De kans, dat hij straks plof?
selihg elders opduik*, blijft bestaaiï,

Op de Indonesische Anibassadse'
be Parijs kon men niet bevestigen,
dat Westerling in Frankrijk ver-
bleef Men had uit Djakarta geen
opdracht ontvangen om uiitlevering
te vragen.

De "GAZET gAH LIMBURG"

te Maastricht
van Donderdag, 21 Juni 1951.-
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Copie voor CO. 112220

MIHSïERIE VA?T ' s-Gravenhage, 9 Juli 1951
ZAKEN Javas traat 68

Ho, i C. 112220
Bijl.: twee GEHEIM
CAW/I, TA. 5.
Betr.: Vermoeden van deviezen-

smokkel in de affaire Sweerta

Met verwijzing naar het mij bij ïïw geheim schrijven van
17 Mei j.l», no.1674 R,P, toegezonden rapport van de Rijksrecher-
che, waarin op pag.3 wordt gesteld, dat er bij het voeren van
deze actie (affaire-Sweerts; ongetwijfeld ernstige devieaenover-
tredingen hebben plaats gehad, moge ik UEdelGrootachtbare het
navolgende mededelen.

tJit sedert ter beschikking gekomen gegevens blijkt, dat
het te Eindhoven zetelende dagelijks bestuur van de Stichting
"Door de Eeuwen Trouw1*, gevormd door de heren H.Coenradi, G.Bui-
ten en W.C.de Vries, gelden heeft ingezameld of doen inzamelen
ter financiering van het zgn. Plan-Port. Deze laatste naam is
afgeleid van een van de aliassen van Sweerts, de Cockj de Cock:
Fort de Koek: Plan-Port. Totaal moet een bedrag van circa
ƒ,250.000.- zijn ingezameld, afkomstig van 8 a 10 personen. Wie
deze personen zijn is niet bekend, doch vermoedelijk is één hun-
ner, de heer B.Bol, directeur van de "Nieuwe Haagse Courant", die
een bedrag van ƒ.87.000.- ter beschikking zou hebben gesteld on-
der beding, dat het "niet voor medicamenten" bestemd mocht worden.

Sweerta, die «et de uitvoering van het "Plan-Port11 belast
was, moet dus in België de beschikking hebben gekregen over de
gelden die in Nederland voor dit plan waren ingezameld. Hoe: dit
in zijn werk gegaan is, is niet bekend, doch wel moet de penning-
meester van de Stichting "Door de Beuwen Trouw", de heer W.C.de
Vries, wonende te ïïuenen (N.Br.), vaak naar België op en neer
sijn gereisd.

Verder zou door dezelfde heer W.C.de Tries bij de Standardij d«
.25.<Oil Company te 's-Gravenhage voor een bedrag van ƒ.25.000.- aan

bemzine en olie zijn gekocht ten behoeve van het vliegtuig waar-
mede het "Plan-Port* uitgevoerd zou moeten worden. Toor deze
ƒ.25,000.- zouden bonnen zijn gekregen, die in het buitenland
tegen benzine en olie konden worden ingewisseld.

Vorenstaande inlichtingen zijn grotendeels afkomstig van
de heer W.van Os, voormalig directeur van de Stichting "Boor de
Beuwen ïrouw", wonende Mr Eeynstlaan 13, Nieuwer-Assttl, die eind
April j,l* als zodanig door het bestuur werd ontslagen. Be heer
Van Os heeft terzake mededelingen gedaan aan de Politie van zijn
woonplaats. Ben hiervan opgemaakt rapport voeg ik te Uwer inlich-
ting hierbij, evenals een foto-copie van «en artikel in het dag-
blad "Parool* van 16 Juni j.l., waarin «veneens onthullingen van
genoemde heer Van Os zijn weergegeven,

HEf HOOFD VAN DE DIEHSÏ/
Aan de BdelGrootAchtbare Heer Namens deze,
Mr D.J.van Gilse,
Procureur-(Jeneraal, fgd.Directeur van Politie
bij het Gerechtshof jhr Mr W. J. Th. SERRARtS
te
'S-ÖBA V E N H A ö E.
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Hierbij heb Ik de eer U, wellicht tea overvloede, het navolgende te
berichten*

Poer Willem vaa OS, geboren te Amsterdam, 10 Maart 1915, kantoorbediende/
oorrespoadeat, woaeade Mr. Reijastlaaa 13 te,'Nieuwer-Amstel,"Ts aaa de politie
alhier, besehermiag verzocht la verband met het feit, dat hij zich "bedreigd*
gevoelde aaar aanleiding vaa de door hem la verschillende blaaea gedaaö puüïïeaties
omtreat de Stiehtiag "Door de Eeuwen Trouw."

Yaa OS verklaarde'daaromtreat het navolgende:
"Het ingang van l April 19ol ban ik met eea proeftijd vaa 2 maanaen benoemd

tot directeur vaa het Centraal Bureau van de Stiehtiag "Door de Eeuwea Trouw*, ge-
vestigtfTToralaaa Oost No.48 te Eiadhovea.

' 'Mijn voorganger, zekere Aa de VEG. afkomstig uit Alfcmadr, schijat, mede op
grond vaa zija criminele antecedenten, op voorstel van de Secretaris vaa het
Dagelijks Bestuur vaa de stlchtlag "Door de Eeuwea Trouw"a August vaa ROS3UH, te
zijn oatslagea. - ' , ,

Qedüreade de tijd dat ik als directeur te Eiadhovea werkzaam was, is Vaa
BOSSDM als secretaris afgetredea ea opgevolgd door G* BTJITBN.

Op 2,1 April 19ol ben Ik wegens "oavolaoeade organisatorische talenten, welke
voor deze uitzonderlijke werkkriag werden vereist", oatslagea, waarna Aa. de WEG,
Voornoemd, wederom tot mlja opvolger werd benoemd. '

Op ditvbureau heerste eea chaotische toestand. * "
De redea van mijn publicatiesis het z.g.a. «Plaa Port". De aaam "Plaa Port"

ïs als volgt ontstaan. : * " *
De uitvcerder vaa dit Plaa is de bekende 3WEERT3. die zich la België_^lB Cocq"

aoemae, hier ui t-werd afgeleid "Port de EEK* ea daaruit 'is" daa later de aaam "Plaa
Port" ontstaan.

. Het dit plan, dat feitelijk bulten de Stiehtiag "Door de Eeuwea Trouw" om ging,
was het dagelijks bestuur van de stichting volledig op' de hoogte.

De penningmeester "van de Stiehtiag, W.C, de VRIES, was de leider vaa dit plaa,
aeze heeft de gélaea voor dit plaa, la totaalT*25Ö.OOo7--, ingezameld bij 8 a 10
gelogevers. De namea vaa deze schenkers zija wel te achterhalen. "*""""
•Ji*~^ Op eea dag haalde De VRIES voor dit doel P.40.000,-- op.

W.C. de VRIES, die te Nuaea (N.B.) wooat, reisde geregeld per auto aaar België,
veelal gedurende de nacht.

Mevrouw De VRIES, die gedureade de Duitse beaetting veel geallieerde pllotea
uit Nederland aaar België bracht, keat waarschijnlijk verachilleade binnenwegen ea ik
vermoed1, dat De VRIES tijdaas zija nachtelijke reizen aaar België vaa teze binnen-
wegen gebruik heeft gemaakt ia verband met mogelijke deviezeaovertredingen.

SWEERTS heeft la België* eea vliegtuig ea verdere benodigdhedea voor het plea
Port gekocht. (Uit andere bronnen is alhier bekend geworden, dat SWEER3B bedoel!
vliegtuig oaaer de aaam "de BRÜIJN" vaa eea Nederlandse handelaar, Hugo NIJKERK, te
Brussel heeft gekocht).

„ Na de opname vaa eea bedrag vaa P.15000,— bij de Amsterdamse Baak te Blad-'
hovea, is er bezoek geweest vaa de Plscajj Recjgrche.

„ Oojc heeft De VRIES of de mannen vaa heFpXaa Port, eea schuld vaa F. 10.000,-=
aaa zekere mljaheer NTEMÜIS voor geleverde dollars. Of dit de heer NXBNHÜI8 vaa höT
Aeeouataatskaatoor DffJSMÜLLER ea NIEHHOIS, welk kantoor de boekea vaa de Stiehtiag
controleert, Is, weet Ik alet, doch mogelijk is dit de piloot NIENHDIS.

Oageveer ab April looi heeft' De VRIES P.17.000,— opgenomea bij de Amsterdamse
Baak te Eiadhovea ea dit geld plas P.8000,—, la totaal P.25.000,—, gedepoaeerd bij
de Standard Oil Compaay te «s-Qraveahage ea daarvoor boaboekjes verkregea voor
50.000 liter benzine met eea hoog octaaa gehalte (vermoedelijk vliegtuigbeaziae) ea
800 liter vliegtuigolie. Toor deze boaaea kaa mea la alle delea der wereld, behalve
ia de U.S.A., beazlae ea vliegtuigolie verkrijgea ea ik vermoed daa ook, dat deze
boaaea la strijd met de deviezeabepaliagea aaar SHEBR3B ia BelglS zija gebracht.

Bet Plaa fort had tea doel eea radiozeadapparaat en medicamenten bovea Amboa
te drpppea, terwijl er ook eea mij alet bekeade Amboaees zou wordea gedropt.

Wij hoordea op zekere dag, dat er ook wapeas met dat vliegtuig bovea Amboa
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zouden worden gedropt en toen mijn vrouw bij een bezoek van een lid
j van het directoriom van het Bureau Zuid-Molukken "rtepoeblik Maloehoe
j Selaton", WAliOu*.,, haar verontwaardiging hiertegenover hem uitsprak,

ontkende HEiifaam een en ander niet.
De volgende dag vervoegden zich aai mijn woning WMIUIEA,, LQSDLUP

tn toen weer de verzending van wapens ter sprake kwam i ont-
kenden zij dat wederom niet, doch werd, er de nadruk gelegd op de te
verzenden zenders*

Het vliegtuig, waarin o*a* ook een bij de apotheek "de Dommel"
(eigenaar QSERUNG) te Eindhoven gekochte bus met medicamenten , welke
medicamenten lucht- en waterdicht verpakt waren, was ongeveer 25 Hei
1951 gereed om uit België te vertrekken, doch de piloot HtENHÜIS mocht
niet uit België starten, daar hij geen voor België geldig vliegbrevet
bezat.

Joh» PATTy, de directeur van het Bureau'Zuid«4ïolukken,is m.i.
een zeer'bijzondere figuur, en ik acht het mogelijk, dat hij als

van de Bapoeblik Indonesia optreedt.
Patty, die veel Chinees bloed in zijn adnren heeft, is zeker *

éénmaal, doch vermoedelijk meerdere malen naar Italië geweest, teneinde
contact op te nemen ^met een Italiaanse textielfabrikant, die hem (ïfetty)

,— 'ter besèhikking heeft gesteld om wapens voor de Ambonezen

ïatiy, die P«5ÓQ,~ per maand verdient en nog studeert, zou thans
te RijswiJk_(Z*E.) een 'nieuw huls laten bouwen*

Patty heeft getracht te voorkomen datalet Bureau Zuid-Molukken
"R*M.S*W los zou komen'té staan vaa de Stichting "Door de Beuwen Trouw",
terwijl andere Ambonezen daar voor waren*

Ik heb d.d* 9 Juni 1951 een aanstelling als vertegenwoordiger
van de R.M. 3. gekregen*

Patty is zeer bevriend met 7Ü BOBtRit,voornoemd, doch leeft in
vijandschap met Dr* J.P*NXKIJULOW« '

De leden van het Dagelijks bestuur van de stichting "Dooi- de
Seuwen Trouw" zijn tot npe'la" * blanke broeder verklaard, terwijl er
voor de voorzitter GdKRftDI zelfs een huis op Ambon beschikbaar is,
waarin CuNRADI, zodra Ambon^vrij is, zou komen te wonen. (Van*naere

y/zijae wordt vernomen*, dat C£apt£l}I, die slechte een Lagere Schoolop-
// leioing heeft genoten ~ - - - -

Ĉ

Mij is bekend, dat er planjMn hebben'̂ eaaaan om Djr*
te doen ruimen. Dëaê~ «plannen zi Ja ver-"

jvangen door een ander m»i» vrij goed ia 'elkaar gezet plan, al* Men
Izou een conferentie te Brussel of Antwerpen beleggen en daar ook <
iDr NutijuiAffl en diens echtgenote uitnodigen, teneinde te trachten
i onderlinge geschillen tussen de verschillende groepen Ambonezen op
fte lossen* !

'Dr* NIKIJUIAJW en diens echtgenote zouden uitgenodigd worden
om zich per vliegtuig naar Ambon te doen vervoeren* en hen op weg daarheen,
of boven Ambon, hetzij bij1 een dropping of op andere wijze te doden*

Dr. NIKIJDHJff worat door zijn tegenstanders beschulaiga jeen <
" spion van de Rapfoeblik InoLonesia te zijn, ïoch de Ambonese Ned.Hfirv.

Ds» FÜTÜAR3MA te Buiksloot, heeft MJ"verzekerd, dat Dr* KIK1
volkomen betrouwbaar is/^é- '̂,at**£r*/ '̂<r-+-£+#££Z*>***i tter.£*,

i * Ook is het mij bekend geworden, dat er in het Ambonezen, kamp
I«SehattenbèrgH geregeld* wagens worden gevonden, hetgeen o.a. bekeaa

J^lzou zijn aaa* &»' Burgemeester van Tfesterbork in wiens gemeente het
"«-«ip "Schaitenberg" is gelegen*

Ik ben nog nimmer door enige overheidsinstantie over een en
ander gehoord geworden, doch was van plan mij met* Mr* EIHUHOVEW van
het Bureau Nationale Veiligheid in verbinding te stellen** • • - •

Wlllem vaa 03,voomoema, vestigde zich in deze gemeente op
11 Juni 1942, komende van Amsterdam, werd op 3 Juni 1948 afgeschreven
naar Amsterdam en vestigde zich op 9 November 1948 wederom in deze
gemeente*



is gehuwd met Augusta SödBEBIN, geboren te Hilversvm, 16 Jaauarl
1917, uit welk huwelijk 3 zooas zija geborea, respectievelijk 9, 7 ea 6 jaar
oud»

Vaa Co ea zija ecatgeaote zija beiden belijdead lid titer Nea.Herv.Kerk.
Vaa ©b is ia 1943 ia de Ned.Herv»Kerk gedoopt ea sedert diea ook be-

lijdead lia dier Kerk*
Na de lagere School te hebbea bezocht, bezocht hij de 4-jarige Handels-

school ea behaalde ia 193e het eladdiploma vaa die school»
Hij werd ia 1932 als voloatair geplaatst op eea sigareafabriekje te

BUadea (Dia) ea had ia Haart 1933 ia dienst vaa de Firma GBBINK ea UBïTlNCK,
gevestigd aaa de Grimburgwal No.ö te Amsterdam, alwaar ook zija vaaer als
tabaksmakele&r werkzaam was*

Tijaeas zija werkzaamhedea bij de Firma GBBINK ea LIEFTINGK vaa Maart
1933 »ot December 1941 (Arbeidslazet) is hij door genoemcte firma la de wiater
1937/1938 te werk gesteld bij de slgareafabriek "ïaul WDLFF" te Ebpeahagea.

Hij was vaa Juai 19i>ö tot Juni 1930 ia mljfflaire dieast bij 18 R.I.(M.C.)
ea werd ia 1939 geaobiliseera bij H«C*I vaa 42 R.I* te Baara»

Taa OS was vaa 28 Jaauari 1940 tot 10 Hei 1940 gedetacheerd bij de
Dieast Opsporiag liehtverschljaselea ea verkreeg bij dagorder d.d, lü April 1940
eea eervolle verueldlag*

Vaa 03 werd op 23 Hei 194O geaemoblllseera ea werkte daaraa bij de
Xallchtlagea Dieaet vaa het Legioea "Oud Front Soldatea" (Groep Klaas BONTSKDE

, tot Juai 1942, waaraa hij werkzaam was bij de L.0.(bekead bij Stlchtiag 1940/1945),
i -—Tfsrd la Hei 1947 ia staat vaa faillissemeat verklaard, welk faillissement

ia Haart 1948 aa het bereikea vaa eea accoora met zija schuldeisers werd opge-
hevea*Was vaa 194B tot Juai 1947 ageat vaa verschilleaae levens Verzekerings-
maatschappijen ea traa op laatstgenoemde datra ia dieast bij de P.T.T. Ceaauur-
diens t "Alliea Ceaaorsnip Hetherlaads** tot 16 November 1947 toea bedoelde
dieast werd opgeheven. Was tot Juai/Juli 1948 werkzaam bij de Baad vaa Rechts
Herstel te Amsterdam, alwaar hem op zija verzoek met iagaag vaa 31 Juli 19fO
oatslag werd verleead, zulks ia verbaaa met eea hem door het Hoof a vaa de Af a.
Burgerlijke Terdedlgiag ea Rampea Bestrijdlag vaa het Departemeat vaa Blaaea-
laaase Zakea gedaaa verzoek om bij deze afdeling te solliciterea.

HleraatMKi Taa OS met iagaag vaa l April 1951 ia dieast vaa de Stichting
"Door de Zeuwea ïrouw», alwaar hij op 27 April 19bl wera oatslagea»

Taa 08 is momenteel zoader werk ea zoader iakomstea.
Taa OS ea zija echtgenote komea ia de registers der Politie-admiaistratie

te Amsterdam ea Niewer-Amstel niet voor.
Het gezia Taa OS sehijat het de laatste t i ja zeer arm te bebbea, doch

overigeas is niets tea aadele omtreat aea bekead geworaea.
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25 Juni 1951-

Hierbij heb ik de eer U, wellicht ten overvloede, het navol-
gende te berichten.

Boor Wjllett van QS« geboren t* Amsterdam, 10 Maart 1915,
kantoorbediende/correspondent, wonende Mr Reijnstlaan 13 te Hieuw*]
Amstel, la aan de politie alhier bescherming veraoeht in verband
met het feit, dat hij eich "bedreigd" gevoelde naar aanleiding van
de door hes in verschillend© bladen gedane publicatie» omtrent de
Stichting "Door de Eeuwen Trouw".

Van OS verklaarde daaromtrent het navolgende:
"Met Ingang van l April 1951 ben ik met een proeftijd van 2

maanden benoemd tot directeur van het Centraal Bureau van de Stich-
ting "Door de Eeuwen ïrouw", gevestigd Floralaan Oo»t no.48 te lind
hoven.

Mijn voorganger, zekere An de WEG, afkomstig uit Alkmaar,
schijnt, mede op grond van gijn criminele antecedenten, op voorstel
van de Secretaris van het Dagelijks Bestuur van de Stichting "Door
de Eeuwen Trouw", August van Rossum, te zijn ontslagen.

Gedurende de tijd dat Ik als directeur te Eindhoven werkzaam
was, ia Van EOSSÜM als secretarie afgetreden en opgevolgd door
G.BÜIfBI.

Op 27 April 1951 ben ik wegens "onvoldoende organisatorische
talenten, welke voor desse uitzonderlijke werkkring werden vereist",
ontslagen, waarna An de WEG, voornoemd, wederom tot mijn opvolger
werd benoemd.

Op dit bureau heerste een chaotische toestand.
De reden van »ljn publicaties is het sgn. "Plan Port". De

naam nflan Port" is als volgt ontstaan.
De uitvoerder van dit Plan Is de bekende SWEERÏS, die sich

in BelgiS "Ie Coeq" noemde, hieruit werd afgeleid "Port de KOK" en
daaruit is dan later de naam "Plan Fort" ontstaan.

Met dit plan, dat feitelijk bulten de Stichting "Door de
Eeuwen ïrouw" om ging, was het dagelijks bestuur van de stichting
volledig op de hoogte*

De penningmeester van de Stichting, W,C.de VRIES, was de lei*
der van dit plan; dese heeft de gelden voor dit plan, in totaal
ƒ.250.000.-, ingesameld bij 8 k 10 geldgevers. Be namen van deze
schenkers zijn wel te achterhalen.

Op een dag haalde De VRIES voor dit doel ƒ.40.000.- op.
W.C.de VHIES, die te Huenen {U.B.) woont, reisde geregeld per

auto naar België, veelal gedurende de nacht.
Mevrouw De VRIES, die gedurende de Duitse besetting veel ge-

allieerde piloten uit Nederland naar België bracht, kent waarschijn-
lijk verschillende binnenwegen en ik vermoed, dat De VBIES tijdens
«ijn nachtelijke reizen naar België van deze binnenwegen gebruik
heeft gemaakt in verband met mogelijke deviesenovertradingen.

SWEERTS heeft in België een vliegtuig en verdere benodigdheden
voor het plan Port gekocht, (ült andere bronnen is alhier bekend ge-
worden, dat SWEEST3 bedoeld vliegtuig onder de naam "ds BlffTH" van
een Nederlandse handelaar, Hugo NIJXERK, te Brussel heeft gekocht)*

Na de opname van een bedrag van ƒ.15.000.- bij de Amsterdamse
Bank te Eindhoven, is er besoek geweest van de Fiscale Seeherche.

Ook heeft De VRIES of de mannen van het Plan Fort een schuld
van ƒ.10.000.- aan zekere mijnheer NIEJJhuiS voor geleverde dollars.
Of dit de heer HIENHUIS van het Accountantskantoor WZJSKüLmB. en
SIEOTOIS, welk kantoor de boeken van de stichting controleert, l»,
weet ik niet, doch mogelijk is dit de piloot NIEBBÏÏIS.

- 2 -
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Ongeveer 26 April 1951 heeft De VRIES ƒ.17.000.- opgenomen
bij de Amsterdamse Bank te Eindhoven en dit geld plus ƒ.8000.-,
in totaal ƒ.25.000.- gedeponeerd bij de Standard Oil Company te
1 s-Grravenhage en daarvoor bonboekjes verkregen voor 50.000 liter
benzine met een hoog octaan gehalte (vermoedelijk vliegtuigbenzine)
en 800 liter vliegtuigolie. Yoor deze bonnen kan men in alle delen
der wereld, behalve in de U,S,A., benzine en vliegtuigolie verkrij-
gen en ik vermoed dan ook, dat deze bonnen in strijd met de devie-
zenbepalingen naar SWEEHTS in België zija gebracht.

Het Blan Fort had ten doel een radiozendapparaat en medica-
menten boven Ambon de droppen, terwijl er ook een mij niet bekende
Aatbonnees zou worden gedropt.

Wij hoorden op zekere dag, dat er ook wapens met dat vlieg-
tuig boven Ambon zouden worden gedropt en toen mijn vrouw bij een
bezoek van een lid van het directorium van het Bureau Zuid-Moluk-
ken "Repoeblik Maloekoe Selatoe", WAIHATA, haar verontwaardiging
hiertegenover hè» uitsprak, ontkende WAIHATA een en ander niet.

5e volgende dag vervoegden zich aan mijn woning WAIRATA, IiO-
KOLLO en PAfTY en toen weer de verzending van wapens ter sprake
kwam, ontkenden zij dat wederom niet, doch werd er de nadruk ge-
legd op de te verzenden zendera.

Het vliegtuig, waarin o.a. ook een bij de apotheek "de Dommel
(eigenaar GEESLINGS) te Eindhoven gekochte bus set medicamenten,
welke medicamenten lucht- en waterdicht verpakt waren, was ongeveer
25 Mei 1951 gereed o» uit België te vertrekken, doch d_e jgî oot
JpEIHT̂ yi mocht niet uit BelgiS starten, daar hij geen* voor "België
geTdig vliegbrevet bezat.

Joh* PATÏY, de directeur van het Bureau Zuid-Molukken, ie
m.i. een zeer bijzondere figuur en ik acht het mogelijk, dat hij
als spion van de Repoeblik Indonesia optreedt.

Patty, die veel Chinees bloed in zijn aderen heeft, is zeker
éénmaal, doch vermoedelijk meerdere malen naar Italië geweest, ten-
einde contact op te nemen met een Italiaanse textielfabrikant, die
hem (Patty) ƒ.30.000.- ter beschikking heeft gesteld on wapens vooz
de Ambonnezen te kopen.

Patty, die ƒ.500.- per maand verdient en nog studeert, zou
thans te Rijswijk (Z.H.) een niéuw huis laten bouwen.

Patty heeft getracht te voorkomen dat het Bureau Zuid-Moluk-
ken "S.M.S." los zou komen te staan van d« Stichting "Door de Eeu-
wen Trouw", terwijl andere Ambonnezen daar voor waren.

Ik heb d.d. 9 Juni 1951 een aanstelling als vertegenwoordigei
van de R.M.S. gekregen,

Patty is zeer bevriend met Van 1033Ü1Ï voornoemd, doch leeft
in vijandschap met Dr J.F.NIKIJïïKrw.

De leden van het Dagelijks bestuur van de Stichting "Door de
Eeuwen Trouw* zijn tot "pela" «* blanke broeder verklaard, terwijl
er voor de voorzitter COENHADI zelfs een huis op Ambon beschikbaar
is, waarin COENRADI, zodra Ambon vrij is, zou komen te wonen. (Tan
andere zijde wordt vernomen, dat COENHADI, die slechts een Lagere
School-opleiding heeft genoten "een blufferig jongetje" i«).

Mij is bekend, dat er plannen hebben bestaan om Dr HIKIJUIffW
door 2 Ambonnezen uit de weg te doen ruimen. Deze plannen «ija ver-
vangen door een ander »„i. vrij goed in elkaar gezet plan, n.l.i
men zou een conferentie te Brussel of Antwerpen beleggen en daar
ook Dr NIEtJITLUW en dien» echtgenote uitnodigen, teneinde te trach-
ten onderlinge geschillen tussen de verschillende groepen Ambonne-
zen op te lossen.

Dr HIEEJUniW en diens echtgenote zouden uitgenodigd worden oa
zich per vliegtuig naar Ambon te doen vervoeren en hen op weg daar-
heen, of boven Ambon, hetzij bij een dropping of op andere wijze t«
doden.

- 3 -



- 3 -

Br HKIJÜLÏÏf wordt door zijn tegenstanders beschuldigd «en
spion vaM de Repoeblik Indonesia te zijn, doch da Ambonnese
Herv. DB TÏÏÏÜARIMA te Buiksloot heeft mij verzekerd, dat Br
JÏÏLÜW volkomen betrouwbaar ia.

Ook ia het mij bekend geworden» dat er in het Ambonnezenkamp
"Schattenberg" geregeld wapens worden gevonden, hetgeen o.a* bekend
zou zijn aan de Burgemeester van Westerbork in wieni, gemeente het
Kaap "Schattenberg" ia gelegen,

Ik ben nog nimmer door enige overheideinstantie over een en
ander gehoord geworden, doch was van plan aij met Mr EI$fHOVEN van
het Bureau Nationale Veiligheid in verbinding te stellen*.

Willem van OS voornoemd» vestigde sieb in deze gemeente op
11 Juni 1942, komende van Amsterdam, werd op 3 Juni 1948 afgeschre-
ven naar Amsterdam en vestigde zich op 9 November 1948 wederom in
deze gemeente.

Hij is gehuwd met Augusta SCHüLEIH, geboren te Hilversum, 16
Januari 1917» uit welk huwelijk 3 zoons zijn geboren, respectieve-
lijk 9, 7 en 6 jaar oud.

Van 03 en zijn echtgenote zijn beiden belijdend lid der Ned.
Herv.Kerk. Van OS is in 1945 in de Hed.Herv.Zerk gedoopt en eedert-
dien ook belijdend lid dier kerk.

Na de Lagere School te hebben bezocht, bezocht hij de 4-jarige
Handelsschool en behaalde in 1932 het einddiploma van die school.

Bij werd in 1932 als volontair geplaatst op een si garenfabriek-
je te Bunden (Bid.) en tirad in Maart 1933 i*1 dienst van de Firma
GEBÏNi: en LIEP TI NOK, gevestigd aan de örimburgwal no.5 te Amsterdam,
alwaar ook zijn vader als tabaksmakelaar werkzaam was.

Tijdens zijn werkzaamheden bij de firma GEBINX en LÏEFÏINCK
van Maart 1933 tot December 1941 (Arbeidsinzet) ia hij door genoemde
firma in de winter 1937/1938 te werk gesteld bij de eigarenfabriek
"Paul WEF!1" te Kopenhagen.

Ril was van Juni 1935 tot Juni 1936 in militaire dienst bij
18 1.I. (M.C.) en werd in 1939 gemobiliseerd bij M.C.I. van 42 £.1.
te Baarn.

Van 03 was van 28 Januari 1940 tot 10 Mei 1940 gedetacheerd
bij de Dienst Opsporing Lichtverschijnselen en verkreeg bij dagorder
d, d, 12 April 1940 een eervolle vermelding.

Van 03 werd op 23 Mei 1940 gedemobiliseerd en werkte daarna
bij de Inlichtingen Dienst van het Legioen "Oud Front Soldaten*
(Groep Klaas BOMSKOE) tot Juni 1942, waarna hij werkzaam was bij
de L.Ö. (bekend bij Stichting 1940/1945).

Werd in Mei 1947 in staat van faillissement verklaard, welk
faillissement in Maart 1948 na het bereiken van een aceoord met zijn
schuldeisers werd opgeheven. Was van 1945 tot Juni 1947 agent van
verschillende Levens Verzekerings Maatschappijgi en trad op laatst»
genoemde datum in dienst bij de P.T.f. Censuuzmenst "Allied Censor-
ship Ketherlande" tot 16 November 1947 toen bedoelde dienst werd op-
geheven. Was tot Juni/Juli 1948 werksaam bij de Raad van Rechts Her-
atel te Amsterdam, alwaar hem o# zijn» verzoek met ingang van 31 Juli
1950 ontslag werd verleend, zulks in verband met een hem door het
Hoofd van de Afd. Burgerlijke Verdediging en Rampen Beatrijding van
het Departement van Binnenlandse Zaken gedaan verzoek om bij deze
afdeling te solliciteren.

Hierna trad Van OS met ingang van i April 1951 in dienst van
de Stichting "Door de Eeuwen frouw , alwaar hij op 27 April 1951
werd ontslagen.

Van OS is momenteel zonder werk en aonder inkomsten.
Van 03 en zijn echtgenote komen in de registers van de Politie-

administratie te Amsterdam en nieuwer-Amstel niet voor.
Het gezin Van OS schijnt het in de laatste tijd «eer arm te

hebben, doch overigens is niet» ten nadele omtrent hen bekend gewor-
den.
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Uit Amstelveen werd f»» t navolgende vernoaem

voormalig directeur van bet C«ntra»l
or d» Sewea tronw% wonende t» V!»JU

Aas tel, heeft aan d» poli tl» aldaar b»sch«rêln£ v»r*ocht o»dat
«ioh bedreigd gevoelt naar aanleiding van l» door hè» ia

*wt»r W
Buresa ter

verschillende bladen foton» publicaties ontrent genoeade ettch-
daarbij aan d» politie a»dog»d»»lö^ dat hij

-t** —. _ "ï. — i *^ m. _ ^ . ^ _ » *•

S 27 April 1951 wogoa» "oavoldconde organiaatoriaoh» talenten
j d» Stichting i» ontalagen en i» opgevolgd door Aa d» WEOy

di» vroeger o.a. op grond van «din oriainele antecedenten uit
de functie van genoessd Centraal Bureau «a» ontheven.

B» heer Vaa o» heeft verder aaa d» politie medegedeeld,
dat d» redenen van gijn publicaties aijni het agn. "Plan Fort*
waarvan uitvoerder was ê» bakende .iw»ert» en leider s.C.d» Vries,
penningaeester van d» Stichting HPoor d» B»«w»n Trouw". D» gelden
voor dit *J?lan% in totaal ƒ.250.000.- h»«ft B» Tri»» ingemameld
bij aoht a tien goldgovors*

Voor "B»t Ilato* h»»ft -iweerts ia Belgiï een vliegtuig ge-
kocht.

Ton O» heeft hieraan nog toegevoegd, dat na d» opname van
«en bedrag van ƒ,15.000.- bij d» «wMttrdaeioe Bank t» Eindhoven
"er basooJc i» geweest ven d» fisoale recherche*.

•De nannen vaa het Plan Port" aooden ƒ.10.000.- schuld
hebben aan «oa oakere îenhula voor geleverde dollar»*

Verder heeft Van O» nog w*deg»d»»ldf dat vorengenoende D»
Vri»» op ongevoer 26 April 1951 ƒ.17.000.- heeft opgenonon bij
d» Aavtordam»» Baak te Sindhoven «a dos» soa s*t nog «oa bedrag
van ƒ.6.000.- heeft gedeponeerd bij d» ataadard 011 Coapany t»
fa-6rav»nhage. Hi»rvoor «ijn bonboekjea verkragen " "
liter baaalne wit een hoog ootaan gefialt* en 800 liter vliegtuig-
olie. Van O» veraoedt» dat de*e bonnon ia strild «et d» deviemen

aaar iaveerto ia België* stiln bracht.
Vorder heeft betrokkene jBOdegedeold, dat het "Plan Fort"

ten dool had een radiosendapparaat en «edioamenten boven A»bon
uit t» gooien, terwijl er ook een niet bij oawe bekende Aabeaaee»
"gedropt" sou worden. Er «ooöoa "naar wij hoorden», aldus fan Os,
ook wapene aet het vliegtuig boven J»%oa gedropt worden. Iar

f AIE4f A»sprekken a»t peraoaen van het %ir»au
KOLLO »a PAïTT) souden d»ce dit niet ootkend hebben doch 4» na-
druk gelegd hebben op het veraeadea van aonoor».

Ten aanaien van genoaada ?attyf dlrocteor van het Bureau
iaid-Koittkken, heeft Van O» nog verteld het «ogelijk t» aehten,
dat hij al» epion van d» Kepobliek Indoneeii optreedt. Volgene
hea i» PatV coker Wnmaal, aaar vermoedelijk aeerdere aaien,
naar ItaliS geweest om contaot op t» neoen a»t een Italiaanse
textielfabrikant, di» aan Patty ƒ.30.000.- ter beachikking gesteld
soa hebben oa hiervoor wapena voor de Ambonnea*n t» kopen. iTan
O» voegde hieraan toe, dat Pattj thaae te Eijswijk een nieuw huis
laat bouwen).

Ook hooft Ta» O» nog aan d» politie medegedeeld, dat er «on
plan hooft beo taan om Br Riktjulu» door twee 4«boane«en uit d»
weg t» doen ruiswn. Bit som echter vervangen eijn door ooa «Mor
plan. Men soa naaelilk t» ^rtUMWl of t» Antwerpen ooa conferentie
beleggen en daar Br sikijuluw oa dieas echtgenote uitnodigen
d» geachillea tuaaen d» verschillende groepen Mbonnezen op t»
lossen. Br Jïikijaluw en echtgenote zouden don worden veraocht on
per vlieg tetl^r naar Jtebon t» gaan* Op weg daarheen of boven Ambon,
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GESCHIL „DOOR DE EEUWEN T/t f.

Oud-directeur Beschuldigt IK
bestuur

Jk vond een complete chaos"
(Van een onzer

„H«t daséJöfcB bestuur van 4e «ticnttelg ,,Doöt;
is bijzonder goed op de hooft» geweest va»
situatie van deze stichting, van de aankop^ va . .
en van alles wat daarmee samenhing (Welitrtl
bestuur wist er niet alleen van, maar

„
•irJnanQièle
in België
dagélics

feejaoelden
zich er dagelijks mee." Dit vértéld«.^,^J^--W||Éfeir;iia.O-fl, oud-
directeur van de stichting itytjor de- ySijÈtf^-^öj/êj^^:' :

, VRD 2 April tot en met 27 April heeft d« ïi»r,Va» Oa^stfrécteur dageigks
gewerkt op net Centraal Bureau van de Sttohttof,floralaaB t* SHndhoVen. Toen
werd htf hal» over kop— eervol -r ontslag*^ eii z^n voorj^nf», d« heer B. And»*
w«g «urn wéér op de directeurszrtel plaats. ÏJa* alles geschiede zéér snel, want
op het ogenblik, dat de heer Van Os het bureau door de voordieur vwrtiet, elf uur
> avonds, passeerde zijn voorganger én opvolger Sein door cüexaUd* deur.

bfl het centtaai bureau
h«t een j**.<iplete_ chaos",

; VToen <Jk
kwam, was , ,
verteld«: de heer Van Os óns. „D* admi
.flistratie was een zoodje, en het kostte
een hoop werk en t\1d, om de zaak weer
«én beetje op poten te zetten. Ik zal ü
tets verteilen van de financiële positie
van de Stichting.

De heer Van Os greep de notulen van
de bestuursvergadering d.d. 26 April,
waarin dé penningmeester, de heer De
Vries, een overzicht gaf van de finan-
ciële situatie. Aan bank-, giro- en kas-
middelen waren ƒ 34.000 aanwezig, Eiii-
ge leden van het dagelijks bestuur had-
den bovendien ƒ 5800 los in de zak. Aan
de debet-zijde stond een bedrag van
,ƒ9000 schulH aan PhUlRs,,'/ l&OOO aan

j ae'wëdêmridse PubHc,iteitsonaerifieming,
' en ƒ JO.000 aan een "zekere Hienhuis."
• WO onderbraken de heer Van Os even.

„Was Ntenhuis niet de piloot van het
In België staande vliegtuig?"

„Dat weet ik niet", was het antwoord.
„In het dagelijks bestuur sprak men
over Nienhuis als een goede bekende,
iedereen wint blijkbaar wie dan werd.be-
doeld,.\V'ie hy was, wist ik niet,"

„Ei- was verder een bedrag van
ƒ 25.000 voor de levering van 50.000 liter
vliegtuigbenziïie en 800 liter olie van de
Standard Gil Company."

„Waar was dat voor?"
„Dat begreep iedereen. Er was in

ieder geval dua een debet van ƒ57.000.
Bovendien zou men die benzine in bon-
nen krygen, die overal ter wereld (be-
halve in de Vér.'Staten) konden worden
ingewisseld. Maar bjj de Standard tgoest
onmiddellijk con£a,nt worden betaald.
Daarom had de penningmeester, de heer

i De Vries een bankcrediet van ƒ17.000
l opgenomen.- Aangezien verder de vaste
1 lasten van de Stichting ƒ 20.000 pei

maand bedroegen, was er dus een schuld
van ƒ 37.000 die maand."

„Is dat niet wat veel, ƒ 20.000 aan
vaste lasten?"

„'t Is maar, hoe u het bekijkt. Die
ƒ 20.000 .werden o.a. als volst vetdeeld:
bureaukosten Eindhoven ƒ 2000; bureau
Ziiid-Molukken f 6000. De rest ging op
aan tovirnéè's met Ambon-avonden, film-

I vertoningen enz. enz. Ik herinner me.,
j dat de tournee van de heer Haüeihof

Roelfzema. ƒ4300 kostte."

Protest
Er was op die vergadering van 2ö

! April één raan die protesteerde tegen
de gang van zaken; d4t was het be-
stuurslid de heer Van Rossnm. Hii

maakt» beewaar tagen h«t „zomaar"
opnemen ya» ƒ 280)00, tarwjjl de pen-
nfngmaeatw daar helemaal geen op-
dracht vootf ha4 géh*a van het bestuur.
Nu wist iedereen,, dat de penningmees-
ter, <Je heer De Vriw van de hele zaak
in België best op 96 hoogte was.

HJI was dé man «au *« „plan Fort",
ioals men h«t^ noemde, U weet het:
Fort, Fprt de Coco, alia» Sweerts. Van
Swserts wl»t ife nletf, maar ik wist
wel, dat #t dat „Blan-Fört" txMrtoöd,-
dat er wifca gepraat over een vlieg-
tuig, over tenders, «ü Ut begreep, dat
«p "n dat vliegtuig geeft kauwgum zou
zitten. Boyendien reisde De Vries vaak
naar België. Verder kwamen er Avonds
en vaak 'a nachts ook wel vreemde
Heden naar het bureau in Eindhoven."

„Westerling?"
„Dat geloof ik niet, ik weet het niet,

want ik kende de mensen niet. BÜ mtfn
ontslag heeft men mtf gevraagd loyaal
te ztfn én <BMn mond te houden over
de dingen, die ik wist. IR acht mfl
thans niet meer gebonden aan die
loyaliteitsverklaring, «n daarom vertel
ik u nu deze zaken."

Waarschuwingen
Sinds die 27ste April tg er namelijk

door de heer Van Os en ztin vrouw een
voortdurende strfld geweest om het
bestuur van „Door de Eeuwen Trouw",
van hun „indiaantleaspel" met het
vliegtuig af te houden. De heer Van
Os, en vooral zUn vrouw voelden hun
geweten spreken. 2$ achtten de plan-
nen dol en waanzinnig, en voelden zich
naede verantwoordelök. omdat zij het
wisten.

Toen het dagelijks bestuur van de
Stichting ontdekte, hoe het met de
heer en mevrouw Van Os stond, pro-
beerde het alles om hen te sussen.

Eind Mei, da 25e, stelde de heer Van ,
O* d* heren Wairato, en Patty van het •
„Bureau Zuid Molukken" op de hoogte, l
2tt wisten er niets van, ett fiógen on- ,
middellijk naar Eindhoven.

Op 28 Mei kwam er «n bespreking ;
ten huize van d« famljle Van Of met t
de heren Coenradl, en De Vries van de f
Stichting, en de Ambonezen wairato. J
Patty en Lokollo. Er werd weinig resul- }
taat geboekt. Men sprak langs eljkaar *
heen, omdat de heren van de Stichting
alleen over een salariskwestie van de
heer Van Os (htj kreeg nog een deel
van atfn salaris), spraken, en het ..plan
Fort" telkens omzeilden. Tenslotte "nep*"
wnèle zaak dood. Tot de perspublica-
ties begin Juni veel aan de openbaar-
heid prijsgaven.

„Waarom vertelt u on» dit alles",
vroegen wfl de heer VanvOs.

„Omdat ik de indru.fc heb, dat men
Zaterdag op de vergadering van alle
afdelingen in Utrecht, met het hoofdbe-
stuur van de Stichting „Door de Eeu-
wen Trouw", zal zeggen van de hele
zaak weinig of niets te hebben geweten,
en men de schuld op d« Amhoneaen zal
schuiven. Het dagelijks bestuur wist
het, het hoofdbestuur heaft van trui twee
aangetekende brieven ontvangen. Tenz^
de secretaris van het daq^Uiks bestuur,
de heer Buyten, via wie tteze brieven
moesten lopen, ze in z|Jn zak heeft ge-
houden, moeten ze het hoofdbestuur
hebben bereikt. Maar in ieder geval is
het volgens mij zo: <te Ambonezen wis-{
ten er weinig van, het hpofdJbegtuür varu
de Stfclitmg wist er weinig van. maar!
het dagelftks bestuur wist alles".

ji* «r .̂ TtWSlp»»^ ' ' . .
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Betr.: CONCEPT PROTEST VAN DE R.I. AAN DE NED.REGER

Hierbij doe ik U toekomen een letterlijk af-
schrift van een op het Hoge Commissariaat van de R.I. te 's Gra-
venhage opgesteld concept voor een protest bij de Nederlandse
Regering inzake de kwestie SWEERS.c.s.

De in margine opgenomen wijzigingen waren op
het oorspronkelijke concept door de Militaire AttachS HARJONO
met potlood bijgeschreven.

C

KB, 23 Juni 1951



tegen de R.I.
Buitenlandse Zaken Confidentieel

"̂tot dusver
/"van activiteiten door organi-
saties hier te land, die erop
gericht zijn,schade aan te
brengen aan de Regering v/d
Rep.van Ind.

