Nr .: 1
Verbalisanten: W.J. Berrevoets + A. Sinkeler.
Opgemaakt dd. 15 mei 1945
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit, J. Mudde
Pzn. + H.Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Dirk van der Wouden
als: verdachte
__________________________________________________
Lidmaatschap NSB.
=============================================
“ Heden den 5 Mei 1945 te omstreeks 10 uur is door mij
ANNE SINKELER, bootsman der politie te water,
gestationeerd te Krimpen a/d Lek, toegevoegd aan de
Nederlandsche Bin-nenlandsche Strijdkrachten afd.
Lekkerkerk, ingevolge schriftelijke algemeene lastgeving van
den chef van de staf militair gezag, ten zijnen huize Tiendweg
W.10 te Lekkerkerk, aangehouden : DIRK VAN DER
WOUDEN geb. te Lekkerkerk 14 April 1904, van beroep
landbouwer, op verdenking dat hij als lid staat ingeschreven
bij de Nationaal Socialistische Beweging in Nederland.

Naar aanleiding van het voorenstaande is door mij verbalisant
WILLEM JAN BERREVOETS, wachtmeester der
marechaussee behorende tot de groep Lekkerkerk en ingedeeld
als groeps-commandant bij de Nederlandsche Binnenlandsche
Strijdkrachten, afd. Lekkerkerk, in bijzijn van twee personen
van de illegaliteit, te weten JAN MUDDE Pzn. en
H.LIGTHART SCHENK, beide wonende te Lekkerkerk,
verdachte gehoord den 15 Mei 1945 waarbij hij verklaarde:

“” Ik ben in 1935 lid geworden van de Nationaal Socialistische
Beweging in Nederland. Toen in 1941 of 1942 , de datum
precies weet ik niet meer, werd bepaald, dat de leden van de
Nationaal Socialistische Beweging in Nederland lid moesten
worden van Weer- Afdeeling (WA) heb ik dit geweigerd. Deze
weigering had tot gevolg, dat ik als lid van de Nationaal
Socialistische Beweging werd geroyeerd. Sindsdien ben ik tot
begin negentien honderd vier en veertig sympathiserend lid
geweest van de N.S.B. in Nederland. Toen ik echter na 1944
voor de keuze werd gesteld om begunstiger of lid te worden
van de Nationaal Socialistische Beweging in Nederland ben
ik lid geworden. Tevens ben ik blokhoofd van de N.V.D. ( Nederlandsche Volksdienst) hier ter plaatse.””
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. ( get.
D. v.d. Wouden.)

“ Voorts is door mij verbalisant Sinkeler op 5 Mei 1945 ten
huize van M. Hoogenboezem, Tiendweg West 20 te
Lekkerkerk in beslag genomen een Noodlidmaatschapskaart
voor het jaar 1945 van de Nationaal Socialistische Beweging in
Nederland, ten name van Dirk van der Wouden

bovengenoemd. Dit bewijsmateriaal is door mij overgebracht
naar het Gemeentehuis te Lekkerkerk, alwaar het ter
beschikking wordt gehouden van de bevoegde autoriteiten.
Verdachte is op 5 Mei 1945 in afwachting van de formele
inbewaringstelling onder bevel van den Algemeenen
Commandant van de Arrestatieploegen der Binnenlandsche
Strijdkrachten, Afdeeling Lekkerkerk, voorlopig vastgehouden
in de Openbare Lagere School no.1 te Lekkerkerk
Waarvan door ons op ambtseed is opgemaakt dit procesverbaal den 15 Mei 1945.

Was getekend door de personen van de illegaliteit, Mudde en
Ligthart Schenk en de verbalisanten Sinkeler en Berrevoets.

=============================================
=============================
Nr .: 2
Verbalisanten : W. Berrevoets en A. Sinkeler.
Opgemaakt dd. 15 Mei 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Hendrik Roest als: verdachte
__________________________________________________
________________________
Lidmaatschap NSB
Uitzending door Ned. Oost Comp.
Functies binnen de NSB
=============================================
=============================
A. Sinkeler hield op 5 Mei 1945 plm. 9.30 uur aan, in zijn huis
Tiendweg W.1 : Hendrik Roest, geboren 31 Juli 1894, van
beroep landbouwer en ervan verdacht lid te zijn van de NSB.
W. Berrevoets hoorde de verdachte in bijzijn van de twee
personen van de illegaliteit. Roest verklaarde:
“”In het jaar 1935 heb ik mij als lid laten inschrijven bij de
Nationaal Socialistische Beweging in Nederland omrede dat ik
de meening was toegedaan dat wanneer de Nationaal
Socialistische Beweging aan het bewind zou komen, dit mijn
bedrijf ten goede zou komen. In Maart 1943 ben ik naar
Rusland vertrokken om daar als onderwijzer te fungeren in het
maken van zuivelprodukten. Daaromtrent was ik ingedeeld bij
de N.O.C. ( Nederlandsche Oost Compagnie ). 5 Februari 1944
ben ik weer in Holland terug gekeerd. De ervaring, die ik in
Rusland heb opgedaan, heeft mij doen besluiten, mij als lid van
de beweging te laten schrappen. Dit was in Juli 1944. Omtrent
deze ontslagaanvrage heb ik nimmer iets gehoord. In begin
September 1944 ben ik buiten mijn wil ingedeeld bij de
Landwacht Nederland. Im Maart 1945 moest ik door de
Landwacht worden ingedeeld bij de Duitsche Weermacht. Dit
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is door mij geweigerd, met het gevolg dat ik op 18 Maart 1945
door de Landwacht werd ontslagen, als politiek onbetrouwbaar
element.
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring . W.g.
H. Roest.
Sinkeler nam op 5 mei ten huize van Roest in beslag: een
Lidmaatschapskaart 1943/44 en een Werkerskaart. Er bleek dat
hij was ingeschreven als Kringbeheerder van de Nationaal
Socialistische Beweging, Afdeeling Lekkerkerk. Dit
bewijsmateriaal werd door Sinkeler gedeponeerd op het
Gemeentehuis in Lekkerkerk.
Verdachte is op 5 Mei in afwachting van formele in
bewaarstelling, vastgehouden in de Openbare Lagere School
no. 1 in Lekkerkerk.
Getekend door de twee leden van de illegaliteit, Mudde en
Ligthart Schenk. De verbalisanten, W. Berrevoets en Anne
Sinkeler, maakten op grond van de ambtseed dit procesverbaal op dd.15 mei 1945.
=============================================
=============================
Nr .: 3
Verbalisanten : W. Berrevoets en A. Sinkeler.
Opgemaakt dd.: 15 Mei 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Ewout Smit
als: verdachte.
__________________________________________________
________________________
Lidmaatschap NSB
Dienstverband NSKK
=============================================
=============================
Ewout Smit, geboren 16 December 1920, van beroep tuinder,
werd op 5 Mei 1945 plm., 14.30 uur aangehouden in zijn
woonhuis, Tiendweg - West 9 in Lekkerkerk. door Anne Sinkeler. Smit werd verdacht lid te zijn van de NSB.
W.Berrevoets hoorde de verdachte in het bijzijn van twee
personen van de illegaliteit:
J. Mudde en H. Ligthart Schenk.
“”Ik ben in de maand Juni van het jaar 1941 lid geworden van
de Nationaal Socialistische Beweging in Nederland. Ik was
toen 21 jaren oud. Ik had het voornemen bij de N.S.K.K.
(Nationaal Socialistische Kraffahr Korps ) in dienst te gaan als
chauffeur. Men moest daarvoor lid zijn van de Nationaal
Socialistische Beweging in Nederland. In het jaar 1941 of
1942, dat weet ik zo precies niet meer, ben ik lid geworden van
de Weer Afdeeling ( W.A.), hiervoor werd ik verplicht door de
Nationaal Socialistische Beweging. Omdat ik er niet voor
voelde in het uniform van de W.A. rond te loopen, heb ik
hiervoor na 14 dagen weer bedankt. In Januari 1943 heb ik mij
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gemeld als chauffeur bij voornoemde N.S.K.K. en ben als
zoodanig in dienst getreden. Ik ben aldaar in dienst gebleven
tot December 1944. Ik heb daarvoor in verschillende landen
gereden. Omreden het mij bij de N.S.K.K. niet beviel, en geen
ontslag kreeg, ben ik weggeloopen. In December 1944 ben ik
teruggekeerd in Nederland. Omdat ik bang was dat de
Feldgendarmerie me zou grijpen, ben ik gaan zwerven. Ongeveer veertien dagen geleden ben ik thuis gekomen. Mijn
lidmaatschapskaart van de NSB heb ik niet meer,
waarschijnlijk zoek geraakt. Ook heb ik geen andere
bescheiden, dat ik als chauffeur in dienst was. Deze heb ik
vernietigd toen ik ging zwerven.
Mijn geweer hetwelk ik droeg toen ik in dienst was van de
N.S.K.K. heb ik bij mijn terugkeer in Holland aan een vriend
afgegeven, die het waarschijnlijk heeft weggewerkt.””
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g. E.
Smit.
Bij onderzoek werd bij Smit thuis niets gevonden. Hij is op 5
Mei in afwachting van de formele in bewaarstelling
vastgehouden in de Openbare School no. 1 te Lekkerkerk.
Ondertekend door de twee personen van de illegaliteit, Mudde
en Ligthart Schenk, en op ambtseed door de verbalisanten
Sinkeler en Berrevoets, dd. 15 Mei 1945.
=============================================
=============================
Nr .: 4
Verbalisanten : W. Berrevoets en Abraham Tielemans
Opgemaakt dd.: 15 Mei 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Cornelis Adriaan de Haan
als
verdachte.
__________________________________________________
________________________
Lidmaatschap NSB
Lid Jeugdstorm
Loopbaan bij de Landwacht
=============================================
=============================
Op 5 Mei 1945, rond 12 uur, hield hoofdwachtmeester A.
Tielemans in het huis Burgem. Roosstraat 8, de in Leerdam op
26 December 1922 geboren C.A. de Haan aan. De Haan werd
verdacht lid van de NSB en de Jeugdstorm te zijn geweest.
Berrevoets heeft de verdachte gehoord in het bijzijn van de
twee personen namens de illegaliteit.
“” Op 23 Juli 1942 ben ik lid geworden van de Nationaal
Socialistische Beweging in Nederland. Ik deed dit omdat ik
thuis in die geest opgevoed ben. Een broer van mij was reeds
lid terwijl mijn vader gelijk met mij lid werd. Bovendien
kwamen er in die tijd veel mensen bij ons die lid van de
Beweging waren, waardoor ik werd beïnvloed. Toen ik lid was
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van de NSB ben ik al gauw lid geworden van de Nationale
Jeugdstorm, afdeeling Lekkerkerk en trad op als streekleider.
De jongeren die lid waren van de Nationale Jeugdstorm,
afdeeling Lekkerkerk, werden door mij afgericht.Toen ik
eenmaal lid was van de NSB heb ik gesolliciteerd naar de
Stafmuziek van de Marechaussee te Schalkhaar en werd aldaar
benoemd als leerling muzikant. Ik bleef daar een half jaar, en
omdat ik moest gaan trouwen ben ik ontslagen en verwezen
naar het Arbeidsbureau. Vanwege dit bureau ben ik te werk
gesteld in Amersfoort bij de Duitsche Weermacht. Op 3 Maart
1944 ben ik ontslagen en moest mij melden bij de Landwacht
Nederland. Na een opleiding te Schalkhaar werd ik als
landwachter geplaatst te Goes. Op 24 Juni 1944 werd ik
bevorderd tot Groepscommandant. Op 18 Juli werd ik
bevorderd tot Sectiecommandant en 15 Augustus werd ik
Opperschaarleider. Van Goes werd ik overgeplaatst naar
Rotterdam. Dit was begin 1944, toen de Geallieerde troepen
naderden. November 1944 werd ik verplaatst naar Overijssel.
Aldaar moest ik de spoorbaan bewaken. April 1945 moest ik
een transport met vrouwen en kinderen vervoeren naar Utrecht.
Dit was 21 April 1945. Daarna wilde men mij indeelen bij de
Duitsche Weermacht, ik weigerde omdat ik niet in Duitsche
dienst wilde. Ik werd ontslagen wegens politieke
onbetrouwbaarheid. Daarna ben ik vertrokken naar
Lekkerkerk.””
Na voorlezing en volharding teeken ik. W.g. C.A. de Haan.
Bij het fouilleren werd een lidmaatschapskaart 1943/44 van de
NSB gevonden. Een schrif-telijke eedsaflegging als
Streekleider der Jeugdstorm, vijf schriftelijke bescheiden
betrekking hebbend op de Landwacht, een bewijs van
inlevering van een pistool en een ontslagbewijs van de
Duitsche Weermacht.
Voorts vond Sinkeler bij huiszoeking op 5 Mei 1945: 30
geweerpatronen, 2 jachtpatronen, een koffer inhoudende een
landwachtuniform (zwart ). Dit bewijsmateriaal is
overgebracht naar het gemeentehuis in Lekkerkerk. Verdacht is
op 5 Mei voorlopig vastgehouden in de Openbare School no. 1
te Lekkerkerk. Hij bood bij zijn arrestatie geen tegenstand.
Ondertekend door de deelnemers namens de illegaliteit :
Mudde en Ligthart Schenk en de verbalisanten Tielemans en
Berrevoets, dd. 15 Mei 1945.
=============================================
=============================
Nr .: 5
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 15 Mei 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Pieter Dirk Bak
als verdachte.
__________________________________________________
________________________
Lidmaatschap NSB.
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=============================================
=============================
Op 5 Mei 1945, plm. 10 uur, ontbood Berrevoets Pieter Bak,
caféhouder te Lekkerkerk, op 21 Juli 1882 geboren in
Berkenwoude, op het gemeentehuis te Lekkerkerk. Bak werd
ervan verdacht lid te zijn van de NSB. In bijzijn van de
vertegenwoordigers van de illegaliteit, Mudde en Ligthart
Schenk, werd Bak door Berrevoets gehoord.
“” In het jaar 1941 of 1942 heb ik mij als lid van de Nationaal
Socialistische Beweging in Nederland laten inschrijven en ben
dat sindsdien gebleven. Niet zozeer uit politieke overtuiging
ben ik lid geworden van bovengenoemde partij, maar meer uit
eigen belang. Ik ben n.l. caféhouder ter plaatse en beschik over
een gebouw, dat zich goed leent voor het houden van
vergaderingen. Door de beweging hier ter plaatse werd mij
toen beloofd, dat wanneer ik lid zou worden van de Nationaal
Socialistische Beweging, de vergaderingen bij mij zouden
plaats vinden. Een functie heb ik nimmer bekleed in de partij.
“”
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g.
P.D.Bak.
Op 5 Mei 1945 werd ten huize van M. Hoogenboezem,
Tiendweg W. 20 een noodlidmaatschapskaart van de NSB ten
name van verdachte in beslag genomen. Dit materiaal is
overgebracht naar het gemeentehuis in Lekkerkerk.Vlg. de
verdachte was zijn eigenlijke lidmaatschapskaart zoek geraakt.
Verdachte werd voorlopig vastgehouden in de Openbare
School no. 1 te Lekkerkerk.
Ondertekend door de twee vertegenwoordigers van de
illegaliteit, Mudde en Ligthart Schenk en op ambtseed door de
verbalisant Berrevoets dd. 15 Mei 1945.
=============================================
=============================
Nr .: 6
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 15 Mei 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Marinus de Jager.
als verdachte.
__________________________________________________
________________________
Lidmaatschap NSB
Royement in 1943 wegens sluikhandel.
=============================================
=============================
Op 5 Mei 1945 werd in zijn huis, Schuwacht 292, aangehouden
Marinus de Jager, geboren 11 Juni 1898, van beroep
landbouwer, verdacht lid te zijn geweest van de NSB. In bijzijn
van de vertegenwoordigers van de illegaliteit werd verdachte
door Berrevoets gehoord.
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“ Ik ben in het jaar 1935 lid geworden van de Nationaal
Socialistische Beweging in Nederland. Ik ben dit gebleven tot
31 Mei 1943. Ik ben toen geroyeerd als lid omdat ik mij aan
sluikhandel had schuldig gemaakt. Ik was lid van de beweging
geworden omdat mijn bedrijf, zijnde een boerderij, niet
rendeerde. Ik had de verwachting, dat indien de NSB aan het
bewind zou komen, de toestanden zouden verbeteren. Nadat ik
geroyeerd ben, heb ik de partij nooit meer gesteund en ook
geen vergadering bezocht. Toen ik lid was van de partij heb ik
nooit willen colporteeren, ook nooit geen zwart hemd willen
dragen.””
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g.
M. de Jager.
Berrevoets vond op 5 Mei bij de Jager thuis een bewijs van de
NSB, inhoudende het ontslag uit de NSB als lid. Ook een
schrijven van de burgemeester van Lekkerkerk betreffende het
inleveren van radiotoestellen.
Dit materiaal is overgebracht naar het raadhuis in Lekkerkerk.
Verdachte is voorlopig vastgehouden in de Openbare School
no. 1 te Lekkerkerk. Hij bood bij zijn arrestatie geen
tegenstand.
Ondertekend door de vertegenwoordigers van de illegaliteit,
Mudde en Ligthart Schenk, en onder ambtseed de verbalisant
Berrevoets dd. 15 Mei 1945.
=============================================
=============================
Nr .: 7
Verbalisanten: W. Berrevoets , A. Sinkeler.
Opgemaakt dd.: 15 Mei 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :Abraham Kort
als verdachte.
__________________________________________________
________________________
Lidmaatschap NSB
Arbeider bij de Duitsche Weermacht.
Landwachter.
=============================================
=============================
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meening was toegedaan, dat wanneer de NSB aan het bewind
zou komen, het Nederlandsche volk daardoor gebaat zou zijn.
In de loop der jaren ben ik echter gaan inzien, dat hetgeen ik
van de NSB verwacht had, dit nooit bereikt zou worden.
Bedanken voor de partij wilde ik echter niet, omdat ik dan als
lafaard gequalificeerd zou worden. In Mei 1944 ben ik
vrijwillig toegetreden tot de Hulp- Landwacht hier ter plaatse.
In September 1944 ben ik buiten mijn wil bij de Landwacht
Nederland ingedeeld. In December 1944, toen ik moest worden
ingedeeld bij de Duitsche Weermacht, heb ik dit geweigerd.
Dit had tot gevolg, dat ik op 18 April 1945 werd ontslagen als
politiek onbetrouwbaar element. “”
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g.
A. Kort.
Op 5 Mei werd bij M. Hoogenboezem door Sinkeler gevonden
een Werkerskaart der
NSB t.n.v. Kort, alsmede een ontslagbewijs als Landwachter.
Dit materiaal werd naar het
gemeentehuis Lekkerkerk gebracht. Berrevoets voegt er aan
toe dat vlg. de verdachte zijn eigenlijke lidmaatschapskaart is
zoek geraakt.
Verdachte werd 5 Mei voorlopig vastgehouden in de Openbare
School no. 1 te Lekkerkerk.
Ondertekend door de twee vertegenwoordigers van de
illegaliteit, Mudde en Ligthart Schenk, en op ambtseed de
verbalisanten Berrevoets en Sinkeler dd. 15 Mei 1945.
=============================================
=============================
Nr .: 8
Verbalisanten: W. Berrevoets , A. Sinkeler.
Opgemaakt dd.: 15 Mei 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Cornelis Kalkman
als verdachte.
Lidmaatschap NSB
Wijkhoofd Winterhulp.
Mishandeling mede-gevangen.
=============================================
=============================

Op 5 Mei 1945 plm. 12 uur werd ten huize van M.
Hoogenboezem aan de Tiendweg W 20 in Lekkerkerk
aangehouden: Abraham Kort, geboren te Gorinchem op 10
October 1901, van beroep arbeider bij de Duitsche Weermacht.
Kort werd er van verdacht lid te zijn van de NSB.
In bijzijn van de vertegenwoordigers van de illegaliteit Mudde
en Ligthart Schenk werd verdachte door Berrevoets gehoord.

Op 7 Mei 1945, plm. 21.00 uur, werd door A. Sinkeler
aangehouden: Cornelis Kalkman, geboren in Lekkerkerk 1 Juli
1898, van beroep sigarenfabrikant en wonende Kerkweg 125 in
Lekkerkerk. Berrevoets hoorde verdachte in aanwezigheid van
vertegenwoordigers van de illegaliteit, Mudde en Ligthart
Schenk.

“”Niet beter te weten ben ik in September 1935 lid geworden
van de NSB in Nederland en ben dit gebleven tot op heden toe.
Uit politieke overtuiging ben ik lid geworden omdat ik de

“” In ben in het jaar 1939 lid geworden van de NSB in
Nederland. Ik had een sigarenfabriek alwaar ik eenige
arbeiders aan het werk had. Als gevolg van de zeer slechte
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maatschappelijke toestand was het bedrijf niet lonend, zoodat
ik de arbeiders volgens hun bond het vastgestelde stukloon niet
kon betalen. Ik werkte dan ook steeds met verlies. Bovendien
werd ik met staking bedreigd. Ik zag in het lidmaatschap van
de NSB de verbetering van de maatschappelijke toestanden.
Voorts zag ik in de partij geen gevaar als legale partij. Dit
waren de reden dat ik besloot lid te worden. Aan de plaatselijke
acties, zooals plakken, heb ik wel eens deelgenomen. Later
werd mij gevraagd voor als het noodig zou zijn bij het
oprichten der Weer Afdeeling (W.A.) of zij dan op mij konden
rekenen. Ook werd mij gevraagd om bij een rijdend korps in
Nederland dienst te doen. Ik heb toen gevraagd of deze
diensten in de oude Nederlandsche uniformen zouden plaats
vinden.
Er werd mij echter gezegd dat het Duitsche uniformen zouden
zijn. Ik heb toen botweg geweigerd. Eenigen tijd later heb ik
bedankt als lid der NSB. Hiervan heb ik een ontslagbewijs
ontvangen. Nadien tijd heb ik me niet meer met de partij
bemoeid. Wel heb ik nog eens gecollecteerd met de bus voor
Winterhulp Nederland.
Hierin zag ik geen politiek streven. Ik was wijkhoofd van de
Winterhulp Nederland.””
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g. C.
Kalkman.

Bij fouillering werd gevonden: een brief dd. 23 Februari 1944,
gericht aan M. Hoogenboezem, waarin ontslag werd
meegedeeld. De brief is naar het gemeenehuis in Lekkerkerk
overgebracht. Verdachte werd voorlopig vastgehouden op 7
Mei 1945 in de Openbare School no. 1 in Lekkerkerk.

“ Als verbalisant voeg ik hieraan toe dat verdachte bij zijn
arrestatie geen verzet bood. Ik voeg er als verbalisant ook aan
toe dat verdachte in samenwerking met P. Borsje: Klaas Johan
Stam en Cornelis van Essen, genoemd in bijgaande verklaring,
heeft mishandeld.””

Ondertekend door de vertegenwoordigers van de illegaliteit,
Mudde en Ligthart Schenk, en de verbalisanten Berrevoets en
Sinkeler dd. 15 Mei 1945.

Nr .: 9
Verbalisanten: W. Berrevoets , A. Sinkeler.
Opgemaakt dd.: 15 Mei 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Adrianus Aart Smit
als
verdachte
Jacobus Brand
als:
getuige

Machiel van Vliet
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als:

getuige
__________________________________________________
________________________
Lidmaatschap NSB
Bedreiging met een vuurwapen febr. 1945.
=============================================
=============================
Op 5 Mei 1945, plm. 14 uur werd door Anne Sinkeler
aangehouden in zijn woonhuis: Adrianus Aart Smit, geboren in
Lekkerkerk 1 October 1895, van beroep tuinder, en wonend
Tiendweg W 9. Berrevoets hoorde verdachte in het bijzijn van
leden van de illegaliteit.
“Omstreeks 1942 ben ik lid geworden van de NSB in
Nederland en ben dit gebleven tot nog toe. Uit politieke
overtuiging ben ik niet tot het lidmaatschap overgegaan, maar
ben eigenlijk bepraat door de toenmalige groepsleider der
NSB. Toen ik mij in September 1944 uit de partij wilde
terugtrekken, was dit niet meer mogelijk.
Omstreeks half Februari 1945, te omstreeks 22.00 uur bevond
ik mij met mijn echtgenote op de Tiendweg te Lekkerkerk in
de nabijheid van mijn woning. In een langs de weg gelegen
sloot zag ik een vaartuigje liggen, waarin zich twee personen
bevonden. Ik was de meening toegedaan dat deze personen op
roof uit waren. Toen ik vlak bij hen was riep ik : ‘ Wat moet
dat daar?’ Tegelijk zei ik tegen mijn vrouw: ‘Haal mijn
noodlamp en mijn vuurwapen’. Mijn vrouw heeft daarna mijn
noodlamp gehaald. Een vuurwapen niet omreden ik dat niet
bezit. Ik heb dit gezegd om de personen schrik aan te jagen.
Wel heb ik later nog een hakmes thuis gehaald. Inmiddels
hadden de personen zich met het vaartuigje verwijderd. Later
kwam ik de mij bekende Brand tegen, op wie ik het hakmes
gericht hield. Toen ik echter zag dat het Brand was heb ik mij
teruggetrokken en zei tegen hem: ‘ O ben j ij het ? ‘ “”
Bij voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W. g.
A.A.Smit.

Berrevoets hoorde voorts als getuige: Jacobus Brand, wonend
Kerkweg 217. Deze verklaarde:
“” Plm. half Februari 1945 bevond ik mij omstreeks 22.00 uur
op de Tiendweg. Plotseling kwam de mij bekende A.A.Smit
mij tegen, kwam vlak voor me staan en terwijl hij een pistool
op mij gericht hield, zei hij: ‘O, ben jij het Brand, nee jouw
moet ik niet hebben.’ Na nog even met elkaar gepraat te
hebben zijn wij ieder ons weegs gegaan. Het was die avond
heldere maan en ik kan met zekerheid verklaren, dat ik mij
niet heb vergist, wat be-treft het pistool, temeer omdat hij op
niet meer afstand dan een meter van mij verwijderd was.””
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g. J.
Brand.
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Ook gehoord als getuige: Machiel van Vliet, wonend
Julianastraat 4 in Lekkerkerk.
“” Omstreeks half Februari 1945 bevond ik mij met een
vaartuigje in een sloot langs de Tiendweg. Het was de
bedoeling een brandje te sprokkelen. Terwijl ik daar langs de
oever lag gemeerd, naderden over de Tiendweg een mans- en
een vrouwspersoon. Toen deze personen mij op plm. twee
meter waren genaderd, riep de manspersoon tegen mij : ‘Wat
moet dat daar, weet je wel dat je niet meer buiten mag?’
Daarna zei hij tegen zijn vrouw : ‘Vrouw, haal mijn noodlamp
en mijn vuurwapen’. Hierna heb ik mij met mijn schouw
verwijderd. “”
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g.
M. van Vliet.
Ten huize van M. Hoogenboezem vond A. Sinkeler op 5 Mei
1945 een noodlidmaatschapskaart van de NSB t.n.v. verdachte
Smit. De kaart is op het gemeentehuis gebracht.
Bij confrontatie verklaarden de getuigen dat verdachte Smit de
persoon uit hun verklaringen was. Verdachte heeft zich bij
arrestatie niet verweerd. Hij is 5 Mei voorlopig vastgehouden
in de Openbare School no. 1 te Lekkerkerk.
Ondertekend door de twee vertegenwoordigers van de
illegaliteit, Mudde en Ligthart Schenk en de verbalisanten op
ambtseed : Berrevoets en Sinkeler dd. 15 Mei 1945.
=============================================
=============================
Nr .: 10
Verbalisant: W. Berrevoets.
Opgemaakt dd.: 15 Mei 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Christoffel van Halewijn
als
verdachte
__________________________________________________
_______________________
Lidmaatschap NSB
Uitzending N.O.C.
=============================================
=============================
Op 5 Mei 1945, 1 uur, werd door Berrevoets Christoffel
Halewijn, geboren 18 September 1905 in Lekkerkerk,
aangehouden in zijn huis Schuwacht 336. In bijzijn van twee
vertegenwoordigers van de illegaliteit, Mudde en Ligthart
Schenk, hoorde Berrevoets de verdachte.
“Ik ben in de maand September 1942 sympathiserend lid van
de NSB in Nederland geworden. Ik ben lid geworden omreden
ik voor de N.O.C. ( Nederlandsche Oost Compagnie ) naar
Rusland wilde, om aldaar te werk te worden gesteld. Hier ter
plaatse had ik een metselbedrijf waarin ik geen bestaan kon
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vinden. Enkele dagen nadat ik mij als lid had laten inschrijven,
ben ik naar Rusland vertrokken, door de N.O.C. werd ik n.l.
uitgezonden. Ik werd daar tewerkgesteld in het metselbedrijf.
Maart 1943 ben ik in Holland teruggekeerd. In Mei 1943 ben
ik weer naar Rusland vertrokken en ben in Augustus
daaraanvolgende weer in Holland terug gekeerd. Nadien ben
ik nog verschillende keeren door het N.O.C. uitgezonden en
was toen ingedeeld bij Landbewirtschaftungsgesellschaft en
eveneens als metselaar werkzaam. Begin Januari 1944 ben ik
ontslagen en naar Holland terug gekeerd. Lid van
nevenorganisaties ben ik niet geweest. “”
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g.
Chr. v. Halewijn.
Bij onderzoek werden ten huize van v. Halewijn gevonden:
enige bescheiden m.b.t. de NSB en het N.O.C., welke zijn
afgeleverd op het Raadhuis in Lekkerkerk.Verdachte heeft bij
zijn arrestatie geen tegenstand geboden.
Ondertekend door de vertegenwoordigers van de illegaliteit en
op ambtseed door Berrevoets dd. 15 Mei 1945.
=============================================
=============================
Nr .: 11
Verbalisanten: W. Berrevoets, Anne Sinkeler.
Opgemaakt dd.: 16 Mei 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Jacobus Jacob Hoogenboezem
als
verdachte
Pieter van Herk
als
getuige
__________________________________________________
________________________
Lidmaatschap NSB;
Lidmaatschap WA
Lidmaatschap Winterhulp
Lidmaatschap Econ. Front
Lid van de Nederlandsche Volksdienst
Lid van de Hulp-politie
Lid van deLandwacht
Aanval op ‘n onderduikersboerderij in Ommen- Februari 1945.
=============================================
============================
Op 5 Mei 1945 werd door Sinkeler, plm. 14 uur, ten huize van
de wed. Adr. Hoogenboezem, Opperduit 238, aangehouden:
Jacobus Jacob Hoogenboezem, geboren 27 December 1898 te
Lekkerkerk, van beroep bierhandelaar, wonend Burg.
Roosstraat 8. In bijzijn van twee vertegenwoordigers van de
illegaliteit, Mudde en Ligthart Schenk, hoorde Berrevoets de
verdachte.
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““ In 1935 ben ik lid geworden van de NSB in Nederland en
ben dit gebleven tot heden en ben in 1938 inner geworden van
de contributie hier ter plaatse. In 1943 ben ik lid geworden van
Economisch Front, Winterhulp, Ned. Volksdienst. In 1942 ben
ik lid geworden van de Weer Afdeeling ( W.A.). In Januari
1943 ben ik bij de Hulp-Politie gekomen. In Mei 1944 ben ik
ingeschakeld bij de Landwacht hier ter plaatse en fungeerde als
postcommandant.
Vanaf mijn lidmaatschap tot en met 1942 was ik Duits-gezind.
Zowel als W.A.-man als Landwachter liep ik in uniform.
Omstreeks het laatst van Februari 1945 deed ik dienst bij de
spoorwacht van de Landwacht te Almelo. Wij kregen toen de
opdracht een boerderij van A. de Bruin te Beerscheveld,
gemeente Ommen te omsingelen, omreden daar Canadeesche
vliegeniers en onderduikers werden verborgen. De boerderij
werd binnengedrongen. Persoonlijk werd ik belast met de
afzetting. Voor deze omsingeling werden een 20-tal
Landwachters ingezet. Persoonlijk ben ik de boerderij niet
binnengedrongen, maar heb voor de afzetting gezorgd. Enkele
Landwachters zijn toen de boerderij binnen gedrongen, waarbij
een vuurgevecht heeft plaats gehad tussen de Landwachters
eenerzijds en de Canadeesche vliegeniers anderzijds.
Laatstgenoemden hebben zich echter weten te bevrijden. Na
het vuurgevecht dat had plaats gehad heeft de Landwacht hulp
gehaald van de Sicherheits Dienst ( SD ). In samenwerking met
de SD is eenige uren later de woning weer binnengetreden,
waarbij enkele arrestaties plaats hadden van familieleden die
zich in de kamer ophielden. Wat verder is gebeurd kan ik niet
verklaren. Door mijn diensten die ik heb bewezen bij de
Landwacht ern WA, wist ik, dat ik hierdoor hulp verleende aan
de Duitsche bezetting in Nederland. Vermeld zij nog, dat
Landwachter Kort, wonende te Lekkerkerk, Julianastraat 4 bij
deze overval aanwezig was en daaraan heeft medegewerkt. “”
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g.
J.J. Hoogenboezem.
Voorts is gehoord als getuige op 13 Mei 1945: Pieter van Herk,
geboren 19 December 1920, wonende te Lekkerkerk Tiendweg
Oost 17 en van beroep administratief ambtenaar.
“” In de nacht van 27 op 28 Februari 1945 was ik bij mijn oom,
A. de Bruin, wonende Beerscheveld, Steenendijk, gemeente
Ommen. In diezelfde nacht werd de woning van mijn oom
omsingeld. Ik persoonlijk, alsmede 6 Canadeesche vliegeniers,
die aldaar waren verborgen en bovendien nog een neef van mij
hadden ons schuil gehouden in een z.g. schuilplaats in de stal.
In de woning waren toen nog aanwezig mijn oom, die
bedlegerig was, alsmede een zoon en drie dochters, en een
manspersoon- onderduiker.
Omstreeks 23.30 uur werd de woning door een aantal
landwachters binnengetreden en doorzocht, waarbij in de stal
onze schuilplaats werd ontdekt. Hierna had een vuurgevecht
tussen de Landwacht enerzijds en de Canadeezen anderzijds.
Schietend hebben de Canadeezen, plus mijn neef zich weten te
bevrijden, waarna zij zijn gevlucht. Persoonlijk heb ik mij toen
in de stal afgezonderd. Niet beter te weten is bij dit
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vuurgevecht een landwachter omgekomen. Omstreeks 2 uur,
toen ik de boerderij reeds had verlaten, met de bedoeling de
vlucht te nemen, werd ik op een afstand van 50 meter van de
boerderij gearresteerd door een landwachter. De
bovengenoemde andere familie, die zich in de kamer hadden
opgehouden, was inmiddels ook reeds gearresteerd. Deze zijn
enkele oogenblikken later, behoudens een dochter des huizes
en een onderduiker door bovengenoemde Canadeezen weer
bevrijd. Enkele oogenblikken voor mijn arrestatie, werd de
woning weer binnengetreden door de Landwacht en de
Sicherheits Dienst, waarbij in de woning vernielingen werden
aangericht door middel van handgranaten. Die zelfde nacht, en
ook op latere datums is de boerderij geheel geplunderd door
de Landwacht en de Sicherheits Dienst, o.a. werden
meegenomen al het levende vee, te weten ca. 60 koeien, paard
enz. Alsmede alle inboedel, geld en geldswaardige pa-pieren.
Tevens alle landbouwmachines en verdere inventaris. Na mijn
arrestatie heb ik 3 1/2 week in gevangenschap doorgebracht te
Almelo. Meerdere malen ben ik daar verhoord en mishandeld.
Na mijn gevangenschap te Almelo ben ik op transport gesteld
om te arbeiden op het vliegveld Twente.Vandaar ben ik na
aldaar een dag te hebben doorgebracht, ontvlucht. Vermeld zij
nog, dat de eerder genoemde onderduiker, in functie
stationschef te Marienberg, Klaas Huibers, die eveneens te
Almelo in gevangenschap was, na daar ruim een week te
hebben doorgebracht, is gefusileerd. Eerder genoemde nicht
van mij die eveneens in Almelo gevangen was gezet, is na 3
1/2 week op vrije voeten geteld. Vermeld zij nog, dat de
landwachters J.J. Hoogenboezem, wonende Burg. Roosstraat 8
te Lekkerkerk, bij deze overval aanwezig was en daaraan heeft
meegewerkt. “”
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g. P.
van Herk.
Op 7 Mei 1945 is door Sinkeler in de woning van J.J.
Hoogenboezem in beslag genomen: een portret van Mussert,
en Geelkerken. Een ploertendoder, enz. Bij de fouillering werd
nog op hem gevonden: een lidmaatschapskaart Economisch
Front en een legitimatiebewijs van de Ned. Volksdienst. Deze
bewijzen worden gevoegd bij het proces-verbaal, de foto’s e.a.
voorwerpen worden ter beschikking van de autoriteiten
gesteld.
Vlg. verdachte heeft hij zijn eigenlijke lidmaatschapskaart van
de NSB vernietigd. Verdachte is op 7 Mei voorlopig
vastgehouden in de Openbare School no.1 te Lekkerkerk.
Verdachte heeft bij zijn arrestatie geen tegenstand geboden.
Ondertekend door de vertegenwoordigers van de illegaliteit en
op ambtseed door de verbalisanten Sinkeler en Berrevoets dd.
16 Mei 1945.
=============================================
=============================
Nr .: 12
Verbalisanten: W. Berrevoets, Anne Sinkeler.
Opgemaakt dd.: 16 Mei 1945.
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Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Marie Hoogenboezem
als verdachte
Lidmaatschap NSB
Functies in de NSB
Lidmaatschap Opvoedersgilde
Lidmaatschap Heem- en Volkskundige werkgemeenschap
Lidmaatschap Winterhulp
Lidmaatschap Nederlandsche Volksdienst
Waanemend NSB-burgemeester
=============================================
=============================
Op 5 Mei 1945, plm. 9 uur heeft Berrevoets aangehouden:
Marie Hoogenboezem, geboren 18 September 1902 te
Lekkerkerk, van beroep hoofd eener school. In bijzijn van twee
vertegenwoordigers van de illegaliteit hoorde Berrevoets de
verdachte.
“” Mei 1927 ben ik benoemd als onderwijzer aan de Openbare
Lagere School te Lekkerkerk. In 1937 ben ik hoofd der school
geworden. 24 Juli 1941 ben ik ingeschreven als lid van de
NSB in Nederland. Verschillende functies heb ik tijdens mijn
lidmaatschap in de NSB bekleed, n.l. die van Groepsvertegenwoordiger Sociale Zaken, waarnemend groepsleider,
groepsvormingsleider, groepsleider en groepsvertegenwoordiger Opvoedersgilde,. Voorts was ik lid van
diverse nevenorganisaties, te weten: Opvoedersgilde, Heem- en
volkskundige werkgemeenschap, Winterhulp Nederland, en
Nederlandsche Volksdienst. 21 April 1945 werd ik benoemd
tot waarnemend Burgemeester te Lekkerkerk. Uit politieke
overtuiging ben ik lid geworden omdat ik het leidend beginsel
huldig en ik Godsvertrouwen, liefde voor Volk en Vaderland
en eerbied voor den arbeid heb. “”
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g.
M. Hoogenboezem.
Bij fouillering werd aangetroffen: een lidmaatschapskaart van
de NSB, idem Werkerskaart, bewijs lidmaatschap
Opvoedersgilde, idem Nederlandsche Volksdienst,
legitimatiebewijs Winterhulp Nederland, lidmaatschapskaart
Heem- en volkskundige werkgemeenschap, “ West-Nederland
”, een aanstelling als burgemeester van de gemeente
Lekkerkerk. Deze bescheiden zullen bij het proces-verbaal
worden overlegd.
Door Sinkeler werd ten huize van M. Hoogenboezem in beslag
genomen: een aantal noodlidmaatschapskaarten der NSB t.n.v.
gearresteerde NSB-ers, deze werden aan de betr. processenverbaal gehecht.
Verdachte wordt voorlopig vastgehouden en ingesloten in de
Openbare School no. 1 te Lekkerkerk. Hij heeft bij zijn
arrestatie geen tegenstand geboden.
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Ondertekend door de vertegenwoordigers van de illegaliteit
Mudde en Ligthart Schenk en op ambtseed door de
verbalisanten Berrevoets en Sinkeler dd. 16 Mei 1945.
=============================================
=============================
Nr .: 13
Verbalisant : W. Berrevoets.
Opgemaakt dd.: 16 Mei 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Abraham Kort
als verdachte
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Overval op ‘n onderduikersboerderij in Ommen- Februari
1945.
=============================================
============================
“” Omstreeks het laatst van Februari 1945 deed ik dienst bij de
Spoorwacht bij de Landwacht te Almelo.Wij kregen opdracht
de boerderij van A. de Bruin te Beerscheveld , gemeente
Ommen, te omsingelen, omreden daar Canadeesche vliegers en
onderduikers werden verborgen. Door de Landwacht werd de
boerderij binnengedrongen. Persoonlijk werd ik belast met de
afzetting. Voor deze omsingeling werden een 20-tal
landwachters ingezet.Persoonlijk ben ik de boerderij niet
binnengedrongen, maar later toen de arrestaties hadden plaats
gehad, heb ik wel even binnen gekeken. Plm. 8 landwachters
zijn toen de boerderij binnengedrongen,waarbij een
vuurgevecht heeft plaats gehad tusschen de Landwachters
enerzijds en de Canadeesche vliegers anderzijds.
Laatstgenoemden hebben zich echter weten te bevrijden. Na
het vuurgevecht dat had plaats gehad heeft de Landwacht hulp
gehaald van de Sicherheits Dienst (SD). In samenwerking met
de SD is eenige uren later de woning weer binnen getreden.
Inmiddels hadden reeds eenige arrestaties plaats gehad van
familieleden die zich in de kamer ophielden. Wat verder is
gebeurd weet ik niet. Door mijn diensten die ik heb bewezen
bij de Landwacht wist ik dat ik hierdoor hulp verleende aan de
Duitsche bezetting in Neder-land. Vermeld zij nog, dat
Landwachter Hoogenboezem, wonende te Lekkerkerk, Burg.
Roosstr. 8, bij deze overval aanwezig was en daaraan heeft
medege-werkt.””
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g.
A. Kort.
Bij dit proces-verbaal wordt een afschrift gevoegd van de
verklaring van Pieter van Herk, genoemd in het proces-verbaal
contra J.J. Hoogenboezem.
Ondertekend door de vertegenwoordigers van de illegaliteit
Mudden en Ligthart Schenk, en de verbalisant Berrevoets.
=============================================
=============================
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Nr .: 14
Verbalisant : W. Berrevoets.
Opgemaakt dd.: 16 Mei 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Willem Goris Bouter
als verdachte
__________________________________________________
________________________
Lidmaatschap NSB
Blokhoofd Nederlandsche Volksdienst
=============================================
=============================
Op 7 Mei 1945 plm. 20.00 uur werd door Berrevoets
aangehouden :Willem Goris Bouter, geboren 23 December
1901 te Nieuw-Lekkerland, van beroep landbouwer, en
wonende Tiendweg W 2. In het bijzijn van 2
vertegenwoordigers van de illegaliteit werd Bouter door
Berrevoets gehoord.
“”Op 2 Juni 1936 ben ik ingeschreven als lid van de NSB in
Nederland. Toen in 1941 de verplichting kwam dat men als lid
tevens lid moest worden van de Weer Afdeeling ( W.A. ) heb
ik dit geweigerd. Dit had tot gevolg dat mijn lidmaatschap
werd beëindigd. Ik werd z.g. geschorst. Na verloop van enkele
maanden ben ik sympathiserend lid geworden. In 1943 of
1944, toen de verplichting niet meer bestond, dat men lid
moest worden van de WA als NSB-er, ben ik weer lid
geworden. Functies heb ik niet bekleed bij de partij. De
beweegredenen dat ik mij heb aangesloten bij de partij is het
leidend beginsel waarmee ik het eens ben. Tevens was ik
Blokhoofd van de Nederlandsche Volksdienst hier ter plaatse.
Pro Duitsche gevoelens heb ik nooit gehad.””
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g.
W.G.Bouter.
Ook stelde Berrevoets op 7 Mei een onderzoek in bij Bouter
thuis. Hij vond een lidmaatschapskaart van de NSB 1943/44 en
een zakboekje van de NSB. Ten huize van M. Hoogenboezem
werd een noodlidmaatschapskaart voor 1945 gevonden, t.n.v.
Bouter.
Verdachte is op 7 Mei vastgehouden en ingesloten in de
Openbare School no.1 te Lekker-kerk. Verdachte heeft bij zijn
arrestatie geen tegenstand geboden.
Ondertekend door de personen namens de illegaliteit en de
verbalisant Berrevoets dd. 16 Mei 1945.
=============================================
=============================
Nr .: 15
Verbalisant : W. Berrevoets.
Opgemaakt dd.: 16 Mei 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Anthonie van der Graaf als verdachte
__________________________________________________
________________________
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Lidmaatschap NSB
Lidmaatschap Landwacht
Gevangenneming van C. de Zeeuw.
Organisatie Todt, werkzaam in Rusland.
=============================================
============================
Op 7 Mei 1945 werd door Berrevoets aangehouden in zijn
huis, Voorstraat 220, Anthonie van der Graaf, geboren 11 Juni
1895 te Lopik, van beroep chauffeur. Berrevoets hoorde de
verdachte in het bijzijn van de twee vertegenwoordigers van de
illegaliteit.
“”In 1935 ben ik lid geworden van de NSB in Nederland en
ben dit onafgebroken gebleven tot heden toe.In 1944 werd ik
hier ter plaatse ingedeeld bij de Landwacht en deed dienst in
het ‘ Organisatie-Todt-uniform’. Mijn dienst als landwachter
bestond uit patrouille langs de dijk. Tijdens mijn dienst als
landwachter was ik bewapend met een Russisch geweer. Niet
beter te weten heb ik eenmaal voor afzetting zorg gedragen,
toen een woning van C. de Zeeuw, wonende te Lekkerkerk,
Korte Achterweg 2 door de landwacht hier ter plaatse is
binnengetreden op vermoeden, dat aldaar verboden wapens
aanwezig waren. De “wapens” die aldaar zijn gevonden,
bestonden uit een aantal tafelpooten en stukken gummislang.
Door J.J. Hoogenboezem, postcommandant der landwacht zijn
deze z.g. wapens in beslag genomen. Eerder genoemde De
Zeeuw is eveneens gearresteerd door de landwacht.
In 1940 ben ik door het Arbeidsbureau uitgezonden naar
Duitschland. Tot en met 1942 ben ik aldaar als chauffeur
werkzaam geweest. Nadien ben ik bij de afdeeling Todt tewerk
gesteld in Rusland en verrichtte ook daar chauffeurdiensten. 6
November 1943 ben ik in Holland terug gekeerd. Het
bovengenoemde geweer, alsmede een pistool, dat indertijd
door mijn zoon, die eveneens in Rusland werkzaam was, was
meegenomen naar huis, heb ik een week of drie geleden nadat
deze wapenen door mij waren gedemonteerd in de rivier ‘ de
Lek ‘ geworpen. “”
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g.
A. v.d. Graaf.
Berrevoets stelde ten huize van v.d. Graaf een onderzoek in.
Hij vond een sleepsabel, afkomstig van de v.m. Nederlandsche
Weermacht, een rugzak, een gasmasker, een broodzak (mil.).
Deze goederen zullen worden gedeponeerd bij de bevoegde
autoriteiten. Ten huize van M. Hoogenboezem werd een
noodlidmaatschapskaart van verdachte gevonden. Verdachte
bood bij zijn aanhouding geen tegenstand en werd op 7 Mei
vastgehouden en ingesloten in de Openbare School no. 1 te
Lekkerkerk.
M.b.t. de inbeslagname van wapens bij de Zeeuw wordt
verwezen naar de toegevoegde verklaring bij het procesverbaal contra J.J.Hoogenboezem.
Ondertekend door de vertegenwoordigers van de illegaliteit en
verbalisant Berrevoets dd. 16 Mei 1945.
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=============================================
=============================
Nr .: 16
Verbalisant : W. Berrevoets.
Opgemaakt dd.: 17 Mei 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Cornelis van der Graaf
als verdachte
__________________________________________________
________________________
Lidmaatschap NSB
Functies binnen de NSB
Lidmaatschap Nederlandsche Volksdienst
=============================================
=============================
Op 7 Mei 1945, plm. 16.00 uur werd door Berrevoets
aangehouden : Cornelis van der Graaf, geboren 30 Augustus
1900 te Lopik, van beroep landbouwer en wonende LoetLekkerkerk. In bijzijn van twee vertegenwoordigers van de
illegaliteit werd verdachte gehoord door Berrevoets.
“”In 1935 ben ik lid geworden van de NSB in Nederland en
ben dat gebleven tot op heden toe. Twee functies heb ik
bekleed n.l. die van organisator en administrateur. Van
Landwacht of Weer Afdeeling ben ik nimmer lid geweest, proDuitsche gevoelens heb ik niet. Ik heb uit de gemeente
Berkenwoude verschillende menschen uit Duitschland
gehouden, doordat ik als secretaris van de buurtboerenleider,
gunstige rapporten heb gegeven over diverse personen en die
dan zoodoende een “Ausweis “ ter hand werden gesteld voor
vrijstelling om in Duitschland te arbeiden.
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g. C.
v.d.Graaf.
Bij onderzoek ten huize van de verdachte werd niets gevonden.
Bij fouillering een lidmaatschapskaart 1943/44 van de NSB,
een lidmaatschapskaart van de Nederlandsche Volksdienst, een
noodlidmaatschapskaart van de NSB voor 1945. Verdachte
bood bij zijn arrestatie geen tegenstand. Hij werd op 7 Mei
vastgehouden en ingesloten in de Openbare School no. 1 te
Lekkerkerk.
Ondertekend door de vertegenwoordigers van de illegaliteit en
de verbalisant Berrevoets dd. 17 Mei 1945.
=============================================
=============================
Nr .: 17
Verbalisanten : W. Berrevoets, A. Sinkeler
Opgemaakt dd.: 17 Mei 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Cornelis Hoogenboezem
als
verdachte
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__________________________________________________
________________________
Lidmaatschap NSB
Lidmaatschap SS
Lidmaatschap WA
Lidmaatschap Nederlandsche Volksdienst
Lid van de Hulp-politie
=============================================
=============================
Op 7 Mei 1945 plm. 14.00 uur is door Sinkeler, ten huize van
de wed. Adr. Hoogenboezem, Opperduit 238, aangehouden:
Cornelis Hoogenboezem, geboren 19 December 1903, van
beroep brandstoffenhandelaar en transporteur, wonende
Opperduit 33. In aanwezigheid van twee vertegenwoordigers
van de illegaliteit werd verdachte door Berrevoets gehoord.
“”In 1937 of 1938 ben ik sympathiserend lid geworden van de
NSB in Nederland. In 1941 heb ik mij laten inschrijven als lid.
Functies heb ik in de beweging niet bekleed. Tevens was ik lid
van de Nederlandsche Volksdienst. In 1941 of 1942 toen de
verplichting kwam als lid van de NSB tevens lid moest worden
van de Weer Afdeeling. Ik ben toen lid geworden van de WA.
In 1943 werd ik opgeroepen voor de Hulp-politie en heb als
zoodanig plm. drie maanden dienst verricht in ‘s Gravenhage
en Rotterdam. Aangezien mij de dienst als hulp-politie niet
beviel, heb ik mij gemeld bij de Landstorm, later is dit de S.S.
geworden. Als SS heb ik gestreden in België. Omreden ik z.g.
boven de leeftijd was kon ik niet naar Rusland. Het meest heb
ik echter dienst verricht als chauffeur bij de SS. Pro- Duitsche
ge-voelens heb ik niet en ook nooit gehad.””
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g. C.
Hoogenboezem.
Sinkeler deed huiszoeking bij verdachte en vond: een WAuniform, een volledig uniform SS, met mantel en overmantel
SS, 3 gekoppelde patroontassen met 6 patroonhouders à 5
stuks, een aantal scherpe patronen, een koppel met revolvertas
en pistool Colt type F.N., een Duits dienstgeweer model 98,
no. 9535 merk 43 D 1022, deze goederen werden in beslag genomen en worden gedeponeerd bij de bevoegde instanties.
Bij fouillering werd aangetroffen een Soldbuch op zijn naam.
Verdachte bood bij de arrestatie geen tegenstand. Hij werd op
7 Mei 1945 vastgehouden en ingesloten in de Openbare School
no 1 te Lekkerkerk.
Ondertekend door de vertegenwoordigers van de illegaliteit en
de verbalisanten Sinkeler en Berrevoets dd. 17 Mei 1945.
=============================================
=
Nr .: 18
Verbalisanten : W. Berrevoets, A. Sinkeler
Opgemaakt dd.: 17 Mei 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
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Verhoor van :
Jacobus Klooster
als verdachte.
__________________________________________________
________________________
Lidmaatschap NSB
Lidmaatschap SS
Lid van de Landwacht
=============================================
=============================
Op 7 Mei 1945 plm. 14 uur werd ten huize van de wed. Adr.
Hoogenboezem, Opperduit 238, door Sinkeler aangehouden
Jacobus Klooster, geboren 8 Augustus 1909 te Haarlem, van
beroep autobuschauffeur, gewoond hebbend voor het laatst in
Haarlem, Krom 7. In bij zijn van de vertegenwoordigers van de
illegaliteit heeft Berrevoets de verdachte gehoord.

__________________________________________________
________________________

“”In September 1940 ben ik lid geworden va de NSB in
Nederland. In de zelfde maand ben ik als chauffeur naar
Frankrijk vertrokken om aldaar chauffeursdiensten te
verrichten. Om als zoodanig uitgezonden te worden moest men
lid zijn van de NSB. Dit is dan ook de reden geweest waarom
ik mij liet inschrijven. In December 1940 ben ik weer in
Holland teruggekeerd omreden ik in Fankrijk moest teekenen
voor de NSKK waar ik niet voor voelde. In Mei 1943 ben ik
ingedeeld bij de Landwacht. In Mei 1944 werd ik ingedeeld bij
de Landstorm Nederland. Als Landstormer heb ik
chauffeursdiensten verricht in België en
Nederland. Ik was bewapend met een karabijn en droeg een
Duitsch uniform met SS-distinctieven. Pro Duitsche gevoelens
heb ik niet.””

“” In 1935 of 1936 ben ik lid geworden van de NSB in
Nederland. Ik was de meening toegedaan dat wanneer de NSB
wat te vertellen zou krijgen, het algemeen belang daardoor
gebaat zou zijn. Tot en met Mei 1943 ben ik lid gebleven van
de partij. Toen in 1943 vanaf het hoofdkwartier van de
beweging schriftelijke inlichtingen werden gevraagd over mij
omtrent zwarte handel, heb ik schriftelijk geantwoord en
tevens gevraagd hoe Van Geelker-ken aan zijn renpaarden
kwam. Hierna werd ik als lid geroyeerd. In 1942 ben ik lid
geworden van de Weer Afdeeling. Na mijn royeering als lid
van de NSB zijn ook mijn uniform van de WA en verdere
bescheiden in bewaring genomen. Pro Duitsche gevoelens heb
ik niet””
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g. J.
Verveer.

Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g. J.
Klooster.
Bij huiszoeking ten huize van C. Hoogenboezem werd door
Sinkeler aangetroffen: 1 veldmuts, 2 mantels, 1 korte
uniformjas SS, 1 broek SS. Vlg. verdachte behoorden deze
goederen hem in eigendom toe. Tevens aangetroffen: een
Duitsch dienstgeweer, koppel met bajonet en schede, koppel
met schouderriem. Ook deze goederen behoorden verdachte
toe. De goederen zijn in beslag genomen om bij de bevoegde
instanties ingeleverd te worden.
Op 7 Mei is verdachte vastgehouden en ingesloten in de
Openbare School no 1 te Lekkerkerk. Hij bood bij de arresttie
geen tegenstand.
Ondertekend door de vertegenwoordigers van de illegaliteit en
de verbalisanten Sinkeler en Berrevoets dd. 17 Mei 1945.
=============================================
=============================
Nr .: 19
Verbalisant : W. Berrevoets.
Opgemaakt dd.: 17 Mei 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Jan Verveer
als verdachte.

Lidmaatschap NSB
Lidmaatschap WA
Royement wegens zwarte handel.
=============================================
=============================
Op 5 Mei 1945 is rond 11 uur door Berrevoets aangehouden:
Jan Verveer, geboren op 7 Mei
1909, van beroep pluimveehouder en wonend Schuwacht 232
te Lekkerkerk. Hij verklaarde
bij het horen door Berrevoets:

Ten huize van verdachte werd niets gevonden, wel werd bij H.
Roest, Wetering W 2, een kartotheek gevonden, waarin een
kaart t.n.v. verdachte. Op 7 Mei is verdachte vastgehouden en
ingesloten in de Openbare School no 1 te Lekkerkerk. Hij bood
bij de arrestatie geen tegenstand.
Ondertekend door de vertegenwoordigers van de illegaliteit en
de verbalisant Berrevoets dd. 17 Mei 1945.
=============================================
=============================
Nr .: 20
Verbalisant : W. Berrevoets.
Opgemaakt dd.: 17 Mei 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Paulus Borsje
als verdachte
Lidmaatschap NSB
Functies in de NSB
Lid van de Landwacht
Lid van de Landstorm
Nederlandsche Oost Compagnie
Arrestatie Roos
=============================================
=============================
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Op 7 Mei 1945, plm. 16.00 uur, is door Berrevoets
aangehouden: Paulus Borsje, geboren 2 October 1899 te
Lekkerkerk, van beroep bedrijfsleider, wonend Kerkweg 132.
In aanwezigheid van vertegenwoordigers van de illegaliteit
werd verdachte gehoord door Berrevoets.
“”In Augustus 1935 ben ik lid geworden van de NSB in
Nederland en ben dit gebleven tot nu toe. De functies die ik
heb bekleed waren: Groeps- en waarnemend Kringleider. Tot
1944 heb ik nog een week of drie dienst gedaan als
landwachter te Gouda, was als zoodanig geuniformeerd. Na 3
weken als landwachter te hebben dienst verricht heb ik mij
vrijwillig bij de Landstorm Nederland gemeld en werd als
hulpkok te Heerenveen tewerk gesteld. In December van dat
jaar moest ik worden ingedeeld bij een Duitsch onderdeel te
Ruinen en zou een opleiding krijgen voor telefonist bij
afdeeling Granaatwerpers. Aangezien ik hier niets voor voelde,
ben ik weggeloopen en naar huis teruggekomen. Tot begin
1942 was ik pro- Duitsch gezind. Ik had wel willen bedanken
voor de NSB, maar omdat ik bang was, dat ik als lafaard
gequalificeerd zou worden ben ik lid gebleven. In Juli 1944
heb ik werk uitge-voerd te Moordrecht voor de Duitsche
Weermacht, welk werk bestond in maken van loopgraven (
grondwerk). Bij de uitvoering van deze werken had ik een 160tal menschen in mijn dienst, die uit Frankrijk waren
teruggekomen en hier in Holland als het ware, waren
ondergedoken. Ik heb toen weten te bewerkstelligen, dat een
aantal van deze arbeiders een “ aus-weis “ werd verstrekt,
waardoor zij niet naar Frankrijk of Duitschland terug moesten.
In April 1943 heb ik mij ook nog gemeld bij de Nederlandsche
Oost Compagnie en ben 3 maanden werkzaam geweest als
tuinder in Letland. Dat ik op 20 April 1944 er behagen in
schepte, dat de oud-burgemeester van Lekkerkerk, lid van
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, de heer C.G.Roos te
Lekkerkerk door de Sicherheits Dienst werd gearresteerd, had
niets uit te staan met politieke overtuigingen. Dit was echter
meer een persoonlijke haat , die ik tegenover Roos voornoemd
koesterde.””
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. Wg. P.
Borsje.
Bij huiszoeking werd niets gevonden. Bij M. Hoogenboezem
een noodlidmaatschapskaart t.n.v. verdachte. Op 7 Mei werd
verdachte vastgehouden en ingesloten in de Openbare School
no 1 te Lekkerkerk. Hij bood bij arrestatie geen tegenstand.
Bij het proces-verbaal zijn 4 bezwaarschriften betreffende
verdachte gevoegd, welke als bewijs kunnen dienen.
Ondertekend door de vertegenwoordigers van de illegaliteit en
de verbalisant Berrevoets dd. 17 Mei 1945.
=============================================
=============================
Nr .: 21
Verbalisant : W. Berrevoets.
Opgemaakt dd.: 17 Mei 1945.
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Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Willem Adriaan Verkaik
als
verdachte
__________________________________________________
___________________
Lidmaatschap NSB
=============================================
=============================
Op 7 Mei 1945, plm. 10.30 uur, werd door Berrevoets
aangehouden : Willem Adriaan Verkaik, geboren 27 November
1897, van beroep handelaar in visch, en wonend Burg. Roosstraat 2. In het bijzijn van twee vertegenwoordigers van de
illegaliteit werd verdachte door Berrevoets gehoord.
“” Ik ben op 2 Januari 1938 door de slechte
tijdsomstandigheden en het idee dat deze partij hierin
verbetering zou brengen sympathiserend lid van de NSB in
Nederland geworden. Ik ben toch sympathiserend lid gebleven
tot voor dat de Weer Afdeeling is opgericht en dat was zoo ik
meen in het eind van 1942. Ik heb nooit een vergadering van
de NSB bezocht. Pro Duitsche gevoelens heb ik nooit gehad.””
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g.
W.A. Verkaik.
Bij huiszoeking werd niets gevonden.Wel werd bij H. Roest
een kartotheek aangetroffen waarin een kaart t.n.v. verdachte.
Verdachte is 7 Mei 1945 vastgehouden en ingesloten in de
Openbare School no 1 te Lekkerkerk. Hij bood bij zijn
arrestatie geen tegenstand.
Ondertekend door de vertegenwoordigers van de illegaliteit en
de verbalisant Berrevoets dd. 17 Mei 1945.
=============================================
=============================
Nr .: 22
Verbalisanten : W. Berrevoets, A. Sinkeler.
Opgemaakt dd.: 17 Mei 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Willem Hendrik van der Graaf
als
verdachte
__________________________________________________
________________________
Lidmaatschap NSB
=============================================
=============================
Op 10 Mei 1945, plm. 15.00 uur werd verdachte aangehouden
door Sinkeler, ten zijnen huize: Opperduit 306. Willem
Hendrik van der Graaf werd geboren 21 November 1914 te
Lek-kerkerk, van beroep landbouwer. Hij werd in het bijzijn
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van twee vertegenwoordigers van de illegaliteit gehoord door
Berrevoets.
“”In 1935 ben ik lid geworden van de NSB in Nederland. Ik
was de meening toegedaan dat wanneer de NSB wat te zeggen
zou krijgen, hierdoor de maatschappelijke toestand verbeterd
zou worden. Toen in 1941 de verplichting kwam dat men als
lid van de NSB tevens werd ingedeeld bij de Weer-Afdeeling,
ik hier niets voor voelde, ben ik gewoon, sympathiserend lid
geworden. In September 1944 toen mij door enkele
landwachters werd meegedeeld, dat ik mij als landwachter
moest melden, heb ik dit geweigerd en heb tevens als lid van
de NSB bedankt. Pro Duitsche gevoelens heb ik niet. “”
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g.
W.H. v.d. Graaf.
Sinkeler vond bij huiszoeking niets. Bij fouillering werd een
lidmaatschapskaart gevonden. Verdachte is op 10 Mei
vastgehouden en ingesloten in de Openbare School no 1 te
Lekkerkerk. Verdachte bood bij arrestatie geen tegenstand.
Ondertekend door de vertegenwoordigers van de illegaliteit en
de verbalisanten Sinkeler en Berrevoets dd. 17 Mei 1945.
=============================================
=============================
Nr .: 23
Verbalisant : W. Berrevoets.
Opgemaakt dd.: 17 Mei 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Abraham Borsje
als verdachte
__________________________________________________
________________________
Lidmaatschap NSB
Lid van de Landwacht
Lid van de hulp-politie
Lidmaatschap WA.
Lidmaatschap Nederlandsche Volksdienst
=============================================
=============================
Op 16 Mei 1945, plm. 23.00 uur werd door Berrevoets
aangehouden: Abraham Borsje, geboren 23 Maart 1902, van
beroep timmerman en wonend Burg. Roosstraat 4. In het
bijzijn van twee vertegenwoordigers van de illegaliteit werd
verdachte door Berrevoets gehoord.
“”In 1940 was ik werkzaam op het vliegveld Schiphol.
Aangezien de meeste arbeiders aldaar waren aangesloten bij de
NSB in Nederland, heb ik mij toen laten bepraten en heb mij
als lid laten inschrijven. Functies heb ik nimmer bekleed in de
partij . In 1943 werd ik aangesteld als hulp-politie en heb als
zoodanig plm. 3 maanden dienst verricht in Rotterdam. Sinds
1943 was ik lid van de Weer Afdeeling en tevens lid van de
Landwacht en van de Nederlandsche Volksdienst. Als
landwachter was ik bewapend met een geweer. In September
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1944 toen ik als landwachter dienst deed te Gouda en Utrecht
en mij dit niet meer beviel, heb ik de zaak in de steek gelaten
en ben naar huis teruggekeerd. Pro Duitsche gevoelens heb ik
niet.””
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g.
A. Borsje.
Bij fouillering werd in beslag genomen: een dienstgeweer, het
zal ter beschikking van de autoriteiten worden gesteld. Bij M.
Hoogenboezem werd een noodlidmaatschapskaart ge-vonden,
bij H. Roest een kartotheek met een kaart waarop de naam van
verdachte. Hij bood bij arrestatie geen tegenstand en werd op
16 Mei vastgehouden en ingesloten in de Openbare School no
1 te Lekkerkerk.
Ondertekend door de vertegenwoordigers van de illegaliteit en
de verbalisant Berrevoets dd. 17 Mei 1945.
=============================================
=============================
Nr .: 24
Verbalisanten : W. Berrevoets, A. Sinkeler.
Opgemaakt dd.: 18 Mei 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Maarten de Waard
als verdachte
__________________________________________________
________________________
Lidmaatschap NSB
Lid van de Landwacht.
=============================================
=============================
Op 7 Mei 1945, plm. 14.00 werd door A. Sinkeler
aangehouden: Maarten de Waard, geboren 16 Juni 1892, van
beroep riet- en teenhandelaar, wonend Bergambacht A 60. In
het bijzijn van twee vertegenwoordigers van de illegaliteit
werd verdachte door Berrevoets gehoord.
“”Op 19 Juli 1943 ben ik lid geworden van de NSB in
Nederland en dat ben ik gebleven tot op heden. Uit politieke
overtuiging ben ik lid geworden, omreden ik de mening was
toegedaan dat de NSB hier betere maatschappeljke toestanden
zou scheppen. In het laatst van Februari 1944 ben ik vrijwillig
toegetreden tot de hulp-landwacht. Later vanaf September heb
ik tot en met April 1945 als landwacht diensten verricht te
Almelo, en controle uit-geoefend langs de spoorlijn. Ik was
geuniformeerd en droeg een geweer. Mijn lidmaat-schapskaart
kan ik u niet meer toonen, aangezien ik deze verbrand heb. Lid
van nevenorganisaties ben ik nooit geweest. Pro- Duitsche
gevoelens heb ik niet.””
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g.
M. de Waard.
Bij huiszoeking werd niets gevonden. Bij fouillering van de
verdachte J. de Waard, een brief, afkomstig van M. de Waard,
hiervoor genoemd. Op 7 Mei werd verdachte vastgehouden en
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ingesloten in de Openbare School no. 1 te Lekkerkerk. Hij
bood bij arrestatie geen tegenstand.
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Ondertekend door de vertegenwoordigers van de illegaliteit en
de verbalisanten Sinkeler en Berrevoets dd. 18 Mei 1945.

Lid van de Nederlandsche Volksdienst.
=============================================
=============================
Op 9 Mei 1945 plm. 10 uur werd door Sinkeler aangehouden:
Lijntje Johanna de Pater, geboren 3 November 1912, zonder
beroep, wonend Kerkweg 125 a. In bijzijn van de vertegenwoordigers van de illegaliteit hoorde Berrevoets de
verdachte.

Nr .: 25
Verbalisanten : W. Berrevoets, A. Sinkeler.
Opgemaakt dd.: 17 Mei 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Geertruida van der Graaf als verdachte
__________________________________________________
________________________
Lidmaatschap NSB
=============================================
=============================

“” In Juli 1941 ben ik lid geworden van de NSB in Nederland,
omreden mijn man zich al een paar jaar eerder als lid had laten
inschrijven en voor de NSB streed, heb ik als vrouw zijnde,
gemeend mijn man te moeten volgen. Uit politieke overtuiging
heb ik dat niet gedaan, want daar heb ik geen verstand van. Een
werkend aandeel heb ik nooit gehad in de beweging. Functies
heb ik nimmer bekleed. Tevens was ik lid van de
Nederlandsche Volksdienst. “”
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g.
L.J. de Breedveld- de Pater.

Op 8 Mei 1945, plm. 10 uur werd door Sinkeler aangehouden:
Geertruida van der Graaf, geboren 19 Februari 1918 te
Lekkerkerk, zonder beroep en wonend Opperduit 324. In
bijzijn van twee vertegenwoordigers van de illegaliteit hoorde
Berrevoets de verdachte.
“” In 1942 ben ik lid geworden van de NSB in Nederland. Niet
uit politieke overtuiging, want van politiek heb ik geen
verstand, maar ik heb mij echter laten bepraten door een
toenmalige groepsleider hier ter plaatse. Pro- Duitsche
gevoelens heb ik niet en evenmin ben ik lid van
nevenorganisaties van de NSB. Functie heb ik in de partij nooit
bekleed. “”
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g.
G.v.d.Graaf.
Huiszoeking leverde niets op. Ten huize van M.
Hoogenboezem werd een noodlidmaatschapskaart t.n.v.
verdachte gevonden. Zij werd vastgehouden en ingesloten in
de Openbare School no 1 te Lekkerkerk op 8 Mei 1945.
Ondertekend door de vertegenwoordigers van de illegaliteit en
de verbalisanten Sinkeler en Berrevoets dd. 17 Mei 1945.
=============================================
=============================
Nr .: 26
Verbalisanten : W. Berrevoets, A. Sinkeler.
Opgemaakt dd.: 18 Mei 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Lijntje Johanna de Pater
als
verdachte
__________________________________________________
________________________
Lidmaatschap NSB

Bij fouillering werd een lidmaatschapskaart gevonden. Bij
huiszoeking werd aangetroffen: een uniform van de NSKK,
een jas, een paar laarzen, een uniform van de Weer Afdeeling,
een oorkonde, een aantal prentbriefkaarten, een foto van
Mussert. Deze goederen worden ter beschikking van de
bevoegde instanties gesteld.
Op 9 Mei is verdachte vastgehouden in de Openbare School no
1 te Lekkerkerk. Zij bood bij arrestatie geen tegenstand.
Ondertekend door de vertegenwoordigers van de illegaliteit en
de verbalisanten Sinkeler en Berrevoets dd. 18 Mei 1945.

Nr .: 27
Verbalisanten : W. Berrevoets, A. Sinkeler.
Opgemaakt dd.: 17 Mei 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Josina Stolk
als verdachte.
__________________________________________________
________________________
Betreft: lidmaatschap NSB,
=============================================
=============================
Op 18 Mei 1945, plm. 18.00 uur werd door Sinkeler
aangehouden: Josina Stolk, geboren 27 Juli 1889, gehuwd,
zonder beroep, wonende Tiendweg 15a. In aanwezigheid van
twee vertegenwoordigers van de illegaliteit hoorde Berrevoets
de verdachte.
“” Ik ben in 1940 lid geworden van de NSB in Nederland.
Toen in 1940 mijn echtgenoot, die agent van politie was in
Brielle, lid werd van de Beweging heb ik gemeend hem als
echt-genote te moeten volgen en heb mij ook als lid laten
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inschrijven. Functies heb ik in de partij nimmer bekleed.
Evenmin ben ik lid van nevenorganisaties. Propaganda voor de
Beweging heb ik nimmer gemaakt. Pro Duitsche gevoelens heb
ik niet. “”
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g.
J.v.d.Waal - Stolk
Huiszoeking leverde niets op. Bij M. Hoogenboezem werd een
noodlidmaatschapskaart t.n.v. de verdachte gevonden.
Verdachte is 9 Mei vastgehouden en ingesloten in de Openbare
School no 1 te Lekkerkerk.
Ondertekend door de leden van de illegaliteit en de
verbalisanten Sinkeler en Berrevoets dd. 17 Mei 1945.
=============================================
=============================
Nr .: 28
Verbalisanten : W. Berrevoets, A. Sinkeler.
Opgemaakt dd.: 18 Mei 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Johanna Verboom
als verdachte.
__________________________________________________
________________________
Lidmaatschap NSB
=============================================
=============================
Op 9 Mei 1945 plm. 22.00 uur werd door Sinkeler
aangehouden Johanna Verboom, geboren 26 April 1897 te
Haastrecht, gehuwd en zonder beroep, wonende Tiendweg W
9. In aanwe-zigheid van twee leden van de illegaliteit hoorde
Berrevoets de verdachte.
“” In 1941 of 1942 heb ik mij als lid laten inschrijven bij de
NSB in Nederland. Wat de reden daarvan is geweest weet ik
eigenlijk niet meer. Hoofdzaak was de slechte maatschappelijke toestand. Ik was de meening toegedaan, dat de
NSB daarin verbetering zou kunnen brengen. Lid van
nevenorganisaties was ik niet. Evenmin bezit ik pro-Duitsche
gevoelens. “”
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g. J.
Smit- Verboom.
Bij M. Hoogenboezem werd een noodlidmaatschapskaart t.n.v.
verdachte gevonden. Ze is op 9 Mei vastgehouden in de
Openbare School no 1 te Lekkerkerk. Ze bood geen tegenstand
bij de arrestatie.
Ondertekend door de leden van de illegaliteit en de
verbalisanten Sinkeler en Berrevoets dd. 18 Mei 1945.
=============================================
=============================
Nr .: 29
Verbalisanten : W. Berrevoets, A. Sinkeler.
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Opgemaakt dd.: 17 Mei 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Maria Ten Stroete
als verdachte
__________________________________________________
________________________
Lidmaatschap NSB
=============================================
=============================
Op 10 Mei 1945 plm. 22.00 uur werd door Sinkeler
aangehouden : Maria Ten Stroete, zonder beroep, gehuwd en
wonende Opperduit 33. In het bijzijn van twee leden van de
ille-galiteit hoorde Berrevoets de verdachte.
“” Op 16 October 1942 ben ik sympathiserend lid geworden
van de NSB in Nederland. In April 1944 ben ik automatisch lid
geworden. Pro Duitsche gevoelens heb ik niet. Aangezien mijn
man echter een voorstander was van het Nationaal
Socialistische Regiem, heb ik gemeend mijn man te moeten
volgen. Lid van nevenorganisaties ben ik nooit geweest. “”
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g.
M. Hoogenboezem - Ten Stroete.
Bij M. Hoogenboezem werd een noodlidmaatschapskaart t.n.v.
verdachte gevonden. Bij fouillering werd een
lidmaatschapskaart 1943/44 gevonden. Op 10 Mei werd
verdachte vastgehouden in de Openbare School no 1 te
Lekkerkerk.
Ondertekend door de leden van de illegaliteit en de
verbalisanten Sinkeler en Berrevoets dd. 17 Mei 1945.
=============================================
=============================
Nr .: 30
Verbalisanten : W. Berrevoets, A. Sinkeler.
Opgemaakt dd.: 18 Mei 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Lijntje Schenk
als verdachte.
__________________________________________________
________________________
Lidmaatschap NSB,
=============================================
=============================
Op 14 Mei 1945, plm. 22.00 uur, werd door Sinkeler
aangehouden : Lijntje Schenk, geboren 5 Spetember 1897 te
Lekkekerk, zonder beroep en wonend Kerkweg 132. In bijzijn
van vertegenwoordigers van de illegalieteit hoorde Berrevoets
de verdachte.
““ In 1941 ben ik lid geworden van de NSB in Nederland en
ben dat sindsdien gebleven. Propaganda heb ik niet gemaakt
voor de beweging, omreden mijn man al jaren lid was en het
verzoek van verschillende kanten tot mij gekomen was om mij
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Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g. L.
Borsje- Schenk.

“” Elizabeth de Jager, geboren 5 November 1924, wonende
Raadhuisplein 3, heeft steeds mede gewerkt aan illegale
werkzaamheden, terwijl voorts op haar gedragingen niets viel
aan te merken.”
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g.
H.Ligthart Schenk.

Bij M. Hoogenboezem werd een noodlidmaatschapskaart t.n.v.
verdachte gevonden. Zij bood bij haar arrestatie geen
tegenstand en werd 14 Mei vastgehouden in de Openbare
School no 1 te Lekkerkerk.

Bij huiszoeking werd niets gevonden. Bij H. Roest was in de
kartotheek een kaart t.n.v. verdachte aanwezig.
Verdachte is op 9 Mei 1945 vastgehouden in de Openbare
School no 1 te Lekkerkerk. Zij bood bij arrestatie geen verzet.

Ondertekend door de leden van de illegaliteit en de
verbalisanten Sinkeler en Berrevoets dd. 18 Mei 1945.

Ondertekend door de leden van de illegaliteit en de
verbalisanten Sinkeler en Berrevoets dd. 18 Mei 1945.
=============================================
=============================
Nr .: 32
Verbalisanten : W. Berrevoets, A. Sinkeler.
Opgemaakt dd.: 18 Mei 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Pietertje Borsje als verdachte.
__________________________________________________
________________________

ook als lid te laten inschrijven, heb ik hieraan gehoor gegeven.
Pro-Duitsche gevoelens heb ik niet. Lid van nevenorganisaties
ben ik niet geweest. “”

=============================================
=============================
Nr .: 31
Verbalisanten : W. Berrevoets, A. Sinkeler.
Opgemaakt dd.: 18 Mei 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Elizabeth de Jager
als verdachte.
Huig Ligthart Schenk
als getuige
__________________________________________________
________________________
Lidmaatschap NSB,
=============================================
=============================
Op 9 Mei 1945, plm. 23.00 uur werd door Sinkeler
aangehouden: Elizabeth de Jager, geboren 5 November 1924 te
Lekkerkerk, zonder beroep en ongehuwd, wonend
Raadhuisplein 3. In het bijzijn van leden van de illegaliteit
hoorde Berrevoets de verdachte.
“” In 1941 heb ik mij laten inschrijven als sympathiserend lid
van de NSB in Nederland. Waarom ik lid geworden ben kan ik
eigenlijk niet verklaren. Aangezien mijn zwager, die
groepsleider was van de NSB veel met mij heeft gesproken
over het Nationaal Socialistische regiem en mij eigenlijk heeft
bewogen tot de beweging over te gaan, heb ik hieraan gevolg
gegeven. Met mijn ouders heb ik hierover nooit gesproken
omreden ik dit niet wilde weten voor hen. In 1943 heb ik mij
weer laten schrappen als sympathiserend lid daar ik niets meer
met de beweging te maken wilde hebben. Pro-Duitsche
gevoelens heb ik niet. Lid van een nevenorganisatie ben ik
evenmin en ook nooit geweest.””
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g. E.
de Jager.
Huig Ligthart Schenk, oud 41 jaar, van beroep ambtenaar ter
secretarie, wonend Voorstraat 164, verklaarde als getuige:

Lidmaatschap Jeugdstorm.
=============================================
=============================
Op 14 Mei 1945 werd door Sinkeler aangehouden: Pietertje
Borsje, geboren 1 December 1924, zonder beroep, wonend
Kerkweg 132. In bijzijn van de leden van de illegaliteit hoorde
Berrevoets de verdachte.
“” In 1940 ben ik lid geworden van de Nationaal Socialistische
Jeugdstorm. Functies heb ik nooit bekleed in den Jeugdstorm.
Toen ik 18 jaar werd, kwam het verzoek tot mij om lid van de
NSB te worden. Dit heb ik geweigerd, omreden ik er niets voor
voel. Aangezien mijn ouders lid waren van de N.S.B. voelde ik
mij geroepen mij bij de Jeugdstorm aan te sluiten.
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g. P.
Borsje.

Ten huize van H. Roest was in de kartotheek een kaart t.n.v.
verdachte. Zij is op 14 Mei vastgehouden in de Openbare
School no 1 te Lekkerkerk. Zij bood bij arrestatie geen
weerstand.
Ondertekend door de leden van de illegaliteit en de
verbalisanten Sinkeler en Berrevoets dd. 18 Mei 1945.
=============================================
=============================
Nr .: 33
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Verbalisanten : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 18 Mei 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Hubertus Bulten
als verdachte.
__________________________________________________
________________________
Lidmaatschap NSB
Lid van de Organisation Todt
Lid van de Hulp-politie
Lid van de Sicherheitsdienst.
=============================================
=============================
Op 5 Mei 1945 plm. 10.30 uur werd door Berrevoets op de
Voorstraat aangehouden: Hubertus Bulten, geboren 27 Maart
1899 te Rotterdam, thans wonend Aleidastraat 6, p/a mevr.
Weight, Rotterdam; van beroep stucadoor. In het bijzijn van
leden van de illegaliteit hoorde Berrevoets de verdachte.
“” Ik ben in 1935 lid geworden van de NSB in Nederland. Ik
1938 ben ik er weer uitgegaan wegens meeningsverschillen
over de jodenvervolgingen. In 1942 ben ik weer lid geworden
van de NSB en ben er toen in October 1944 weer uitgegaan
wegens meeningsverschil over het streven van de NSB. Ik ben
verschilende keeren werkzaam geweest in Duitschland, o.a. bij
de OT. In 1944 toen ik bij de hulp-politie te Rotterdam was, is
de groep waarbij ik was ingedeeld, overgegaan naar de
Sicherheitsdienst. Deze groep werkte toen voor de de arbeidsinzet te Rotterdam. Het was niet verplichtend maar ik heb
dit gedaan in verband met de slechte omstandigheden waarin
mijn gezin verkeerde. Als Sicherheits Dienst ben ik ook nog
werkzaam geweest in Westerbork, Meppel en Schoonhoven,
van welke laatste plaats ik met de capitulatie ben vertrokken
met de bedoeling naar Rotterdam te gaan. “”
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g.
H. Bulten.
Bij fouillering werd gevonden: een Duitsche ransel met
inhoud, een helm, een etensblik, een tentzeil, een revolver. De
in beslag genomen goederen worden ter beschikking van de
autoriteiten gesteld. De revolver is aan het hoofd , sectie IV
van de NBS ( Ned. Binnenl. Strijdkr.) te Gouda afgegeven.
Tevens werd gevonden een Bescheinigung m.b.t. ontslag
Sicherheitsdienst en een legitimatiebewijs Staatspolitie t.n.v.
verdachte.
Verdachte is vastgehouden en opgesloten in de cel van het
Gemeentehuis te Lekkerkerk.
Ondertekend door leden van de illegalteit en de verbalisant
Berrevoets dd. 18 Mei 1945.
=============================================
=============================
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Nr .: 34
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 19 Mei 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Gerrit Christoffel van Kranenburg
als verdachte.
__________________________________________________
________________________
Lidmaatschap Nederlandsche Volksdienst
Aanvraag machtiging vuurwapen bij Sicherheits Polizei.
Op 5 Mei 1945, plm. 17.00 uur werd door Berrevoets
aangehouden: Gerrit Christoffel van Kranenburg, geboren 1
Januari 1896 te Geldermalsen, van beroep directeur van de
watereiding “ Lek en IJssel “, en wonend Schuwacht 358. In
bijzijn van de leden van de illegalieit hoorde Berrevoets
verdachte.
“” Waarschijnlijk in 1941 ben ik lid geworden van de
Nederlandsche Volksdienst. In 1942 bekleedde ik de functie
als buurtschapshoofd. Aangezien de werkwijze van de Ned.
Volks-dienst mij niet beviel heb ik in 1943 als lid bedankt. Lid
van andere nevenorganisaties ben ik nimmer geweest. Tot en
met 1942 was ik pro- Duitsch gezind. Nadien ben ik tot ander
inzicht gekomen. Dat ik in 1943 een verzoek heb gericht tot de
Sicherheits Polizei voor machtiging van een vuurwapen, was
enkel en alleen daarom, dat ik gaarne in bezit werd gesteld van
een machtiging. Genoemde brief was opgesteld door mijn
schoonzoon die als tolk fungeerde bij de Sicherheits Polizei en
die veel bij mij thuis komt. In 1943 en 1944 heb ik veel
materialen, zoowel van ons eigen bedrijf ( waterleiding bedrijf
) alsmeede van andere bedrijven, aan de Duitsche Weermacht
onttrokken en verborgen. Tevens heb ik bevorderd dat veel
arbeidskrachten werden onttrokken aan de arbeidsinzet voor
Duitschland..””
Bij huiszoeking werd niets gevonden. Verdachte bood geen
tegenstand bij zijn arrestatie en werd vastgehouden in de
Openbare School no 1 te Lekkerkerk.
Bij het proces-verbaal is een afschrift gevoegd van verdachtes
schrijven aan de Sicherheits Polizei.
Ondertekend door de leden van de illegaliteit en de verbalisant
Berrevoets dd. 19 Mei 1945.
=============================================
=============================
Nr .: 35
Verbalisanten : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 19 Mei 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Haije Couperus.
als verdachte
A.W. van der Schans
als getuige
__________________________________________________
________________________
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Lid van de Nederlandsche Volksdienst
Uitlating over bombardement R’dam in 1940
Verklaring ‘ deutschfreundlich’ te zijn;
=============================================
=============================
Op 5 Mei 1945 werd door Berrevoets aangehouden: Haije
Couperus, geboren 11 Juni 1898 te Wonseradeel, van beroep
hulpkeurmeester, wonende Kerkweg 49. In bijzijn van de leden
van de illegaliteit werd verdachte door Berrevoets gehoord.
“” In 1941 ben ik lid geworden van de Nederlandsche
Volksdienst. Vanaf 1943 bekleedde ik de functie van
penningmeester. Lid van de NSB in Nederland ben ik nimmer
geweest. Wel heb ik eens vergaderingen van de NSB
bijgewoond. Lid van andere nevenorganisaties ben ik niet
geweest. Dat ik in de Meidagen van 1940 zou hebben
verklaard tegen A. van der Schans, Rijsdijk 7 te Krimpen
a.d.Lek: ‘ Het is wel goed dat Rotterdam gebombardeerd is’, is
niet waar. Dergelijke uitdrukkingen zijn door mij nooit
gebezigd. Door mijn lidmaatschap van de Nederlandsche
Volksdienst en mijn functie als penningmeester daarin kwam
ik veel in aanraking met leden van de NSB hier ter plaatse.
Pro- Duitsche gevoelens heb ik niet. Dat ik indertijd een
verzoek heb gericht aan de Beauftragte des
Reichskommissarsin Provinz Friesland om vergunning te
krijgen om mij aldaar heen te begeven, waarbij ik mij heb
uitgelaten als deutschfreundlich, was dat ik aldaar gaarne mijn
familie wilde bezoeken. Niet beter te weten was het in 1943 dat
ik een vergadering heb bezocht te Ouderkerk a.d.IJssel waar
als spreker optrad de heer Max Blokzijl. Na afloop van de
vergadering heb ik Blokzijl persoonlijk een goede reis
toegewenscht.
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g.
H. Couperus.