/"reeds

r

Ikmheb de eer Uwer Excellentie hierbij be~
Ieef4 het volgende mede te delen.
Van mijn Regering heb ik opdracht gekregen
de Nederl. Regering er op te attenderen
dat mijn Regering zich erover verwondert
dat^geen maatregelen zijn getroffen voor
het tegengaanrvan/i!actieB£dQor organisaties,

die zich in Nederland bevinden.
fte activiteiten zijn wederom aan

licht gekomen bij de openbaarmaking van de
kwestie van Sweers.
Nadat voordien^bij de berichten betreffende
Westerling duidelijk aanwijzingen waren
dat de draden liepen naar hier te lande
bestaande organisaties.
Ik moge Uwe Excellentie voorts wijzen op
een bijeenkomst onder auspiciën van de
Stichting door de eeuwen trouw op 27/2 jl.
waarin de Hr.Hazelhoff Roelfserna de volgen-
de woorden heeft geuit.
"Ambon zal heroverd worden. Het wachten is
alleen nog maar op voldoende wapens en mu-
nitie, die men overigens zeker krijgen zal.
Want, de Republiek der Zuid-Molukken heeft
als onafhankelijke staat, het volste recht
wapens te kopen. Het is een kwes-
tie van tijd."
Aan deze opwekking tot steun gingen vooraf
woorden van de voorzitter der stichting
de Hr.Koenradi, welke als volgt luidden:
" Er is uitzicht op de overwinning,maar

dal zal bloed kosten. Daarom: Samen
op de weg, die leidt naar de V van Victorie
Er is veel geld nodig, het gaat erom de
troepen der Republik Indonesia van Ambon
te verjagen.
Ieder kan op zijn manier meehelpen door
zich in dienst te stellen van de strijd der
Zuid-Molukken.
Deze opwekkingswoorden werden gevolgd door
een collecte die ± f. 1425.- opbracht.
Zoals Uwer Excellentie bekend is, heeft
de Stichting "Door de Eeuwen trouw" naar
aanleiding van de onthullingen in de
Sweerts kwestie, op Zaterdag jl. een verga-
dering belegd, waarin o.m. een financieel
verslag werd uitgebracht.
Uit dit verslag is gebleken dat/de fondsen
van de stichting geheel ter beschikking ge-
steld worden van de Ambonse actie.
Uit deze fondsen zijn bedragen uitgekeerd:
_1_. voor het bureau van de R.M.S. (f .39.92^2^)
~" reizen Ambonnezen f. 17287,02.)

verblijfskosten aan Ambonnezendie hier
zijn met een opdracht of in dienst van
hun regering (f.13199,16),
werkzaamheden Zuid-Molukken
(f.287.120,79)



in dit bedrag zijn inbegrepen de kosten ten
behoeve v.d. Heer Hazelhof Roelfserna en
voorzieningen van een radioinstaillatie op
Ceram.
Deze activiteiten zijn ongetwijfeld ilje-
gale acties die in Ned. zijn gevoerd jegens
een bevriende etaat.
Mijn Regering heeft mij dan ook opgedragen
er bij Uw regering op aan te dringen dat
tegen de in deze verantwoordelijke personen
wordt opgetreden; de organisaties te ont-
binden, en de Indonesiërs die deze acties
voeren aan mijn Regering uit te leveren.
Naar aanleiding van het bovenstaande heb
ik de eer Uwer 'Excellentie beleefd te ver-

' mij mede te delen zo eken'"w elke maatregelen genomen zullen
worden ter tegemoetkoming aan de wensen
mijner Regering.

r' Uwe Ex. gelieve, etc.
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4*21

Concept-proteet van d«
Hepabliek Indoaeaia «m d*
Mederlandaa Regering

Ik heb A* »«JT uwe Batoellentiö hi*rn«vene ttcr
i* bieden ««a lett«rliik afschrift vaa «*n 09 het Hoge

•leeariaat vata de Hepubliek Indoneala t« f e-0raveaha«e oygeeteld
concept TOOT eea protest bij de Nederland»* B*gering iasiit de
kveetie^veert» e,».

la •orgine daarvan «eet* l de toevoegingen E! j n op het oor-
apronkelijke ooacept door de «dlltaire attaché ran 4* fieyubliek
lodoaeaia t» 'a-Orarenhage, «ftjeor l«r|««ftf iwt potlood bij ge a oh re-

HET MOOFD TAS m BXlIBf,

/^/
Sr/H.W.Felderhof

AAH»

Zilne Ex*ellentie 4* «iniafeir President,
Zijne E*oeneatie de Yloe-Kiaiater Prenident

Sijae Siöelleotle de fflinlater T.laiteialaadee 2eJten,
ïijne Batoellentle de Minletei- v.ünle«ak»n «o

Oyerweae filjkadelen,
te
'e-O R A 7 fi S H A g 2.
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3ultanlaadae

Ik heb da aar Uwer Excellentie hierbij ba*
l«9fd hat volgende mede t» dalen.
Tam alJn Regering *»b ik opdracht gekregen
da Haderl. lagaring ar op ta attenderen
dat ai,3n Regering «ich erover verwondert

dusver dat/gaan maatregelen ai ja getroffen TOOT
/Van activiteiten door organi- het tegengaan ̂ an^aotiea* d oor organiaatlee,
aatiea hier ta lande,die erop ^fillagala> dia «ich ia Nederland bevinden,
gericht Bijntacha4e aan ta Daae acti vi tal ton zijn wederom aan 't
brengen aan da Regering v/d licht gekomen bij da openbaarmaking van da

lod» kwaatia van Svaara»
'reeds iadat voordianO)ii da berichten betreffende

Westerling duidelijk aanwijsingen waren
dat da draden liepen naar Hier ta lande
beataande organisaties.
Ik moga 3wa Excellentie voort* wij aam
een bijeenkomst onder auspiciën van da
Stichting door da eeuwen trouw op 27/2
waarin da Hr.Hajtalhoff ïïoelfsema da volgen-
de woorden haeft geuit.
"Ambon aal harovard wordan. iiet wachten is
alleen neg maar op voldoend» wapena en HU-
niti», dia «aa overigens «aker krijgen aal.
Want, da fiepubliak dar Zaid-Molukken haaf t
ala onafhaakalijk» staat, bat volsta recht
wapana te kopen. Bat is.........aan kwes-
tie van tijd.»
Aaa daaa opwekking tot steun glngtm vooraf
woorden van da vooral t te r dar stichting
da ür.Koenradi, welke ala volgt luiddan:
"Sr ia uitalcht op da overwinning, naar
.«*.*• dat aal bloed koatan. Baaroat Saaaa
Of da weg, dia leidt naar da T van Victorie.
Sr ia vaal gald nodig, het gaat eroa da
troapan dar Kepabllk Indonesla van Aabon
te varlatgan.
ladar kan op si J n Banier meehelpen door
«sich in dienst la stallen Tam da strijd dar

Desa opwekkiïigawaorden werden gevolgd door
aan collecte dia l f* 1425.- opbracht.
Zoal a uwer Excellentie bakand la, heeft
da Stichting "Door da Beowan troaw" naar
aanleiding van da onthullingen ia d»
3w*erta kwastle, 09 Saterdag jl. aan varga-
darlng belegd, waarin o.a. aan financieel
veralag «ard uitgabraoht*
uit dit varalag ia geblakan dat da fondaen
van da attohtlng geheel ter beachikking ga*»
ateld worden van da Aabonaa actie.
uit desa fondsen «i In bedragen uitgekeerd t
. voor het bureau van da B.M.3.(f.39.923,22)
. releen Jtobonnaaen f.17287,o2)

"<

i;
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1. v*rblijf»ko*t«n «on A»bonn«««n dl»
edjn net ««a opdrao^t of la dl aas t van
>»un r*«*ring (f.13199.16).

4

In dit
v.d.

voorzi«öing«a van ««a radlolaatallatt* op
Ceram.

aeti»a di« In 5»d. zijn
•Wd %<WX^L43ld9 Oteftt*

«*er bil thr r«nrlQ£ op a«n te dringen dmt

wordt opg»tr*d0nr te orgaalatttlttA t» ont-
binden, «a d* IadoiM0i¥r« dl» d*g«
voeren tum »ljn H»g;«rlne uit t»
H«ar aanlttldlng v«a h«t bor«ruit«and«

d«

de

golleva. *to*
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Betr.ï ARTIKEL 07EK KWESTIE AMBO! Y4H W. Li COKE 8.

Hierbij do« ik U toekomen «»n door d« Journmliat
C01KE 4tan h«t Hog* CoomiBsariaat d*r B. I* t« '0 Grnr»nhagt

t* LS GOMT B verzocht hiervoor honoraria», indien
h*t door het H. G. werd g**ea*pt««rd.

Het H.C. had voor h*t artikel g «en int«ra«e«,
omdat het over de betreffende kwestie reeds zeer goed geinfor-
aeerd was*

KB, 22 Juni 1951
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• HH»R DS tKUWKW TROUW» H Dg BBRQKPS8PXOK PISRRÏ 0VSERT8

let waa op do aegoade Jttai 1951 dat het dagblad «Trouw* aet
OOB "primeur» kweaw... Do atlohtlag "Door de louwoa Trouw» oa hot
•BarejM said-Molttkkoa» loudoa tioh oraetig goooHproBitteerd hebben
door/oen tekere •oaoor Pierre sweerie.ÉBaSMtaa^aSoaajataaMw. Sweorte
word door "Trouw» boaohrerea ala ooa •iaietere figuur uit het duiatere

rier T«B grootte allure die - al daa aiot ia ooliaboraiie «at de veel-

geaohaad iom hebboa».
•* Wtrd JÊIK »1 ra» act jaar... Hieuwt ov«r Korea, ov«r •li*-

pr«>lma« ia Ir* «m d«/y«r«*ljaiBg Ta» «*•• BritM dipltaattm geraakt*
„,.,, •«!*• - tlld«113t * op art «woodo plaa. Trijw.i allo Vadorlavdao oa

ï*r XadoaoviaoBo MaAoa braokta* ia grote *pa«ak do «Mrt eoaeatioaolo ro-
pmrtafeo oror «weerte, "Door do feo«oa Tro«w«4Bbot "Buroav ïuid-Holalt-
koa», aorioktoa die do aoaettie toa top droroa door Bwoorta ia o e a
adoa te aoosoa »et d* - rontoodelijko - «oord op Soaalioaoori. do fa»
mowM *Briti«k 800 rot Zatolligoaoo Service» oa wapoaow>kkol oa olaado-
•tiOB doTiesoa-Torroor tea bate Toa do •«•boaoo Oohoiao Dieaot**

wat «M niorvaa «aar oa vat ie te olaeeifiooroa ale oavoraat-
woordolijko Joaraalietiok. het «wiiita afkrakoa TOB politieke tegea-
ateadore» of "de weao oa oea léakead aohip te r«rlatoa»....t

Ia de varwiakel TOB elkaar op vele puatea tegeaeprekeade ro-
portaioe lijkt aot awoilljk op don Tragoa oea 10 eMootiof •ogelilk
aatvoord «o geroa. loeataae Nllea wi] oraetig traoatea - ata do naad

i der door do roorilttor ram «Door do loawoa Trouw» por 19 JMai j l. ia
v ütroeat afgelegde «Torklariag* tot bedoelde beaatwoordiag te k

•Oooa v o r d o d i g i a g desa T o r a a t v o o r d i n g *

Zo bogoa do Toorsitter raa "Door de louwen Trouw» tija alle**
•iae Bolaagwoltteaao Terklariagt «Vi) »OB«OB Teraatwoordiasr ** *«
goa, dook goeaesiae OOB TerdodigUig Tea oaa beleid". Rot dagblad
•Trouw» had »t godaaa, het aoofdboetuur dor ttioatiag WM uaaaioa
raa oordooi dat de kraat raa Dr. Bruiae Slot - aot bokeado aati-ror»»
Intioaaairo tweodo-kavjorlid - tioh had ooauldig gomaakt aoa ••ialoi»
doado roorlioatiag*, irordaoBtMaktJudLja. »nMiad». loa uitepruüt die
de RM«OO rodaotoar TOB «Trouw», aWHaVI tueaoa de tieatalleaw» v •• aaaa,"* «P »^^*^p* v«r»*« v aaoa — *• «naw — • BBBBBByaBaafaiaaaBa; V>*WBW*B. IBHBI v **avi vo»4 *va* OJttaw

weiigo )ouraalietea( «iador prettig ia do eroa gokloakoa awot hobbea.
Het WM tooa doao redaotevr die - aaar de roorsittor aododeeldo» de
gaBoo affaire aaa bot rellea had gobraoht.

Oaaiddollijk hierop vertelde de Toonittor - do heer Cooarw
di - dat hot beotuwr. ia si j a h u i d i g e •aaoaetolliag. bil de
• affairo-Swoorte» a i e t betrokkoa *aa. Hetgoea sooYMtekoaoa dat
dit beetuvr ia oea vroegere taMnetelliag er w • i aoe te aakea had.
of althaa* ooa of aoor ledoa vea ad* boefour.



"Oeheime Dienst» raa reserlng dar Kuid-Molukken ta ««derlaad.

Ws.»r wij la bat kleine Mederlmd on» kunnen reraeugaa -of
ergeren- ia aa aan bat batlt r» Y«rsohllleade «geheime» «n •inllcbtin-
gendleaatea*, offioieel d«a wal partioulier, lichtte de naar Coanradi
ean tip]a via de aluiar op dia orer ««n tot duererre onbakaada eecret-
aerrloe spdrapaisrd la, nanelijk da •Oehelae Dienst* fan da regering dar
Zuid-üolukkea ia Hederlund...

•Orar aan dergelijke d leurt ba» bikt alka reserlag», riep d«
reorclttar uit. *ook dia, reajtadarliad». JÉs«»aBFe)ffe baar Ceenradi bad
• lob)* waarschijnlijk iipajiaiBÜ dat, wanneer ia bat kader T «n aan At-
lantisch Pwot ef West-suropese militaire samenwerking ia tfoderlvad e in
atntalF officieren ren bat Amerikaanse «Office of Strategie Serrloee» of
dar beroemde Britse «Ssoret Intelllgeaoe Serrioe* - «d daa niet in oolla
boratla »at hun tfadarlaadaa oollcgat ef NadarlvuUc oiriaia mdawarkara-
operaraa, aan andere ia oaa laad qcMtrrljbald genlataada dipitwatlaka
Tartageawoordiging «Is dia d?r Zuid-Molukkaa o o k HÉ4 "««a apioa-
naga »oo»t doea».

Oasat iaslaas liggen da (epionnag«)«&kan in d l t gar«l
haal «adera. lamara ia bat da Tertegaawoordlgara T«B de 2uid~Mclukkan

/teaiet/te doea samen ta werken met de «Atlintlo-PaotlmndeB», selfe niet
met de Weat-Kuropese militair rerbondea etatea, doch uitsluitend en
alleen o* bun eigea - al dan niet g«rachtr«ardigde aieen - made door
middel ener •Geheime Dienst» ingewilligd te ilen. Oeen weldenkend de-
moeraat behoort de Regering der Zuid-volukkea bet recht tot selfbesohik-
k ing te betwisten) v*s«a«mej*eji gaboel andere komen de sakan te liggen
wanneer dsva regering - gebruik makend ren de bier te lande verleende
diplomatieke gastvrijheid - aan het spionneren slaat. *n-ïlj kunnen
uit de verklaring raa de beur Coenradi niet anders opmakenr9%t de ver-
tegenwoordigeTa der Zuid-Molufcken tulks ge4*«n hebben. Wij citeren de
roorslttert

• De opdrachten en beslissingen lagen in benden ran bet hoofd
vaa de Geheime Dienst rea de Republiek zuld-Molukien. Het lisrt dus voor
de baad dat de opdrachten ran bet Hoofd ren desa Dleaat in bat geheim
werden uitgeroerd. Dit geschiedde deer de Oerolmnohtigd Minister raa
de Republiek der Zuid-Molukkea, de heor P.w.Lololle, die deatijde naar
Kuropa werd gasoadea om hulp ta MeMm* halen roor de rrijbeidastrljd.
Wij brengen beat hulde roer slja kranige prestaties in bel bel «s ran
sljn laad ea rolk. liemand verwij te das» men dat hij met een ex-88»er
ia tee ie geg**m. Laat men iiob daarvoor waadea tot b.r. de Nsderlaad-
ee regering ia wiene dienst bij is geweest «a waarvoor bij blijkbaar
belangrijk werk heeft verricht. Het Bureau Nationale Veiligheid beeft
met desa Sweerts gewerkt, terwijl men goed wiet dat bij in Duitse
aieaat w*a gawseet». Tot jorer de haar Coenradi.

uit «.i t oitaat üTderhalre te concluderen dat het bestuur raa
•Door de Beuwen Trouw» - SJÉPJÉM in huidige en vroeger» samenstelling -
wist dat de regering der Xuid-Melukkea orar een»Geheime Dienst»beschik-
te, ta aog bedea ten daga beschikt... Hetgeen wij mtmstem*mmme» even/,, ,-.-.
w en een vaat te leggen* Dat de he«r lokollo met aan ex-88'er in tae •-"':
ging la een discutabel feit. «ttr momenteel de Amerikaanse en Britse 77"
geheime diensten echter gebruik maken van voormalige deakundlgeaAiit
kringen ren «Geheime Staatepolizei», •Sioherheitsdlenst» of «Abwehr».
icoden •reriaobteade omstandlghedea» voor da minister dar Zuid-Wolukken
kunnen worden aangeroerd, ware bet niet dat dew gasagadrager bedoelde
ax-iS'er n i e t gebmiktevoor de bestrijding dgr Sorjet-Russisooe
militaire-, politieke- ef economische geheime diensten, doch voor een
MMmmflm suirer nationale aaak der Amboanesea.

Eveneens discutabel ie dea heren Coenradl'a aantijging als sou
Sweerts voor de Vederlandae regering bebbea gewerkt. Inderdaad schijnt
deie beroepsspion bepaalde diensten te hebben verricht voor bet ve<»l-
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beaprokea «a reelbeeobrvrea «Bureau Nationale Veiligheid*. De
Coenradi rergea* echter eea belangrijk dlag...oedurende dt periode dat

fSw~(»r tB TOOT dase instelling gewerkt tou hebben hadden de heren lint-
horen. Sanders o. a. weinig of nlete te seg^ea erer haa toegeroegde of

Iter beeohikkiag getelde «geheime agente** r«a het formaat raa Swaerts.
Bat wu d* «Brltish 8«ortt Xatelligeaoe Serrioe" dl» destijds dt spioa-
nage-lakeas uitdeelde. Da leidiag T«a bet «Bures* Watloaaie Veiligheid*
hseft In die tijd «t wel andere duBlewet «meestereplonnen* moeten sa-
menwerken. Welke verwijten troffen de heer Binthoren aiet toen uitein-
delijk bekeaft werd dat een type al» Antonius ren der w%ale net «iJa
dienet in rerbaad gebraobt werdf De bear Kiatboraa trof eohter geaa
blaoi, de taff^ifg trachtten de eurtererreAer ea latrljtnt Tm der
W«Ue *ia te iet t ea» en a i e t bet «Bureau Mitiontle Teiligbeid*.

Het ie eoae ergerlijk boe bepaalde jouraej.i«tea, politici of
andere intereeeentea ia «pionnage-tffairee. blijk geren Tm eea ont-
• tellaada oadeekandirbeid tea aiaiien ren het epioanage- ea oontropion-
aage-aetier. dader baps»lde o«et«adi(beden ie bet ia dit 'Tak* beal
nor»aai om Tooraalije agenten raa rijeadelijke gebeine dienetea er-
gone TOOT te •gebrulkea». De Britee «Seoret latelligenoe Serrloe»
/oordaelde bet deetljd* auttig en aodig OH raa der w aale "orgune op af
t« etTiren». Welliobt WM dit ook bet geral bij Sweerte ea bij eoami-
ge bij Tttobt geraagea tltteade ex-83(ere die aohter •febrwolf-iktiona*
of aog oadergedoken collegae ge set werden...

Ia den regel konen dergelijke lijdelijke ea loucbe •medewerkerB»
aa rerloop raa tijd of op eea "bijioadere' wij te a«n bun eind, of wel
eiadlgea. aij r«or eea raurpeletoa bua l«rea. Ia *au»tige* garallea
krijgen «ij eea langdurige gersngenieetraf of IBBi in een peyohi»-
teftiobe iariobting tereobt* Zij worden «gebruikt* tot bua opdraohtge-
rere oordelen dat/ie raa bet epionnagttoneel rerdwijaen...

Ze o o k 9w«erte* Ongetwijfeld beeft de «e aaa ran twee of
»aer wallen gegetea. Li«dea r» ilja tppi *>piomage>-trpe warkea
rrijwel altijd roor twee,drie of meer gebeiae dieaetea tegelijk. De
leidere der betrokken en elkander beatrljdendo dleneten w e t e n
dit, aecbtaae kuanoa dergelijke «duebelepioanea* bun nut bebben. Het
ie du* geen e i la • onmogelijk - en Mlfe waireobijalljk - dat Sweorte
roer en na Dulttlaad'e oepitulatie roor de Britten «werkte*. Hard-
nekkig doet een rerbtal de rende dat bij - n« de berrijdinj in oae
laad rerblijf boudend - door de ïïederlandee autoriteiten gaarreeteard,
artfB* •*•! en. «lab beroepende op clja «dlanitrarband* bij de «Bri-
tieb Seoret latelligenoe Serrloe*, na rerloop r «t tijd waer op rrije
roeten werd geteld. Het Verbaal wil dat bij aiob beriep op sija
oollegae J.T. - eea ex-rerieteaea ea door iaaidere gedoodrerfd sle
eea ageat der Britee gebeiae dieaet - en J.8, - arensana aan ex-rer-
zetwan en door dexeirde deekundigea tb-m* a^n^aweien als medewerker
rea de jbaerikaaaee laliobtiageadieaet bier te lende. Later lou
Swaorta - tea buiie raa J.T. te Voorburg rerblijiBÜB*em*, *lageiiabav
keld* iija ra de •Dlenat-xielaga* op te rollen.... Pa au....T Cita-
rea wij wederom de beer Qoenralii

•Sweerte werkte raede enige tijd roor de saak ran immon en lagde
in bet buitealaad seer belangrijke ooatapten roor de Republiek Zuid-
tfolukkea. Hij ontrlag sijn aanetetling in rerbaad met da«e werkiaam-
bedea raa de Jmboaneeea, ea deee wat getekend door de beer Lokollo,
Dr.Iikljuluw en de beer Kvradee. •

Zorer wij - de geeobiedeaie der internationale apionnage beatu-
deard bebbeade - type'» ale Sweerte kunnen aaalrarae», hfseft de M man
bepaald n i e t de belangen rea imbon willea behartigen. De se be-
langen raakten bem aearoudig aiet. Desa B*lg, ea ia tijn rtderlafid
bij reretek terdood reroordaelde, ie "ergeae op af getuurd*. ?et
ligt toob roor de band dat bet noob di Britee, noch de Amerikaaaee, oa
aoob de lederlaadee «utoriteltem welgeraillg ie dat la Indoneeia e«a
baard raa oarttat broeit» Lukte bet om - door Swaerte in ta ecbalcelen -



de "r:«hel«e Dienat* r«n da he«r Lokollo ?en geToelige Klop toe t«
brengen «n tegelijkertijd da ex-Kapitaln teeterllng ta beletten *ich
aan bat hoofd rata da nog etrljdenda imbonneien ta atellea. d«n «ouden
da belangen Tan badoalda autoriteiten daarmede gediend «ijn. Hat l»
«eer zeker TOOT da huidige ifederlandae regering onnangeaaa* d%t la
Nederlaad paraonan «n groepen ageren dia da Hepubliak der Zuid-voluk-
kea op lila?**!- of apiennagegebied behulpiav «ijn. Rat landabelang
Tordert - hoa eyapathiek man ook tagenorer da onvoruagda imbonnaiea
moge «taaa - aan loyal* Terhouding «et de Hepubllek Indoneaia waaraade
wij In Unle-Taresad hebben samen ta werken. Hat ia in dit Tarbead dus
gaansflna uitg^elotea d«t i^wmrta n l a t op olgan inlitlaf ta werk
%ing, dooh vnnw«jta d$ Brlt»a of de nat da mgelnan in Waat-ffuropaaa
rerband Tanialfaprakand ^anon^trkanda H a d a r l t n d a a $*heina
dlanat, op hot apoor vtn w«aterllnf vard «raiat. to tastarlinq:
acb«4uvand( w«« nat voor aan «ploniig^-axpart al» Bwnerta ondmka «llaf
la, aan klaln kuaatja om *5htaT bapnald* wshainan <l«r imbonna»* In-
llohtln?andian»t T« da h««r Lokollo t<» kon«n.

Volgen wij vardar west nat b«too<? r«a At he«r Co«nr*il:
«ffnkel* waVun n* da a«rat« kan ^ia«<ilria<? w^ran door on^ In-

liohtlnfan lagewonnaa bil twaa k«tholl«k« g58«tali3k«n. B«l<ia j9<»«t9-
lljkan atondaa TOOT da fininolala batrouwbmuhald vwi f^weurta In «n
dacldan borandlan aada dat hij la hat rarladan balanfrljk w«rk h*i 39-
daan; dat hij aona wal aan* ta hoog *raap la cljn Idetilwna, nt<i«r
andera wal tot balanfrijka praatatia« In atatt »a»«.

Hiar 8pra«vt da ftw Coanr*dl ultdrukvalijk ov«r da f l -
n a n o i a l a batro«wte»arhald Tan Swisarta, '«-mne p o l l t l a -
k a b«trouwb*arhalA koitt/niat ta* «praka. w a l tljn •ida*ii««BaB.
V11 k«nnaa daea )?aaatelijkan nlat dooh Tarond?r«tall«n d*t Swiartt -
xoala i a d a r a baroapaaploa - orar lanbaTaltn^en van J?»* zlal-
v«r tornar a baaohlkta. Rlka "dub ba l «pion» doat wal.aena iet* Hüfcrlijïs
ongatwljfald kannan balda to^atalijkan haa ala "g4ad", n^ar dan a^achta
la aan «ffair* dit allaan h a a batrof. Hat j-»aft blijk ran aan
kladarlijka atirttait 8w«arta mat eaa •lda«llat* te rare«n«alTifan*..

tran latar dailda de Yoonittar «ada dat da Naderianiaa
reyarins; tot twaa «aal toa da uitlatoariag Tan Swearta a in da Bel^lsaho
autorltaltan had fiangabodaa. Hat la on a aan r^idaal hoa da ha*r Coan-
radl aan daia «tanachap kort. Hat la Im^ors ragal om pas ta rsageran
wannear a«a buitaalandaa rasarln? on ultlararin? T a r i o e t t . is
hat i n d a r d a a d juitt h«t^««a da haar Ooanradl zal, dan vrn^ac
wij oaa af wairo» da Balglaoaa autoritaitaa ^^n «pM»prlj» staldan
op Swearta' ultlararia^. -••••«••aMHMHÉijaBiHMÉ Waa hier ds - mvhtlsa-
InTÏoad T» da Britse «Soorat Intalliganoa Sarvioa' In het ^adlno-t

Rapubllok Indoaaaia « I l l e g a a l * tot at and ^akomaat

Swaartt hl«ef, aldua de haer Coanrtdi, aalfa nsdat n!*n wi»t
wat bij op tijn kerfatok had, *we~kan* TOOT da Ambonaa ciak. De TOOT-
zittar Harkt* op:

•Da kwotla i* Taa allfl kmtan bakakan. Tiairblj werd orar-
wogaa. dat Jnboa in a«a Terd<jdlgln9«-oorlos ia ?awiticald te<?^n da 11-
lafiai tot «tand gakoaea n^publiak tndonaèia) dat Swaarta roor da
ABbonaaaa ia** balan^rljka diajan had Dédain; dat hij OT« b«jlanrrljka
oontactan boachikta. dat hij xlch. ratlan *ljn onorna InTloadrljka
ratatlai, klaarblljkalilk garehabilft^rd had*.

uit daaa entDoattain? blijkt «enakTapa dat het beatuur Tan
•Door da lauwaa Trouw» wel degelijk baaoeliagen had wet d« «plonriafa-
affalra* Tan da h«er tokello. Hat la na*«ll]k geen uaanoa dat aan
ag«nt anar s^ehalma dieaat al» tod «n l g gepTa«ent<$?rd wordt ain a«n or-
ganiaatla dia in hat buitenland ayvpathlek stut te^norer het l*nA «n
da rejerla? wa-srroor badoalda <?«hai«a dlantt werkt. lfn.,.hat b^
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Tan «Door it ïeuwen Trouw», aldus insaaohakeld In e«n onderdeel T «n
des heren Lokollo*s TOhelBe dienst, Tln<? ««K ««t Sweerta te «obecïkea*.
De heer Coenradi geeft «u Ik • ook volmondig toe. Rij Terklairt In dit
verband i

• 1*4 at wij de w gegerans aan da haar lokollo tar kannis hadden
gebracht, kwam deee tot da conclusie dat bat allerbeste was Toorslohti
••t Sweert* Toort te werken, daarbij nauwlettend toe te «len an op hot
Juist» sx>aeat «en ba trouwt ar 9 nan In ta eohulTea, welke Swesrts eou
controleren*.

Bier is TOOT da insider op te «erken dat da hear lokollo in-
derdaad «kijk* op splennage heeft. hij ochakelt Immers een zo^anq-mdo
*ooatr»-«plon* lm, een syttaaa dit iadora, »lchzalf raipactfranda,
gahain* dienst te «l1 en tijd* toapMt. **J rra^en achter dit da
•Inliter ta la«t tot dit rorattndlja baaluit kwm. ..

Da opB'jrkln.f dtt da Ropubllek Indonawla •Illegaal* tot «tand
latan wij ^»arn« voor da* hensn Coiïnradl'a rar antwoord ing.

<?ln? de Toonltter ultroarlg In op ia publis»tl«
In het dagblid "Trottw* ten aanilaa ran bat financieel balald r«i da
stichting «Door de icauwtn Trouw», ïïiftl? bs»tr3ed hij da In badoai-
da publicatie baaohrarea «tekortaa». De "Haagaa redacteur ran "Trouw*
kw«» «r bekaaid ran af. daza journaltat ward - wij aohraren dit rcudo
hlerboren- «ansatlaiuont, Inalnueren «n Tardithtnaklngan tsn l«ate
galagd. w»*r wij - in t9T*n»tellln^ met onze collega ran «Trouw» -
n i «t In da gexa&rabald waren da betref 'ende •oceuntanterapporten
la te Aan, noob weiea of - indlon 4r w e r k e l i j k a<?n tekort
gawaaat ion «ijn. dit niet intussen door aan betrlenda r 3 1 1 1 ie alt
•on gijn aattgeguirerd, wen aan wij ••MBÉHMBI a^n t« nenen dat da
aadedaliafea yan de he^r Coanradl juiat «tja. MfMayÉaMfcMiMHHMii

valk naadael had da directeur r« een Rai^e dagblad In do affaire?

Hat waa w«d«ro« 'Trenw'^dla da dlrsotaur TV» een Wa=ige dag-
blad, een blad aotabaaa dat Idaafl en - naar wij «enen - finanolrel
nauw M t «Trouw» la Tarbomdea, botweg beaohuldlf^la ran het presente*
ren ran «swacrta» aan da bsatuuraleden ran 'Door da £euw«n Trouw».
Da haar Coenradl liet lioh tersake al a volgt uit:

•Rat Hoofdbestuur wil hier borendlea nog atellen dat het zijn
raroatwaardiglag nlst onder «toelon of banken wenst te steken orer
bat feit dat de redacteur van «Trouw» da beer 8. (de betre "end»

( dafbla4dirtotanr,Rad. ) la bet Middelpunt TOT de bolvigntellln? plaat-
at*. KB Toorte willen wij aat alle watTdarln? oTerlf^ns TOOT de par-
sooa wan da heer B. nat nadruk te Aanspraken dat hij «dTiaaur Tan on-
sa stiohtln^ soa sljn*.

Op de basohuldlglng Taa *Trouw»wdat het da heer 6. geweest zou
zij a dia Swaarts aaa bet bestuur - of een der bestuurleden- h«d gepre-
senteerd als aan n la of aesr nuttige «ed^warker, ga«t do heer Coanradl
ipl ê t ia. Vaarrsa aota. w e 3 sprak de To-nlttar to^en dat be-
doalde dvgbladdlraot^ur adTiseur dar Stichting ^awieat eou jljn. De
h?ar B. - OTer «n an ander door onte «edewarkar ^einterriewd - d«el-
de wade dat bij wal •iegelijk b«p«ilda adTieian aan leidende figuren
T«n bat BuraM fuidHVolukken had uitgabraoht. Rij «ou aljn Tarbindlagaa
Bet deze heren aohter op doktersadTiaa ia begin Februari T%n dit Ja*r
bebbaa afrabrokaa. Inderdaad l» ds baar B. in begin vebruarl op een
bultealaadae Taoaatlfrais gagaaa, T^ortOTar wij konden controleren.
Hlerteireaorer ataat dat in da aroad wan da Tierde Vel Tin lit jaar,
on«« «adfwerker «en oadernott4 ,Bat da beer B. in dien* won in? h «d,
waarbij l attet genoemde om Inll-rhtingwn yertooat omtrent 3w«arts an
een tatara Tan Donk. Da beer B. ward bij dete gelegenheid op bat
hart T*drvkt dat oontaotea Bet dergelijke lladea «ongeiond» *aren.



De hee» B. ftf te kennen dat Sweerte, op aaa> T m Vtn Donk, la de Bel-
giaohe hoofaeted verblijf hield «B duur «iete voor eea vréead T in hea
deed*. Oase «edewerker peroleteerde M] ilja watreohuwiBjea uivéraato
voorsiobtig te tija «aagefliea hij «a sweerta «n Y«a Donk keado al» »e-
dewerkere r» of Ho Iele buitenland»» a "particuliere* Nedarltndee
geheiao Aleaetealdie OTtt hot alTomea iloh aiet ia een goede nae»

k i - . .Op de tiende M «i dairopvolgeBd, eMTJBBiajfeÉvj on ie medewerker •"" '
dt heer B. tj»j«Ba*ÉBBBBBBBajBBB over dt -vermoedelijke- «oord ep de Dultitr
8ohall«B*«rf. 8««crtt zou, »14u§ ««n t«a er«r»t««i Tas da haer B.
afftlcgdt TarklarlB? door aaa Hi«gt ln?«i«t«aa, korta tijd TOOT da
deed Ytt 8«halt*m»arf; in dlan» rtialaohap «algBilaard tijn. Kort
hierop T»rkl*«rda da haer B. d*< Swaarta ia Bruaaal gearreataerd,Mqp
op ioat«gatia ra» Bfi«ae il J da ••• rrtiMl^tea, doeh at luttele urea
o p a i e u * ite«rre»tee*d w a*. Ook blaak de heer B. op da hoogte te
tija Tea drie andere arreetatlee.

l ««mede wil villea wntonen dat de heer B. «el degelijk -
aa befia Februari - bepaalde ooataotea ea teer teker i uta resten had
•et ea roer $v«erta ea dleae epionnage-actiaa ia België. ?at ia du»
Kaeaeiiae uitgeelotea dat de he«r B* - zo«l» beptalde W(5d«rl«nd»a bla-
den eohrerea - aawr Bruacel retede om daar ialiohtingan in te winnen.

Op «t and op een afetaad raa 15.000 «IJlea.

tij oiterea «ederoa de heer Ooenrédi:
•De wijn waarop da redacteur T «a «Trouw" zcqt: «Do Heren vin

de 8tiohtiag werdon bekoord door de <^d«ohtef d«t «Ij op ean «fetaad
T «n 15.OOO «ijlan een opetaad op etapel xouden kunnm zotton on zouden
kunnen Toeden". brengrt on» op het rotnade punt. Tot op 9 Juni 1951
heeft het dagblad «Trouw» op het eteadpoat geataaa dtt de Aaboanesea
het reoht haddea bua rrijheidetrijd te voeren. Hlm-.-ar eprak nea ren
•opetamd', hoewel ia de kringen T «a «Trouw* in Tarbmd «et de ladgn»-
eiejfeke iaak rvel ie ^seprokea orer het "rvoat TW op«-s*n<i' oau«r o«-
paalde oniit«»4igh«d(ta. •

laar on ie aenla^ ie het w^areohijalijk dat er - op bormataand
oitaat ooeraeataa* leraread - ook ia kringen T«a «Door de Kauwen Trouw»
ea het «Bureeja Zuid-Molut*en» wal eeae geaproken i» orer een "opstand».
Waaneer wij so oa» oor «e luiateren lenden bij Tertegenwooraiger»
enkele afdeliagea die ter Ter?aderiag jjBwjiig waxen, kunnen wij oa»
a let a*a de indruk onttrekken dat d-ear's'IBthouilaet «rn mia of ««^r
beietea vaa een ia hun oog reohtvaardig geroel re» verontna«rdigiag -
ettt wel lete voelden voor een illegale actie of het'iendea vaa ateede
«eer vliegtuigea*. toal» een hunner «et pathoe uitriep. In dit ver-
baad herinneren wij oae de ^eruehtea die o« enkele or^anleatiea de
roade dedea enkele Jaren geleden, organlcatie» die tien occupeerden
••t de •Xadoaooieohe kwe»tie« ea die - waaneer wij goed geïnformeerd
tijm - evejfrtueel bereid warea «tot het uiterete te ?aaa«. Met welk
•ulterete* «ij dea eea etaategreep ia laderlaad bedoalea. Het door
de heer Ooearadi tngeduide «Reent rea Opetaad» iou ia bedoelde periode
dn ook uit «a te aa beeprokea ea behandeld ilja door een vooraan»
etaead aatl-rewlutloanalr etantraan en eakele andere hoofwa*.rdlghalde-

elBBBMHB> bekledere die - wedero* guteld dat wij goed geiafoneerd iljn
thaa» wee* teer evapathiek etiaa e^BMMlfiKfeeBi«ea de aotle van «Door de
teuwea Troaw* ea het •Buren ïuid-Molukkea*.

•aar aaaleidlag van het boveaariBMMde dedea de wrdea vaa de
afgevaardigd* vea oaie haveaetaA Rotterdeji weldadiir MO. De te imere
•eeade dat het hoofdbeetuur vea "Door de Keuwea Trouw* iloh h«i te
bepalea bij eea rolver l a d e r l a n d e e aateriele hulp-«ctie
voor de ia aoodverkereade Mboaneee bevolking, soader «eer. Zonder ook
beaoeilagea aet de gehelae dienet vea de heer lokollo of »elf»/de van-

//i^f~--
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wege de regering der Republiek zuid-Moiukken te roeren politiek of
militaire aotlee. Dit allee, 10 aesnda de Rotterdaaee af?eraardigde,
mag eae n o g to eyapatkiek tij», wij dienen one eieehté te bepalen
met bet eenden ran medicamenten en roedeel naar de Suid-Woiukken. »13
reroorlaren eae de opmerkingen ren dit beetuureliC der Rotterdamee
af del in s? ran "Door de leuwen Trouw» %l« booget reretandig ta elgntle-
ren*

De he«r Oeenradi ging rerde' aet op te merken»
"Het woerd "opetend" moge dan roor het dagblad «Trouw» een

nieuwe rlading cljn - het beriadt tioh daarbij la goed 3e««l«ohapt
Het Parool, De Tolkekr«nt, Het Trlje Tolk- wij et*>m en bliiren on-
wrikbaar etaaa op het standpunt dat de oorlog in de «uid-Holukken de «mr
steun rerdleat ran het Nederlandse rolk en wij ilen uit naar bet mo-
ment waarop de Mederlandee Redering waar iets sal ^aan rooien roor
•bet ReobtH"

Vaar onze menin? rerlkeet de boer Coenradi bier uit bet oog dat
het «maal lederleadee rolk slechte roor een klein peroentaa* op de
hoogte ie ren hetgeen de imbonneien beweegt, slechts iij die «elf
Ambonnaee sijn of daar ale Nederlander jaren haVben gewoond, ange-
ruld met een betrekkelijk klein aantal zndivohe Nederlanders en saken-
11 «dan die rertoornd «tja orer het rerliee ran one prwihrige - roor-
mallge - «ederlaadeoh-Indie. vereterkt ook met ex-of doleren ren het
Koninklijk Mederlwdeoh Inaieok leger die de trouw en het "goed eol-
daat-tlja" ren de Amboaneas tijdene larealaag rerblljf in de tropen
hebben leren waarderea, tljn tot oordelen beroegd. net ie echter een
open rraag ef kun oordeel niet te aeniijdig, te partijdig ie. Of zij
•lob alet Jmmmmamaasjvm blind staren op «en rerloraa tiak. Of «Ij er
goed aan doea tijdene een rergaderia? «Ie te Utrecht aaBmaamma> gehou-
den de Nederlandse regering bij herhaling aan te rallen en de "poli-
tiek» ia ket geding te brengen.

zodra «e Stichting «Door de Reuwea Trouw» iloh «ie politieke par-
tij preeenteert keeft tij - althina niir onte mening - het reokt om
aan politiek te doen. Het merendeel der «prekere «dV.ed ««n politiek"
en breekt taken naar rofen die met ket uiteindelijke -niet-politleke
doel- der fltlohtlng n l e t n te maken hadden, ?elfs niet met de
punten die op de agenda voorkwamen...

R matige beeohnldlgias aan het «tres ran Prof. w. sohermerhotn.

Ken der afgeranrdlgden, rartogeQ«oerdigend de tttteling Schlja-
del ram de Stichting, viel de Nederlandse Pers aan -een entingen*»
en ta»objectief audoeade geete waaraan tich rele «prekors sobuldig
maakten - en bood aan "au «aas een e o h t e primeur t« willen geren".
•Ik bescbnldlg», 10 riep dese spreker uit, «Professor Dr. Wiiiev Sober-

samajaama) aerkora erran bet internat loo^il oomwunieae in Indenee ie te
hebben geiatroduoeord. Ik waet niet", aidue spreker, "of eoh^rmerheaa
sulke bewuet, oabewuet of bewneteloee g*'*«n heeft. Maar man mag bij
deererlsagd roer de» bescïmldigln!? strafreobterlijk varvolgea,..<•

•«araede wij eva roorb^sld ran "aanjiolltiek doen" signaleren.
Orerigeae ie de beer Sohermerhom raadTfjwren geleden via ooamualatlss&e
aelglagea beeohuldigd. Wij menen ons ia dit verband te herinneren dat
deetijde aaaa siataoaaal Rerell" roor de ramen ren baar propaganda-bn»
rsau aan de Reuletraat te *e-|r«renh«ge een foto-o op ie e|sj* uitstalde
ren een doeuaent - afkoaatig uit de arohlerea ren de lallohtln^endlonst
der rooraalige f.S.B. - w<i«rln vermeld etoad dat fowel de in Utrecht
thans aangerallea hoogleraar, als diene broeder, d «l uitmaakten ran
een "ooaaanletieoae «el». l«n primeur braakt tp-eker d«e niet. Blijft
de rraag ef tljn besoknldigiag ju let ie. Wij laten een en ander gaarne
roor sijn rekening en rerantwoording.



loa Éltaraafdifftt alt MtÜP f*' •!• Aia aavftral tt irtaaai
d* da •mofala aaafe Taa TaioaoiU «oo» at iaitvlaadaa rtftaiaf w a l
ta «t itfalt »%»* vt* «BMB * i • t •ttttaad w*j». DOM aprtiar
wtattt ooa •volkaaltawraak* ta aijatj «t Vtoaaktaa vaiiidtvlac tt*
•klatariaok Btatat*. lodaroa «oUtitta oatkM iaat m*a it* aot d* t*

altokta t» aijatltaf* Torkaad atMB.

Trouw* tn h«t *Bur«ou 2*ld-«»>lvirk9fn"' *fir*uM« «n d<it
lk wnflt* 1« •tlpul«r«a 4« 4«*« org-g)ii**tle» TTOtf 4t

r*41o-«ltww!l«f n i e t «sar <!odr *ija r«g»Tt»<j; wvrdm «r-
MM,

0»«f a«M, ons»» iBsisas )Ml«Qrij)tfl K«dodo]Lia^ »ora door is
botr CotBVaCi ul»t mrtrpt. tel kr««( eva - in wilforw van het CTI1 -

KIM* - (!»«»«•. ̂ WWr.Oft.TCW OCSüBOfcCl* C«T
voord en vttklatfte ««es B9«fdefflcier 4«t BT« uu* «

w TOUC y«l«oU]k ft»t ia«eli«iit d«nr tsictad ta ««k*a «at
yr*c«at d«r Aalmwo 1»*relkiBtr wMtr hen stcvd. Pit «M - «o T«X*
td* d«« «ffl«i*r - TplkWBtn «0j«i«t, «WiafttaT bot « e b t

!• WMa •• TM Mllllf MtfOlMPt *i Flop fclj uit*
mtuMB &«t« 4fpOr. mumjf« eea d • * d

ti«* Jm fett l«rm f«?»op«t. **«4t *rtoa» £•«•««** tij Tr*f«« oa« «f
vttfin dt ivitrliBdM »w»Wl««toB T« /Ukvboa sl«ö ttnn» t«
*•%»•*. V t* flia «T m o f f i o t t * ! «fkMd tn vt« n i • tt
BÉ *» v»Ik* WIJ M i« «ta «ffMitlf »rt«aalaf t» vo»in««Bt Twrral
•tt «oattat M« dt

W • i t • T l i a

"Ort* 4« lw««tt« ««««npitaf, »!4u« i*
tljn» 5«t 9tf*lljKii Bffitorar vwt 'boamofut «Ï«?«T «ra n«, dit ta

la Ia4*B9»lft «ta vo«v««utaABiia r>o^iti« h«l it^taonar..
oatto* op \9 ft«MB «et AÊ h««P W«<rt9Tlin<; OTdet bil

dtft TM ato» «tol oei»* i»h««« TTO» d« «trtjd 09 «rtwm. 9%t f*bour«*dtft TM ato» «tol oei»* i»h««« TTO» d« «trtjd 09 «rtwm.
mtdtt vta»Mt riMd*, **«r |«)M*I vuiua OM o», d« non* Fo
«tmttt-l lil ftaatf at* do «Mbvi«tiB* Kalf mri«*a4« «i« aaa (uit hst

*?oa. R»d.) «ija bovUHoiintc «d«t wil hot *!r«-» ren
aHa tr*t*n. fort* tiia daarop fcw» l»t oont«ot tn*«iea

noc d* laltentln^« hiddoa rsn d* tw»« »?n
t*»!, t ™

Wie* «lom «ij «Hu * aotfona wij aitrDevm r**i« *<mtipt«n -
tatcroa** val «MB «m dl* Sa aai V*4rtjffll*r«i la Xi*3«a««it <**n

Mndf peaitl* a«d ftafEtaovta' TCQT 4e f l«wur Va*t9TUag.
BOM «tkoaaaa raad at% wenMliJk dat d* -r^oatju w«r»»*lln?

MB kot aoaid ataldt TM 4* üiaoaaa atvijditraoat!». aoa
dt v»«af i* awtlljk t« stroa^ Altk<a« IMU oaa* train?.

v«t«a «•»• ««tt aaa later*** at «tja t* w«t*a *•!** «»*l»frMK« «afcjanaaaea» «f
aaltt$*i *i«k vardar toad d* M rrtaad va Wentartiaa «ohawiaa, haowox
kot aataaa aaar daa* liedta a*et ta aoatitjk 1*1 üijKoa. o?k uit na-
at vatatediafaa kUJkt aaa* ta aa«f dat k*p*%ld* vftoaAaa v« jvboa ia
•tdfltat alat aakrooadoa aaa aai al* d* *»-kapitoU waotarliag ia ta
aakatalta *a 4o oatvot ta kat V*TT* OMtoa t* vavgnnoa. V9BWMl*..»t

" " ook tafoaovoT do «akonaa aovlo aon *%aflB. ka*
Ikakkoa voor da koa*ui«i Jaroa

T*ia MA kot

nAMBWVaMRPI vB**y ajaciaiBi* «41 4*V*

o» w w a^̂ P^Hĵ ^aJ^̂ K ^a^H *JwK w*J^W

vaal ><*rülf»faa aaa *«k «OM l
daa ta kaa»**üi trowr vaa kat



•oadaa a*ga» dooa, Qppooitio io good oa wanoalijk, aaa* d a a log
Uitdvakkaiijk waaoaa wij ta atipwïavoa dat wij kat iaookakoloa TOB d
o>»kapi«oia Wootarliag* "*t kat togaork ka* aaa kat koofd raa do M-

bot io aaat oaao aaaiag f o u t dat bopa*l«a liodaa gioa oog kabbo» -
af aaaiaa to aabboa * TOOT do oaorao aoollijkkodoa waarroor do rogariag
WOB o«o Toaorlaad aloh gaatald aiot toa aoaiiaa ook wam «a Oalo «at
mmmmm XadoMOia» Do faltoa llggoa ar w ooaaaal. Do «oordorkold
roa kat kw4orlaadaa walk hooft ilok aitgaaprokaa TOOT daaa Oaia. lalfa
woaaaar da ladoaaolooho rogariag alok aiat aa» gaaaakta afoprakaa gokoo-
daa aaa kobboa aag aalko aiat l»»lloaroa dat o o k «odarlaadara dit

d a a '
tolaa va
TOB da
atrijdkraskt

to •tallaüT ••• l Tl o g a l o daad nooaaa.
Dat ook do jpboaoo rogorlag dit nadarhand insag nogo bil J kan

uit do woordoa raa da voonittort
•Xaalddola ia goblokon d«t da iaboaaaioa yt*n prijs at«ll«a

op do halp waa Wootorllag. a«ar ook dit sija ztkon winr wij nltor%«rd

Kkool buitoa hobbaa goattaa, oadat dergolijko boallaeingoa natuurlijk
itaa aaao ooapotoatio liggaa".