Door Berrevoets werd op 19 Mei 1945 tevens gehoord als
getuige: Arie Willem van der Schans, oud 67 jaar en wonend te
Krimpen a.d. Lek, van beroep schoenmaker. Hij verklaarde:
“”In Mei 1940 was mijn zwager Haije Couperus, geboren 11
Juni 1892 te Wonseradeel, van beroep hulp-keurmeester,
wonend te Lekkerkerk, Kerkweg 49, in mijn woning. Couperus
voornoemd uitte toen de volgende woorden tot mij: ‘ Het is
wel goed dat Rotterdam door de Duitschers is gebombardeerd’.
Na deze uitdrukking heb ik mijn zwager onmiddelijk het gat
van de deur gewezen.””
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g.
A.W.v.d.Schans.
Bij fouillering werd aangetroffen: een legitimatiebewijs van de
NVD, als mede een brief aan de Beauftragte des R. i.d. Prov.
Friesland.
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Tevens wordt overlegd een verklaring van de heer C. Ligthart
Schenk. Verdachte is vast-gehouden in de Openbare School no
1 te Lekkerkerk. Hij bood bij arrestatie geen tegenstand.
Ondertekend door de leden van de illegaliteit en de verbalisant
Berrevoets dd. 19 mei 1945.
=============================================
=============================
Nr .:36
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 19 Mei 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Marinus Broere
als verdachte
__________________________________________________
________________________
Lidmaatschap NSB
Strafzaken t.t.v. de bezetting
=============================================
=============================
Op 9 Mei 1945, plm. 10 uur is door Berrevoets in de Openbare
Lagere School aangehouden: Marinus Broere, geboren 23
Augustus 1895 te Lekkerkerk, wonend Buntlaan 94 te
Driebergen, van beroep koopman in levensmiddelen. In
aanwezigheid van twee leden van de illegaliteit werd verdachte
gehoord.
“” In 1935 ben ik lid geworden van de NSB in Nederland en
ben dat tot en met 1942 gebleven. Nadien heb ik als lid
bedankt. Lid van nevenorganisaties ben ik niet geweest. De
reden die er toe geleid hebben, dat ik mij heb aangesloten bij
de NSB was, dat ik een voorstander was van het nationaalsocialistisch regiem. Later toen ik enige tijd in gevangenschap
had doorgebracht ben ik echter tot ander inzicht gekomen en
heb ik gebroken met de nationaal-socialistische ideeën. Twee
keer heb ik in gevangenschap gezeten, n.l. 53 dagen in
Scheveningen, dit was in 1942 en bijna een jaar in Utrecht.
Mijn eerste gevangenschap hield verband met een levering van
leverpastei aan een Duitsche instantie waarbij ik als
commissionair optrad terwijl laatstgenoemde gevangenschap
een jodenkwestie betrof. In samenwerking met de Duitsche
Sicherheitspolizei werd door mij bewerkstelligd dat joden,
welke door de Duitschers waren gevangen genomen, wederom
in vrijheid werden gesteld. Voor grote bedragen werden
genoemde Joden en ook niet-Joden vrijgemaakt. Deze
bedragen varieerden tusschen Fl. 10.000 en fl. 30.000.-gulden de persoon.
Voor mijn werk, dat ik aan genoemde vrijlating deed, kreeg ik
dan een gift van de betreffende persoonen. Ook heb ik dit wel
geheel belangeloos gedaan.Van één persoon, zijnde een Jood,
kreeg ik een bedrag van fl. 3000.--. Een en ander kwam echter
ter oore van een andere Duitsche instantie, waarna mijn
gevangenschap volgde.
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Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g.
M.Broere.
Bij fouillering werd gevonden: een Entlassungsschein
Deutsche Untersuchungs- und Strafgefängnis te Utrecht en een
brief GENONA Gmbh. Verdachte is op 9 Mei vastgehouden in
de Openbare School no 1 te Lekkerkerk. Hij bood bij arrestatie
geen tegenstand.
Ondertekend door de leden van de illegaliteit en de verbalisant
Berrevoets dd. 19 mei 1945.

Nr .: 37
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 19 Mei 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Jacobus Gerrit de Jong
als verdachte.
__________________________________________________
________________________
Werkzaamheden t.b.v. de Duitse weermacht.
=============================================
=============================
Op 10 Mei 1945 werd door Berrevoets aangehouden: Jacobus
Gerrit de Jong, geboren 13 Juni 1896 te Ammerstol, van
beroep uitvoerder wegenbouw, wonend Kerkweg 72. In bijzijn
van twee vertegenwoordgers van de illegaliteit werd verdachte
door Berrevoets gehoord.
“” Ik ben nooit geen lid geweest van de NSB. In 1939 was ik
werkzaam bij de Nederlandsche Basalt Mij. te Zaandam.
Hiervoor heb ik kazematten gebouwd voor de Nederlandsche
re-geering. Na de capitulatie ben ik als uitvoerder werkzaam
geweest op het vliegveld De Kooij te den Helder. Ik verdiende
daar in het begin fl. 60.-- per week en ben daar gebleven. Na
verloop van eenige tijd wilde ik er af, maar ben daar toen
gebleven tot 20 November 1943. Dien datum ben ik
weggeloopen omdat ik een mitrailleurnest moest gaan graven
te Heer Hugowaard. Op het vliegveld De Kooij heb ik
uitsluitend graszoden gelegd. Tot Augustus 1944 ben ik thuis
geweest en heb in die tijd niet voor de weermacht gewerkt. In
die tijd heb fl. 2500.-- van de Boerenleenbank gehaald te
Lekkerkerk om daarvan met mijn gezin te leven. Het huis dat
ik bewoon en mijn eigendom is heb ik destijds gekocht van den
gepensionneerden gemeenteveldwachter Stam voor fl. 8000.--.
Fl. 6000.-- heb ik bij de notaris betaald en fl. 2000.-- heb ik
Stam persoonlijk betaald. In Augustus 1944 kreeg ik opdracht
van de Feldgendarmerie te Gouda om controle uit te oefenen
op het graven van de z.g. schuilputten. Aan deze opdracht heb
ik toen voldaan omdat ze mij dreigden mijn huis in brand te
steken en mij gevangen te zetten. Ik heb de controle gehouden
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voor de Feldgendarmerie over de geheele Krimpenerwaard.
Hierna heb ik geen weermachtswerk meer verricht. Pro
Duitsche gevoelens heb ik nooit gehad. “”
Bij huiszoeking werd niets gevonden, m.u.v. enkele brieven die
wezen op dienstverband bij de Basalt Mij.
Verdachte is vastgehouden in de Openbare School no 1 te
Lekkerkerk. Hij bood geen tegenstand bij arrestatie.
Ondertekend door de leden van de illegaliteit en de verbalisant
Berrevoets dd. 19 mei 1945.
=============================================
=============================
Nr .: 38
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 7 Juni 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Jacob Arie Martien van der Graaf
als verdachte.
__________________________________________________
________________________
Lid NSKK, aangehouden op last van POD - Gouda.
=============================================
=============================
Op 9 Juni 1945, plm. 9.00 uur, is door Berrevoets, ingevolge
telefonische lastgeving van de heer de Ruwe, chef de Bureau
v.d. P.O.D. Gouda, aangehouden: Jacob Arie Martien van der
Graaf, geboren 15 Juni 1923 te Renswoude, van beroep
chauffeur, thans wonend Voorstraat 220. In bijzijn van twee
leden van de illegaliteit werd verdachte gehoord.
“” Op 27 Augustus 1940 ben ik door de Arbeidsbeurs
uitgezonden naar Elefleth in Duitschland. Ik had mij toen
vrijwillig gemeld. Reden hiervan waren werkloosheid. Daar
vandaan ben ik naar de Reichsautobahn te Hagen ( D )
gegaan.Vandaar ben ik naar Berlijn getrans-porteerd en sinds
1942 werkzaam geweest als chauffeur bij een onderafdeeling
van de O.T. , n.l. de NSKK. Ik moest daar voor teekenen,
maar dat heb ik niet gedaan. Ze hebben mij toen toch vast
gehouden en heb ik als chauffeur gereden, o.a. in Polen en
Rusland. Op 9 Mei 1945 ben ik in Zwolle aangekomen en heb
mij daar als vrijwilliger gemeld bij de Koninklijke Marine. Ik
ben nu enkele dagen met verlof thuis om eenige zaken te
regelen voor ik het land verlaat. “”
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g.
J.A.M. v.d.Graaf.
Bij fouillering werd aangetroffen: een schrijven om te
verschijnen voor de keuring van de Kon. Marine, een verlofpas
met registratiekaart, D.P. index card en een op zijn naam
gesteld persoonsbewijs. Verdachte werd overgebracht naar het
kamp Kaarsenfabriek in Gouda.
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Ondertekend door de leden van de illegaliteit en de verbalisant
Berrevoets dd. 7 Juni 1945.
=============================================
=============================
Nr .: 39
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 9 Juni 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Annigje Bouter
als verdachte
___________________________________________
_______________________________
Lidmaatschap NSB, aangehouden op last van POD - Gouda
Werkzaamheden in Letland + Duitsland
=============================================
=============================
Op 9 Juni 1945 plm. 9.00 uur werd door Berrevoets, op last
van den heer Bijl de Vroe van de POD-Gouda aangehouden:
Annigje Bouter, geboren 14 September 1923, gehuwd met M.
Boesberg, zonder beroep en juist teruggekeerd uit MalpilsLetland.
In bijzijn van twee leden van de illegaliteit werd ze door
Berrevoets gehoord.
“”In Januari 1943 ben ik lid geworden van de NSB in
Nederland. Ik ben dit tot op heden gebleven. Terwijl ik lid was
heb ik éénmaal gecolporteerd met Volk en Vaderland. 5
Feburari 1944 ben ik met mijn man naar Letland gegaan, die
daar werkzaam was voor de Ned. Oost Compagnie. Op 13 Juli
1944 moesten alle Duitsche en Hollandsche vrouwen uit
Letland vertrekken en ben ik terug gekeerd naar Holland. In de
bewuste Septemberdagen van 1944 ben ik met de
partijgenooten vertrokken naar Duitschland. Mijn man was
toen inmiddels ook teruggekeerd uit Letland en wij hebben
toen samen gewerkt in een munitiefabriek te Neu Münster, wat
verplicht werd door het Arbeitsamt. In Maart 1945 werd Neu
Münster door de Engelsen bezet. Wij zijn toen in de zelfde
fabriek aan het werk gebleven tot na een week, waarin wij
telkens in verschillende kampen zijn ondergebracht en konden
begin Juni terugkeeren naar Holland. Veertien dagen voordat
de Engelschen in Neu Münster kwamen heb ik al mijn
bescheiden van de NSB weggegooid. Voorheen had ik steeds
sympathie voor Duitschland, maar sinds ik in Duitschland was
is dit veranderd in antipathie. Ook met de NSB wil ik nooit
meer iets te maken hebben.
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g.
A. Boesberg-Bouter.
In twee koffers werden aangetroffen: een lange jas, twee
rokken, een korte jas, een rijbroek, welke kleeding zij droegen
bij de NOC in Letland. Voorts aangetroffen een
persoonsbewijs op haar naam, een geldige pas, een eerste en
tweede distributiestamkaart. Verdachte is overgebracht naar
het kamp Kaasrenfabriek te Gouda.
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Ondertekend door de leden van de illegaliteit en de verbalisant
Berrevoets dd. 9 Juni 1945.
=============================================
=============================
Nr .: 40
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 9 Juni 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
__________________________________________________
________________________
Verhoor van :
Marinus Boesberg
als verdachte.
__________________________________________________
________________________
Lid van de NSB, aangehouden op last van POD - Gouda.
Plaatselijk arbeidsfrontleider
Nederlandsche Oost Compagnie
Werkzaam in Duitsland + Letland.
=============================================
=============================
Op 9 Juni 1945, plm. 9.00 uur werd door Berrevoets, op last
van de heer Bijl de Vroe van de P.O.D. Gouda, aangehouden:
Marinus Boesberg, geboren 27 Mei 1916 te Lekkerkerk, juist
terug van Malpils-Letland, van beroep rijwielhersteller en
tuinder. Adres van aanhouding: A. den Uil, SchuwachtLekkerkerk. In het bijzijn van twee leden van de illegaliteit
hoorde Berrevoets de verdachte.
“”In 1935 ben ik lid van de NSB geworden en ben dat tot op
heden gebleven. Ik heb nimmer een functie bij de beweging
bekleed. Wel heb ik gecolporteerd met Volk en Vaderland.
Vermoedelijk in 1942, precies weet ik het niet meer, ben ik
verplicht bij de Weer Afdeeling geweest, maar heb nooit als
zoodanig werkzaam geweest. Ook was ik in de winter van
1942/1943 Arbeidsfrontleider van het Nederlandsch
Arbeidsfront te Lekkerkerk. Op 24 Mei 1943 ben ik vrijwillig
naar de Nederlandsche Oost Compagnie gegaan en naar
Letland vertrokken. Dit werk trok mij aan daar ik in Letland
zelfstandig zou werken en hier in Holland gedoemd was knecht
te blijven. Ik ben daar geweest tot 28 September 1944 en ben
daarna vertrokken naar Duitschland waar ik tuinder ben
geworden in Forst. In het laatst van Maart 1945 ben ik naar
Neu Münster gegaan en aldaar werkzaam geweest in een
munitiefabriek. Dit werd verplicht door het Arbeitstamt.
Ik heb daar ongeveer drie weken gewerkt. Daarna ben ik in
verschillende kampen ondergebracht en kon begin Juni 1945
naar Holland terugkeeren. Daar ik idealist was, was ik destijds
ook sympathiek gestemd tegenover de Duitschers, maar sinds
ik in Duitschland was en gezien heb wat er gaande was is dit
totaal veranderd. Ook met de NSB wil ik nooit meer iets te
maken hebben.””
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Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g.M.
Boesberg.
In de koffers die verdachte bij zich had vond Berrevoets een op
zijn naam gesteld persoonsbewijs, een geldig paspoort, een
broek en korte jas NOC en correspondentie.. Ten huize van H.
Roest werd een kaart aangetroffen t.n.v. verdachte. Hij werd
op 9 Juni overgebracht naar het kamp Kaarsenfabriek in
Gouda.
Ondertekend door de twee leden van de illegaliteit en de
verbalisant Berrevoets dd. 9 Juni 1945.
=============================================
=============================
Nr .: 41
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 12 Juni 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Theodore Herman
als verdachte.
__________________________________________________
________________________
Lid van de SS
=============================================
=============================
Zaterdag 9 Juni, plm. 9 uur werd op last van de heer Webster
van de P.O.D.- Gouda door Berrevoets aangehouden ten huize
van Dirk Brand, Scheepmakersstraat 15 : Theodore Herman,
geboren 17 October 1917 te Utrecht, thans wonend te Zeist,
Van Reenenweg 141 en van beroep verpleger. In bijzijn van
twee leden van de illegaliteit werd verdachte gehoord door
Berrevoets.
“” Op 6 April 1941 heb ik mij, omdat de aanbiedingen zo mooi
waren, en ik een vrouw met drie kinderen had, vrijwillig
gemeld als Roode Kruissoldaat bij de SS. Ik zou in Roode
Kruisverband opgenomen worden en dacht dat dit
internationaal zou zijn. Dit werd mij voorgehouden op grond
van paragraaf 17 van de Conferentie te Geneve. Ik kan wel
zeggen: ik ben er toen ingetrapt. In December 1941 ben ik
weer naar huis gegaan omdat ik eerst gewoon soldaat moest
worden. In Januari kreeg ik een schrijven van de SS uit den
Haag, dat ik mij per omgaande moest melden. Bij het
wachtbataljon te Amersfoort. Dit heb ik toen gedaan en ben in
het kamp te Amersfoort als verpleger van SS mannen
werkzaam geweest. Vuurwapens heb ik nooit gedragen. Wel
een bajonet. De eed als SS-man heb ik geweigerd af te leggen.
In September 1944 ben ik in Amersfoort ondergedoken omdat
ik toen de kans schoon zag. Ik ben toen tot 12 Januari 1945 in
Amersfoort gebleven maar de SS en de SD zaten mij steeds na.
Ik heb mij toen gemeld op het arbeidsbureau in Amersfoort en
ben daarna uitgezonden voor arbeid in Duitsland. Daar ben ik
eerst 14 dagen hulp-fraser geweest en heb toen gereden op een
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electrische wagen. Daarna ben ik in de keuken voor
buitenlanders gekomen. Ik ben daar gebleven tot ongeveer half
April en toen via Limburg in Nederland gekomen.Vanuit
Limburg ben ik met een transport, na gekeurd en politiek getest
te zijn, naar Amersfoort gegaan. Vanuit Amersfoort, waar ik
mijn vrouw nog even gezien heb, ben ik naar Lekkerkerk
gekomen. Ik ben expres niet naar mijn vrouw thuis gegaan
omdat ik bang was dat zij haar niet met rust zouden laten.
Mijn vrouw zei nog , dat mijn zwager die een tijd bij mij
ondergedoken was geweest, op mij loerde. Ik ben dan ook naar
m’n moeder in Lekkerkerk gegaan. Ik ben ook nog korte tijd
als verpleger in Nijmegen geweest en daar verzorgde ik ook
andere mensen als van de SS. Ik heb het SS-uniform met
distinctieven gedragen, maar met het Roode kruisteken op de
linkermouw. “”
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. Niet
getekend!!
Berrevoets nam in beslag een koffer waarin kleeding, broodzak
met geneesmiddelen, een geldig paspoort, bescheiden
betreffende de repatriering. Bij D. Brand werd een brief van
verdachtes vrouw in beslag genomen.
Verdachte is op 12 Juni 1945 overgebracht naar het kamp
Kaarsenfabriek in Gouda.
Ondertekend door de leden van de illegaliteit en de verbalisant
Berrevoets dd. 12 Juni 1945.
=============================================
=============================
Nr .: 42
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 12 Juni 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van : Claus Lutherus van Limborgh
als
verdachte.
__________________________________________________
________________________
Lid van de Jeugdstorm
=============================================
=============================
Op 11 Juni 1945 werd door Berrevoets aangehouden op de
Voorstraat: Claus Lutherus van Limborgh, geboren 1 Maart
1924 te Perbaoengan in Ned. Indië, thans wonend
Bodegravense straatweg 68 te Waddinxveen, van beroep hulp
in de landbouw. In het bijzijn van twee leden van de illegaliteit
hoorde Berrevoets de verdachte.
“” In September 1939 ben ik gedeeltelijk op aandringen van
mijn ouders, die toen pas uit Indië terug kwamen, lid van de
Nationale Jeugdstorm geworden. In de zomer van 1942 heb ik
als lid van de NSJ bedankt, omdat ik hiervoor een eed moest
afleggen. In het laatst van 1942 was ik werkzaam bij een boer
in Holland. Ik moest n.l. een jaar praktijk in de landbouw
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hebben om naar de Middelbare Landbouwschool te kunnen.
Ook moest ik omstreeks die tijd naar de arbeidsdienst. Hier
gevoelde ik zeer weinig voor, omdat ik mijn studie wilde
voortzetten. Om aan de arbeidsdienst te ontkomen ben ik toen
vrijwillig naar een boer in Duitschland gegaan en heb daar m’n
praktijk in de landbouw voortgezet. Na het jaar praktijk wat ik
gehad heb, heb ik bij die boer waar ik werkte alles zoo veel
mogelijk gesaboteerd. “”
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring W.g.
C.L. van Limborgh.
Bij fouillering werd in beslag genomen: een paspoort en
bescheiden m.b.t. de repatrieering. Verdachte werd
overgebracht naar het kamp Kaarsenfabriek te Gouda.
Ondertekend door de leden van de illegaliteit en de verbalisant
dd. 12 Juni 1945.
=============================================
=============================
Nr .: 43
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 12 Juni 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Jilis van Limborgh
als verdachte.
__________________________________________________
________________________
Lid NSB in Ned. Oost Indië en Nederland.
Landbouwdeskundige in Posen.
=============================================
=============================
Op 11 Juni 1945, plm. 17 uur werd door Berrevoets op de
Voorstraat aangehouden: Jilis van Limborgh, geboren 26
Januari 1894 te Lekkerkerk, thans wonend Bodegravense
straatweg 68 te Waddinxveen, zonder beroep. In het bijzijn van
twee leden van de illegaliteit werd verdachte door Berrevoets
gehoord.
“” In 1937 ben ik lid van de NSB in Nederlandsch Indië
geworden. De oorzaak hiervan was ons te bewapenen
tegenover Japan en het communisme. Ik ben daar lid gebleven
tot 1 Augustus 1939 tot ik voor goed met verlof naar Holland
terugkeerde. In Nederland ben ik in Juni 1940 weer lid van de
NSB geworden. Reden hiervan was dat ik als Nederlandsch
Oost Indisch burger door de Duitschers opgepikt zou worden
als represaille voor de Duitschers die in Nederlandsch Oost
Indië geïnterneerd werden. Ik heb als lid bedankt in Augustus
1944. De reden hiervan waren dat ik niet terug kon gaan naar
Nederland. Ik was toen werkzaam in Posen als
landbouwdeskundige voor onderzoeking naar de
mogelijkheden van exploitatie van het Oosten na de oorlog. Ik
was hier naar toe gegaan op 19 November 1941. Op 20 Januari
1945 ben ik daar gevlucht omdat ik ingedeeld zou worden bij
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de Volkssturm. Ik ben toen met mijn vrouw en kinderen naar
Holland teruggekeerd. Ik heb zoowel sympathie als antipathie
tegenover de Duitschers gehad.””
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g. J.
van Limborgh.
Bij fouillering nam Berrevoets in beslag: een t.n.v. verdachte
uitgegeven persoonsbewijs, een geldig paspoort, bescheiden
betr. repatrieering. Verdachte werd 12 Juni overgebracht naar
kamp Kaarenfabriek in Gouda.
Ondertekend door de twee leden van de illegaliteit en
verbalisant Berrevoets dd. 12 Juni 1945.
=============================================
=============================
Nr .: 44
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 13 Juni 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Marinus Slui
als verdachte.
Lid NSKK in Frankrijk en Duitsland.
=============================================
=============================
Op last van de heer de Ruwe van de P.O.D. Gouda werd door
Berrevoets op 13 Juni plm. 9 uur aangehouden, op de
graanelevator nr. 22, gemeerd nabij werf van Duijvendijk in de
rivier de Lek: Marinus Slui, geboren 17 Januari 1922 te
Middelharnis, thans woonachtig Jacob Noordzijstraat 5a te
Rotterdam, van beroep matroos binnenvaart.
In het bijzijn van twee leden van de illegaliteit werd verdachte
door Berrevoets gehoord.
“” In 1942, toen ik pas getrouwd was, voer ik als matroos bij
de sleepdienst Volharding. Ik verdiende daar fl. 25.-- per week
wat onvoldoende was om rond te komen. Ik heb toen in
Augustus 1943 vrijwillig geteekend bij de NSKK. Aangezien
ik daar meer geld kon verdienen en op die manier in mijn
huishouden te komen. In Frankrijk heb ik zand en grint
gereden voor de bunkerbouw. In September 1944 was ik in
Nijmegen tijdens de luchtlandingen van de Geallieerden. Ik
heb toen m’n geweer weggegooid en heb getracht de
geallieerden te bereiken. Dit is mij niet gelukt omdat de
colonneführer mij op het laatste moment oppikte en mij
meevoerde naar Duitschland. In Duitschland heb ik munitie
gereden voor het luchtdoelgeschut en ook levensmiddelen. In
November 1944 heb ik weer een poging gedaan te ontvluchten,
maar ben in Kleef weer opgepikt en moest weer aan het werk
bij de NSKK in de buurt van Stettin. Ongeveer half April 1945
kregen wij last van Tiefflieger en ben ik er weer tusschen uit
gegaan en ben daarna niet meer gevonden. Via Hamburg ben
ik na de capitulatie naar Rhenen gekomen. Bij het
overschrijden van de grens ben ik niet politiek getest. Ik heb
altijd antipathie tegenover de Duitschers gehad. Het was mij
uitsluitend begonnen om geld voor m’n inboedel bij elkaar te
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krijgen. Ik ben nooit geen lid of sympathiserend lid van de
NSB geweest. “”
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g.
M. Slui.
Bij fouillering werden enkele bescheiden betr. repatrieering
gevonden. Verdachte is naar het kamp Kaarsenfabriek in
Gouda ovegebracht.
Ondertekend door de leden van de illegaliteit en de verbalisant
Berrevoets dd. 13 Juni 1945.
=============================================
=============================
Nr .: 45
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 14 Juni 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Cornelis Renes als verdachte.
__________________________________________________
________________________
Lid NSB
Vrijwilliger in Oekraine.
=============================================
=============================
Op 13 Juni 1945 is op last van de heer de Ruwe van de P.O.D.
te Gouda door Berrevoets aangehouden, ten huize van de wed.
P. Boesberg, Opperduit 56 te Lekkerkerk : Cornelis Renes,
geboren 6 December 1919 te Rotterdam, thans wonend in
Overschie, gem. Rotterdam, Rotterdamsche Rijweg 9a. In het
bijzijn van twee leden van de illegaliteit werd verdachte door
Berrevoets gehoord.
“” Ik heb mij in November 1942 vrijwillig gemeld bij de firma
Schipper, Rijn en Van Vliet te Utrecht voor werk in de
Oekraine. Begin december van dat jaar ben ik naar de Oekraine
vertrokken. De bedoeling was om als burger-arbeider in
Rusland te gaan werken. Voor ik naar Rusland vertrokken ben
ben ik 6 à 7 weken in Berlijn geweest. Daar hebben ze mij een
uniform aangetrokken en ben ik daarna zonder wapen naar
Rusland gegaan. Wij moesten daar barakken bouwen. Ook ben
ik daar een tijd chauffeur geweest in een luxe wagen en reed
dan een onderofficier van de Bauleitung. Ik was Duitschsympathiseerend toen ik naar Duitschland vertrok. Ook was ik
lid van de NSB. Ik heb als lid van de NSB bedankt toen ik
naar de Oekraine gegaan ben. Lid van nevenorganisaties van
de NSB ben ik nooit geweest. Op 22 Maart 1944 ben ik in de
Oekraine ontslagen en ben als automonteur in Berlijn
werkzaam geweest. Op 6 Juni 1945 ben ik in Maastricht
aanngekomen. Ik ben daar niet politiek getest. Het was de
bedoeling om mij op 14 Juni 1945 vrijwillig in Overschie te
gaan melden.””
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g. C.
Renes.
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Bij fouillering werden enkele bescheiden i.v.m. repatrieering
aangetroffen. Na telef. kontakt is overeengekomen dat
verdachte zal worden overgegeven aan de P.O.D. te
Rotterdam.
Ondertekend door de leden van de illegaliteit en de verbalisant
Berrevoets dd. 14 Juni 1945.

Nr .: 46
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 19 Juni 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Johannes de Jager
als verdachte
__________________________________________________
________________________
Lid NSB
Lid NSKK, gewerkt in Frankrijk en Duitsland, o.a.
concentratiekamp.
=============================================
=============================
Op 18 Juni 1945 plm. 9 uur is op last van de P.O.D. Gouda,
aangehouden op het bureau van de NBS in Lekkerkerk waar
verdachte zich kwam melden: Johannes de Jager, geboren 13
December 1916 te Lekkerkerk, thans wonend Raadhuisplein 3,
van beroep chauffeur. In het bijzijn van twee leden van de
illegaliteit werd verdachte door Berrevoets gehoord.
“” In 1935 ben ik lid van de NSB in Nederland geworden en
dit gebleven tot begin 1944, daarna heb ik geen contact meer
met de beweging gehad. Op 26 April 1941 heb ik mij vrijwillig
als chauffeur bij de NSKK gemeld. Ik heb als zoodanig dienst
gedaan in Frankrijk tot September 1944. Mijn bedoeling was
toen om via Rotterdam naar huis te gaan, maar de
Feldgendarmerie heeft mij toen vastgehouden en vandaar ben
ik als chauffeur in Vlaardingen geweest tot 28 December 1944.
Daarna ben ik naar Duitschland getransporteerd. Ik heb toen in
Westfalen een maand als chauffeur dienst gedaan.
Daarvandaan ben ik naar Thüringen gegaan, waar ik moest
rijden voor een concentratiekamp. Ik heb daar gevangenen
levensmiddelen en sigaretten gegeven. Toen ik zag wat daar
gebeurde heb ik gezegd, als dat jullie cultuur is is het beter dat
jullie de oorlog verliezen. Toen ben ik eerst geslagen met een
stuk hout en ben ik vast gezet. Ik ben toen half Februari 1945
uit het kamp gevlucht en heb toen overal rondgezworven en
heb mij begin Juni 1945 bij de Amerikanen gemeld. Daar ben
ik eenige dagen geweest en ben toen via Lübeck en Enschede
naar huis gegaan. Mijn dienst in Frankrijk bestond uit het
vervoeren van materiaal voor de luchtafweerbatterijen,
waaronder ook munitie. In het begin dat ik wegging tot dat ik
in het concentratiekamp kwam was ik Duitschsympathiseerend. Daarna niet meer. “”
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Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g.
Joh. de Jager.

gevonden t.n.v. verdachte tot aan 1943. Op 19 Juni is
verdachte overgebracht naar kamp Kaarsenfabriek te Gouda.

Bij fouillering werden enkele bescheiden betr. repatrieering
gevonden, alsmede een persoonsbewijs op zijn naam. Bij H.
Roest werd 7 Mei een kaart t.n.v. verdachte aangetroffen.
Verdachte is op 19 Juni 1945 overgebracht naar kamp
Kaarsenfabriek in Gouda.

Ondertekend door de leden van de illegaliteit en de verbalisant
Berrevoets dd. 19 Juni 1945.

OPM. aantekeningen in potlood: 17 Juni thuisgekomen; 19
Juni overgebracht: verbaal niet de 14e maar op de 19e
ondertekend door de leden van de illegaliteit en de verbalisant
Berrevoets dd. 19 Juni 1945.
=============================================
=============================
Nr .: 47
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 19 Juni 1945.
Mede-ondertekend door personen van de illegaliteit Jan Mudde
Pzn. en H. Ligthart Schenk.
Verhoor van :
Johannes Boesberg
als verdachte.
__________________________________________________
________________________
Lid NSB
Vrijwillig werkend in Duitsland.
=============================================
=============================
Op 16 Juni 1945 plm. 9.30 uur werd op last van de P.O.D.
Gouda ten huize van de wed. P. Boesberg, Opperduit 56, door
Berrevoets aangehouden: Johannes Boesberg, geboren 1
Febru-ari 1918, thans wonend Opperduit 56 en van beroep
tuindersknecht. In het bijzijn van twee leden van de illegaliteit
werd verdachte door Berrevoets gehoord.
“” Op 26 Februari 1941 ben ik vrijwillig naar Duitschland
gegaan. Ik heb daar in Pulheim bij Keulen tuinderswerk
verricht. Ik ben daar gebleven tot 5 Maart 1945 en heb daar
steeds het zelfde werk gedaan. Toen zijn we bevrijd en ben ik
al spoedig naar Tilburg gegaan en ben daar gebleven tot 14
Juni 1945 en mocht toen pas naar huis gaan. Het NSB- speldje
wat ik destijds gedragen heb, heb ik voor de lol gedragen. Ik
ben op 15 Februari 1941 toegetreden als lid van de NSB. Vier
weken later toen ik in Duitschland was , heb ik een brief geschreven aan het Hoofdkwartier in Utrecht dat ik als lid
bedankte. Hierop heb ik nooit antwoord gekregen. Contributie
heb ik nooit betaald.””
Na voorlezing en volharding teeken ik deze verklaring. W.g.
Joh. Boesberg.
Bij fouillering werd gevonden: een geldig paspoort, een
persoonsbewijs, bescheiden betr. repatrieering, alles op naam
van verdachte. Bij mevr. Hoogenboezem- Ten Stroetre, inster
van groep I der NSB te Lekkerkerk, zijn contributiestaatjes

=============================================
=============================
Nr .: 48
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 21 Juni 1945.
Verhoor van :
M. Kortland
als
getuige , gehoord op 20/6-1945
L.A. v.d. Velden
idem
J.T. v.d. Heuvel
idem
Noemt dames Passchier en de Groot
i.v.m. D. milit.
G.v.d.Vos
idem
C.G.v.d.Willigen
idem
Betreft: de zaak C.G. Kranenburg.
=============================================
=============================
M. Kortland, kantoorbediende waterleidingbedrijf “Lek en
IJssel “, oud 52 jaar, wonend te Krimpen a.d.Lek.
“” Ik ken de Heer Kranenburg, voormalig directeur van het
Waterleidingbedrijf “ Lek en IJssel “ (--) als een persoon die
werkelijk Duitsch gezind is; er zijn zoo verschillende dingen
waaruit ik dit kon begrijpen, maar het valt niet mee om dit te
bewijzen, aangezien het een zeer gladde vogel is. Als er b.v.
een geallieerd vliegtuig was neergehaald, dan vertelde hij dat,
maar ik kon aan zijn uitdrukking merken dat het voor hem een
heerlijkheid was.
Op het kantoor werd zelden over politiek gesproken, omdat ik
wist dat wij meeningsverschillen hadden. Hij kan zich voor de
menschen zoo mooi voordoen, maar ik persoonljk weet zeer
goed wat hij op politiek gebied was, omdat ik hem dagelijks
meemaakte op kantoor. Hij liet zich ook steeds zoodanig doch
zeer oppervlakkig uit, dat Duitschland wel zeer spoedig de
oorlog gewonnen zou hebben. Hij is zeer geraffineerd en zal op
allerlei manieren probeeren om uit het kamp ontslagen te
worden. Hij had verschillende kennissen die in de
Septemberdagen van 1944 op de vlucht gegaan zijn, dat vind
ik allemaal merkwaardig. Hij heeft een dochter die met een
tolk van de Sicherheitsdienst getrouwd is, tegen dat huwelijk
zijn de ouders nooit opgekomen. Deze dochter is in de
Septemberdagen naar Duitschland gevlucht, Mevrouw
Kranenburg is haar dochter in November 1944 uit Duitschland
wezen halen; ik vraag mij af wie als Nederlander zou het
gedaan hebben ge-kregen om in November 1944 in
Duitschland te komen. Kranenburg voerde ook veel
telefoongesprekken, vermoedelijk via de Duitsche Weermacht,
ik mocht trouwens blijkbaar niet weten, waar die
telefoongesprekken heen gingen, normaal kreeg ik de
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afrekenbriefjes, in die tijd echter niet meer. Ik probeerde ook
een keer aansluiting te krijgen, wat mij toen niet gelukte,
Mijnheer Kranenburg kwam op kantoor en zei tegen mij : ‘ dan
moet je het Weermachtnummer weten, dan gelukt het wel’.
Zijn radiotoestel heeft hij nooit ingeleverd, naar ik hoor liet hij
uitkomen dat hij zijn radiotoestel had laten onderduiken, maar
toen wij z.g. ons toestel hadden ingeleverd, moest een meisje
van het kantoor een Radiozegel gaan kopen op het postkantoor
voor hem persoonlijk. Ik heb ik 1943 een vlaggelijn gekocht
voor de watertoren, omdat ik gezien had dat deze stuk was, ik
heb deze lijn tijdens de bezetting thuis bewaard, ik heb dit
gedaan omdat ik bang was dat hij, als ik de lijn liet aanbrengen
er soms ooit de hakenkruisvlag nog eens op zou hangen. In
1944 kwam hij dagelijksch boven op de watertoren, omdat daar
Duitschers waren om wacht te houden, hij heeft toen ook wel
gezien dat de vlaggelijn stuk was, maar heeft nooit getracht er
een nieuwe vlaggelijn aan te brengen. De verhouding hier op
kantoor zou, als hij terug zou komen voor mij onmogelijk zijn
om uit te houden, als dat zou gebeuren nam ik ook zeer zeker
mijn ontslag “”
L.A. v.d.Velden, oud 62 jaar, van beroep machinist op het
waterleidingbedrijf, wonend te Lekkerkerk, Schuwacht no.5.
“” Ik ken de Heer Kranenburg, directeur van het
waterleidingbedrijf, als een persoon die sympathiseerde met de
Duitschers en het Nationaal Socialisme hier in Nederland, hij
was altijd zeer oppervlakkig in zijn uitlatingen, maar het was
toch altijd zeer goed aan hem te merken. Toen Duitschland op
Zaterdag 5 Mei was gecapituleerd, ging ik naar hem toe om
hem te vragen of ik de vlag op de watertoren mocht uitsteken,
hierop antwoordde hij: ’ het is pas acht uur en de afspraak is
om pas te 12.00 uur te vlaggen ’. Hoe hij dit wist weet ik niet.
Toen ik hierop antwoordde : ‘er staat iemand van de
ondergrondse voor het hek en die zegt dat er gevlagd moet
worden’, gaf hij mij direct de sleutels van de kast waar de vlag
in opgeborgen lag en zeide hierbij als dat zoo is, dan vlaggen.
Hij heeft het tegen mij nooit over politiek gehad, maar ik was
nooit zoo wit met hem en zal dat wel nooit worden ook .”
J.T. v.d. Heuvel, oud 52 jaar, van beroep fitter op het
waterleidingbedrijf, wonende Meent 14, gem. Lekkerkerk.
“” Van mijn standpunt bekeken ben ik er van overtuigd dat den
Heer Kranenburg, directeur van “ Lek en IJssel “, van beginsel
zeer nationaal-socialistisch is. Avonden achtereen hadden ze
bij den Heer Kranenburg in zijn woning fuifjes met Duitschers.
Zijn huis en de watertoren zijn steeds gebruikt als publieke
plaats voor allerlei fuifjes met de moffen. Verschillende dames
van Lekkerkerk waren hierbij ook steeds aanwezig, o.a.
juffrouw Passchier van de Meent in Lekkerkerk en juffrouw de
Groot van de Voorstraat in Lekkerkerk. In de winter van 1944
op 1945 stond hij vrijwillig zijn privé-kantoor af aan een
Duitsch militair die met andere minderen bij een draailicht op
de watertoren dienst hadden, ik weet zeer zeker dat hij
daarvoor melkbonnen en kolen in ontvangst nam. Deze kolen
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heb ik zelf voor hem bij de Duitschers gehaald. De melk liep ik
toevallig ook tegen aan, de melkboer wilde op de Duitsche
bonnen geen melk verstrekken omdat deze bonnen verloopen
waren, er werd toen door de dochter van Kranenburg direct een
Duitscher naar de melkboer gestuurd, zoodat er uiteindelijk
wel melk op de ongeldige Duitsche bonnen verstrekt werden.
Er kwamen uitsluitend NSB-ers bij hem op bezoek. Ik houd
dan ook vol dat den Heer Kranenburg een volbloed nationaalsocialist is.”
G. v.d. Vos, directeur ener NV, oud 52 jaar, wonend Opperduit
474, lid van de Commissie van Beheer van het
Waterleidingbedrijf “ Lek en IJssel “.
“”De stemming op de vergaderingen van het
waterleidingbedrijf waren, als den Heer Kranenburg, directeur,
altijd zoodanig dat door zijn aanwezigheid nooit over politiek
gesproken werd. Hierin ligt voor mij duidelijk bewezen dat de
twaalf leden van het bestuur en commissie hem niet
vertrouwden. Dit kwam ook steeds naar voren in de klachten
van het personeel. Dit kwam ook steeds uit op de
vergaderingen door de bedruktheid en beslotenheid op de
vergaderingen bij zijn aanwezigheid. Er was altijd vrees voor
hem. Hij werd door niemand politiek betrouwbaar aangezien.
De voortzetting als directeur op het bedrijf, door den Heer
Kranenburg, acht ik niet wenschelijk. De inlichtingen die wij
over hem ingewonnen hebben bij zijn aanstelling waren
goed.””
C.G. v.d. Willigen, oud 36 jaar, van beroep burgemeester der
gemeente Lekkerkerk, tevens secretaris van het dagelijksch
bestuur van het waterleidingbedrijf “ Lek en IJssel “.
“” Ik kan u zeggen dat den Heer Kranenburg politiek niet
betrouwbaar is. Het geheele bestuur voelde aan dat hij
uitgesproken pro-Duitsch was. De inlichtingen die wij over
hem hadden ingewonnen bij zijn aanstelling op 1 Augustus
1940 waren gunstig. Hij liet zich dermate nooit pro-Duitsch
uit. Meer door het negatieve en doordat zijn schoonzoon bij de
SD was vertrouwden wij hem ook niet, maar ook daar had hij
zijn verontschuldigingen voor, dat zijn dochter meerderjarig
was enz. Er kwamen ook steeds NSB-ers bij hem op bezoek.
Voor 1942 was ik leider van de Nederlandsche Volksdienst,
toen dit echter in handen van de NSB kwam hadden wij geen
goeie uitvoering aan het geheel gegeven. Er zijn toen
circulaires rondgezonden aan personen die wel iets voor de
vacature zouden voelen. Kranenburg is toen persoonlijk bij mij
geweest om de leiding van het NVD over te nemen, wel vroeg
hij hierbij of de verhouding tusschen ons toch goed zou
blijven. In 1943 is hij uit de NVD gegaan. Er zijn geen
bewijzen, maar wij twijfelen er niet aan dat hij uitgesproken
pro-Duitsch is. Verraad heeft hij volgens mij nooit gepleegd.
Op vergaderingen of in de persoonlijke omgang begaf hij zich
nooit in debat. “
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Berrevoets voegt hieraan toe dat juffrouw Kortland afschriften
verstrekte over personen, die door Kranenburg, volgens zijn
eigen verklaring, uit Duitschland zijn gehouden. Vlg.
Berrevoets kon iedere werkgever een dergelijke verklaring
afgeven.
De buren van den Heer Kranenburg verklaarden dat hij als
Duitschgezind bekend staat.
Opgemaakt de 21 Juni 1945 t.b.v. hoofd P.O.D. te Gouda.
W.g. W.J.Berrevoets.
=============================================
=============================
Nr .: 49
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 23 Juni 1945.
Verhoor van :
Jacobus Gerrit de Jong
als verdachte.
Gedetineerd in kamp Gouda.
C. van Es
als getuige
__________________________________________________
________________________
Betreft: Nader verhoor over werkzaamheden t.b.v. Duitsers op
de Kooij-den Helder + schuilputten graven, o.a. in Lekkerkerk
op verzoek van C. van Es, wnd. burgemeester . Pleidooi t.b.v.
J.G. de Jong wegens goede houding door C. v. Es.
=============================================
=============================
Op 22 Juni 1945 hoorde Berrevoets op verzoek van de Heer de
Ruwe van de P.O.D. Gouda : Jacobus Gerrit de Jong, geboren
13 Juni 1896, beroep uitvoerder wegenbouw, gedetineerd in
kamp te Gouda.
“”Op 14 Mei 1940 was ik werkzaam bij de Nederlandsche
Basaltmaatschappij te Zaandam. Met de capitulatie van
Nederland echter op die datum, ben ik naar huis gegaan. Ik had
n.l. kazematten gebouwd voor de Nederlandsche Weermacht.
Er werd mij toen gezegd door de maatschappij dat ik maar
moest wachten voor werk, tot nader bericht. Ik zou toen eerst
een werk krijgen aan de Rijksweg te Woerden. Dit ging niet
door omdat het werk niet gegund werd, voorloopig. Ik kreeg
toen al spoedig bericht dat ik in Zaandam moest komen, daar
werd mij meegedeeld dat ik drie weken moest gaan werken op
het vliegveld De Kooij in den Helder. Ik voelde daar zeer
weinig voor, temeer omdat ik oorspronkelijk het werk aan de
rijksweg te Woerden zou krijgen. Ik verdiende voor de
kazemattenbouw voor de Nederlandsche regeering f. 40.-- per
week. Ze spiegelden het echter toen zoo mooi voor, ik kon met
mijn zoon samen, die de boekhouding voor mij deed, f. 100.-per week verdienen.
Omdat dit werk maar voor drie weken zou zijn heb ik dit
aangenomen, temeer omdat, wanneer ik dit geweigerd zou
hebben ik bij de maatschappij ontslagen zou worden en ik heb
een gezin met elf kinderen, dus was ik genoodzaakt dit te doen.
Ze hebben mij dan ook gewoon omgekocht. Van drie weken
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werden het vijf weken, waar ik steeds tegen geappelleerd heb.
Maar ik kon er zonder ontslag niet vandaan komen en dat kon
ik niet doen wegens mijn gezin. Op 20 November 1943 ben ik
van het werk De Kooij te den Helder ondergedoken, omdat ik
bunkers en mitrailleurnesten moest gaan bouwen. Dit heb ik
dan ook botweg geweigerd en ik ben er toen tusschenuit
gegaan. Mijn werk voor die tijd had uitsluitend bestaan uit het
camoufleren van barakken en het leggen van graszoden op het
vliegveld. In de tijd dat ik ondergedoken ben geweest heb ik
een hypotheek op mijn huis genomen van f. 2500.--, om
daarvan in die tijd met mijn gezin te leven. Eind Juli 1944 is de
Feldgendarmerie uit Gouda mij thuis wezen halen., met
bedreiging, dat wanneer ik niet voor de Wehrmacht aan het
werk zou gaan, ik ingespert zou worden en mijn huis in brand
gstoken zou worden. Toen ik opgepikt was, werd ik door de
Weermacht gevorderd om toezicht te houden , als opzichter, op
het werk dat de verschillende gemeentes hadden opgekregen
om voor de weermacht uit te voeren. Dit heb ik toen uitgevoerd
gezien de bedreiging die de Duitschers tegen mij hadden
gedaan. Dit werk bestond dan uit het toezicht houden bij het
graven van schuilputten voor de verschillende gemeentes.
Begin September 1944 werd mij door C. van Es, toen
waarnemend burgemeester der gemeente Lekkerkerk een
vorderingsbewijs gestuurd voor het graven van putten langs de
dijk in de gemeente Lekkerkerk, hieraan kon ik niet voldoen
omdat ik reeds door de Duitschers gevorderd was. Later vroeg
van Es of ik het toezicht op het graven van deze putten wilde
houden, omdat ik van beroep opzichter wegenbouw was en ik
dus op die zaak wel enige kijk zou hebben en omdat de
personen die er alreeds toezicht op hadden waren
weggeloopen. Omdat ik dan, zooals ik reeds verklaarde, door
de Duitschers gevorderd was om toezicht te houden over de
geheele Krimpenerwaard op het graven van de schuilputten,
heb ik dit ook voor Lekkerkerk aangenomen, mede gezien de
moeilijke positie waarin de Heer van Es en de Heer de Jonge,
technisch opzichter der gemeente Lekkerkerk, die
oorspronkelijk voor dit werk aangewezen was, verkeerden.
Putten gegraven heb ik persoonlijk niet, ik verzoek u dan ook
of het niet mogelijk is , gezien de positie waarin ik toen en ook
nu, in verband met mijn groot gezin verkeer, mij huisarrest of
meldingsplicht op te leggen. “
Vervolgens hoorde Berrevoets: Cornelis van Es, oud 62 jaar,
van beroep kruidenier, wonend Kerkweg 3.
“ “ Begin September 1944 keeg ik opdracht van de
Ortskommandant te Gouda, dat ik als waarnemend
burgemeester der gemeente Lekkerkerk, in welke functie ik
toen verkeerde, om schuilputten langs de dijk in de gemeente
Lekkerkerk te graven. Het schrijven van de Orts-kommandant
te Gouda luidde als volgt: ‘ dat onder leiding van de
gemeenteopzichter en 100 werkmenschen schuilputten langs de
dijk in de gemeente Lekkerkerk gegraven moesten worden’.
Opzichter der gemeentewerken was de heer J.W.P. de Jonge.
Den Heer J.W.P. de Jonge technisch opzichter van deze
gemeente en tevens dagelijksch opzichter van
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gemeentewerken, gaf ik ingevolge dit schrijven opdracht om
dit werk uit te voeren. Ik merkte al spoedig dat hij daar
heelemaal niet zo happig op was. Een dag had hij het toezicht
gehad, ik kwam toen tot de ontdekking dat de putten niet goed
gegraven waren. Ik maakte hem hierop opmerkzaam, ik geloof
echter dat hij er heelemaal niet naar gekeken heeft. Hierop
antwoordde de Heer de Jonge: ‘ ik ga heen, ik kan dit werk niet
uitvoeren’.
Jacobus Gerrit de Jong, uitvoerder van grondwerken, wonend
op de Kerkweg, heb ik toen gevraagd of hij dit werk op hem
wilde nemen, ik wist, of liever gezegd ik meende, dat als hij dit
werk zou aannemen, dit zijn eerste zonde niet zou zijn, voor
zoover mij dan bekend was. Ik zei hem hier dan ook bij, dat
den Heer J.W.P. de Jong, technisch opzichter van de gemeente,
niet behoefde onder te duiken, want dat deze ook een vrouw en
drie kinderen had. Hierop antwoordde hij mij ‘ ik wil het wel
doen, maar alleen voor de gemeente Lekkerkerk ’. Dit voor
eventuele narigheden, die, volgens mij, wanneer dit werk niet
door hem was uitgevoerd, zeer zeker niet voor de gemeente
Lekkerkerk uitgebleven zouden zijn. Dit is uiteindelijk de
grondgedachte geweest van mij en van Jacobus de Jong, het
had anders maar slecht voor de gemeente Lekkerkerk
afgeloopen. Het geld wat voor dit werk uitbetaald moest
worden, is eerst als voorschot betaald door de gemeente
Lekkerkerk, maar Jacobus de Jong heeft het geld los gekegen
van de Duitschers te Gouda, hierop is de gemeente Lekkerkerk
dan maar zeer weinig tekort gekomen. Volgens mij is dit een
goeie daad voor de gemeente geweest. Het geval Jacobus de
Jong is een reddding voor de gemeente Lekkerkerk geweest en
voor de personen die daarmee betrokken zijn geweest.
Berrevoets voegt hier als verbalisant aan toe, dat de
burgemeester met verschillende ambtenaren van de secretarie,
juist voor het uitvoeren van dit werk, ondergedoken zijn
geweest, zoodat toen de zaak op den heer van Es kwam.
Den Heer de Jonge, technisch opzichter, heeft hierdoor maar
kort moeten onderduiken, vervolgt den heer van Es. Jacobus de
Jong heeft het werkelijk opgenomen voor de tehnisch opzichter
en voor mij, kortweg voor de hele gemeente.
Opgemaakt dd. 23 Juni 1945 en opgezonden nar P.O.D.
Gouda. W.g. W.J. Berevoets.
=============================================
=============================
Nr .: 50
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 23 Juni 1945.
Verhoor van :
Jacob Arie Martien van der Graaf
als verdachte.
Gedetineerd in kamp Gouda.
Betreft: Nader verhoor, werken in Duitsland, aktief in Rusland
bij OT, Speer; straf voor gebruik Russische revolver tijdens
verlof.
=============================================
============================
Op 22 Juni 1945 werd door Berrevoets nader gehoord, op
verzoek van de Heer de Ruwe van de P.O.D. Gouda : Jacob
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Arie Martien van der Graaf, geboren 15 Juni 1923, ongehuwd ,
van beroep chauffeur. Hij verklaarde:
“” Op 27 Augustus 1940 ben ik via de arbeidsbeurs te
Rotterdam vrijwillig in Duitschland gaan werken bij de
Elsfletterwerf te Elsflet. In September 1941 ben ik
ongeoorloofd met verlof naar Lekkerkerk gekomen. Mijn vader
was toen ook thuis met verlof uit Duitschland. Ik had al naar
huis geschreven dat ik te weinig verdiende naar mijn zin, ik
kon n.l. niets naar huis sturen en daar was het uiteindelijk om
begonnen. Ik ben toen vrijwillig met mijn vader teruggegaan
naar Duitschland, maar die was werkzaam bij de
Reischsautobahn te Hagen (D), ik ben daar toen ook aan het
werk gegaan. Voordat ik van 14 tot 16 februari 1942 met verlof
naar huis kwam was ik al reeds gedwongen ingedeeld bij de
O.T. Rusland, ook A. den Uil, uit Schuwacht Lekkerkerk. Ik
was toen ingedeeld als chauffeur. Dit heeft echter nooit de
naam NSKK gehad. Ik heb dit echter in mijn eerste procesverbaal van verhoor onderteekend, proces verbaal n. 38 van
Lekkerkerk, omdat ook de NSKK volgens mij onder dokter
Todt stond, zoowel als de andere organisaties, dit heb ik nooit
beter geweten, het is toen dokter Todt dood was
Transportkorps Speer geworden. Op 18 Februari ben ik toen
naar Rusland gegaan en wel naar Mohilef, ik was daar
werkzaam als electricien in de barakken. Toen de barakken
echter klaar waren ben ik als monteur in de garage gegaan. Ik
liep daar in uniform van de O.T. In Januari 1944 ben ik
automatisch overgegaan naar het transportkorps Speer, omdat
de wagens bij de O.T stuk waren. Ik heb toen ook weer het
uniform gedragen van het transportkorps Speer. Op het
slagveld had ik een Russische revolver gevonden, dit heb ik
mij toegeëigend en meegebracht naar Lekkerkerk, toen ik van
17 Mei 1944 tot 5 Juni 1944 met verlof was. Doordat wij
Wehrmachtsgefolge waren heb ik in Nijmegen een
Kriegserlaubnisschein gekregen, dit was echter voorafgegaan
van een marschbevel uit Rusland naar Berlijn en een
marschbevel van Berlijn naar Nijmegen. Ik heb tijdens mijn
verlof in Lekkerkerk voor mijn pleisier op wilde eenden
geschoten met het mij toegeëigende Russische revolver,
hiervoor heb ik toen een bekeuring gekregen van de
marechaussee v.d.Waal te Lekkerkerk, die had er n.l. melding
van gemaakt bij de SD te Gouda. Hiervoor ben ik door het
Kriegsgericht veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf, tevens
dan voor het ongeoorloofd in bezit hebben van een vuurwapen.
Deze 2 jaar heb ik echter nooit moeten uitzitten. Ik heb echter
nooit geteekend voor een of andere organisatie. Wel hebben ze
eens geprobeerd om een gevechtsgroep van ons te maken, dit
heb ik ook steeds geweigerd. Ik voel zeer goed aan dat ik door
vrijwillig in Duitschland te gaan werken ik in al deze ellende
ben gekomen.””
Berrevoets voegt hier aan toe dat de verdachte tijdens zijn
verlof tussen 17 Mei en 5 Juni 1944 op het arbeidsbureau een
Kriegsurlaubsschein heeft getoond, evenwel afgegeven door
NSKK, Gruppe Speer. Ook is er een afschrift van een brief van
de leider van het arbeidsbureau over betaalde voorschotten,
hierop komt ook de naam van verdachte voor. Hieruit valt op te
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maken dat verdachte bij de OT was, ook al gezien zijn
stamboeknummer.
Het door de Heer de Ruwe toegzonden zakboekje hoort toe aan
een andere “ van der Graaf”. Het PV werd opgemaakt 23 Juni
1945, w.g. Berrevoets.
=============================================
============================
Nr .: 51
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 26 Juni 1945.
__________________________________________________
_______________________
Verhoor van :
Teuntje Veen
als
verdachte
Johanna Wilhelmina van Herk (moeder
Teuntje Veen) als getuige
__________________________________________________
_______________________
Omgang met Duitse militairen.
=============================================
============================
Op 25 Juni 1945 hoorde Berrevoets, n.a.v. geruchten dat zij
omgang had gehad met Duitsche militairen: Teuntje Veen,
geboren 9 Juni 1928 te Lekkerkerk, van beroep naaister en
wonend Tiendweg W 36,
“” Ik zie geen vijand in de Duitschers en daarom heb ik wel
omgang met de Duitsche militairen gehad. 10 Juni 1944 zijn ze
hier gekomen toen heb ik er omgang mee gekregen. Ik heb het
steeds bij één gehouden, dit was September 1944, toen ze hier
weggegaan zijn. De omgang was gewoon. Ik heb er gearmd
mee over de weg geloopen. Mijn ouders waren er erg op tegen.
Ondanks dat heb ik toch volgehouden. Ik heb nooit geen
gemeenschap met de militairen gehad. Ik heb verschillende
keren met hem liggen vrijen, gezoend en aangehaald ben ik
door hem wel. Hij heeft wel getracht mij als vrouw te
gebruiken. Ik heb toen gezegd dat doe ik niet en daar heb ik het
bij gehouden.
Vervolgens hoorde Berrevoets Johanna Wilhelmina van Herk,
oud 45 jaar, weduwe en zonder beroep, wonend Tiendweg W
36.
“” Ik ben de moeder van Teuntje Veen. Vorig jaar ben ik er via
de buren achter gekomen dat mijn dochter omgang had met een
Duitsch militair. Toen ik dat wist heb ik haar verboden dat te
doen. Mijn man lag echter ziek en is op 1 Mei 1945 gestorven.
Zodoende was ik niet steeds in de gelegenheid haar na te gaan.
Ik heb haar wel eens van de Tiendweg afgehaald als ze met die
Duitscher stond te praten. Ze heeft er zich doorgaans weinig
van aangetrokken. Mijn man heeft haar toen hij nog in leven
was haar ook wel eens onderhanden genomen, het heeft weinig
geholpen.””
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Berrevoets verzoekt om Teuntje Veen huisarrest op te leggen.
PV werd toegezonden aan het hoofd van P.O.D. te Gouda, dd.
26 Juni 1945. W.g. Berrevoets.
=============================================
============================
Nr .: 52
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 26 Juni 1945.
Verhoor van : H.M. Blonk
als verdachte.
Paulus den Ouden
als getuige
Abraham van Limborgh
idem
Leendert de Waard
idem
Emma Holleman
idem
Neeltje Schippers
idem
Corry van Oosterom
idem
Teuntje Veen
idem
__________________________________________________
_______________________
Omgang met Duitse militairen.
=============================================
============================
Op 23 Juni 1945 hoorde Berrevoets, n.a.v. geruchten over
omgang met Duitse militairen: Helena Maria Blonk,
Nederlandsche en geboren 2 Mei 1909 te Krimpen a.d.Lek,
gehuwd en wonend Meent 22c.
“” In 1944 heb ik voor het eerste omgang met Duitsche
militairen gehad. Deze haden hier dan patrouille. Bij den Heer
Kranenburg ben ik nooit in huis geweest, ik heb daar ook
nimmer omgang mee gehad. Wel ben ik één keer op de
watertoren geweest, waar Duitschers waren., ik moest daar een
brief posten voor een vriendin die met de veldpost mee moest.
Deze brief was van Riek Schippers, wonende te Krimpen
a.d.Lek, thans gedetineerd in het kamp voor politieke
gevangenen te Gouda, zij had wel omgang met Duitsche
militairen. De gespreken die ik met de Duitschers voerde,
gingen uitsluitend over den oorlog, ik zei b.v. dat ze den strijd
wel konden staken want dat dit voor hun toch onbegonnen
werk was. Ik ben wel eens honderd meter met de Duitschers
omgewandeld, mijn man was daar op tegen, toen heb ik het
niet meer gedaan.”
Paulus den Ouden, oud 26 jaar, landbouwer en wonend
Tiendweg 1 te Krimpen a.d.Lek, werd gehoord als getuige.
“” Op 9 Juni 1944 hebben wij hier op de boerderij 50 Duitsche
militairen ingekwartierd gekregen. Juffrouw Passchier van de
Meent te Lekkerkerk, had ik al verschillende keeren met
Duitsche militairen zien loopen, doch niet gearmd. Omstreeks
Augustus van het vorig jaar werd er op een keer een briefje
hier gebracht door een klein meisje, dit briefje was afkomstig
van juffrouw Passchier en was bestemd voor een van de
Duitsche militairen, genaamd Bernard Stugart. Aangezien de
militair het Hollandsche schrift niet kon lezen vroeg hij mij of
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ik het voor hem wilde lezen. Op dat briefje stond dat ze dien
avond omstreeks acht uur voorbij zou gaan. Ik had wel
interesse om te zien wat daar zou gaan gebeuren, ik heb toen
het geval hier afgewacht hier voor in de tuin. Omstreeks acht
uur ‘s avonds verscheen juffrouw Passchier. De betreffende
militair stond haar op te wachten. Ze hebben hier samen voor
het hek gestaan. Juffrouw Passchier hing de militair al direct
om de nek, ik kon dit goed zien omdat het lichte maan was. Ik
heb niet gezien dat ze sexuele gemeenschap hebben gehad, wel
hebben ze elkaar staan zoenen, dit heeft ongeveer een half uur
geduurd, toen zijn ze weggegaan ik ook. Ik wil voor deze zaak
wel een eed afleggen, omdat ik weet dat ze zal blijven
ontkennen. Het betreffende geval is n.l. ook al eens een keer
voor de kerkeraad geweest, daar bleef ze ook ontkennen en
ondanks dat gaat ze toch twee keer op een Zondag naar de
gereformeerde kerk. Verder heb ik verschillende keeren gezien
dat ze hier voorbij liep met Duitschers.””
Abraham van Limborgh, oud 45 jaar, garagehouder en wonend
Oosterlekdijk 24 in Krimpen a.d.Lek verklaarde:
“”In Maart 1945, de juiste datum weet ik niet meer, maar het
was op de verjaardag van Riek Schippers die tegenover mij
woont, heb ik juffrouw Passchier daar naar binnen zien gaan.
Er waren ook 2 of 3 moffen, ze zouden daar samen een fuifje
gaan houden. Ik ben toen juffrouw Passchier haar man wezen
waarschuwen, die is er toen geweest, maar kwam al spoedig
terug, hij zei toen dat hij ten antwoord had gekregen dat ze
daar niet was. Ik hoorde later dat ze daar tot middernacht
gebleven is, dit heb ik niet gezien. Wel heb ik haar
verschillende keeren met moffen zien praten bij mij in de
garage, daar was een uitdeelpost van de centrale keuken.””
Johannes de Waard, oud 51 jaar, fitter op het
waterleidingbedrijf, wonend Schuwacht 34 in Lekkerkerk
verklaarde:
“”Eind Januari 1944 heb ik juffrouw Passchier., wonende aan
de Meent te Lekkerkerk, aangetroffen in een afgeschoten
kamertje van het magazijn in de watertoren van het
waterleidingbedrijf “ Lek en IJssel “ te Lekkerkerk. In dat
kamertje zaten Duitsche militairen met radio zend- en
ontvangstapparaten. Ze zat daar met Riek Schippers van
Krimpen a.d.Lek en drie Duitsche militairen. In dat verblijf
stond een houten bridge. Ik was in die tijd werkzaam als
hulpmachinist en ging dan ‘s avonds omstreeks 21.00 uur even
een ronde over het bedrijf maken. Ze wisten al spoedig welke
tijd ik daar kwam, zoodat er niets bijzonders te zien was. De
miltairen zaten toen te kaarten en de dames zaten op de bridge.
Een tweede keer heb ik de dames weer op dezelfde manier
aangetroffen, toen was mijn zoon Leendert de Waard er ook
bij. Ze zaten toen gemeenschappelijk foto’s te bekijken. Later
gebeurde het dat de deur van het magazijn op slot was, ik zei
toen zoo, ik ga daar niet meer heen, ik hoorde de dames dan
wel lachen. In het hokje waar ze zaten, kon nog afzonderlijk
afgesloten worden met wervels, het is ook wel eens gebeurd
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dat ik toch het magazijn in ging, omdat ik er zelf ook een
sleutel van had, zoodra ze mij met de sleutels hoorden kwamen
ze de deur open maken. Eén keer heeft een van de Duitsche
militairen, genaamd Willy de dames eruit getrapt, zoo hij mij
persoonlijk vertelde. Ik heb jufrouw Passchier verschillende
keeren over de dijk zien loopen voor de watertoren, ze liep dan
op de Duitschers te wachten. Ik heb haar in het geheel een keer
of vier op de watertoren gezien. Ik heb nooit gezien dat ze
zaten te zoenen of dat ze sexuele gemeenschap hadden.””
Leendert de Waard, oud 23 jaar, kantoorbediende, wonend
Schuwacht 334 te Lekkerkerk, verklaarde:
“”Ik ben wel eens met mijn vader, Johannes de Waard, mee
geweest naar de watertoren als hij daar ‘s avonds zijn controle
ging houden als hulpmachinist op het bedrijf. Twee keer heb ik
juffrouw Passchier daar zien zitten bij de Duitsche militairen,
in het hokje wat afgeschoten was van het magazijn van
genoemd bedrijf. Ze zat toen met Riek Schippers van Krimpen
a.d.Lek op de bridge, die daar stond, de militairen zaten de
eerste keer aan de andere zijde van de tafel, de tweede keer, zat
juffrouw Passchier met Riek Schippers en één der Duitsche
miltairen foto’s te bekijken. Toen ik thuis kwam heb ik gezegd,
ik ga daar niet meer heen naar die rommel. Ik heb ze nooit van
de watertoren af zien komen, wij gingen daar altijd omstreeks
22.00 uur weg en dan waren ze er nog, “”
Emma Holleman, oud 51 jaar, zonder beroep, gehuwd en
wonend Meent 14 te Lekkerkerk, verklaarde:
“” De laatste razzia die de Duitschers hier gehouden hebben
dat was in het voorjaar van 1945 heb ik gezien dat juffrouw
Passchier, wonende aan de Meent, op de Breekade liep terwijl
alle andere menschen naar binnen moesten. De militairen die
de razzia hielden, waren dezelfden die hier indertijd
ingekwartierd waren geweest. Er waren toen verschillende
jongens achteraf gegaan in het gebouwtje van de IJsbaan aan
de Breekade. Ik zag dat juffrouw Paschier toen tegenover een
Duitsche militair stond, die haar kennelijk iets vroeg. Daarop
zag ik dat juffrouw Paschier verschillende zijden uitwees. De
zelfde militair kwam later terug met drie jongens, van achteraf,
ze zijn hier langs het huis gekomen, die jongens zijn toen
meegevoerd. “”
Neeltje Schippers, geboren 24 Juli 1927 te Krimpen a.d.Lek,
ongehuwd en wonend te Lekkerkerk, Kerkweg no. 211,
verklaarde:
“” Op 14 Maart 1945 was mijn zuster Riek Schippers jarig, ‘s
avonds hebben wij een fuifje gehad, er waren daar twee
Duitsche militairen. Juffrouw Passchier van de Meent was ook
verzocht te komen, omstreeks 7.00 uur in de avond kwam zij,
omstreeks kwart vor tien kwam haar man vragen of zij daar
was. Mijn zus Riek is toen naar de deur gegaan en heeft
Passchier te woord gestaan. Juffrouw Passchier is ongeveer een
half uur later meegegaan. Zij heeft toen geen omgang met de
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Duitschers gehad. Een keer ben ik met mijn zuster en juffrouw
Passchier op de watertoren geweest, waar ook Duitschers
waren. Mijn zus ging daar toen een brief brengen voor haar
man, die in Duitschland werkte, die brief zou dan met de
veldpost meegaan. Juffrouw Passchier heeft mij eens verteld
dat ze een vriend bij de duitsche militairen had. Ze vond de
Duitschers over het algemeen leuk. Ik ben meerdere malen op
de watertoren geweest. Die avond toen juffrouw Passchier er
bij was is zij, toen wij weggingen met een Duitsche militair
opgeloopen, eerst naar het huis van mijn zuster en vandaar is
zij met de Duitscher weggegaan in de richting van de
Meent.waarjuffrouw Passchier woont. Ik zag juffrouw
Passchier bijna iedere avond naar de watertoren gaan, ze liep
dan heen en weer, die Duitscher moet in de regel om een uur of
zeven op wacht, Die Duitser heeft ons wel eens gezegd, dat ze
dan kwam in de hoop dat ze hem zou zien. De Duitscher waar
juffrouw Passchier omgang mee had heette Bend. Ik heb nooit
gezien dat ze stonden te vrijen of wat dan ook. Juffrouw
Paschier heeft mij wel eens gezegd dat ze geen goeie omgang
met haar man had, vermoedelijk zocht ze het daarom bij die
Duitschers.””
Corry van Oosterom, geboren 13 November 1928 te
Rotterdam, dienstbode en wonend Schoolstraat 7 te Krimpen
a.d.Lek. Zij verklaarde:
“” Ik ben op 14 Maart 1945 de geheele nacht bij Riek
Schippers aan de Oosterlekdijk geweest, die was toen jarig en
er waren ook twee Duitsche militairen. Te ongeveer acht uur ‘s
avonds kwam juffrouw Passchier daar ook van de Meent.
Omstreeks half negen kwam de man van juffrouw Passchier
vragen of zijn vrouw daar was. Juffrouw Passchier had gezegd
tegen Riek Schippers, dat ze moest zeggen dat ze daar niet
was. Ze is toen toch na een minuut of tien weggegaan. De
soldaten zijn haar naar huis wezen brengen omdat ze bang was
dat haar man nog buiten zou staan en omdat het na bezette tijd
was. Ik ben later ook wel eens op de watertoren geweest,
juffrouw Passchier heb ik daar nooit ontmoet. “”
Teuntje Veen, geboren 9 Juni 1928, van beroep naaister,
wonend Tiendweg W 36 in Lekkerkerk verklaarde:
“” Ik heb juffrouw Passchier verschillende malen met de
Duitschers zien loopen en praten. Ze heeft mij persoonlijk
verklaart, dat ze hoopte dat de Duitschers hier lang zouden
blijven en dat ze het leuk vond er mee om te gaan.””
Berrevoets verzoekt om juffrouw Passchier huisarrest op te
leggen, aangezien zij een gezin heeft met vijf kinderen. Haar
man is onderwijzer aan de Christelijke School te Krimpen
a.d.Lek en is er altijd zeer op tegen geweest dat zijn vrouw
omgang had met Duitschers.,
PV verzonden aan het hoofd van de P.O.D. te Gouda. W.g.
W.J. Berrevoets dd. 26 Juni 1945.
=============================================
============================

30

Nr .: 53
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 3 Juli 1945.
Verhoor van
Fop Pieter Nobel
getuige
Hary Barleeus
Willem Vorenhout
Willem Hoogerdijk
Antonie Stam
Jan van Trigt
Cornelis van Es
Bastiaan Verboom
Geertrui Neeltje Broere
Jan Mudde
Gerrit Cornelis van der Willigen

als
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

__________________________________________________
_______________________
Achtergehouden vuurwapens uit de Meidagen van 1940.
=============================================
============================
Omdat een klacht was binnengekomen dat de Heer A. Stam
nog in het bezit zou zijn van vuurwapens, stelde Berrevoets als
rechercheur van de P.O.D. een onderzoek in en hoorde
verschillende mensen.
Fop Pieter Nobel, 37 jaar, garagehouder en wonend Kerkweg
98.
“” Kort na de capitulatie in 1940 heb ik met de
gemeenteveldwachter Stam, wonend te Lekkerkerk, met een
auto, de vuurwapens die hier in de gemeente waren ingeleverd,
in den Haag gebracht bij de Duitsche autoriteiten. Toen wij
onderweg waren naar den Haag, kwam den Heer Stam tot de
ontdekking dat er een kistje met vuurwapens waren achter
gebleven in Lekkerkerk. Wij hebben dit geval toen even samen
besproken en wij waren besloten om te probeeren de
vuurwapens in Lekkerkerk te kunnen houden. Toen wij bij de
Duitsche autoriteiten waren hebben wij het klaargespeeld
gekregen, om de geweren in te leveren en het betreffende stuk,
waarop het juiste aantal en soort der vuurwapens stond
aangegeven, geteekend en wel mee terug te brengen naar
Lekkerkerk, zonder de achtergebleven pistolen en revolvers,
het aantal weet ik niet precies, in te leveren. Of er nog wat in
de wagen was blijven liggen weet ik niet meer precies, het is
intusschen al vijf jaar geleden, maar ik meen van wel. Of het er
nu een dertig in getal waren of achttien die achtergebleven
waren weet ik niet precies meer. Wij waren afgesproken om er
tijdens de bezetting met niemand over te praten, maar na de
oorlog zouden wij het kenbaar maken. Het door de Duitschers
geteekend stuk, tevens bewijs van inlevering van de
vuurwapens is bij de burgemeester ingeleverd. Stam heeft mij
begin Juni 1945 aangehouden en gezegd dat hij tijdens de
bezetting een vuurwapen had afgegeven aan den Heer B.
Verboom, wonend aan de Kerkweg te Lekkerkerk. Stam heeft
mij later verteld dat hij ontstemd was over de NBS het motief
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hiervoor was, dat het NBS-lid P. Ros, kapper te Lekkerkerk, op
het feest was geweest bij Pieta Borsje, die na een tijdje
vertoefd te hebben in het kamp voor politieke gevangenen te
Gouda, met huisarrest is terug gekeerd. Ook zou deze Ros
pakjes vervoerd hebben voor politieke ge-vangenen uit het
kamp naar de achtergebleven familieleden. Hierover was hij in
gesprek gekomen met den heer Barleeus, melkslijter te
Lekkerkerk. Barleeus had hierop gezegd een vuurwapen te
koop te weten en wel bij zijn familielid C. van Es te
Lekkerkerk. Barleeus was hierop gaan informeeren bij den
Heer van Es , daar hoorde hij dat het vuurwapen indertijd was
aangeboden door B. Verboom, wonend aan de Kerkweg te
Lekkerkerk. Barleeus was ook op informatie uitgegaan bij
Verboom voornoemd, deze had toen geantwoord: ‘ ik heb dat
ding al lang verkocht ‘. Stam heeft mij als oud-lid der NBS
deze zaak aanhangig te maken. De eerste morgen na de
bevrijding op Zaterdag 5 Mei 1945 heb ik den Burgemeester
van Lekkerkerk in kennis gesteld, van het voorgevallene kort
na de capitulatie in 1940, de plaatselijke commandant heb ik
het ook gemeld.””
Harry Barleeus, geboren 25 Juni 1910 te Haarlem, van beroep
melkslijter, gehuwd en wonend Julianastraat 3, verklaarde:
“”Vorige week Woensdag of Donderdag heb ik een gesprek
gehad met den heer Stam, gepensionneerd
gemeenteveldwachter te Lekkerkerk. Het gesprek kwam eerst
over een pakje wat P. Ros, kapper te Lekkerkerk had mee
gebracht uit het kamp voor politieke gevangenen te Gouda, van
den aldaar gedetineerde hulpkeurmeester Couperus, dit pakje
zou afgeleverd zijn aan diens vrouw, mevrouw Couperus,
wonende aan de Kerkweg te Lekkerkerk. Dit had ik gehoord
bij den kapper Hoogenboezem, eveneens wonende aan de
Kerkweg. Ik zei tegen Stam, ‘ wij zullen ook eens een
ondergrondsche op gaan richten ‘. Stam zei dat hij daar ook
voor in aanmerking wilde komen. Stam zei dat hij nog een
vuurwapen had, maar dat hij dat vermoedelijk in 1943 aan B.
Verboom, wonend aan de Kerkweg uitgeleend had voor eigen
verdediging tijdens de bezetting. Stam zeide hierop, dat hij er
al om gevraagd had bij B. Verboom, maar dat deze gezegd had,
dat hij het al in de sloot gegooid had, Ik antwoordde daarop dat
kan niet, want ik ben in 1943 naar Verboom geweest en deze
antwoordde toen dat hij het vuurwapen had verkocht. Ik was er
indertijd achtergekomen dat Verboom een vuurwapen zou
hebben, door mijn oom C. van Es. Aan van Es had Verboom in
die tijd een vuurwapen aangeboden. Hij had n.l. gezegd, ik heb
een wapen met 40 patronen maar ik kan jou ook wel van een
wapen voorzien. Ik heb er toen in 1943 naar geïnformeerd,
maar ik heb nooit meer iets van die vuurwapens gehoord. Op
Zaterdag 23 Juni 1945 had ik weer een gesprek met den Heer
Stam, dit was echter kort want ik moest mijn melk weg
brengen. Toen ik wegging zag ik B. Verboom aankomen, dit
zei ik tegen Stam. Ik ben toen een eindje weggegaan en heb
daar even afgewacht. Ik hoorde Stam tegen Verboom zeggen,
ik moet jou eens even hebben. Verboom antwoordde hierop : ja
ik kom zoo. Verboom was even later in gesprek met Stam,

31

vermoedelijk ging dit gesprek over het vuurwapen. Stam wees
even later op mij en zei tegen Verboom, kijk daar staat
Barleeus. Verboom kwam naar mij en zei:’ wat ben jij voor een
vent?’ Ik zei toen wat bedoel je Verboom. Verboom zeide toen,
dat ik geruchten over den dijk gooide, dat hij een revolver met
40 patronen zou hebben. Hij vroeg mij toen hoe ik dat wist en
zei mij dat het leugens waren. Ik antwoordde hierop, dan zullen
wij even naar mijn oom C. van Es gaan. Verboom antwoordde
toen, wacht maar even, ik zal zelf wel gaan. Hij stapte toen op
de fiets en reed de Korte Baanstraat af, sloeg toen rechtsaf in
de richting van de Tiendweg, terwijl van Es in de richting van
het dorp woont en Verboom dan linksaf gemoeten had. Toen ik
even later op de Kerkweg kwam zag ik dat Verboom bij Jillis
van Limborgh vandaan kwam. Daarop ben ik weer naar Stam
gegaan en heb tegen hem gezegd, dat Verboom niet naar van
Es was gegaan maar naar van Limborgh op de Kerkweg. Op
verzoek van Stam heb ik toen direct doorgegeven aan een lid
van de BS, te weten den Heer W.Hoogerdijk. De
ondergrondsche die wij op wilden richtten, zou hoofdzakelijk
gericht zijn tegen de NSB-ers die volgens onze meening te
vroeg los gelaten zouden worden uit de kampen. “”
Willem Vorenhout, oud 38 jaar, van beroep schoenmaker,
tevens ingedeeld bij de B.S. te Lekkerkerk, wonende
Achterstaat 5 te Lekkerkerk, verklaarde:
“”Ongeveer half Mei 1945 heeft den heer Stam,
gepensionneerd gemeenteveldwachter te Lekkerkerk, mij
verklaart dat hij in de Meidagen van 1940 een aantal
vuurwapens had ingeleverd bij de Duitsche Autoriteiten te ‘s
Gravenhage. Hij verklaarde daarbij dat hij alleen de geweeren
had ingeleverd en dat hij de revolvers had mee teruggebracht,
het zijn er naar ik mij goed herinner ongeveer een dertig
geweest zooals hij mij vertelde. Het lag Stam in de bedoeling
om de wapens ter beschikking te stelen van de ondergrondsche.
Hij had de wapens verborgen gehad onder de gootsteen in een
kastje in zijn woning. Enkele had hij er uit gehaald en
uitgedeeld. Later heeft hij ze eens te voorschijn gehaald toen
bleek hem dat de vuurwapens allemaal verroest waren. Deze
vuurwapens heeft hij toen, zooals hij mij zei, begraven in de
tuin achter zijn woning onder een bessenboompje. Op 26 Juni
1945 vertelde Stam mij, dat hij één vuurwapen had afgegeven
aan den heer van Trigt, Belastingambtenaar te Lekkerkerk, één
aan zijn zoon, die bewaarder is in het kamp voor politieke
gevangenen te Gouda een één aan B. Verboom, wonende aan
de Kerkweg te Lekkerkerk.””
Willem Hoogerdijk, oud 33 jaar, van beroep meubelmaker,
ingedeeld alsl lid der B.S. te Lekkerkerk, gehuwd en wonend
Lange Achterweg 43, verklaarde:
“”Op Donderdag 21 Juni 1945 te omstreeks 19.30 uur kwam
den Heer Stam, gepensionneerd gemeenteveldwachter te
Lekkerkerk bij mij en vertelde, dat hij in het bezit was van
vuurwapens en dat hij veel voor de goeie zaak had gedaan,
door deze vuurwapens achter te houden van de Duitschers. Hij
zeide mij dat hij er ongeveer een veertig achtergehouden had.
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Verder vertelde hij, dat hij verschillende van die vuurwapens
begraven had in de tuin achter zijn woning. Hij heeft geen
nadere plaats aangeduid. Ook zeide hij, dat den heer van Trigt,
belastingambtenaar te Lekkerkerk een vuurwapen van hem
had, zijn zoon Henk, bewaarder in het kamp voor politieke
gevangenen te Gouda en B. Verboom, wonende aan de
Kerkweg hadden ook een vuurwapen van hem. Verboom had
er oingeveer 40 patronen bij. Wanneer hij deze wapens
afgegeven had heeft hij niet gezegd. Tegen van Trigt had Stam
gezegd, dat als hij persoonlijk het vuurwapen dacht noodig te
hebben, hij het dan direct terug moest hebben. Stam vertelde
mij dit om er ruchtbaarheid aan te geven bij de BS, maar zeide
erbij dat ik over het vuurapen van van Trigt niet mocht praten,
die van Verboom echter wel, want hij zeide nog, dat ik er wel
achterheen durfde te trekken en dat het bij de anderen toch veel
te langzaam ging. Over een ondergrondsche heeft hij het tegen
mij niet gehad.””
Antonie Stam, geboren 8 Februari 1895 te Loon op ‘t Zand,
gepensionneerd gemeenteveldwachter en wonende in de
gemeente Lekkerkerk, Julianastraat 46. Hij verklaarde:
“” Kort na de capitulatie in 1940 moesten op last van de
Duitsche autoriteiten alle vuurwapens uit de gemeente
Lekkerkerk ingeleverd worden. In opdracht van den
Burgemeester heb ik deze wapens met Nobel per auto naar den
Haag gebracht. In den Haag kwam ik tot de ontdekking dat ik
de kist met pistolen en revolvers ongeveer een derig in getal in
Lekkerkerk achter gebleven waren, de helft van deze wapens
waren echter zeer zeker onbruikbaar. Wij zijn toen toch
doorgereden naar de betreffende instanties, daar heb ik het toch
klaar gespeeld gekregen zonder deze wapens in te leveren een
geteekend bewijs van inlevering in handen te krijgen. Na
terugkeer in Lekkerkerk heb ik dit bewijs persoonlijk
afgegeven aan den Burgemeester te Lekkerkerk. Ik heb hem
niet gezegd wat zich voorgedaan had. Nobel de chauffeur was
de eenigste die hiervan wist. Ik kan mij niet herinneren dat wij
afgesproken waren, dat wij na de oorlog den Burgemeester
zouden zeggen, dat deze vuurwapens achtergebleven waren. Ik
heb op 8 Mei 1945 te omstreeks 11.30 ur melding gemaakt aan
de burgemeester en de plaatselijke commandant der NBS te
Lekkerkerk, dat er nog drie bruikbare pistolen over waren,
doch dat ik deze persoonlijk niet in mijn bezit had. Ik heb toen
ook precies verteld waar ik de rest had verborgen en
weggegooid, n.l. in de sloot aan de Tiendweg (W) en bij de
IJsbaan Tiendweg (O) en dat ik de rest begraven had achter
mijn woning in de tuin, n.l. een gedeelte bij het visvijvertje
waar ik een bloem op geplant heb en een gedeelte achter het
schuurtje bij mijn woning. Patronen had ik allemaal in de sloot
gegooid, ook de houders. Ik had ze eerst verborgen gehad
onder de vloer in de keuken, het was de bedoeling om ze
bruikbaar te houden. Ze hebben ongeveer een jaar onder de
vloer gezeten, de moffen gingen toen overal zoeken, mijn
vrouw werd ook een beetje angstig en omdat ik toen niet meer
in dienst was als gemeenteveldwachter heb ik ze begraven op
de al eerder genoemde plaatsen.
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H. Verboom van de Kerkweg kwam in 1940 steeds bij mij
vragen of ik hem niet aan een vuurwapen kon helpen. Eind
1940 heb ik hem een vuurwapen, t.w. een FN, caliber 35 mm.
met 40 patronen en één houder gegeven, met de afspraak dat
wanneer de oorlog afgeloopen zou zijn, hij dit vuurwapen bij
mij zou inleveren. Dit is echter niet gebeurd.Een week na de
capitulatie vroeg iemand mij om een revolver voor L.
Noordergraaf, de naam van deze persoon noem ik niet, het
speet mij erg, maar ik zou probeeren of ik er één zou krijgen.
Toen ben ik naar Verboom gegaan en heb gezegd, jij hebt die
revolver toch niet meer noodig, geef die maar weer aan mij.
Verboom antwoordde, die heb ik niet meer, die heb ik in het
water gegooid achter mijn woning en wees op de plaats waar
hij zou liggen. Ook zei hij, dat hij dit gedaan had omdat hij de
moffen al drie keer op bezoek had gehad in zijn huis en dat hij
wat bang was geworden. Ik zei hierop, dat is niet volgens
afspraak. Toen ben ik weer weggegaan. de man die er om
gevraagd had, heb ik gezegd dat het wapen er niet meer was,
maar dat het in het water was gegooid. Donderdag 21 Juni
1945 te ongeveer 19.30 uur stond ik op de brug bij de Korte
Baanstraat. Barleeus riep mij, die was op de Kerkweg, hij
vertelde dat Peet Ros de kapper, pakjes had meegebracht uit
Gouda uit het kamp voor politieke gevangenen, voor de
achtergebleven familieleden t.w. mevr. Couperus, wonende
aan de Kerkweg.. Hij zei toen dat het ondertusschen wel
noodig was dat wij een ondergrondsche zouden op gaan
richten, want dat wanneer die heeren allemaal los zouden
komen, het een grote janboel zou worden. Ik antwoordde
hierop, wanneer dat gebeurt kun je mij ook krijgen voor die
beweging. Hij had het toen over wapens en zei, dat zijn oom C.
van Es van de Kerkweg in 1943 een wapen kon kopen met 40
patronen. Zijn oom durfde dat niet aan. De schoonvader van
Barleeus, die inmidels overleden is, had gezegd, dat dat iets
voor Harry zou zijn, die is in dienst geweest. Barleeus was er
toen achter gekomen dat het vuurwapen wat aangeboden was
aan zijn oom C. van Es bij B. Verboom vandaan zou moeten
komen. De andere dag zou Barleeus naar Verboom gegaan zijn
om het pistool te koopen. Toen hij bij Verboom kwam, zeide
deze, dat hij het pistool reeds verkocht had met munitie. Ik wist
daar echter, toen nog niets van, later hoorde ik pas weer van
Barleeus, dat dat Verboom was geweest die dat vuurwapen
aangeboden had. Ik vroeg hem n.l. aan Barleeus, dienzelfde
avond dat zij dit gesprek voerden, wie was dat, waar jij dat
pistool van kon krijgen. Hierop antwoordde Barleeus, dat was
B. Verboom van de Kerkweg. Ik zei toen dat moet dan mijn
pistool zijn. Dien zelfde avond zag ik Wim Hoogerdijk nog, lid
van de BS, die heb ik het geval voorgelegd. J.l. Zaterdag kwam
Verboom bij mij door de straat, ik heb hem toen even
aangehouden. Barleeus stond een eindje verder. Ik vroeg toen
aan Verboom hoe zit dat met mijn pistool, Verboom zeide
toen, die heb ik in het water gegooid. Ik antwoordde hierop,
Barleeus vertelde mij, dat je hem verkocht had. Ik wees toen
op Barleeus en zei, daar staat hij. Hierop ging Verboom per
rijwiel naar Barleeus. Verboom was daar eerder als ik, ik
hoorde dat Barleeus zei, jij hebt dat pistool te koop aangeboden
aan mijn oom Kees. Verboom stapte toen op zijn rijwiel
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zeggende, dan ga ik naar van Es. Hij is de Korte Baanstraat
ingereden, maar in plaats van naar van Es te gaan, ging hij naar
Jillis van Limborgh aan de Kerkweg en naar ik later hoorde is
hij niet bij van Es geweest. Het tweede pistool wat ik nog in
mijn bezit had heb ik in 1940 aan den Heer van Trigt gegeven,
belastingambtenaar te Lekkerkerk, deze naam had ik liever niet
bekend gemaakt, hierbij waren ongeveer 5 patronen, het merk
is mij onbekend, caliber 9 mm. Ik had ook met hem de
afspraak gemaakt dat hij het na de oorlog terug zou geven.
Toen de oorlog voorbij was, was er op de secretarie te
Lekkerkerk een papiertje opgeplakt, waarop stond, dat de
vuurwapens ingeleverd moesten worden, van Trigt is toen bij
mij gekomen en vroeg mij of ik het vuurwapen terug moest
hebben, hierop antwoordde ik, neen dat krijg je van mij
cadeau. Het derde wapen heb ik aan mijn zoon gegeven, die is
bewaker in het kamp voor politieke gevangenen te Gouda, op
15 Mei 1945 is mijn zoon naar Gouda gegaan. Hij is eerst bij
de BT in Lekkerkerk geweest, toen had ik hem al persoonlijk
in bezit gesteld van dat wapen. “”