•oebtoAO kooft kot boatuor - of bab^«n o«n of iMar l«dan vm
dit boataar - aa bowoBaiagokaaldo aiBborol^ling «n introduotla, nUt
{oookrooad taotavliag aat Swoarta ia ooataot to broagtn* ?olr> var-

raag do ox-kapittln waa oaa »nd«ra TT tand wan iabon «<>n rUa
oa a%*r Taagat to r«ii«a.

T al • o

Riororar aiakto do ko«* Ceonracti o.a. betandt .
•Hot va*ot*akkaa T«a aoa v*l» pwpeort, door «r eins Pot,

dit wordt boMluroroa door do rodaotour raa «Trouw* l» g«baal condor
oaao kalp of oaa aodowotoa ^aohiod. Chrorigoao ia on» gofelokoa dat bij
(da koot Moiaa Pot. Rod.) voor do **U TWI iaboa \altnoaand word baaft
roTTlakt.»

ia dit Yorbaftd TorocrloTOA wii oaa op to aorkoa dtt bot aitr <*v.:c-
flHP aaaiag aiot ia orarooaatoaaiag la aat da alftMMojB pliobtoa T«D
aan o f f l e i o o l djlplaaatiok Tortogonwooordigar raa do Modor*
loaiaa ragarUg ia Balgla. katgooa da boor Valao Pot tMÉa*Miaai 9*~
dayaado da pariodo dat «lob dit dr «a afapooldo ladordaad w«a, •uitno-
aaad work roor JUtkoa» to rorriobtaa* Ka «a kor nlot wgnnoor oon oadardool
ram dit work boataat uit bot varatrokkaa ra om vala paopeott* Hot
warvoor waa kat bootawr io «vak op dit puat. Diraot cal bot dan gooa
«oataatoa aat da koo* Moiao Pat «tkad kobboa. aftottaaoB koaiattBaaaMaa>
mm ladlrooto TorbladlKgoa bootaadoa o* «iddola 8woort* «n woator-
lUg wal dogalljk.

Ook rij at do rrasg op wolko wljao oa Mt wiong bulp «en ia Bel-
jia tordood varoordooldo - Swacrta - ruotig in Bolgie kan rondroicon.
Wio Torotrokto öwea rta ooa walo pa*poort...t Hierop ging Aa boor
Oaaaxatt aiot ia. /'

•ag iatoroaeaatar io do rraaf op »»lkfc wij «e d« goldoa dia .
tor baoobikkiag waa Swaar«a aa Vootorliag wordea goatold, aa«r Bolglo
owargoaraobt wordoa. Ook hlorowar wordoa goea inliohtlngoa Yeratrokt.
Altbaaa gooa borradigaado lallahtlngoa. Do roonittar ooi aToohtoi
•Of oa ia hoorarra aat de w af f»i*o <arioaaa«aokkol gonooid i« gowooat,
ia oaa oabokocd*.

lot bodrag dat aaa de af fairo 3w««rto-Woatorllag taa koato word
gologd badrangt alat aiaaax daa Fl. 125.000,~. K«a ooa diof xoala da
koor Ooattradl aododooldoi «apooiaal TOOT dit project tor boooblkking
word goatold door aaa klata aantal partioulaaroa». Boiangwakkond lijkt
kat aaa ta w«toa w i a dosa partiauliaraa w ar on, Jfaman wordon aohtor
aiot^ goaooad. *o «trop wordt oobtor fodokt door ooa wa«rda aw gooda-
raa dia or«arodig ia aaa kat boatoda aodrac, tldua do Toortittor.
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Vaafosi tos* J«io» •*•««* *•****•*•* aam....t

•Het k» drie «f Tier «ek»a goledea tija» *ldue de »••* Coen/odl,
•dat vil hoort*» ««t 4* redsoteur va* »Treavl U <l«m Raag ia België

'lete aai gehoord eatreat de arrestatie vaa measea die hij eenhulpver-
>tie »awleaiageaotie «arm betrekken voor Jnhea. Rij ie toon ia don Haag ilja

lloht gaan epetekoa on heeft e,n. op do Departementen ten Buitealeadee
sakea on Jaetitie sija iafematies geverifieerd ea awgevuU. ir ie
net aoie redeotewr geeprokea «a hen «evd duidelijk genaakt dat het be-
laag TOB tttm niet Bediend «ae door de te »*ak publiek te neken. Ten
slette ging hot er e* d%t «mbon geholpen «ent ea als die Ambonaesen
kaas siea In het buitenland het se te arrangeren, dat sij daar verkrij-

«at lederland «e i gort, «elan, U*t se den hulp halen wvir die te
krijgen ie. De redwtear tag het ia ea ajBMt} «*eag« dooh
tijdelijk. Pe redaoteor bleef alet mj««a. In «on eaderhoud dat de
Teoriitter peree«lijk aet hen h«d, ea w%«ria hè* alete, a%«r d« ook
aiete aleuwe ken «orden verteld, vertelde hij dat hij enkele dagea
d«,«rroer op Bultealaadee Sskea «ae groepen. Ren eeer hoge anbtan***»
de aa«B ie eae bekead- heeft hen toen de laatste iaforautles verstrekt.*
wave* heeft aea ep Buitenlandse Z*kea juist "Trouv* gelaforneord?
Vit eae tea dienst staiads geteveas is geea andere oonalusts mogelijk
dan dat hier een val Is apteset. «**r •Treu*' gehtel onnedtff is inte-
leyea. fie epset «ae kennelijk dat de eerste pvblio«tie ia dese *ff*ira
doer *Tr0tt«« ten gesehiedea teneinde de «aavamal* oppositie tegen het
regeringsbeleid te brekea**

Drie ef vier «ekea geleden is een betrekkelijk ruim begrip.
De •Treu«**redspteur «ea das eastreeks 80 Mei jl. eohter ^epailde
«eteosohappea sija gekoaea. Onse nedewerker sprak de hierboven be-
eoarerea Raacee dagSladdireotsur op de 13e Mei j 1. Toen r«eds wist
de heer B. (bedoelde dagblaidireeteur.Red.) hè* mede te d*iea d«,t
n emetatiee ia Bslgie hadden pl*%tsgevoadea. Tnkele digen Itter
vertelde de heer B. %an oase aede*erker dat 8«serts gepakt.••• vrij-

Rlatea, «a epaieaw gepakt «se. **«r de heer B. bep%«lde beaoellngen
«ft tea aansien van het H*agse «ijkaatoer v«a *Tr0u««, Is hut dus

aiet ttitgeelotem dat hij de H*%gse red«otear vsa «Trouw» riaz^iM» ma-
deAeliagëa heeft ged%«a als aaa oase aedewerker. Hoe bet «"k ilj.
de redacteur van 'Treav* begaf sloh atw de «iaisterles vsn Buiteolsnd-
se Zaken en Justitie e* sija l&forattie* te verifiëren. En «elf* a*a
te vullea... Teaslotte «erden hea doe* eea aiet bil name genoemde,
•eer hoge aabteamar ven Buitenlandse Zaken de laatste informaties ver»
e trekt... Ea aet «are* kenoelijk d e s e informaties die »Trou*«
aooptea tot de vaaveke «Door de >eu«ea Troaw* 10 Bestreden *t«a>ieatl«t:»
se«, tisleideade*, «eeneativaale" ea ia «>wiid->west»stljl «ebrwhte*
beriohtgeviog,

wij kunnea alet a*aaaaea d«t hier door eea >eer hoge aabteaitf
vaa aaa Ministerie vaa Baite&landse Kaken «een val is gpsteld* voor
•treae», soge aabteaarea v»n BuitealsAdee Zaken sija ia den regel
ulteraate goed geïnformeerd. Vare het sleohts oadat slj * d>!everlsng<l-
kaaaea beeohikkea ever diensten, insteliiagea ea epioantfe-dsskuadige
•edewerkers die hen ia gevallen «Is het onderhevige ebj e o t i e f
vaa dieast kunnen sija.

De iaforaatiea «erdea door bedoelde -offie iele- figuur onies ia-
sleas a i e t verstrekt OB de 'oppeeitie testen het regeringsbeleid
te toekea*. ten repreeeataat vaa dese «eppesitie*, ia oae* eea re-
daetear van eea oppesltloeeel dagblad, v r o e g es> iaforaatles ea
Ae vare gans vaa takéa. Welna. blijkbaar ie hea vrij veel licht e>at-
stekea* I»« OM oordeel dacht "Trewr* er goed a«a te doen - na«r
aaaleiiiag vaa de op kot Plet» epgedeae «eteaechaypoa - «%%r aet pu-
•lieerem ie beginaem. «Be oorste klep ie een daalder «atrd.....l«, sal
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•m aam 4e lieuve llj4s Toortorfal gedaaat hebbem. T«ad*%f of Morgam
keert d* amak t o o h aai tet lioM en hebb«a «ij ene te Tordedlgea
tegea erna* politiek* tegnstaaders 4ië Taaialfeprekemd «Trouw», de
•aatl-r««*jlvti«*n*lr«a« m "Door de ten«em Trouw» orer e e a tm
sullem tttaHVa*.* f 14 kamnem OM 4*i «Ut *aa d* indruk oattrekkea

f alet temdat •»!•>•• - ml *f miet tem ela4e raa« * beeloot o» »if 4e kal d«w
oaweliuuee* utattmme bel aam te tiaAem. D«*r»ij •« •»*••«•*«
al* 4e rwdi mevnulea fWetMd* HaagM datfbl«ddir«oUttr ia «Hw aval

wij T«rd«rt
••»« ual*ldlBf TW dit Mrprtk «p Buitcnlmdif

d« redaotmr -rw •frtuw* «n a« SM r B»O« wbt»a<ur.
d« T«d«0t«ar oostüDt ««t «• «a «t*ld« da n*** w«t «r thsai tou

•••««a Mb«ur«a. D« voonittcr WM T« Mniag. <Ut «Trouv* natuurlijk
a U t alt MT«t« »»t dit T«raaal koMu moot oüat daardoor de
•a»k «raflttf ton kuauaa «ord«o *aadn*ad. Bovondian WM de
raa «Miag dat 4« ItakM p«*« aö{ aitt op d* hoogte **•.
orer vtclat d« rodwtaur dat dei* ptr* ia ieder geval op de hoogte
sea koeMB m dat het derfealre oeter v«« todlea de osratu puolioatie
door •TtOttw*. ea due objectief ea ongekleurd, sou kunnen jjaschiedan.
De rolgmde Aag Troeg d* Heer Bruint Slet *«tt ome tf«o 4ntl-rcY6"utlon-
aaire eeetuuraïedea «• e«n oaderaoud. Bij dit ondorhoud blaak dit
4e aeer Bruiae Slot (aeofdredaoteur T» «Trouw". Red.) Trsende, d«t,

^raar velaa ia den laida de A.R*p*rtlJ «et «Door de s«viw«n Trouw* ?er-
eeaeelvigea, desa partij sou werden gaooiproBittaerd. Dit sou, juist
•et a«t oog op de rerkieBlata*» ftweet illa.»

Tael habben «ij SJHltÉmMiMHtai %in dit altitt niat toa
te T*egea. dn M aieaewijae * aietkorea aeergelegd - blijkt juint te
•ija, wij Ttagea oae ao&ter af «at op Buitenlandse X«kea wel vartel*
•af aij». ...Xadiea 4e pabUoatle raa •Trouw» preteadoert oagakieurd
•a ebjeotief te aijm. 4a* aoetea 4e weretrekte iafomttie« wel haai

* betrokk•*t ftM» TOO * betrokkeaea «MMMMUHi *ija gawa««t.

•Oafekleufd ea ofcjeotief»

Ia dit verftaad aerkt* de baer o«enr«ii opt
•Iet U «itgeelotea dat wij O on te ver oat*»«di ging touden

kuaaea beeoarijTea ore» 4e TO#* w atria de stak (door *Trmw*.Red« )
ieete!4 werd. Hotgelfde «Tromw» dat - xo xagea wij de volgende dag
a*g eeae aa - op 14 Oet*aer vaa kat vorir Jjwr aog aan oproep deed
WMtrem «ij werkelijk aog geeoltrokkta aija oadat er gesproken w*rd T«B
««NV tft avaitie. «atMlfde «Trouw» eprak nu T«B «opetvad* en «telde
Ma eenra»rdig weraaal eamea T» eea «aak d i e tooh ook door "Trouw*
» al* *et teuiaete CMB jataea § iag - alleaa aau te betrauren WM. *

ffi«Mp 4eelde 4« aeer Ce«ara4i «ede dmt het ganse hoofd-
beeteuv «ij» ••Maat ter beeohitctu^ etelde. Zoader ent? Toorbehoud.

0*

Ter Torgaderiag blaken «3 onderafdelingen Tsn «Door de
l*a*tm f***** Tertegeavoordlgd te tl ja. Als genodigden waren mÈ* o. a.
aamwetig 4e ctaexttl Boerstra ea 4e haai Fatti. Tartex«nweordlger TSD
aet relms ir. lUtilajuw alet mee * erkende «lureni ïuid-nommikea».
*• Bwer Patti daelde aede dat hij a«tens het •Bureeu Zuid*Holukke«*
eca ktrlt TfrkUrtma- «tmtt« af te l«cgnu Heftig viel hij Dr. Klki-
2»l«w aam m Terveef 4tM ••aar m«t aatsiagbrierea te §wa»iea». il
Ml Tacvtfe aet *B«rMB BaiA-Mtekkem* Ttrrioate «erk «a* au - Tolgeae
«t kMt Fattl - Ia • • a UU» TeraietigA. Onaerntelbare sohadc
«M tem 4e Aabamm* tma* teegêbrasht. Ve ae«r P.ttl ontkenda dat i»
——^^ —f^ "̂̂  - dar tuid-Molukkea» existeerde.



BV beetoatf slechts t o B vofovtM *" Bald-léolakkoa. aldas verklaard*
oprekt», oa dit bevond sioa op bet a*t OMBJM Toohtoad* otload Otvaa,
Vlaister lekolle OMOMVM d* MOV f **tt aog steeds aio asBBttBajbjftjsjki
gsvolaaohtlgd alaistcr, Mt ooa •MOtvogaviac* wild* bij al*t* t* a*.
kon lAbom. Wij blljroa oaso taak TtrrioMta dl* OM doov C*r*» i*
opgedvafoa. Wi) babboa eea offiololo opdvaoBt, vlo» 4e aoov Patti alt,
oa lotto» allo nader* opdraobtoa oa oauiafoa aaaot oa* MOV.

~ door deoo oatbootoalaflOB d* «aak dor Aaboaneooa «orUlijk go-
i*. latoa wil ga«ra* a« bot oordeel oaso* lotovo OTOV. Xa leder

fOTal blljkoa er tBaao t w e o rofOVtBMB te ilja die ieder TOOT slet
Ia lodorlMd «et etgea «talpaotlo** ««rkoa.

Opnorkolijk waren de4«aio]MBli r*n d* aff*ra«dlgdon vit d*
t**e groot*t* «todoa TOB on* laad» üotordot oa Rotterdaa. B*ld* *pre-
kor* t prak «n verstandige taal, «wtovdaa «*aad« dat hot b* «tuur diaaio
af te trodoa terwijl wij da aoalag TOB de &o*terdaa«e afgOTamrdlgd*

d* Rott*rdaao* *af7r««tio* aear,
7arr«w*g het grootste dool d*r *«oagoraobiiigdoa M«nd* *ont«r

dat hst oe*tpxur aoo*t aaablijroa.
I*a haar uit Ooetiaohom aoeado er do politiek mm bij t* no«t«n

bal*a oa aerkto op dat d* oado iOAP Baat aas» bad veraad*rd In "Prdi*
oadat do *ooiali*ton Hot "te kwaad «et Oraajo baddoa». Do vcrtsgoavoor-
dlgor uit ftroaiafoB dcold* aodo dat *do gaaoo proriaalo droalngea» «abti
Bot bootuar itona. c**n later verklaarde oen aad*r* affova^rdigdo dat
do aroalBf** otadoatoa wea»toa dat kot bo*tauv soa cftrsdoa... Hier
klopte da* iet* Biet,

TOBSlOttO glB(T BOB tot •tOBMiBg OTOT OB blOak dat 54 afd*%iBg*B
v o e r hot aaaelijToa TOB bot hai«|tgo •ootaar waroa. B dfdoliagoa *
vauroaêov d* o.l. bolaafltrljko *OBt»|4fMtordoB oa Rottovdm - onthi*!-
doa «lok van otoMigf* O* afgorvtrüid* vit Doken* «a* d* onigo t*g*n-
•tOBM». HOM BBMM d* OTOBta<r«* ÜHdOBtOB (*tO OOfOa) «*a«t* Hij dtt

Ü--

bot boototur aftvaa* TOOT do ooroto «aal Boordon do aww*«ij«a ook i«t«
OTO» OOB •lT*rtod> TOB •Dooc do BowroB 'tgSV'* A* «tudoat uit Dokku
aolddo da» «o faaoil otomla? -roorbarif «•«•*« a««**ioa h«t "geval
•***vt*> o*r*t * «oal* orov9*ngokoaoa «oa *lja - TOOT d* *K**r%«d*
boBaadold ajooot wofdoa»..

•o ia YMdkoBo* t* tij a COCOAB d«iid* do h*4* co*nr«4l atd* dat
B*t boctaar MBbl«ef, M«t bot ilatoa vaa tw«* «oapi*tt*a vaa h*t
TOlkOliOd Wfiyd dO VOTfOdOTlar bO*ÏOtOB.

noot TOOT d* roüaotie. Vlot roer pablloaiio*
do laitialoa J.T. duldoa op do bo«r Joop Trooffop,

J.B. * • • • faa BBiak
B. • • • • B. Bol.

•trp eopTTlght rooorroTOB. Pablle«tl* door aad«ro bladan «Ischtg vet
toroaverBoLdlBf.
Bofoa voportago to voraoldoat «raa *oa bljioad*r* aod*w*Tkor*.
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KIIISÏSIÏXS ?AS ' ö-Sr«tvaafaa*e, 27 Juni 1951
BXHBSLARS3B SAKBH Javaatraat 68

«O. 111658
Betreffende t Tragen Kamerlid Soedhart
MJlagoat 3

FOT0

Mot verwijsing naar uw schrijven va» 13 Juni 1951
Ho, 4310 Afd* Kabinet aeb ik do «or tTwor Bxeollontio
hiornovons te Uwer voorlopig» informatie- hot gevraag&i

•/• overwicht aan to bieden, waarmede do sub 3 en 6 notol**
d* vrugoü van h«t Eojierlld Soodto * "

\

Ik ïioge hierbij aimt«k«neat dat * voor sovor
kaft worden overzien - d&arin. vrijwel uitputtend de
geven* ei ju verwerkt» wa&rovor de«er«ijd» oatront

- - - - - - wordt
Het zij «i 4 verguitd nog apeolaal Uw aandacht t»

reatigsn op d* wel «e«r vertrouwelijke wijz» waarop d*
beriohten voorkomende op bl*. 2 en 3 van het Orer ioht
ter Icennis van de B* f «O* l» gebracht.

t u ' :

r Te üwftr roll«diso informatie wordt U hierbij
aangeboden een ontvangen reaent rapport t waarvan dt

i inhoud vrijwel, üooh niet geheel overeenkowt aet bij-
[ /jaurtd artikel ver.tehen«n in het Parool van 16 Juni 1951,

Het Hoofd van do Dienst,

16-
Hr* H*t. Pelderhof.

Aan Si|»4i Sx«ell«itie
do yice-Mlaiatyr-^reöl'ient»
Hal a tor zonder Portefeuillo
Hiaiatoxio van Blnnenlandee Zaken
te
* n-ORA77,?tHAG£„
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A*oij Y*r»t*k t«r AeoA v«t*«ü*«a4f A*ife -r««ü«4»UJk •?
(réat van gtftmjpniXMlH Brit** •*»*«»•*» i* «MI «l > alt-
l*r*ria« «oor B*l#t* offi«lwl «1«* r«r**oht. »oto«têi
oitvi Jxi«e hoeft **i*i bl ja* uw» JMUT UW* fcxm*ht«a*

«MI d» WAlfttwP «w Jtwtitl» T«a f Jwi 194«

*•
194* «teMriMUi ï»i^ 3«hwrmlaét«tt «3U ««B
Éftfllft 9/tBf JEVv^WBA4k ^MĴ H^HBB̂ flPBBBHH K̂iBMBBBt

ag ai*t

M» &l«u*v*i« vut te* «Mui vaa A» B.7.D.
™-»- «AWMA» te* *MA*tfc tj * 19 Ofti»»** If$%

ii«hti«c«»di«Mi»v Ai*

JOllM<llO WMAVtaMfeOM %*
OJMWU^ iMrfl fltoll tik* •••

Ai* VJIJfrtiHi iljjn loflorlaiirta mjiinit

wat cnmfi l» ét *tvi JE VM Jtobw U««i Ao
4HR

A*

aec *«r »pwOt« friBOM» fcrt «MHgtft A* Iwfel

v AX ft*n* £BHMO> ••ti.** MMAMI •*•%*• vjLtepHHi «MI

•vtMwta* A* fimMw *vt«fi%»it«i i» TM» .ffirtmi

A««l i» tn ««ttom» Ad Au
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Wilt MMUtiHMMriC t&Mit* 4flt%

fvt «u. A* Tartwun «rtt •j»gy VM b»t *«it«r1«né>«
£&• MM TTMtêTlllH WMI T<lt<

!*•» iMMVt» «» 7 Ml wl* p«r*l«wU«ir« brw nlt

«MN In «M ut fMti •Hfcüitfl.llg !•*••» «M ê»

o«k d* m«ritt»te> «n

!•* Alt «l kfl» tM» ««btt» Mkf »i«t «m

m» aMMttg ia telgl* «i
4» *tl*feti*| *»••» 4»

/ e üolrtfco. Oik i« l»I«i* m*U totó mi4 «oor
(

A^MMC 4^feMk. j^fl^bk^ mMMMiui^hiii ÏMMh ^ttfe,4^1 Aflfc

«i* 4* wulmnm Mlangii^i f «i««MMit«ri«tl «MI «MI
p» tl^i «w 4a»i4d«l» «éte •» é» f jBKmrtw fl»n»rM]

**
«*2fe»
Md»«*lia< U «illMi toen* Am ut

«•**** !• «f i
Vil

««n* WJ 4» hmlrtmttag H j JNrt» «i
t« ll'IIMil «• TOOTtfthtJ» «Ml- j^tBBMI BO

INMI TVl'fctH^lA» •04bKt 3MC >T«iltlt< Wil JMM^ÉK. t'Oulu 10MI
C woaeêm sft&tnm* 1»! IBM «*•&* «WTÉHI ImelSlÉt *•*

liatt» ^vtMtoft MM»» «iOk* *%i| i*

f* 270*000 «M sijR »• •!§••••>%» *r«wrl««wi
*•*» 4a*irwi. T«14»«n4* bOTî i T« 4**

epr«rlf»B« ai*t
dtê ürt

«R te*

4»

«H B«l4 .̂« t» wrlarljfffln, MUM
i.» 4«t «•



iarloo&xljfc* MtaMaat *aa *ot» SIHIMM! Sallor4
MM* bMt 0MOÉ aot 4» gffnimfoup éo» Imifppi t* Ja**»zf*a«
Mkttfeij HAAT TOrOtt «Of* COfcfOOfct, 4 A* VU.MI «f «11»»*
•HHR 1BWJWOTIIH11 ^pW^B^P^jj ^HB W^p T*^^"^WMWM'WHI ^MPW ^pwP ^p^Pft^'*^^WW wïWBl

polltt**» AAI*, mik» M4 te* oaftoKMMfc MM aot Uofa*
iaotaatioo soaAoa

Iflilng» to latBMjua ^AMMM jptyü* i»* *»* «mm*
to gMjwm» i» iwlM* &*a& t«

M> 4* tHttMMÉAUÜlC 4<BP tttm^HdEMk tiMJIft ffeft
WNMC -MI *« WJ *•»• M«M% W-
«W ffBftMMttMHNHI 'VMi jNMMFwl

%• VlwXlMi VMUWWP XttMte WMi MMI&X'MEMI
ÜMUI» w^lNivm«it» «•&** MRI »t«li la
dl«tttm>i«r«B Tan IM^MR bij h«t
4*t botrtókUg h*4 op d« Jf«d«rl«4»«

d*

C lhll«üi«««R ««^nwl A*

wat iNttywft 4« Mttivltttit «wik* xwMtoi M§
tanwti» In I«d«rlABé «af pluto Ten*, «M§ 4»

wiö* «p Ho* f«it, «M hvfe

ov«r *IJB Mtóftv&axMMi «• VMI wAllc* Kt Jftt vtflNbnr H|
in t£U*Yvt ICSMMMI t«BM» welti«i «KiA

ét IftovÜMi *»ü» *• i«4«rl«Ml«i InjEMtaf J«»M« «t

in @Mf x«kM. Toort» •» 4
•!• "Boor ét •MMUI». gimp* ttttpwt «i é*

«lila* faiankt w» MM
tatè nat «MI. MKd«r Mi«?t. ffiBig* rtacot*

al. 4«t «nt|E» »ili*«i»M\* 4oor f»vw»Mtt dio

dO «ti«Mi«ff *DöOT 40 lOOTHM fVCMIt* «0% bO^TOklctjm tot

taix* wrti* of JMMHI* MMti« iMtorUat 4o WM* MM «**•
feoft* J*a««»l« ia dit voxlMMA ook «p&ifco MM *lja «m U*
l«i»3.o g*Mot0of<nttat«a WM* «t té lot. 1951 4o Pzoovroov
Soawmol ma aot Cortcbtohof *o

E«a <*«• «oxtoa «scaWH, <S»t «o B.7.D.
vol? d» feofcoaA* wikU«ti» ma "TnW «p f «mi 1951
icomilo TUBE VMI 4o oawMMftli^M4Ai
fa a*$ btii'faMtJLaaA roladwi tMvoa



zei, npmêltot 4J* «f** rata* «i44*l«a

<Sftft Mf 'VttSdtoiHÉÉi ItM
ét JMn*MjH *l«r «el*

tém&ji vwnrto «*•« «tk te rxo*tat*taf>"9mmTm'l
k«t ««rwcAUbaf t» *»»aMnraHtei» Urnfc» i*

Uaht, M«r i» iwt M4«««ter TOOT w* Iwitvf*
ft»

4» MinHrirtIjtiald af i« f«UUn vuvovwr aUtitr
uit

4** «• B.?*».
«n wor d

op

4»
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O B H S I M - E A P P O R Ï

Uit AttotolToea werd hot navolgende vernomen i

Se heer W.van 03. voormalig directeur Taa het Centraal
Bureom «er Stichting "toor «o Eeuwen Trouw", wonende te Hieuwer-
Amatei, heeft aaa de politie aldaar beacheraing veratoeht omdat
hij »ioh bedreigd gevoelt naar aanleiding Taa «o «oor BOA ia
verachillende bladen gedane publicatiee omtrent genoemde etich-
ting. Taa ©o heeft daarbij aaa «o politie medegedeeld, «at hij
op 27 April 1951 wegen» "onvoldoende organiaatoriaohe talenten"
bij «o Stichting 10 eatelagea oa io opgevolgd «oor An «o WEö,
die vroeger o.a. op grond Taa «iln criminele antecedenten uit

il Bureau«e functie Taa genoemd Ceatraal Bureau waa
Do BOOT Taa O» hooft verder aaa «o politie medegedeeld»

«at «o redeaen Taa aijn publicatiea aljat hot agn, "Plan Port"
waarvan uitvoerder waa «o bekende Swearta en leider f.C.«o Trioa,
penningaeeater Taa «o Stichting "Door «o Souwen Trouw". Be gelden
voor dit "Plan", ia totaal ƒ.250.000,- heeft De Trie» ingecameld
bij aoht & tien geldgever a.

Toer "lot Plaa* heeft Sweerta ia Belgil een vliegtuig go*
kocht.

Taa Oe heeft hieraan aog toegevoegd, «at aa «o opname Taa
een bedrag Taa ƒ.15.000.- bij «o Amaterdwe Bank te Eindhoven
"er boaooJc io geweeat Taa «o fieoale reoherehe".

"De mannen Taa kot flaa Fort" souden ƒ.10.000.- aohuld
hebben aaa een cekere Xieahuia TOOT geleverde dollara.

Terder heeft Taa Oa aog medegedeeld, «at vorengeaoemde De
Triea op ongeveer 26 April 1951 ƒ.17.000.- heeft opgenomoa bij
do Amater«omai laak te Siadhovea oa «oao mam. met aog een bedrag
Taa Ad.W).- hooft gedeponeerd bij «o Standard Oil Company te
'a-dravaahago. Hiervoor mijn bonboekjea verkregen voor 50.000
liter boaatao met een hoog ootaaa gehalte oa 800 liter vliegtuig-
olie. Taa O» vermoedt, «al de«e bonnen ia atriid mot «o dovie«en-
bepaliagen naar dweerta ia Belglï dja gebraoht.

Terder hooft betrokkeae medegedeeld, «at hot "Plaa fort"
toa «ooi ha« een ra«ioaoa«apparaat oa mo«ieamoatoa boroa Amboa
uit t» gooien, terwijl er ook ««a niet bij nwae bekende Aabeaaeea
"gedropt" «m worden. Ir soaden "naar «ij hoorden", aldua faa O»,
ook wapena «et het Tliagtaig boren Aaben gedropt wordea. Xa ge-
aprakken aet personen Taa het Boreau Zuid-Molokken (WAIILAÏA, £0*
KOLLO en PAÏTT) souden de«e dit niet ontkend hebben dooh de na-
druk gelegd hebben op het Termenden Taa eender a.

Ten aancien Taa genoeade Patty, directeur Taa het Barecn
2uid-«olukkenf heeft Taa Oa nog rerteld het mogelijk te achten,
«at hij ala apion Taa de fiepabliek IndoneaiS optreedt. Tolgana
hem ia Pat^r «oker «xmaal» maar reraoadelijk meerdere malen,
naar Italii geweeat «a contact 99 te nemen met een Itallaanae
textielfabrikant, die aaa Patty ƒ.30.00®.- ter beeohikkiag geateld
«ou hebben om hiervoor wapena TOOT de Ambonneien te kopen. TYan
Oa roegde hieraan toe, «at Patty thane te Hijawijk een niewr huie
laat bouwea).

Ook heeft Taa Oa aog aaa «« politie medegedeeld, «at «r ««a
plan heeft beataan om Dr fikijuluw «««7 twee Ambonneaen uit de
weg te doen ruimen. Dit »ou echter Terrangen «ija door een ander
plan. Men ««a namelijk te Braaael af te Antwerpen een confereatle
beleggen en «aar Br flikijuluw «a dieaa eehtgenote uitnodigen om
«* geaohillen tuaaen de rerachillende groepen Me«Ba*a«a op te
loaaen. Ir lücijmlmw en echtgenote «ouden dan worden Ter«ooht «a
per vliegtuig naar Ambon te gaan. Op weg daarheen «f boven Amboa,

. 2 .



hetaii bij «en dropping of op andere wij** zoudan «ij dan worden
gedood.

Tenslotte heeft Yatn Os nog B«d»^»d««ldf dat et- ia het Aa-
bonn«»»iikaap *Sohattenfe«rg* «»p«««l3.4 wapane worden g*ronden. De
Burgemeester ran We«terl>ork zou hierran «p te hoogte sija.
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Batrefti Vragen Kamerlid
Goedhart UITGEBOEKT fC .

fen vervolg» van mijn sohrijvan van 27 Juni jl. Wr,
111693 hefe Ik de eer Uwer Ixeellantie t» verdoeken het daar*
bij aangeboden overssioht te doan strekken ter opstelling
van «ie beantwoording van de door d* heer Goedhart gestalde
vragenf voor «over d« B?P betreffendef met dien verstande
dat het daarin voorkomende reaumé door het navolgende ware
te vervsngen» waarin alsdan. tev«na een nadere proclaering
van het gerapporteerde veer de beantwoord!» van vraug 5
moge worden aangetroffen,

"Hesamerende kan dus worden gesteld, dat het hoofd
van d» B?P reeds In Ootober 1950 l» het buitenland partiöHf»
Utre vertrouwelijke mededelingen oatvangeB heeft over van
Anboniieae ai4de aangeknoopte la het buitenland net het oog
op activiteiten in de Ambonse zaak als door de heer Soedhart
in aijn vrngen worden bedoeld waarbij de naam van van BOMK
werd genoemd» Hoewel de betrokken buitenlandas aegallsden
uitdrukkelijk hadden varseooht hieraan geen verdere ruchtbaar-
heid t» geven is bier van door het hoofd BVö bij zijn terug*
komst in Nederland ojaid.ddt3.lijk mededeling gedaan aan de
Regering ia de persoon van de Staatsecretaris van Buiten-
landse Zaken, terwijl ook de Minister van Binnenlandae Saken
werd ingelicht» Boor de wijse waarop deze berichten werden
ontvangen is enig nader omiersoek hieroaitrent achterwege
gelaten» war rtoe ook uit anderenhoofde^ geen aanleiding
bestond omdat over geen aanwijzingen beaohikt werd dat
van Donk identiek aou kunnen «ija au m Sweerta en de in het
buitenland onder de naam van Donk optredende persoon ver-
ônsïelflgd mooht worden saet een weggezuiverde raoheroheurit
van de Haagae politie, dia bij de dieast overbekend wae als
een persoon vsm wie de vreeöidsoortigate praotijkea konden
worden verwaoht» 3&ar bovendien» omdat de aed*4elingam niet»
inhielden om de activiteit in het buitenland in verband te
brongen met de actiea in Hederland van organisatiee als
Door de Eeuwen f rouw en Helpt Ambon» waarbij dient te worden
aangetekend» dat de B7B in het buitenland geen taak heeft
en voor de berichtgeving daaromtrent, voor zover van belang
voor dese dienat, grotendeels is aangewezen op de inlichtIngan
van de buitenlandse dienst «m en dat nooh op prond van de
doelstellingen desar organisaties nooh op grond van de tot
dusverre gebleken activiteiten in lederland in verband met
de aan de B?D opgedragen taakt voor de hand liggende redenen
aanwesig w =ren «a de^e organiaatiee te rekenen tot objecten»
welkt voor een nauwlettende waarneming vanwege dase dienst
in atinaiürkiag dienen te komen* Hierbij kan nog worden vermeldt
dat ook van het lederlandsa Hode Kruia een gelijksoortige
op humanitaire gronden berustende aotiviteit bekend was» foen
eohter door van particuliere Bijde yerkregea inliohtingea
kwam vast te staan dat f@n I«>nk identiek was aan 3weerts ie
daarvan onmiddellijk medeieling gedaan aan Buitenlandse Saken
en zijn de H*derlandae en Selgisaae Justitie volledig ingelicht,

Aan Eijne IxeelMtie Het Hoofd-yan de M«nat9
de n«e Kiniater JPveaident 77?

Portefeuille Mr* H.̂ v félder&of



Nota voor:H.BVD
van:Dr L.Margadant

Mededeling van Heer Van Schendel,dat de beantwoor-
ding van het geval-Sweers Woensdag 27 Juni a.s.in de
Kamer zal plaats vinden,in verband waarmede verzocht
wordt de beantwoording van de desbetreffende brief

u~, uiterlijk Zaterdag 23 Juni a» a «te doen geschieden.
/ Aangetekend ai j, dat omtrent Sweerfe reeds eerder

in de Kamer is gesproken (G-edrukte stukken 1947-1943)«
Zie bijlage dezes.
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Ho. 111693 VERTROUWELIJK

Betreffende t Tragen Kamerlid
Bijlagen» J

' //>. M^Y- l UITGEBOEXT!
a f*. J twt« -——«ft—_ j-atiî ŵ  .L._ _ l

Met verwijzing naar Uw schrijven van 18 Juni 1951
Ho. 4510 Afd. Kabinet heb ik de eer uwer Bxoellentie
hiernevens te Uwer voorlopige informatie het gevraagde

./. overzicht aan te bieden, waar&ede de sub 3 «i 6 gaatel-
de vragen van hat Kamerlid Goedhart mede beantwoording
hebben gevonden.

Ik moge hierbij aantekenen, dat - voor zover thans
kan worden overzien - da&rin vrijwel uitputtend d* ge—
geveno zijn verwerkt, waarover dezerzijds, omtrent
onderhavige aangelegenheid wordt bsao&ikt.

Het zij mij vergund nog speeiaal uw aandacht te
vestigen op de wel zeer vertrouwelijke wijze waarop de
berichten voorkomende op blz. 2 en 3 van het Overzicht
ter kennis van de B.T.B, ia gebracht.

f» Uwer volledige informatie wordt 0 hierbij nog
aangeboden een ontvangen recent rapport, waarvan d»
inhoud vrijwel» doch niet geheel overeenkomt «et bij-
gaand artikel verschenen in het Parool van 16 Juni 1951.

Het Hoofd van de Dienat,

Hu k
Mr. H.W. 'ïelderhof.

H ,

Aan Zijne Excellenti«
de Tiee-̂ ini ster-P resident.
Minister zonder Portefeuille
Ministerie van Binnenlandse Zaken
te«

eJ-v-f^ *«*»2 *WX. 4-*-̂ ^
l a.* 'J



Qrorzioht -n» d* wotoaoehap vaa oa d» boaooioaiot wolko
do B.Y.J). hooft «ohad aot botraticiac tot d» aotivitoitoa
vaa hot t» 'o-GxoTOahftgo govootigdo buroaa voa d* s*g,
Boptteliok .dor Zuid loXmkkoa «R d* finoaeioriag hiomta
door d* otiohtiag "Soor d* loaxoa froav*t aloaodo aot

91 1 ororsioht mag* vordoa ooaffovoagoa aot hot ooa-
goToa vaa onkolo -aoroadool* hotsij dooti jdo rood» aoa
d* fwoodo Eaaor dor StK%«B»S«uix«al ««§«ld« l), hctsij
ook la d* P*M bMpr»k«»- «utoaditlMêtft «it d* l«r«s»-
loop raa SVUOffS, wolk* rallos auurlnitMi tij d* to goroa

OTW hotboot bij dt B, T.». B0p*a*

x* «»t«u«lukp lMi«ft

Of 2? Boooabor 3,91»
to Siat Joost ton Boodo goboröa» io vaa Bolgiooho aatioaa*
Utoit, Slj U ooa Toonudi* lolgLtoa offioior» dooa txaft

, ia 1941 «aa** hij«olf bowooxto ia ovorlog aot do Bol|
< illogaUtoit* ia dioao* vaa do Baitoo «Mraaoat» Hij

o.«, vorboadoa aaa aot R«ioho»iehorii«it» loaptoat to
Ororgoploat»t aaox Bolgio bij do 3 .B.
•trokkoa bij rasxia*o o.d. Ia do goallioordo
La loot Saropa trok Svoorto toxog aoor lodorlaaA,

hij oaigo tij* «oxtoto» «M bij Jat VI to feaoaodo.
Bij do vordoro opaaro dor goallioordoa trok hij ia Sop-
toaboar 1944 door do Uaio» hota oa aoUdo aioh bij do
Bag*L**a, dio hoa ovorbroohtoa aoar ooa, oadorvragiag»»
komp ia Sogolaad* «aoar hij bliJkboAr BOOT boloagrijko
•ododoliagoa aooft koaaoa dooa* Ia iodor govol word hij
daaraa, oador tookoaning voap Britoo aUitairo idoati-

l(ntollUoaoo) feit ia Kodorlaad» woorblj vaa Sagoloo
sijéo aot do Bolgtooh» «atoritoitoa do «f«pro«k soa
*ija «oaomkt» dat 3*oorto vaa lolgiaoao «ijdo oa«o*
aooid «m wordoa golatoa, xoloaf hij «ich aiot ia Bolgio
aoa vortoaoa* feoa doao tait ia Moi 1946 aoar

/ . voragawoxvo» word aaa do lodorloadoo vorbiadiagpoffioior
«r TOOT to willoa sorgdrafoa» d*t Sooorto tot

zijn ».«. T*rtrok moar 3wid-Awriko, ia ÏOdorlmad kon
tolijToa. & do>» tijd hooft amorf* v& owo ooa oakolo
aool ialiohtiaf̂ a Toroehaft aoa ooa of f ioior voa hot
Baroam latioaolo Toilî .id, dio Troogor woAaoo» «w bij
do «ronbodooldo Bkffaloo Bieaot oa tot aoftio 1946 bij
OTongoaooad lorooa ia dioaot «*** Svoortft aolf i» nia-
aor bij hot laroaa Botioaalo ToUigboU ia dioaat go-
wo«ot. fooa ai j xioh ochaldi« bogoa to aakoa aoa «U»r-
loi oaoirbaro prokti jkoa, «««ft hij op 20 Boroabwr 194é
to Haorloa «aafoaommom toaoiado hoa- mlo oacovoaot rrooa-
doliaf «i t hot l*ad to T*iwi jdoroa, TM wolk» aoaaoadia^
do Tolg»»do dac aoa do Saroti do l«J5t»t to Braoool aoldiag
io foaaojkt. Op f | loronhor 1946 vort 8»«*rt» «oor do

OoArukto Stakkoa sittiagajaar
194T-194*, «tuk € bis. 9-



blj T«*«t«k *«r doo* T*v<M>«d*»ld* Aotid *T*z»e*d*li jk tf
gevat **» bor«««no«*U Brit»* «f »pr*afc- !• on al> alt*

**** ML«i* «*fi»li»l. al** r«r**«h*. Batoatd»
fe*«ft «tx*t *y»* «M» jMar l*t«r knufeftta»

M 4* Mialatw *»* J*»tltt« «MI 2 Jwd. 194*
Io«d€o plotte

ttl«t t* laag* «JLJi hitrtêMi «M» twmffcavau
194*

- —
C ^WMCÉ^MI iMI •1J>»T taMM MriMNMWIMI VSMI d*

4i»

«•Ik*

1M Mtoî i» ë«»«wl kaé sl«h Bi. ««K
TOM*» M» «JJtom «Ij» »«d»rl»»4» p»^oort f»
bMtt» «R *!• l» tOé ^H^lt «M VM ••
)»rl«f TM i* «Kifwftat «** 4* HfüUifc «tv

«wi «iVXMCt i» i* atzijA vu 4tfbM *•«•» «•
InMMK

MMSÉiÉtt '•!*»iHa»aMÉ OM dUV 1MVdiMt:W^P*î *̂ B^» »-̂ »W W^p^RBMB W* îBlî W r̂ WPBB4K »̂̂ »I

f o«Mn»ltJk «
MdGMHMI iMrt W

d» c«zr«tNBf di« 4* Joat*

MM Mavfcal "vxl^MdLlMaRi% dm tai%«ft ê»
m» twwljl miUfet 4* fïwtM atttozit«itw ia Tn<» Ohlaa

4*% ttUÜHtX1 i£kfW(HBV Mft tlÉBJJI

Ia «U TOOT AM» tea» MMüia t» JrtgcMMp.. 5000
$«v*mB «MI IMÉ AemMi Tr»Midtli»gMil«f1»*» t»

d* iftltftftOT k«Mld̂ M«r affllfiif tlmrtf ««t som i»

Boor h«t Boofd I.T.B. 1« «««K Md«ff«d*»14, d*» ia

t» t» >«n«w ««t d»



-f-

Ion o*4* koatoaa* tovtiji Toorto botoijfold word o* 4*
"lopobliok dor lodd Molakkoa* «reto «oldooamoa koacMk*

Toorto i* »«do«odoold, dot kodeoldo ootio «p d»t
mttoloo «aft» oadat do otrijd op *ri»*a

*oo1Ml4*i torwijl 4*x* ook Bn»1ii*«niJ* tot
«OB dO t

•«l tetz^ckiac tot 4*

dit

si* op 4 ioToakoff 1950» do atoBioooorotori»

C tioU kot«of wolko «lek ia kot kaitooloBd
ruütto. tOBtett»niOB4l ft»f blijk do

«OB 4o froBoo koroB OOB f«atootiook «ork«ol to
kotwolk voor konoi.§noBiBff tufi oordOB OOBMBOBOK* ƒ

X» BOOOBOO» 1950 «o«4 ooktor
dO/t 4O OBBOHttpip pVfitOB TOB 4it «OXlMMA WOl kOTOOtiBdOt
xeaa&ve dot aaoktoBO daazoBtroBt Toldooado sokoxkoi4 word

t. Ut koriokt kotrof OOB aokoro to Ooô , *oa
dlo ia fimgor ooa iarl9o4rî o fixaa OOB *o«it-

BOBB «m f OB lüoaic ia RnatoEiJtE koopyokittffMi
Bot ailitoiro "oa%rltoitoB «oor kolproxioBiBC ooa
lot onl̂ o dot koa wardoa TMt«oot«14 «a*» dat U
OB SoJoorto d^woUfdo POZOOOB aoootoa oj..̂ ^" QoBokox1 kloof
ooktor aoft* of ook Voa aorik ooa ooteHaooa TOB loataÉfv*

oJM4ookt bloof 'MitojBftojNI ooktost 09 4oso

1«31 wodoroB oooztcoli|ko "aoor iroimm «af»* »orioktoa
ToArofo» aopoao aootilo» dlo kliJkkoor ia taf

•Uorloi ooatoBtoB o«a» aot 4o Jojorikooaoio
to Braoool pvoooöiFdo to loêfOB toa kokooio «OB

KR bod i» do aookt TOB l? op 1« Aexil 1951 i» Bol«io

\ftftiy* * * * n.Y*-,nTjr77.-r- %*!». »*»•« to kotoa oa dio, kU^Mn* loj» idontitoito-
Mj-VjT Jr-fjjj*\L ' jJ ^ f ^ X ^^1 ^UviMk "lÉAttdaJÉdMhfiËMÉbk AÉaM Adfc' KERKJE*1 Ibl̂ aJBAi». ^WlB^^4HB4UbV VMM IhAÉtr»*^^' T*^»r «^^^Jww^^p^t^^^ L / i if—C-ffjtt., *̂" 4MMWHK wBP^WV^Ww^WWBH^P WBHHl WnRp •"•MIHP» JB^RHWBn^p flBHHWVMOTIBKv WW JIBBfw

n ^̂ ^ OMt>atlMtt n<|1>y>)al 4€r n+q+riret», to Jatworpoa. TOB

idoatitoit TOB dooo P*XOOBOB aodor to wiXlon Torifioroa,



MJ MUI UmttJFlCHÉ l&MiE» '
wurwt* JttkgMiiHi wnjfte til art j é*t £• wijiMiMHr VMI 4hi

tM) JfcteWWFlHW* 4MHfc AËft tülrtorl tjME 4MMI
met TU*T JMÉ «atst f*«»«n Uu*

f M*t uit j»«rtl«iU«» Hw «It
ilpirtflii
MM Att il»*

oah A» IWwiitti» <« l>lji»ab«

l»

jfcoww üÉê flJolMMrai. CMi ia JMLgl« MAf fettb umi
( f1?fHatPi<Hli

b .v,

«fti*ê m» t******

Op 2 *«i M»
Is** G^MiihUhrf' i*

4» will«fli iM»» AM «il.
17 a«l 19» ™lé«Mi alAd«l» <wA1»éi»y

inuavt»

f* 170.000 «w «13*
4» fcn» 4«*jrnwt*

ni«t

*Ul
U *ijtt «a ei» i* ««b*l« «e«.», «««M <&*

«ij» «»iMnulk*liJk« «osUo^a iafen*ti«i o«*v«Kft
«ét B#l«l* t» f^aafijjpai «•!)» «rmiMl pl»t-

1MÜ «1.,



t*rl#a4xi$» advaaaa* vu Pet, gMiai«i Sallar, aa»
ka«ft kaA fakaA »at 4* Pzootunwor da» fmtlaga t*
waazfeij «MOT vam» was* gakxwfet* dat%ll«a «f «IX*»*
M» «ns4a» fWMê* «B «• v&ntnmm da* ia gagavtaa va»
paUtiak* Mart, valk* bij k«t oadenaak «a» tot Utó*

Xadtzdaad «wrd kart 4aa»»p door 4*
la»iitg» t* J»twax]

tat »* da I»a>ia»ila1l«g 4«r atoatiakam tagn: *at
a» 4» kil 4«w

ha»«)if»l»aat' ta rt^llai
t»

iKfe d» x«A«n «Ma d»«» iMwdfac ««k mm «tja» la i*4*v
W^MMKÜ v*y»*«fe* 4» T«nt»AldU
4* afff*l«M« yajfclaarl«em «u 4*

foor ml b*tr*tt d« Mtivitett «atka xoa4«m da
Jal>oaa« kvaatia ia ttad*rlan4 «alf plaata read* «a* da
B.T.S. ai«t vaal «a«r bakaad daa k*t<aaB eywtlijk 4aav

Tiat maar ta a*Mat aa «aaxraa in 4*- paai jui«tolio<n*a
ia «aaaaki. ö*do*ld wordt oy èat fait* dat kat

Steid BolafctEan «lak haaft opcmmvpaa «Oa v«rta^awodï4i-

OT«P «ijR aajdaxdaaatt a» va» «aifc* >Mda v«x4ar 1ii| «wrt»
duzintf l» uitvrat kraaaa ttoMn axitïak «azdt «itfaaaJaMl
»f da hondlag valka 4* Jladarlaadaa Hagaiin» Jagaa» da
jtebaaa««a kaaft aaagariiMMm, «aacMJ i«Ua va« *taiiaa4*t
ia eaapxakaau fearfca «p da «aapagalA* uppatilflia «aüea va»
ox«a8ia»tiaa al« "laar la lanaa» Ijtua»-" ait<a«t urn 4a

(fiiueioia*!) ta ataaaan» Slaabta aam a&kal
kaaft »»iatag fiaajaakt va» aa» aativt»

t«it va» aan aa&ar a$a*t* fiaifia «aaanta kweiakta» xa$pap*
ta«pt«B al» 4»t a&&«a «Uiti4»ai -e»4 lBdil-««i«»ra-
«wrae baaadard doer faxwMMtt dia ia zalati* «nalam atea»

ia. stioktiag "»o»r d» laova» frmwr* «at b«t»akkiac tot
4aal ta

taiva Mtia af Jaèea* «aaxin «a»tarli»« da kamt ««m kak*
kan» Jaagaxia» ia dit vaxfeaad aak ap»ka aaa aija va» il-
laiftl* «aklatoa^aaiftfaB «wrt ey tó lal 1951 da P«xww«or»
Qeo«7««l. v«tt kat Garaohtakaf t* ^aanwuda» varaockt a»
t*rsaka aa& «mdarsoatc ta «illam doMHi iaatallaa «a da>«
Dienst 4aaro»t*aat ««lnf $xva«xid ta

ka» d«a nordaH gaatald, dat 4a B*?.B.
MAa»t&»>va»v<iKg»i

vaa da o»fltaBdiJdw4fti dat
w»lk«



**R ie£ *9**14*« 41» orer xtti** at&d*l*n »»**t*B bowhik-
kM *vlk* t*n gout* ma d* J»tnma* s**k *oud«a vofi*m

T*M**M|*
«entzwt* a*ff*v«B* *»tmti 4* feu***** 41**
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g E H E I M - E A P P O S f

Uit Amstelveen werd het navolgende vernoment

De heer W «van OS, voormalig directeur van het Centraal
Bureau der Stichting ttDoor de leraren f rouw", wonende te Hieuwer-
Amstel, heeft aan de politie aldaar bescherming verzocht omdat
hij zich bedreigd gevoelt naar aanleiding van de door hem in
verschillende bladen gedane publicaties omtrent genoemde stich-
ting. Van Oa heeft daarbij aan de politie medegedeeld, dat hij
op 27 April 1951 wegens "onvoldoende organisatorische talenten*
bij de Stichting is ontslagen en is opgevolgd door Aa de WEG,
die vroeger o.a. op grond van zijn criminele antecedenten uit
de functie van genoemd Centraal Bureau was ontheven.