“” In 1941 of 1942, de Flitspuit was nog voor de radio, heeft
B. Verboom van de Kerkweg mij een vuurwapen aangeboden,
hij kon er voor zorgen dat ik er één kreeg, ik zou het dan
krijgen met het oog op de bijltjesdag, waarin die tijd zoo druk
over gepraat werd. Omdat ik er niets voor voelde en ik er ook
niet mee om kon gaan heb ik dit niet aangenomen. Ik had het
vuurwapen dan ook gekregen om mij tegen de NSB-ers te
kunnen verdedigen. Freek Kroon leefde toen nog, dit was de
schoonvader van Barleeus en die kwam dit te hooren. Deze
gevoelde wel iets voor dit vuurwapen, tenminste dan voor zijn
schoonzoon Harry Barleeus. Verder heb ik daar toen niets meer
over gehoord. Barleeus is vorige week Donderdag, 21 Juni
1945 bij mij geweest en vroeg of Verboom van de Kerkweg
mij indertijd een vuurwapen aangeboden had. Barleeus kwam
hier naar aanleiding van iemand die naar het vuurwapen
gevraagd had, wie dat weet ik niet, vermoedelijk de eigenaar
van het wapen. Ik heb Barleeus indertijd ook nog hooren
zeggen dat Verboom hem gezegd had, dat hij het vuurwapen in
de sloot gegooid had. Verder weet ik niets van het geval af. “”

Op 28 Juni 1945 nam Berrevoets bij de heer van Trigt thuis een
pistool in beslag, een FN, caliber 7.65 mm, met een aantal
patronen. Hij hoorde daar : Jan van Trigt, geboren 14 Mei 1897
in Zuidland, gehuwd en van beroep assistent Rijksbelastingen,
wonende Kerkweg 45.
Hij verklaarde:

Bastiaan Verboom., geboren 30 maart 1896, van beroep
aannemer, gehuwd en wonend aan de Kerkweg 153,
verklaarde:

“” Ik vermoed van in het jaar 1940 heb ik van den Heer Stam,
gepensionneerd gemeenteveldwachter te Lekkerkerk een FN
pistool, caliber 7.65 mm gekregen. Stam kwam op een gegeven
moment bij mij en vroeg of ik er idee in had om een pistool te
bezitten, Ik voelde daar wel iets voor, hoofdzakelijk met het
oog op de toestand waarin ons land verkeerde. Ik vermoed van
in 1944 of 1945 heeft Stam mij verteld hoe hij aan die wapens
gekomen was. Toen ik het wapen kreeg zijn wij nooit
overeengekomen wat er mee zou gebeuren na den oorlog. Na
de capitulatie in 1945, toen er door de plaatselijke commandant
van de BS en den Burgemeester van Lekkerkerk een
Verordening werd uitgevaardigd dat alle vuurwapens
ingeleverd moesten worden, ben ik naar Stam gegaan en heb ik
gezegd, de vuurwapens moeten ingeleverd worden, moet je het
terug hebben? Hierop antwoordde Stam nee, je mag het
houden, zonder betaling of wat dan ook. Hij zeide erbij, dat
wanneer ik het in zou leveren, hij het persoonlijk terug moest
hebben, waarvoor dat weet ik niet. Ik heb het pistool toen niet
ingeleverd, omdat het in mijn bedoeling lag om een vergunning
aan te vragen tot het voorhanden hebben en dragen van een
vuurwapen, dit heb ik inmiddels dan ook gedaan, bij het hoofd
van de plaatselijke politie, Burgemeester van der Willigen te
Lekkerkerk op 25 Juni 1945. Hierover kan dan ook navraag
worden gedaan bij den burgemeester. “”
Cornelis van Es, oud 62 jaar, van beroep kruidenier en wonend
Kerkweg 3 verklaarde:

“”Vermoedelijk in 1941 heeft den Heer Stam, gepensionneerd
gemeenteveldwachter te Lekkerkerk, mij een vuurwapen
aangeboden. Het kwam zoo ter sprake dat wanneer er iets zou
gebeuren wij gewapend moesten zijn en dat de mogelijkheid
bestond dat wij voor eigen verdediging ook wel eens een
wapen noodig konden hebben. Stam zeide hierop, dat hij wel
voor een vuurwapen kon zorgen. Hij heeft mij dit vuurwapen
overhandigd met ongeveer 60 patronen, caliber 3 mm., het
merk weet ik niet meer. Ik ben ook eens bij van Es op de
Kerkweg geweest, toen kwam het gesprek over vechten, ik zei
toen nou als je wat noodig hebt dan weet ik nog wel wat. Ik
bedoelde hiermee een vuurwapen, die zou ik dan bij Stam
halen, de naam Stam heb ik echter niet tegenover van Es
genoemd. Het was in 1942 dat wij dat gesprek hadden. In
November 1944 na twee maal huiszoeking te hebben gehad
van de moffen heb ik het vuurwapen te water gegooid, n.l. in
de Boezem bij de gedeeltelijk afgebroken molen aan de
Kerkweg, met de munitie. Ik had geen enkele afspraak met
Stam gemaakt om het vuurwapen na den oorlog aan hem terug
te geven. Reden waarom ik het hem niet terug gegeven heb
was, omdat ik hem niet in het gevaar wilde stellen, waar ik
mijn eigen aan onttrok. Toen Stam begin Juni 1945 om het
vuurwapen kwam vragen gaf hij als reden op, dat zijn zoon
Henk Stam, die in het kamp voor politieke gevangenen
bewaarder is ‘s avonds als hij naar huis reed een wapen noodig
had. Daarop heb ik geantwoord dat het maar goed was dat ik
het vuurwapen opgeruimd heb want dat hij heelemaal geen
wapen mocht dragen. Ik heb Stam ook gezegd dat ik het wapen
in het water had gegooid. Ik heb echter geen plaats genoemd of
aangeduid tegen Stam waar ik het vuurwapen gegooid heb. Op
23 Juni 1945 had ik een gesprek met Stam in de Julianastraat,
deze zeide toen dat ik het vuurwapen indertijd had willen
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verkoopen aan van Es. Barleeus stond een eindje verder, daar
heb ik even later aan gevraagd, of hij indertijd bij mij was
geweest om een vuurwapen te koopen. Barleeus antwoordde
hierop van ja. Ik zeg tegen hem, dat lieg je of je hebt het
gedroomd, maar ik ga wel even naar van Es, dit is echter niet
gebeurd, daar ik verhinderd werd door onvoorziene
werkzaamheden. Toen ben ik naar van Limborgh gegaan om
geld in ontvangst te nemen voor gedane werkzaamheden. Ik
heb daar een rekening voldaan en voorzien van een zegel en
handtekening. Ik heb het geld in ontvangst genomen van de
vrouw van van Limborgh. Van Limborgjh persoonlijk heb ik
niet gezien. Ik ben daar ongeveer drie minuten binnen geweest.
“”
Geertrui Neeltje Broere, echtgenoote van J. van Limborgh, oud
42 jaar, wonend Kerkweg 120 .Zij verklaarde:
“” Op Zaterdag 23 Juni 1945 te omstreeks 11.30 uur kwam B.
Verboom, de timmerman van ons, wonend aan de Kerkweg, bij
mij om geld in ontvangst te nemen van voor mij door hem
gedane werkzaamheden en wel een bedrag van f. 12.40.
Verboom is hier hoogstens vijf minuten binnen geweest en er
is verder niets besproken. Verboom heeft mij verder ook niets
gevraagd, ook niet of mijn man thuis was, mijn man was
trouwens niet thuis, maar verbleef op dat moment in
Rotterdam.””
Berrevoets zag het voldane en getekende rekeningetje.
Jan Mudde, oud 31 jaar, plaatselijk commandant van de BS te
Lekkerkerk, wonend Achterstraat 6, verklaarde:
“” Op Dinsdag 8 Mei 1945 is den Heer Stam, gepensionneerd
gemeenteveldwachter bij mij gekomen en verzocht mij
persoonlijk te spreken, in verband dat hij geen deel uitmaakte
van de NBS. Bij dit gesprek deelde Stam mij mee dat hij nog in
het bezit was van een aantal vuurwapens, die wanneer ze nog
in goede conditie waren, hij ze direct disponibel wilde stellen
voor de BS. Hij deelde mij dit mede in verband met de door
mij en de burgemeester uitgevaardigde lastgeving tot
inlevering van alle vuurwapens. Hij vroeg mij of hij de wapens
zoo lang in zijn bezit mocht houden. Stam heeft mij niet
meegedeeld dat hij enkele van de vuurwapens aan diverse
personen had afgegeven. Hoe Stam aan de wapens gekomen is,
heb ik pas later vernomen van den burgemeester. Stam
persoonlijk heeft mij hierover niets meegedeeld. Hij heeft ook
niet gezegd dat hij wapens begraven had. Ik heb de wapens niet
aanvaard omdat ik Stam niet bij de BS wilde hebben. “”
Gerrit Cornelis van der Willigen, burgemeester van Lekkerkerk
verklaarde:
“” Op Dinsdag 8 Mei 1945 is den Heer Stam, gepensionneerd
gemeenteveldwachter bij mij geweest en heeft mij toen gezegd
dat hij nog in het bezit was van vuurwapens, hij deelde mij dit
mede in verband met de door mij en de plaatselijke
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commandant uitgevaardigde lastgeving tot inlevering van alle
vuurwapens, hij heeft mij toen ook verteld hoe hij aan die
vuurwapens gekomen is. Dat B.Verboom van de Kerkweg een
vuurwapen in handen zou hebben afkomstig van die van Stam,
had ik ook vernomen. De onbezoldigde Rijksveldwachter
Molenaar, die hier op de secretarie zit heeft daarnaar ook een
onderzoek ingesteld, nu ik hoor dat het reeds bij de P.O.D. in
handen is, zal dit onderzoek verder aan u overgelaten worden.
De Heer van Trigt heeft inderdaad een vergunning tot het
dragen van en het voorhanden hebben van een vuurwapen bij
mij aangevraagd. Ik vertrouw hem dit ook ten volle toe. “”
Berrevoets stelde ook een onderzoek in naar de begraven en
weggegooide wapens. Bij Stam in de tuin werden door hem
opgegraven : 8 revolvers en 3 pistolen, verschillend kaliber,
zeer verroest en niet meer bruikbaar. Met het bij van Trigt in
beslag genomen wapen zullen de resten worden gedeponeerd
op het bureau van de P.O.D.- Oosthaven te Gouda. Onderzoek
in de sloten leverde geen resultaat op.
Tevens deelt Berrevoets mee dat Barleeus en Stam in het dorp
bekend staan voor het rondstrooien van kletspraatjes en vooral
verbeteringen zoeken met hun mond.
PV. opgezonden naar het hoofd van de P.O.D. Gouda, w.g.
W.J.Berrevoets dd. 5 Juli 1945.
=============================================
============================
Nr .: 54
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.:5 Juli 1945.
Verhoor van :
Willij Arina Hoogenboezem
als
verdachte
__________________________________________________
_______________________
Lidmaatschap Jeugdstorm
Lid van de NSB.
=============================================
============================
Op 28 Juni 1945 hoorde Berrevoets Willij Arina
Hoogenboezem, geboren 17 April 1924, zonder beroep en
wonend Burg. Roosstraat 8.
“”In Juli 1940 ben ik te Gouda lid geworden van de
Jeugdstorm. Daarna is er ook een afdeeling Lekkerkerk
gevormd, daar ben ik in 1942 toe overgegaan. Ik ben
aangesloten gebleven bij de Jeugdstorm tot ik trouwde op 8
April 1943. In 1943 ben ik .lid geworden van de NSB in
Nederland. Ik heb nooit een functie in de NSB bekleed. Ik heb
nooit als lid van de NSB bedankt. De reden dat ik lid geworden
ben, zat hoofdzakelijk in mijn opvoeding. “”
Berrevoets voegt hieraan toe: verdachte heeft twee kleine
kinderen, 2 jaar en 10 maanden oud, en is in verband daarmee
niet aangehouden en overgebracht naar het kamp in
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Gouda.Wel werd haar in overleg met de Heer Bijl de Vroe
meldingsplicht opgelegd. Na telefonisch overleg met den Heer
Smit, Hoofd van de P.O.D. Gouda is door Berrevoets
persoonlijk huisarrest aangezegd per 2 Juli 1945.
Bij het PV zijn gevoegd een lidmaatschapskaart van de NSB,
een paspoort van de Jeugdstorm, bewijs van afleggen van de
eed van trouw aan de Leider.
PV verzonden aan P.O.D. Gouda W.g. W.J.Berrevoets dd. 5
Juli 1945.
=============================================
============================
Nr .: 55
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 13 Juli 1945. .
Verhoor van :
Johannes Mol
als verdachte
Harry Barleeus
als getuige
Willem Meerkerk
idem
Pieter van Delft
idem
Jan Willem Noorlander idem
Ewout Benschop
idem
Arie Bertus van Buren
idem
Willem Benschop
idem
Teunis Sloof
idem
Arie van Dam
idem
Jan Meerkerk
idem
__________________________________________________
_______________________
Collaboratie als directeur van NV Bouwmaterialenhandel
Luyten.

OPM.. Aan het eind concludeert Berrevoets dat het
getuigenverhoor weinig of geen bewijsmateriaal heeft
opgeleverd. Hij verzoekt een deskundige de boekhouding te
laten controleren. Mogelijk heeft dat meer resultaat.

=============================================
============================
Op 6 Juli 1945 werd door Berrevoets gehoord: Johannes Mol,
geboren 22 Mei 1891 te Amsterdam, directeur van NV
Bouwmaterialenbedrijf, v.h. M. Luyten, Voorstraat 23..
“”Het is wel mogelijk dat de een of andere handelaar hier
tijdens de Duitsche bezetting Tras of cement gehaald heeft wat
bestemd was voor de Weermacht. Rechtstreeks is er door ons
nooit aan de Weermacht geleverd. Wel is er poederkalk
afgeleverd voor verschillende wasscherijen, dit ging in
opdracht van het Nederlandsche verkoopkantoor (NVK ) voor
kalk te Amsterdam. Een van deze wasscherijen, n.l. die te
Schiedam, waschte blijkbaar voor de Duitsche Weermacht,
aangezien de kalk die aan die wasscherij geleverd werd,
rechtstreeks door de Marine Verwaltung te Schiedam werd
betaald. In het geheel is er aan deze wasscherij afgeleverd 5000
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k.g. poederkalk voor een bedrag van f. 233.75.( twee honderd
drie en dertig gulden en zeven en zeventig centen). De andere
wasscherijen waren volgens mij allemaal particulier. Wij
hebben hier altijd op het standpunt gestaan, van de Duitsche
Weermacht afblijven, ook de reizigers en de filialen te
Dordrecht en Rotterdam waren zoo geïnstrueerd. De kalk was
geen distributieartikel, ze wisten bij het NVK te Amsterdam
wel precies welke voorraad hier steeds was, omdat de voorraad
maandelijksch opgegeven moest worden. “”
Berrevoets zag een schrijven in van het NVK die deze
bewering bevestigde.
“” Wij moesten eerst poeder leveren aan de
waterleidingbedrijven, koolteerfabrieken en de kabelfabriek te
Alblasserdam. Wij kregen ook wel Wehrmachtsbonnen voor
aflevering van materialen aan een particuliere aannemer, er
stond dan op de betreffende bon dat wanneer de materialen niet
afgeleverd zouden worden het als sabotage beschouwd zou
worden. Het kwam b.v. voor dat een scheepswerf cement
moest hebben, hiervoor moest er echter een bon ingeleverd
worden, de betreffende werf stuurde ons dan een
Wehrmachtsbon, hieruit blijkt volgens mij dat het allemaal
gedwongen levering was.
Het vervaardigen van Norma-platen voor de NV Norma-bouw
te den Haag viel volgens onze vakgroep onder Roode
Kruiswerk. Ik hoorde dat deze platen naar Hamburg moesten,
daarom zijn wij de laatsten geweest die er mee begonnen zijn.
Onze aflevering van cement is tijdens de oorlog hard terug
geloopen, in 1939 leverden wij af 21000 ton cement en in 1944
5400 ton.”
Berrevoets werd een staat van aflevering getoond die de cijfers
bevestigde.
“”
Ik ben hier niet de eenigste directeur, de andere
directeur, de heer E.G. van Riet woont Nieuwendijk 125 te
Loosdrecht. Onze firma werd door verschillende handelaren
aangezocht tot het fabriceren van de z.g. A.G..- blokken. Deze
blokken dienden ter bevei-liging van Duitsche bureaus en
soldaten. Alhoewel wij voor deze blokken een groote prijs
konden krijgen hebben wij de fabricage steeds geweigerd,
omdat wij dit als van zuiver Duitsch belang beschouwden. Wij
hadden er echter alle soorten grondstoffen voor, vooral Bims,
waar deze blokken speciaal uit vervaardigd werden. Een paar
duizend ton hadden wij hiervan wel voorradig. Zoo is ons
bekend dat deze blokken, aangezien er buiten ons in Holland
geen Bims voorradig was, door andere fabrieken van sintels
vervaardigd zijn en wij zoodoende onze Bims behouden
hebben. Ik ben lid van de zuiveringscommissie van
Bouwmaterialen te Rotterdam, dit zou ik vermoedelijk niet
geworden zijn als ik als Duitsch leverancier bekend stond.
Voorts heb ik een opdracht van den Militairen Commissaris te
Rotterdam e.o. om mij naar België te begeven in verband met
de aankoop van belangrijke hoeveelheden Bouwmaterialen en
verzoekt de militaire commissaris alle mogelijke medewerking
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te verleenen, onderteekend door Hoofd Sectie IX M.G. Ir.
Haanappel. “

station te Gouda, deze heeft de tegels onevenredig geladen en
daardoor is de wagon ontspoord.””

Harry Barleeus, oud 35 jaar, gehuwd, melkslijter, wonend
Julianastraat 3, verklaarde:

Willem Meerkerk,oud 40 jaar, gehuwd, fabrieksabeider en
wonend Achterstaat 6 verklaarde:

“”In het laatst van 1942 was ik werkzaam bij het
Bouwmaterialenbedrijf v.h. M. Luijten. De bedrijfsleider P.
van Delft kwam op een keer naar ons toe en zeide ons dat wij
een partij betonnen platen moesten maken voor schuilkelders
in Rotterdam. Wij moesten per week een bepaald aantal van
deze platen maken, het juiste aantal weet ik niet meer. Tegen
een andere werkman, J. Meerkerk, wonend Julianastraat heeft
van Delft een keer gezegd dat er harder aangepakt moest
worden, want dat hij anders de Grüne Pollizei op ons af zou
sturen. Deze zijn echter nooit gekomen, het was meer een
aansporing om harder te werken. De eerste dag stond van Delft
met zijn horloge bij het werk om te kijken hoe lang er over
zo’n plaat gewerkt werd. In het begin van 1943, toen het
maken van de schuilkelderplaten afgeloopen was, zijn er
verschillende wagons met trottoirtegels naar Berlijn vervoerd,
dit ging per vrachtwagen naar Gouda naar het station der
Nederlandsche Spoorwegen. Als wij

“”Vanaf 1929 ben ik met tusschenpoozen werkzaam geweest
op het Bouwmaterialenbedrijf vh. M. Luijten. Tijdens de
Duitsche bezetting heb ik daar steeds gewerkt. Tijdens de
Duitsche bezetting, het was in 1942 naar ik mij goed herinner,
hebben wij schuil-kelderplaten gemaakt voor Rotterdam. Of dit
voor de weermacht was of voor de burger-bevolking weet ik
niet. In 1943 zijn er betonnen platen vervaardigd voor noodwoningbouw in Berlijn , zooals ze mij vertelden. Ik heb dit
allemaal van hooren zeggen. Wij laadden de platen in schepen
en waar het dan uiteindelijk terecht kwam weet ik niet. Er is
wel veel cement afgeleverd aan de weermacht. de cementloods
was in 1940 vol en nu is hij zoo goed als leeg. In Mei 1940 lag
er ook heel wat Tras, dit is ook allemaal geleverd aan de
weermacht, schepen vol zijn er weggegaan. Deze Tras werd
gebruikt voor de bunkerbouw, hoofdzakelijk om droge vloeren
te krijgen. Ook zouden er veel trottoirtegels aan de weermacht
geleverd zijn. “”

Tras en cement moesten laden, was dit, naar wij te hooren
hebben gekregen, bestemd voor de bunkerbouw, smeten wij de
papieren zakken, waar de Tras en cement in verpakt waren, van
een eind in de schuit zoodat deze stuk gingen, dan kregen wij
later te hooren als de schipper weer terug kwam, en de klachten
dan doorbracht op het kantoor, dat er betere zakken gebruikt
moesten worden, want dat ze anders niet meer aangenomen
konden worden. Naar welke plaatsen dit materiaal vervoerd
werd weet ik niet, maar het ging steeds naar de kust in Zeeland.
Met de staking in Mei 1943 heb ik het personeel zooveel
mogelijk aangespoord om het werk neer te leggen. Ze
gevoelden daar niet zooveel voor, ik heb de machines stil
gegooid en gezegd tegen W. Benschop die de machine weer
aan wilde zetten, als je het doet sla ik je de hersens in en ik sla
de stroomvoedingskabel in tweeën. Het werk is toen gestaakt
gebleven. Ik heb ook wel stukken ijzer in de kalkblusser
gegooid om deze buiten werking te stellen, ik heb dit gedaan
omdat ik zeker wist dat het werk wat er gebeurde voor de
Duitsche weermacht was. De messen van de kalkblusscher
waren toen stuk en een smid van Krimpen a.d.IJssel heeft toen
voor nieuwe messen gezorgd, het werk heeft toen ongeveer
drie weken stil gelegen. Kort daarna werd ik op staande voet
ontslagen en ben ik overgeplaatst door het arbeidsbureau te
Lekkerkerk naar de scheepswef van Duyvendijk te Lekkerkerk.
Daana is het werk gekomen voor de Norma-platenbouw, welke
platen bestemd waren voor de noodwoningen in Hamburg, ik
ben daar dus persoonlijk niet bij geweest. Ik kan u wel enkele
personen noemen die bij het vervaardigen van deze platen
aanwezig waren. Dit waren: W. Meerkerk, B. van Buuren, Jan
Noorlander, G. de Bonte, P. Langerak, A.v.d.Voet, H. Stam. B.
van Buuren was ook aanwezig bij het laden van tegels aan het

Pieter van Delft oud 43 jaar, bedijfsleider op de
cementfabriek, wonend Voorstraat 252, verklaarde:
“” Tijdens de Duitsche bezetting kwamen er in 1944
particuliere auto’s om cement op het Bouwmaterialenbedrijf.
Op een zeekere keer kwam er ook zoo’n auto, volgens de
chauffeur moesten zij cement hebben, er waren nog acht of
negen andere personen bij. Deze auto was nog al vroeg en om
negen uur is het kantoorpersoneel pas aanwezig. Toen het
negen uur was heb ik het kantoor gevraagd of de wagen
geladen kon worden met cement. In de tijd dat ik met de
chauffeur naar het kantoor was, zouden de andere menschen
die bij de auto waren, tegen het werkvolk gezegd hebben, dat
de cement die ze kwamen halen, bestemd was voor de
Duitsche weermacht, ze waren op de wegen spermuren aan het
bouwen. Ik hoorde de werkmenschen daar later over praten in
het schaftlokaal. Vermoedelijk weet Jan Noorlander, die hier
ook op het bedrijf werkt er meer van. In 1943 zijn er op het
bedrijf schuilkelderplaten vervaardigd voor Rotterdam. Ik weet
niet of die platen voor schuilkelders voor de burgerbevolking
waren of voor de Duitsche weermacht .
In 1944 zijn er op het bedrijf Norma -platen vervaardigd voor
noodwoningen in Hamburg. Volgens mijnheer Mol de
directeur van dit bedrijf ging het via het Roode kruis. Deze
platen werden vervaardigd op een trilmachine, deze machine
mag hoogsten 2 à 3 minuten trillen, anders is de kwaliteit niet
goed van de beton, vandaar dat ik er zoo nu en dan bij stond
met mijn horloge om een proef te nemen. Toen wij in 1944
opdracht kregen om de Norma-platen te vervaardigen, stonden
wij ter voorbereiding de zaak te bespreken. Ik vroeg toen of wij
voor de weermacht gingen werken. Den Heer v.d.Velden van
het kantoor schudde toen met zijn hoofd van neen. Zekerheid
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hierover heb ik nooit gekregen. Hoeveel platen er vervaardigd
zijn weet ik niet meer, er liggen er nog een partij van op het
bedrijf. Er zijn ook wel trottoirtegels vervoerd, waar die
heengingen weet ik niet. Jan Noorlander weet hierover
misschien meer. Het werkvolk had vernomen dat er voor het
vervaardigen van de Norma-platen op andere bedrijven meer
loon betaald werd hebben toen voorman Noorlander
aangespoord om er op het kantoor over te praten. Dit heeft hij
echter nooit gedaan .Er is wel Tras en cement per schip
vervoerd en afgeleverd, waarheen weet ik niet, ook is het
voorgekomen dat wij klachten kregen als de schippers terug
kwamen dat de papieren zakken stuk waren waar het materiaal
in vervoerd was, dit zal hoofdzakelijk in de kwaliteit van het
papier. Dit gebeurde net zoo goed voor als tijdens de Duitsche
bezetting. Ongeveer drie weken geleden is er een schip met
materiaal afgeleverd voor het filiaal te Dordrecht, dat dit schip
ergens anders heen gegaan is kan ik mij niet indenken. Wie er
indertijd voor gezorgd heeft dat de kalkblusscher 3 weken stil
gelegen heeft weet ik niet, volgens mij was de kalk niet voor
de weermacht bestemd. Barleeus heeft er in de Meidagen van
1943 voor gezorgd dat er gestaakt werd, of hij daarvoor
ontslagen is weet ik niet.””
Jan Willem Noorlander, oud 46 jaar, gehuwd, transportarbeider
en wonend Lekdijk A 42 te Bergambacht, verklaarde:
“” In 1944 kwam er op een keer een particuliere auto om
cement, daarbij waren acht of negen personen. Het kantoor was
toen nog gesloten. P. van Delft, de bedrijsfleider is, toen het
kantoor geopend was met de chauffeur daar heen gegaan, in
die tusschentijd heb ik met nog andere werkmenschen van het
bouwmaterialenbedrijf met die personen staan praten. Deze
hebben toen gezegd dat de cement voor de weermacht bestemd
was, voor welk werk hebben ze mij niet gezegd. Of er indertijd
trottoirtegels vervoerd zijn naar het station der N.S.te Gouda
met bestemming Duitschland weet ik niet. Norma-platen voor
noodwoningen zijn hier wel vervaardigd, waar ze heen gingen
weet ik niet. Er werd verteld dat ze naar Hamburg gingen,
precies weet ik dit niet. Ik ben er nooit op uit geweest bij den
directeur, als sociale voorman om voor het werkvolk meer loon
te vragen, voor het vervaardigen van de Norma-platen. Ik ging
van dit standpunt uit, dat wij door de Duitschers niet meer geld
moesten verdienen, als wanneer wij niet voor de Duitschers
werkten. De schippers die deze platen laadden hadden n.l.
gezegd, dat er op andere bedrijven, waar deze platen
vervaardigd werden, meer loon werd betaald. Ik weet wel dat
bedijfsleiding van Delft, bij het vervaardigen van de Normaplaten, met zijn horloge stond te controleeren . Dat ging
hoofdzakelijk over de trillingstijdsduur der Trilmachine.
Hoeveel platen er vervaardigd zijn weet ik niet. Er zijn er nog
een groote hoeveelheid achter gebleven op het terrein, die niet
meer vervoerd konden worden. Ik heb de directeur wel eens
hooren zeggen dat de Norma-platen niet voor de weermacht
bestemd waren.”
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Ewout Benschop, oud 50 jaar, gehuwd, fabrieksarbeider en
wonend Opperduit 458, hij verklaarde:
“” Ik ben tijdens de Duitsche bezetting steeds werkzaam
geweest op het Bouwmaterialenbedrijf van Luijten. Ik was
steeds in de kalkblusscherij. Met de staking van Mei 1943 was
Barleeus de man die het eerste zei, dat er gestaakt moest
worden Of de machine stil stond of dat Barleeus hem stil
gelegd heeft weet ik niet, maar ik heb niet getracht om de
machine weer op gang te gooien. Barleeus heeft verder niets
tegen mij gezegd. De kalk die gebluscht werd was
hoofdzakelijk bestemd voor landbouwkalk, de kalk is nooit in
de distributie geweest dus mocht vrij geleverd worden, voor
zoover ik weet is de kalk nooit aan de weermacht geleverd. Ik
zat uitsluitend in de kalkafdeeling, dus wat er verder gebeurde
weet ik niet. Dat er indertijd een stuk ijzer in de Jacobsladder
van de kalktransporteur gekomen is kan ik mij niet herinneren.
Ik weet niet of hij wel stuk geweest is, dat er een stuk ijzer in
gegooid is bestaat niet, want dan zou direct de drijfriem er
afgeloopen zijn. Wij hebben indertijd ook wel eens ‘s nachts
gewerkt of het werk wat er toen gebeurde voor de weermacht
was weet ik niet. De schuit met steenen en cement die drie
weken geleden geladen is, was naar ik hoor bestemd voor een
aannemer uit Dordrecht, op de schuit stond de naam W. van
Wijnen, of hij voor het filiaal van Dordt was weet ik niet. “
Arie `Bertus van Buuren, oud 41 jaar, gehuwd, landbouwer en
wonend Opperduit 6. Hij verklaarde:
“”Ik ben 14 of 15 jaar werkzaam geweest op het
bouwmaterialenbedrijf. In April van dit jaar heb ik uit eigen
beweging mijn ontslag genomen. Dat ik indertijd een wagon
van de NS te Gouda geladen zou hebben met trottoirtegels,
welke later ontspoord is, kan ik mij niet herinneren. In
Bergambacht heb ik wel eens een wagon met trottoirtegels
geladen, deze tegels waren vermoedelijk bestemd voor de
weermacht, zeker weten doe ik dit niet. De Norma-platen voor
noodwoningen in Duitschland heb ik wel helpen vervaardigen.
Ik kon uit verschillende dingen merken dat ze voor
Duitschland bestemnd waren. Ik heb nooit gehoord dat deze
platen vervaardigd werden via het Roode Kruis. Hard is er niet
voor gewerkt. Wij zijn er ook niet voor opgejaagd. Wij wisten
nooit precies waar het materiaal heen ging, dit werd ons als
werkmenschen nooit verteld. Ik heb nooit geen weermachtsauto’s gezien die materiaal weghaalden. Ik kan mij ook
niets herinneren dat er op een keer een auto met acht of negen
werkmenschen er bij, om cement zijn geweest voor de
weermacht. “”
Willem Benschop, oud 49 jaar, fabrieksarbeider, wonend
Tiednweg-O te Lekkerkerk.
“” Ik ben ongeveer 20 jaar werkzaam geweest op het
bouwmaterialenbedrijf. Ik werkte steeds in de kalkblusscherij .
Ik weet niet of er wel eens materialen van genoemd bedrijf aan
de Duitschers geleverd zijn. Bij de Norma-platenbouw ben ik
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nooit werkzaam geweest. Dat de Jacobsladder van de
kalkblusscherij in 1943 drie weken stil gelegen heeft, doordat
er een stuk ijzer in terecht gekomen was, kan volgens mij niet
bestaan, ik weet absoluut nergens van, terwijl ik er toch altijd
werkzaam ben geweest en juist in de kalkblusscherij. “”
Teunis Sloof, oud 36 jaar, fabrieksarbeider, wonend Tiendweg
W 45, verklaarde:
“” Ik werk ongeveer 12 jaren bij het bouwmaterialenbedrijf.
Tijdens de Duitsche bezetting heb ik er ook gewerkt. Ik ben 22
October 1942 naar Duitschland gegaan en was gevorderd door
het arbeidsbureau te Lekkerkerk. Ik ben in Duitschland
geweest tot October 1943. Na mijn terugkomst ben ik weer
naar Luijten gegaan. Ik was daar weer werkzaam in de
kalkfabriek. In 1942 zijn er schuilkelderplaten vervaardigd
voor Rotterdam, de gedachte van de werkmenschen was dat
deze platen voor de Duitsche weermacht waren, ik heb
hierover nooit met zekerheid gehoord dat ze voor de
burgerbevolking waren in Rotterdam, maar ook niet dat ze
voor de weermacht waren. Ik heb ook gezien dat er z.g.
Norma-platen vervaardigd werden, voor noodwoningen in
Duitschland. Ik heb hieraan persoonlijk nooit meegewerkt. Ik
heb nooit gehoord dat deze platen via het Roode Kruis
vervaardigd werden en in opdracht van de vakgroep. Er is ook
veel tras en cement afgeleverd, naar ik hoorde ook gedeeltelijk
voor de Duitsche weermacht. De meeste cement die afgeleverd
is was echter bestemd voor bunkerbouw, waar het heen
vervoerd is weet ik niet. De kalk die afgeleverd werd was
meest bestemd voor de landbouw, misschien een klein gedeelte
voor de Duitsche weermacht. Er zijn wel eens
weermachtsauto’s op het terrein geweest om cement te laden
voor het vliegveld Soesterberg. Naar ik meen heeft één
chauffeur, wie het was weet ik niet, meerdere malen naar
Soesterberg gereden met cement. Met de staking van 1943
werkte ik in Duitschland. Ik heb ook wel eens gehoord dat de
bedrijfsleider P. v. Delft andere werkmenschen bedreigde met
de Grüne Polizei wanneer er niet hard genoeg gewerkt werd
naar zijn zin. Bart van Buuren heeft op een keer een wagon
met trottoirtegels onevenredig geladen, naar ik hoor is deze
wagon met de tegels geheel beschadigd in Duitschland
aangekomen. Hij heeft deze geladen in Bergambacht,
represailles zijn hiervoor nooit genomen Het is onmogelijk dat
er acht emmertjes van de Jacobsladder breken doordat er een
stuk ijzer in de kalkbrokken gegooid is, dan is er al lang de
riem afgeloopen. Voordat het ijzer echter bij de Jacobsladder
is, staat de boel allang stil. Ik ben daar goed met de zaak op de
hoogte, omdat ik steeds in de kalkfabriek werkzaam was. “”
Arie van Dam, oud 48 jaar, fabrieksarbeider, wonend
Schuwacht 174, verklaarde:
“” Ik heb ongeveer 16 à 17 jaar bij het bouwmaterialenbedrijf
gewerkt. Voor zover ik weet is er wel voor de Duitschers
gewerkt tijdens de bezetting, dit hebben ze ons tenminste
verschillende malen voorgehouden. Wanneer wij echter om
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meer eten vroegen omdat wij voor de weermacht werkten,
werd ons gezegd dat wij er niet voor werkten. Vrachtbrieven of
wat van dien aard heb ik nooit gezien, dus ik kan niet met
zekerheid zeggen dat er voor de Duitschers gewerkt werd. “”
Jan Meerkerk, oud 43 jaar , fabrieksarbeider, gehuwd en
wonend Julianastraat 54:
“”Ik heb ongeveer 12 jaar bij het bouwmaterialenbedrijf
gewerkt. Een keer tijdens de Duitsche bezetting heb ik een
schuit helpen lossen die voor de Duitsche weermacht bestemd
was. De cement werd dan in het magazijn gelost en vandaar
ging ze per schip of vrachtwagen naar de Duitschers. Als er
auto’s om materiaal kwamen, dan zeiden de menschen die er
bij waren dat het voor bunker en spermurenbouw bestemd was.
Als de auto bv. niet tegen de oprit kon komen, dan vroeg de
chauffeur die er bij was om even te helpen duwen. Zeiden wij
dan dat wij daarvoor niet werden betaald, dan gaf deze ons de
man een gulden fooi. Hieruit blijkt dat er wel aardig wat aan
dat vrachtje werd verdiend. De bedrijfsleider heeft mij zeker
twee keer bedreigd met de Grüne Polizei. Een keer toen er een
schuit met cement voor de weermacht werd gelost, stond van
Delft er met het horloge bij, of de ene ploeg net zo hard werkte
als de andere. Ik was bij de ploeg die het niet vlug genoeg
deed, de andere ploeg kreeg ieder een gulden, wij echter niet.
Van Delft heeft dit geld persoonlijk op het kantoor gehaald.
Vermoedelijk September 1944 is er een schuit met 3600 balen
cement geloscht, afkomstig uit Hamburg. Deze baaltjes wogen
ieder 50 kg. Hiervan is niets verkocht, het is allemaal in de
zwarte handel gegaan, het meest geruild bij de boeren voor
levensmiddelen, naar ik vermoed. Ik 1940 zaten er zeker 100
000 balen met Tras op het terrein, nu is er geen 3 ton meer. Ze
hebben ons steeds voorgehouden dat alles voor de Duitsche
weermacht wegging.””