De heer Van Os heeft verder aan de politie medegedeeld,
dat de redenen van zijn publicaties zijns het zgn. "Plan Fort"
waarvan uitvoerder was de beleende Sweerts en leider W.C.de Vries,
penningmeester van de Stichting "Boor de Eeuwen Trouw". De gelden
voor dit "Plan", in totaal ƒ,250.000.- heeft De Tries ingezameld
bij acht & tien geldgevers.

Voor "Het Plan" heeft Sweerts in België* een vliegtuig ge-
kocht.

Van Os heeft hieraan nog toegevoegd, dat na de opname van
een bedrag van ƒ.15.000.- bij de Amsterdamse Bank te Eindhoven
"er bezoek is geweest van de fiscale recherche".

"De mannen van het Plaa Port" souden ƒ.10.000.- schuld
hebben aan een zekere Sieahuis voor geleverde dollars.

Verder heeft Van Os nog medegedeeld, dat vorengenoemde De
Vries op ongeveer 26 April 1951 ƒ.17.000.- heeft opgenomen bij
de Amsterdamse Bank te Eindhoven en deze som met nog een bedrag
van ƒ.8.000.- heeft gedeponeerd bij de Standard 011 Company te
1s-Gravenhage. Hiervoor si ja bonboekjes verkregen voor 50»000
liter benzine met een hoog eotaaa gehalte en 800 liter vliegtuig-
olie. Van Os vermoedt, dat deze bonnen in strijd met de deviezen-
bepalingen naar Sweerts in BelgiS zijn gebracht.

Verder heeft betrokkene medegedeeld, dat het "Plan Port"
ten doel had een radiozendapparaat en medicamenten boven Amboa
uit te gooien, terwijl er ook een niet bij name bekende Ambonnees
"gedropt" zou worden. Er zouden "naar wij hoorden", aldus fan Os,
ook wapens met het vliegtuig boven Ambon gedropt worden* In ge-
sprekken met personen van het Bureau Zuid-Molukken (WAIEAÏA, LO-
KOLLO en PATTT) zouden deze dit niet ontkend hebben doch de na-
druk gelegd hebben op het verzenden van zenders*

fen aanzien van genoemde Patty, directeur van het Bureau
Zuid-Molukken, heeft Van Os nog verteld het mogelijk te achten,
dat hij als spion van de Republiek Indonesië optreedt* Volgens
hem is Patty zeker éénmaal, maar vermoedelijk meerdere malen,
naar Italië geweest om contact op te nemen met een Italiaanse
textielfabrikant, die aan Patty ƒ.30.000.- ter beschikking gesteld
zou hebben om hiervoor wapens voor de Ambonnezea te kopen. (Van
Os voegde hieraan toe, dat Patty thans te Rijswijk een nieuw huis
laat bouwen).

Ook heeft Van Os nog aan de politie medegedeeld, dat er een
plan heeft bestaan om Dr Hikijuluw door twee Amboanezen uit de
weg te doen ruimen. Dit zou echter vervangen zijn door een ander
plan. Men zou namelijk te Brussel of te Antwerpen een conferentie
beleggen en daar Dr Hikijuluw en diens echtgenote uitnodigen om
de geschillen tussen de verschillende groepen Amboanezen op te
lossen. Dr Hikijuluw en echtgenote zouden dan worden verzocht om
per vliegtuig naar Ambon te gaan. Op weg daarheen of boven Amboa,
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hetzij bij een dropping of op andere wijze souden zij dan worden
gedood.

Tenslotte heeft Tan Os nog medegedeeld, dat er in het Am-
bonnesenkaap "Sehattenberg* geregeld wapens worden gevonden. Be
Borgeaeaatar van Weeterbork zou hiervan op de hoogte zijn.

27-6-1951.
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GESCHIL — DOOR DE EEUWEN T„

Oud-directeur beschuldigt h
dagelijks bestuur

„Ik vond een complete chaos"
(Van een onzer verslaggever*)

„Het dagelyks bestuur van de stichting „Door de Eeuwen Trouw"
is byzonder goed op de hoogte geweest van de vreemde financiële
situatie van deze stichting? van de aankoop van een vliegtuig in België
en van alles wat daarmee samenhing (Westerling). Dit dagelijks
bestuur wist er niet alleen van, maar verscheidene leden bemoeiden
zich er dagelijks mee." Dit vertelde ons de heer Willem v a n O s, oud-
directeur van de stichting „Door de Eeuwen Trouw".

Van 2 April tot en met 27 April heeft d« heer Van Os als directeur dagelflka
gewerkt op het Centraal Bureau van de Stichting, Floralaan te Eindhoven. Toen
werd ht) hals over kop — eervol:— ontslagen, en zijn voorsfangrer, de heer B. Ande-
weg nam weer op de directeurszetel plaats. Dat alles geschiedde zeer snel, want
op het ogenblik, dat de heer Van OB het bureau door de voordeur verliet, elf uur
> avunds, passeerde zijn voorganger en opvolger hem door diezelfde Beur.

,,Toen ik bij het centraal bureau
kwam, was het een oai:iplete chaos",
vet telde de heer, Van Os ons, „De admi-
nistratie waa een zobdje, en het kostte
een hoop werk en t(jd, om de zaak weer
een beetje op poten te zetten. Ik zal u
iets vertellen van de financiële positie
van de Stichting.

De heer Van Os greep de notulen van
de bestuursvergadering d.d." 26 April,
waarin de penningmeester, de heer De
Vries, een overzicht gaf van de finan-
ciële situatie. Aan bank-, giro- en kas-
middelen waren ƒ 34.000 aanwezig. Eni-
ge leden van het dagelijks bestuur had-
den bovendien f 5800 los In de zak. Aan
de riebet-zijde stond eeri bedrag van
f9000 schuld aan ghUips.../l^.OOO aan
tft'"Krë3ërTandse PubUciteitsori3ernèming,
en ƒ 30.000 aan een Bekere Nlenhuis." ,

Wij onderbraken de heet Van Os even.
..Was Nienhuis niet de piloot van het
in België staande vliegtuig t"

„Dat weet ik niet", was het antwoord
,.In het dagelijks bestuur Sprak men
ovor Nienhuis als een goede bekende.
iedereen wist blijkbaar wie dan werd be-
doeld. Win hij was. wist ik -niet."

,,Er was verder een bedrag van
ƒ 25.000 voor de levering van 50.000 liter
vUegtuiprbenzine en 800 liter olie van de
Standard Oil Company."

„Waar was dat voor?"
„Dat begreep iedereen. Er was in

ifder geval dus een debet van ƒ57.000.
Bovendien zou men die benzine In bon-
nen krijgen, die overal ter wereld (be-
halve in de Ver. Staten) konden worden
ingewisseld. Maar bij de Standard tfoest
onmiddellijk conj:a,nt worden betaald.

-. Daarom had de penningmeester, de heer
j De .Vries een bankcrediet van ƒ 17.000
] opgenomen. Aangezien verder de vaste
j lasten van de Stichting ƒ 20.000 per

maand bec'roegen, was er dus een schuld
van r'37.000 die maand."

„Is dat niet wat veel, ƒ 20.000 aan
vaste lasten?"

„'t Is maar, hoe u het bekijkt. Die
ƒ20.000 werden o.a. als volgt veirleeld:
bureaukosten. Eindhoven ƒ 2000; bureau
f.iiid-Molukken f6000. De rest ging op
aan tournée'fl met Ambon-avonden, film-
vertoningen enz. enz. Ik herinner me,
dat de tournee van de heer Hazelhóf
RoclfKenia ƒ 4300 kostte."

Protest
Er waa ap die vergadering van 20

April één man die protesteerde tegen
de gang van zaken; dat was het be-
stuurslid de heer Van Rossum. Hfl

maakte bezwaar tegen het „zomaar"
opnemen van ƒ 2S.UOO, terwijl de 'pen-
ningmeester daar helemaal geen op-
dracht voor had gehad van het bestuur.
Nu wist iedereen, dat de penningmees-
ter, de heer De Vries van de hele zaak
in België best op de hoogte was.

Hq was dé man van het „plan Fort",
ioals men het noemde, u weet het:
Fort, Fort de Cocq, "alias Sweerts. Van
Sweerts wist ik meti, maar ik wist
wel. dat er dat ,,plan-Fort" pe*ton<t
dat er werd gepraat over een vlieg-
tuig, over zenders, «n ik begreep, dat
er in dat vliegtuig geen k^auwgum zou
zitten. Bovendien reisde D« Vries vaak
naar België. Verder kwamen er 'avonds
en vaak 's nachts ook wel vreemde
lieden naar het bureau In Eindhoven.'

„Westerling?"
„Dat geloof ik niet, ik weet het niet,

want ik kende de mensen niet, BÖ mtjn
ontsla* heeft men mti Jtevraagd loyaal
te zijn en mijn mond te houden over
de dingen, die Ik wist. Ik acht mg
thans niet meer gebonden aan die
loyaliteitsverklaring;, en daarom verte'
ik u nu deze zaken."

Waarschuwingen
Sinds die 27ste April Is er oameltfk

door de heer Van Os en -zon vrouw een
voortdurende strijd geweest om het
bestuur van „Door de Eeuwen Trouw ',
van hun „indiaantjesspel" met het
vliegtuig af te houden. De heer Van
O/s en vooral zijn vrouw voelden hun
geweten spreken, Zij achtten de plan-
nen dol en waanzinnig, en voelden zich
mede verantwoordelijk, omdat zt) "et
wisten. .

Toen het dagelijks bestuur van de
Stichting ontdekte, hoe het met de
heer en mevrouw Van Os stond, pro-
beerde het alles om hen te sussen.

l l

Eind Mei, de 25e, stelde de heer Van
O« de heren Wairato, en Patty van het
„Bureau Zuid Molukken" op de hoogte.
ZJj wisten er niets van, en gingen on-
middellijk naar Eindhoven.

Op 28 Mei kwam er een bespreking
ten huize van de famUt* Van Oa met
de heren Coenradi, en De Vries van de
Stichting, en de Ambonezen Wairato,
Patty en Lokollo. Er werd weinig resul-
taat geboekt. Men sprak langa elkaar
heen, omdat de heren van de Stichtinjf
alleen over een salartakwestie van de
heer Van Oa (hfl kreeg nog een deel
van z$n salaris), spraken, en het „pUtn
~ itt" telkens omzeilden. TenslotteTÜp""

TSfele zaak dood. Tot d.e perspubHca-
tie« begin Juni veel aan de openbaar-
heid prijsgaven.

„Waarom vertelt u ons dit alles",
vroegen wg de heer Van Os.

„Omdat ik de indruk heb, flat men
Zaterdag op de vergadering van alle
afdelingen In Utrecht, met het hoofdbe-
stuur van de Stichting „Door de Eeu-
wen Trouw", zal zeggen van de hele
zaak weinig of niets te hebben geweten,
e» men de schuld op d« Ambonezen zal
schuiven. Het dageUtks bestuur wist
het, het hoofdbestuur heeft van mH twee
aangetekende brieven ontvangen. Tenztj
de secretaris van het da^elilks bestuur,
de heer Buyten, via wie deze brieven
moesten lopen, ze in zijn zak heeft ge-
houden, moeten ze het hoofdbestuur
hebben bereikt. Maar In ieder geval la
het volgens mi1 zo: de Ambonezen wis-]
ten er weinig van, het hoofdbestuur vanj
de gticfiMne wist er weinig van, maar;
het dagelfflö bestuur wist alles'

ï
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v MINISTERIE VAN B INNENLANDSE ZAKEN

BERICHT OP SCHRIJVEN VAN N/ 43 lfitSTSW.net.

BETREFFENDE

Vragen Kamerlid Goedhart.
's Gravenhage,

MEN GELIEVE BI] HET ANTWOORD NAUWKEURIG
HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN HET w
NUMMER VAN DIT SCHRI|Vc,N TE VERMELDEN _L

18 5 1 .
- -'r/

ACD

Onder aanbieding van de in eerste
instantie aan mijn ambtgenoot van Justi
tie gestelde vragen van het lid der
Tweede Kamer, de heer Goedhart, verzoek
ik U mij terzake te willen inlichten.
Hierbij ware dus niet slechts de beant-
woording van de derde en zesde vraag te
behandelen, maar tevens een algemeen

/overzicht Ie geven van de wetenschap
/van en de bemoeienis, welke de B.V.D.
j met deze aangelegenheid en met de per-

van Saeerts mocht hebben gehad.

DE MI •R PORIEÏEUIIDBy
ster

Aan :

het Hoofd van de Binnen-
landse Veiligheidsdienst,

9994 . .49



1. Hebben de Ministers kennis genomen van de onthullingen van
het dagblad „Trouw" over de activiteiten van het te 's-Gravenhage
gevestigde bureau van de z.g. Republiek der Zuid-Molukken en de
financiering hiervan door de stichting .,Door de eeuwen trouw" en
kunnen zij bevestigen, dat de daarin vervatte mededelingen althans in
hoofdzaak juist zijn?

2. Indien het inderdaad juist is, dat het bedoelde bureau zich in
verbinding gesteld heeft met internationale avonturiers en een vlieg-
tuig, radiozenders, wapens en munitie heeft laten aankopen ter voor-
bereiding van gevechtshandelingen tegen de Republiek Indonesië, moet
hier dan naar het oordeel van de Regering niet gesproken worden
van een samenzwering tegen een Mogendheid, waarmee Nederland
normale relaties onderhoudt?

3. Heeft de Regering van een dergelijke samenzwering niets ver-
nomen voordat de bovenbedoelde publicaties gedaan werden en heeft
met name de Binnenlandse Veiligheidsdienst de aandacht van de Rege-
ring niet tijdig op deze zaak gevestigd?

4. Is de voormalige S.D.-otïicier Sweerts, die in de samenzwering
een voorname rol gespeeld schijnt te hebben, na het einde van de
tweede wereldoorlog in Nederland geweest en heeft hij zich hier op
oïïregélmatige wijze of rnet medeweten van de OverheicTopgehouden?

5. Is het juist, dat hij hier vertoefd zou hebben met een Neder-
lands paspoort, dat op een valse naam was uitgeschreven, en kan wel-
licht opgehelderd worden welke Overheidspersonen of organen aan
de uitgifte van dergelijke stukken aan Sweerts hebben medegewerkt?

6. Is het juist, dat Sweerts hier enige tijd gevangen is gehouden
en dat hij, ondanks het feit, dat de Belgische justitie hem ter dood
veroordeelde, niet aan België is uitgeleverd, maar de gelegenheid heeft
gekregen het land in het geheim te verlaten, is hij daarna opnieuw
hier geweest en was de B.V.D. daarvan op de hoogte?

7. Acht de Regering het gewenst, dat hier te lande geldinzame-
lingen onder het publiek gehouden worden, waarbij de geldgevers te
goeder trouw in de waan leven, dat zij meehelpen aan een humanitair
doel, terwijl hun geld in werkelijkheid gebruikt wordt om conspira-
torische zaken te financieren?

8. Welke maatregelen denkt de Regering overigens te nemen om
een einde te maken aan de samenzweringen, die op ons grondgebied
op touw gezet worden tegen eea andere Mogendheid, waarmede
Nederland vriendschappelijke betrekkingen poogt te onderhouden?



1. SV/ÉEETS meldde zich in September 1944 vrijwillig bij
de Engelsen en verstrekte een aantal voor de oorlogvoering
belangrijke gegevens. Hij beweerde destijds in overleg •
met de Belgische illegaliteit bij de Duitsers te hebben \. \ Aangezien in België de meningen over hem zéér verdeeld

waren (met ongunstige meningen overheersend), werd .zijn verblijf
in het bevrijde België ongewenst geacht. In overleg met
de Belgische liaison-officier werd STIïEERTS .daarop door
de Engelsen medegevoerd naar het bevrijde Zuiden van
Nederland, waar van z i jn kennis van de vijand gebruik werd
gemaakt (uitsluitend door de Engelsen) in ondervragingskampen.
Hij kreeg hierbij- van de Engelsen een Brits sergeantsuniform
en papieren waarop- hij stond beschreven als VAN DER MOLEN
(Belgian Army) .

3. SV»E$RTS heeft nimmer in dienst gestaan van het Bureau
Nationale Veiligheid.•Door hem verstrekte inlichtingen
zi jn uitsluitend vj.a de Enkeleen aan dit bureau doorgegeven.
Het B .N .V. heef t ,hem nimmer identiteitspapieren verstrekt.

4. Het Britse onderdeel dat toezicht op SWEERTS/VAN DER KOLEN
moest uitoefenen, vertrok uit Nederland in Mei 1946 en liet
>Vj^hem achter in Nederland met de bedoeling dat hij verder
op eigen benen kwam te staan. Men liet hem dus geheel los.
SW^ERTS s-oeelde dsarop een actieve rol in alle mogelijke
na oorlogse geheimzinnigheden en quasi-geheimzinnigheden,
waarbij hij zich .steeds beriep op zijn (niet meer bestaande)
contacten met de Engelse geheime diensten.

5-. In December 1946 werd hij door de Nederlandse po,litie
gearresteerd wegens het dragen van valse papieren. Hij
bracht omstreeks een jaar door in EtexgExsHgE het huis'van
bewaring te Amsterdam en werd daarna door de politie als
ongewenst vreemdeling uitgeleid.

6. Omstreeks een jaar later dook hij opnieuw in Nederland'

Het bovenstaande is misschien nuttig in
verband met de vele publicaties over- deze gek,
waarbij vooral in het PAROOL, het voormalig BNV en de
heer E. in het geding worden gebracht.



Aan: KA

Via: HB

Van: B Xla.

No. i 28/LT

Betr.: Kwestie "Door de Eeuwen Trouw" en Sweerts

Bron : De Waarheid Haagse editie 12-6-1951, hoofdartikel
"Ons Commentaar".

In het hoofdartikel onder de kop "Schandaal"

komen o.a. de volgende zinsneden voor:

Het Parool trapt naar het Bureau Nationale Veilig-

heid en onthult, dat Sweerts na het einde van de oorlog

de bijzondere bescherming heeft genoten van mr Einthoven,

het hoofd van dit Bureau. Dit kan Parool doen omdat het

van wanten weet en, laten we zeggen, een zwak had voor

Sanders, die andere man van het Bureau.

Het moet gezegd worden, wanneer men de andere

kranten spelt - en De Waarheid is wel verplicht bij hen

leentj e-buur te spelen, omdat wij nu eenmaal geen connec-

ties in dat soort kringen hebben - dan blijken aij heel

wat te weten, maar ... nog meer te verzwijgen.

Verzonden op 13 Juni 1951<1



Aan: KA (mr.van Maanen) 4.6.1951.
Van: KA-BA
Onderwerp: Affaire Westerling.

1. Hierbij heb ik de eer U aan te bieden het
verslag van de onderhandelingen te Parijs
gevoerd door een lid van mijn iafdeling
over bovengenoemde affaire.

2. Voorts gelieve U aan te treffen in bijlage
een aantal stukken, ontvangen van de Heer
Mr. C.L.W.Fook, handelende over hetzelfde
onderwerp.

~ ~ *~— -

HA'fi* <f /
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B.
D.A./1-067/W. 998. V~,

\< De genaamde IJTIENHÏÏIS. licovce, geöoren te Veer- j

burg, de 19-9-1908, gedomicilieerd te Eindhoven, thans
verblijvende in België, heeft bij het Linisterie van
Verkeerswezen een aanvraag ingediend tot het- bekomen
van een vliegvergunning.

Betrokkene, die zich liet opmerken in de zaak
WESTERLING, zou naar België gekomen zijn om er, voor
rekening van het Hulpcomité van Ambonesië, een onderzoek
in te stellen.

Gelieve ons al de inlichtingen mede te delen
die gij zoudt bezitten of kunnen inwinnen aangaande de •
antecedenten van betrokkene.

Le 12 juin 1951.



MIIISTEHIE ?AI
ZAKEH

,Ie.» 110522/1
Bijl.i l

Betr.t Westerling.

'e-Gravenhage, 4 Juni 1951.

PEa300BLIJIZEER

Ik heb de eer Qve Srcellentie ter kennisneming aan te
bieden een «feehrift r«n mijn achrijven ran heden lo.110522
aan Zijne Sxeelleatie de Miniater-Preaident, naar de inhoud
waarran kortheidehalTe noge «orden verwezen.

" Aan Z.S. de Staatssecretaris
van het Min. v. Buitenlandse Zaken
Mr. N.S. Blom,
'3-GRAV2MHAGË.

, Aan Zijne Excellentie
< .Jte Tise-ainister-President,
Minister zonder Portefeuille,
te
'a-SRATEJHASE.

Het Hoofd ren de Dien*t
Toor dezet

Mr. A* van Kaanen
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NOTA: 4.6.1951.
Van: KA-RA
Aan: H.B.V.D.
Onderwerp: WESTERLING.

Ten vervolge op onze nota van 51.5.51.j.l*

1. Na daartoe opdracht te hebben ontvangen van Plv.
Hoofd B.V.D., begaf een lid van de afd.KA/RA, die
een behoorlijke entree bij de Franse diensten had,
zich op Donderdagavond 31.5.1951» per vliegtuig
naar Parijs.

2. Vóór zijn vertrek had hij zich, ter dekking van
te moggelijkheid, dat zijn vragen TK&W* de affaire
Westerling eventueel slecht zouden vallen, voorzien
van een drietal goed gefundeerde medelingen,
respectievelijk vragen aan de Franse dienst

/ S.D.E.C.E., namens H.K.B.

3. Besloten was, in overleg met H.KA/RA, zich tot
de S.D.E.C.E. te wenden, daar dit het meest
betrouwbare lichaam leek, waarmede tevens de
meest langdurige en intieme relaties bestonden.

4. Op Vrijdag morgen 1 Juni 1951 te 9.30 uur
maakte de émissaire van de B.V.D. contact met
de S.D.E.C.E. op middenniveau.

5. De eerste vragen verwekten geen enkele wrevel
of onaangename sfeer, maar lichte verbazing en
grote nieuwsgierigheid. Voor rapporteur stond al
spoedig vast, dat althans op dit niveau slechts
sprake was van volslagen oprechtheid.
Rapporteur zag dit echter met voorzichtigheid
aan, waar het zeer wel mogelijk was, dat zijn
zegslieden zelf over deze delicate zaken niet

\n ingelicht.
v Hem werd al dadelijk met de grootste klem

ƒ verzekerd, dat de Franse legerleiding zich met
ƒ een avonturier als Westerling niet zou ophouden,
| laat staan hem zou steunen bij onder auspiciën
! van die leiding uit te voeren militaire "coups".
' Ten einde de reacties te observeren, vertelde
rapporteur verder, dat Westerling zich toch een
vrij lange tijd in Frans Marokko had opgehouden,
een gebied, waarvan bekend is, dat de Resident
Generaal er een zeer streng toezicht op vreemde
elementen houdt. Voorts werd de S.D.E.C.Ev door
rapporteur ingelicht omtrent Westerling's vertrek
per vliegtuig naar Parijs op 26.5.j.l. des avonds
van Casablanca met de piloot Martinez.
Op hun vraag, of hij mogelijk ih het bezit van
valse papieren was, is door rapporteur medegedeeld,
dat over valse papieren niets bekend was, maar dat
Westerling zich wel bediende van het alias
LAMBRECHTS«

i ~ 6 -

Om de affaire



- 2 -

6. Om de affaire niet nodeloos te verzwaren, bracht
rapporteur het gesprek op de zaken van H.K.B.,
diebverder werden afgedaan.
Middelerwijl verstond zich rapporteur's zegsman
met personen uit het Directoraat over de affaire
Westerling. Rapporteur werd verzocht des middags
wederom te verschijnen voor nadere inlichtingen.

7. Bij het tweede contact werd rapporteur uitdruk-
kelijk namens de directie terstond, en met de
grootste stelligheid medegedeeld, dat contacten
met We sterling, respectievelijk steun aan W.,
van de' Franse Generale Staf, c.q. de bevelvoering
in het Verre Oosten, of wel van de Generaal

l DA at t re de Tassigny persoonlijk, volslagen
I onmogelijk moesten worden geacht. (Letterlijk:
*"la plus complete folie".)
Waar zij echter nog geen inlichtingen ter plaatse
hadden kunnen bekomen, durfden zij niet zo ver
te gaan tegenover rapporteur met dezelfde klem
te verzekeren, dat er nooit een zuiver informatief
contact tussen Franse militairen en Westerling
zou hebben plaats gehad^tijdens diens verblijf
in Frans Marokko. W. tóch wordt wel gezien als
een kundig krijgsman en een kenner der strategische
problemen in het Verre Oosten.
De S.D.E.C.E. acht echter zelfs een dergelijk
contact onwaarschijnlijk, en met de Generaal
Delattre de Tassigny persoonlijk zelfs uitgesloten.
Deze is bovendien slechts hoogst sporadisch in
Noord Afrika. Daar W. zich ook in Frans Marokko
ongetwijfeld van het alias Lambrechta heeft bediené
acht de S.D.E.C.E. het waarschijnlijk, dat hij ü
geheel onopgemerkt is gebleven.
Wat zijn verplaatsing naar Parijs ( en vandaar
mogelijk weer naar elders) aangaat, werd rapporteur
gezegd, dat dit zeer wel mogelijk was.
De piloot Martinez zou ongetwijfeld een bestaande
figuur zijn. Tussen Noord Afrika en Frankrijk
vliegen een tiental privé Maatschappijtjes naast
de Air France, die legale concessies bezitten.
Veelal hebben deze zelfs aantrekkelijkerftarieven
dan de grote Maatschappij. '

8. Om de zaak geheel tot klaarheid te brengen, zo
deelde men rapporteur verder mede, was Westerling,
al&as Lambrechts, bij de politie van Parijs en
omstreken, de hotelcontrölediensten en op de
vliegvelden gesignaleerd. #ou men hem aantreffen,
dan zou een korte hechtenis (48 uur, ten. hoogste
72 uur) volgen, wegens het zich bedienen van
identiteitspapieren op eens1 anders naam, waarna
hem'verzocht zou worden het land te verlaten.
Na deze mededeling eindigde dit onderhoud,
Rapporteur werd verzocht, des avonds te 1§»00iuur
weer terug te keren om eventuele inmiddels
binnengekomen inlichjrfjhgen te horen.
Bij het rendez-vous van 19.oo uur werd hem echter
niets naders medegedeeld. Westerling was niet
opgespoord.

- 9» Op Zaterdag -
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9. Op Zaterdag 2.6.1951 vertrok rapporteur weder

met het vliegtuig van 09.00 uur (Ie Bourget)
naar Nederland, waar hij terstond mondeling
rapport uitbracht aan het Plv.Hoofd B.Y.D.

10. Conclusies van rapporteur:

a. de ambtenaren van de S.D.E.C.E. die rapporteur
te woord stonden, maakten op hem zonder twijfel
de indruk geheel oprecht te zijn.
Ook hun latere mededelingen deden aan deze indruk
geen afbreuk.

b_. de leiding van de S.D.E.C.E. schijnt eveneens
oprecïit in zijn scherpe ontkenningen. Het is
echter mogelijk, dat deze leiding over eventuele
machinaties der Franse hoge militairen met W.
niet is ingelicht.
Waar het instituut echter gelardeerd is met
beroepsmilitairen (in actieve dienst, doch
gedetacheerd) en absoluut een semi-militair
karakter draagt, ('Renseignemant stratégique'1),
lijkt dit onwaarschijnlijk. Rapporteur is dus
geneigd te concluderen, dat er inderdaad niets
is, en dat Westerling door middel van zijn
trawanten hier te lande en elders de indruk wil
wekken, zich van derejglijke belangrijke onder#-
steuning verzekerd te hebben, om zodoende de
Nederlandse Regering te dwingen, aan zijn eisen
te voldoen, hopende, dat deze terug zal schrikken
voor internationale verwikkelingen.

c. Indien er wel sprake van Franse steun aan W.
Ts, kan men wel aannemen, dat deze nu wel in-
grijpend van karakter zal veranderen, en uit-
gesteld of mogelijk ingetrokken zal worden,
nadat de B.Y.D. de alarmklok bij de 3.D.E.G.E.
is gaan luiden. Westerling wordt thans zeker als
"aangebrand" of indiscreet beschouwd.

d., de op zijn minst genomen "voortvarende"
waarschuwing van het politieapparaat duidt
volgens rapporteur op medewerking van de S.D.E.C.E.
Bekijkt men het als een camouflage, dan wordt W.
er in ieder geval onmogelijk mede.
Zijn alias wordt overal bekend, en de Franse
militairen zouden niet durven ingrijpen in een
eenmaal aan de politie verstrekte order.
De vraag blijft natuurlijk, of deze order
werkelijk gegeven is door de S.D.E.C.E.
Dit is echter langs slinkse wegen door KA/RA na
te gaan na enige tijd.
Uou daarbij blijken, dat de order wel is gegeven,
maar b.v. eerst op 2, 3 of 4 Juni, dan is er
reden aan te nemen, dat er inderdaad iets van een
steun-complot was, en dat men de militairen de
gelegenheid heeft willen geven in enkele dagaa
hun maatregelen te nemen.



NOTA

Van Mr. A. van Maanen

Aan H.BVD, plv. H.BVD

Woensdag 30 Mei 's-namiddags kwam de heer Serraris mij
rapporteren van de heer Pock namens de Minister-President
het verzoek te hebben ontvangen om coute-que coute de
stukken in handen^zien te krijgen, "die bij Sweerts zijn
aangetroffen bij zijn arrestatie en onder berusting zijn
van de Procureur des Konings.

Overleg omtrent de te volgen werkwijze heeft geleid
tot mijn beslissing dat een poging daartoe niet anders
zou kunnen geschieden dan door tussenkomst van de Procu-
reur- G-eneraal te 's-Gravenhage.

Donderdag 31 Mei, 2 uur 's-namiddags, wachtte de heer
van der Laan mij op met de boodschap van de heer Pook
het verzoek te hebben ontvangen, afkomstig van de
Minister-President om in Parijs een onderzoek te doen
houden omtrent de aanwezigheid van Westerling en zijn
contacten met de Fransen.

Met mijn toestemming is de heer Ludolph dezelfde avond
nog naar Parijs vertrokken met de opdracht om te onder-
zoeken hoe de kaarten in deze zaak liggen.

Dezelfde middag heb ik een bezoek gebracht bij de
Staatssecretaris Blom om van hem zo mogelijk nog een aan-
knopingspunt voor het onderzoek te vernemen, naar aan-
leiding van een onderhoud over een Ambonezen-kwestie,
dat Mr. Einthoven destijds met hem gehad heeft.

Ik heb gemeend Minister Teulings hierover te moeten
inlichten hetgeen op l Juni gebeurd is, bij welke gele-
genheid mij bleek, dat de Minister reeds op de hoogte
was van deze zaken door de behandeling daarvan in de
Ministerraad. Minister Teulings hechtte^ijn goedkeuring
aan, dat de Procureur-Generaal te 's-Gravenhage ingescha-
keld was voor het verkrijgen van inzicht omtrent de in-
houd van de stukken van Sweerts en de resultaten van de
heer Ludolph gaven hem geen aanleiding tot commentaar.
Des namiddags heb ik de heer Pook bezocht om hem inlich-
tingen te vragen over de compromitterende aard van deze
stukken. Mr. J?ock zeide hiervan geen idee te hebben,
maar dat hij het niet uitgesloten achtte dat in deze
zaak compromitterende medewerking van hoge ambtenaren
of particulieren of officieren zou blijken.
De resultaten zouden in elk geval met de grootste dis-
cretie moeten worden behandeld, maar hij zeide, dat de
Regering, gesteld voor de keuze om hierin haar neus te
steken of de zaak in de doofpot te houden, haar keuze
op het eerste bepaalt. Door mij is de suggestie van
Minister Teulings overgenomen om het aanvullende onder-
zoek te baseren op een verdenking van devi&zensmokkel.

KA, 4.6.51
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Mr, Pook deeMe mij hedenmorgen het voegende mede s
a* er zi jn 1>ér1töhtèn oTatvaögwa, dat WKSfEELIK© asiofa
*"v "momenteel in Frankrijk (Parijs?) bevindt j
b. er zijn berioh*en entvanfcan, die erop wijzen,

dat Westerling iets van j&a is in het Verre
Ooste» (<ïe*amf). - •.- .- ,- , , . • •••> ••

£. er ai ju 'berieèit«a ontvang***, die er op wijden,,

gesteund wordt*
.;„.. ....v-»., i . .-.••. .W"-- • "? W.'-'..:,'. "$

As^geKien "(̂ 'Str̂ eriïig'-'ê B-fti<*OTè actie Westerling
zeer onaanjgftnaftHi B<ÏU 'Viatl̂ eny i-ö er de Regering
veel aan ĝê'ö*||€Q!\J''iB*L)*^feB6it juist is, dat
âterliïî  '€̂ ~1i|>â ldê ̂ aïiêejai jde gesteund
wordt» Derhâ yjB.,1,ISL.-.'̂ t.óQjr w*ïir**re|Ei» en

te
'deM$ia»k

%©•
Parijs
"levens

. ,
vla oiaae .Ambassade 'te-

*-Ojwi*y#-. .Barteaaaat is echter
Pranee

worden, dat
sullend^tSriay

Mr»Fook vroeg mij derhalve op de kortst mogelijk*
Iĵ npiBi'jn - het liefst door één onzer mensen maar
Parijs te sturen - te trachten antwoord te krijgen
«è de volgende vragen:

ia W. in Fraakrljk.
•*̂ rdt hij door een bepaalde groep in Frankrijk
gesteund? (Men vermoedt van bepaalde militaire
zijde, aangezien hij 3 maanden in Marokko sou
verbleven hebben en aldaar nbelaagid$hjt? adviesen
zou verstrekt hebben aan de Lattre de
over de oorlog in Ïndo-China)*

£4 zo ja» door welke groep?

4» W. reist zoals bekend op een vals paspoort ten name
van Lâ tbreehtji.» Onder geen beding mag aan de Franken
geaeJ5Rpwor3en, dat dit paspoort vala ia» anders
wijzen aij hem misschien naar Hederland uit en dat
wil de Hegering tot elke prijs vermijden,

5. 022. moge geadviseerd worden de Heer Ludolph nog
heden naar Parija t© laten vertrekken met opdraofet
20 mogelijk op de bovenstaande vragen antwoord te
verkrijgen en v6ér 2 Juni 1951 terug te keren*

-6. Aangehecht een brief van B.Z. aan Hoge Commissaris
DJakarta ter oriëntatie. Brief moet terug aan Hr*
Pook, maar wij mogen copie laten maken, mits hiervaa
niet aan B,2. worde blijk gegeven.
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NOTA: 31-5-1951.
Van: KA-RA
Aan: H.BVD
Ondewerp: WESTERLING.

1. Mr.Pook deelde mij hedenmorgen het volgende mede:
a. er zijn berichten ontvangen, dat WESTERLING zich
"~ momenteel in Frankrijk (Parijs?) bevindt;
b_, er zijn berichten ontvangen, die erop wijzen,
"" dat Westerling iets van zin is in het Verre | ̂

Oosten (Ceram?) f "^
c_. er zijn berichten ontvangen, die er op wijzen,

dat Westerling van bepaalde Franse zijde
gesteund wordt.

2. Aangezien de Regering een nieuwe actie Westerling
zeer onaamgenaam zou vinden, is er de Regering ĵ
veel aan gelegen te weten of het juist is, dat J *̂ v

f- Westerling van bepaalde Franse zijde gesteund *
* wordt. Derhalve is door Min.Pres. en Staats-

secretaris B.Z. besloten terzake officiële
inlichtingen te vragen via onze Ambassade te
Parijs aan de Quai d'Orsay. Daarnaast is echter
tevens besloten te trachten via onze Franse
relaties terzake inlichtingen te verkrijgen,
waarbij uiteraard niet vermeld mag worden, dat
ook aan de Quai d * G rs ay inlichtingen zullen
gevraagd worden.

3. Mr.Fock vroeg mij derhalve op de kortst mogelijke
termijn - het liefst door één onzer mensen maar
Parijs te sturen - te trachten antwoord te krijgen
op de volgende vragen:
a. is W. in Frankrijk?
ïï. wordt hij door een bepaalde groep in Frankrijk

gesteund? (Men vermoedt van bepaalde militaire
zijde, aangezien hij 3 maanden in Marokko zou

(̂  verbleven hebben en aldaar "belangrijke" adviezen
zou verstrekt hebben aan de Lattre de Tassigny
over de oorlog in Indo-China).

£. zo ja, door welke groep?

4. W. reist zoals bekend op een vals paspoort ten name
van Lambrechts. Onder geen beding mag aan de Fransen
gezeo#fc worden, dat dit paspoort vals is., anders
wijz'en zij hem misschien naar Nederland uit en dat
wil de Regering tot elke prijs vermijden.

5. Dzz. moge geadviseerd worden de Heer Ludolph nog
heden naar Parijs te laten vertrekken met opdracht
zo mogelijk op de bovenstaande vragen antwoord te

j jfa*'* l ,1+**" verkrijgen en vóór 2 Juni 1951 terug te keren.

6. Aangehecht een brief van B.Z. aan Hoge Commissaris
D Jakarta ter oriëntatie. Brief moet terug aan Mr.
Fock, maar wij mogen copie laten maken, mits hiervan
niet aan B.Z. worde blijk gegeven.
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NOTA VAN HB.
AAN HBVD.

Bijlage: één,

Naar aanleiding van Uw nota van 9
19$1 doe ik U hierbij een rapport toekomen,
naar de inhoud waarvan ik.U moge verwijzen.

t-/, ̂  1.1.



VAN: B II
AAN: EB.

In Maart 1951 ontving ik telefonisch opdracht
van plv. HBVD om mij te "begeven naar Hr.de Kanter van
Buitenlandse Zaken, waar ook de Nederlandse Consul-Gene-
raal te Antwerpen aanwezig was in verband met de aan-
komst van 3 Nederlanders te Tanger.

Bij Mr.de Kanter vernam ik van de Heer Middelburg,
Consul-Generaal te Antwerpen, dat één der Nederlanders,
die te Tanger aangekomen was, in het bezit was van
een Ned.paspoort, afgegeven te Antwerpen en ten name
van een Nederlander die groentenhandelaar te Antwerpen
is. Deze groentenhandelaar bevond zich echter nog steeds
te Antwerpen.

Het vermoeden was dus gerezen, dat de te Tanger
aangekomen Nederlander houder was van een vals paspoort.
Volgens geruchten was zijn werkelijke naam Westerling.

De Consul-Generaal verzocht een onderzoek naar
mogelijke fraude, gepleegd door het Consulaat-personeel.

Ik heb Mr de Kanter geadviseerd zich te wenden tot
de P.G.. Gezamenlijk zijn wij naar Mr v.Gilse gegaan,
die toszegde een rijksrechercheur naar Antwerpen te
zullen zenden.

Ik heb de P.G. verzocht de BVD op de hoogte
te willen houden van feiten, welke zouden blijken en
voor de Dienst van belang waren.Hij heeft dit toegezegd.
Ik persoonlijk heb niets van het resultaat van het on-
derzoek vernomen.

Vervolgens heb ik plv. HBVD telefonisch vers lap;
van het-gebeurde uitgebracht. ï ••«••«««iMBBMB»-

Over de aankomst van de 3 Nederlanders te Tanger,
waarvan de één Westerling zou zijn, de tweede Colson
( een sollicitant voor de BVD) en de derde de bekende
van de Donk (part,inlichtingendienst) had ik tevoren
schriftelijk kennis gegeven aan HC (als ik mij goed
herinner t.a.v. de Heer v,d.Most).