Berrevoets voegt hieraan toe dat bij het verhoor zeer weinig
bewijsmateriaal naar voren is gekomen. Vlg. Berrevoets zijn er
verklaringen bij die meer als een persoonlijke wraakneming
tegen de directeur bedoeld zijn en minder uit politiek oogpunt
bekeken kunnen worden.
Hij verzoekt om een deskundige naar het bedrijf te sturen om
een grondige controle op de boekhouding uit te oefenen,
mogelijk levert dit meer resultaat.
Het onderzoek naar bewijsmateriaal bij de arbeiders leverde
weinig resultaat.
PV. opgezonden naar het hoofd van P.O.D. te Gouda, w.g.
W.J. Berrevoets dd. 13 Juli 1945.
=============================================
============================
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Nr .: 56
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 13 Juli 1945.
Verhoor van :
Jan Mudde
als verdachte
__________________________________________________
_______________________
Vrijwillig gewerkt in Duitsland
=============================================
============================
Op 18 Juni 1945 hoorde Berrevoets Jan Mudde, geboren 2
December 1902 te Lekkerkerk, gehuwd, van beroep chauffeur
en wonend Schuwacht nr. 2.
“In Februari 1942 ben ik op het arbeidsbureau in Lekkerkerk
geweest en heb daar gevraagd of ze ook werk voor mij hadden,
aangezien ik niet genoeg geld verdiende om daar met mijn
gezin van te bestaan. Ik kon wel werk krijgen maar alleen in
Duitschland. Ik ben toen op 4 Maart 1942 vertrokken via
Gouda naar Deventer en heb daar een opleiding genoten als
chauffeur. Daarvandaan ben ik met een transport meegegaan
naar Duitschland. In Berlijn ben ik bij het
Reichsverkehrsministerium gekomen, vandaaruit heb ik
transporten van auto’s per trein begeleid naar Frankrijk. Wij
wisten nooit vooruit waar wij heen gingen. Ik ben ook als
buschauffeur in Berlijn werkzaam geweest. Pro-Duitsche
gevoelens heb ik nooit gehad. Lid van de NSB ben ik nooit
geweest. Dat ik het woord kameraad gebruikt heb in een brief
aan de NSB-er C. Hoogenboezem, zit uitsluitend hierin,
doordat ik vroeger als jongen altijd veel met hem om heb
gegaan en daarna ook wel eens bij hem heb gewerkt. Ik ben
nooit als chauffeur bij de NSKK werkzaam geweest.”
Berrevoets informeerde bij het arbeidsbureau. Daar werd hem
verteld dat Mudde vrijwillig bij het R.V.M. is geplaatst. De
achtergebleven familieleden zijn in het bezit gesteld van extra
bonnen van het distributiekantoor omdat Mudde bij het R.V.M.
werkte.
PV gezonden aan het hoofd van de P.O.D. Gouda. W.g. W.J.
Berrevoets dd. 13 Juli 1945.
=============================================
============================
Nr .: 57
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 13 Juli 1945.
Verhoor van :
Johannes Pieter Hoogendoorn
als
verdachte
__________________________________________________
_______________________
Vrijwillig werk in Duitsland.
=============================================
============================
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Op 1 Juni 1945 hoorde Berrevoets Johannes Pieter
Hoogendoorn, geboren 25 Mei 1915 te Gouda, wonend
Schuwacht 126.
“”Ik was in October 1941 werkloos en liep toen zonder
middelen van bestaan. Ik ben mij toen vrijwillig gaan melden
aan het arbeidsbureau te Lekkerkerk. Ik had gehoord dat ik bij
de NSKK goed geld kon verdienen en wilde daar
oorspronkelijk heen, dit kon echter niet omdat men daarvoor
indertijd lid moest zijn van de NSB en dat was ik niet en ben ik
ook niet geworden ook. Vanaf het arbeidsbureau te Lekkerkerk
ben ik uitgezonden naar Duitschland en ben ik bij het
Reichsverkehrsministerium terecht gekomen, die hebben mij
overal heen gestuurd. Ik heb als chauffeur gereden voor het
RVM in Frankrijk, Duitschland, Polen en Rusland. Wapens
heb ik nooit gehad, die werden ons niet verstrekt. Pro-Duitsche
gevoelens heb ik ook niet gehad.””
Het arbeidsbureau vertelde dat Hoogendoorn, aangezien hij
werkloos was, naar het RVM is gegaan. Deze persoon zou
indertijd uitgesloten worden van steun, de keus was dus:
zonder steun leven of naar Duitschland. Het distributiekantoor
gaf de achtergebleven familie extra bonnen zolang
Hoogendoorn bij het RVM werkte.
PV opgezonden aan P.O.D. Gouda en ondertekend door W.J.
Berrevoets dd. 13 Juli 1945.
=============================================
============================
Nr .: 58
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 13 Juli 1945.
Verhoor van :
Herman Stout. als verdachte
__________________________________________________
_______________________
Reichsverkehrsministerium, o.a. werkzaam in Dachau.
=============================================
============================
Op 1 Juni 1945 hoorde Berrevoets Herman Stout, geboren 24
Juli 1906, gehuwd, van beroep chauffeur en wonend
Westersteeg 10.
“”Ik ben eerst werkzaam bij het bouwmaterialenbedrijf v.h.
Luijten te Lekkerkerk geweest. Ik ben door het arbeidsbureau
te Lekkerkerk in 1942 uitgezonden naar Duitschland om werk
te verrichten in Berlijn bij het Reichsverkehrsministerium. Ik
moest daar een contract teekenen, dit heb ik geweigerd.. Toen
hebben de heeren hetzelf voor mij gedaan , toen werd ik
ingedeeld bij het Legioen Speer, bij de NSKK ben ik nooit
werkzaam geweest. In Maart 1944 ben ik met verlof naar huis
gekomen, het was toen mijn bedoeling om thuis te blijven. Met
Pinksteren 1944 is de Feldgendarmerie mij echter wezen halen
en ben ik via Berlijn naar Dachau vervoerd. Daar heb ik
levensmiddelen moeten vervoeren voor het jodenkamp. Op 29
April 1945 zijn wij bevrijd door de Amerikanen, ik ben toen op
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3 Mei 1945 uit Dachau vertrokken. Ik ben toen via Brabant
naar huis gekomen. Mijn vrouw is wel in het bezit gesteld van
extra-bonnen toen ik in Duitschland was. Lid van de NSB ben
ik nooit geweest, integendeel altijd zeer anti, pro-Duitsche
gevoelens heb ik nooit gehad. “”
Het arbeidsbureau meldde dat Stout als chauffeur voor het
RVM is gevorderd.
PV opgezonden naar P.O.D. Gouda. W.g.W.J.Berrevoets dd.
13 Juli 1945.
=============================================
============================
Nr .: 59
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 16 Juli 1945.
Verhoor van :
Martijntje Roest
als verdachte
__________________________________________________
_______________________
Lid van de Jeugdstorm
Functies in de Jeugdstorm.
Lid vande NSB.
=============================================
============================
Op 16 Juli 1945 hoorde Berrevoets in het kamp voor politieke
gevangenen te Gouda : Martijntje Roest, geboren 26 Februari
1926 te Lekkerkerk, zonder beroep, wonend Wetering W 1.
“”In Juni 1940 heb ik mij aangesloten als lid bij de Nationale
Jeugdstorm, toen nog te Gouda, het was bij de heroprichting
daarvan. Voor de oorlog in 1940 ben ik er nooit lid van
geweest. In April 1941 is er in Lekkerkerk een afdeeling van
de Jeugdstorm opgericht, wij stonden toen echter nog niet
onder Gouda. Op 4 April 1942 ben ik Streekbeheerster
geworden te Lekkerkerk. Op 10 Augustus 1942 ben ik
Afdeelingsleidster geworden van de afdeeling Krimpen. Op 1
Mei 1944 ben ik Streekmeisjesleidster geworden en dat ben ik
gebleven tot 7 September 1944, toen ik met mijn ouders naar
Duitschland ben gegaan. Op 13 Maart 1944 ben ik lid van de
NSB geworden. Ik werd dat verplicht om dat ik bij de
Jeugdstorm was en de leeftijd van 18 jaar had bereikt. Mijn
ouders hebben er nooit op aangedrongen om mij aan te sluiten,
het is altijd uit eigen beweging geweest. In 1942 ben ik in een
kamp te Zandvoort geweest in opleiding voor Stormster. In
Duitschland heb ik eerst in de huishouding gewerkt. Daarna
werd ik door het Arbeitsamt uitgezonden naar een
munitiefabriek, dit heb ik echter niet gedaan, in de plaats
daarvan heb ik mij vrijwillig gemeld bij een afdeeling van de
Nederlandsche Arbeidsdienst, waarvan daar een kamp met
meisjes waren. Na daar enige tijd verbleven te hebben zijn wij
weer bij burgers uitgezet in de huishouding. Het lag er dik
boven op dat wij voor de arbeidsinzet naar Duitschland
geronseld waren, want het was de bedoeling dat wij van huis
uit naar Westerbork zouden gaan. Nationaal Socialistische
gevoelens heb ik wel gehad, pro-Duitsche echter niet. Doordat
ik thuis zoo opgevoed werd, ben ik het automatisch ook
geworden. “”
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Berrevoets meldt dat Martijntje direct bij haar repatriering naar
het kamp voor politieke Pgevangenen te Gouda is overgebracht
PV opgezonden naar P.O.D. Gouda, getekend door
W.J.Berrevoets dd. 16 Juli 1945.
=============================================
============================
Nr .: 60
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 17 Juli 1945.
Verhoor van :
Gertrud Minna Martha Runge
als
verdachte
__________________________________________________
_______________________
Betreft: Omgang met Duitse militairen.
Informante over afweergeschut in Maassluis en razzia
Lekkerkerk?
=============================================
============================
Op 16 Juli 1945 hoorde Berrevoets: Gertrud Minna Martha
Runge, geboren 16 November 1901 te Liepe ( Dld), gehuwd,
zonder beroep, wonend te Waddinxveen, Bodegravense
straatweg 68, thans verblijvend te Lekkerkerk in de Korte
Baanstraat 11.
“”Ik ben nooit geen lid geweest of sympathiserend lid van de
NSB. Ik heb indertijd inkwartiering gekregen in Waddinxveen,
door de Ortscommandant te Gouda. Hierdoor ben ik in
aanraking met hem gekomen. Er was in Holland nog een
Duitsch officier, waar hij precies was weet ik niet, maar dat
was een neef van mij, deze officier kwam ook wel eens bij mij.
Op een keer was ik eens gewaarschuwd door een lid van de
ondergrondsche, dat ik geschaduwd werd door de Duitschers,
daarom heb ik toen ook contact gezocht met den Heer Renner,
het hoofd van de Sicherheitsdienst te Gouda. Met deze Renner
heb ik twee keer contact gehad. Zoo wist ik bijvoorbeeld dat er
op 23 April 1944 razzia gehouden zou worden in Lekkerkerk.
Ik kwam dit te weten doordat de heren ‘s avonds van te voren
op een fuifje een beetje dronken waren en het mij zoodoende
vertelden. Ik ben toen ‘s morgens zoo vroeg mogelijk naar
Lekkerkerk gegaan om daar te waarschuwen, wat er op komst
was, maar toen ik in Lekkerkerk kwam, waren de Duitschers er
al. Door een Hollander was ik gewaarschuwd dat ik
geschaduwd werd door de ondergrondsche. Hierdoor moest ik
dubbel oppassen en kon zeer weinig doen. Verraad heb ik nooit
gepleegd. Bij mijn vriendin waar ik kwam werd mij gezegd dat
ik mij in Lekkerkerk bij de BS moest melden. Ik zag hier niets
geen bezwaar in en heb dat dan ook gedaan. Mijn man was lid
van de NSB en die zit dan alreeds in Gouda in het kamp
evenals mijn zoon, die aangesloten was geweest bij de
Jeugdstorm. Hun waren in Zwolle vooruit gegaan toen wij uit
Duitschland kwamen, omdat ik daar ziek geworden ben. Ik
wist indertijd ook dat er in de buurt van Maassluis een nieuw
stuk afweergeschut geplaatst zou worden, omdat er steeds
zooveel vliegtuigen overkwamen, dit wist ik ook van een
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Duitsch officier, dit heb ik toen doorgegeven aan Bil Mulder,
wonende te Amsterdam - Looiersgracht 26, waarvan ik
vermoedde dat hij wel conctact had met de ondergrondsche.
Later sprak ik de Duitsche officier weer en deze zeide mij toen,
wij begrijpen er niets van, maar nu zouden wij dat kanon graag
eens inschieten en nu zien wij geen enkel vliegtuig meer. In
Amsterdam ben ik ook nog geweest en daar ben ik zwaar
getest op politiek gebied. Daar heb ik dat ook allemaal verteld
en daar zouden ze het onderzoeken. Ik ben er altijd erg op
tegen geweest dat mijn man bij de NSB was en mijn zoon bij
de Jeugdstorm.””
Na telefonisch conctact met den heer Smit, hoofd van de
P.O.D. Gouda, is mevr. van Limborgh huisarrest opgelegd. Zij
zal gehoord worden door de P.O.D. Waddinxveen.
Opgezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend door W.J.
Berrevoets dd. 17 Juli 1945.
=============================================
============================
Nr .: 61
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 20 Juli 1945.
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Nr .: 62
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 24 Juli 1945.
Verhoor van
B.H. Roest
als
verdachte
Jacobus Jacob Hoogenboezem
als
getuige
Marie Hoogenboezem
idem
Cornelis Martinus van der Graaf idem
Anthonie van der Graaf
idem
Jan Verveer
idem
Hendrik Roest
idem
__________________________________________________
_______________________
Lidmaatschap NSB + royement wegens zwarte handel.
=============================================
============================
N.a.v. een klacht van de bewaarder Stam in het kamp voor
politieke gevangenen te Gouda werden door Berrevoets op 6
Juli 1945 achtereenvolgens gehoord:

Verhoor van
Willem Stuurman
als verdachte
__________________________________________________
___________________

Jacobus Jacob Hoogenboezem , geboren 27 December 1898,
van beroep bierbottelaar, wonend Burg. Roosstraat 6, thans in
kamp Gouda gedetineerd.

Sollicitatie eind 1943 bij de Nederlandsche politie.
Op 12 Juli 1945 hoorde Berrevoets, op verzoek van de P.O.D.
Gouda: Willem Stuurman, geboren 27 Augustus 1925 te
Schoonhoven, van beroep koperslager en wonend Voorstraat
150.

“”De contributie van Bas Roest, bakker te Lekkerkerk, werd
tot ongeveer 1943 steeds door mij of door mijn dochter Stien
Hoogenboezem, die nog steeds niet in Holland is, geïnd bij de
vrouw van Henk Roest aan de Wetering te Lekkerkerk. De
vrouw van Bas Roest wilde blijkbaar niet dat wij bij haar aan
de deur kwamen, ze zeide wel eens ‘reken maar met mijn man
af’. Ik ben persoonlijk lid van de NSB geworden in 1935, Bas
Roest was al voor mij lid van de NSB . De vrouw van Henk
Roest aan de Wetering, betaalde in de regel Bas Roest zijn
contributie tegelijk met haar eigen contributie. Er werd per
maand f. 0.50 contributie voor hem betaald. Bas Roest is lid
van de NSB gebleven tot hij in 1943 persoonlijk zijn ontslag
heeft aangevraagd.””

“” In het laatst van 1943 heb ik gesolliciteerd om bij de
Nederlandsche politie te komen. Ik heb toen eerst een oproep
gekregen om mij te laten keuren in Utrecht op het Bolwerk. Ik
werd daar goedgekeurd. Ongeveer een maand later moest ik
examen doen te Utrecht op de Ouwe Gracht. Wij waren daar
met 32 personen. Voor wij aan het examen begonnen werd er
eerst een speech tegen ons afgestoken, waarbij ons onder meer
gezegd werd dat wij overal de Germaansche groet moesten
brengen. Er lag ook dik boven op dat dit een NSB zootje was.
Ik wist toen wel wat mij te doen stond en heb mijn examen met
nog ongeveer 20 personen, zoodanig gemaakt dat wij er vast en
zeker niet door zouden komen. Aan het eind van het examen
kreeg ik nog op mijn kop dat ik toch zulke stomme fouten had
gemaakt, er werd ons toen ook gezegd, dat wij grote
stommelingen waren, want dat wij onze geheele toekomst
weggooiden, maar ik was blij dat ik er af was. “”
Berrevoets voegt hier aan toe dat Stuurman en zijn familie
bekend staan als fel anti.
PV opgezonden aan P.O.D. Gouda, w.g. W.J. Berrevoets dd.
20 Juli 1945.
=============================================
============================

Marie Hoogenboezem, geboren 18 September 1902 te
Lekkerkerk, van beroep Hoofd eener lagere school, wonend
Tiendweg W 20, thans gedetineerd in het kamp te Gouda.
“”De laatste tijd was ik groepsleider van de NSB te
Lekkerkerk. De naam Bas Roest, bakker te Lekkerkerk kwam
tot Mei 1943 steeds op de contributiestaten voor. Ik heb wel
eens gevraagd aan de vrouw van Henk Roest aan de Wetering,
is Bas Roest nu eigenlijk lid. Deze antwoordde dan, ja die
betaald steeds bij mij. Het is echter heel goed mogelijk dat de
vrouw van Henk Roest, voor Bas Roest betaalde om hem er als
lid bij te houden, dit weet ik echter niet. Bas Roest kwam de
laatste tijden niet meer op de vergadering. Ik weet niet of Bas
Roest een vijfjarig insigne van de NSB gehad heeft. Een
gewoon lid van de NSB had in 1941 de verplichting om bij de
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WA te komen. Wie dit niet deed, moest zijn vijfjarig insigne
inleveren. Het schijnt dat Bas Roest dit gedaan heeft, ze
werden dan automatisch sympathiserend lid. In Mei 1943 heb
ik Bas Roest een aanvraag laten teekenen voor ontslag van de
NSB omdat de door hem gepleegde handelingen in strijd waren
met de beginselen van de NSB, dit zou hoofdzakelijk zwarte
handel zijn geweest.””
Cornelis Martinus van der Graaf, geboren 30 Augustus 1900 te
Lopik, landbouwer, thans gedetineerd in kamp Gouda.
“” In 1942 ben ik groepsorganisator geworden van de NSB te
Lekkerkerk, dit ben ik gebleven tot September 1944. Ik schreef
dan zoo om de drie maanden een vergadering of bijeenkomst
van de NSB uit. Voor ieder lid schreef ik dan een
convocatiebiljet, hier was ook Bas Roest, bakker te
Lekkerkerk, steeds bij tot aan Mei 1943. In Mei 1943 heeft de
groepsleider er NSB in Lekkerkerk mij gezegd dat Bas Roest
als lid van de NSB afgevoerd was. Ik heb Bas Roest zijn naam
verschillende keeren op de contributiestaten gezien. Bas Roest
heb ik een keer op een bijeenkomst gezien bij H. Roest aan de
Wetering te Lekkerkerk. Welke tijd dit was weet ik niet meer.
Mijn administratie heb ik in September 1944 verbrand. “”
Anthonie van der Graaf, geboren 11 Juni 1895 te Lopik,
chauffeur en thans gedetineerd in kam Gouda.
“” Ik ben er vast van overtuigd dat Bas Roest, bakker te
Lekkerkerk, op de ledenlijst voor kwam van de NSB te
Lekkerkerk. Ik heb deze lijst en contributieboekjes bij mijn
broer C. van der Graaf te Lekkerkerk gezien.
Convocatiebiljetten voor een ledenvergadering heb ik wel eens
bij de betreffende blokhoofden gebracht, Bas Roest was daar
tot mei 1943 ook steeds bij. In 1942 kwam hij nog steeds op
een vergadering van de NSB, tegen April / Mei 1943 kwam hij
niet meer. De groepsleider der NSB te Lekkerkerk heeft mij
persoonlijk verteld dat Bas Roest in Mei 1943 als lid van de
NSB was afgevoerd wegens zwarte handel. “”
Jan Verveer, geboren 7 Mei 1909 te Bergambacht,
pluimveehouder en thans gedetineerd in kamp Gouda.
“” Ik ben tot Mei 1945 Groepsadministrateur van de NSB te
Lekkerkerk geweest. De naam Bas Roest, bakker te
Lekkerkerk, kwam steeds op de contributiestaten voor, tot Mei
1943. Ik persoonlijk heb nooit geld bij hem opgehaald, dit
gebeurde steeds door Stien Hoogenboezem, die nu nog in Oost
Pruisen zit. De contributie werd steeds door Stien
Hoogenboezem aan mij afgedragen.””
Hendrik Roest, geboren 31 Juli 1894 te Lekkerkerk,
landbouwer, thans gedetineerd in kamp Gouda.
“” Ik weet niet of Bas Roest , bakker te Lekkerkerk, lid
geweest is van de NSB te Lekkerkerk na 1940. Ik was
kringbeheerder van de NSB te Lekkerkerk, onder mijn
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berusting was de kartotheek van de leden van de NSB. Van
Bas Roest heb ik nooit een kartotheekkaart gezien, of hij er bij
is geweest weet ik echt niet. Dat mijn vrouw contributie voor
hem betaald zou hebben kan ik mij niet indenken. Bas Roest is
wel eens op een bijeenkomst van de NSB bij mij aan huis
geweest, welke tijd dat weet ik niet, het moet voor februari
1943 geweest zijn, want toen ben ik naar Rusland gegaan. Het
was toen geen officiëele vergadering. Mijn vrouw die omtrent
het betalen van de contributie van Bas Roest meer zou kunnen
verklaren zit nog in Schildwolde in Groningen.””
Op 18 Mei werd door Jan Mudde, plaatselijk commandant van
de BS te Lekkerkerk en Willem Jan Berrevoets, marechausseeopsporingsambtenaar, behorend tot de groep Lekkerkerk,
gehoord: Bastiaan Hendrik Roest, geboren 16 September 1902
te Lekkerkerk, gehuwd, broodbakker en wonend Voorstraat
144.
“” In 1936 ben ik lid van de NSB geworden onder pressie van
wijlen P. Neef te Lekkerkerk, die stond mij toen op geldelijk
gebied verschillende malen bij, had een graanmaalderij en
zoodoende, doordat ik broodbakker was, kwam ik wel eens
met hem in aanraking. In het Plaatst van 1940 heb ik als lid van
de NSB bedankt. Bewijzen hiervoor heb ik nooit gehad, mijn
lidmaatschapskaart hebben ze toen ingenomen. Ik heb mij toen
als lid laten schrappen bij H. Roest aan de Wetering in
Lekkerkerk, sympathiserend lid ben ik toen ook niet geworden.
Na de oorlog in 1940 heb ik nooit een cent aan de NSB
betaald, ook niet aan de vrouw van Henk Roest. Dat ik in 1943
een stuk heb geteekend dat ik als, lid van de NSB bedankte is
waar, maar ik kon niet begrijpen dat ik er toen nog iets mee uit
te staan had en voor zekerheid dacht, dan ben ik er zeker van
af heb ik het toen gedaan. Maar ik wist niet beter of ik was
geen lid meer van 1940 af, ik kan er tenslotte niets aan doen
dat het zo’n rotzooi was met die administratie bij die lui. Maar
ik heb mij na 1940 nooit meer met de rotzooi bemoeid.
Tijdens de Duitsche bezetting heb ik zeer veel onderduikers
aan eten geholpen en ik was de eerste die teekende op een lijst
voor steun aan de onderduikers. Als ze nu met vieren of vijven
verklaren dat ik wel lid was, kan ik er ook niets aan doen en zal
ik alleen niet veel klaar maken, maar het is de bedoeling om
mij een hak te zetten, door hun slordige administratie. “”
Berrevoets voegt hieraan toe dat de vrouw van H. Roest nog
niet werd gehoord aangezien ze nog nog niet uit Groningen
terugkeerde. Ook Mej. Stien Hoogenboezem verblijft nog in
Oost Pruisen. Mogelijk kunnen die klaarheid brengen in deze
zaak. Zodra ze gehoord kunnen worden zal dit gedaan worden
en het PV toegezonden.
PV opgezonden naar P.O.D. Gouda, getekend door
W.J.Berrevoets dd. 24 Juli 1945.
=============================================
============================
Nr .: 63
Verbalisant : W. Berrevoets .
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Opgemaakt dd.: 2 Augustus 1945.
Verhoor van
Anton van der Hoek
__________________________________________________
_______________________
Vrijwillige dienstverlening aan den vijand.
=============================================
============================
N.a.v. een klacht van de P.O.D. Gouda werd op 23 Juli 1945
door Berrevoets gehoord : Anton van der Hoek, geboren 17
Juni 1902 te Nieuwersluis (Heenvliet), van beroep koopman in
aardappelen, wonend Kerkweg 183.
“” In 1941 heb ik het huis, wat ik nu bewoon gekocht. Ik ben
daarbij met geldelijke steun geholpen door mijn oom Anton
v.d.Hoek, wonende te Nieuwersluis, maar die in 1944
overleden is. Deze oom had weermachtswerk aangenomen in
1941. Ik was zelf in het bezit van een vrachtwagen. Hij heeft
mij indertijd gevraagd of ik met mijn vrachtwagen wilde
rijden. Eerst heb ik toen een paar dagen gereden aan de
Willemskade te Rotterdam, dit was geen weermachtswerk. Wij
waren overeengekomen dat ik door het rijden met mijn wagen,
mijn schuld, van het met zijn steun gekochte huis af zou
lossen. Ik had een groote wagen en als er een vracht was waar
mijn wagen geschikt voor was, deed ik dat, het gebeurde naar
Hoek van Holland of naar Flakkee, dat was dan
weermachtswerk. Mijn eigen zaak de aardappelenhandel ging
gewoon door en ik deed dat zelf. Alleen als mijn oom eens erg
verlegen was reed ik voor hem een vrachtje. Ik werd betaald
per uur met de wagen f. 6.-- ( zes gulden). In het laatst van
1942 ben ik werkzaam geweest met mijn vrachtauto, in dienst
van mijn Oom, op het vliegveld Haamstede (Z). Daar heb ik
ook met tusschenpoozen een paar weken gereden. Als ik naar
Zeeland ging, nam ik in den regel materiaal uit Holland mee
voor particuliere zaken uit den Haag, Amsterdam of
Rotterdam. Er is mij indertijd wel gevraagd of ik in vaste
dienst wilde komen, ook toen de Duitschers van het vliegveld
Haamstede naar het vliegveld Woensdrecht gingen. In
Woensdrecht ben ik echter nooit geweest en een paar maanden
voordat het vliegveld te Haamstede klaar was, dat was in het
voorjaar van 1943, was ik er voor goed mee opgehouden daar
te rijden. Daarna heb ik nooit meer voor mijn oom of particulier voor de weermacht gereden, ik heb dan gereden tot
begin 1943 en dat was dan voor mijn Oom.””
Berrevoets merkte nog op dat inmiddels een bevel tot
gedwongen verblijfplaats voor verdachte is ontvangen.
PV opgezonden naar P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 2 Augustus 1945.
=============================================
============================
Nr .: 64
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 8 Augustus 1945.
Verhoor van
Herman Rietveld
Cornelis van Vlijmen
Carlos Koert van Duijvendijk
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Teunis Rietkerk
Johan Hendrik den Boon
Teunis Ligthart Schenk
Adrianus Leendert Hubertus Breijer
Adrianus Siemon Preesman
__________________________________________________
_______________________
Collaboratie door scheepswerf van Duijvendijk.
Ontslag den Boon.
=============================================
============================
Na schriftelijke opdracht van P.O.D. Gouda hoorde Berrevoets
diverse personen van de werf van Duijvendijk, dit n.a.v.
mogelijke overtreding van art 102 Wetb. v. Strafr. t.t.v. de
bezetting.
Herman Rietveld, oud 49 jaar, bedrijfsleider op de
scheepswerf, wonend Opperduit 284.
“”Ik ben van 1926 af werkzaam op de scheepswerf van
Duijvendijk te Lekkerkerk. Een der directeuren, mijnheer
Gerard van Duijvendijk, die zich in 1943 verdronken heeft,
was lid van de NSB en maakte ook veel propaganda daarvoor.
Mijnheer Arie van Duijvendijk is de eerende Vennoot van de
commanditaire Vennootschap. Met hem heb ik nooit over
politieke zaken gesproken, wel kon ik steeds merken dat hij
zeer Duitsch geörienteerd was. Toen ik in Mei 1940 thuis
kwam uit de militairen dienst, waar ik als reserve-officier
werkzaam was geweest, heeft hij mij wel gezegd: ‘ nog
veertien dagen, dan is de oorlog afgeloopen ‘, en steeds werd
dat langer, van veertien dagen werd het vier weken. Ik heb het
altijd gemijd om met hem over politiek te spreken om dat ik
zijn standpunt kende. Hij was er van overtuigd dat Duitschland
zeer zeker de oorlog zou winnen. Op het laatst draaide hij
natuurlijk onze kant uit. Op 5 September 1944 is hij naar Zeist
gevlucht, waar hij woont, sindsdien is hij niet meer hier
geweest. Hoe het met de eerste schepen gegaan is na 1940, die
hier op de werf gemaakt zijn, weet ik niet, later is het naar ik
meen te weten wel gedwongen werk geworden, voor de
Duitsche weermacht. In 1940 lag de zeesleper “ HEROS” hier
op de werf, die is daarna, toen wij door de Duitschers bezet
waren, vrijwillig aan een Duitsche reederij verkocht. Na 1940
is hier een kustvaarder, de “ DUIVELAND “ gebouwd, deze
was bestemd voor de N.V. Scheepvaart- en
Steenkolenmaatschappij te Rotterdam, Parklaan 22. Den Heer
van der Vorm is daar directeur. Het schip was al zeer ver
gevorderd in zijn bouw, toen hier Duitschers kwamen om dat
schip te vorderen of te koopen, voorzoover ik later hoorde zou
hij gekocht zijn. Den Heer Van der Vorm te Rotterdam zou
altijd gezegd hebben dat wij hem nog een schip moesten
leveren, daaruit zou ik opmaken dat hij verkocht zou zijn. Het
schip is in ieder geval onder Hollandsche vlag en met
Hollandsche bemanning naar Duitschland vertrokken. Zooals
ik al zei, moesten wij daarna wel gedwongen gaan werken voor
de Duitschers. Ik heb nooit de indruk gekregen dat mijnheer
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van Duijvendijk ervoor gedraafd heeft om dat werk te krijgen.
Eerst zijn er schippersloggers omgebouwd in bergingsvaartuigen, daarna zijn er veerpramen gebouwd, die gingen alle
kanten uit, maar waren in ieder geval voor de Duitsche
weermacht.
Over het ontslag van den heer J.H. den Boon kan ik u het
volgende verklaren. Den Boon heeft tijdens de Duitsche
bezetting veel materiaal mee naar huis genomen, vooral in het
laatst toen de Duitschers hier alles weg kwamen halen. De
bewakers zeiden dan tegen mij, daar gaat den Boon weer. Ik
kon toen niet tegen die menschen zeggen, dat ik overal van
wist, terwijl dat in werkelijkheid wel zoo was. De werklui
mochten zo weinig mogelijk weten, omdat het op een andere
werf gebeurd was dat de mensen omgekocht waren door de
Duitschers. Er was ook geen controle te houden op het
materiaal wat door de bazen werd meegenomen. Ik heb daarin
met den Boon veel samengewerkt. Zo zijn er indertijd ook
spijkers meegenomen door den Boon, deze hadden wij eerst
onder de kolen verstopt, maar toen een Duitscher om kolen
kwam , moesten deze weer weg. Hoeveel pakken er waren
weet ik niet, ik heb ze wel helpen dragen toen wij ze verstopt
hadden onder de kolen, maar geteld heb ik ze niet. Breijer de
magazijnmeester zegt dat hij ze wel geteld heeft en dat er te
weinig terug gekomen zijn. Het ontslagbewijs van den Boon
heb ik eerst geteekend, toen ik het gedaan had ben ik er eens
even over na gaan denken en heb toen aan mijnheer Koert van
Duijvendijk, de procuratiehouder alhier gevraagd of hij dat
ontslagbewijs wilde vernietigen en een nieuw wilde tikken,
omdat ik het niet eens was met de woorden : ‘ van ons gedane
meededelingen en dientengevolge gehouden onderzoek ‘ ik
wist nergens van en ben daarbij ook niet aanwezig geweest. Ik
heb den Boon altijd vertrouwd. Wij waren altijd
overeengekomen, Preesman de hoofdbaas, den Boon en ik
persoonlijk om zooveel mogelijk materiaal tegen roof van de
Duitschers te vrijwaaren. Wij wisten toen dat wij grote risico’s
liepen, maar hebben het aanvaard. Ik heb den Boon na zijn
gevangenneming wel de handen een beetje boven het hoofd
gehouden, omdat hij geestelijk en lichamelijk een opduvel had
gekregen; na zijn gevangenschap heeft hij ook niet meer zo
hard gewerkt als voor die tijd. Niet alleen den Boon zou dan
gestolen hebben, maar het moreel van de menschen was zoo
ver gedaald, dat er gezegd werd: anders gaat het toch naar de
moffen. Of er achter het ontslag van den heer den Boon een
politieke reden zit kan ik natuurlijk niet bewijzen en dat zullen
ook nu zeer zeker niet verklaren. De plaatselijke commandant
der BS te Lekkerkerk heb ik inderijd wel eens gesproken en die
heeft het er toen over gehad om mij als beheerder aan te
stellen. Wij zijn daar verder niet op ingegaan en een schriftelijk
bewijs heb ik daarvan nooit gehad. “
Cornelis van Vlijmen, oud 45 jaar, scheepsbouwkundig
ingenieur en procuratiehouder op de scheepswerf van
Duijvendijk, wonend te Krimpen a.d.Lek, Middelland 50.
“” Ik ben ongeveer 24 jaar in dienst bij de scheepswerf van
Duijvendijk te Lekkerkerk. Ik wist wel dat wijlen de heer
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Gerard van Duijvendijk in het begin lid is geweest van de
NSB. Al spoedig heeft hij zich daarvan teruggetrokken, omdat
het volgens hem de verkeerde kant op ging, dit merkte hij dan
op uit de artikelen uit Volk en Vaderland. Het is mijn
sympathie nooit geweest.( Berrevoets had ‘t vermoeden van
wel, en stelde daarom de vraag).Van mijnheer Arie van
Duijvendijk heb ik nooit gemerkt dat hij overhelde naar de
Duitsche kant, Ik maakte zelf ook een groot verschil tusschen
de krijgskansen en Duitsch gezind, dat hij zich wel eens
uitgelaten heeft over de krijgskansen beschouw ik nog niet als
Duitsch gezind. De relaties die mijnheer van Duijvendijk voor
den oorlog had, waren juist allemaal in Engeland en er werd in
die tijd ook bijna uitsluitend voor Engeland gewerkt. De
sleepboot die in 1940 voor de kant lag is naar ik meen naar
Frankrijk gegaan, of hij gevorderd is of verkocht dat weet ik
niet, maar hij is niet door de Duitschers weggehaald. De
kustvaarder “ DUIVELAND “ die gebouwd was voor de
Steenkolen- en Scheepvaart-maatschappij te Rotterdam, is door
de Duitschers gevorderd. Hierover is een uitvoerige correspondentie geweest met de Steenkolen- en
Scheepvaartmaatschappij te Rotterdam. Mijnheer van
Duijvendijk heeft bij deskundigen geïnformeerd of hij juist
handelde, zoals hij handelde., omdat hij in een moeilijk parket
kwam te verkeeren, gezien de vordering van de Duitschers en
de levering aan de Steenkolen- en Scheepvaartmaatschappij te
Rotterdam. Wat daarna gebeurd is , is allemaal gedwongen
werk geweest voor de Duitsche weermacht.””
Carlos Koert van Duijvendijk, geboren 16 September 1920 te
Wassenaar, van beroep procuratiehouder op de scheepswerf
van Duijvendijk, wonend Opperduit 43.
“”Onze baas den Boon hebben wij ontslagen omdat hij 52
pakken draadnagels ontvreemd zou hebben., wij zijn niet naar
de politie gegaan omdat wij hem verder sparen wilden. Wij
willen wel in verbinding treden met zijn advocaat, het is niet de
bedoeling hem broodeloos te stellen. Toen den Boon indertijd
in de gevangenis zat hebben wij ons in verbinding gesteld met
de Duitschers om hem vrij te krijgen, aangezien wij hem op het
bedrijf niet konden missen, enkele dagen daarna was den
Boon vrij.( de brief die dit bevestigde is bij het PV gevoegd)
Uit het ontslagbewijs van den Boon blijkt volgens mij
voldoende dat het ontslag geen politieke achtergrond heeft.
Den Heer Rietveld heeft oorspronkelijk niet geweigerd om de
ontslagbrief van den Boon te teekenen, wat daar al uit blijkt (
ook deze brief is bij het PV gevoegd) Ik heb persoonlijk enkele
personen gehoord, die verklaarden niet meer onder den Boon
te willen werken. Toen ik die menschen hoorde was den Heer
Rietveld niet aanwezig, dus vandaar heb ik ze alleen hierover
gehoord. Ik ben er verder niet op ingegaan omdat ik dacht dat
het voor den Boon alleen maar beroerder kon worden. De brief
van Rietveld heeft voor ons de doorslag gegeven om de zaak
verder te onderzoeken. ( ook deze brief werd bij het PV
gevoegd.) De pakken met draadnagels waren nog geteld voor
ze weggingen, na de bevrijding heeft den Boon, die de
draadnagels onder zijn berusting had, ze teruggebracht, toen
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bleken er 52 pakken minder te zijn. Deze zaak is echter niet
doorslagggevend geweest, het ergste was, dat verschillende
personen niet meer onder hem wilden werken, het wantrouwen
was van dien aard dat verschillende personen dat niet meer
wilden. Ik vond het niet noodig om den Boon daarover
persoonlijk te hooren en heb de politie er niet in gemengd om
den Boon te sparen voor eventuele gevangenneming. Ik ben er
van overtuigd dat wanneer ik verder was gaan zoeken er meer
voor den dag was gekomen. Met accoord werken zou b.v. de
een bevoordeeld worden boven de ander en ook hadden ze
geen vertrouwen meer in hem , terwijl dat toch noodig was
omdat hij als baas boven hun stond. Dat de bedrijfsleider
Rietveld , als beheerder aangesteld zou zijn is ons niets over
bekend. J. Verheij, P. Verheij, T. Rietveld, A.v.d.Kuil, Breijer,
G. Korevaar en C. Hofwegen heb ik over den Boon gehoord,
de laatste had niets op den Boon tegen, verder kwamen er
bezwaren naar voren van enkele jaren terug. Den heer
Preesman, hoofdbaas heeft altijd het idee gehad dat den Boon
getracht heeft om hem te ondermijnen. Deze personen heb ik
ook over Joost den Boon gehoord, daar is ook diefstal en
verduistering voor bewezen, wij zijn daar ook niet verder op
ingegaan omreden er anders ook andere dingen naar voren
zouden komen en ook dat heben wij zoo veel mogelijk tegen
gehouden.( Berrevoets: deze persoon heeft tegelijk met de
andere den Boon gevangen gezeten bij de Duitschers, zijn
ontslagbrief wordt ook bij het PV gevoegd) De sleepboot die
hier in 1940 lag , is naar ik hoorde, ik was hier toen nog niet,
verkocht aan een particulier in Hamburg. Het schip de
DUIVELAND is indertijd in beslag genomen door de
Duitschers, terwijl hij al eigendom was van de Sleepvaart- en
Steenkolenmaatschappij, den directeur den Heer v.d. Vorm te
Rotterdam. Plannen om snelbooten op de werf te bouwen zijn
er nooit geweest. Wij hebben in 1941 pas contact met de
Duitschers gekregen, enkele dingen ook al in 1940. Dit heb ik
dan uit de administratie, ik ben hier n.l. pas 8 Februari 1943
gekomen. Ik had dat jaar ingeschreven als student, omdat ons
gezegd was dat je als student geen last zou hebben van
vordering voor arbeid in Duitschland. Op 30 April 1943 heb ik
de loyaliteits-verklaring als student geteekend. Er kwam hier
op de werf bericht dat de studenten die hier werkzaam waren
opgegeven moesten worden. Hierover was al eerder bericht
gekomen en ik was toen ook al opgegeven, zoodat wij een
tweede keer er niet onder uit konden, de eerste keer was
gezegd dat het voor de goeie orde was en dat er verder niets
van komen zou. Als wij hadden kunnen begrijpen dat het zoo
gegaan zou zijn hadden wij de eerste keer geen opgave
verstrekt. Ik kon hier ook niet gemist worden in de
boekhouding en ik zou hier ook blijven omdat de NSB-er P.
Borsje, die pas weg was gegaan, hier niet meer terug zou
komen als boekhouder.””
Teunis Rietkerk, geboren 4 Mei 1908 te Oudshoorn ( Alphen
a.d. Rijn), beroep: klinker en wonend Korte Baanstraat 12.
“” De brief die u mij toont heb ik uit eigen beweging en
persoonlijk geschreven. Ze hebben mij op kantoor ook
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gevraagd of ik voor de rechter ook zou kunnen verklaren, dat
de boeren om niets verlegen behoefden te zitten, want dat de
Boonenfamilie daar wel voor zou zorgen. Dit zou ik niet
kunnen, want ik heb geen bewijzen en heb het alleen van
hooren zeggen. Toen den Boon hier was kon ik nooit iets, later
kwam Preesman als baas en toen ben ik weer klinker
geworden, volgens mij is het den Boon zijn schuld dat ik
indertijd als klinker ontslagen ben. Ik ben toen drie jaar hier
weg geweest, maar dat was al voor de oorlog 1940, er zijn er
toen echter meer bedankt geweest. Dat ik in die brief schrijf dat
ik weet waar die band zat is niet waar, ik heb dit meer in mijn
drift geschreven. Ik schrijf in mijn brief o.a. ook dat den Boon
nog niet gemist kan worden bij de NBS en dat hij een echte
Vaderlander is voor zich zelf, dit meende ik. Dat u dat andere
leest kan ik niet helpen, maar is respecteerde hem als zoodanig
en schrijf dat aan mijnheer A. van Duijvendijk omdat ik wist
dat hij aan de Duitsche zijde stond. Ik ben van de winter
koerier voor hem geweest en kwam toen meermalen in Zeist
bij hem, de tuinknecht en de dienstbode vertelden mij toen ook
dat hij wel eens naar de Duitsche kant overhelde. Ik heb daar
op dat moment geen rekening mee gehouden, dat het een fout
van mij is dat ik dat schreef dat geef ik toe. Het is echter den
Boon zijn schuld ook geweest dat ik indertijd van klinker
aanhouder werd en zoodoende 6 cent per uur minder
verdiende. Ik weet ook dat den Boon en mijnheer Rietveld
tijdens de Duitsche bezetting materialen mee naar huis namen
om dit eventueel aan de Duitschers te onttrekken, ik kan niet
bewijzen dat er na de oorlog te weinig materiaal is ingeleverd.
“”
Johan Hendrik den Boon,geboren 4 November 1887, gehuwd,
scheepsbouwer en wonend Kerkweg 265.
“”Vanaf 1905 heb ik op de scheepswerf van Duijvendijk
gewerkt tot Juni 1945 toen ik onslagen werd. Een der
directeuren, den Heer Gerard Duijvendijk, die zich in 1943
verdronken heeft, is lid van de NSB geweest en heeft mij
verschillende malen gevraagd of ik ook lid wenschte worden
van de NSB. Dit heb ik steeds geweigerd. Van de andere
directeur den Heer Arie van Duijvendijk weet ik niet of die ook
ooit lid van de NSB is geweest. Voor de Duitsche inval in 1940
heeft wijlen G. van Duijvendijk mij wel eens gezegd dat zijn
broer A. van Duijvendijk lid was van de NSB, zeker weten doe
ik dat niet. Hij heeft zich tijdens de Duitsche bezetting wel
altijd pro-Duitsch gedragen en was altijd erg anti-Joods. Hij
heeft mij wel eens gezegd wanneer ik om materiaal vroeg, dat
het wel te krijgen zou zijn, als het maar vroeg genoeg
aangevraagd werd, want de jodenkliek was er nu toch uit. Ook
heeft hij mij wel eens gezegd, dat Hitler de verstandigste
mensch ter wereld was. Toen de Duitschers bij Stalingrad terug
werden geslagen zei hij mij, dat dat niet erg was, want dat de
Duitschers nu een vaste grens trokken en dan over zouden
steken naar Engeland. Wij zouden nooit geen zorgen meer
behoeven te hebben dat er geen werk meer was nu de kansen
zoo stonden. Toen ik indertijd bij de Duitschers gevangen heb
gezeten wegens sabotage en later terug kwam, moest ik
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beloven dat ik nooit meer iets tegen de Duitschers zou
ondernemen. Dit heb ik geweigerd. Den Heer C. K. van
Duijvendijk, die in 1943 als onderduiker op het kantoor van de
werf is gekomen, heeft zich altijd erg anti-Duitsch voorgedaan.
Hij heeft mij indertijd persoonlijk verteld dat hij de
loyaliteitsverklaring als student had geteekend, maar zei
daarbij, dat hij toch beter hier kon zijn en die verklaaring
teekenen als dat hij in een muniiefabriek in Duitschland zou
gaan werken. Tijdens de Duitsche bezetting hebben wij
veerpramen gebouwd voor de Duitschers. Wij kregen daar
materiaal voor toegewezen, wat er op de eerste werven waar
die pramen gebouwd werden voor was gebruikt. Bij ons
hielden ze materiaal over, den Heer Arie van Duijvendijk gaf
dit vrijwillig aan de Duitschers op, aan het Duitsche kantoor
waar die brief terecht kwam waren ze er zeer slecht over te
spreken, naar ik gehoord heb, omdat die brief roet in het eten
gooide voor andere werven. “”
Teunis Ligthart Schenk, oud 58 jaar, ijzerwerker, wonend
Opperduit 19.
“” Ik werk 44 jaar op de scheepswerf van Duijvendijk. Ik heb
altijd de stellige indruk gehad dat de heeren directeuren proDuitsch waren. Ik heb nooit positief gehoord dat ze lid waren
van de NSB of van een andere nationaal-socialistische partij..
Toen wij ongeveer een jaar met Duitschland in oorlog waren,
zei mijnheer Arie van Duijvendijk tegen mij, dat de oorlog nu
wel spoedig afgeloopen zou zijn. Ik zei toen tegen hem dat ik
dat ook hoopte, maar zijn uitdrukking vatte ik anders op dan de
mijne. J.H. den Boon is van jongs af aan altijd een vriend van
mij geweest. Ik heb nooit kunnen bemerken dat hij zich
schuldig maakte aan diefstal c.q. verduistering. Den Boon heeft
mij indertijd nog bevorderd toen hij hoofdbaas was. A. van
Duijvendijk heeft nooit pressie op mij uitgeoefend om lid te
worden van de NSB. Van C.K. van Duijvendijk heb ik altijd
gemerkt dat hij erg anti-Duitsch was. Of er ooit vrijwillig aan
de Duitschers geleverd is weet ik niet. Toen de Duitschers hier
het materiaal kwamen vorderen zijn er veel werkmenschen
geweest die materialen mee naar huis namen om het uit de
handen van de Duitschers te houden en het daar ook onder hun
berusting hielden. Controle was er haast niet te houden op
hetgeen de werkmenschen mee namen. “”
Adrianus Leendert Hubertus Breijer, oud 39 jaar, hoofdbaas op
de scheepswerf, wonend Kerkweg 130.
“” Ik werk ongeveer 15 jaar op de scheepswerf van
Duijvendijk. de algemeene indruk is hier altijd geweest dat de
heeren directeuren pro- Duitsch waren, ik heb dit echter altijd
van hooren zeggen gehad. Persoonlijk heb ik nooit met den
Heer Arie van Duijvendijk over politiek gesproken en hij heeft
tegenover mij nooit geen uitlatingen over politiek gedaan.
Toen vorig jaar de Duitschers hier materiaal aan het vorderen
waren, heb ik de pakken spijkers, die toen onder de cokes
gestopt zijn, zonder dat iemand het wist geteld. Ik voelde mij
als magazijnmeester daar verantwoordelijk voor. Den anderen
dag zijn de spijkers door enkele werkmenschen weggehaald
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omdat de Duitschers om kolen geweest waren. Ik was direct de
meening al toegedaan dat er te weinig spijkers terug zouden
komen, vandaar dat ik ze geteld had. Ik heb mij er nooit mee
bemoeid wie de spijkers onder zijn berusting kreeg, ik
bemoeide mij niet met de bazen, ik vermoed wel dat de
spijkers in opdracht van hun weg gegaan zijn. Toen de spijkers
na de oorlog per schouw teruggebracht werden, door wie weet
ik niet, heb ik ze weer geteld, toen waren er 52 pakken spijkers
te weinig. Dat was voor mij als magazijnmeester voldoende,
wat er verder mee gebeurd is weet ik niet en dat is mijn zaak
ook niet. Over het algemeen ben ik het nooit eens geweest over
de handelwijze van den Boon als baas hier op de werf. In de
crisisjaren heeft hij zich ook nooit als baas tegenover zijn
personeel gedragen, dit is tenminste altijd mijn indruk geweest.
Het is altijd zo geweest, hij probeer je eerst om je vinger te
winden en later maakt hij gebruik van je. Als illegaal werker is
hij altijd zeer roekeloos geweest en mijns inziens is hij
daardoor ook zijn zoon verloren. Ik heb den Boon er ook wel
eens op gewezen, omdat wij beiden in de gereformeerde kerk
komen, dat hij zich ook daar nooit zou kunnen verantwoorden
voor hetgeen hij op de werf deed. Hierop wil ik trouwens liever
verder niet ingaan. De plaatselijke commandant der BS heeft
mij indertijd ook wel eens gevraagd om bij de BS te komen.
Toen heb ik hem ook gezegd, maar dan eerst den Boon er uit,
anders kom ik er niet in, dit is dan ook niet gebeurd. Ik heb
jaren met hem omgegaan en ken hem goed. “”
Adrianus Siemon Preesman, oud 39 jaar, hoofdbaas op de
scheepswerf, wonend Kerkweg 130.
“” Vanaf Mei 1942 werk ik op de scheepswerf van
Duijvendijk. Voordat ik op de werf kwam heb ik bij nu wijlen
Gerard van Duijvendijk, dat ik gehoord had dat hij Nationaal
Socialistisch gezind was, maar dat hij mij zoover nooit zou
krijgen. Hij antwoordde hierop dat hij geen lid van de NSB
was, maar wel Duitsch gezind was. Met mijnheer Arie van
Duijvendijk heb ik nooit een gesprek over politiek gehad, hij
was tegen mij altijd zakenman. C.K. van Duijvendijk die er nu
ook nog is, is voor zoover ik weet altijd anti-Duitsch geweest.
Tusschen baas den Boon en mij persoonlijk heb ik altijd een
zekere afstand bewaard. Wat er allemaal met hem voorgevallen
is weet ik niet, het meeste wat er gebeurd is, is voor zoover ik
weet, waar de menschen dan nu over vallen, voor mijn tijd
geweest. Het gros van de werkmenschen heeft een hekel aan
den Boon. de magazijnmeester Breijer heeft tegen mij nooit
verteld, terwijl ik toch de hoofdbaas was, hoeveel pakken
spijkers er waren toen ze de werf afgingen, voor eventuele
vordering van de Duitschers. Aart den Boon en Gerard Klerk
hebben ze na de bevrijding teruggebracht met een schouw. De
spijkers zijn wel een keer of drie versjouwd voor ze terug
waren op de werf. Er was in die tijd immers nergens geen
controle op te houden, van hetgeen dan van de werf
afgesjouwd werd. De opzet was om het uit handen van de
Duitschers te houden. Ze hebben mij van de winter, toen de
magazijnmeester op wachtgeld stond, de sleutel van het
magazijn willen geven, dit heb ik geweigerd, omdat ik bang
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was, dat wanneer er later iets weg zou zijn, dit toch op mijn
dak zou komen, den Boon heeft hem toen aangenomen en heeft
hem de geheele winter bij hem gehad en nu komt het al uit met
hem. Ook is er door mij persoonlijk geen controle gehouden op
het materiaal wat weggevoerd is door de werkmenschen, ze
hebben er op het kantoor indertijd nog een lijst van aan willen
leggen, dit heb ik ten zeerste bestreden, omdat ik van andere
zaken gehoord had dat dergelijke lijsten gevonden waren door
de Duitschers en de maatregelen natuurlijk niet uitbleven en
zodoende is dit ook niet gebeurd. “”

Berrevoets voegt hieraan toe,, dat ik de klacht van den Boon,
welke bij dit PV teruggaat, gelijk bij de verhoren van de
getuigen heb opgenomen. M.i. is er van politiek weinig sprake
en zeer zeker zullen de commanditaire vennooten daar niet
voor uitkomen. De directeur A. van Duijvendijk is door mij
nog niet gehoord kunnen worden, aangezien deze in Zeist
verblijft en het blijkbaar ook niet de bedoeling is om
binnenkort hierheen te komen. Ik moge u verzoeken dit PV
eventueel na inzage op te zenden aan de P.O.D. te Zeist voor
verhoor van A. van Duijvendijk.”
PV opgezonden naar P.O.D., getekend W.J.Berrevoets dd. 8
Augustus 1945.
=============================================
============================
Nr .: 65
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 6 Augustus 1945.
Verhoor van
Arie Kleinendorst
als verdachte
C. v.d. Laan
als getuige
__________________________________________________
_______________________
Chauffeurdiensten bij de Wehrmacht.
=============================================
============================
Op 23 Juli 1945 hoorde Berrevoets Arie Kleinendorst, geboren
27 September 1913 te Strijen, ongehuwd, van beroep chauffeur
en wonend Opperduit 53.
“” In het voorjaar van 1944 heb ik op het vliegveld Schiphol
voor de Duitsche weermacht gereden. Ik reed daar voor de
firma Brand, Borst en Muller, weermachtsaannemer te den
Haag. Ik ben er ongeveer 1 maand geweest. In 1943 heb ik ook
nog voor de Duitsche weermacht gereden en wel op Flakkee en
Rockanje, daar ben ik ongeveer 5 weken geweest en reed daar
voor de aannemers Elshout en Westerbrugge te den Haag. Op
Schiphol reed ik grond en keislag en op Flakkee en Rockanje
zand, steen en cement. Ik reed daar steeds met de vrachtauto
van en in opdracht van C. v.d.Laan, melkrijder te Lekkerkerk.
Op 2 Augustus 1945 hoorde Berrevoets Cornelis van der Laan,
geboren 18 Juni 1910, gehuwd, melkhandelaar en wonend
Kerkweg 175.
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“” Arie Kleinendorst is bij mij tijdens de Duitsche bezetting
ongeveer van 1940 tot Juni 1945 als chauffeur in dienst
geweest. In 1943 heeft hij als chauffeur bij de vrachtrijder
Huib Groenendijk te Rotterdam gereden. Deze Groenendijk
was, voorzoover ik weet, een uitvoerder van de
weermachtsaannemer Elshout. Hij was daar echter in dienst
van mij. Groenendijk had mij gevraagd hem gedurende een
week een auto met chauffeur ter beschikking te stellen om
steenen te vervoeren. Ik heb er nooit met hem over gepraat of
het weermacht was of niet. Van die eene week is het ongeveer
drie weken geworden. Ik heb dit hoofdzakelijk gedaan omdat
Groenendijk mij beloofd had dat wanneer ik hem eens een
week zou helpen, hij voor mij een paar alluminium melktanks
zou hebben. Deze had hij nog staan omdat hij zelf vroeger ook
melkrijder was geweest, maar ze nu niet meer gebruikte. Ik kon
ze goed gebruiken, dus heb ik dat aangenomen. In 1944 heeft
Kleinendorst nog voor de weermacht gereden op Schiphol, de
opzet was om mijn auto welke door de Duitschers gevorderd
zou worden, te redden. Hij is daar ongeveer drie weken
geweest. Ik persoonlijk heb nooit gereden voor de Duitschers,
als ik daar op uit was geweest met mijn auto’s had ik milionair
kunnen zijn. Wanneer zoo iets gebeurde ging het altijd met
medeweten van de Rijksverkeersinspectie, als die auto daar
b.v. een poosje geweest was, dan ging hij later weer melkrijden
desnoods onder een ander nummer, of ik liet hem onderduiken.
PV opgezonden naar P.O.D. Gouda. Ondertekend door
W.J.Berrevoets dd. 6 Augustus 1945.
=============================================
============================
Nr .: 66
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 6 Augustus 1945.
Verhoor van
Arie Cornelis Mudde
als verdachte
C. v.d. Laan
als getuige
__________________________________________________
_______________________
Chauffeurdiensten bij de Wehrmacht.
=============================================
============================
Op 5 Augustus1945 hoorde Berrevoets Arie Cornelis Mudde,
geboren 6 Maart 1919 te Lekkerkerk, gehuwd en van beroep
chauffeur, wonend Opperduit 450.
“Tijdens de Duitsche bezetting 1940-1945 ben ik als chauffeur
werkzaam geweest bij C.v.d.Laan, melkrijder te Lekkerkerk. In
1943 heb ik 1 dag voor de Duitschers gereden te Rockanje, met
de auto van C. v.d.Laan Naar ik hoorde was het hoofdzakelijk
omdat v.d.Laan zijn auto anders gevorderd zou worden. Voor
het gezicht zouden wij toen een dag of anderhalf gaan rijden, ik
was daar echter met één dag al klaar bij gebrek aan brandstof.
Als die auto daar maar even geweest was, was je weer een
tijdje van het vorderen af. In 1944 heb ik nog twee dagen
gereden bij de aannemers Brand, Borst en Muller in den Haag.
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Deze werkten ook voor de Duitsche weermacht. Dat ging ook
weer voor zoover ik weet om de wagens van vorderen te
vrijwaren. In Rockanje heb ik twee vrachten met steenen
gereden en in den Haag een beetje steenen en en grint. Voor de
rest heb ik steeds melk gereden voor v.d. Laan. “”

de middag liet ik mij dan even bij de Duitschers zien en reed
dan één of twee vrachtjes op een middag,. Het is b.v. ook wel
voorgekomen dat ik mij even liet zien en dan wat brandhout op
mijn wagen laadde voor mij persoonlijk en dan direct weer
naar Lekkerkerk reed.””

Cornelis van der Laan, geboren te Bergambacht op 18 Juni
1910, gehuwd, melkrijder en wonend Kerkweg 175:

Cornelis van der Laan, te Bergambacht geboren op 18 Juni
1910, melkhandelaar en wonend Kerkweg 175

“” Arie Cornelis Mudde is tijdens de Duitsche bezetting bij mij
als chauffeur werkzaam geweest. In 1943 heeft hij ongeveer
een dag of anderhalf voor de Duitschers gereden te Rockanje.
De hoofdzaak was om de auto’s van vorderen dooor de
Duitschers te redden. Als ze daar maar weer een dag gereden
hadden stonden ze daar weer ingeschreven en gingen ze verder
melk rijden voor de voedselvoorziening. Dit ging steeds met
toestemming van de Rijksverkeersinspectie. In 1944 heeft hij
een paar dagen voor de weermachtsaannemer Brand, Borst en
Muller te den Haag gereden. Het gebeurde daar, dat ze zich ‘s
morgens meldden bij de Duitschers en er dan tusschen uit
gingen en melk gingen rijden voor mij. Een
weermachtsvergunning heb ik nooit op de wagens gehad, die
kreeg je als je er veertien dagen reed, maar daar kregen mijn
wagens geen kans voor, want als het even duurde verkocht ik
ze liever of sloopte ze en liet ze onderduiken als dat ze
daarvoor bleven rijden.””
Voor zoover bekend heeft v.d. Laan uitsluitend melk voor de
voedselvoorziening gereden, mogelijk met een enkele
uitzondering indien hij er niet onderuit kon.
PV opgezonden naar P.O.D. Gouda. Getekend W.J.Berrevoets
dd. 6 Augustus 1945.
=============================================
============================
Nr .: 67
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 6 Augustus 1945.
Verhoor van
Bastiaan Speksnijder
als verdachte
C. v.d.Laan
als getuige
__________________________________________________
_______________________

“”Bastiaan Speksnijder is tijdens de Duitsche bezetting 19401945 bij mij als chauffeur werkzaam geweest. Hij heeft
indertijd, welk jaar kan ik mij niet meer zoo precies herinneren,
eens bij de weermachtsaannemer Brand, Borst en Muller te den
Haag gereden met een vrachtautomobiel van mij. Dit ging dan
hoofdzakelijk wanneer er weer een vordering van
vrachtautomobielen door de Duitschers op til was en in
overeenstemming met de Rijksverkeersinspectie om de auto’s
voor vorderdering te vrijwaren. en hem voor de
voedselvoorziening ( melk) in gebruik te kunnen houden. Als
die wagen dan weer voor de vordering moest komen toonde ik
een briefje dat hij al voor de Duitschers in dienst was, zoodra
dat weer even geluwd was reed hij direct weer in de
melkvoorziening. Een weermachtsvergunning heb ik nooit
gehad.””

Chauffeurdiensten bij de Wehrmacht.
=============================================
============================
Op 6 Augustus 1945 hoorde Berrevoets: Bastiaan Speksnijder,
geboren 11 Maart 1918 te Rotterdam, gehuwd en van beroep
chauffeur, wonend Opperduit 490.
“” Tijdens de Duitsche bezetting 1940-1945 ben ik steeds als
chauffeur werkzaam geweest in de melkvoorziening bij
C.v.Laan, melkrijder te Lekkerkerk. Vermoedelijk in 1942 heb
ik eens een paar keer een halve dag voor de Duitsche
weermacht gereden te den Haag, voor de weermachtsaannemer
Brand, Borst en Muller. Dit stond dan in verband met het
vorderen van vrachtauto’s door de Duitschers. Ik ging ‘s
morgens eerst melkrijden en moest dan lossen in den Haag. Na

Berrevoets: het is mij niet bekend dat v.d.Laan zijn auto’s voor
meer weermachtswerk liet gebruiken; op allerlei manieren
trachtte er onder uit te komen en deze auto’s zooveel mogelijk
voor de voedselvoorziening in dienst te stellen.
PV. opgezonden naar P.O.D. Gouda, getekend W.J.Berrevoets
dd. 6 Augustus 1945.
=============================================
============================
Nr .: 68
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 13 Augustus 1945.
Verhoor van
Dina Hendrika Bouman als verdachte
Fop Pieter Nobel
als getuige
Aatje Neeltje den Oudsten
idem
Klaas Luijten
idem
Cornelis Alblas
idem
__________________________________________________
_______________________
Plegen van verraad ttv. de Duitsche bezetting.
=============================================
============================
N.a.v. een binnengekomen mondelinge klacht hoorde
Berrevoets op 11 Augustus 1945 : Dina Hendrika Bouman,
geboren 20 Juli 1901 te Wijk bij Duurstede, gehuwd en
wonend Kerkweg 91.
“”De kolen die hier, ik meen in Januari 1945, door enkele
landwachters zijn binnengebracht, heb ik geruild voor wat
tabak, welke wij zelf geteeld hadden. Deze kolen waren dan
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afkomstig van de groote partij die bij garage Nobel aan de
Kerkweg in beslag genomen zijn. Toen ik zag dat dat
gebeurde, ben ik er heen gestapt en heb toen aan een der
landwachters gevraagd of ze ook brandstof wilden ruilen voor
tabak. Een andere landwachter heeft toen wat turfcokes bij mij
gebracht. Iedere keer dat deze landwachters daarna op
Lekkerkerk kwamen, kwamen ze steeds bij mij om te vragen of
ik nog tabak had. Ik was het al spoedig zat dat die lui iedere
keer aan mijn deur kwamen, want ik zat ook nog met een zoon
in huis die in de leeftijd viel om in Duitschalnd te gaan werken,
zoodat ik deze steeds weg moest bergen als die lui kwamen.
Een gewoon gesprek heb ik nooit met de landwachters
gevoerd, wel hebben ze mij een keer gevraagd of ik verborgen
auto’s wist te zitten. Hierop heb ik geantwoord dat ik dat niet
wist, want dat ik zelf geen auto had en ze ook niet wist te zitten
van een ander. Ik wist wel dat voor de inval bij garage Nobel
kwam, dat er kolen zaten, maar dat er zoo’n grote partij zat
wist ik niet. Ik heb het één keer meegemaakt dat ik aan Nobel
vroeg of ik de kolen uit de asch mocht zoeken, wat uit de
generatoren van de auto’s was gekomen. Dit mocht ik niet
want die waren voor zijn knechts. Een tijdje later werd de heele
hoop met asch, waar de kolen nog tusschen zaten, gebruikt
voor verharding rond het pakhuis van de firma Broere terwijl,
wat dan later bleek, zijn loodsen vol had zitten met brandstof.
Maar voor een werkman kon er geen kooltje af. Omdat de
landwachters er verschillende keeren over gereden hebben om
de brandstof bij Nobel weg te halen, heb ik ook daarna, als ze
dan weer om een vracht kwamen, met de landwachters kolen
geruild tegen tabak, omdat ik anders in de kou zat en toch mijn
eten moest koken. Ik heb ze nooit gezegd waar auto’s verstopt
waren, want dat wist ik niet. “”

gelegen. Dit was juffrouw van Zanten bekend, want hun
droogden daar tabak in. Precies voor het raam waar wij altijd
de kolen door haalden voor de ziekendienst werd een
vrachtauto neergezet. Het pakhuis werd ook meteen afgezet.
Doordat de deur van dat pakhuis open stond hadden zij vrije
toegang en later hebben zij de anthraciet door het bewuste
raam geladen op één der vrachtauto’s. Duidelijk merkbaar was
er contact tusschen de Duitschers, de landwachters en juffrouw
van Zanten. Iedere keer dat ze daarna nog een vracht kwamen
halen , dat is toen nog ongeveer vijf of zes keer gebeurd, kwam
juffrouw van Zanten een praatje maken met de landwachters en
ook kwam het voor, dat ze bij juffrouw van Zanten aan gingen
voor dat ze bij mij kwamen. Ook iedere keer kreeg ze
brandstof van de militairen wanneer ze een vrachtwagen
kwamen halen. De eerste dag dat ze hier kwamen, heeft de
betrokken Duitsche officier mij gewaarschuwd dat wanneer ik
er iets uit durfde te dragen, hij dat binnen een uur zou weten,
want dat hij precies van de situatie op de hoogte werd
gehouden door één van mijn buren. Toen ze weggingen bleven
er drie man achter voor bewaking, omdat ze ‘s middags de rest
zouden komen halen, daar zagen ze geen kans toe en daarom
hebben ze toen de sleutel meegenomen. De Duitschers en
landwachters kwamen persoonlijk bij haar in huis, dit heb ik
meerdere malen gezien. één keer was het dat de betrokken
officier met haar meeliep en dat er een paar anderen met
brandstof achter haar aangingen en met haar naar binnen
gingen. Er was duidelijk conctact tusschen haar en de
Duitschers. “”

Fop Pieter Nobel, geboren 29 September 1907 te Krimpen
a.d.Lek, garagehouder, gehuwd en wonend Kerkweg 98.

“”In het laatst van de Duitsche bezetting, ik meen ongeveer
Januari 1945, kwamen hier op een keer 18 Duitsche militairen
en landwachters. Ze reden het erf op precies naar de loodsen,
waar mijn man de generatorbrandstof opgeslagen had. Een
paar dagen later, toen de betreffende landwachters en Duitsche
militairen weer een vrachtje kwamen halen, kwam juffrouw
van Zanten die schuin tegenover ons woont, het erf op en
maakte een praatje met één der landwachters. Ze heeft toen
ongeveer een minuut of tien met die landwachter staan praten.
Ik heb nog getracht om te verstaan wat er gezegd werd, dit was
mij echter onmogelijk, aangezien wij boven de garage wonen.
Na verloop van 10 minuten kwam er een andere landwachter
met twee zakken turfcokes, juffrouw van Zanten liep toen met
de landwachter waarmee ze had staan praten naar haar woning
en de andere er achter aan met de twee zakken turfcokes. Bij
de deur van haar woning gekomen te zijn ging de landwachter
die de turfcokes droeg, na deze in de gang van haar woning te
hebben gezet, terug en de eerste ging met haar naar binnen.
Een paar dagen later kwam weer een van die wagens met
landwachters, die één waar ze de eerste keer een gesprek mee
had gevoerd, was er ook weer bij. Ze stopten eerst bij haar en
die eene landwachter ging achterom bij haar naar binnen. Na
een minuut of zeven bij haar binnen te zijn geweest kwam hij
terug en gingen ze met de auto naar het dorp. In de loop van de

“”Direct na de Duitsche inval op 10 mei 1940 trokken er op
een nacht Duitsche militairen door het dorp. Een
overbuurvrouw van mij, juffrouw van Zanten ( dit is de echte
naam van de echtgenoot van Dina Hendrika Bouman, welke als
verdachte is gehoord) riep toen voor mij duidelijk hoorbaar “
Hoera “. Van die tijd af heb ze niet vertrouwd. Half Januari
1945 kwam hier een autoo met aardappelen van Stolwijk, een
zekere van Dam. Daarmee heb ik 3 mud aardappelen geruild
voor drie zakken turfcokes, wat ik in één van mijn loodsen
opgeslagen had. Deze aardappelen zijn vanaf de auto zoo naar
mijn personeel gegaan.Het gebeurde midden op de dag en zoo
doende kon iedereen het zien. Ik zag ook dat juffrouw van
Zanten de zaak af stond te kijken. Enkele dagen daarna kreeg
ik een overval van 18 Duitschers en landwachters onder leiding
van een Duitsch officier. Het eerste wat deze officier tegen mij
zei was : ‘ zwart-handelaar ‘. Ik had n.l. , zoo hij vertelde,
brandstoffen geruild voor aardappelen. Ze hebben hier toen
alles afgezocht en al spoedig hadden ze de voorraad te pakken,
want er zat nog ongeveer 30 ton turfcokes en 100 h.l.
anthraciet. Deze anthraciet was opgeslagen in een pakhuis van
de firma Broere, welk pakhuis ten zuiden van mijn garage is

Aaltje Neeltje den Oudsten, geboren 1 Mei 1905 te
Lekkerkerk, zonder beroep, wonend Kerkweg 98.
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dag hoorde je dan, dat ze weer bij menschen waren waar auto’s
verborgen zaten. Ze kwamen ze dan in de regel later pas halen.
Als ze dan de zaak op het dorp afgewerkt hadden kwamen ze
hier een vracht brandstof laden en reden terug bij juffrouw van
Zanten aan waar enkele zakken brandstof geloscht werden. Ik
heb meerdere malen gezien dat er brandstof geloscht werd wat
hier vandaan gehaald was. Ik heb ook gezien
dat toen de ze de eerste keer kwamen, dat ze de auto precies
voor het raam van het pakhuis van de firma Broere neerzetten,
waar mijn man de brandstof voor de ziekendienst altijd
doorhaalde. “”
Klaas Luijten, geboren 30 September 1910 te Krimpen a.d.Lek,
gehuwd, van beroep auto-monteur en wonend Julianastraat 83.
“”In januai 1945 kwamen er drie Duitsche auto’s met Duitsche
militairen en landwachters op het erf van garage Nobel te
Lekkerkerk. Ze reden precies naar de plaatsen waar de
generatorbrandstof opgeslagen was. Zoo ook precies voor het
raam van het pakhuis van de firma Broere, hetwelk is gelegen
ten zuiden naast gagage Nobel en door welk raam wij altijd de
brandstof voor de ziekenwagen haalden. Een dag later toen de
Duitschers weer een wagen brandstof kwamen halen en er een
auto van de Duitschers op het erf stond, terwijl de
landwachters het dorp op waren, kwam juffrouw van Zanten,
die hier schuin tegenover woont naar mij toe en vroeg waar de
landwachters waren. Ik antwoordde hierop dat ze hier niet
waren. Juffrouw van Zanten is daarop naar huis gegaan.
Terwijl wij hier de auto voor de landwachters moesten laden,
waren de landwachters op het dorp. Toen ze terug kwamen zijn
ze rond gereden en hebben ze bij juffrouw van Zanten
brandstof geloscht. Ik meen dat het de eerste dag was dat ze
hier waren dat juffrouw van Zanten een gesprek met één van
de landwachters voerde. Ik hoorde toen dat ze om brandstof bij
een van die lui vroeg en zeide daarbij : ‘ jullie zijn toch voor de
arbeiders ‘. Ik zag dat de landwachter waarmee ze stond te
praten een andere landwachter waarschuwde en deze orders gaf
om een paar zakken turfcokes te halen. De landwachter
waarmee juffrouw van Zanten stond te praten ging met haar
mee in haar woning, de landwachter die de kolen droeg heeft
deze bij haar neergezet en is spoedig terug gekomen. Ik heb
verschillende keeren gezien dat er kolen bij haar gebracht
werden wanneer die hier weggehaald waren door de Duitschers
en de landwacht. Een keer hebben ze kolen bij haar geloscht
toen deze gehaald waren bij de gebroeders Deelen in
Opperduit. Toen werden er tien doozen anthraciet afgezet. Ik
heb altijd de stellige indruk gehad dat juffrouw van Zanten de
zaak verraadde over hetgeen hier gebeurd is, ik bedoel hiermee
dan het weghalen van de generatorbrandstof. Doordat die lui
steeds bij haar kwamen leefde ik in de vaste overtuiging dat
juffrouw van Zanten verschillende zaken aanbracht, ook het
weghalen van diverse auto’s. “”
Cornelis Alblas, geboren 7 Januari 1912 te Krimpen a.d.Lek,
gehuwd, van beroep caéhouder,wonend Kerkweg 117.
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“” In Januari 1945, toen bij garage Nobel aan de Kerkweg,
generatorbrandstof is weggehaald, kwam juffrouw van Zanten
eveneens wonende aan de Kerkweg alhier, bij mij in het café
en zei tegen mij, dat de landwachters die om de kolen geweest
waren bij garage Nobel, aan haar gevraagd hadden of ze ook
verborgen auto’s wist te zitten en als ze dat zou zeggen ze in
het bezit gesteld zou worden van kolen. Ze zei dat ze daar wel
voor uit zou kijken, want dat ze geen verrader wilde zijn. Ik
heb nooit gezien dat er kolen bij haar geloscht zijn, wel heb ik
dit hooren vertellen.
PV verzonden naar P.O.D. Gouda. getekend door
W.J.Berrevoets dd. 13 Augustus 1945.
=============================================
============================
Nr .: 69
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 13 Augustus 1945.
Verhoor van
Elizabeth de Groot
als verdachte
__________________________________________________
_______________________
Lid Nat. Soc. Vrouwen Organisatie.
=============================================
============================
Op 13 Augustus 1945 hoorde Berrevoets : Elizabeth de Groot,
geboren 16 Maart 1904 te Krimpen a.d.IJssel, gehuwd, zonder
beroep, wonend Burg.. Roosstr. 4.
“” In welk jaar ik lid van de Nat. Soc. Vrouwen Organiatie,
groep Lekkerkerk ben geworden weet ik niet. Ik ben zeer
slecht van geheugen en lijdt aan toevallen. Het komt de laatste
dagen voor van drie op een dag. Ik 1944 was ik lid, dat
herinner ik mij nog wel en heb de contributie betaald tot en met
September 1944. Daarna zijn ze er nooit meer om geweest. Een
rang of functie heb ik nooit bekleed bij de NSVO. Ik kan u nog
verschillende personen noemen die ook lid waren van de
NSVO, groep Lekkerkerk.
G.v.d.Graaf, A.Bouter Slingerland, A.Bouter, L. Borsje
Schenk, W. Hoogenboezem van Dijk, C. Hoogenboezem, J.
Smit Verboom, M. Hoogenboezem Versluis, A. de Groot
Stam, M. v.d. Graaf. Ik ben lid van de NSVO geworden voor
de gezelligheid, wij hadden steeds avondjes thuis bij elkaar en
hadden dan een breikransje. Lijntje Borsje Schenk was de
leidster van de groep NSVO te Lekkerkerk.
Berrevoets: verdachte lijdt inderdaad aan toevallen. PV.
opgezonden aan de P.O.D. te Gouda, ondertekend door
W.J.Berrevoets dd. 13 Augustus 1945.
=============================================
============================
Nr .: 70
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 13 Augustus 1945.
Verhoor van
Teuna van Erk
als verdachte
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__________________________________________________
_______________________
Lid Nat. Soc. Vrouwen Organisatie.
=============================================
============================
Op 13 Augustus 1945 hoorde Berrevoets : Teuna van Erk,
geboren 3 April 1893, zonder beroep, weduwe en wonend
Opperduit 56.
“” Vermoedelijk eind 1943 ben ik lid geworden van de NSVO,
groep Lekkerkerk en heb contributie betaald tot en met
September 1944. Een rang of functie heb ik nooit bekleed bij
de NSVO. Ik heb alleen contributie betaald om dat ze om geld
verlegen waren voor arme menschen. Op bijeenkomsten van de
groep die van tijd tot tijd gehouden werden ben ik nooit
geweest. Er werd op die avonden voor zoover ik weet kleeding
gemaakt en versteld voor arme menschen uit de gemeente. Wie
er nog meer lid waren weet ik niet. Geetruida van der Graaf
kwam van tijd tot tijd contributie bij mij halen. “”
Berrevoets voegde als bewijsstuk een contributieboekje t.n.v.
verdachte bij het PV. Ook voegt Berrevoets er aan toe dat de
weduwe Boesberg als zeer fanatiek bekend staat.
PV opgezonden naar P.O.D. Gouda, getekend door Berrevoets
dd. 16 Augustus 1945.
=============================================
============================
Nr .: 71
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 13 Augustus 1945.
Verhoor van
Maria Paulina Versluis
als
verdachte
___________________________________________
______________________________

Lid Nat. Soc. Vrouwen Organisatie.
=============================================
============================
Op 13 Augustus hoorde Berrevoets Maria Paulina Versluis,
geboren 27 September 1901 te Ammerstol, gehuwd zonder
beroep, wonend Tiendweg W 20.
“” In het laatst van 1941 ben ik lid geworden van de NSVO,
groep Lekkerkerk. Ik heb daaraan contributie betaald tot en
met September 1944, daarna zijn ze er niet meer om geweest.
Ik kan u nog de volgende leden van de NSVO, groep
Lekkerkerk noemen. G.v.dGraaf, C. Hoogenboezem, A.Bouter,
S. Hoogenboezem, A.Bouter Slingerland, J. Smit Verboom, N.
Roest van der Wouden, L. Borsje Schenk, W. Hoogenboezem
van Dijk, Annie Bouter, E. de Groot, deze was volgens mij al
lid toen ik het werd, A. de Groot Stam, weduwe Boesberg,
L.v.d.Wouden van Dam, M. v.d. Graaf, W.W. Kort Ruijs,
G.H. Vos Maas, L. Breedveld de Pater, M. Hoogenboezem
Ten Stroete.
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Wij hadden dan avondjes onder elkaar en wat er dan op die
avondjes gebreid werd, werd verdeeld onder de arme
menschen. Ik persoonlijk ben weinig op de avonden geweest.
Rang of functie heb ik nooit bekleed bij de NSVO. Omdat mijn
man graag wilde dat ik lid werd ben ik het geworden,
persoonlijk had ik er weinig idee in. Op de avond van Melchert
Schuurman in 1941 ben ik geweest.””
Als bewijsstuk overlegt Berrevoets een contributieboekje t.n.v.
verdachte.
PV opgezonden naar P.O.D. Gouda, ondertekend door
W.J.Berrevoets dd. 13 Augustus 1945.
=============================================
============================
Nr .: 72
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 15 Augustus 1945.
Verhoor van
Martina van der Graaf
als
verdachte
__________________________________________________
_______________________
Lid Nat. Soc. Vrouwen Organisatie.
=============================================
============================
Op 14 Augustus 1945 hoorde Berrevoets : Martina van der
Graaf, geboren 2 April 1914 te Lekkerkerk, zonder beroep,
ongehuwd en wonend Opperduit 324.
“”Bij mijn weten ben ik nooit lid geweest van de Nat. Soc.
Vrouwen Organisatie, groep Lekkerkerk. Voorzoover ik weet
heb ik nooit contributie betaald. Bijeenkomsten heb ik nooit
bijgewoond. Ik ben altijd op de boerderij opgegroeid en heb
mij nooit met politiek bemoeid. Mijn zuster Geertrui van der
Graaf inde de contributie wel voor de NSVO, bij mij is ze
daarvoor nooit geweest. Dat mijn naam voorkomt op de
inningsstaten en dat er van mij een contributieboekje is zie ik
nu u mij dat toont. Voor zover ik weet ben ik nooit lid geweest
en heb mij daar persoonlijk nooit voor opgegegeven. N. Roest
v.d. Wouden is er een keer voor rond geweest, ik heb toen
gezegd dat ik mij daar niet mee bemoeide. Een
lidmaatschapskaart heb ik nooit gehad. Wie er verder lid van
de NSVO groep Lekkerkerk was, weet ik niet. “”
Maria Paulina Versluis, geboren 27 September 1901 te
Ammerstol verklaarde:
“” Voor zoover ik weet is Martina van der Graaf, wonende
Opperduit 324 te Lekkerkerk lid geweest van de NSVO groep
Lekkerkerk.””
Elizabeth de Groot, geboren 16 Maart 1904 te Krimpen
a.d.IJssel verklaarde:
“” Bij mijn weten is Martina van der Graaf, wonende
Opperduit 324, lid geweest van de NSVO groep Lekkerkerk.”
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Als bewijsstuk overlegde Berrevoets een contributieboekje
over het jaar 1944 van de NSVO.
PV opgezonden naar P.O.D. Gouda, getekend W.J.Berrevoets
dd. 15 Augustus 1945.
=============================================
============================
Nr .: 73
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 15 Augustus 1945.
Verhoor van
Arrigje Stam
als verdachte
__________________________________________________
_______________________
Lid Nat. Soc. Vrouwen Organisatie.
=============================================
============================
Op 14 Augustus 1945 hoorde Berrevoets Arrigje Stam,
geboren 27 October 1882 te Nieuw Lekkerland, gehuwd,
wonend Korte Achterweg 26.
“”In Januari 1944 ben ik lid geworden van de NSVO groep
Lekkerkerk. Ik ben daarvan lid geworden voor de gezelligheid
en kwam zoo nu en dan maar eens op de bijeenkomsten, alleen
als deze eens dichtbij gehouden werden. Toen de oorlog
afgeloopen was heb ik alles wat ik van de NSVO had in de
kachel gestopt en verbrand, zoo ook mij lidmaatschapskaart.
Wekelijksch werden er bijeenkomsten gehouden, daar werd
dan gebreid voor arme menschen uit de gemeente. Ik heb
contributie betaald tot en met Augustus 1944. Als leidster trad
op Lijntje Schenk. Martina van der Graaf kwam nooit op de
bijeenkomsten, ze heeft er wel eens iets voor gemaakt en was
wel lid. E. de Groot, L. v.d. Wouden van Dam, J. Smit
Verboom, weduwe Boesberg, L. Breedveld de Pater, M.
Hoogenboezem ten Stroete, W. Hoogenboezem van Dijk, M.
Kort Ruijs, A. Bouter Slingerland, Annigje Bouter, Annie
Bouter en J. v.d. Waal Stolk waren ook lid van de NSVO te
Lekkerkerk. Uit Nationaal Socialistisch standpunt ben ik geen
lid geworden.””
Berrevoets voegt er aan toe dat verdachte altijd erg
propagandistisch met de Winterhulp op stap ging.
PV opgezonden naar P.O.D. Gouda, getekend W.J.Berrevoets
dd. 15 Augustus 1945.
=============================================
============================
Nr .: 74
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 15 Augustus 1945.
Verhoor van
Lijntje van Dam
als verdachte
__________________________________________________
_______________________
Lid Nat. Soc. Vrouwen Organisatie.
=============================================
============================

52

Op 14 Augustus 1945 hoorde Berrevoets: Lijntje van Dam,
geboren 22 Mei 1914 te Lekkerkerk, zonder beroep en wonend
Tiendweg W 10.
“”In 1942 ben ik lid geworden van de NSVO groep Lekkerkerk
omdat ze het mij gevraagd hadden. Oorspronkelijk voelde ik er
zeer weinig voor en heb mij dan ook toen ik een maand lid was
als lid schriftelijk bedankt. Ook heb ik toen mijn
lidmaatschapskaart opgestuurd naar N. Roest van der Wouden
aan de Wetering. Ongeveer een half jar later kwamen ze weer
om contributie en dat heb ik dan toen ook maar weer betaald,
maar daaruit bleek dat ze me niet als lid hadden afgevoerd. Iets
anders kon ik van N. Roest van der Wouden niet verwachten,
zij heeft mij er ook toe overgehaald, zij was een echte
fanatiekeling, evenals haar dochter Martijntje Roest die al in
het kamp in Gouda zit. Ik wou dat ik ze nu eens zag, dan
schold ik haar de huid vol, ze was veel erger als haar man,
Henk Roest, die ook in Gouda in het kamp is. Je kon er niet
komen of ze zat over de beweging te praten en ik ben er
vroeger dienstbode geweest, dus onwillekeurig kwam ik nog
wel eens met haar in aanraking. Ik mag tenminste lijden dat zij
en haar dochter heel wat zwaarder gestraft worden als een
ander. Contributie heb ik betaald tot en met September 1944.
Als lid van de NSVO kan ik u nog noemen: L. Borsje Schenk,
L. Breedveld de Pater, A. de Groot, N. Roest v.d. Wouden, J.
P. Smit Verboom, E. Borsje de Groot, G. v.d.Graaf, Annie en
Aagje Bouter, A. Bouter Slingerland, J. v.d.Waal Stolk,. Wie
er leidster was weet ik niet precies.
Berrevoets had de indruk dat verdachte inderdaad op slinkse
wijze ertoe werd overgehaald lid te worden. Hij kreeg geen
klachten van deze verdachte.
PV opgezonden naar P.O.D. Gouda, getekend W.J.Berrevoets
dd. 15 Augustus 1945.
=============================================
============================
Nr .: 75
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 20 Augustus 1945.
Verhoor van
Cornelis Breedveld
als verdachte
__________________________________________________
_______________________
Lid NSB.
Lid WA
Lid Org. Todt en Speer
Dragen van een vuurwapen in Duitse dienst.
=============================================
============================
Op 18 Augustus 1945 hoorde Berrevoets: Cornelis Breedveld,
geboren 13 Augustus 1910, gehuwd, wonend Kerkweg 127,
thans gedetineerd in het kamp te Gouda na overgebracht te zijn
voor verhoor vanuit kamp Geldrop.
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“”In Mei 1936 ben ik lid geworden van de NSB in Nederland
en heb als zoodanig nooit bedankt. Ik voor mij was op en top
nationaal socialist. In de zomer van 1940 ben ik een paar
maanden bij de WA te Rotterdam geweest, ik heb toen het
uniform daarvan gedragen, wapens kregen wij toen nog niet.
Pro Duitsch ben ik tot de capitulatie van Duitschland gebleven.
Zooals ik u verklaarde ben ik een paar maanden bj de WA in
Rotterdam geweest, ik heb toen alleen een opleiding genoten,
dienst als zoodanig heb ik niet gedaan. De begrafenis van Peter
Ton op Eijk en Duin heb ik als W.A.-man meegemaakt. De
brief die u mij toont over het artikel “ NAKLANK “ stond
indertijd in de Schoonhovensche Courant, maar dat was bij
mijn weten al voor de oorlog in 1940. Of ik dat briefje nog
opgezonden heb naar de redactie weet ik niet. Het briefje aan
de Leider van de NSB Mussert heb ik in Mei 1942 geschreven
in verband met diens verjaardag. In Mei 1941 ben ik vrijwillig
als chauffeur voor de Duitsche weermacht gaan rijden op een
vrachtauto en ben toen naar Duitschland vertrokken. Ik heb
daar materiaal gereden voor bunkerbouw en puin gereden wat
door vliegeraanvallen was veroorzaakt. Ik was toen bij Baustab
Speer. Het beviel mij toen niet zoo erg best ondanks dat ik er
toch vrijwillig heen gegaan was. In Januari 1942 heb ik met
veel moeite ontslag gekregen en ben toen naar Rotterdam terug
gegaan. In Februari 1942 ben ik door mij vrijwillig te melden
op de arbeidsbeurs te Rotterdam naar de Organisation Todt
gegaan in Rusland. Ik was werkzaam bij mijn zwagers in
Rotterdam, maar heb noodgedwongen iets anders gezocht
omdat ik mij niet kon vereenigen met de zwarte handel die hun
pleegden. Hiermee wil ik niet trachten mij te verschooonen,
want in ieder geval ben ik vrijwillig gegaan en ik was wel
enigszins idealist. In Rusland heb ik chauffeurdiensten verricht
voor de OT en reed dan materialen voor bruggen en
straatbouw. Ik droeg een OT uniform maar geen wapens. Ik
ben daar iets meer dan twee jaar geweest, maar op het laatst
werd het een terugtocht. In de zomer van 1944 ben ik in
Krakau terecht gekomen, in een z.g. opvangslager. Daar werd
alles opnieuw georganiseerd en daar heb ik voor het eerst een
wapen gekegen en heb daarmede op wacht gestaan. Todt was
toen dood en werden wij weer automatisch Organiatie Speer.
Er werd ons toen wij dat geweer kregen niet gevraagd of wij
liever een schop of een geweer hadden, wij moesten een
geweer aannemen, maar ik heb er nooit mee geschoten of
gericht op iemand wat voor mij een vijand kon zijn. Op 5
Augustus 1944 werden wij allemaal een Ford automobiel
toegewezen en zijn toen aangewezen om chauffeurdiensten te
verichten bij een Pantserdivisie, maar in Organisatie
Speerverband, dus niet dat wij als militair ingedeeld waren bij
die Pantserdivisie. Wij reden daar bezine en munitie, ook wel
levensmiddelen voor de Pantserdivisie en dat is tot het einde
zoo gebleven. Krijgsgevangene ben ik betrekkelijk niet
geweest, wel heb ik mijn tijd af moeten wachten in een kamp
tot ik gerepatrieerd kon worden. In Frankrijk ben ik gevangen
genomen en ben vandaar naar Eindhoven getransporteerd, van
Eindhoven naar het kamp te Geldrop en van Geldrop naar
Gouda. “”
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Berrevoets voegde aan het PV toe: stukken m.b.t. de
repatriering, een enveloppe met geld e.a. stukken welke in zijn
huis werden gevonden. Breedveld stond in de gemeente
bekend als een fanatieke NSB-er.
PV opgezonden naar P.O.D. Gouda, getekend Berrevoets dd.
20 Augustus 1945.
=============================================
============================
Nr .: 76
bijna onleesbaar !!
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 20 Augustus 1945.
Verhoor van
Maarten Bak
als verdachte
Betreft: Lid NSB.
SS- frontarbeider.
=============================================
============================
Op 18 Augustus 1945 hoorde Berrevoets: Maarten Bak,
geboren 8 September 1918 te Berkenwoude, ongehuwd,
wonend Voorstraat 118.
“” Ik ben schipper van mijn beroep en heb ook voor de oorlog
op Duitschland, Frankrijk en België gevaren. Ik wist niet dat ik
lid was van de NSB. In 1936 heb ik mij eens opgegeven bij een
schippersvereeniging, maar heb mij daar nooit meer mee
bemoeid. In ben in 1938 nog eens een keer het Gebouw ‘
Amicitia’ te Lekkerkerk uitgezet, waar Mussert sprak en ik
Heil Moskou riep. Nu u mij de kartotheekkaart toont zal ik wel
lid geweest zijn van de NSB, vermoedelijk is dat uit de
genoemde schippersvereeniging voortgekomen, contributie heb
ik nooit betaald. In 1941 heb ik mij gemeld op de arbeidsbeurs
in Rotterdam, het was mijn bedoeling om weer schipper te
worden, maar daar was geen werk voor mij. Ik ben toen naar
Dumslager ( Ruhrgebied) gegaan als grondwerker. Daar ben ik
heel kort geweest en ben vandaar naar Bremen gegaan en ben
chauffeur geworden op een bierbrouwerij, daar ben ik gebleven
tot 10 September 1944. In Bremen werden toen alle wagens
gevorderd en werden wij eveneens gevorderd voor catastropheinzet. Wij moesten toen alle wagens die gevorderd waren naar
het westfront bengen en wel te Horst bij Venlo, vandaar
moesten wij verder richting Eindhoven. Dit heb ik geweigerd
en ben ‘s avonds in het donker weggeloopen. Ik ben toen
ondergedoken bij boer Driesen op het kasteel te Horst. Daar
ben ik ongeveer vier weken geweest, tot op een keer dat wij
een schuilkelder aan het maken waren, de Grüne Polizei kwam.
Deze hebben mij toen alle papieren afgenomen die ik nog had
en welke uitwezen dat ik als civiel chauffeur ingezet was. De
Grüne hebben mij toen via Venlo naar Oldenburg
getransporteerd. Daar ben ik in een arbeidstuchthuis geplaatst
omdat ik voortvluchtihg was. Na twee weken hebben ze mij
een verhoor afgenomen. Ik heb toen gezegd dat ik het met de
Duitschers eens was en toevallig had ik een foto bij me van een
Duitsche soldaat waar ik mee gevaren had. Dat is mijn redding
geweest, ze verzochten mij toen chauffeur te worden bij een