11-5-1951
B II.
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l PROCUREUR-GENERAAL
bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage,

* fungerend DIRECTEUR van POLITIE

No. 1674 ÏUP.
Betreffende
(is P.M.E.Sweerts)
S.Mrïïoeven.
Bijlage : l*

's-Gravenhage,

H»J«Honken
l? Me

Verzoeke bij beantwoording datum
en nummer dezes te vermelden

Naar aanleiding van Uw schrijven van
2 Mei j.l.> No. 108081, betreffend* H.J.RON-
KEN en S »M»HOEVEN, heb ik de eer UHoogBdel-
Gestrenge hierbij te doen toekomen rapport
Ho. 475 Gehelja d. d. 1$ Mei 1951 van de In-
speeteor-Eijksrecherchevir D.C*van Lente, be*
vattende gegevens oratrent M. POT, R .P. P. WES-
TERLING, W.H.M.COLSONi P.M.E.SWEERTS en H*
FIEHHUIS»

De Procureur-Generaal,
fgd.Directeur van Politie,

Aan de Heer Hoof d van de Binnenlandse Veiligheidsdienst
(ter attentie van Mr«K.S»Breslau).
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.475. GEHEIM
R a p p o r t

Betreft :
R. P, P, WESTERLIIG
M.POT
W.H.M.COLSOK

Betreffende de politieke activiteit welke
zich rondo» Raymond P. P» WESTERLUiS, geb. 31-8̂ *19,
gedurende en na diens verblijf te Brussel, heeft
ontwikkeld, moge ik UEdelgrootaehtbare enkele feiten
rapporteren die mij jijn gebleken bij het onderzoek,
dat ik dezer dagen in samenwerking met de Gerechte-
lijke Politie te Antwerpen instelde tegen *

Meine POT
geboren te "s-Gravenfeage, 5 Februari 1923, voorheen
werkzaam bij het Consulaat-Generaal der Nederlanden
te Antwerpen, tegen wie door de Belgische Justitie
een straf r echtelijke vervolging wordt inges-CÏTd ter-
zake het ontvreemden van Nederlandse blanco pas-
poorten en andere bescheiden en tegen wie door mij
procesverbaal is opgemaakt wegens het verduisteren
en vervalsen van dergelijke bescheiden.

Meine POT, maakte in het najaar van 1950, door
tussenkomst van zijn vriend :

Willem Hendrik Meindert COLSOH
geboren te Klitten,24 December 1925, wonende"
Groeneveld 5 te Baarn, in het pension van WESTERLING
aan de rue de la Concerde 59 te Brussel, kennis met
laatstgenoemde»

Zij werdal spoedig volgelingen van WESTERLING
en toen deze in Januari 1951, door de Procureur-
Generaal te Amsterdam werd gesignaleerd in het op-
sporingsregister, besloten zij om de vlucht Van
WESTEBLIEG te vergemakkelijken* POT had intussen
reeds een vals paspoort voor WESTERLING gemaakt
onder de naam LAMBREGTS*

Enkele dagen v&êr de afreis zou plaatsvinden,
liet WESTERLIBK POT en CÖLSOW kennismaken met een
san die zich VAN DOMK noemde doch die later bleek
te zijn de te Brussel (Tongeren) ter dood veroordeelde

Pierre ffiarie Ernest SWSERTS
geboren te Sint Joost ten Moede, 27 December 1918»

Samen met SWEERTS alias VAM DONK en COLSOÏT
vertrek WESTERLIB0 alias I.AMBREGTS ©p l Februari
1951, met een door eerstgenoemde gescharteré vlieg-
tuig van het vliegveld te Lille (Fr) naar Tanger.

Aan
de Heer Pr®cureur»öeneraal
fgd* Directeur van Politie
bij het Gerechtshof
te 'SfGaavenhage.
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SWEERTS keerde twee dagen daarna met hetzelfde
vliegtuig terug terwijl COLSOM ©p 31 Maart 1951,
met een lijnvliegtuig terugkwam.

la de terugkeer van SWEERTS heeft POT geheel
onder de invloed van deze gewerkt aan de voorbe-
reidingen tot het bezetten van de Zuid Molukken*

Op 5 Mei werden POT en COLSOM en op hun aan-
wijzing werd op 6 Mei 1951, SWEERTS te Brussel aan-
gehouden. Bij het gezelschap had zich nog vervoegd:

Harke MIBytuiS
geboren te Voorburg, 19 September 1906, koopman,
wonemde Rodenbachlaan 11 te Eindhoven.

Laatstgenoemde bleek te zijn aangezocht als
bestuurder van het vliegtudg dat zij intussen in
Belgijbadden gekocht.

Bij de aanhouding waren SWEERTS) POT en COLSOS
juist gereed om per auto naar FRAJKRUK te vertrekken.
In bedoelde auto en ook in de kamer welke SWESRTS

L en POT in Brussel hadden betrokken, werden alle
l mogelijke bescheiden en voorwerpen gevonden o«a.
l een groot gedeelte van de bij het Consulaat-Generaal

/ m der Nederlanden te Antwerpen ontvreemde ffederlandse
/ Jw paspoorten} een aantal stafkaarten van de Zuid-
/ ̂§1

l
l

jlukken jeen filmt® es tel Benige automatiscine pistolen;
/ / leen aantal militaire identiteitskaarten en paspoorten
/ ,/ f met het hoofd "Republik ISaloekse Selatan" en daar-
/ * onder "Republiĉ af ttre Sowth ütóbacas". Een deel

daarvan was re*s8P onder allerlei gefingeerde namen
* ingevuld en van foto*s voorzien, waarna ze waren
l getekend door SWEERTS in diens kwaliteit van General
Officer in Comvand of the S*M. Republican Perces, met
de naamllDOELOESG"»

Voorts werden vlaggen, eremedailles en linten
gevonden die, zoals uit de voorlopig afgenomen ver-
horen bleek, bij de bezetting van de Zuid Melukken
moesten werden gebruikt en uitgereikt*

J Een groot aantal van genoemde identiteitskaarten
en paspoorten zou reeds verzonden zijn naar Hederland,

Uit de gevonden correspondentie bleek dat er
grote rivaliteit heerst tussen de verschillende
groepen die de actie "WESTERLUG11 steunen. Zelfs
schijnt het de bedoeling te zijn geweest cm SWEERTS,
die men wantrouwt, op korte termijn te liquideren*
Bij de gevonden schrifturen bevindt zich een ongetekend
stuk waarin dit besluit is veimeld»

SWEERTS beweert dat Mj de hoogst aanwezige
Generaal is en dat eek WESTERLHfG onder zijn bevelen
staat.

De bij elkaar gebrachte gelden welke verscheidene
tonnen vertegenwoordigen, zijn volgens SWEERTS nog
onvoldoende. Er zijn millioenen nodig* Volgens POT
is vanuit Bfederland ongeveer f»270»OOO- gekomen*

Het ordenen van de uitgebreide documentatie is
echter door Se Gerechtelijke Politfé te Antwerpen nog
niet voltooid, zo4ét door aij slechts dit sommier

" v<

•l
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verslag kam werden gegeven*
Tegen COLSO» en KEEMfflJIS schijnt geen straf-

vervolging te worden Ingesteld door de Belgische
Justitie, Eerstgenoemde is intussen naar Hederland
uitgeleid, terwijl laatstgenoemde op vrije veeten
zou worden gesteld*

Ongetwijfeld hebben er bij het voeren van deze

I
actie ernstige deviezenovartredingen plaats gehad,
doch hierin is niet voldoende bewijs verzameld kunnen
worden.

Wiet onmogelijk is. dat er Nederlanders zijn die ~
wanneer zij vernemen dai SWEERTS b*L bijeengebrachte
geld voor een ander doel heeft gebruikt dan waarvoor
het gegevmis *» hiervan aangifte zullen doen,
Dergelijke aangiften zouden bij de Belgische Politie

, welkom zijn, blijkbaar omdat men van plan is en tegen
/ \S krachtige maatregelen te nemen,

Het wegnemen en vervalsen der paspoorten is
c door POT volledig toegegeven.

Laatstgenoemde is een overspannen mens die zich
idealist noemt en dat ongetwijfeld ook wel tracht te
zijn* Sr bestaat geen vemoeden dat hij bij deze actie
geldelijk voordeel heeft gehad. Mij werd als een
zwerver in een zeer verwaarloosde toestand aangetrof-
fen. Hij verklaarde dat SWEERTS hen herhaaldelijk
geslagen had*

Hij gedraagt zich als een querulant, die zich in
scherpe bewoordingen uitlaat over de houding van de
Hederlamdse Regering met betrekking tot de soevereini-
teitsoverdracht* Mij zegt zich te schamen éat hij
Nederlander is**

Overigens doet de gehele gevoerde actie zoals
die door SWEERTS en POT wordt besproken, erg kinderlijk
aan, doch daarentegen zijn zij met het plegen van hun
dwaze handelingen naar mijn mening wel in staat on
hier en daar verwarring te stichten*

/ «s-Gravenhage.15 Mei 1951*
v De laspecteur^eijkarechercheur,
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Hot 259. - DTMjgP GBHEIM * -

Onderwerp t"Voortvluchtige Bederlander
M« P O fl« te Antwerpen".-

Bijlagent één.-

A A I : H.- B.V.D.-
V A H i W.-

In aansluiting aan d.z.schrijvenjNo:
247»d.d.27 April 1951» betreffende bovenvermeld onderwerp,
moge ik U het volgende berichten!

De op Woensdagvoormiddag - 2 dezer - van PHC tele-
fonisch ontvangen gegevens, omtrent het resultaat van het
ingestelde onderzoek inzake de identiteit van de zich noe-
mende ROMEN. H,£. en HOEVES. S.M,, werden door mij in de
namiddag van dTe ze Ifd e dag, teTeTónisch doorgegeven aan
"Rival" te Antwerpen.

Hierbij deelde "Rival" mij mede, dat bij zijn Dienst
reeds gebleken was, dat ROKKEN en SWEBRTS. één en dezelfde
persoon is, zonder dat hi;j mij daaromtrent bezwaarlijk tele-
fonisch nadere uitleg kon geven.

Op mijn mededeling aan "Rival", dat ik voornemens
was, hem in de namiddag van Vrijdag, 4 dezer, te Antwerpen
te komen bezoeken, vernam ik van hem, dat hij Vrijdag ver-
lof had en derhalve niet op zijn bureau aanwezig zou zijn,
maar dat hij de met het onderzoek van de zaak-P09? belaste
Inspecteur van zijn Dienst - genaamd IffiTgiBS. - opdracht zou
geven, mij te ontvangen en de nodige ïnTientingen te ver-
strekken*

Vorenbedoelde - van EHO telefonisch ontvangen-gege-
vens,-zij n door mij op schrift gesteld (zie bijlage I; en
vervolgens in de namiddag van Vrijdag, op het bureau van
"Rival" te Antwerpen, aan genoemde Inspecteur Briers over-
handigd.

Bij het onderhoud met Inspecteur Br. vernam ik het
volgende:

Op diens verzoek, werd de Nederlandse Consul-Generaal
de Heer MIDDELBURG, door "Rival" in kennis gesteld met het
resultaat van het - naar aanleiding van de door de Comman-
dant van een Belgisch Leger-onderdeel aan de Heer "MEIKB",
ambtenaar Hederlands Consulaat te Antwerpen geadresseerde
brief - ingestelde onderzoek.

De aan de Heer MIDDELBURG verstrekte inlichtingen
omtrent bedoeld resultaat, komen in grote trekken overeen,
met hetgeen daaromtrent door mij is gemeld, bij d.z.schrij-
ven, No:247,d.d.27 April 1951.-

Zoals
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Zoals ook in genoemd schrijven gemeld, is de Rijks-
rechercheur VA1 LENTE te *s-Gravenhage, belast met het on-
derzoek contra: Meine POT»

Alhoewel VAN LEKTE tot nu toe nog niet bij de Dienst
van "Rival" te Antwerpen is geweest, is het Inspecteur Br.
toch bekend, dat hij - hetzij schriftelijk, of wel monde-
ling, d.w.z. telefonisch, terzake contact met de Heer MID-
DELBUBG onderhoudt.

Hoogstwaarschijnlijk heeft de Heer MIDDELBURG de
namen RONKEN en HOEVER, telefonisch of schriftelijk doorge-
geven aan VAN LENTE, tot het instellen van een onderzoek
betreffende de iudentiteit van die beide personen.

Inspecteur Br. grondt dit vermoeden op het feit, dat
j. 1.Maandag, JO April, "Rival" van de Heer MIDDELBURG toe-
gezonden kreeg, een foto van:

C~ f*""" S W E E R T S, Pierre Marie Brnest, geboren te St-
Joost- ten-Noode (Brussel) op 27-12-1918, Belg, laatstelijk
gewoond hebbende te LANKL&AR (Belgisch Limburg;,- met een
begeleidend schrijven, waarin de Heer MIDDELBURG het vermoe-
den uitdrukt, dat dit dezelfde persoon is, als die in de
nacht van 17-9P 18 April j.l.aan de Antwerpse verkeerspoli-
tie heeft opgegeven genaamd te zijn: RONKEN, H.J.

Gegevens omtrent het woonadres in Nederland van deze
SWEERTS zijn in dat schrijven echter niet vermeld.

Uit één en ander valt derhalve de conclusie te trek-
ken, dat de Rijks-rechercheur VAK LENTE, ook reeds achter
SWEERTS aan zit en de Procureur-Generaal te Den Haag, zeer
vermoedelijk op de hoogte is.

Volgens mededeling van Inspecteur BRIERS, waren in
de Belgische militaire vrachtauto, - die tengevolge van de
door de zich noemende ROMEN bestuurde "Buick" in de nacht
van l?- op 18 April veroorzaakte aanrijding werd beschadigd-

{ tijdens die aanrijding gezeten, een viertal Belgische mili-
tairen, te weten; één Luitenant, twee Onderluitenants en
één sofdaat.

De van de Heer MIDDELBURG ontvangen foto van SWEERTS
is in de voormiddag van Woensdag, 2 dezer, door BBTFÜTRS ver-̂
toond aan vorenbedoelde vier Belgische militairen, waarbij
drie hunner daarvan onmiddellijk herkenden de bestuurder van
de "Buick". die aan de Antwerpse verkeerspolitie opgaf ge-
naamd te zijn: ROBKEN.

De vierde militair, zijnde één der twee Onderluite-
nants, verklaarde, de bestuurder van de "Buick" niet zo goed
te hebben opgenomen en hem dan ook niet met zekerheid van
die foto te herkennen.

De door BRIERS gehoorde ambtenaren van de Antwerpse
verkeerspolitie,' die het onderzoek inzake de plaats gehad
hebbende aanrijding instelden, verklaarden eensluidend, dat
de zich noemende ROKKEN,alsmede de zich in zijn gezelschap
bevindende vrouwspersoon, genaamd HOEVEN, beiden in het be-
zit waren van een geldig Nederlands paspoort, waaruit zij
de gegevens, betreffende hun namen en identiteiten hebben
genoteerd.



- 3--
r

Daar zij niet de minste argwaan koesterden omtrent
de echtheid van die paspoorten, hebben zij echter de num-
mers daarvan niet overgenomen en ook niet gecontroleerd.

Zowel vorengenoemde Belgische militairen, als de
leden van de Antwerpse verkeerspolitie, verklaarden bij hun
verhoor aan Inspecteur BEIERS, dat de zich noemende ROBKEH,
zeer brutaal en arrogant optrad. Yooral onmiddellijk na de

l_ hij plaats gehad hebbende aanrijding, waarbij/de oorzaak daar-
van in de schoenen wilde schuiven van de bestuurder van de
Belgische vrachtauto, deed "ROMEN* zeer aanmatigend en deel-
de daarbij aan de Belgische Luitenant en Onderluitenants
mede, dat hij een Bederlands Generaal was.

Volgens mededeling van Inspecteur BEIERS, is voor-
noemde SWEERTS, in 1946 bij vomais van het Erijgs-audito-
raat te Tongeren, bij verstek, tweemaal ter dood veroor-
deeld, n.1. wegens ernstige Gestapo-activiteiten en tevens

( terzake van een tijdens de bezetting gepleegde moord op een
Ontvanger van de Belastingen of van de Douanen te Lanklaar
(B.)f terwijl hij daarnaast nog van verscheidene andere
moorden wordt verdacht.

In Belgisch Limburg en zelfs ver daarbuiten, zou
SWEEETS als een zeer gevaarlijk persoon bekend staan.

Op de door "Rival" van de Heer MIDDELBURG ontvangen
foto van SWEERTS, is deze gekleed in een soort gevangenis-
pak en aan de achterzijde is die foto voorzien van een blauw*
kleurige ronde stempelafdruk, met in het randschrift ver-
meldende: "Rijksidentifieatiedienst - Foto-Technische-
Dienst -

Hierdoor wordt het vermoeden gewekt, dat SWEERfS
zich omstreeks 194-7 in Hederland in gevangenschap heeft be-
vonden, doch'-indien dit vermoeden juist is, rijst m.i.de
vraag, om welke redenen, deze persoon daarna dan niet aan
de Belgische instanties werd uitgeleverd, of althans *»«»•*
zijn in vrijheidstelling in Hederland, niet naar België
werd uitgeleid.

Uit het vorenstaande moge ïï blijken, dat SWEERTS
gebruik maakt van een gederlands paspoort, valselijk inge-
vuld ten name van HOHKM, terwijl zijn vrouw, HOEVT5N, die
ook Belgische is, eveneens van een Nederlands paspoort on-
rechtmatig gebruik maakt.

Ofschoon omtrent het bestaan van enig contact tussen
ffieine POT en SWEERTS, ,of HOEVEN, door de Dienst van "Rival1*
tot nu toe geen positieve gegevens zijn verkregen, kan toch
wel worden aangenomen, dat beide paspoorten afkomstig zijn
van ie door POT op het Hederlands-Consulaat-Generaal te
Antwerpen ontvreemde exemplaren.

Betrekkelijk kort na de verdwijning uit Antwerpen
van Meine POT, deed de Heer MIDDELBURG aan "Rival" toekomen,
een foto van de verloofde van POT. Dit zou een Bederlands
meisje zijn, genaamd! J.H.C.DAMME, die thans werkzaam zou
zijn op het Hederlands Consulaat, of op de Heclerlandse Am-
bassade te Hew-York.

Gegevens omtrent de identiteit van mejuffrouw DAfflE,
zijn bij de Dienst van "Rival*1 niet bekend.

Met
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Met betrekking tot de herkomst van de door SWEERIS
in de nacht van 17- op 18 April J. 1."bestuurde "Buick", voor-
zien van de Belgische nummerplaat: 816.851, moet door Inspec-
teur BEURS nog een nader onderzoek worden ingesteld, zodat
het thans nog niet "bekend is, of POT zelf, of wel SWEEETS
die auto heeft gekocht. -

Wel is bij het door BEIERS ingestelde onderzoek het
volgende gebleken:

Te Antwerpen "bestaat een vereniging van Nederlandse
oud-strijders, welke zou bestaan uit te Antwerpen en omge-
ving wonende Nederlandse oud-militairen uit de oorlog 19£0-
1945, terwijl daarvan tevens lid zouden zijn, thans in Bel-
gië verblijvende Nederlandse oud-militairen, die na de be-
vrijding van Nederland, als militair in Indonesië hebben
gediend.

~" Meine POT, die onderofficier bij de Nederlandse Mari-
/"- ne of bij de Nederlandse Marniers is geweest, was Secretaris
^ dier vereniging.

Als voorzitter daarvan H? zou optreden, een te Ant-
werpen wonende Nederlandse aakenman, genaamd: DE LEEUW.

Volgens de door BRIERS verkregen inlichtingen, zou
POT in de avond van Zaterdag, l? Februari 1951, in de woning
van genoemde Dl LEEUW hebben vertoefd en van daaruit een
taxi hebben .opgebeld, waarmede hij toen Antwerpen heeft ver-
laten met onbekende bestemming.

Naar BRIERS mij nog "vertrouwelijk1* mededeelde, zou
de Rijksrechercheur VAN LENTE in verbinding staan, met een
in Nederlaad (plaats niet bekend) verblijvende Indonesiër
genaamd: COLSOH, Hendrik Willem Sfeindert, geboren te Klaten
(Java) op 24-12-1925, in bezit van paspoort, No:866035, af-
gegeven te DJakarta.

Deze OOIBON, die regelmatig België bezoekt, zou ook
in verbinding hebben gestaan met WESTERLING, terwijl vermoed

£ wordt, dat hij thans ook nog met POT contact onderhoudt.
Volgens de door BEIERS verkregen, doch niet nader ge-

controleerde inlichtingen, zou SWESSTS enige tijd in België
hebben vertoefd onder de naam van yESPONGK of VAN DONCK« en
onder die naam ook een reis naar TAlSËSStlSebben gemaakt, tot
het bezoeken aldaar van WESTERLING.

Door de Dienst van "Rival" is SWEERTS aan alle Bel-
gisch-Nederlandse grensposten van de Rijkswacht gesignaleerd
met opdracht tot zijn aanhouding bij aantreffen.

Op het mij door BEIERS gedaan verzoek, tot het onmid-
dellijk instellen van een verder onderzoek in Nederland naar
de huidige verblijfplaats van SWEERTS, zomede van de auto,
merk "Buick", No:816.851 en de aanhouding van SWEERTS te
doen bevorderen, heb ik hem medegedeeld, dat dit aam een
aangelegenheid is, die tot de competentie van VAN LENTE be-
hoort, met wien terzake het nodige overleg zal worden ge-
pleegd.

Donderdag, 10 Mei a.s. hoop ik "Rival" andermaal te
bezoeken en bij het vernemen van nadere - vermeldenswaardige
bijzonderheden, zullen deze eveneens onverwijld te uwer ken-
nis worden gebrachtV-r-
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(Origineel verstrekt aan de Dienst van "Rival" ) "-"*"*

2 Mei 1951*-

Ontrent de bestuurder van de auto, merk "Buick",
voorzien van de Belgische nummerplaat! 316*851»* die, na
de la de naciit van l?-op IS April 1951 te Antwerpen veroor-
zaakte aanrijding, beeft opgegeven genaamd te zijn»

B O IE K S U » Henri Joseoh. geb.te Maastricht» 25*5.
1912, van beroep Scheepsmakelaar, wonende te Rotterdam.
Schiekade, Hoi 100, bericht ik Ü bet volgende t

Bij onderzoek te Rotterdam is gebleken» dat voren-
genoemde fiOSKSN aldaar onbekend ia. Ook ia het Bevolkinga-
regist»r te fiotterdata komt de naam RQSKBH, noch diens boven-
vermelde eenzelvigheid voor*

&U informatie te Maastricht is gebleken, dat aldaar
in de registers van de Burgerlijke Stand, een kim - ge-
naamd t fiCHKEH, Honri Joseph, geb.te Maastricht op 25*5*

p 1912» - niet werd ingeschreven.
Met een aan zekerheid greamende waarschijnlijkheid

kan derhalve worden aangenomen» dat de door de aich noemen-
de BOHKBB verstrekte opgaven» betreffende zijn naam en een*
zelvigheid, vals aijn.

Zn verband daarmede zal het van groot belang «l^n
te vernemen, of betrokkene bij het verstrekken van die op-
gaven» al- dan niet in net bezit was van een paspoort»

Indien deze gegevens inderdaad zouden blijken net
een in aijn bezit zijnd paspoort in overeenstemming te «43n»
zal ernstig moeten «orden rekening gebonden net de mogelijk-
heid, dat dit dan één der door Mtine POT ontvreeiade blanco
paspoorten is»

Met betrekking tot de dame» die zich tijdens de
plaats gehad hebbende aanrijding mede in genoeade auto be-
vond e A opgaf genaastf te zij n t

t - H O I . ? l Br 8$gQj4<> jagia* geb.te Leut, op 20*9»
•v 1921» wonende te ÜTHBÜKT, Prof .Van Bemmelenlaan, Woi53, is

het volgende geblekem
In de gesteente UTfiïïCHT is een Prof .Yan Bemmelenlaan

onbekend.
In de - op slechts een 10-tal K.TM. Tam de stad

UTHECIÖ) gelegen - gemeente MAAa-^remiylJK, bestaat wel een
Prof «Van Bez&aelenlaan» w^ffpeJaa op Not^ woonacht is de ge**
naajadet

S W B B S f fl, Merre Marig fgneft» geb.op 27.12»
1918» afkomstig uit Haarlem en gehuwd met t

§ 011T l S* Simonie geiene Maria, geb.te I$ö$H(B«)
2̂1*

De ouder van HGE\TBN zouden momenteel nog in België
wonen» doch hun adres is nog niet bekend»

Hogelijk ten overvloede zij gemeld» dat de Belgische
gflneente LEUTH. gelegen is in de Belgische provincie MM-
BURG, in de onmiddellijke nabijheid van de rivier "De Haas",
ongeveer halverwege tussen MAABBIK en MAASTEICffiT.

Be door HOBVEH verstrekte gegevens omtrent haar naam
tkunnen dos ongeveer als juist worden beschouwd".-



No: 260.- GEHEIM.-
, (4^i
f̂Ŝ

Onderwerpt"De organisatie rond« o.a. /ftjl

OA

5 Mei 1951.-

WESTERLING en POT".-

A A H : H.- B.V.D.-
V A H ï

C

Met verwijzing naar bijgaand rapport,NOS
259,d.d.5 Mei 1951, betreffende "Voortvluchtige Nederlander
M.POT, te Antwerpen, moge ik U berichten, dat ik gisteren
van andere zijde te Antwerpen, "ZEER VERTROUWELIJK:". nog
het volgende vernam:

Ie.-(De op blz.J van d.z.rapport,No:247, d.d.27 April
J-951» genoemde ANGEHHAÜSEN te Brussel, zou sedert
enige tijd beheerder ïijn~van een particulier re-
cherche bureau te Brussel, uit hoofde van welke
functie hij door IDE ANAK AĜ IIKG destijds zou zijn
aangezocht, om de gedragingen en handelingen van
de toen te Brussel vertoevende WESTERLING te con-
trolerenT]

2e.-l Er bestaat een illegale organisatie, waarvan de
f leden zowel buiten- als in Nederland woonachtig
zijn, die het gezag van de huidige Indonesische
regering over de Molukken niet erkent en welke
organisatie - ten behoeve van het tot de Molukken
behorende Indonesische gebied - reeds een eigen
illegale regering zou hebben gevormd.
Tot deze organisatie zouden niet alleen in Neder-
land en in België wonende Nederlanders - maar ook
een aantal van de in Nederland verblijvende Ambone-
zen behoren, terwijl vooral een aantal kapitaal-
krachtige Nederlanders, daarvan deel zouden uit-
maken.
Deze organisatie zou het zijn, die zich moreel en
financieel achter WESTERLING heeft gesteld.
Ook Meine POT - die zeer waarschijnlijk te Brussel
ondergedoken is - zou tot die organisatie behoren
en thans in het bezit zijn van officiële papieren,
waaruit blijkt, dat hij als "Gevolmachtigde** van
bedoelde illegale Molukse regering kan optreden.
SWEERTS, Pierre Marie Ernest (genoemd in bijgaand
schrijven,Noï?59,d»d.5 Mei 1951) - eveneens tot
die organisatie behorende - zou belast zijn met de
behartiging van de militaire belangen dier illegale
regering en na het verdwijnen van WESTERLING daar-
toe zijn aangesteld in de rang van Generaal.-

In



- 2.-
r

In de namiddag van Donderdag, 5 Mei j.l. heeft er-
gens in België, zeer vermoedelijk te Brussel, een
bijeenkomst van enige leden dier organisatie plaats
gehad, waarbij ook Meine POT en SWEERTS aanwezig
zijn geweest.
Aan SWEERTS zou daarbij toen een bedrag van 25.00O
gulden zijn terhandgesteld, ter bekostiging van de
tenuitvoerlegging van bepaalde plannen, die echter
aan zegsman onbekend zijn.
Reeds eerder zou SWEERTS enige malen dergelijke
geldsbedragen hebben ontvangen, doch omtrent de
herkomst daarvan, noch aangaande de aangelegenheden
waarvoor dat geld moet dienen, is iets naders be-
kend.
Enkele kopstukken van bedoelde organisatie, zouden

x SWEERTS de laatste tijd ernstig zijn gaan wantrou-
f wen.

Die personen zouden SWEERTS niet slechts ervan ver-
denken, dat deze een deel van de ontvangen gelden
ten eigen bate aanwendt, maar tevens zouden zij ge-
gronde vermoedens hebben om te veronderstellen, dat
SWESRTS een dubbele rol speelt en zich - ten behoe-
ve van de legale Indonesische regering - in hun or-
ganisatie heeft weten te infiltreren.
Bedoelde personen zouden hun spijt en ergernis er-
over hebben uitgesproken, dat zij zo stom zijn ge-
weest, aan SWEERTS hun vertrouwen te schenken.
Bovendien zou aan die personen bekend zijn geworden,
dat SWEERTS in het bezit is van - voor enkele kop-
stukken van de illegale Molukse regering - zeer
compromitterende schriftelijke bescheiden.
In verband met één en ander, zouden thans plannen]

i zijn beraamd om SWEEHTS te liquideren.".-
X -!—_!•• l. !—••«• !_»..-_•••—»• —•nr-r»m-r-f»r i -r t-, •-—r

Tot zover de ontvangen "zeer vertrouwelijke" mede-
delingen.

Ofschoon de waarde van deze gegevens mij twijfel-
achtig voorkomt, meen ik toch goed te doen, ze te uwer ken-
nis te brengen.

Ten einde omtrent deze aangelegenheid mogelijk meer
gedetailleerd te worden ingelicht, moge ik U adviseren, met

^ spoed per nota aan "SPIL" te doen verzoeken, of hij ons on-
verwij ld wil melden, hetgeen bij hem omtrent de "aaak-POT"'
bekend is".-

^ »»<-&i:< *' •
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BAFPOBÏ van ACD voor CAW I
t -2 MEI

Betri Visa voor Marokko voDrW.H.M.COLSOlï en WESTSRLINGJ

&, 33 *

Betrouwbare, niet nader te controleren bron meldt bij
bericht ACD/107611/98 7-1

Generaal JUIN, RABAT zond op 2-4- '51 ket volgende bericht
naar DEN HAAG.

Adressé au CAIRS, communiqué au département.
Je vous serais reconnaissant d'inviter les consuls
places sous votre autorité i ne délivrer aucun
visa d 'entree au MABOC sans consulter préalable-

X | aient cette résidence général, el Monsieur COLSON
WILLEM, HEHïAN, iVlEIKDERO?, néerlandais, lie^fënant
de TURC WBSTEHL1NG, gui se proposerait de revenir
a bref délai dans ce pays qu'il vient de quitter
pour les PAYS BAS via PAEIS.

HBt Bij gebruik van deze informatie buiten de dienst moet
de telegrafische herkomst worden verzwegen*

ACD, 2-5-51, 108481
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RAPPORT van D.

,r

Bijgaande stukken werden mij ondepshands door de
BVA Buitenlandse Zaken toegezonden ter informatie.

Hij verzocht in geen geval aan Buitenlandse Zaken
te doen blijken dat B7D met de inhoud van enkele opde affaire
Antwerpen betrekking hebbende stukken had kennis genomen.

DOT II, 19-4-'51



AFSCHRIFT

CONSULAAT-GMEBAAL DER NEDERLANDEN TE ANTWERPEN

No*. 1535/70
Antwerpen, 3 Maart 1951

Paspoortfraude.

Met verwijzing laatstelijk naar mijn brief dd. 28 Februari

1951, Ho. 1394/64, heb ik de eer Uwer Kxcellentie te berichten, dat

ik naar aanleiding van de fraude met een paspoort, aan dit consulaat-

generaal gepleegd, een verdere nauwkeurige controle van de administra

tie heb ingesteld.

Bij verificatie van de voorraad blanco papoorten is thans

gebleken, dat nog negen paspoorten ontbreken. Het zijn de nummers :

953.758 953.816 953-350
953.775 953-819
953-802 953-820
953-803 953.835

De paspoorten in kwestie moeten zijn ontvreemds tussen 5

Januari en 6 Febraari 1951.

Voorts blijkt, dat een van de ronde cmnsulaatstempels, dat

in gebruik was bij de kanselarijambtenaren belast met het uitschrij- ,

ven van de paspoorten, is verdwenen. Ben mijner medewerkers heeft

verklaard, het stempel in kwestie een twee maanden geleden nog te heb-

ben gezien.

Ik stel mij voor Uwer Excellentie een dezer dagen over het

voorgevallene nader verslag uit te brengen. Het lijkt mij echter nood

zakelijk reeds thans de volgende maatregelen te nemen :

(1) bovengenoemde paspoortnummers dienen te worden opgegeven aan de

Nederlandse doorlaatposten en aan de vervalsingscentrale ;

(2) ik acht het noodzakelijk de consulaat stempels, die thans in ge-

bruik zijn, te vervangen door nieuwe. Gaarne zou ik zeer spoedig •

van Haar ministerie ontvangen negen ronde stempels (40 mm middel-

lijn met Rijkswapen; randschrift: CONSULAAT-GENERAAL DER NEDERLAN'

DEN ANTWERPEN. Ter onderscheiding van het ontvreemde stempel ware
!3»0*Z, \onder het Rijkswapen een kleine, ster 4<; aan te ,-brengen.-



De Consul-Generaal

w.g»

D,G.S. Middelburg
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MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

15 Haart 1951
Directie Alegemene Zaken/PP

26804-2542 GS

Meine Pot

G E H E I M

Met verwijzing naar Uw schrijven dd. 5 Maart j l t ,
No. 1570/71, betreffende ontvreemding van 9 blanco
paspoortformulieren en consulaatstempel en na gehouden
nader overleg met de Heer Procureur-Generaal bij
het Bijzonder Gerechtshof te * s-Gravenhage, heb ik de
eer U te verzoeken bij de Belgische autoriteiten
klacht te doen tegen Meine Pot als verdacht van dit
feit. De andere strafbare feiten waarvan genoemde
Pot wordt verdacht waren in deze klacht niet te be-
trekken. Het ware voorts daar heen te leiden, dat het
onderzoek tegen Pot plaats vindt in overleg met de
Nederlandse Justitie; dat deze, na opsporing en aan-
houding, zo spoedig mogelijk gewaarschuwd v/orde en
betrokkene zo mogelijk haar ter beschikking wordt
ge steld.

DS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN
Voor de Minister,

DE CHEF DER DIRECTIE:

Aan de Consul-Generaal
der Nederlanden

te

A N T W E R P E N



AFSCHRIFT

CONSULAAT - GENERAAL te ANTWERPEN

No. 139V64
Antwerpen, 28 Febrauri 1951

"M, Pot.

Ik heb de eer te verwijzen naar mijn brief dd. 24-
Februari 1951, No. 133V61, betreffende M, Pot. Harer
Majesteits Ambassadeur te Brussel deelde mij op 26 dezer
nog iaet volgende mede :

"Ingevolge Uw verzoek om te trachten
liet verblijfbewijs en net paspoorbtvan de heer
Pot te achterhalen, heeft een atabtenaar van
deze Ambassade zich begeven naar het door U op-
gegeven adres in de Chausée de Waterloo. Dit
adres bleek een garage te zijn, zonder bijbe-
horend woonhuis.

De garagehouder was volkomen onbekend
met de namen der personen, bij wie de bedoelde
documenten zouden berusten.

Men moet dan ook aannemen, dat deze
gehele historie gefingeerd is, te meer waar Jhr.
Groeninx tran Zoelen woont in de rue de la Con-
corde No. 59."

De Consul-Generaal

w. g.

D.G.E. Middelburg

Aan de Minister van Buitenlandse Zaken
's-G r a v e n h g g e



AFSCHRIFT

i
COÏÏSULAAT-GMERAAL TE ANTWERPEN

Ho. 1334/61 Antwerpen, 24 Febrauri 1951

M. Pot.

Met verwrzing naar mijn brief van vandaag,, ITo.1328/
58, heb ik de eer Uwer Sxcellentie mede te delen, dat de
P.T.T. een tweetal briefkaarten, die M. P o t op Zaterdag
17 Februari 1951» op liet station Antwerpen-Oost schreef en
postte, als onbestelbaar aan dit consulaat-generaal heeft
bezorgd. Fotocopieën van beide briefkaarten v/orden hierbij:
beleefd aangeboden. Zij zijn geadresseerd, onderscheiden- j
lijk aan Jhr. Groeninx van Zoelen en de hee,r B* Boelhouwerj
beiden aan het adres Chaussée de Waterloo 645, Brussel.

Ik heb Hr.lfs.Ambassade ingelicht. Een copie van
deze brief en de bijlagen is rechtstreeks gezonden aan de
Procureur-Generaal bij het Gerechtshof te *s-Gravenhage.

De Consul-Generaal,

w. g.

D.G.S. Middelburg,

Aan de Minister van Buitenlandse. Zaken

f s-G r a v e n h a g e * .
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CONSULAAT-GENERAAL DER NEDERLANDEN TE ANTWERPEN
Met;erenkade 4. _/giefoon 5245.37

Antwerpen, 5 Maart 1951

Vertrouwelijk

Paspoortfraude. .

In een, korte spanne tijds heb ik de uiterst pijn-
lijke plicht gehad "uwer Excellentie verscheidene onregelmatig-
heden voorgevallen ter kanselarij van dit consulaat-generaal
te melden:
(1) de administratieve hulpkracht M. Pot heeft aan Westerling

een paspoort op de naam Lambregts verschaft;
v" (2) bij verdere controle blijken nog 9 blanco paspoorten te

zijn verdwenen;
(3) een rubber consulaatsstempel is ontvreemd.

Vermoedelijk heeft ook Pot de 9 paspoorten en het
stempel verduisterd; zekerheid hieromtrent kon nog niet worden
verkregen. Belast met de controle van de paspoorten is de

kanselier de heer d'Hollosy. De controle van de stempels
gebruikt voor de paspoorten berust in eerste instantie bij de
kanselier, terwijl voor een veilige opberging van alle consu-
laatsstempel de consul, de heer Schoo, verantwoordelijk is.

Het feit, dat de bovengenoemde zeer ernstige onregel-
matigheden konden plaats grijpen zonder onmiddelijk te zijn
ontdekt, doet de vraag rijzen, of de beveiliging van dit
consulaat-generaal al dan niet voldoende is.

In November 1950, toen de eerstgenoemde fraude is

gepleegd, v/as de beveiliging als volgt geregeld:

Aan de Minister van Buitenlandse Zaken,

' s-Graven_hag_e_.
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(a) Geheime stukken, kasgeld en blanco paspoorten in de 'brand-
kast; de sleutel berust bij de kanselier, een binnensleutel
bij de ondergetekende.

(b) ïfiet-geheime stukken, registers, chequeboeken, stempels,
ingetrokken paspoorten en pspoorten in bewerking, v/orden
big sluiting van het kantoor opgeborgen in stalen en houten
kateten en laden.

(c) Vervolgens worden alle sleutels opgehangen in een stalen
sleuteïkast met letterslot, waarvan de combinatie maandelijks
wordt gewijzigd. Van de combinatie wordt geen schriftelijke
notitie gemaakt.

(d) De kanslier doet op ongeregelde tijden, wanneer de anderen
naar huis zijn, de ronde om de afsluiting te controleren
en zich. ervan te overtuigen, dat op de tafels geen stukken
zijn blijven liggen. Zijn controle strekt zich uit tot alle
vertrekken, inclusief mijn bureau.

(e) Op een lijst is aangetekend, v/ie verantwoordelijk is voor
welke stempels.

(f) De kanslier bewaart Ie voorraad blanco paspoorten in de
brandkast, Hij noteert in een controleregiste r de nummers
van de paspoorten, die hij aan de hulpkrachten ter kanselarij
verstrekt (25 tegelijk). Waaneer een paspoort is ingevuld
en getekend, schrijft de kanselier de naam van de houder
naast het paspoortnummer in het contröleregister. Er mogen
dus in het contrSleregister geen nummers open blijven staan.
Verschreven paspoorten neemt de kanselier in. Deze boekt
hij eveneens in het. controleregister. (Door het open blijven
van de betrokken nummers in bedoeld register is dezer dagen
het ontbreken van de negen paspoorten ontdekt.)

Moelijkheden van techiiische aard hebben tot dusver

in de weg gestaan van een veilige afsluiting van (1) het oud-

archief en (2) 5? laden index-kaarten op de correspondentie.

Inmiddels is ook voor deze problemen een oplossing gevonden.

De nodige technische voorzieningen zijn besteld en zullen

spoedig zijn voltooid.

Een buitenstaander kan zich buiten kantoortijd geen

toegang verschaffen- Althans niet zonder inbrekerswerktuigen -

tot archieven, paspoorten en stempels. Hiermede is m.i. een

voldoende beveiliging, naar buiten bereikt, in aanmerking genomen,

dat deze consulaire post uiteraard weinig of geen geheimen bergt.

De paspoortfraude Lambregts was echter niet het werk

van een buitenstaander, doch een inside job, bijna zeker de

ontvreemding van de negen blanco paspoorten en het stempel even-

eens. Hierbij rijst thans de vraag^ of de inwendige beveiliging.

d.i. de beveiliging tegen kwaadwillige leden van het personeel»



wel voldoende is gewaarborgd. Ik zal trachten door analyse

het probleem eerst zo zuiver mogelijk te stellen, en dat te

b e an tv/o o r de n.

Als maatregelen van inwendige 'beveiliging golden in

November 19!?0 ten tijde van de paspoortaffaire Lambregts :

(g) De hulpkrachten -//aren 'beëdigd.

(h) Op de inlichtingen nopené de betrouwbaarheid van de hulp-
krachten, aan Hr.Ms. Ambassadeur te Brussel verstrekt
met mijn brief dd. 28 April 1949, No. D-230/817, is geen
commentaar ontvangen. Ik neem aan dat Zij, evenmin als
ik, hun betrouwbaarheid in twijfel trok. M. Pot was toen
nog niet in Antwerpen.

(i) Aan een paspoort werken tenminste twee personen : een
hulpkracht vult het 1$, en de kanseliefc tekent het na
verificatie van een vergelijking met de overgelegde stukken
(oud paspoort, bewijs van Nederlanderschap, bewijs van
burgertrouw, aanvraagformulier, dossier, opsporingsregister,
zwarte lijst, verklaring behoud Nederlanderschap, enz.)

(j) De Kanslier kan aan de hand van het controle regis ter na-
gaan, of de uitgegeven blanco paspoorten niet worden misbruikt
of ontvreemd.

(k) Het dagelijks inleveren van de stempels is een waarborg
tegen ontvreemding.

(1) Uit het register van kanselarijrechten moet blijken, dat
de verschuldigde rechten in de consulaatskas zijn gevloeid.

Bedert het ontdekken van de zaak Lambregts is de

inwendige beveiliging nog verbeterd door de volgende maatregelen:

(m) Aan een paspoort werken tenminste drie personen (een meer
dan vroeger) : (1) de hulpkracht, die de aanvrage ontvangt
en de aanvrager helpt bij het invullen, (2) de hulpkracht,
die het paspoort invult, en (3) de kanselier, die het pas-
poort tekent en het in het controle re gister inschrijft.

(n) De kanselier schrijft alle nummers van zijn voorraad blanco
paspoorten in het contróleregister, zodra hij een nieuwe
zending ontvangt (meestal 500 stuké), ge sft slechts tien
paspoorten te ge11jg uit, en vermeldt in het register de
naam van de hulpkracht, die de paspoorten ontvangt, en
tenslotte de datum van overhandiging.

Onder de indruk van de ontsteltenis, die het ont-

dekken van de vermissing van de negen paspoorten en het stempel

verwekte, heb ik de inwendige beveiliging thans als volgt

verscherpt :

(o) De kanslier geeft slechts één paspoort tegelijk uit.

(p) Het contrSleregister is uitgebreid met de volgende gegevens:
datum van de aanvrage, en datum van ondertekening van het
paspoort.



Ik geloof, dat hiermede het practische optimum van

inwendige beveiliging is bereikt. Men kan natuurlijk tot in

het oneindige doorgaan met het uitdenken van foefjes om de

inwendige vijand een slag voor te zijn. Absolute waarborg

tegen fraude door een lid van het pesoneel kam men evenwel

slechts benaderen, niet bereiken. Een geslepen fraudeur, die

uit hoofde van zijn dagelijkse bezigheid uiteraard met het

systeem vertrouwd is, kan altijd wel een gaatje vinden om door

te glippen. Het instellen van nog mser controles kan dan ook

naar mijn gevoelens geen nut opleveren, te minder daar elke

verdere maatregel het werk vertraagt en derhalve tijd en geld

kost. .

Waaneer ik deze beschouwing nu verder bepaal tot de

praktische teepassing van de reeds bestaande inwendige bevei-

ligihgsmiddelen, zonder aan nieuwe controles te denken, moet

ik toch constateren, da.t van deze bestaande middelen.tot dus-

ver niet altijd het grootst mogelijk profijt is getrokken.

Zo is de ontvreemding van de 9 paspoorten te laat omtdekt.

Indien de kanselier bij het uitgeven van een stel nieuw blanco

paspoorten onmiddelijk had nagegaan, wat met het vorig stel

v/as gebeurd, had hij de ontvreemding dadelijk kunnen vaststellen.

De stempels zijn wel elke avond opgeborgen, maar niet geteld.

Achteraf beschouwd zijn dit inderdaad tekortkomingen.

Wanneer men echter in aanmerking neemt, dat de beveiliging

steeds in de eerste plaats was gericht en bedoeld tegen buiten-

staanders en niet tegen frauderend personeel, dan is dit gebrek

aan waakzaamheid wel verklaarbaar. Nietemin is het - gelijk

thans duidelijk is gebleken - noodzakelijk met de bestaande

mÊddelen de controle zeer nauwgezet uit te voeren. Uwe

Excellentie zij ervan verzekerd, dat ik hierop zal toezien.

De Consul-Generaal

w.g.

D.G.E. Middelburg.



Kenmerk :Bir«/rtie Algemene Zaken/PP

aerwerp s ffcfeterling

Datum i 29 Kei 1951.

Nummer: 50402-4378 -S.
?oto 40694

Z E 3 R G S H B I M

Ten vervolge op en ter ampliatie van
mijn berichtgeving langa andere weg, heb ik
de eer hieronder te doen volgen wat aan feite-
lijke gegevens tot nog toe ten deze bekend is
geworden.

Mij bereikte van Harer Majesteits Geaant
te Tanger bericht, dat op 1 Februari 1951
daar ter plaatse met een gecharterd Belgisch
vliegtuig was aangekomen een persoon die ver-
moed werd Westerling te zijn, doch zich met
een in November 1950 te Antwerpen afgegeven
Nederlands paspoort legitimeerde als A.P.
Lambregts. In zijn gezelschap bevonden zich
personen, zich noemende Dirk van Donk en
Willem Herman Meindert Colson.

Einde Januari 1951 was Westerling, die
in het Opsporingsregister is gesignaleerd,
verlenging van zijn paspoort geweigerd»

Op vermoeden van paspoortfraude werd een
onderzoek ingesteld, daar de zich Lambregts
noemende persoon inderdaad met Westerling
identiek was o

Aan de Hoge Commissaris
van het Koninkrijk der Nederlanden
in Indonesië,
te
DJ A Z A H T A.

-Het-
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Het bleek dat zekere K. Pot, een
employé van het Consulaat-Generaal te
Antwerpen hcd gefraudeerd en Westerling
een van diens foto voorzien paspoort ten
neme van Lambregts had verschaft. Voorts
werden op gemeld Consulaat-Generaal nog 9
blanco paspoorten vernist. Ik moge verwij-
zen naar mijn schrijven van 8 Maart 19bl,
no. 24158-22S7 GS/461. Deze onmiddellijk
als zeer ernstig geziene aaak werd aan de
Justitie ter or.derzoek gegeven. Pot werd ont-
slagen. Getracht werd de genoemde Pot naar
Nederland te, doen komen, Vfaar hij zou worden
gearresteerd. Pot echter vluchtte en bleef
geruimen tijd onvindbaar. Middelerwijl ver-

^ y. liet '.Vesterling Tanger met onbekende bestem-
t • w* (f l
,\ t |aing, zijn huidige verblijfplaats is onbe-

kend.
Ten einde Pot, en eventuele medeplich-

j," t»/- jy-'n tigen, in handen te krijgen werd bij de
'^ f • ^
1 - jV- - "-- Belgische Justitie klacht tegen hem gedaan\"

vU ter zaka Van de verduistering der 9 blanco
paspoorten. Het werd juister geoordeeld de

C vervalsing van het aan 'vyesterllng in handen
gespeelde paspoort niet in deze klacht te be-
trekken, daar deze aangeJ^enheld beter bij de
Nederlandse Justitie zou kunnen worden be-
handeld dan bij de Belgische en te verwachten
was dat Pot wel ter beschikking der Nederland-
se autoriteiten zou worden gesteld.

De werkelijke Lanbregte bleek een Ant-
werps koopman te zijn, wiens naam slechts als
"cover" was gebruikt, maar die met de hele
affaire zelf niets uitstaande had.

De ware Van Donk, zich noemend recher-
cheur, is een zeer bedenkelijk personage,

-voor-
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voor de oorlog gemeenteveldwachter, In de

oorlog opgeklommen tot zekere functie in de

Staatspolitie, op grond van het Politie

Zuiveringsbesluit ontslagen uit de dienst en

vervolgens werkzaam bij een particuliere in-

lichtingendienst - welke reeds voordat deze

affaire begon te spelen werd opgerold en uit-

geschakeld.

Het bleek echter dat de werkelijke

Van Donk in de da^en waarom het hier ging niét

buiten Nederland was geweest, zodat een ander

zich. als hem moest hebben voorgedaan,

Colson nam eind 1946 dienst bij het KNIL;

per 1 November 1949 werd hij als korporaal MP

gedemobiliseérd, in Maart 1950 kwam hij naar

Nederland.

Dezer dagen is het de Belgische Justitie

gelukt Pot en de vermeende Van Donk - in

werkelijkheid de zeer ongunstige figuur P.M.E.

Sweerts, een Belg - te arresteren. Voor het

relaas hiervan moge ik U verwijzen naar mijn

U in copie toegezonden geheime brief aan de

Consul-Generaal te Antwerpen, no. 49223-4306 GS,

met de daartoe behorende bijlagen; hieruit

moge U blijken dat getracht'zal worden de uit-

levering van Pot te verkrijgen, opdat de ge-

hele zaak in Nederlandse handen wordt gebracht.

Harer Majesteits Ambassadeur te Brussel

rapporteerde naar aanleiding hiervan als

volgt:

" Deze arrestaties zijn vermoedelijk aan-

leiding geweest dat een zekere NiJkerk van de

Firma Hermans & NiJkerk te Brussel op deze

Ambassade is komen mededelen dat hij eind

April een vliegtuig ha* verkocht aan Sweerts

en Pot. Sweerts had bij die gelegenheid de bij-

naam de Bruyn gebruikt. In November Jl. had hij

nl. Pot ontmoet met wie hij sprak over zijn

-zaak-
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saak, «en sloperij van vliegtuigen en ander on-
bruikbaar materiaal. Hij had toen aan Pot -ied«-
gedeeld dat er slechts een vliegtuig bruikbaar
was, te menen een Lockheed. Nadien had hij
niets meer van Pot gehoord, tot de maand April
toen de Bruyn, alias Sweerts, met Pot kwam
spreken om genoemd vliegtuig te kopen. Na dit
bezoek is deze koop doorgegaan en het vlieg-
tuig werd overgeschreven op de naam van de Heer
Lefebvre, wisselagent, 11 rus Fossé aux Loupa,

(i te Brussel. Deze Lefebvre schijnt verder een
positie te hebben bij de Société" Générale. De
Heer -Nijkerk zeide dat hij van het begin af aan
een zeker wantrouwen had gekoesterd tegen
de Bruyn omdat deze met een typisch Vlaams
accent sprak en beweerde afkomstig te zijn uit
Maastricht hoewel hij de Limburgse tongval in
genen dele bleek te bezitten. De zaak was nog
verdachter geworden toen Nijkerk in een estami-
net in Schaerbeek een praatje aanknoopt» net
een onbekende die monteur bleek te zijn in
Meisbroek. Deze monteur deelde hem mede dat hij
voor de Bruyn, alias Sweerts, een vliegtuig
had opgelapt hetwelk juist het vliegtuig bleek
te zijn dat Nijkerk had verkocht. Dit vliegtoig
dat in zeer slechte staat verkeerd* en waaraan
Sweerts, volgens zijn zeggen aan Nijkerk}
Frs. 800.000,- had ten koste gelegd bleek
slechts voor ca. Frs. 10O.OOO te zijn gerepa-
reerd en mirabile dictu een luchtwaardigheids-
bewijs voor nul vlieguren verkregen te hebben.
De piloot voor het vliegtuig was een Nederlan-
der genaamd Nienhuis, die naar ik vernam even-
eens door de Belgen is gearresteerd doch kort
daarop wederom is los gelaten. Aanvankelijk
had Nienhuis met zijn vliegtuig 2 ton spring-
stoffen willen vervoeren, doch na de arrestatii
van Pot had hij hiervan afgezien. Zijn plan

-zou-



-5-

BOU zijn des morgens op 18 of 19 M«i *« ver-
trekken met gedoemd vliegtuig.

Aangezien het noch Voor Nederland nooh
voor België wenselijk is dat vliegtuigen ven de
Westerling-bende vrij over deze wereld zwalken er
tenslotte schade aanrichten, is dezerzijds het
Ministerie van Buitenlandse Zaken ingelicht dat
het Lockheed-vliegtuig GOUDS behorende aan de
Heer Lefebvre bestemd was de volgende dag of de
dag daarop het Belgische grondgebied te verlaten
vermoedelijk met bestemming Indonesië*!'

Ik teken hierbij aan, dat het daarbij over
een ander vliegtuig gaat dan d at waarmede
V/esterling zich naar "anger begaf, zijnde dit
laatste gecharterd van de Morton Air Service,
dragende de söinletters C/AMFT, terwijl de be-
stuurder was een captain Queen.

De heethoofden die moord op Sweerts be-
raamden, waren waarschijnlijk de bovengenoemde
Nienhuis en Colson.

Bij de arrestatie van Pot werd bevonden,
dat hij ook een monsterrol en enige monster-
boekjes had verduisterd. Bit zou kunnen wijzen

O op een voornemen aich per schip (Jacht) naar
elders te begeven; doch uitvoering ia daaraan
blijkbaar niet gegeven aangezien deze documenten

("] in blanco werden aangetroffen.
Het bovenvermelde wijst er wel op, dat de

groep '.Veaterling over aanzienlijke geldmiddelen
beschikt, die zij overigens niet plegen aan te
wenden voor de doeleinden waarvoor deze hen -
naar ik wel moet aannemen, in strijd met de
deviezenvoorschriften (hetgeen de Justitie wel
onderzoeken zal) - zijn verstrekt, doch veeleer
ten eigen profijte verbrasstn.

Ik acht het aannemelijk, al mis ik daarover
bewijzen, dat deze gelden voor een goed deel
bijeengekomen zijn uit acties als "Steunt Ambon"
en "Door de Sauwen Trouw", in welk geval zij

' -wel-
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«•1 besteed worden zeer in strijd met de bedoelin-
gen der min of meer argeloze gevers.

Het kan wenselijk zijn hierover eens iets
in de pers te doen verschijnen; deze toch heeft,
met de haar eigen speurzin, wel het een en ander
omtrent de dessous der affaire weten uit te vinden.
Zodanige publiciteit het ik tot nu toe weten tegen
te gaan. Zowel omdat het onderzoek door de Justitie
niet belemmerd moet norden, als omdat het mij
juister voorkomt, dat de Hl Regering van deze
zaken en d e Nederlandse reactie daarop niet voor
het eerst uit de pers, maar door O kennis draugt.

Er' bestaat ook een mogelijkheid van finan-
ciering van het geval door Belgen - al berust dit
nog slechts louter op gissing. Baron van Harinxma
noemde in dit verband de naam van de Baron de
Launoit, hoofddirecteur van de Banque de
Bruxelles en de Brufina. Dit laatste is merkwaar-
dig omdat deze bank en financieringscombinatie
belangen heeft op Sumatra's Oostkust door be-
middeling van de groep Hayot. Het is evenwel niet
ondenkbaar dat men door een scare in Indonesië,
wejke niet van lange duur kan zijn, op de beurs
apeculatie-winaten houpt te behalen.

Ook is in dit verband de aandacht gevallen
op de zeer gefortuneerde Belgische freule
Jacqueline Descamps, dochter van de oud-Ambassa-
deur Baron 3mile Descamps. Op haar schijnt
v/a sterling een diepe indruk gemaakt te hebben
en zij zou hem ook geholpen hebben bij zijn
vlucht uit België". Vast staat dat zij, uit Tanger,
na ïïesterlings aankomst aldaar, aan haar vader
telegrafeerde "Don't laugh. Pigeon staving
hotel. Love Jackie". Deze avontuurlijke jongedame
wordt te Brussel zeer gereserveerd beoordeeld en
op hare discretie valt niet te rekenen.

Het hierboven omtrent haar medegedeelde
is slechts tot Uw geheel persoonlijke informatie
bestemd.

-Voorts-
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Voorts valt mijn aandacht op de activiteit
van zekere B. Boelhouwer te ' s-Gravenhage t voor-
zitter van de "Nederlandse Volksunie". Omtrent
deze, van wie het mij bekend is dat meergemelde
Pot met hem in reletie stond, bevatte het dag-
tlad Trouw van 20 Februari Jl. het in bijlag»
dezes vermelde.

U^t Volkomen betrouwbare particuliere bron
vernam ik over deze persoon - die zich legiti-
meert met een door V/est erling op 31 Januari 19t>l -
dus daags voor zijn aankomst te Tanger - geteken-

\ de verklaring, welke hem aanstelt als vertrouwens-
man met wie alle op V/es t erling betrekking hebben-
de zaken moeten worden besproken en in overleg
met wie deae moeten worden geregeld _ dat hij het
volgende betoog-t:

" 1) Westerling vertoefde tot 22 Mei Jl.,
met medeweten der Fransen, in Marokko
er. zou zich op die dag begeven naar
een verblijfplaats die dicht bij Neder-
land

2) Gedurende de afgelopen maanden heeft
Westerling o. a., adviezen verleend aan

^ de Franse militaire autoriteiten betref-
fende de oorlogvoering in Indo-China,
welke adviezen voor 'de Fransen van

f ) eminent belang zouden zijn geweest en
waarop de Lattr» de Taasigny zijn stra-
tegie met succes heeft gebaseerd.

3 j Tengevolge van deze Franse contacten
zouden de Fransen bereid zijn Westerling
steun te verlenen bij zijn plannen ten
opzichte van Ambon. Zeer binnenkort
wordt verwacht, dat het. War Department -
te Washington eveneens iot--a< t on -Kan-— - '
Westerling in d\ verband zal overgaan.

4) Tengevolge van de manipulaties van
Sweerts in Belgii, die onder de schuil-
naam Van Donk ten opzicht* van

- -- -«•atarlins--
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'Jestarling is opgetreden,zijn de plannen

'.Vesteriïng zeer vertraagd en de gelden,
die ter beschikking stonden op fraudu-
leuse wijze te eigen bate aangewend. Deze
debacle, die door de Britten, voor wie
Sweerts volgens zegsman als agent optrad,
zou zijn geënsceneerd, is men te boven

gekomen en de arrangementen zijn thans zo
ver gevorderd, dat Westerling met de rea-
lisatie van zijn plannen zeer binnenkort
een aanvang zal maken.

ïïat ïïeaterling nastreeft is de stichting
van een onafhankelijke Republik Maluku
Selatan, waartoe de Ambonnezen zonder zijl
hulp niet in staat zouden zijn. Hij zoekt
daarbij, geheim, Nederlandse steun, welke
sou moeten bestaan in hulp bij de stich-

' ting van een geheime basis op N^euw-
Guinea, van waaaat zou kunnen worden ge-
opereerd en in eventuele materiele hulp
met wapens of geld. Zou daarop niet
wordan ingegaan dan zal na de stichting
der U.K.S. iedere verbinding met Neder-
land worden afgewezen en zou van deze
alleen nog maar een antivNederlandse pi/j.1-
tieke te wachten zijn".

Langs andere weg is U bekend gesteld, dat
Westerling bij bevinden in Nieuw-Guinea, dat hij
niet rechtmatig kan betreden, onmiddellijk zal
worden aangehouden.

3en figuur waarmede Pot eveneens contact had
ia Jhr. R. Groenin*r van Zoelen, een publicist
wiens- destructieve instelling des geestes reeds
lang bekend is. Deze vertoefde toen Westerling
zich daar nog bevond, geruime tijd in Brussel
in de rol van ghostwriter van diens mémoires.

Baron van Harinxma v'ernam dat het Indonesisch
Gezantschap te Brussel een particulier recherche-
bureau in de arm had genomen om Westerlings
gangen na te gaan. De Belgische dame die bovenver-
melde pennevrucnt overtikte zou een zeer groot
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bedrag gooden zijn indien zij het origineel
en de afschriften afgeven wou, doch zij weiger-
de dit te doen.

Baron van Hariruma vervolgt:
" Verder spreekt het wel haast van z elf

dat in de Nederlandse Kolonie te Brussel, onder
welke zich veel Oud-Indisch gasten bevinden, de
zaak \Vesterling een grote belangstelling genoot.
Zo is deze Ambassade er eerst na vrij veel
moeite in geslaagd te voorkomen dat Westerling

/~\ een lezing zou houden op de Hollandse Club. ^en
der meest actieve voormannen van Ambonezen en
'"esterling was de gepensionneerde Majoor de
Bruyn, zich meestal noemende Kolonel de Bruyn,
correspondent van het Algemeen Nederlands
Verbond hier ter stede, die zich soma heeft
onderscheiden door dwaze en domme artikelen in
het blad van bovengenoemde vereniging te schrij-
ven. Gedurende lange tijd heeft het personeel
van deze Ambassade dan ook gemeend dat de naam
de Bruyn, die zo nu en dan in verband met
'.Vesterling opdook, sloeg op genoemde Majoor.
Achteraf bleek deze de Bruyn de bovengenoemde

\^ Sweerts te zijn geweest, die heel wat gevaar-
lijker bleek dan het genoemde lid van de Neder-
landse Kolonie, die men niet'au sérieiuc hoefde

\_J te nemen i'

Uit het vorenstaande volgt dat van Neder-
landse zijde niet alleen de activiteiten van
Westerling en de personen die zich rond hem
bewegen, zo goed mogelijk worden gadegeslagen,
maar dat ook niets wordt nagelaten deze tegen
te gaan en voor zover ze crimineel karakter
dragen , tot vervolging over te gaan.

Gelijk ü reeds langs andere weg werd ver-
meld zal dit streven daadwerkelijk* kunnen
worden bevorderd door zo volledig nogelijke uit-
wisseling van gegevens. D kan derhalve, met de

' . -ene-
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en* vermelde uitzending, aan de Regering te
Uwent van het bovenstaande datgene mededelen wat
U nuttig dunkt. Van Haar kant moge de RI Regering
de gegevens verstrekken die tot een volstrekte
repressie van de hierboven ontvouwde, zeer scha-
delijke activiteiten, kunnen bijdragen.

Er kan een ogenblik komen, dat publicatie
van bepaalde gegevens nuttig zou zijn. San ge-
coördineerd optreden zou ik dan op prijs stellen;
de gevaarlijkheid van de tegenstander noopt hier
tot voorzichtigheid.
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Trouw

Westerling uit Tanger
vertrokken

Hij ton belangrijke documenten
bij zich hebben

(Van onze Rotte.-damse redactie)
Westerling, de ex-KWL-kapiteln

heeft Tanger weer verlaten. Dit deelde
gisteravond de heer B. Boelhouwer op

' een vergadering van de TTMerlandse
Volksunie in Schiedam mede. De heer
Boelhouwer wa* degene, die Westerling
bU rijn vlucht Uit Brussel, enige tijd ge.
leden, behulpzaam is geweest.
i Westerling is in het bezit vsn een kof.
1e<• vol documenten. Een dezer documen-
ten bevat een aantal richtlijnen, die vol-
gent de beer Boelhouwer door Moskou
aan Soekarno ter band siin gesteld. Vol*
gens deze richtlijnen heeft Soekarno. al-
weer voigens mededelingen van de heer
Beelhouw«r. gewerkt om 4e «acht in
Indonesië in handen te krijgen. Tot nu,
toe is het door het Kremlin uitgestippel-
de «chema nauwgezet gevolsjdT De beer

. Boeihouwter deelde mede, dat een ent*
slagen commissaris vaa politie in Brus-
sel bl) Westerling, tevergeefs getracht
ha 4 deze documenten te kopen. Men

VL=?-——beeft de ex<*KrfIL-kapltein een mlllioen•••——_Jie. . _ . . _ .lïi>ehe francs geboden. De
flvische politieman zou cehandeld

hebben In opdracht var. de Indonesische
regerine. De beer Boe'houwrr deelde
mede. dat de Sederlandsc rcacrirc vol.

op rte hoovt» w?« van 4r 'rrtoud
do-

te en
in de wereldprr*. On Irir w -.-r hoopt
nU ..het sew^ten v»n Ie n*r<-'-; Bakker
te •ehurtlen".

He'. <cW da' W«v>-'i!-: hr.on; ;e ver.
• dienen met het p-i'i:;rer«; \?r. -r.\\n m^
wo\res. zal voor ^rn bepaald Jo»! wor.
ditn besteed. In dit verbant herinnerde
>pr. aan Arnbon on Nieuw-Gumca.

Volgens Westerling zou Amhon ilfh-
seif kunnen bevrUden wanneer Neder.
land het tegemoet kwam met maritieme
hulp. «
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Z E S R G S H E I

Ten vervolge op en ter ampliatie van
mijn berichtgeving langs andere weg, heb ik
de eer hieronder te doen volgen wat aan feite-
lijke gegevens tot nog toe ten deze "bekend is
geworden.

Mij bereikte van Harer Majesteits G-ezant
te Tanger bericht, dat op 1 Februari 1951
daar ter plaatse met een gecharterd Belgisch
vliegtuig was aangekomen een persoon die ver-
moed werd Westerling te zijn, doch zich met
een in November 1950 te Antwerpen afgegeven
Nederlands paspoort legitimeerde als A.P.
Lambregts. In zijn gezelschap bevonden zich
personen, zich noemende Dirk van Donk en
Willem Herman Meindert Colson.

Einde Januari 1951 was Westerling, die
in het Opsporingsregister is gesignaleerd,
verlenging van zijn paspoort geweigerd.,

Op^ vermoeden van paspoortfraude werd een
onderzoek ingesteld, daar de zich Lambregts
noemende persoon inderdaad met Westerling
identiek was»

-Het-
Aan de Hoge Commissaris

van het Koninkrijk der Nederlanden
in Indonesië,
te

D J A K A R T A .
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Het bleek dat zekere M. Pot, een
employé van het Consulaat-Generaal te
Antwerpen had gefraudeerd en Westerling
een van diens foto voorzien paspoort ten
name van Lambregts had verschaft. Voorts
werden op gemeld Consulaat-Generaal nog 9
blanco paspoorten vermist. Ik moge verwij-
zen naar mijn schrijven van 8 Maart 1951,
no. 24158-2297 GS/461. Deze onmiddellijk
als zeer ernstig geziene zaak werd aan de
Justitie ter onderzoek gegeven. Pot werd ont-
slagen. Getracht werd de genoemde Pot naar
Nederland te, doen komen, Vmar hij zou worden
gearresteerd. Pot echter vluchtte en bleef
geruimen tijd onvindbaar. Middelerwijl ver-
liet Westerling Tanger met onbekende bestem-
ming, zijn huidige verblijfplaats is onbe-
^ kend.

f"4 /', Ten einde Pot, en eventuele medeplich-
* x-ïf"^

iĵ 'li tigen, in handen te krijgen werd bij de
Belgische Justitie klacht tegen hem gedaan
ter zake van de verduistering der 9 blanco
paspoorten. Het werd juister geoordeeld de
vervalsing van het aan Westerling in handen
gespeelde paspoort niet in deze klacht te be-
trekken, daar deze aangelegenheid beter bij de
Nederlandse Justitie zou kunnen worden be-
handeld dan bij de Belgische en te verwachten
was dat Pot wel ter beschikking der Nederland-
se autoriteiten zou worden gesteld.

De werkelijke Lambregts bleek een Ant-
werps koopman te zijn, wiens naam slechts als
"cover" was gebruikt, maar die met de hele

affaire zelf niets uitstaande had.
De ware Van Donk, zich noemend recher-

cheur, is een zeer bedenkelijk personage,

-voor-
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voor de oorlog gemeenteveldwachter, in de
oorlog opgeklommen tot zekere functie in de
Staatspolitie, op grond van het Politie
Zuiveringsbesluit ontslagen uit de dienst en

'" "vérvolgens werkzaam bij een particuliere in-
lichtingendienst - welke reeds voordat deze
affaire begon te spelen werd opgerold en uit-
geschakeld.

Het bleek echter dat de werkelijke
Van Donk in de dagen waarom het hier ging niet
buiten Nederland was geweest, zodat een ander
zich*, als hem moest hebben voorgedaan»

Colson nam eind 1946 dienst bij het KNIL;
per 1 November 1949 werd hij als korporaal MP
gedemobiliseérd, in Maart 1950 kwam hij naar
Nederland.

Dezer dagen is het de Belgische Justitie
gelukt Pot en de vermeende Van Donk - in
werkelijkheid de zeer ongunstige figuur P.M.E.
Sweerts, een Belg - te arresteren. Voor het
relaas hiervan moge ik U verwijzen naar mijn
U in copie toegezonden geheime brief aan de
Consul-Generaal te Antwerpen, no„ 49223-4306 GS,
met de daartoe behorende bijlagen; hieruit
moge U blijken dat getracht'z&l worden de uit-
levering van Pot te verkrijgen, opdat de ge-
hele zaak in Nederlandse handen wordt gebracht.

Harer Majesteits Ambassadeur te Brussel
rapporteerde naar aanleiding hiervan als
volgt:

" Deze arrestaties zijn vermoedelijk aan-
leiding geweest dat een zekere Nijkerk van de
Firma Hermans & Nijkerk te Brussel op deze
Ambassade is komen mededelen dat hij eind

April een vliegtuig haft verkocht aan Sweerts
en Pot. Sweerts had bij die gelegenheid de bij-

naam de Bruyn gebruikt. In November jl. had hij

nl. Pot ontmoet met wie hij sprak over zijn



-4-

zaak, een sloperij van vliegtuigen en ander on-
bruikbaar materiaal. Hij had toen aan Pot mede-
gedeeld dat er slechts een vliegtuig "bruikbaar
was, te menen een Lockheed. Nadien had hij
niets meer van Pot gehoord, tot de maand April
toen de Bruyn, alias Sweerts, met Pot kwam
spreken om genoemd vliegtuig te kopen. Na dit
bezoek is deze koop doorgegaan en het vlieg-
tuig werd overgeschreven op de naam van de Heer
Lefebvre, wisselagent, 11 rue Fossé aux Loups,
te Brussel. Deze Lefebvre schijnt verder een
positie te hebben bij de Société Générale. De
Heer -Nijkerk zeide dat hij van het begin af aan
een zeker wantrouwen had gekoesterd tegen
de Bruyn omdat deze met een typisch Vlaams
accent sprak 'én beweerde afkomstig te zijn uit
Maestricht hoewel hij de Limburgse tongval in
genen dele bleek te bezitten. De zaak was nog
verdachter geworden toen Nijkerk in een estami-

' net in Schaarbeek een praatje aanknoopte met
een onbekende die monteur bleek te zijn in
Helsbroek. Deze monteur deelde hem mede dat hij
.voor de Sruyn, alias Sweerts, een vliegtuig
had opgelapt hetwelk juist het vliegtuig bleek
te zijn dat Nijkerk had verkocht. Dit vliegtuig
dat in zeer slechte staat verkeerde en waaraan
Sweerts, volgens zijn zeggen aan Nijkerk}
Prs. 800.000,- had ten koste gelegd bleek
slechts voor ca. Frs. 100.000 te zijn gerepa-
reerd én mirabile dictu een luchtwaardigheids-
bewijs voor nul vlieguren verkregen te hebben.

De piloot voor het vliegtuig was een Nederlan-
der genaamd Nienhuis, die naar ik vernam even-
eens door de Belgen is gearresteerd doch kort
daarop wederom is los gelaten,. Aanvankelijk
had Nienhuis met zijn vliegtuig 2 ton spring-
stoffen willen vervoeren, doch na de arrestati*
van Pot had hij hiervan afgezien. Zijn plan

-zou-
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zou zijn des morgens op 18 of 19 Mei te ver-
trekken met genoemd vliegtuig.

Aangezien het noch voor Nederland noch
voor België wenselijk is dat vliegtuigen val de
Westerling-"bende vrij over deze wereld zwalken er
tenslotte schade aanrichten, is dezerzijds het
Ministerie van Buitenlandse Zaken ingelicht dat
het Lockheed-vliegtuig OOEDS behorende aan de
Heer Lefebvre bestemd was de volgende dag of de
dag daarop het Belgische grondgebied te verlaten
vermoedelijk met bestemming Indonesië"

Ik teken hierbij aan, dat het daarbij over
een ander vliegtuig gaat dan d at waarmede
Westerling zich naar Tanger begaf, zijnde dit
laatste gecharterd van de Morton Air Service,
dragende de se'inletters C/AMFT, terwijl de be-
stuurder was een captain Queen.

De heethoofden die moord op Sweerts be-
raamden, waren waarschijnlijk de bovengenoemde
Nienhuis en Colson.

Bij de arrestatie van Pot werd bevonden,
dat hij ook een monsterrol en enige monster-
boekjes had verduisterd. Dit zou kunnen wijzen
op een voornemen zich per schip (jacht) naar
elders te begeven; doch uitvoering ia daaraan
blijkbaar niet gegeven aangezien deze documenten
in blanco werden aangetroffen.

Het bovenvermelde wijst er wel op, dat de

groep Yvesterling over aanzienlijke geldmiddelen
beschikt, die zij overigens niet plegen aan te
wenden voor de doeleinden waarvoor deze hen -

naar ik wel moet aannemen, in strijd met de
deviezenvoorschriften .(hetgeen de Justitie wel

'"'onderzoeken zal) - zijn verstrekt, doch veeleer
ten eigen profijte verbrassen.

Ik acht het aannemelijk, al mis ik daarover
bewijzen, dat deae gelden voor een goed deel

bijeengekomen zijn uit acties als "Steunt Ambon"
en "Door de Eeuwen Trouw", in welk geval zij



wel "besteed worden zeer in strijd met de bedoelin-
gen der min of meer argeloze gevers.

Het kan wenselijk zijn hierover eens iets
in de pers te doen verschijnen; deze toch heeft,
met de haar eigen speurzin, wel het een en ander
omtrent de dessous der affaire weten uit te vinden.
Zodanige publiciteit heb ik tot nu toe weten tegen
te gaan. Zowel omdat het onderzoek door de Justitie
niet belemmerd moet worden, als omdat het mij
juister voorkomt, dat de EI Regering van deze
zaken en d e Nederlandse reactie daarop niet voor
het eerst uit de pers, maar door Ujkennis draagt.

Er' bestaat ook een mogelijkheid van finan-
ciering van het geval door Belgen - al berust dit
nog slechts louter op gissing. Baron van Harinxma
noemde in dit verband de naam van de Baron de
Launoit, hoofddirectaur van de Banque de
Bruxelles en de Brufiria. Dit laatste is merkwaar-
dig omdat deze bank en financieringscombinatie.
belangen heeft op Sumatra's Oostkust door be-
middeling van de groep Hay-ot. Het is evenwel niet
ondenkbaar dat men door een scare in Indonesië,
we}ke niet van lange duur kan zijn, op de beurs
speculatie-winsten hoopt te behalen,,

Ook is in dit verband de aandacht gevallen
op de zeer gefortuneerde Belgische freule
Jacqueline Descamps, dochter van de oud-Ambassa-
deur Baron Smile Descamps. Op haar schijnt

V/esterling een diepe indruk gemaakt te hebben
en zij zou hem ook geholpen hebben bij zijn
vlucht uit België, Vast staat dat zij, uit Tanger,
na Westerlings aankomst aldaar, aan haar vader
telegrafeerde "Don't laugh. Pigeon staying
hotel. Love Jackie". Deze avontuurlijke jongedame
wordt te Brussel zeer gereserveerd beoordeeld en
op hare discretie valt niet te rekenen.

Het hierboven omtrent haar medegedeelde
is slechts tot Uw geheel persoonlijke informatie
bestemd.

-Voorts-
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Voorts valt mijn aandacht op de activiteit
van zekere B. Boelhouwer te 's-G-ravenhage, voor-
zitter van de "Nederlandse Volksunie". Omtrent
deze, van wie het mij bekend ia dat meergemelde
Pot met hem in relatie stond, bevatte het dag-
blad Trouw van 20 Februari jl. het in bijlage
dezes vermelde.

U^t Volkomen betrouwbare particuliere bron
vernam ik over deze persoon - die zich legiti-

meert met een door Westerling op 31 Januari 1951 -
dus daags voor zijn aankomst te Tanger - geteken-
de verklaring, welke hem aanstelt als vertrouwens-
man met wie alle op \Vesterling betrekking hebben-
de zaken moeten worden besproken en' in overleg
met wie deze moeten worden geregeld _ dat hij het
volgende betoog-t:

11 1) Westerling vertoefde tot 22 Mei jl.,
met medeweten der Fransen, in Marokko
en zou zich op die dag begeven naar
een verblijfplaats die dicht bij Neder-
land ligt.

2) Gedurende de afgelopen maanden heeft
Westerling o.a., adviezen verleend aan
de Franse militaire autoriteiten betref-
fende de oorlogvoering in Indo-China,
welke adviezen voor 'de Fransen van

j eminent belang zouden zijn geweeat en
If waarop de Lattrc de Tassigny zijn stra-
I tegie met succes heeft gebaseerd.
F

3) Tengevolge van deze Franse contacten
zouden de Fransen bereid zijn Westerling
steun te verlenen bij zijn plannen ten
opzichte van jimbon. Zeer binnenkort

.,.•,.*"-•"•-"•"• ™"">«-̂ .
wordt verwacht, dat het/War DepartmentX

te Washington eveneens *$&r^ftviaaRi*3ia&^
Westerling in cfet verband zal overgaan.

4) Tengevolge van de manipulaties van

Sweerts in België, die onder de schuil-
naam Van Donk ten opzichte van



/x

-8-

'ifestK-ling is opgetreden,zijn de plannenden

\Yester3ing zeer vertraagd en de gelden,
die ter beschikking stonden op fraudu-
leuse wijze te eigen bate aangewend. Deze
debacle, die door de Britten, voor wie
Sweerts volgens zegsman als agent optrad,
zou zijn geënsceneerd, is men te boven
gekomen en de arrangementen zijn thans zo
ver gevorderd, d at West erling met de rea-
lisatie van zijn plannen zeer binnenkort
een aanvang zal maken.

>) ''.Vat Westerling nastreeft is de stichting
/van een onafhankelijke Republik Maluku

'l' Selatan, waartoe de Ambonnezen zonder zijl
hulp niet in staat zouden zijn. Hij zoekt
daarbij, geheim, Nederlandse steun, welke
zou moeten bestaan in hulp bij de stich-
ting van een geheime.basis op N^euw-

I G-uinea, van waamlt zou kunnen worden ge-
J opereerd en in eventuele materiële hulp
'i;

l met wapens of geld. Zou daarop niet
} worden ingegaan dan za}. na de stichting
\r R.M.S. iedere verbinding met Neder-

> land worden afgewezen en zou van deze
: alleen nog maar een anti-s-Nederlandse poli-
tieke te wachten zijn".

Langs andere weg is U bekend gesteld, dat
V/est erling bij bevinden in Nieuw-Guinea, dat hij
niet rechtmatig kan betreden, onmiddellijk aal-
worden aangehouden,

Sen figuur waarmede Pot eveneens contact had
is Jhr» R. Groeniné? van Zoelen, een publicist
wiens- 'destructieve instelling des geestes reeds
lang bekend is. Deze vertoefde toen Westerling
zich daar nog bevond, geruime tijd in Brussel
in de rol van ghostwriter van diens mémoires.

Baron van Harinxma vernam dat het Indonesisch
Gezantschap te Brussel een particulier recherche-
bureau in de arm had genomen om Westerlings
gangen na te gaan. De Belgische dame die bovenver-
melde nennevrucht overtikte zou een zeer groot
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bedrag geboden zijn indien sij het origineel
en de afschriften afgeven wou, doch zij weiger-
de dit te doen.

Baron van Harinxma vervolgt:
" Verder spreekt het wel haast van z elf

dat in de Nederlandse Kolonie te Brussel, onder
welke zich veel Oud-Indisch gasten bevinden, de
zaak Westerling een grote belangstelling genoot.
Zo is deze Ambassade er eerst na vrij veel
moeite in geslaagd te voorkomen dat Westerling
een lezing sou houden op de Hollandse Club. Een
der meest actieve voormannen van Ambonezen en
Westerling was de gepensionneerde Majoor de
Bruyn, zich meestal noemende Kolonel de Bruyn,
correspondent van het Algemeen Nederlands
Verbond hier ter stede, die zich soms heeft
onderscheiden door dwaze en domme artikelen in
het blad van bovengenoemde vereniging te schrij-
ven. Gedurende lange tijd heeft het personeel
van deze Ambassade dan ook gemeend dat de naam
de Bruyn, die zo nu en dan in verband met
Westerling opdook, sloeg op genoemde Majoor.
Achteraf bleek deze de Bruyn de bovengenoemde
Sweerts te zijn geweest, die heel wat gevaar-
lijker bleek dan het genoemde lid van de Neder-
landse Kolonie, die men niet'au sérieux hoefde
te nemen j'

Uit het vorenstaande volgt dat van Neder-
landse 'zijde «riet alleen de activiteiten van
Westerling en de personen die zich rond hem
bewegen, zo goed mogelijk worden gadegeslagen,
maar dat ook niets wordt nagelaten deze tegen
te gaan en voor zover ze crimineel karakter
dragen , tot vervolging over te gaan„

Gelijk U reeds langs andere weg werd ver-
meld zal dit streven daadwerkelijke kunnen
worden bevorderd door zo volledig mogelijke uit-
wisseling van gegevens. U kan derhalve, met de
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ene vermelde vŵ tB-eB-éittg, aan de Regering te
Uwent van het bovenstaande datgene mededelen wat
U nuttig dunkt. Van Haar kant moge de RI Regering
de gegevens verstrekken die tot een volstrekte
repressie van de hierboven ontvouwde, aeer scha-
delijke activiteiten, kunnen bijdragen.

Er kan een ogenblik komen, dat publicatie
van bepaalde gegevens nuttig zou zijn» Een ge-
coördineerd optreden zou ik dan op prijs stellen;
de gevaarlijkheid van de tegenstander noopt hier
tot voorzichtigheid0
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i

ar24 Maart 1951.-•"

9
Onderwerp:''Voortvluchtig Nederlander;

l* P ° T« te Antwerpen". -

Bij lagen : twee.- f ^

A A N : H.-B.V.D.-

V A N : W.-

Hierbij gaand heb ik de eer U te doen toe-
komen, een gestencild verzoek tot opsporing van de verblijf-

XI plaats van de voortvluchtige Nederlander: Meine POT, geboren
te 's-Gravenhage, 5.2.1923, gewezen bediende van het Consu-
laat-Generaal der Nederlanden te Antwerpen, uitgaande van de
Hoofd-Commissaris der Rechterlijke Politie te Antwerpen, be-
nevens een foto van betrokkene.

Beide stukken ontving ik - op mijn verzoek - van
"Rival" te Antwerpen.

Met betrekking tot deze aangelegenheid vernam ik
van "Rivalfl nog "vertrouwelijk", de volgende bijzonderheden:

"Korte tijd na het verschijnen van de berichten in de
pers, betreffende de plotselinge verdwijning uit België van

^/ | de Nederlandse Kapitein WESTERLING« kwam men op het Nederland-
se Consulaat-Generaal te Antwerpen tot de ontdekking, dat
daar een aantal blanco paspoorten en een stempel waren ver-
dwenen.

De Consul-Generaal, de Heer MIDDELBURG, stelde per-
soonlijk een onderzoek in, dat aanvankelijk geen enkel resul-
taat opleverde, daar men op niemand van zijn personeel enige
verdenking had.

De Heer MIDDELBURG berichtte echter bedoelde vermis-
sing aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Den Haag,
hetwelk opdracht gaf terzake een intensief politioneel onder-
zoek te doen instellen.

Met dit onderzoek werden belast de Rijks-rechercheur
D.J.J.VAN 't HOF te 's-Hertogenbosch en de Wachtmeester der
Rijkspolitie, behorende tot de Districts-recherche: D.W.H.
BAATEN, te Maastricht.-

Dit onderzoek - hetwelk met assistentie van de Rech-
terlijke Politie te Antwerpen plaats had - leidde tot de vast-
stelling, dat Kapitein WESTERLING de laatste tijd vóór zijn
vertrek uit Belgi£,verbleven had in pension "HERMAN", Een-
drachtstraat, 59 te Eisene (Brussel) en dat de Consulaat-be-
diende: Meine POT, meerdere malen aldaar besprekingen met Ka-
pitein WESTERLING had gevoerd.

Bovendien kwam vast te staan, dat Meine POT, ver-
scheidene telefoongesprekken vanuit Antwerpen met Kapitein
WESTERLING te Brmssel gevoerd had.

POT



- 2.-

POT bleef evenwel hardnekkig ontkennen, iets met de
verdwijning van blanco paspoorten en stempel te maken te heb-
ben en eveneens vorenvermeld contact, hetwelk hij met WESTER-
LING zou hebben gehad.

Op grond van de tegen POT gerezen verdenkingen, werd
deze vanwege het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Za-
ken, naar Den Haag ontboden.

Op Zaterdag, 17 Februari 1951» geleid^de Consul-
Generaal, de Heer MIDDELBURG, persoonlijk de Heer POT naar
het Centraal Station te Antwerpen, om zich te kunnen overtui-
gen, dat deze aan zijn opontbod gevolg gaf.

De Heer MIDDELBURG heeft POT tot in de - voor ver-
trek naar Nederland gereedstaande - trein vergezeld en daar
afscheid van hem genomen, waarna hij het vertrek van de trein
afwachtte*-

C De Heer POT kwam evenwel nimmer te Den Haag aan en
is sedertdien spoorloos.

Waaruit de gesignaleerde "valsheid in geschriften"
inzake het plegen waarvan POT eveneens wordt verdacht, be-
staat, wist "Rival" - die zelf niet bij het onderzoek is be-
trokken - mij niet mede te delen.

Volgens verdere mededeling van "Rival", bestaat er
een gegrond vermoeden, dat Kapitein WESTERLING zich in Tunis
of in Marokko bevindt. Hij zou een zes- of achttal Nederlan-
ders te zijner bescherming bij zich hebben en de verdwenen
blanco paspoorten zouden bestemd geweest zijn voor WESTERLING
en zijn beschermers.

Dit zijn echter vooralsnog maar vermoedens, die
mede gewekt zijn door de daaromtrent in omloop gebracht*ge-
ruchten.

Vermoed wordt eveneens, dat de voortvluchtige POT
, zich ook bij WESTERLING heeft weten te voegen.
^ Deze aangelegenheid is voor de buitenwereld zo lang

mogelijk geheim gehouden, doch in het Brusselse dagblad "Le
Soir" van Woensdag, 21 Maart j.l.zou die paspoorten-vermis-
sing en de daarmede in verband staande verdwijning van WESTER-
LING, in een artikel zijn behandeld.

Een exemplaar van genoemde courant bleek echter te
Antwerpen niet verkrijgbaar te zijn.

Volgens mededeling van "Rival" zou het vermoedelijk
in verband met genoemd dagblad-artike3\, dat hij in de na-
middag van Donderdag, 22 dezer, telefonisch bericht ontving
van de Heer MIDDELBURG, betreffende diens voornemen, om in
gezelschap van de Rijks-rechercheur VAN 't HOF en de Wacht-
meester BAATEN, bij hem (Rival) te komen, tot het houden van
een nadere bespreking over deze aangelegenheid.

Bedoelde bespreking op het bureau van "Rival" zou
plaats hebben Donderdagmiddag, 22 dezer, om 17.30 uur,-

Eventueel later te vernemen nadere vermeldenswaar-
dige bijzonderheden omtrent deze kwestie en/of het plaats ge-
had hebbend onderhoud met "Rival", zullen mede te Uwer kennis
worden gebracht".-
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Gelieve de verblyfplaats op te zoeken van de Nederlandse

onderdaan : P O T? Meine,geboren te 's Gravenhage op 5 Februari 1923,
gewezen bediende van het Consulaat Generaal der Nederlanden te Antwerpen,
thans voortvluchtig.

Hy is in het bezit van het Nederlands paspoort nr 654496,geldig
tot 3/3./1951 en afgeleverd te 's Gravenhage,alsook nog van een byzonder
Belgisch verblyfbewys van witte kleur,in 't Frans opgesteld en afgeleverd
door het Ministerie van Buitenlandse Zaken te Brussel.

Betrokkene wordt er van verdacht zich schuldig gemaakt te hebben
£• - . . .

/i Valsheid in geschriften en bovendien 9 Nederlandse blanco paspofftiten
,en een Stempel van het Consulaat Generaal der Nederlanden té Antwerpen ont
vreemd te hebben.

De nummers van de 9 verdwenen blanco paspoorten zyn de volgende:

953.750- 953.775- 953.002- 953.003» 953.016- 953.019- 953.820-953.335-
953.050.

Op de verdwenen stempel komt het Nederlandse rykswapen voor en de
vermelding:Consulaat Generaal der Nederlanden Antwerpen.

Zyn persoonsbeschryving en kleding zyn de volgende:ongeveer l,ÖOm
tenger postuur5donker kroeshaar met diepe inhammen;haviksneus;gaaf,maar
vals gebit;bruine ogen;Zuidelyk type.Verder vermo.edelyk gekleed met tweed-
regenjas of bruine canada-veinstjalpinomuts of slappe bruine hoed.

Hierby gevoegd een foto van POT ,Meine,hog^r nader vereenzelvigd,
r het ogenblik vermoedelyk zonder snor.

Gelieve in geval van ontdekking betrokkene niet te verontrusten,
maar onmiddellyk de Heer Hoo'fdcommissaris met Rechterlyke Opdrachten te
Antwerpen te verwittigen..

Antwerpen,den 6: Maart 1951.

De Hoofdcommissaris met Rechterlyke Opdrachten.

H. Derweduwen.
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Onderwerp:"Ex-Kapitein WESTERLING". -

Bij lagen : één.-

24- Maart 1951.-
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2 9 MRT 1951

C

A A N : H.-B.V.D.-
V A N : W.-

Onder verwijzing naar bijgaand rapport,
No:175-Geheim, d.d.24 Maart 1951, inzake "Voortvluchtig
Nederlander : M.POT, te Antwerpen" heb ik de eer ü hier-
bij nog aan te bieden, een opgeplakt artikel uit de "Gazet
van Limburg" te Maastricht, van 22 Maart 1951, betreffende
o.a.een interview afgenomen aan de ex-kapitein WESTERLING,
die - naar U uit de inhoud daarvan moge blijken - onder
de naam "LAMEREGTŜ , zich toen aou hebben bevonden in het
Atlas-gebergte in Fï-ans-Marokko. -

Bijgaand kranten-artikel kreeg ik pas
onder ogen, nadat vorengenoemd rapport,No:175» reeds was
getypt*-



Ex-kapitein Westerling meent;

„Mijn boek met memoires
wordt een best-seller"

Gevlucht naar het Atlas-gebergte?
TANGER. — Volgens Agence

Fance Presse verblijft de oud-ka-
pitein Westerling thans onder een
schuilnaam in het Atlasgebergte in
Frans-Marokko.

Op l Fetor. per particulier vlieg-
tuig geland op het vliegveld Roukhalf
te Tanger, is Westerling na een ver-
blijf in dé Internationale zone, weer
spoorloos verdwenen,

Vanaf 30 Jan., datum -waarop hu
uit Brussel verdween op reis naar
Lyon, vanwaar hjj zich met een zijner
vrienden aan boord van een Dako-
ta begaf was men z'n spoor kwijt. Wel
wist men dat zijn Chrysler enige
dagen later de Frans-Spaanse grens
was gepasseerd te Iran. Maar.,. Wes- ,
terling zat er niet in. Radio-Madnd
beeft trouwens later 'tegengesproken
dat Westerling in Spanje was gearres-
teerd.

Zelfs ta Tanger had de Servi-
vice de Sureté zich laten om de tuin
leiden want, Westerling noemde zich
daar Petrus Lambregts, van Neder-
landse nationaliteit, geboren 17 April
1906 te Breda. Hij was in hei bezit
van een paspoort afgegeven in Ant.
werpen, no. 953.899,

Zijn vriend WilJUam Colson ver-
Waarde geboren te zijn in Holafeden
24 December 1925 en werd evenmin
lastig gevallen in Tanger Hij heeft
Westerling dag en nacht vergezeld
en verbleef in hetzelfde hotel waar
Westerling zich bevond.

Toen een correspondent van eert
Frans blad per telefoon een Interview
vroeg aan de heer „Larnbregts" werd
aarzelend toestemming verleend.

EEN LEIDER
Alles, — aldus de correspondent In

sijm beschrijving van Westerling*? fi-
guur, wijst er op dat men te doen
heeft met een leider. Hu weet sym-
pathie te wekken.

„Ik heb hef; voornemen SB Tanger
een vliegtransportdienst op te richten,
zei Westerling;» Yvonne, mijn vrouw
heelt mü in Brussel verlaten en is
Maar Nederland teruggekeerd. De po-
litieke kwesties interesseren mij op
het ogenblik niet meer. We •zullen la-
ter zien. Op Ivet ogenblik heb ite het
te druk met mija particuliere zaken,
zoals het bijwerken «fijner mémoires
welke binnenkort zullen verschijnen,
eerst in het Engels en daarna in ver-
schillende vertalingen,

„BEST-SELLER".
Op een vraag antwoordde Wester-

ling: ,,Bc kan U geen thema opgeven
ivan de gedachten welke ik in dit boek
uitwerk, maar ik kan wel verklaren
clat het door zijn onthullingen een
„best-seller" zal worden. Op het ogen-
blik wil ik niets meer zeggen. Mijn
vijanden zijn talrijk en ik w«ns niets
liever dan dat de pers onkundig blijft
van mijn verblijf hier in' Tanger. Ove-
rigens na U zal ik geen journalist
ineer ontvangen. Voor het ogenblik
spreekt U met Petrus Lamibregts, in
't bezit van een geldig paspoort.

Intussen is de historie van het valse
paspoort al de ganse wereld rondge-
gaan en Westerling ontmaskerd.

De dag waarop Westerling er lucht
van, kreeg, gaf hij Colson opdracht
zijri koffers te pakken en betaalde de
hotelrekening. Vanaf dat ogenblik
•wisf Westerling alle onderzoek van
de'politie te ontwijken.

Westerling en Colson begaven
zich vermoedelijk naar de haven
van Tanger, waar men altijd wel ma-
trozen vindt om in ruil van enkele
duizenden pesetas iemand naar de
Middellandse of Adriatische zee mee
te nemen, daar in deze plaats de
smokkel van Amerikaanse sigaretten
een lucratief baantje is. Eenmaal daar
is het gemakkelijk voor een Wester-
ling om een geldig paspoort te krij-
gen m> naam vaa-IJiOroóo of Guilliano^

Nu hoort'men naet meer over 'WW»:'
terling spreken in Tang«r, Wat is-,wö
er komen doen? Dit 1.ebben velenJziüï
afgevraagd. Misschien vertrekt nu wel
naar de Molukken, waar men beweert
dat men hem nodig heeft?

BELEDIGING?
John Thiessen, de rnan die vorig

jaar naar Singapore vloog om Wester-
ling na diens arrestatie bij te staan,
heeft zijn raadsman — mr. A. Smlnk
in Den Haag — opdracht gegeven
Westerling en zijn vrouw te dagvaar-
den weger^-r'belediging.

Thiessen is van mening, dat een ar-
tikel in het dagblad „Trouw" van
2 October 1950 pertinente onjuisthe-
den bevat. In; dit artikel vertelde me-!
vrouw Westerling, dat zij te Singapo- i
re een kistje toet juwelen aan Thies- i
sen heeft gegeven, waarvan vier rin-
gen werden beleend. „De rest is ver-
dwenen", aldus mevr. Westerling. Zij
vertelde voorts, dat zij van Thiessen,
die geld van een inzamelingscomité
had ontvangen, eenmaal slechts l 325
heeft ontvangen en daarna niets meer

Een interview, dat mevr. Westerling
op 8 Februari 1950 verleende aan „De
Nieuwe Courant", bevatte — volgens
de mening van Thiessen — wederom
een aantal mededelingen, waarin sug-
gesties werden gedaan met het doel
het Nederlandse volk er van te over- ;
tuigen dat Thiessen verduistering zou
hebben gepleegd.

Thiessen heeft z«n raadsman ver-,
scheidene stukken van overtuiging!
overhandigd, waaruit zou blijken, dat
vele duizenden guldens aan de familie
Westerling ter hand zijn gesteld.

ue "GAZET VAE LIMBURG"

te Maastricht

van Donderdag, 22 Haart 1951,
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/V1 In aansluiting aam d. 2. schrijven, No: 175-

en No:178, d.d.24 Maart 1951» betreffende bovenvermeld onder-
werp, heb ik de eer U hierbij gaand te doen toekomen, een be-
richt uit de "Gazet van Antwerpen" van 2^ Maart 1951» mede op
Westerling betrekking hebbende, naar de inhoud waarvan ik U
moge verwijzen.-



Was Westerling te
Rijseï ?

Volgens sommige berichten, die
o.m. door de luehtvaartpolitie
zijn ingewonnen, zou Westerling

f over enkele tijd te Rijseï zijn ge-
f vreest.
'" "" Zoals een * maand geleden,
t kwam uit Brussel een Brits vlieg-
i tuig te Rijsel-Lesquin aan, om
, de douaneformaliteiten te vervul-
J'len. De fceijtgnning verklaarde
l voornemens "f^zijn, dadelijk naar
•Valeneftennes * Boor te vliegen,
'doch ii}gev01gE/,e«n geheimzinnig
'tf>evel feë^l^ftt' m~ beitianning plbt-
vselin& 4ïsfcel%",Bagen te* Rijseï te
Örfijveiï;: pet -vli,êgtuig. werd in een
ejpods geplaatst' -ep^eén drietal
'ÓageA, ̂ atej Jswamtle bemanning
lerüg,'- vei^éaélii van drie passa-
giers. 'Ee$Ti'iïfinër zou Westerling
die oncjer feen Valse naam reisde,
zijn gewfeatj

Hef vliegtuig is daarop gestart
met bestenpung naar Lyon, waar
het een- tüsseBfending zou doen.

De "GAZET YAH ANO?l¥ERPSK"
van Maandag, 26 Maart
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Wét TÜTGÉBOm

Ik f versoeken bij Sr; 11 te informeren w«tt
bökönd ia omtrent relaties die aoudan (hetob«B)

beataan tussen aa de gewesen ambtenaar v&n
het Nederlands© Ooneulaat-Ganeraal te

Voorts zullen all© inlichtinsen welke
kutmon verachaffeti betref f snde POT yd*» die
wordt vsn verduistering van een aantal blcinco
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/ j Ten vervolge op dezerzijdse rapporten,
No:259 en Uo:260, d.d.5 Mei 1951, betreffende bovenvermeld
onderwerp, moge ik U het volgende berichten:

Bij mijn bezoek aan het bureau van "Rival" te
Antwerpen, in de namiddag van Donderdag, 10 Mei j.l., bleek
mij, dat deze - in vereniging met de Rijksrechercheur D.C.
VAJf LMTE? uit Den Haag - druk bezig was met het onderizVek
contra Beine POT e.a., waardoor ik slechts in geringe mate
de geIegenhëid kreeg tot het vernemen van nadere bijzonder-
heden.

Volgens mededeling van "Rival", werd in de namid-
dag van Zaterdag, 5 Mei j.l. eerst gearresteerd, de - in
restaurant "Des Spofcts", van - en bewoond door de Nederland-
se ex-wielrenner Piet van Kempen,„aan de Boulevard Anvers
te Brussel vertoevende - Indonesiër : COLSOH, Hendrik Wil-
lem Meiadert, geb.te Klaten (Java) op 24.12.1925.-

Onmiddellijk daarna werd diezelfde namiddag - met
assistentie van de Rechterlijke Politie te Brussel - een
inval gedaan in een particuliere woning te Brussê f
volgens de verkregen inlichtingen - Meine POT eif SWEERTS
en pension zouden zijn.

Aldaar bleek inderdaad POT aanwezig te zijn, die
ter plaatse eveneens werd gearresteerd, terwijl een grote
hoeveelheid - bij huiszoeking in de door hem bewoonde kamer-
aangetroffen brieyen, schriftelijke bescheiden en een gela-
den automatisch pistool, werden inbeslaggenomen.

SWEERTS, wiens kamer in hetzelfde pension, naast
dii&xyan POT gelegen was, bleek daarin niet aanwezig te zijn.

Bij een verrichtte huiszoeking werden daarin ech-
ter ook een hoeveelheid brieven, drukwerken en allerlei cor-
respondentie, schriftelijke bescheiden, enz., aangetroffen,
welke eveneens werden inbeslaggenomen.

Volgens de door "Bival" verkregen inlichtingen,
zou SWEERTS die Zaterdagavond (5 Mei) aanwezig moeten zijn
op een - in een dorp gelegen in de Belgische provincie LIM-
BURG - te houden geheime bijeenkomst, in verband waarmede
"Rival1* zich - met enkele zijner Inspecteurs - per auto
naar bedoeld Limburgs dorp begaven.

m.
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Bij aankomst aldaar bleek, dat de aan die geheime
bijeenkomst deelgenomen hebbende personen, juist ongeveer
een kwartier tevoren, bedoeld dorp hadden verlaten. Bij die

1 bijeenkomst zouden ook enkele in Nederland wonende Nederlan-
ders aanwezig zijn geweest, wier namen evenwel niet zijn
bekend geworden.

In de nacht van Zaterdag op Zondag, 5 - op 6 Mei
j.l. per auto vanuit Limburg terugkerende te Brussel, werd
voor het hotel "Scheers", aan de Boulevard Adolf Max aldaar,
geparkeerd staande aangetroffen, de auto merk "Buiek", voor-
zien van de Belgische nummerplaat : 816.851.-

Bij een onmiddellijk daarop uitgevoerde inval in
dat hotel, werd SBTEERTS daar aangetroffen en onder hevig
protest 'gearresteerd.

C • In de auto bevond zich Sweerts* overjas, of regen-
jas, waarin een geladen automatisch pistool bleek geborgen
te zijn. Tevens bevond zich in die auto, een aan S8TEERTS
toebehorende aktetas, waarin een groot aantal brieven, druk-
werken, enz. geborgen bleken te zijn.

De auto, het pistool en de aktetas met inhoud, wer-
den inbeslaggenomen.

Torengenoemde drie gearresteerde personen zijn
overgebracht naar Antwerpen en ter fine van het door "Rival"
verder in te stellen onderzoek, ingesloten in de gevangenis
aan de Bagijnenstraat aldaar.

Op welke wijze de Rijksrechercheur VAN LENTE met
deze arrestaties in kennis is gesteld, is mij niet bekend
geworden.

Wel vernam ik, dat de Heer VAN LENTE zich in de
voormiddag van Woensdag, 9 Mei j.l. ten burele van "Eival11
heeft vervoegd, tot het instellen van een onderzoek contra:
Meine POT e.a. en - volgens verklaring van eerstgenoemde -
liet het zich j.l.Donderdagnamiddag aanzien, dat het wel
Vrijdagavond, 11 Mei, zou worden, alvorens dit zover gevor-
derd zou zijn, dat hij Antwerpen kon verlaten.

Volgens mededeling van de Heer VAN LENTE, is
SWEERTS in 194-7 in Nederland veroordeeld tot een gevangenis-
straf, wegens frauduleuze in- ef vervoer van valse identi-
teits-bewijzen, of althans daarvoor moetende dienen formu-
lieren. Onmiddellijk na de bevrijding zou SWKERTS voor de
Engelse Dienst hebben gewerkt en daarna nog enige tijd aan
het B. N. V. verbond en zijn geweest.

Ook deelde de Heer VAN LENTE mij nog mede, dat hem
gebleken was, dat SWEERTS destijds in verbinding stond met
de bekende Heer ELSINGA te Rotterdam, in wiens woning hij
(Sweerts) wel eens zou hebben gelogeerd.

Ik meen te mogen veronderstellen, dat de antece-
denten van SWE1RTS bij U genoegzaam bekend zijn.

Met

l
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Met de vermelding van het vorenstaande bedoeld ik
slechts erop te wijzen, dat deze mededelingen omtrent
SWEERTS door de Heer VAÏf LENTE ook aan "Rival" zijn gedaan,

Deze laatste verzocht mij op zijn beurt, deze aan-
gelegenheid met U te bespreken en daarbij te bevorderen,
dat hij (Rival) op "vertrouwelijke wijze" in het bezit wor-
de gesteld van de bij ons in het "dossier-Sweerts" berusten-
de gegevens, betreffende diens antecedenten en eventuele
bijzonderheden, welke in verband met het thans tegen SWEERÏS
in te stellen onderzoek nuttig kunnen worden geacht.

Ik moge U adviseren, wel te willen overwegen, in
hoeverre aan deze wens van "Rival" kan worden tegemoet ge-
komen.

Haar de Heer VAN LENTE mij - desgevraagd - mede-
deelde, zal hij zeer waarschijnlijk op a.s.Dinsdag, 15 Mei,
de terzake dit onderzoek op te maken processen-verbaal en
eventuele rapporten gereed hebben en dan onmiddellijk bij
de Heer P.G.te Den Haag indienen".-

C
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/ In aansluiting aan dezerzijds schrijven,
No:2?4, d.d. 12 Mei 1951, "betreffende bovenvermeld onder-
werp, moge ik ü het volgende berichten:

"In de namiddag van Donderdag, l? Mei 1951, een
hernieuwd bezoek brengende aan het bureau van "Rival" te
Antwerpen, bleek dez© voor een spoedaangelegenheid afwezig
te zijn en die namiddag daar ook niet terug te keren.

De Inspecteur BEIERS, die wel aanwezig was, had
echter niet de beschikking over de terzake opgemaakte pro-
cessen-verbaal en rapporten en verklaarde mij - desge-
vraagd - daaromtrent geen nadere inlichtingen te kunnen
verstrekken.

Echter vernam ik van hem aog, dat de in mijn
vorenaangehaald schrijven van 12„Mei j.1.genoemde - te
Brussel gearresteerde - Indonesiër : COLSON, Hendrik Wil-
lem Meindert, geb.te Klaten (Java) op 24.12.1925, woon-
achtig is te BAAHEU "Huize Groeneveld", Amsterdamsestraat-
weg,ïk>ï27.-

Yolgens mededeling van BEIERS, was deze COLSON,
tijdens zijn arrestatie in het restaurant van Piet van
Kempen te Brussel, in het bezit van een revolver, op grond
waarvan hij door de Brusselse Rechterlijke Politie werd
aangehouden en aldaar in de gevangenis werd ingesloten.

Yoor zover BRIERS bekend, heeft COLSON met de
"zaak-Sweerts-Pot" niets uit te staan, omwelke reden hij
dan ook niet naar de gevangenis te Antwerpen werd overge-
bracht.

Zeer vermoedelijk zal hij - wegens ongeoorloofde
"Wapendracht" - tot een korte gevangenisstraf worden ver-
oordeeld en daarna als ongewenste vreemdeling naar Neder-
land worden uitgeleid. BRIEES acht het zelfs niet uitge-
sloten, dat zulks thans reeds is geschied.

Toorts vernam ik nog van BEIERS, dat bij de ar-
restatie van SWEERTS, in de nacht van 5- op 6 Mei $:.l.te
Brussel in hotal "Scheers", zich in diens gezelschap be-
vond, de Nederlander ï IHSNHTJIS, Harke, geboren te Voor-
burĝ , de 19.9.1908, koopman en assuraoTeur, wonende te

IQVEN. Rodenbachlaan,No;ll.-

Deze
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Deze HIENHUIS is toen eveneens gearresteerd en
later met SWEERTS en POT, naar de gevangenis te Antwerpen
overgebracht.

Alhoewel is komen vast te staan, dat ÏÏIEEÏÏÜIS deel
uitmaakt van de "groep-Sweerts", is bij onderzoek̂ ten aan-
zien van hem niet gebleken, dat hij zich in België aan enig
strafbaar feit heeft schuldig gemaakt.

Op grond van deze bevindingen, is HIEÏÏHÜIS dan
ook op Dinsdag, 15 dezer, uit zijn gevangenschap ontslagen
en in de gelegenheid gesteld, zonder uitleiding^België te
verlaten en naar Kederland terug te keren.

Inzake het door "Rival" op 10 Hei 3.1.aan mij ge-
daan verzoek, betreffende het bevorderen dat hem gegevens

f" geworden uit het bij ons berustende "dossier-Sweerts" om-
trent diens antecedenten, heb ik ten burele van "Eival"
een briefje achter gelaten, vermeldende, dat hij daartoe
een schriftelijk verzoek dient te richten aan de Heer P.G.
te Den Haag, via de Procureur des Konings te Antwerpen.

Volgend bezoek aan "Rival" is bepaald op Donder-
dag, 24 Mei a.s., waarbij ik bij BEIKES erop heb aangedron-
gen te bevorderen, dat hij (Eival) dan aanwezig is".-

C
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Ten vervolge op dezerzijds schrijven,No:284,
d.d.18 Mei 1951, betreffende bovenvermeld onderwerp, moge ik
U het volgende berichten:

Bij het onderhoud, hetwelk ik in de namiddag van
Donderdag, 24 dezer, met "Rival" te Antwerpen had, inzake
de bekende aangelegenheid, deelde deze mij - desgevraagd -
het volgende mede: <

Bij het door hem in samenwerking met de Rijksrecher-
cheur VAN LENTE ingestelde onderzoek, met name uit de ver-
horen van - en de daarbij afgelegde verklaringen door de ge-
arresteerden SWEERTS, POT. CQLSON* NIENHUIS, zijn op duide-
lijke wijze aan de oppervlakte gekomen, niet alleen de zeer
schrille tegenstellingen welke bestaan tussen de Nederlandse,
Regering en de bevolking van de Zuid-Molukken, maar tevens,
ook de ernstige verwijten van de zijde der thans voor die
bevolking optredende in Nederland en elders verblijvende
personen, aan het adres van de Nederlandse Regering.

Deze aangelegenheid wordt echter door de Procureur
des Konings te Antwerpen beschouwd als een zuiver interne
Nederlandse zaak, op grond waarvan deze geheel buiten het
tegen SWEERTS en POT aanhangig gemaakte rechtsgeding wordt
gelaten.

Tegen POT is proces-verbaal opgemaakt wegens dief-
stal van 9 stuks blanco paspoorten, valsheid in geschrifte
en verboden wapendracht.

In afwachting van diens berechting door de Recht-
bank te Antwerpen - welke binnen 14 dagen wordt verwacht -
[blijft POT opgesloten in de gevangenis aan de Bagij nenstraat
te Antwerpen.

SWEERTS is in verband met de tegen hem bij verstek
uitgesproken doodstraf, waartegen hij inmiddels verzet heeft
aangetekend, naar de gevangenis te LUIK overgebracht. Tegen
hem wordt bovendien een strafvervolging ingesteld wegens
}valse naam - en verboden wapendracht.

Als verdediger van POT en NIENHUIS treedt op de
Antwerpse - zeer invloedrijke - advocaat, genaamd STILLER.

Deze heeft terzake een onderhoud gehad met de Pro-
cureur des Konings g te Antwerpen, waarbij hij er deze op
heeft gewezen, dat hij alles op alles zal zetten om te voor-

komen

l
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komen, dat de gegevens van politieke aard, welke bij het
i onderzoek aan het licht zijn getreden, aan de Nederlandse
l instanties worden doorgegeven.

De Procureur des Konings heeft "Rival" hiermede in
kennis gesteld en opgedragen, met het eventueel doorgeven
aan Nederlandse instanties van gegevens van politieke aard,
in ieder geval te wachten, tot na de behandeling der straf-
rechterlijke zaken contra POT en SWEERTS.

Op grond van deze opdracht, verklaarde "Rival" in
de onmogelijkheid te verkeren, mij nadere gegevens uit de
door SWEERTS, NZENHUIS en POT afgelegde verklaringen te ver-
strekken.

Zodra de strafrechterlijke zaak contra POT haar
beslag heeft gekregen, is "Rival" voornemens, daaromtrent
opnieuw overleg te plegen met de Procureur des Konings.

Alhoewel de Rijksrechercheur VAN LEUTE bij de ver-
< horen van SWEERTS, POT en NIENEUIS tegenwoordig is geweest

en deze mede heeft geleid, meent "Rival", dat deze daarom-
trent slechts korte aantekeningen heeft gemaakt, in verband
waarmede hij vermoedt, dat VAN LENTE geen uitvoerig rapport
over een en ander heeft samengesteld.

Dit is evenwel slechts een persoonlijke mening van
"Rival" waaromtrent hij geen zekerheid heeft.

Anderzijds verklaarde "Rival" zich te kunnen voor-
stellen, dat de P.G.te Den Haag er bezwaar tegen heeft, om
de gegevens van politieke aard aan de B.V.D.door te geven,
omdat daardoor de mogelijkheid wordt geschapen, dat deze on-

-A der de ogen komen van de Nederlandse Minister-President. »
Waar vooral de Partij van de Arbeid in die verkla-

ringen van de verdachten, in ernstige mate wordt becriti-
seerd, in 't bijzonder inzake het regerings-beleid ten aan-
zien van Nederlands-Indië, meent "Rival", dat de P.G.te Den
Haag, wellicht in 'selands belang, termen aanwezig acht, die
stukken onder zich te houden.

Ook dit is echter slechts een persoonlijke ziens-
wijze van "Rival".-

Na deze uiteenzettingen van "Rival" informeerde ik,
of hij reeds een aanvraag had ingezonden, gsc ter bekoming
van gegevens uit het bij ons berustende dossier-Sweerts, om-
trent diens antecedenten.

Hierop deelde hij mij mede, dat ingevolge het ge-
pleegde overleg met de Procureur des Konings, besloten was
een dergelijke aanvraag niet in te dienen, omdat men in Bel-
gië' de uit de "zaak-Sweerts" voortvloeiende Nederlandse bin-
nenlandse politieke aangelegenheid, geheel buiten het geding
wenst te laten.

Op mijn herhaald verzoek tot het ontvangen van
enige gegevens betreffende de door hem in de kamers van
POT en SWEBRTS te Brussel gevonden en inbe slaggenome n brie-
ven, schriftelijke bescheiden, enz. weigerde "Rival" in te
gaan.

Hadat
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Nadat ik hem had medegedeeld, speciaal daarvoor
naar kern te zijn. gekomen en toch bezwaarlijk met lege han-
den te kunnen terugkeren, overhandigde hij mij een exem-
plaar van een brochure, getiteld "MEHA MOERIA" en een exem-
plaar van een boekwerkje, getiteld "DE ZÏÏID-MOLUKKEN", "bei-
de uitgaven van de stichting "DOOR DE EKUfjfiN TROUW" te Eind-
hoven. —
~ Beide exemplaren gelieve U hierbijgaand aan te
treffen.

Daarna stelde "Rival" mij nog terhand een viertal
exemplaren van een soort strooibiljet, hetwelk volgens zijn
verklaring bestemd zou zijn geweest, om onder de bewoners
van de Zuid-Molukken te worden verspreid, waaronder de na-
men gedrukt zijn vant P.W.LOKOLLO en JE.A.LEBELAUW, welke
biljetten mede hierbij worden gevoegd, Terwijl ik daarbij
ook nog van hem ontving, een tweetal speldjes, in een enve-
loppe verpakt, eveneens hierbij gaande.

Volgens mededeling van "Rival", werden van bij-
gaande brochure, boekwerkje, strooibiljetten en speldjes,
enige duizendtallen van elk, in de kamers van SWEERTS en
POüP^te Brussel, gevonden en inbeslaggenomen.

Als kopstukken van de organisatie rond WESTERLING,
/ noemde "Rival" ter loops tijdens het gesprek, de volgende

j namenj LOKOLLO te Den Haag. DE VRIES te Huenen bij Eindhoven
\n DE BRlteN, een Nederlander, wonende te Brussel.
V """"""" ——"——

Als plaats van samenkomst, waar verschillende le-
den dier organisatie de laatste tijd in 't geheim besprekin-
gen hielden, noemde "Rival", de Belgische gemeente HECHTEL.
gelegen in de Belgische provincie Limburg, aan de grote ver-
keersweg EINDHOVEN - HASSELT, op circa 15 Z.M.ten Zuiden
van de Belgisch-Hederlandse grens. —-

Ingevolge de met "Rival" gemaakte afspraak, zal
ik hem op Donderdag, 7 Juni a. s.wed erom bezoeken, bij welke
gelegenheid, d.z.zal worden getracht meer bijzonderheden
te vernemen'.*.-
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Op verzoek van Majoor Van HEECKEREïI is er op
30 Mei 1951 een bijeenkomst gehouden met Majoor Van REEDE,
Majoor v.AMEIDE v. DUYM en mij over de inbeslag genomen
stukken "bij de arrestatie van SWEERTS door de Belgische Po-
litie.

Majoor Van H3ECKÏÏREN was opgebeld door Mr FOGK
en had medegedeeld, dat bedoelde stukken van compromitte-
rende inhoud waren voor hoge regeringspersonen, weshalve ver-
zocht werd te pogen om deze stukken in handen te krijgen.

Het bericht van Mr POOK klopt met het rapport
van W. van 25 Mei 1951.

Mijnerzijds is toegezegd om via.de PG- Den Haag
te proberen althans de inhoud der stukken te vernemen. Im-
mers de Rijksrechercheur Van LENTE heeft samengewerkt met
de Belgische Politie inzake de verduistering van blanco pas-
poorten door Meine POT, en weet dus ook wat er in de stuk-
ken staat inbeslaggenomen op SWEERTS. KA. achtte deze manier
van werken te prefereren boven de poging via KA-RA.

Met Mr v. GILSE deze zaak besproken. Hij deelde
mede, dat Justitie (Mr HOGMRATH) hem had opgebeld over de-
ze zaak met de mededeling, dat Buitenlandse Zaken belang-
stelling had. Waarop deze belangstelling precies gericht
was werd niet duidelijk.

Mr v. GILSE zegde toe met Van LENTE te zullen
spreken over de mogelijkheden, die er mochten zijn. Hij zal
hierover berichten.

Vervolgens contact opgenomen met Mr de KANTER
van Buitenlandse Zaken. Deze deelde mede, dat Buitenlandse
Zaken grote belangstelling had voor de WESTERLING-affaire
en daar ook midden in zat en bijgevolg ook voor SWEERTS in-
teresse had, maar dat het contact met Justitie alleen ten
doel had om de uitlevering van Meine POT te effectueren.
Zulks is verzocht door de Belgische Regering via Hr.Ms.Ge-
zant omdat POT over compromitterende gegevens zou beschik-
ken betreffende Belgische Regeringspersonen.

Des avonds is KA van het vorenstaande telefo-
nisch op de hoogte gebracht.

Op 31 Mei 1951 heeft Mr FOCK telefonisch medege-
deeld, dat het de wens van de Regering was, dat alle moeite
zou worden gedaan om de stukken van SWEERTS in handen te
krijgen.

Ik heb Mr FOCK gevraagd of dit verzoek nog of-
ficieel via het Ministerie zou binnenkomen, Mr FOCK verklaar-
de zich hiertoe bereid, doch vroeg of ik er "op stond" dat
zulks geschiedde. Mijn antwoord was dat zijn verzoek mij vol-
doende was en dat ik het als officieel gedaan zou beschouwen.

Mr FOCK verzocht de uiterste voorzichtigheid met
de eventueel te verkrijgen stukken en onmiddellijk contact
met hem. Geantwoord is dat hij er uiteraard dan van zou ho-
ren.

HG, 31/5-51



N O T a

( ., Betr.: bespreking met PG Van GILSE
op Vrijdag 1/6-51

PG zal met Van LENTE bespreken wat de
mogelijkheden zijn om te komen tot een nader onderzoek
m.b.t, de "stukken van SWEERTS".

PG zal nader berichten of Van LENTE
gaan zal of niet.

Mr v. GILSE gaf duidelijk blijk, dat
hij het "deviezenverhaal" niet geloofde, (evenmin als

HO).

HO, 2/6-51



N O T A

AAN: CAW/I

VAN: GAW/II

T~

s'

,B. deelde mij heden mede, dat hij gesproken heeft
de redacteur van "Trouw", HOEK, die had medegedeeld

ever veel inlichtingen te beschikken over SJTBERTS en diens
betrekkingen tot de "Stichting door de Eeuwen Trouw".

Sweerts zou van deze stichting ca. een halfjoajlliogn
gulden hebben gekregen om wapens te kopen~Tïen TïëTïöe:vë̂ van
de Republiek der Zuid Molukken. Er zouden inderdaad in Enge-
land wapens zijn aangekocht, maar het zou niet mogelijk zijn
om deze uit te voeren. Sweerts zou slechts 70 mille gebruikt
hebben voor het doel waarvoor de Stichting de gelden beschik-
baar had gesteld en de rest in zijn zak gestoken hebben. De
Stichting die hier de lucht van kreeg zou toen twee "groene
baretten" naar België hebben gezonden om bij Sweerts te in-
formeren waar het geld gebleven was.

De heer Hoek zou nog veel meer over deze aangelegen-
heid kunnen vertellen volgens S.B.

De A.R.-Partij en "Trouw" zouden zich geheel van de
Ambonnese kwestie willen losmaken en binnenkort zouden in
genoemd dagblad onthullingen komen waarin belicht wordt in
welk vaarwater de "Stichting door de Eeuwen Trouw" terecht
is gekomen.

De Chef van de ID Den Haag vestigde vandaag ook mijn
aandacht op de zaak-Sweerts en deed de suggestie, dat de
B.V.D. bij de P.G. te 's-Gravenhage zou vragen om inzage te
mogen hebben van de stukken.

CAW/II, 29-5-1951.

^y^-^ ^-^ ̂
£- sé^
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Be t r.» B* J* ROHKEH en
3»jU HOEYEH

Mi t e d» 20 heb lic da eer UEdelÖrootaahtba-
r» nat volgende -U» berichten.

In da naoht van l? op 18 April j. l» te
omstreeks 0*45 uur, heeft op d* Kachels* Steenweg - hoek
Belgenlel te Antwerpen ««a aanrijding plaats gehad tus-
sen een Belgische militaire auto, bestuurd door ««EI Bel-
gisoh offiolar en een doakerblemw- of awartkleurlge luxe
auto» asrk "Buick" voorzien van de Belgische munnerplaat:
816.851.

B14 deee aaarl^dlag liepen beide imgana
v «ohade op* sodat ran de ai J de der Antwerpse stedelijke
.--' rerkeera-politie terwüc» een onderzoek op de plaats -van

de aanrijding werd ingesteld.
B» bestuurder v«n de "Baiok% die blijk-

baar de ooraaak iran d» aanrijding was geweest» gaf aan
do onderzoakende politie-ajabtenaren op te si jn

BOSEBH, Benri Josepn, geboren t* Maas-
tricht, op 25/5-1912, Hederlander, van beroep Soheepsaa-
kelaart wonende ie Rotterdam» Sofaiekade Eo. 100.

l«a«l géxioeade WSSS& «a» la d» door 4e-
SM bewtuurde "Buiok" geawten een vrouw, die opgaf genaaad
te zijns

HQE7EH, Siaronie Marl*» geboren te Leuth,
op 28/9*1921» Hederlandse, zonder beroep» wonende te tl»
t recht, Prof. Van Bemaelenlaan lo* 53*

Bedoelde H05KSH verkla.xrde aan» d* Antwerp-
se ̂ politie dat de door nea bestuurde emto "^alok" Ho,
816.851» eigendoai «me Tem de heer BE|g£, anbtenaar van.
het Conaulas*-0eneraal der Hederlanden te Antwerpen, wo-
nando te Antwerpen» Tan Sohooabekestraat 24*

Het autonaaaor 816.851 l» op 19/2-1951 ter
Provinciale Griffie t» Antwerpen afgegeven aan POT, «eine,
geboren te * a-Gravenhage, 5/2-1923, wonende te Antwerpen,
Van Sohoonbakestraat 24.

Do hogorgenosade VTOTB» Slaonie Maria Hsle—
21» HOSVEH blijkt aan het opgegeven adres te wonen. 21 j
zou gehuwd zijn a*t 3W2ERTS, Pierre Marie Er nest, Belg,
geboren 27/12-1918 t* St. Josse ten Hoode (Belgil), die
in Belgitt ter dood veroordeeld «on aijn. >^

HOffKEH v* d. la noch te Hotterda» noch te
Eaastrioht bekend, sodat aam da mogelijkheid aoet «o reen
gedacht, dat da aieh ROHKEH genoeod hebbende parsoom in
het baadt la van een der door POT op bat Sederlands Con-
sulaat-Generaal t* Antwerpen ontvreemde blanco paspoorten,
dat dan valselijk aou zijn ingevuld.

Boor da Antwerpee Terke«rspolitie ia des-
tijds niet gecontroleerd of de door ROKKSS en HDEVM bij



d* aanrijding verstrekt» gegevens betreffende hun iden-
titeit «et Iran paapoort IA overeenst«»iiii£ waren*

In deae «oet ook worden gedacht aan d*
Mogelijkheid, dat b«i4» pttraonan via POf in relatie hab-
b«n geataan »»t de t>«k«ad* WESTSRLIïïG.

Moohton bij het onderzwsk inzake POf door
UBd«10rootachtbare ialiohtiagen worden verkregen walke
roor mijn. Dieaat van balaag Jconnan üijn. dan aal ik gaar*»
n« daai'Ejade in kerinla worden ge at el d*

HET BOOFD YMT V& BISM3T,
Sarnema de«öï

r'
\* SdelOrootAohtbare Heer

Mr D. J. Tatri 0113»,
fgd Directeur

van Polltia bij het Goraohtahof
te * a-g K A T l H H A g B



No: 247.- DIEMSTGEHEilM."

Onderwerp;"Voortvluchtige Nederlander;
M* P Q T» te Antwerpen".-

A A H ; H.B.-
V A N : W.-

i
Met verwijzing naar d.z. schrijven, Ho: 175,

d. d. 24 Maart 1951» betreffende bovenvermeld onderwerp, moge
ik U berichten, dat ik gisteren - 26 dezer - van "Rival"
te Antwerpen, het volgende vernam;

V.
*v
s\j

l

de nacht van 17- op 18 April j.l.te omstreeks
0.45 uur p heeft op de Mechelse Steenweg - hoek Belgenlei
te Antwerpen een aanrijding plaats gehad tussen een Belgi-
sche militaire auto, bestuurd door een Belgisch officier
en een donkerblauw- of zwartkleurige luxe auto, merk "Buick"
voorzien van de Belgische nummerplaat; 816*851. -7

deze aanrijding liepen beide wagens schade op,
zodat van de zijde der Antwerpse stedelijke verkeers-politie
terzake een onderzoek op de plaats van de aanrijding werd
ingesteld.

De bestuurder van de "Buick", die blijkbaar de oor-
zaak van de aanrijding was geweest, gaf aan de onderzoekende
politie-ambtenaren op te zijn genaamd;

R O N E E N, Henri Joseph, geb.te Maastricht, op
5.5•1912, Nederlander, van beroep Scheepsmakelaar, wonende
te Rotterdam, Schiekade, No;100.-

Naast genoemde RONKEN was in de door dezen bestuur-
de "Buick** gezeten een vrouw0p«ns»oon» die opgaf genaamd te
.zijn;
l H O E V E N, Simonie Maria, geb.te Leuth, op 28.9.
j'l921, Nederlandse, zonderjberoep, wonende te Utrecht, Prof.
l Van Bemmelenlaan, No;,

Het is niet bekend, of met de geboorteplaats Leuth
bedoeld wordt het Belgische dorp, gelegen ten Zuiden van
Maaseyck, in de Belgische provincie Limburg, dan wel het
Nederlandse dorp Leuth, behorende tot de gemeente Übbergen»
bij Nijmegen.

Bedoelde ROHKEH verklaarde aan de Antwerpse politie
de door hem bestuurde auto "Buick", No; 816. 851, eigendom

was van de Heer "ME I M E", ambtenaar van het Consulaat-
Generaal der Nederlanden te Antwerpen, wonende te Antwerpen,,
Yan Schoonbeke straat, 24.- --/

Enige dagen daarna werd - via laatstgenoemd adres -
op het Consulaat-Generaal der Nederlanden te Antwerpen, een
brief ontvangen, afgezonden door de Commandant van een Bel-
gisch leger-onderdeel en geadresseerd aan; De Heer "MEIBE",
ambtenaar Nederlands-Consulaat, Van Schoonbekestraat, 24 te
Antwerpen.

In



- 2.-

In die brief werd aan "MEIHE" voorgesteld, om - in
verleg met de betrokken verzekeringsmaatschappij - een minne-
lijke schikking te treffen, inzake de aan de militaire auto
door de aanrijding veroorzaakte schade.

Aangezien de voortvluchtige ambtenaar van het Ne-
derlands Consulaat te Antwerpen, genaamd: Meine POT, geb.te
rs-Gravenhage, 5.2.1923, laatstelijk gewoond heeft op het
adres: Van Schoonbekestraat 24 te Antwerpen, werd onmiddel-
lijk vermoed, dat met de geadresseerde, de Heer POT werd be-
doeld, in verband waarmede de Nederlandse Consul̂ Gëneraal -
de Heer MIDDELBURG - bedoelde brief in handen stelde van de
Procureur des Kenings te Antwerpen, die hem op Woensdag, 25
dezer, ter fine van onderzoek, doorgaf aan "Bival".-

Bij onderzoek is reeds gebleken, dat het auto-num-
mer: 816.851, op 19 Februari 1951t ter provinciale Griffie
te Antwerpen, werd afgegeven aan; POT, Meine, geb.te 's-Gra-
venhage, 5-2.1923, wonende te Antwerpen, Van Schoonbeke-
straat, 24.-

C Blijkens de vermelding op blz.2 van d.z.rapport
No:l?5, d.d.24 Maart 1951, is leine POT, sedert 17 Februari
1951. voortvluchtig, waaruit derhalve volgt, dat hij daarna
bedoelde auto heeft aangeschaft. *

Volgens de door "Eival" verkregen inlichtingen, zou
bedoelde auto afkomstig zijn van een garage-houder te Wuust-
Wezel(B), welke gegevens echter nog op de juistheid moeten
worden onderzocht.

Het salaris, hetwelk* de Heer POT verdiende op het
Nederlands Consulaat was van dien aard, dat hij daarvan nim-
mer een bedrag kan hebben overgespaard, ter bekostiging van
een auto, waarvan de waarde op circa 40.000 francs (3.000
gulden) wordt geschat, zodat de vraag rijst, op welke wijze
hij aan dat bedrag gekomen is.

Tevens is thans het vermoeden gewekt, dat vorenge-
noemde HONKEN en HOEVEN, of wel één hunner, bij de "zaak-
WESTERLING" betrokken zijn of is.

_̂ Teneinde hieromtrent enige zekerheid te verkrijgen,
verzocht "Rival" mij, of onzerzijds - liefst met spoed -
zou kunnen worden nagegaan, of de vorengemelde gegevens be=
treffende de identiteit, enz., van die beide personen, juist
zijn, terwijl hij - in bevestigend geval - gaarne tevens
enige nadere bijzonderheden over hen zou vernemen.

Het is nog niet bekend, of genoemde twee personen
in het bezit waren van een geldig Nederlands paspoort en
of de door hen aan de Antwerpse verkeers-politie verstrekte
gegevens, betreffende hun identiteit, al- dan niet, met hun
paspoort in overeenstemming zijn.

Bovendien moet m. i.in deze aan de mogelijkheid wor-
den gedacht, dat beide personen inderdaad behoren tot de
"zaak-WESTSSLING" en derhalve in het bezit kunnen zijn van
een exemplaar van de door Meine POT op het Nederlands Consu-
laat-Generaal te Antwerpen ontvreemde blanco paspoorten,
welke dan hoogstwaarschijnlijk valselijk zijn ingevuld.

Volgens



Volgens verdere verklaring van "Rival", is bij het
onlangs ingestelde onderzoek naar de voortvluchtige Meine
POT, tevens gebleken, dat WESTERLING in Januari j.l. vanuit
België is vertrokken met een particulier vliegtuig van een
wapenfabrikant, genaamd: _B__Q C_ H _E Rt wonende te Beaurain̂ ;̂
(gelegen ten Zuiden van Dïnan¥7 ïn de provincie Name n). -

Omtrent de huidige verblijfplaats van WESTERLING en
Meine POT, is het - volgens verklaring van "Rival" - hem~
tot nu toe nog niet gelukt enig spoor te ontdekken.

Aan de hand van het vorenstaande moge ik U advise-
ren aan de wens van "Rival" inzake het te Rotterdam en te J
Utrecht doen nagaan van de gegevens betreffende RONKEN en //
HOEVEN, wel met spoed te willen doen gevolggeven, met het //
resultaat waarvan ik gaarne zal worden in kennis gesteld ".|-

Mede in verband met de "zaak-WBSTERLING" vernam ik
gisteren van andere betrouwbare zijde te Antwerpen, nog het
volgende:

"Te Brussel werd in 1956 of 1957 als Commissaris,
of Hoofd -Commissaris van Politie aldaar, wegens gepleegde
corruptie, ontslagen een .zekere Heer ANGERHAÜSEN» die daar
tot op heden nog woont. Diens tegenwoordig woon-adres is
echter niet bekend.

Genoemde ANGERHAUSEN zou thans sedert enige jaren
communistisch georiënteerd zijn.

Van omstreeks half December 1950 tot minstens half
Februari 1951, heeft in het "PALAB6-HOTEL" , Rogiersplein, na-
bij het Noord-Station te Brussel, gelogeerd, een Indonesiër
ongeveer genaawï; IDE ANAK AGffiING, die een vertegenwoordiger
zou aijQ van de Indonesische Communistische Partij . '"

Deze Indonesiër zou blijkbaar naar Brussel zijn ge-
komen om de gangen en handelingen van WESTERLING na te gaan.

De mogelijkheid bestaat dat hij zich thans nog te
Brussel ophoudt, doch zijn huidige verblijfplaats is zegs-
man niet bekend.

IDE ANAJE AG0UNG onderhield (onderhoudt) te Brussel
nauw contact met vorengenoemde ANGERHAUSEN.

Beide personen zouden er mede bekend zijn geweest,
dat Meine POT met WESTERLING te Brussel relaties onderhield.

In de omgeving van WESTERLING te Brussel verbleef
ook een vrouw, die als zijn secretaresse werd beschouwd en
vermoedelijk ook van Nederlandse afkomst is.

Nadat WESTERLING uit België vertrokken was , werd -
van de zijde van ANGERHAUSEN en IDE ANAK AG^UNG - veronder-
steld, dat bedoelde secretaresse in het bezit was van voor
hen zeer waardevolle bescheiden, waarom zij ernstige pogin-
gen in het werk zouden hebben gesteld, om die stukken in
handen te krijgen.

Het
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Het zou aan IDE MAK AGOUNG en ANGERHAUSEN bekend
zijn geworden, dat na het vertrek van WESTERLING uit België,
Meine POT het contact met bedoelde secretaresse te Brussel
bleef onderhouden, waardoor bij hen het vermoeden zou zijn
gewekt, dat Meine POT bedoelde - van WESTERLING afkomstige -
bescheiden, onder zijn berusting had genomen.

Tast zou staan, dat Meine POT de laatste weken vóór
zijn onderduiken, erg nerveus was en zich niet gerust ge-
voelde.

Enige dagen vóór POT verdween, zou hij persoonlijk
hebben verteld, dat hij achtervolgd werd door "mannen van
ANGERHAUSEF1 en dat hem bekend was geworden, dat zij met
plannen rondliepen om hem van kant te maken.

Meine POT zou - naast zijn functie van ambtenaar
op het Consulaat-Generaal der Nederlanden te Antwerpen -
ook werkzaam zijn geweest - en mogelijk thans nog werkzaam
zijn - voor één of andere inlichtingendienst, doch ten be-

^- hoeve van welke dienst of organisatie, is zegsman niet be-
C.

Het lijkt mij niet uitgesloten, dat vorengenoemde
HOEVEN, Simonie Maria, en de z.g,secretaresse van WESTERLING
één en dezelfde persoon is.

Volgens mededeling van "Rival" zou de Rijksrecher-
cheur VAN LENTE te 's-Gravenhage, met het onderzoek contra
Meine POT belast zijn.-

C



Nota voor H L KB.

Uit zeer betrouwbare bron werd vernomen:

•a. De bekende Westerling fceeft België verlaten met een
paspoort ten name van Lajabrechts(e) .Hij heeft zich.
naar Tanger begeven, maar is later naar Frankrijk ge-
gaan.

b. Bij zijn vertrek uit België blufte hij met zijn zeer
goede verhoudingen tot het Nederl. consulaat te Antwer-
pen(noemde daarbij de naam"Po t" ) en met zijn vriendschap
voor "Verdonk'1, de man, die veëT voor hem doet en zelf
\r bijzondere verbindingen in Nederland zou hebben.

c. De Belgische en Nederlandse politie hebben zich blijk-
baar voor deze uitlatingen geïnteresseerd en als gevolg
daarvan zijn thans de r̂ ijks rechercheur s Yan Lente en
Ten Hoeve (n) bezig een onderzoek in te stellen naar de
inmiddels " ondergedoken" vice-consul Pot en naar Verdonk.

d. Verdonk( alias van Pierre Sweerts)maakt zich geen zorgen
over deze belangstelling, daar hij voorzien zou zijn van
te goede papieren.
IJVerdonk" is destijds o. a. met een Franse generaal in con-

Ö J tact getreden over een mogelijke militaire actie in de
W zuid-Molukken)

e. "Verdonk" kan zich zeer grote uitgaven ge troosten, het-
geen o. m. blijkt uit zijn verre reizen per vliegtuig.
Hijzelf heeft zich uitgelaten in bijzonder goede verhou-
ding te staan tot Amerikaanse diplomaten en Franse mili-
tairen, hetgeen bevestigd is door de mate van hem verleen-
de faciliteiten.

f. j Zijn doel zou zijn handelsrelaties aan te knopen met de
| Molukkenjhij beriep zich, bluf f end, op ev. Russische hulp
l ter verwerkelijking van zijn plannen om het bovengenoem-
' de doel te bereiken.

5 April_19§i.

ff-



AAN : H/BVD

VAN : KB

Hogendoorn deelde mij mede vernomen te
hebben dat de groepen in Nederland die zich bewegen
op het gebied van steunverlening aan Ambon grote
plannen zouden hebben voor acties op Oeram. Pierre
SWEERTS zou hierin een rol spelen. SWEEHTS maakt de
indruk belangrijke geldsbedragen achter zich te hebben.
Hogendoorn meent dat Amerikanen en Fransen er belang
bij hebben onrust in de Molukken te zaaien. (Deze
indrukken verkreeg hij uit gesprekken met Rijkseenheid-
lieden in Eindhoven).

Bovendien vernam Hogendoorn dat WESTERLING
van de vice-consul Pot te Antwerpen een vals
Nederlands paspoort heeft gete&gsïi op de naam LAMBREGTS,
Hiermede heeft WESTERLING België verlaten. De vioe-
consul heeft intussen de benen genomen daar een en
ander uitlekte. Hij is thans in Nederland ondergedoken.
De rijksrecherche zit achter hem heen.
Affaire bekend op B.Z.

HKB, 29 Maart 1951



: 320.- G E H E I M.-

Onderwerpt"De organisatie rond WESTERLING.
SWEBRTS. POT, js.a.".-

A A N : H.-B.V.D.-

Y A N : W.-

9 JUN11951

•C-

' Ten vervolge op dezerzijds schrijven,No:
291, d-rd-r 25 Mei 1951» betreffende bovenvermeld onderwerp,
moge ik ü berichten, dat ik - mede naar aanleiding van de
de laatste dagen verschenen krantenberichten betreffende de
in België bewerkstelligde aanhouding van SWEERTS en POT -
in de namiddag van Donderdag, 14 Juni j.l., een hernieuwd
onderhoud heb gehad met "Rival" te Antwerpen, van wie ik -
desgevraagd - het volgende vernam:

De berechting van POT heeft nog niet plaats gehail
en de datum waarop deze zal geschieden is nog niet bekend.

Op Dinsdag, 12 Juni j.l.heeft "Rival" een brief ont-
vangen van de Rijksrechercheur VAN LENTE te Den Haag, waar-
in deze mededeelt, dat hij voornemens is op Dinsdag, 19 Ju-
ni a.s.weer naar "Rival" te komen, in verband met het onder-
zoek contra SWEERTS en POT. Enige nadere aanduiding omtrent
dit verder onderzoek, vermeldt de Heer VAN LENTE daarin niet.
Tevens zond hij "Rival" daarbij toe, een exemplaar van het
Nederlandse dagblad "Trouw" van Zaterdag, 9 Juni 1951, waar-
in een uitvoerige publicatie over de aanhouding van SWEERTS
en POT, voorkomt.

SIEERTS heeft einde Mei j.l.enkele dagen in de ge-
vangenis te LUIE vertoefd, tot het aantekenen van verzet
tegen het vonnis van de Krijgsauditeur aldaar, waarbij hij
in 1946 bij verstek werd ter dood veroordeeld. Sindsdien
verblijft SIEERTS weer in de gevangenis te Antwerpen, in
afwachting van zijn berechting wegens verboden wapendracht,
valse naamdracht en het veroorzaken van een aanrijding.

Voor zover is kunnen worden nagegaan, is SiEERTS
niet betrokken bij enige wapensmokkel, waarvan de kranten-
berichten gewag maken. In het vliegtuig te Meisbroek, werden
aangetroffen en inbeslaggenomen: zes stuks jachtgeweren met
bijbehorende jachtpatrönen. Omtrent de herkomst daarvan is
door "Rival" nog geen onderzoek ingesteld.

De radio-zender, waarvan de krantenberichten melding
maken, bevond zich in de auto van SiEERTS, n.l.de "Buick"-
No: 816.851.-

Buiten genoemde jachtgeweren, werden in totaal inbe-
slaggenomen, vijf stuks automatische pistolen, met bijbeho-
rende munitie, waaronder één groot "Mauser"-pistool.- SWEERTS
POT, IIENHUIS en COLSON, waren ieder in het bezit van een
dergelijk pistool, terwijl de "Mauser" werd gevonden in de
door SWEERTS bewoonde kamer in het pension te Brussel.-

Omtrent
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Qmtrent de herkomst van het vliegtuig is "Rival";
niets "bekend. Door hem is geen onderzoek ingesteld naar de
wijze waarop SWEERTS de hem terhandgestelde gelden heeft
benut of verbruikt, omdat bij hem tot nu toe geen aangifte
is gedaan door een Nederlandse instantie, inzake een door
SWEERTS gepleegde oplichting of verduistering.-

In de door SWEBRTS tijdens diens verhoor afgelegde
verklaringen, heeft deze zich in ongunstige zin uitgelaten
over de B.V.D. en vooral aan het adres van Mr.EÜJTHOVEN,

/ voor dezen nogal compromitterende mededelingen gedaan. Be-
paalde feiten in deze mag "Rival" echter niet noemen. Wel
kan hij verklaren, dat niet alles wat SWEERTS heeft medege-
deeld, op papier is gezet.

Volgens verklaring van SWEERTS was zijn ervaring des-
tijds bij het B.N.V., dat de Heer SAHDERS de meest geschikte
en meest bekwame leider van dat bureau was.

De door "Rival" bij SWEERTS en POT inbeslaggenomen
schriftelijke bescheiden - waaronder een groot aantal brie-
ven afkomstig van led er land s e sympathisanten van WESTERLING -
zijn alle gefoto-copieerd en het geheel is daarna ter be-
schikking gesteld van de Procureur des Konings te Antwerpen.

Volgens de mededeling van genoemde Procureur aan
"Rival", wordgn de inbeslaggenomen schriftelijke bescheiden
en foto-copieen, niet ter beschikking gesteld van een Heder-
landse instantie - tenzij daartoe van de zijde der Nederland-
se regering, een officieel schriftelijk verzoek, b.v. via
Buitenlandse Zaken, of via Justitie, wordt ontvangen.

M̂̂ B>

LBij het ingestelde onderzoek is„"Rival" tevens ge-
bleken, <!fat de Ambassadeur van Indonesië" te Brussel, - IDE
ANAK AGOljING - een perfect functionnerende inlichtingendienst
in België heeft georganiseerd, waarvan in hoofdzaak Belgi-
sche oud-politie-officieren deel uit maken. Deze inlichtin-
gendienst is gebleken volkomen opf de hoogte te zijn van de
activiteiten en gedragingen van WSTERLING, SWEERTS, POT, e.a.
waaruit - naar de mening van "Rival" - de conclusie kan wor-

I den getrokken, dat de Indonesische regering te Djakarta,
l hiervan eveneens op de hoogte isTJ

Wanneer "Rival" bij een vorig onderhoud, zich tegen-
over mij heeft uitgelaten, dat door het openbaar worden van
de interne aangelegenheden dezer affaire, zekere Nederlandse
regeringspersonen ernstig zouden kunnen worden gecompromit-
teerd, dan bedoelde hij daarmede in feite eigenlijk in hoofd-
zaak de B.V.D. en vooral de leiding daarvan, omdat uit de

/door SWBERTS en POT afgelegde verklaringen zeer sterk de in-
druk wordt gewekt, dat de B.V.D.in onvoldoende mate aandacht

l aan deze kwestie heeft besteed.
Of omtrent deze aangelegenheid al- dan niet bespre-

kingen hebben plaats gehad tussen genoemde Indonesische -
en de Nederlandse Ambassadeur te Brussel, is "Rival" niet
bekend.

Van de berechting van POT, die nu toch zeer binnen-
kort wordt verwacht, zal "Rival" door één zijner Inspecteurs
een stenografisch verslag laten opmaken, waarvan hij beloofde
een exemplaar voor mij te zullen reserveren.

Het eerstvolgend bezoek aan "Rival" is vastgesteld
op Donderdag, 28 Juni a.s.".-



Rapporten van W

5 Mei 1951 Mededeling dat de bij het bekende autoongeval betrokken Ronken
en Sweerts een en de zelfde persoon is.Sweerts zou in Belg.ie
hebben rertoefd ook onder de naam Verdonk.

qjjfa Er bestaat een illegale organisatie, waarvan de leden zowel bui-
ten als in Nederland woonachtig sijn,die het gezag van de hui-
dige Indonesische regering orer de Molukken niet erkent en «el-
ke organisatie -ten behoeve van het tot de Molukken behorende
Indonesische gebied- reeds een eigen illegale regering zou heb-
ben gevormd.Tot deze organisatie zouden niet alleen in Neder-
land en in België wonend* Nederlanders -naar ook een aantal
van de in Nederland verblijvende Ambonezen behoren,terwijl voor-
al een aantal kapitaalkrachtige Nederlanders daarvan deel zou-
den uitaaken.Sweerts,pierre Marie Ernst -eveneens tot die orga-
nisatie behorend*- zou belast zijn met de behartiging van de
Militaire belangen dier illegale regering en na het verdwijnen

... van Westerling daartoe zijn aangesteld in de rang van Generaal
A In d* namiddag van Donderdag 3 Mei jl heeft in België een bij-

eenkomst van enige leden der organisatie plaats gehad,waarbij
ook Sweetix aanwezig is geweest.Aan Sweerts zou daarbij een be-
drag van 25.000 gulden zijn ter hand gesteld ter bekostiging
van de tenuitvoerlegging van bepaalde plannen.Reeds eerder zou
3v**rts enige aaien dergelijke geldsbedragen hewben ontvangen.
finkeIe kopstukken van bedoelde organisatie zouden S de laatste
tijd ernstig zijn gaan wantrouwen.Vrees dat S de gelden ten ei-
gen bate aanwendt.Bedoelde personen zouden spijt hebben.dat zij
zo stom zijn geweest hun vertrouwen aan S te schenken.Bovendien
zou aan die personen bekend zijn geworden,dat S in het bezit is
van -voor enkele kopstukken van de illegale Molukse regering-
zeer compromiterende schriftelijke bescheiden.Er zouden plannen
bestaan om S te liquideren.

12 Mei Bij een verrichte huiszoeking bij S werden osk een hoeveelheid
brieven enz in beslag genomen.Mededeling van een geheime bijeen-

;> komst,waarbij ook enkele in Nederland wonende ̂ f̂ jrJimiilii'* &&n-
^ wezig zijn geweest.S gearresteerd.S heeft in verbinding ge-

ataan met de bekende Heer Slsinga.

25 Mei Uit de verhoren van Sweerts c.s.zijn op duidelijke wijze aan de
oppervlakte gekomen,niet alleen de zeer schrille tegenstellinger
welke bestaan tussen de Nederlandse Regering en de bevolking
van de Zuid Mo lukken, «aar tevens ook ernstige verwijten van de
zijde der thans voor die bevolking optredende in Nederland en
elders verblijvende personen aan het adres van de Nederlandse
Regering.Deze aangelegenheid wordt echter door de P.G. te Ant-
werpen als een zuiver Nederlandse zaak beschouwd.Als vertegen-
woordiger treedt op Suller.D«z« heeft een onderhoud gehad m*t
4e P.G.,waarbij hij er deze op heeft gewezen,dat hij alles op
all*s zal zetten om te voorkomen,dat de gegevens van politiek*
aard,welke bij het onderzoek aan het licht zijn getreden aan de
Nederlandse .instanties worden doorgegeven.!?* P.G. heeft ipgedra-
gen~m*t het eventueel doorgeven aan Nederlandse instanties van
geg*v*ns van politi«fc* aard in ieder geval t* wachten tot na d*
behandeling der strafzaken tegen Pot en Sweerts.Op grond van
dez* opdracht zijn g**n nadere gegerens m**r verstrekt.
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Van Belgische zijde is verklaard,dat voorgesteld kan
worden,dat de P.G. te den Haag er bezwaar tegen heeft
om gegevens van politieke aard aan de B.V.D.door te
geven,omdat daardoor de mogelijkheid wordt geschapen
dat deze onder de ogen komen van de Nederlandse Minis-

< „„jscsseaasaBSWMiS^SwS&Stewït
terPrjsJLdent.Waar vooral de Partij van de Arbeid in
de verklaringen van verdachte in ernstige mate wordt
becritiseerd,in het bijzonder inzake het regeringsbe-
leid t.x.v.Ned Indie wordt gemeend,dat de P.G.te den
Haag wellicht in 's lands belang termen aanwezig acht
die stukken onder zich te houden.Weigering van Belgi-
sche zijde om gegevens te verstrekken over de in be-
slag genomen bescheiden.Tenslotte overhandiging van
een aantal brochures,strooibiljetten en speldjes,waar-
van enige duizendtallen van elk in de kamers van S te

*>* j fiii|ji!imi.)i,ĵ 'iriiffi*1
Brussel zijn gevonden en in beslaggenomen.Dit materiaal
zou bestemd geweest zijn voor verspreiding onder de be-
woners van de Zuid Molukken.Als kopstukken van de orga-
nisatie worden genoemd;lokollo (den Haag),De Vries
(Nuenen) en J3e Bruyn (Brussel) .Geheime plaats van sa-

| menkomst van de organisatie;Hechte!,15 km van de Neder-
\e grens. *

15 Juni Be Indonesische ambassadeur te Brussel heeft in België
een perfect functionnerende inlichtingendienst georga-
niseerd,die volledig op de hoogte is gebleken te zijn
van de activiteiten van Sweerts c.s.,zodat de Indone-
sische Regering te DJakarta geheel geïnformeerd kan wor-

* den verondersteld.

Marechaussee-rapporten

31 Maart 1951 [ Mededeling van het ontdekken van een organisatie in Ne-
! derland om Nederlandse militairen -ex Indiegangers te
: werven ten einde deze naar Indonesië te verschepen om

daar onder commando van Westerling te worden gesteld.

6 April idem

l Mei Twee personen uit angst voor de gevolgen van hun actie
t.b.v.Westerling melden zich bij de politie.Mededelin-
gen over vuurwapenen voor deze actie (zie verder dit
rapport)Schietoefeningen door leden van de groep-W enz.

15 Mei Rapport van de Rijksrecherche.Belangrijk rapport.Mede-
deling wat bij de huiszoeking bij Sweerts zoal gevonden
is o.m,stafkaarten van de Zuidmolukken,militaire iden-
titeitsbewijzen en paspoorten met het hoofd "Republik
Maloekoe Selatan",gedeeltelijk reeds ingevuld en door
Sweerts ondertekend in diens kwaliteit van Gemeral Offi-
eer in comaand of the S.M.Republiean ïorces,vlaggen,ere
medailles,linten die bij de bezetting van de Zuid Mo~
lukken meesten worden gebruikt en uitgereikt ..Ui t Neder-
land is ongeveer een bedrag van f270.000 gekomen enzn



S.T, 18
No./Gr.V.D. 745/51 Conf.
Bijlagen: een.
Onderwerp: NIENHCTIS Harke.

CONFIDENTIEEL TA

In aansluiting op mijn brief 305/j
51 dd. 18-5-1951, waarbij U een vei- j
ligheidsverhoor van COLSON in verband '
met zijn betrekkingen tot WESTERLING
werd aangeboden, moge ik U bijgaand
een uittreksel uit een rapport opge-
maakt door Z., betreffende NIBNHUIS,
Harke aanbieden.

De in dit rapport vermelde gege-
vens werden door een contact aan Z.
medegedeeld; daar ik uiteraard met
deze zijde van de zaak WESTERLING geen
bemoeienis meer heb, moge ik U verzoek
ken de behandeling van deze gegevens ,v
over te nemen.

Hoofd G 2 b werd eveneens door
mij ingelicht.

. T.

AM; B.V.D,

—« I
Coll.;



UITTREKSEL VEILIGHEIDSBSRICHT

Datum van bericht: 12 Juni 1951.
Rapporteur:
Van wie is het bericht afkomstig: Contactadres.
Betrouwbaarheid berichtgever: Betrouwbaar,
Welke acties zijn ondernomen: Gene.
Met wie samengewerkt: Gene.

Onderwerp: Combinatie Sweerts-Westerling-Colson-Pot,

H I E N H U. I. S. Harke,
geboren te Voorburg 19 September 1908,
Nederlander, ongehuwd, koopman (tijdens de
2e Wereldoorlog in dienst bij de R.A.F.)
Godsdienst Gereformeerd.
Adres: Eindhoven, Rodenboachlaan 11, ten huize
van zijn broer J. Nienhuis.
In het bezit van een Nederlands paspoort,
serienummer 997910 geldig tot 26-1-1952.

Omtrent opgemelde NIENHÜIS werd mij door een alleszins betrouw-
baar contact, die geacht kan worden in deze objectief te kunnen
oordelen, het volgende medegedeeld:

"Ik ken de familie Nienhuis sinds vele jaren. Het is een zeer
nette en vooraanstaande familie* Harke Nienhuis heeft zowel op
maatschappelijk als op godsdienstig gebied een goede opvoeding
ontvangen. Hij is echter een enigszins zonderlinge in de familie.
Met de godsdienst waarin hij is opgegroeid, heeft hij totaal ge
broken. Hij heeft zwerversbloed en toont wel enig bravour.
Toch is hij hierdoor niet uit de band gesprongen. Met zekerheid
kan ik overjzijn gezindheid niet oordelen. Uit gesprekken, die
ik met hem heb gevoerd over het beleid van de na-oorlogse regering
heb ik opgemerkt, dat hij politiek rechts georiënteerd is.
Mijn mening is, dat, wanneer hij moet stemmen, hij dit op de
A.R. lijst zal doen".
Alhoewel achterhaalt door verschillende courantenberichten werd
het navolgende medegedeeld:
Genoemde Nienhuis zou door het bureau Zuid-Molukken zijn uitge-
zonden om de gangen van E.P.M. SjffEERTS na te gaan, aangezien
men enig wantrouwen bad gekregen.
Nienhuis voelde echter wel wat voor de raid van Sweerts en wilde
wel mee doen. Hij zou Westerling per vliegtuig wegbrengen. Het
vliegtuig hetwelk defect was werd na herstelling van de Belgische
kentekenen voorzien. Aangezien Nienhuis hiervoor geen papieren
had mocht hij niet starten.
Het vliegtuig is verkocht aan een persoon van Belgische nationali-
teit doch is nog steeds aanwezig op het vliegveld MEISBROEK.
In hoeverre Nienhuis in contact is geweest met C0ison is dezer-
zijds niet bekend geworden.
CONCLUSI8&
Men heeft gebruik willen maken van de capaciteiten van Nienhuis
als piloot.

'
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N O T A

AAN: CAW/I

VAN: CAW/II

Vrijdagavond, 29 Juni j.l. werd ik thuis opgebeld door de heer j
W. van OS, voormalig directeur van de Stichting "Door de Eeuwen Trouw,H
die mij mededeelde, dat hij die dag vernomen had, dat omstreeks me-
dio Mei j.l. van een kantoor te Washington - vermoedelijk van het
"State-Department", twee rapporten waren gestolen, folio-formaat,
circa een vingerdik. Links boven stond een stempel "secret service"
Deze rapporten zouden betrekking hebben op een verdrag U. S. A. -India
en op een verdrag R.I.-U.S.A. Eind Mei of begin Juni zouden deze
rapporten per vliegtuig via Schiphol naar Nederland zijn gebracht.
De heer Van Os vermoedde, dat ze in Eindhoven waren bij het dagelijks
bestuur van de Stichting.

Zondagmorgen, l Juli j.l., belde de heer Van Os vanuit zijn
woonplaats Nieuwer-Amstel mijn huis op en liet - bij mijn afwezig-
heid- de boodschap achter, rdat hij mij graag Dinsdagmorgen zou wil-
len spreken bij hem thuisj/

CAW/II, 2-7-1951. i
' J.



N O O? A bij CO 106086

AAN J H- BVD
VAN! HG

Betr.i SWEESTS

PG-' s-Gravenhage deelt op 11/7-51 mede, dat Rijks-
rechercheur Van LENTE volledig inzicht heeft gehad van
alle stukken op SWBEHTS betrekking hebbend, dus ook van
datgene dat bij de arrestatie van SWEERTS in beslag is
genomen. Hieruit bleek evenwel niets wat voor onze Dienst
van belang zou kunnen zijn. (chantage materiaal tegen di-
verse ministers).

t^J •*_»-»-»?•'£ j4+j£*-*<*~-

Copie t.k.n. aan CAW Ir / *̂V tf-4<-Av»-^*-y* *u~»«*tt-'V~ *-*>C "2-tX—— ^W-vw-f _
n/S-^-ï^» 4- 1»- -̂  nn«n /^ A TIT T ''. ' »



Speciale instructies aan A C D, (Slechts bij definitieve opberging in
te vullen).
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Van:
A» n;

ORT
KA-R.A.

n
A 971
R.7H)HP:

•)•
van DOÏÏK-TOELOEHG,

C * MRT 1951

Aan CLIPPER is medegedeeld, dat een zekere van IX)NK-
TOELOENG(Nederlandse 'nationaliteit), die zichzelf
"Chef Staf van het Molukse Republikeinse Leger"
noemt, tracht" Amerikaanse hulptte V-P--krijgen voorde
Zuid Molukse Republiek in zijn strijd tegen de Indone-
sische Eepubliek. Hij heeft zo v/e l in den Haag als te
Brussel Amerikaanse functionarissen benaderd,

R zou gaarne iedere inlichting ontvangen, rile
"wij omtrent betrokkene en zij: '1 ro1p.ti' js VioT-v-pn o^ lainnen
v e rkr i i.°' en.



NOTA:
Van: KA-RA

Op 26.4.1951 werd aan Clipper brief nr. öAH/51/385
geschreven, waarin hem de inhoud van de nota van
CAW/I aan KA/RA d.d.10-^-1951 nr. 104778 werd medege;
deeld.

26.4.1951. v.H.



AANt KA-RA

H0 (CAW/I)
No.» 104778

Ww fiota van 6 Maart 1951. no.A. 974.
Sr bestaan redenen om aan te nemen dat van DONK fOELOBNg (?)

identiek is aan Dirk van DONK, geboren te Lekkerkerk, 15 April 1408,
% iNederlandse nationaliteit, wonende te Rotterdam, Mijnsherenplein i

152 c.
Hij huwde op 2 April 1951 t« Lekkerkerk met Leent.1e van SS.

geboren te Krimpen a/d Lek, 2 Februari 1908.
• Betrokkene begon een politie—loopbaan op l April 1928 toen
hij JEemmies te water in Lobith werd* In de loop der jaren was hij
agent te Gouda en Gemeente-veldwachter te Stad aan ft Haringvliet j
en Nieuwerkerk a/d IJssel. Per l November 1941 werd hij Rijksrecher-
cheur, o.a. te 'a-Hertogenboseh en Nijmegen. Op l Haart 1945 werd
hij Onder-Inspecteur der Staatsrecherche te 's-Gravenhage.

In verband met zijn lidmaatschap van het Rechtsfront «n d»
N.3.B. en zijn optreden in de bezettingsjaren werd hij op 5 Juni
1945 te Leiderdorp aangehouden en gedetineerd door de P.R.A. Per
2 December 1946 werd hij voorwaardelijk buiten vervolging gesteld.
Inmiddels was hij per 51 Januari 1946 uit de Politie-dienst ontsla-
gen op grond van het Politie-Zuiveringsbesluit. Kort na zijn tweede
arrestatie in Mei 1947 trad hij als personeelschef in dienst bij de
Nederlandse Machine Glasfabriek N.V. te Schiedam.

Enige tijd later werd hij tengevolge van de liquidatie van
het bedrijf ontslagen.

Hij ging zich toen bewegen op het terrein van een binnenland-
se particuliere inlichtingendienst, welke «ich voornamelijk toeleg-
de op het verzamelen van inlichtingen op politiek terrein, o.a. eek
met betrekking tot Indonesië. Deae inlichtingendienst bestaat even-
wel niet meer.

Van betrokkene is verder bekend, dat hij een der personen is
geweest die de bekende Kapitein Westerling hebben vergesel d van
Brussel naar Tanger in het gecharterde vliegtuig G/AHPT van de
«Morton Air Service11. Dit vliegtuig is op l Februari j.l. te
aangekomen. Van Donk is op ? Februari j.l. met het vliegtuig uit
ïanger teruggekeerd.

CAW/I, 10-4-1951̂
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ACD|
Heer van de Most,

Bijgaand rapport te Uwer beschikking.

1. De mededeling "betreffende de aankomst van het
vliegtuig te Tanger ontving ik van Mr. de Kanter,
van Buitenlandse Zaken, Lange Houtstraat 26.

2. Omdat vermoed werd,dat Lambrechts identiek was
met Westerling vroeg Mr.de K. de ons "bekende
gegevens omtrent de 3 personen.

2. Op 13-2-1951 was de Nederlandse Consul-Generaal
te Antwerpen, de Heer Middelburg, bij Mr.de K..
Er was te Tanger n.l. gebleken,dat het paspoort
van Lambrechts was afgegeven of verlengd door de
Consul-Generaal te Antwerpen, aan wie derhalve
door B.Z, inlichtingen waren verzocht.
Bij controle bleek de C.G., dat het paspoort ver-
valst moest zi.jn en de vervalsing met hulp van
een personeelslid van het Consulaat moest hebben
plaats gehad.

De voorlopige veronderstelling is:
Westerling reisde onder de naam Lambrechts met
een vals paspoort.

4-, Ik heb Mr.de K. en de Consul medegenomen naar de
P.G., die een rijksrechercheur met het onderzoek
te Antwerpen heeft belast.

5. Eventuele uit het onderzoek voortkomende •politieke
gegevens zal de P.G. ter beschikking van de B.V,D,
stellen.

14-2-1951.
B II.



Betreft* Te fanger geland charter-vliegtuig.

Met een gecharterd vliegtuig zijn te langer aange-
komen dt volgende drie personen»

I. A.« P . Lambrecht s.
Teneinde de personalia omtrent Adrianus P.Lambreehts
(Nederlands paspoort uitgereikt 2-11-1950) te completeren,

door mij de volgende stappen ondernomen»
1. Een onderzoek bij de ACD naar deze naam en al haar

variaties "bleef zonder resultaat.
Een onderzoek bij de Inspectie van het Centraalr Bevol-

bleef zonder resultaat. Deskundigen
van dit bureau menen hieruit af te leiden» dat het

r- bijna 100& zeker is,dat in Hederland geen persoons-
( kaart ten name van genoemde Lambrechts aan enig Be-

volkingsbureau is aangelegd.
3. Evenwel ten overvloede nog navraag gedaan bij het

Bureau Bevolking: te * s-Sravenhage en Hotterdam.do
zonder resultaat.

4. Bij het Archief Persoonsbewijzen een onderzoek inge-
steld* Het enige resultaat was een archiefkaart P.B.ge res
85/019523 ten name van Adrianus Lambrechts, geboren te
Breda, 11 December 1917. Bij telefonische navraag aan
het Bureau Bevolking te Breda bleek voornoemde Lam-
brechts gehuwd te zijn met Maria Heeren, geboren te ,
Ginneken»20 februari 1920 en woonachtig te zijn aan de
Kerkhof weg 113 te Breda. Echter werd aan hem en zijn
vrouw nimmer een paspoort afgegeven.
Een onderzoek ingesteld bij de
leverde op Adrianus Petrus Lambrechts, geboren te
Breda, l? April 1906, voorkomende bij de Politie te

f Rotterdam, De Politie te Eotterdam terzake gevraagd,
deelde mede, dat deze man gesignaleerd stond in het
Politieblad 1930, deel C blz.88 sub 199. i. v. m. een
vonnis bij verstek geveld door de Politie-Hechter te
Breda, t.z.v, op 11 November 1929 gepleegde mishan-
deling. Deze signalering is evenwel later vervallen
verklaard. Bi j het Bureau Paspoorten te Hotterdam kwam
vast te staan, dat door dit Bureau aan deze Lambrechts
geen paspoort was uitgereikt. Het Bureau Bevolking te
Breda deelde mede, dat Adrianus Petrus Lambrechts voor-
kwam onder de spelling Adrianus Petrus Lambr-egtsj gebo-
ren te Breda, l? April 1906. Hij was gehuwd met Maria
Kapitein, geboren te Oudenbosch, 28 Maart 190,5 en was
koopman van beroep, fot aan zijn vertrek naar Antwerpen
in 1935 woonde hij aan de Nieuwe Huizen 34 te Breda»
Omtrent de afgifte van een paspoort was niets bekend.
Ook op 2 Hovember 1950 was te Breda geen paspoort ten
name van Adrianus P, Lambrechts of Adrianus Petrus Lam-
brechts of Lambregts uitgereikt. Blijkens een nagekomen
bericht woont Adrianus Petrus Lambregts nog te Antwerpei
en is van beroep groentehandelaar.

- 2 -
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6. Een onderzoek in het kaartsysteem van de ge demo-
bil is eerde militairen uit Indonesië en de KNIL-ers
op het fffQJt leverde geen resultaat op»

7. In verband met het veelvuldig voorkomen van de
geslachtsnaam Iiambrechts in al haar variaties in
het zuiden van ons land, telefonisch navraag ge-
daan bij de Provinciale griffies van Zeeland,
Noord Brabant, Limburg en Zuid-Holland, Evenwel
zonder resultaat. Buiten de Prov.Griffies zijn,
naar medegedeeld werd van deskundige zijde, nog
82 gemeenten,meestal gemeenten boven de 20,000
inwoners,bevoegd paspoorten uit te reiken,waarvan
zij eens per jaar mededeling moeten doen aan de
Prov, Grif f ie. Betwijfeld werd of hieraan steeds
de hand gehouden werd. Ban zijn er nog ongeveer

!' 50 instanties van de Buitenlandse Dienst bevoegd
tot uitgifte van paspoorten»

8. Een onderzoek naar de op het vliegveld Ypenburg
komende en vertrekkende particulieren en ge**
charterde vliegtuigen bleef zonder resultaat.
Sen dergelijk onderzoek op het vliegveld
is hangende,

l II, Wlllem Herman Meindert Colaon»
geb.te Klatten Vind,;,24- December 1925»bezit de
Nederlandse nationaliteit door geboorte,huwde op
18 Juli 19*7 met Henriette Maud Bik,geboren te
Soerakartat31 Maart 1924-,
Betrokkene is in het bezit van een paspoort no,
8660J5,afgegeven door het Hoge Commissariaat der
Nederlanden op 2 Februari 1950*
Hij woont aan de Amsterdamsestraatweg 27 (Kasteel
"Groeneveld") te Baarn»

V Betrokkene genoot lager onderwijs te Klatten,
volgde daarna 3 jaar het onderwijs aan de Land- en
ïuiroouwschool "Helderweirdt" te iawa Senang en
werd midden 1941 aangesteld op de tabaksonderneming
"Kétandan" van de firma Krone, Ongeveer een jaar
later meldde hij zich als iandwachter. Hij werd
door de Japanners geïnterneerd. In September 194-5
bevrijd, werd hij een maand later door de Indone-
siërs geïnterneerd. In Octoberbl946 werd hij weer
bevrijd. Hij nam feoen dienst bij het Nederlandse
Iföger in Indonesië, Na eerst te zijn ingedeeld
bij het korps Militaire Politie van het K,N,I.L,,
werd hij later als korporaal van de M,P. lugedeeld
bij de Centrale Justitiële Afdeling van de Staf
van het korps van de M,P,, Per l November 19̂ 9
liet hij zich demobiliaeren. In verband met de poli-
tieke toestand in Indonesië evacueerde hij met zijn
vrouw naar Nederland, waar hij in Maart 1950 arri-
veerde,

- 3 -
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III

C

C

'k vaniorg van uvn&.
geboren te Lekkerkerk, 15 April 1908, Nederlandse
nationaliteit, wonende te Rotterdam. Mijnsheéren-
plein 132 e .
Hij huwde op 2 April 1931 te Lekkerkerk met 3*gen1
van SS. geboren te Krimpen a/d Inekt 2 ITebruatfi l?

Betrokkene begon een politie-loopbaan op l April 1928
toen hij Kommies te water in Lobith werd* In de loop
der jaren wan hij agent te Gouda en Gemeente-veldwach-
ter te Stad aan *t Haringvliet en Nieuwerkerk a/d
Tas el. Per l November 19*1 werd hij Mjksrechercheur,
o.a, te *s-Hertogenboseh en Nijmegen. Op l Maart 194-3
werd hij Onder-inapecteur der Staatsrecherche te
'a-Gravenhage*
In verband met zijn lidmaatschap van het Hechtsfront
en de K.S.B, en ssijn optreden Jba de bezettingsjaren
werd hij op 5 Juni 19*5 te leiderdorp aangehouden en
gedetineerd door de P.E.A. Per 2 December 1946 werd
hij voorwaardelijk buitenvervolging gesteld* Inmiddels
was hij per 31 Januari 1946 uit de Politie-dienst ont-
slagen op grond van het Politie-̂ uiveringsbesluit.
Kort na zijn tweede arrestatie in Mei 194? trad hij
als personeelschef in dienst bij de Nederlandse Machi-
ne Glasfabriek JS. V. te Schiedam.
Enige tijd later werd hij tengevolge van de liquidatie
van het bedrijf ontslagen̂
Berst nu ging hij zich openlijk en actief bewegen op
liet terrein van een binnenlandse particuliere inlich-
tingendienst, welke zich voornamelijk toelegde op het
verzamelen van inlichtingen op politiek terrein* Deze
inlichtingendienst werd enige tijd geleden opgerold
en uitgeschakeld*

's-Gravenhage, 14-2*1951*
25.
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Kapitein Westerling

Copie voor GO.103455 \I \

£ Maart 53.

Met verwijzing naar Uw geheim achrijven Tan 15 Februari j.l.
no« 15379-1468 OS (Eeruaerkt Directie Algemene Zaken), handelende
over Kapitein Westerling, heb ik de eer ïïwe Excellentie aeda te
delen, dat de verzocht» inlichtingen roede eerder si j n Ter «trekt
aan Mr P. J. de Kan ter van Uw Ministerie. Gaarne gal in verband daar-
mede werden vernomen of door Uwe Excellentie op schriftelijke herha-
ling prijs wordt gesteld.

HEf SOOFB TAJJ SS DISRSt/

Aas Zijn» Excsll«ntie
dl ttniater van Btü-tanlandae Zaücan,

A T IK H 4 S E.

Mr H.¥.P*ld«rhof
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: Directie Algemene Zaken

Onderwerp.- Kapitein Westerüng

Bijlagen: 2

G E H E I M

fï* 1951
Datum: 15 Februari 1951

Nummer: 15379-H68 GS

Ik heb de eer U hierbij te d o en̂ . toekomen afschrift
van een schrijven van Harer Majesteits Gezant te Tanger
van 8 Februari 1951 No 220/41, alsmede een foto van het
daarin besproken paspoort No. 866035.

Een ander exemplaar van deze foto alsmede van
het paspoort No. 953699, heb ik ten dienste van het
onderzoek naar mogelijke op het Consulaat-Generaal te
Antwerpen gepleegde fraude aan de Procureur-Generaal bij
het Bijzonder Gerechtshof te 's-Gravenhage toegezonden.
Het -tweede exemplaar van laatst gemelde foto zond ik
rechtstreeks aan de Consul-Generaal te Antwerpen, teneinde
te worden gebruikt bij het onderzoek, dat daar op het o
ogenblik is aangevangen.

Ik moge U verzoeken mij in te lichten over de
in de brief van Harer Majesteit s te Tanger genoemde "*
persoon.

DE MIWISTEE VAN BUITENLANDSE ZAKM,

Voor de Minister,

v DE CHEF DER DIRECTIE:

Aan het Hoofd van de
Binnenlandse Veiligheids Dienst.

7822 - '50
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kapitein Westerling. ïanger, 8 Februari 1951

fen vervolge op mijn telegrafische bericht ter
heb ik de eer te melden dat een Journalist te ïanger uit
Brussel het telefonische verzoek kreeg* kapitein fester-
ling te interviewen» die alhier zou zijn aangekomen. Baar-
bij werd medegedeeld, dat Westerling met zijn echtgenote «n
een derde persoon ^ ouden reizen met een gecharterd vliegtuig,
dragende de lettere G/AHÏf t dat bestuurd zou worden door een
captain ̂ uaeja.. De journalist wendde aieh tot de ̂ olitie om
het ad*e* van •«sterling t« weten t*

Het hoef d van de -̂ olitie, aldus attent gemaakt op deze
zaak» stelde daarop een onderzoek in* let bleek, dat een,
vliegtuig, met de genoemde seinletters en piloot, toebehoren-
de aan de Morton Air Service, inderdaad op l februari te
fanger was aangekomen, Biet met twee mannen en een vrouw,
doch met drie mannen aan boordt
l* Volgens diens Nederlandse paspoort* Adrianus Petrus Lafo-

geboren te Breda op l? April 1906, wonende te Rotter-
dam, houder van paspoort no .953699 f afgegeven te Antwerpen
op 2 Hoveisfeear 195© •
2* Volgens diens Nederlandse paspoort j lillem Seraeji Meindert
Colaoa. geboren t* Slatten op 24 December 19250 wonende te
©Jakarta, houder van paspoort no •866035» afgegeven te D Jakar-
ta op 2 Februari 1950»
. Volgens diens inschrijving In het politieregister in het
hotel: Dirk van Donk, van beroep rechercheur, houder van het
Nederlandse paspoort no «168524, afgegeven te f s-Sravenhage .

Aaa Zijne Excellentie I*ats1r ....
de Heer Minister van Buitenlandse Zaken
te 'a-GHAVBNHAGE
met 3 kopieën
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keerde op 3 februari met het vliegtuig
t«rog*

* D« Politie vermoedt nu, dat Lambregts identiek is met
I Westerling em» in overleg Bit jonkfeaer van Yredeabitreïi,, de
| Administrateur der Zone» wordt diens verblijf te ïaager als
oagewenst beschouwd. Dit verblijf »ou, naar men me*att onge-
wenst© i?epertsussies ia nationalistisch* Arabische krimgen
lllÜ'ltig kunnen brengen en bovendien is Westerling een are
tuurli jlc man» die zî a krac&ten wel eens in dienst aou
nen stellen van t* een of andere politieke organisatie.
bea nog niet ijagegaaa. op een suggestie van de zijd» der In-
ternationale Mministratie, tegen Laotoregts gebruik te maken
van mijn reckt tot uitwiesing. Baar ik uelf betrokkea ben
bij de bewariag der openbare orde in de 2one, jseb ik evenwel
gemeend, aî n mê LeweritiJQg nie* te moeten onthouden op het
gebied Tam «in identificatie van de be»oeker.

let behulp van de Politie t»b ik het paspoort Tam Laia-
bregta inge»i*a. Bit naakt e.«n alleszins authentieke indruk
en d* handtekening van de kanselier de heer d'Hollosy daarop
houd ik voor eeht. Mij is «eltttr opgevallen., dat dit docu-
meat met twee handschriften «n twee verschillende inktea is
ingevuld. Set woord "handelaar", de verbetering vannBerche«"
ia "fiotterdam" «n het signalement zî a van de tweede hand.

Ik sluit hiernevens twee (̂ slechte) fotokopieën ia Tam
beide paspoorteDi»

Ie twee achtergebleven perconen geven veel geld uit en
beschikken met naiae over Belgische franken.

Be dejsant,

A.Merens
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Van KB

KB IV meldde, dat Pierre 3WEERT3 onder de naam

VEEDONK contact heeft gehad met een Franse generaal en met deze

heeft gesproken over hulp aan Ajnbon.

KB, 22 December 1950.



Rapport van K.B. -
Betref f endetP.M.E .Swwerts

Een relatie van KB.4 verzocht diens medewerking ter
identificering van zekere Le Cocq,een Fransman,die in con-
tact zou staan met het Bureau Zuid-Molukken,Bazarstraat te
's-G-ravenhage, «=*— •• "™ ""

Het bureau 2uid-Molmkken was met Le Qocq. in aanraking
gekomen naar aanleiding van de noodzaak hulp aan Ambon te
verstrekken*LeCocq zou een firma in Tanger hebben en over
zeer vele mogelijkheden beschikken,vooral door zijn vele re-
laties.Onder de naam Van Donk(of Verdonk) zou hij in Frankrijk
besprekingen gevoerd hebben met militaire autoriteiten over
militaire hulp aan Ambon.In Frankrijk zou hij goede verbin-
dingen hebben met Gaullistische lieden.

Le Cocq. zei in verbinding gestaan te hebben met M.I.VI
en vele lieden van de Nederlandse Teiligheidsdiensten te ken-
nen. Als correspondentieadres gaf hij op:Scheveningen,Badhuis-
kade 3(Tel.556948) _ '

Het signalement,hèt verhaal over een geleden schip-
breuk,het vermoedelijk gevestigd zijn te Utrecht,e.d.wekten
het vermoeden, dat men hier te doen had met Pierre Marie Er-
neat Sweerts,geboren te St.Josse ten Koode,27 December 1$1Ö.

Daar EB.4 vernam dat zijn relatie sympathiseerde met
de actie voor Ambon,het Bureau Zaid-Molukken en de daarmede
samenwerkende stichting ^Door^de eeuwen trouw",was het niet
mogelijk hierop verder in teTgaaïï daü hét tonen van enige
foto's van genoemde Sweerts.Deze foto's werden direct gezien
als foto's van Le OOCQ,zodat aangenomen mag worden dat I»e
Oooq. en Sweert s identiek zijn. Overigens werd dit bevestigd
door de opgevangen verhalen over de schipbreuk,de goede re-
laties met de Rooms-Katholieke kerk,etc.

KB.4 volstond met tegenover zijn relatie te vermelden
hetgeen Sweerts als s.S.officier voor Duitsland had verricht
en dat hij gezien moet worden als oplichter van groot for-
maat.De indruk werd verkregen,dat men deze informaties aan
het bureau zuid-Molukken ter kennis zal brengen.

KBl4 22 December 1950

™
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Van 25 tot 29 October 1950 bevond ik mij voor een

bespreking in Parijs.
Aldaar werd ik in mijn hotel opgezocht door 2 ambte-

naren van de Franse Inlichtingendienst, die mij het volgende
mededeelden.

. "Wij wilden gaarne vertrouwelijk Uw advies over een
aangelegenheid die onlangs hier in Frankrijk, buiten elke
verantwoordelijkheid van de dienst waartoe wij behoren, ter
sprake gebracht is bij de Generaal Bilotte. Bij hem heeft
0ich een man vervoegd, die blijkens zijn Ned. paspoort
Van Donk heette. Hij was in het bezit van een aanbevelingst
brief van de Regering van de Republiek der Zuid Molukken
en verzocht Frankrijk om hulp in de strijd van Ambon tegen
de Republiek Indonesië." Teî erduidelijking moge dienen,
dat Generaal Bilotte enige tijd geleden ontslag verzocht
heeft uit het Franse leger, teneinde zich geheel aan poli-
tieke vraagstukken te kunnen wijden en het Franse publiek
te kunnen waarschuwen over de gevaren die vanuit het
Oosten dreigden. Op mijn vraag of zij zich ook nog konden
herinneren welke handtekeningen er onder deze aanbevelings-
brief van de Zuid Molukken stonden, kreeg ik een ontkennend
antwoord. Toen ik verschillende namen opgaf om te zien of
mijn bezoekers zich wellicht een daarvan herinnerden, bleek
dat de naam Feuilletau de Bruyn naar hun mening inderdaad
op het stuk stond.

Op mijn volgende vraag of Van Donk behoorlijk Frans
sprak, kreeg ik ten antwoord £at hij zich in deze taal zeer
behoorlijk uitdrukte. Ik deelde de Heren mede, dat Van Donk,
voorzover mij bekend, niemand anders was dan een uit de
Haagse Politie, wegens collaboratie verwijderde rechercheur,'
een berucht scharrelaar inlnt'elligence", een volkomen on-
betrouwbaar individu en dat het mij ten hoogste verbaasde,
dat deze man Frans sprak.

Het verhaal, dat mijn bezoekers mij vervolgens deden
was, dat Van Donk aan Generaal Bilotte verzocht had om
wapens, levensmiddelen, medicamenten voor het door de
krijgsmacht der Republiek Indonesië bedreigde Ambon, welke
voorwerpen door de lucht naar Ambon zouden moeten worden
vervoerd en aldaar worden geparachuteerd, indien men er
niet zou kunnen landen. Ook is nog ter sprake gekomen het
van uit de lucht bombarderen van de corvetten die de kust
van Ambon blokkeerden, teneinde daarna met een hulpsehip
binnen te kunnen vallen. In ruil voor deze hulp zouden de
Ambonnezen 5000 soldaten leveren aan het Franse Vreemdelingen-
legioen in Indo.Shina, de zeer waardevolle producten van
de Molukken en bovendien nog een som in contanten.

Ik heb de Fransen medegedeeld, dat in de eerste plaats
de 5000 goed getrainde soldaten op Java en Celebes in
kampen zaten en dat het onmogelijk was om' deze mensen voor
dit doel uit deze,onder Nederlandse en Indonesische controle
staande, kampen naar Indo China te krijgen. Dat de "waardevolle1*

producten van de Molukfcen bestonden uit wat nootmuskaat, foelie en

kruidnagelen
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kruidnagelen en dat ik mij niet kon indenken hoe de Republiek
der Zuid Molukken aan grote sommen geld zou kunnen komen om
een dergelijke expeditie te kunnen financieren.

Ik heb hen bovendien medegedeeld, dat elke actie op
dit ogenblik volkomen nutteloos was omdat de strijd op imbon
was afgelopen en tenslotte hun gevraagd hoe zij ter wereld
een dergelijke actie volkenrechtelijk zouden kunnen recht-
vaardigen aangezien immers de Republiek Indonesië en Neder-
land beide een dergelijke Franse daad als volstrekt vijandig
zouden beschouwen, llle Franse bezittingen in Indonesië op
het gebied van plantages en handelshuizen zouden onmiddellijk
worden geconfisqueerd als repressaille en de verhoudingen
tussen Indonesië en Frankrijk zouden volkomen vertroebeld
worden.

Het antwoord van de Fransen hierop was dat de gehele
\-f' "•. actie natuurlijk zou moeten uitgaan van een aantal vrijbuiters,
x die dit buiten de Franse Staat om zouden doen.

Mijn wedervraag luidde van welke basis men dan dacht te
vertrekken, aangezien Indo China toch geheel door Franse mili-
tairen was bezet. Men reageerde hierop door te zeggen, dat
wellicht de Franse autoriteiten bereid zouden worden gevonden
om een oogje dicht te doen.

Men heeft mij uitdrukkelijk verzocht om van dit gesprek
geen melding te-maken. Aangezien ik echter als Hoofd van een
Inlichtingendienst geen inlichtingen verzamel ten eigen ge-
bruike, heb ik van het bovenstaande na terugkomst in Neder-
land melding gemaakt aan de Minister van Binnenlandse Zaken
en aan de Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, Mr. Blom
(aan deze laatste op 6 November 1950)> aangezien het geval
zich in het buitenland afspeelde en Indonesië raakte.

Mr, Blom heeft over deze aangelegenheid zijn schouders
opgetrokken en mij bedankt voor de inlichtingen, erbij zeggende
dat hij dit geheel een fantastisch verhaal vond en de zaak
daarmede verder als afgedaan kon worden beschouwd.
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