Verhoren inzake bijzondere rechtspleging door wachtmeester W.J. Berrevoets, mei 1945 – maart 1946 (nrs. 1-199)

54

onderdeel van de Waffen SS Tros. Ik ben toen chauffeur
geworden voor de Nachshub, maar heb geweigerd om wapens
te dragen en heb ook geen onderricht gehad van de SS. Dit was
in Januari 1945. Ik was toen z.g. SS frontarbeider, maar deed
dienst als chauffeur. Ik heb een uniform gedragen zonder
initialen. Ik moest daar wel bij omdat ik gevangen was en
onder toezicht stond van de SS politie. Wanneer wij ons niet
goed gedroegen werden wij weer opgegrepen en moesten wij
weer het kamp in. Ik ben toen chauffeur gebleven tot de
capitulatie. In Oostenrijk hebben wij ons overgegeven aan de
Russen. De Russen hebben ons toen overgegeven aan de
Engelschen. Vandaar ben ik gerepatrieerd via Frankrijk naar
Eindhoven.Van Eindhoven ben ik via Geldrop naar Gouda
getransporteerd. Pro Duitsch ben ik nooit geeest, met politiek
heb ik mij nooit opgehouden. Bedankt als lid van de NSB heb
ik nooit omdat ik niet wist dat ik lid was. Ik was toen ik dan lid
geworden zou zijn zestien jaar en zat toen op de vaart.””
Berrevoets: “het is niet bekend of verdachte na 1 Februari 1941
aangesloten en betalend lid is geweest van de NSB. De
kartotheekkaart waaruit blijkt dat verdachte op 28-9-1936 als
voorlopig lid van de NSB is toegelaten, wordt bijgevoegd.”

zoodanig verplicht toe voelde. Ik heb een enkele keer
vergaderingen van de NSB bijgewoond,, ook ben ik een keer
een zangavond van de NSB in hotel ‘ de Groote Boer’ te
Lekkerkerk bijgewoond, welke zangavond gegeven werd onder
leiding van de NSB zangleider Melchert Schuurman uit
Alkmaar. Pro Duitsch ben ik nooit geweest, ik ben lid van de
NSB geworden omdat ons voorgehouden werd dat het er voor
de arbeidende klasse beter op zou worden. Op 19 April 1945
ben ik te Bellingwolde door de Binnenlandsche Strijdkrachten
aldaar gearresteerd en ondergebracht in een boerderij van C.
van der Veen te Vriescheloo, gemeente Bellingwolde. Op 22
Augustus 1945 zijn wij vandaar met nog enkele anderen op
transport gesteld naar Gouda. Aldaar bij de P.O.D.
aangekomen zijnde ben ik even gehoord en ben ik daaarna vrij
gekomen en naar huis gegaan. Ik moest mij bij aankomst in
Lekkerkerk melden op het politiebureau, ik heb dit dan ook
gedaan bij mijn aankomst. Mijn man Bertus Bouter was bij de
landwacht en naar mij is medegedeeld verblijft hij thans in de
strafgevangenis te Scheveningen. Ik heb nog twee kinderen,
een jongen van 13 jaar en een meisje van zes jaar,
vermoedelijk mocht ik daarom naar huis.””

PV opgezonden naar P.O.D. Gouda, getekend Berrevoets dd.
20 Augustus 1945.
=============================================
============================
Nr .: 77
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 26 Augustus 1945.
Verhoor van
Arina Slingerland
als verdachte
__________________________________________________
_______________________

Berrevoets voegde bij het PV een kaart uit de kartotheek, een
boekje, waarin de regels betreffende de NSB en een
contributieboekje van de NSVO. Verdachte blijft tot nader
order op vrije voeten in de gemeente Lekkerkerk.
PV opgezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend door
W.J.Berrvoets dd. 26 Augustus 1945.
=============================================
============================
Nr .: 78
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 30 Augustus 1945.
Verhoor van
Aagje Johanna Bouter
als verdachte
__________________________________________________
_______________________

Lid NSB
Lid NSVO.
=============================================
============================
Op 26 Augustus 1945 hoorde Berrevoets Arina Slingerland,
geboren 15 Februari 1898 te Lekkerkerk, gehuwd, zonder
beroep, wonend Schuwacht 186.
“”In Maart of April 1941 ben ik lid geworden van de NSB,
groep Lekkerkerk. In September 1944 ben ik vanuit
Lekkerkerk gevlucht naar Duitschland, mijn man vond het
beter dat wij hier niet bleven. Het was de bedoeling dat wij
naar Westerbork zouden gaan en van die tijd af heb ik geen
contributie meer betaald voor de NSB, voor die tijd wel. In
1938 of 1939 ben ik lid geworden van de NSVO, groep
Lekkerkerk. Bedankt als lid van deze beide partijen heb ik
nooit. Aan de NSVO heb ik contributie betaald tot en met Juli
1944. Dat mijn buurjongen Jan Brand op 23 April 1944 , bij
een door de Duitschers opgezette razzia is weggehaald,
herinner ik mij nog wel, ik wist daar van te voren echter niets
van af. Lid van nevenorganisaties van de NSB ben ik nooit
geweest. Wel heb ik meerdere malen met de winterhulpbus
geloopen omdat ik lid was van de NSB en mij daardoor als

Lid NSB
Lid NSVO.
=============================================
============================
In het kamp voor politieke gevangenen te Gouda hoorde
Berrevoets op 28 Augustus 1945: Aagje Johanna Bouter,
geboren 1 April 1922 te Lekkerkerk, werkster, ongehuwd en
wonend Schuwacht 186.
“”Op den 31sten Maart 1941 ben ik lid geworden van de NSB
te Lekkerkerk, gelijk met mijn moeder Arina Slingerland en
mijn zuster Annie Bouter. Ik ben lid gebleven tot de capitulatie
van de Duitschers op 5 Mei 1945. Contributie van de NSB heb
ik betaald tot en met Augustus 1944. Vermoedelijk in 1938 of
1939 ben ik lid geworden van de NSVO te Lekkerkerk, ook
gelijk met mijn moeder en mijn zuster. Deze laatste heeft in
1943 als lid van de NSVO bedankt. De zangavond van de NSB
in hotel “ de Groote Boer’ te Lekkerkerk, onder leiding van
Melchert Schuurman uit Alkmaar heb ik ook bijgewoond. Lid
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van andere nevenorganisaties van de NSB ben ik nooit
geweest. Met de winterhulpbus heb ik ook een enkele keer
geloopen. September 1944 ben ik met mijn ouders naar
Duitschland gevlucht, het was de bedoeling dat wij toen in
Holland zouden blijven. Op 19 April 1945 ben ik door de
Binnenlandsche Strijdkrachten te Bellingwolde gearresteerd en
ben daar gebleven tot 22 Augustus 1945. Toen ben ik nog met
andere personen op transport gesteld naar Gouda en ben aldaar
ondergebracht in het kamp voor politieke gevangenen. Pro
Duitsch ben ik nooit geweest.””
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Bij het PV zijn gevoegd: een Duitsch dienstboek en een
paspoort van verdachte.

Berrevoets voegde aan het PV toe: een kartotheekkaart NSB,
het PV nr. 77 betr. A. Slingerland en het PV van A.J. Bouter,
hetwelk is opgemaakt te Bellingwolde op 19 April 1945.

PV opgezonden naar P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 30 Augustus 1945.
=============================================
Nr .: 80
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 15 September 1945.
Verhoor van
Sijgje Roest
als verdachte
Arie Pols
als getuige
Willem Timmerman
idem
__________________________________________________
_______________________

PV opgezonden naar P.O.D. Gouda , ondertekend door
Berrevoets dd. 30 Augustus 1945.
=============================================
============================
Nr .: 79
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 30 Augustus 1945.
Verhoor van
Arie den Uijl
als verdachte
__________________________________________________
_______________________

Lid NSB
=============================================
============================
Op 14 September 1945 hoorde Berrevoets: Sijgje Roest,
geboren 28 Mei 1921 te Berkenwoude, zonder beroep,
ongehuwd, wonend Westeinde B 105 te Berkenwoude, thans
met mondeling opgelegd huisarrest verblijvend te NieuwLekkerland B. 503 ten huize van A. Pols, aangezien op de
boerderij van haar ouders een beheerder is geplaatst.

Dienstverband bij Org. Todt.
=============================================
============================
Op 29 Augustus 1945 hoorde Berrevoets: Arie den Uijl,
geboren 8 September 1903 te Lekkekerk, gehuwd, van beroep
fabrieksarbeider, wonend Schuwacht 188.
“”In September 1940 ben ik door de arbeidsbeurs te
Lekkerkerk, dat was toen nog op het gemeentehuis en aldaar
was ik in de werkverschaffing, uitgezonden voor arbeid in
Duitsch-land. Eerst ben ik naar Bremen gegaan en heb daar
schuilkelders gemaakt, vandaar ben ik naar West Falen gegaan
en heb gewerkt aan de wegenbouw. Van West Falen ben ik
ingedeeld, verplicht, bij de Organisation Todt in Rusland. Ik
heb als zoodanig een uniform gedragen, maar het was eigenlijk
een werkpak, het was meer dat wij als buitenlander kenbaar
waren. In September 1942 ben ik naar huis gekomen, nadat ik
met veel moeite mijn ontslag gekregen had. In Rusland was ik
werkzaam in ??hilef en repareerde daar spoorlijnen die door de
partizanen regelmatig opgeblazen werden. Wapens heb ik nooit
gedragen. Lid van de NSB of een andere nevenorganisatie ben
ik nooit geweest. Pro Duitsche gevoelens heb ik nooit gehad.
“”
Berrevoets hoorde op het gemeentehuis dat werklozen in 1940
voor de keus werden gesteld: naar Duitschland te gaan of geen
uitkering te krijgen. Uit stukken op het arbeidsbureau bleek dat
verdachte in 1942 gedwongen was overgegaan naar de Org.
Todt.

“”In Januari 1941 had ik kennis aan een jongen uit Stolwijk,
genaamd Adrianus van Vlijmen, deze was lid van de NSB. Hij
heeft mij, nadat ik een tijdje kennis met hem had, ook
opgegeven als lid van de NSB. Na lang volhouden heb ik
uiteindelijk in zijn verzoek om mij aan te sluiten toegestemd,
hij had mij dit al verscheidene keren gevraagd, ik wilde eerst
absoluut niet. Mijn ouders waren ook lid van de NSB, deze
hadden ons er altijd vrij in gelaten of wij lid wilden worden of
niet. Aan de Jeugdstorm ben ik nooit geweest, wel een broer en
een zus van mij. Mijn ouders hebben dat tijdje dat ik lid van de
NSB ben geweest de contributie voor mij betaald. Mijn moeder
hield dat geld weer van mijn zakcenten af. In Juli 1941 is mijn
verkeering met van Vlijmen uit Stolwijk afgegaan. Toen heb ik
er spoedig werk van gemaakt om mij als lid van de NSB te
laten schrappen. Ik heb dit gedaan via H.J. Rehorst te
Berkenwoude, welke kringadministrateur was. Begin
December 1941 kreeg ik bericht van het Hoofdkwartier van de
NSB te Utrecht, dat ik als lid van de NSB was geschrapt en dat
ik nooit meer in de gelegenheid zou komen om nog ooit lid van
de NSB te worden. In Januari 1942 kreeg ik kennis aan Pieter
Pols te Nieuw-Lekkerland, bij wiens ouders ik dan nu
opgenomen ben. In September 1944 ben ik met mijn ouders
naar Duitschland gevlucht. Mijn vader werd toen in Utrecht uit
de trein gehaald, met zijn negenen van onze famlilie zijn wij
toen in Duitschland aangekomen. Daar ben ik gebleven tot na
de Duitsche capitulatie en ik heb daar die tijd bij een boer
gewerkt, op fabrieken heb ik nooit geen werk verricht. Mijn
moeder en verdere familieleden zijn bij hun repatrieering al
gearresteerd wegens lidmaatschap van de NSB. Ik ben met
mijn zus en een broer begin Augustus 1945 uit Duitschland
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gekomen. Ik ben toen nadat ik gehoord had dat mijn ouders al
in een kamp zaten naar mijn zus in Nieuw-Lekkerland gegaan.
Daar ben ik één dag geweest en ben toen naar mijn verloofde
Pieter Pols gegaan. Deze is radio-telegrafist op de groote vaart
en kwam een dag na mij terug van een reis naar Amerika. Mijn
verloofde is toen bij de burgemeester van Berkenwoude wezen
zeggen dat ik thuis gekomen was en deze heeft mij toen
mondeling huisarrest opgelegd, schriftelijk heb ik hiervan nog
geen kennis gekregen. Tijdens mijn repatrieering ben ik
verschillende malen gehoord. Mijn broer Klaas, die aan de
Jeugdstorm geweest was, ben ik aan de grens zoek geraakt.
Later hoorde ik dat hij in Berkenwoude gearresteerd is. Mijn
zus Willemina Geertje, die ook met mij uit Duitschland kwam
is in Enschede vastgehouden en verblijft in het kamp te
Dordrecht. Na mijn komst te Nieuw Lekkerland was ik nog
niet verhoord. Ik verzoek u, of de mogelijkheid ook bestaat,
indien ik niet naar een kamp moet, ik mijn eventuele huisarrest
bij mijn a.s. schoonouders door mag brengen in Nieuw
Lekkerland.””
Deze verklaring is in concept opgenomen en derhalve niet
geteekend.
Ook hoorde Berrevoets: Arie Pols, geboren 28 December 1894
te Nieuw-Lekkerland, kruidenier, gehuwd en wonend B. 503
“” Ik kan u verklaren dat Sijgje Roest, de verloofde van mijn
zoon Pieter Pols in mijn gezin opgenomen is. Ik heb haar altijd
gekend als een degelijk en betrouwbaar persoon. Ik heb een
groote kruidenierszaak en kan haar heel goed gebruiken in de
huishouding, welke werkzaamheden zij dan ook naar genoegen
verricht. Indien zij naar een kamp zou moeten, zou ik verplicht
zijn om andere hulp in huis te nemen, dit in verband met het
vertrek van mijn zoon, welke radiotelegrafist op de groote
vaart is en de ziekte van mij zelf. Persoonlijk heb ik n.l. van
Feburari 1945 op bed gelegen met gewrichtsreumathiek. Ik ben
nu aan de beterende hand, maar kan onmogelijk al
werkzaamheden verrichten. Ik kan u er voor instaan dat zij een
degelijke opvoeding zal genieten. Ik en mijn gezin hebben
nooit iets met de NSB uit te staan gehad. “”
Verder hoorde Berrevoets: Willem Timmerman, fungerend
burgemeester te Berkenwoude, gewezen plaatselijk
commandant der Binnenlandsche Strijdkrachten en wonend B
451 te Berkenwoude.
“” Na de Duitsche capitulatie op 5 Mei 1945, toen er
verschillende papieren in beslag waren genomen en ons van
andere gemeenten werden toegezonden, ben ik daaruit te weten
gekomen dat de mij bekende Sijgje Roest uit deze gemeente,
wonend B 105, doch toen vertoevende in Duitschland, korten
tijd na 1 Februari 1941 lid was geweest van de NSB. Voor die
tijd was mij daar niets van bekend. In deze gemeente stond zij
juist bekend als een persoon die nooit iets met de NSB te
maken wilde hebben. Ze was als dienstbode werkzaam te
Bergambacht en trachtte zo weinig mogelijk met haar ouders in
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contact te komen, aangezien die wel lid van de NSB waren.
Indien het dan ook mogelijk is wil ik u verzoeken Sijgje Roest
niet te detineeren, maar haar eventueel huisarrest op te leggen,
aangezien zij absoluut gunstig bekend stond in deze gemeente
en nooit geen NSB sympathieën heeft gehad. Het gezin waar
zij momenteel verblijft is ook absoluut politiek betrouwbaar,
evenals haar verloofde Pieter Pols.””
Deze verklaring is in concept opgenomen en derhalve niet
geteekend.
Berrevoets verklaart dat de fam. Pols bij informatie in Nieuw
Lekkerland politiek betrouwbaar geacht moet worden. Hoewel
de familie Roest politiek slecht bekend stond heeft Berrevoets
de idee dat dit geval een licht geval is; verdachte is er in
gelopen door haar verhouding met van Vlijmen. Berrevoets
verzoekt geen internering, maar huisarrest op te leggen.
PV opgezonden aan P.O.D. Gouda, getekend door Berrevoets
dd. 15 September 1945.
=============================================
============================
Nr .: 81
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 23 Juni 1945 .
Verhoor van
Barend Johannes Verkijk
als
getuige
__________________________________________________
_______________________
Zaak hulpkeurmeester Couperus.
=============================================
============================
Op 23 Juni 1945 hoorde Berrevoets Barend Johannes
Verkijk,van beroep huisschilder, thans bewaarder in het kamp
voor politieke gevangenen te Gouda, oud 47 jaar, wonend
Kerkweg 185.
“”In het voorjaar van 1944, welke datum kan ik mij niet meer
zoo precies herinneren, was ik mijn volkstuin in de gemeente
Lekkerkerk aan het omspitten. De heer Couperus grenst met
zijn volktuin aan die van mij, deze was daar ook aan het
spitten. Wij kregen van lieverlee een politiek gesprek. Het
jodendom was de hoofdzaak waarover Couperus begon. Van
het een kwam het ander en ik begon over de landverraders.
Couperus antwoordde hierop : ‘ nu ben ik NSB-er, wat ben ik
dan?’ Hij herhaalde dit nog één maal. Ik antwoordde hierop : ‘
dan ben je een landverrader, net zo goed als de anderen ‘.
Couperus antwoordde hierop : ‘ daar zeg je heel wat ‘. Hierna
kwam het gesprek over een eventuele invasie. Couperus zeide
toen tegen mij : ‘ als de invasie komt is één van ons tweeën
hier te veel ‘. Ik antwoordde hierop : ‘ dan zal ik je toch al ben
je een kop groter met deze schop de hersens inslaan ‘. Toen het
gespek afgeloopen was , zeide Couperus ‘ wij hebben hier nu
een gesprek over gehad, maar daar wordt verder niet over
gesproken ‘. Ik antwoordde hierop : ‘ ja maar ik zal het
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verschillende personen vertellen dat wanneer ik soms
weggehaald wordt of op de een of andere manier verdwijn, ze
weten wie daarvoor aangezien kan worden ‘. Dit laatste in
verband, doordat ik Couperus tot dergelijke dingen gerust in
staat achtte. Ik vertrouwde hem absoluut niet.”””
Na voorlezing en volharding teekent deze aangever zijn
verklaring met mij voor waarheid. W.g. B.J. Verkijk en
W.J.Berrevoets.
PV opgezonden aan P.O.D. Gouda na ondertekening
Berrevoets dd. 23 Juni 1945.
=============================================
============================
Nr .: 82
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 29 September 1945 .
Verhoor van :
Jan Willem Pieter de Jonge
als
getuige
Enkele opm. over bezit/fin. situatie van de Jong a.h. eind door
Berrevoets.
__________________________________________________
_______________________
Zaak J.G. de Jong- uitvoerder.
=============================================
============================
Op 29 September 1945 hoorde Berrevoets in opdracht van het
hoofd van de P.O.D. te Gouda Jan Willem Pieter de Jonge, oud
37 jaar, van beroep opzichter van het Technisch Bureau in de
Krimpenerwaard, hoofd van de Dienst der Gemeentwerken te
Lekkerkerk, wonend Kerkweg 132.
“” Begin Sepember 1944, de datum weet ik niet meer zoo
precies, het was op een Maandag, kreeg ik van den locoburgemeester der gemeente Lekkerkerk, den Heer C. van Es, ‘s
middags om kwart voor twaalf mondeling opdracht om dien
middag te 13.00 uur te beginnen met de uitvoering van het
graven van eenmansschuilputten langs de Lekdijk in de
gemeente Lekkerkerk. ‘s Zaterdags daarvoor waren er door de
loco-burgemeester den heer van Es honderd werkmenschen
aangewezen voor dit werk. Het werk zou uitgevoerd worden
door een weermachtsaannemer. Toen de opdracht van de
Duitschers kwam, voor vordering der werkmenschen, dook
Burgemeester van der Willigen, met vrijwel het geheele
secretariepersoneel, onder. De loco-burgemeester van Es, met
de secretaris van Riemsdijk, hebben toen de werkmenschen
aangewezen. Toen ‘s maandagsmorgens de bewuste weermachtsaannemer niet verscheen kreeg ik dan om plm. kwart
voor twaalf, geheel onverwachts, opdracht bij monden van van
Es in tegenwoordigheid van van Riemsdijk de leiding van het
werk op mij te nemen. Even nadat ik deze opdracht kreeg, heb
ik mij onmiddellijk in verbinding gesteld met den Heer J.
Mudde, later plaatselijk commandant der BS, afdeeling
Lekkerkerk, onder wiens leiding ik illegaal werkte.(
droppings). Deze heeft toen in de loop van de middag voor een
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duikadres voor mij en mijn gezin gezorgd. Aangezien in het
zeer korte tijdsbestek direct geen schuilplaats ter beschikking
was, ben ik dien Maandagmiddag om 13.00 uur begonnen met
het noteeren der namen van de aanwezige werkmenschen. Ik
heb hun toen gezegd dat zij in de richting van Opperduit putten
moesten gaan graven waarvan ik de maat nog wel nader zou
aangeven, hetwelk ik niet deed. Zoo dat de werkmenschen niet
wisten wat te beginnen en er van de heele graverij niets of zeer
weinig terecht kwam. Daarna ben ik ondergedoken, na dit aan
den heer van Es medegedeeld te hebben. Het werk is daarna
uitgevoerd door Jacobus Gerrit de Jong, wonende te
Lekkerkerk en uitvoerder van weermachtswerken. ‘s
Woensdagsavonds , nadat ik ‘s Maandags ondergedoken was,
werd mij in mijn onderduikplaas mondeling medegedeeld, dat
ik in opdracht van den Heer van Es wel boven water kon
komen, want dat J.G. de Jong met de uitvoering van het werk
was belast en daarvoor door de Duitschers verantwoordelijk
was gesteld. De loco-burgemeester van Es heeft mij later ook
nog verteld, dat J.G. de Jong ook in staat was geweest om het
arbeidsloon wat de gemeente Lekkerkerk voor het graven van
de schuilputten verschuldigd was aan de werkmenschen, op
een handige manier direct bij de Duitschers los te krijgen. Ook
zeide hij mij, dat J.G. de Jong bij hem was gekomen en had
gezegd dat het niet goed ging met het graven van de
schuilputten. Van Es had hierop geantwoord, bemoei jij je er
dan mee, jij bent er goed mee op de hoogte.en jij kan er voor
zorgen dat wij met die Duitsches geen last krijgen; jij hebt toch
al zooveel weermachtswerk uitgevoerd.””

Deze verklaring werd in concept opgenomen en derhalve niet
geteekend.
Berrevoets voegt hieraan toe: J. van Trigt, beheerder over J.G.
de Jongs goederen, had ontdekt dat de Jong voor de oorlog in
Ammerstol twee huisjes had gekocht voor veertien honderd
gulden. Deze werden na de bevrijding, omdat ze goed hersteld
zijn, f. 3200. -- waard. Hij was als beheerder niet in het bezit
gekomen van de papieren m.b.t. de hypotheek, vermeld in de
Jongs eerste PV nr. 37. Ook bezat de Jong na de bevrijding nog
een auto, een Ford V8 jaargang 1937, en een motorrijwiel
DKW. Deze vervoermiddelen zijn in gebruik genomen en met
recht van terugkoop door de commissie van roerende goederen
verkocht aan resp. P.O.D. Lekkerkerk en de commissie
roerende goederen te Lekkerkerk.
De Jong kocht tijdens de bezetting de woning die hij nu
bewoond voor 8000 gld. Zie PV 37. Dit alles nadat hij voor de
oorlog zeer slecht bij kas zat, in financieel opzicht. Hij is er als
uitvoerder van weermachtswerken niet op achteruit gegaan.
PV verzonden naar P.O.D. Gouda, getekend door Berrevoets
dd.29 September 1945
=============================================
============================
Nr .: 83
Verbalisant : W. Berrevoets.
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Opgemaakt dd.: 1 October 1945 .
Verhoor van :
Jacob van Blankenstein
Christiaan Pak

als klager
idem

Zaak contra H. Couperus, hulpkeurmeester.
__________________________________________________
_______________________
Anti Joodse uitlatingen
Intimiderende uitlatingen n.a.v. veronderstelde Jodenhulp.
=============================================
============================
Op de 1e October 1945 hoorde Berrevoets een aantal personen
in verband met een door hen ingediende schriftelijke klacht
betreffende de hulpkeurmeester H. Couperus te Lekkerkerk.
De eerste persoon was : Jacob van Blankenstein, oud 61 jaar,
ongehuwd, van beroep distributieambtenaar en wonend te
Ouderkerk a.d.IJssel, C. 76.
“”In 1940 ben ik begonnen met het afhalen van vleeschafval
uit de centrale slachtplaats te Krimpen a.d. IJssel. Den heer
Couperus, hulpkeurmeester, wonende te Lekkerkerk, kende ik
persoonlijk zeer goed en had dikwijls een gesprek met hem
gevoerd over algemeene dingen. Het was ongeveer Juli 1942
toen ik een gesprek met den heer Couperus voerde en deze aan
mij vroeg of de NSB voor joden aanvaardbaar was. Ik als Jood
zijnde heb daarop geantwoord dat dit nooit mogelijk zou zijn.
In de loop van het gesprek stelde hij ook nog de vraag of naar
mijn meening Duitschland de oorlog zou kunnen winnen.
Daarop antwoordde ik dat Duitschland de oorlog reeds
verloren had. Den Heer Couperus werd hierop rood, haalde
zijn schouders op en gaf de indruk zich boos te maken. Een
week later toen ik weer, het was op een Woensdag, mijn
gewone bezoek aan het slachthuis te Krimpen a.d.IJssel bracht,
riep de slager Opschoor mij even apart en verzocht mij
voortaan niet meer de slachtplaats te betreden als Couperus
aanwezig was, aangezien Couperus hem bevolen had, mij de
toegang te ontzeggen daar hij ( Couperus ) als ambtenaar niet
kon toestaan, dat Joden een slachtplaats betraden, wat toch
verboden was. Hierna heb ik mij onthouden om, wanneer
Couperus in de slachtplaats aanwezig was, daarheen te gaan. “”
Na voorlezing en volharding teekent hij deze verklaring met
mij voor waarheid. W.g. J. van Blankenstein en W.J.
Berrevoets.
Als tweede persoon werd gehoord : Christiaan Pak, oud 46
jaar, gehuwd, van beroep slager en wonende te Ouderkerk
a.d.IJssel C. 76. Hij verklaarde:
“” Kort na de inval der Duitschers in 1940 kwam den Heer
Couperus, hulpkeurmeester wonende te Lekkerkerk, bij mij en
zei tegen mij of ik nu begrepen had dat Duitschland de oorlog
gewonnen had en dat ik nu in het vervolg mijn groote smoel
moest houden, daar ik anders wel eens kans zou maken
weggehaald te worden. Hij zeide daarbij niet dat hij daarvoor
zou zorgen. Hierbij zij opgemerkt dat ik voor den oorlog
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dikwijls politieke gesprekken met Couperus voerde. In 1941
kwam hij een keer bij mij in de winkel toen er ook een vrouw
bij mij stond en mij distributiebonnen voor vleesch
overhandigde. Couperus die dit aanzag zeide hierop, dat het nu
een eerlijke verdeling in het algemeen was, want dat nu arm en
rijk allemaal even veel kregen. Ik antwoordde hierop, dat de
vrouw van Herman Goering en van Goebbels niet in de rij
behoefden te staan om dat kleine beetje te bemachtigen.
Couperus zeide hierop, daar moet je maar niet over spreken
want dat zijn gelijk heiligen. Toen ik in het voorjaar van 1942
een halve koe moest uitponden als noodslachting, welke
verkoop ‘s middags om drie uur zou beginnen en alwaar den
Heer Couperus bij aanwezig moest zijn, en aanwezig was ‘s
middags om half drie, zocht hij zich een lap biefstuk van
ongeveer 2,5 à 3 pond uit en zeide die te zullen meenemen. Ik
antwoordde hierop dat dit niet ging, of hij zou hiervoor de
noodige bonnen moeten inleveren. Deze had hij echter niet bij
zich en zeide daarbij dat hij dat zoo gewend was. In verband
met mijn verklaring hiervoor wees ik hem er op dat hij de
distributie zoo eerlijk vond en het hem dus niet aanging om een
flinke portie vleesch zonder bonnen mee te nemen. Den Heer
C. Opschoor, die het toezicht had op de ontvangst van de
distributiebonnen en het geld, drong er echter op aan dat hij het
vleesch toch maar mee moest nemen. In September 1942 toen
het den heer Blankenstein niet meer mogelijk was om het
vleeschafval zooals de milten enz. te halen, heb ik er voor
gezorgd dat den heer Blankenstein toch regelmatig dit
vleeschafval in zijn bezit kreeg. Couperus vroeg toen op een
keer aan mij, of het vleeschafval wat ik nu regelmatig haalde
nog voor Blankenstein bestemd was, want zoo zeide hij, dat dit
niet geoorloofd was. het ging niet tegen van Blankenstein
persoonlijk, maar het ging niet aan dat de ééne Jood boven de
andere bevoorrecht werd. Ik heb hierop niets gezegd. In het
voorjaar van 1945 toen de algemeene meldingsplicht bevolen
was, vroeg den heer Couperus mij of mijn oudste zoon zich
ook al was gaan melden. Ik zeide hierop, ben je nou helemaal
gek, want wie meldt er zich nu vrijwillig voor de hel?
Couperus antwoordde hierop, dat ik de zaak verkeerd zag,
want het was geen Nederlandsch belang maar een Europeesch
belang, want wanneer hij nog jong zou zijn zou hij zich direct
melden, want hij had zijn leven over voor de Europeesche
zaak, daarvoor zou hij willen sterven. “”
Na voorlezing en volharding teekent hij zijn verklaring met mij
voor waarheid. W.g. Chr. Pak en W.J.Berrevoets.
PV opgezonden aan de P.O.D. te Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 1 October 1945.

Nr .: 84
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 1 October 1945 .
Verhoor van :
Geen Ligthart Schenk
als klager
Betreft: Zaak contra H. Couperus, hulpkeurmeester.
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__________________________________________________
_______________________
Kontakten met de Sicherheitsdienst.
=============================================
============================
Op 1 October 1945 hoorde Berrevoets Geen Ligthart Schenk,
geboren 2 Juni 1908, persoonsbewijs no. S 16 / 024106, van
beroep boekhouder, wonend Sint Liduinastraat 77a, n.a.v. een
door hem ingediende klacht.
“”Ik kan u verklaren dat ik de auto van H. Couperus,
hulpkeurmester wonende te Lekkerkerk, verschillende malen
bij het gebouw van de NSDAP aan de Lange Nieuwstraat te
Schiedam, alwaar vroeger het genouw van de Sicherheitsdienst
was gevestigd, heb zien staan. Couperus persoonlijk heb ik
verschillende malen dat gebouw binnen zien gaan, dit zal
geweest zijn in het jaar 1943 en waarschijnlijk ook nog in het
jaar 1944. Ik kwam daar dikwijls langs als ik naar mijn werk
ging en signaleerde die auto daar regelmatig. Ik kwam daar
steeds op willekeurige tijden voorbij, dan eens ‘s middags en
dan eens ‘s morgens.””
Na voorlezing en volharding teekent hij deze verklaring met
mij voor waarheid. W.g. G. Ligthart Schenk en
W.J.Berrevoets.
PV opgezonden naar P.O.D. Gouda, getekend door Berrevoets
dd. 1 October 1945.
=============================================
============================
Nr .: 85
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 2 October 1945 .
Verhoor van :
Jacobus Gerrit van Brandwijk
als
klager
Betreft: Zaak contra H. Couperus, hulpkeurmeester.
__________________________________________________
_______________________
Dreigementen n.a.v. anti- Duitse opmerkingen.
=============================================
============================
Op 2 October 1945 hoorde Berrevoets Jacobus Gerrit van
Brandwijk, Nederlander, oud 42 jaar, van beroep slager,
wonend te Krimpen a.d.IJssel, Mandemakersstoep 35.
“” Vermoedelijk in de herfst van het jaar 1942 was ik een stier
aan het slachten in de noodslachtplaats te Krimpen a.d.IJssel.
De hulpkeurmeester Couperus van Lekkerkerk was daarbij
aanwezig. Toen ik de stier opgehangen had bleek mij dat het
vet van de stier erg bloederig was, dit vet zou zeer
waarschijnlijk afgekeurd worden. Ik vroeg aan Couperus of ik
het, indien het vet afgekeurd zou worden, aan verschillende
menschen die er omheen stonden, weg mocht geven, daar gaf
Couperus zijn goedkeuring op, dus deelde ik het vet uit aan
deze personen. Even daarna kwam Couperus terug en zeide
toen tegen mij, ‘heb je nu alles weggegeven?’ Ik zeide hierop
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van ‘ja, want wanneer ik het niet aan die arme menschen had
gegeven, het die pestmoffen toch maar op zouden vreten.’
Couperus antwoordde hierop, dat is een beleediging in de
ergste graad, denk er om en trek je woorden terug, want ik zal
je laten komen waar je niet wezen wil. Later heeft hij mij nog
tweemaal gezegd ‘ denk er om, trek die woorden terug want
dat kan ik absoluut niet over den boeg laten gaan.’ Ik heb deze
woorden echter nooit terug getrokken. Later zei hij eens tegen
mij dat hij er geen werk van had gemaakt terwille van mijn
vrouw. Ik heb dikwijls politieke gesprekken met hem gevoerd,
waarin hij dan duidelijk naar voren bracht welke richting hij uit
was. Hij heeft mij ook wel eens gezegd, ik begrijp niet dat je
het niet inziet, dat wanneer Duitschland deze oorlog wint er
voor ons een goede toekomst inlag. Van een Duitsche
overwinning was Couperus heilig overtuigd. “”
Na voorlezing en volharding teekent hij zijn verklaring met mij
voor waarheid.
W.g. J.G. van Brandwijk en W.J.Berrevoets.
PV opgezonden naar P.O.D. Gouda en ondertekend door
Berrevoets dd. 2 October 1945.

Nr .: 86
Verbalisant : W. Berrevoets .
Opgemaakt dd.: 6 October 1945.
Verhoor van : Lijntje Schenk
als getuige tegen Elizabeth
de Groot
__________________________________________________
_______________________
Lidmaatschap Nat. Soc. Vrouwen org.
=============================================
============================
In het kamp te Gouda hoorde Berrevoets op 2 October 1945
Lijntje Schenk, zonder beroep en wonend Kerkweg 132.
“” Het is mij bekend dat Elizabeth de Groot, wonend Burg.
Roosstraat 4, aangesloten lid is geweest van de NSVO, groep
Lekkerkerk en dit is gebleven tot het laatst van de Duitsche
bezetting””
Deze verklaring is in concept opgenomen en derhalve niet
geteekend.
PV opgezonden aan P.O.D. Gouda, getekend W.J.Berrevoets
dd. 6 October 1945.
=============================================
============================
Nr .: 87
Verbalisant : W. Berrevoets.
Opgemaakt dd.: 6 October 1945.
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Verhoor van : Lijntje Schenk
als getuige tegen Maria
Paulina Versluis
__________________________________________________
_______________________
Lidmaatschap Nat. Soc. Vrouwen org.
=============================================
============================
In het kamp te Gouda hoorde Berrevoets op 2 October 1945
Lijntje Schenk, zonder beroep en wonend Kerkweg 132.
“” Het is mij bekend dat Maria Paulina Versluis, wonend
Tiendweg W 20, lid is geweest van de NSVO, groep
Lekkerkerk en dit is gebleven tot aan de capitualtie van de
Duitschers.””
Deze verklaring is in concept opgenomen en derhalve niet
geteekend.
PV opgezonden aan P.O.D. Gouda, getekend W.J.Berrevoets
dd. 6 October 1945.
=============================================
============================
Nr .: 88
Verbalisant : W. Berrevoets.
Opgemaakt dd.: 6 October 1945.
Verhoor van : Lijntje Schenk
als getuige tegen Arigje
Stam
__________________________________________________
_______________________
Lidmaatschap Nat. Soc. Vrouwen Org.
=============================================
============================
In het kamp te Gouda hoorde Berrevoets op 2 October 1945
Lijntje Schenk, zonder beroep en wonend Kerkweg 132.

Lijntje van Dam
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als getuige tegen Jozina

Stolk
Arigje Stam
als getuige tegen J. v.d.
Waal
__________________________________________________
_______________________
Lidmaatschap Nat. Soc. Vrouwen org.
=============================================
============================
In het kamp te Gouda hoorde Berrevoets op 2 October 1945
Lijntje Schenk, geboren 5 September 1897 te Lekkerkerk,
zonder beroep en wonend Kerkweg 132.
“” Ik kan u verklaren als lid van de NSB en de NSVO dat het
mij bekend is dat Jozina Stolk, echtgenote van v.d.Waal, lid
was van de NSB tijdens de Duitsche bezetting en dat zij dit
gebleven is tot het einde der Duitsche bezetting in mei 1945.””
Als tweede getuige hoorde Berrevoets op de 5e Augustus
1945: Lijntje van Dam, geboren 22 Mei 1914, gehuwd, zonder
beroep, wonend Tiendweg W 10.
“” Als lid van de NSVO, groep Lekkerkerk, kan ik u nog
noemen: J.v.d.Waal-Stolk.””
Als derde getuige: Arigje Stam, geboren te Nieuw Lekkerland
op 27 October 1882, gehuwd, wonend Korte Achterweg 26.
“”Het is mij bekend dat J. v.d.Waal - Stolk tijdens de Duitsche
bezetting lid is geweest van de NSVO, groep Lekkerkerk.””

PV opgezonden aan P.O.D. Gouda, getekend W.J.Berrevoets
dd. 6 October 1945.
=============================================
============================

PV opgezonden aan P.O.D. Gouda, getekend W.J.Berrevoets
dd. 7 October 1945.
=============================================
============================
Nr.:90
Verbalisant W.Berrevoets.
Opgemaakt 7 October 1945.
Verhoor van Lijntje Schenk
als getuige tegen Elizabeth
de Jager.
__________________________________________________
_______________________
Sympathiserend lid van de NSB.
=============================================
============================
In het kamp te Gouda hoorde Berrevoets op 2 October 1945
Lijntje Schenk, geboren 5 September 1897 en wonend
Kerkweg 132.

Nr .: 89
Verbalisant : W. Berrevoets.
Opgemaakt dd.: 7 October 1945.
Verhoor van : Lijntje Schenk
Stolk

“” Het is mij bekend dat Elisabeth de Jager, wonend
Raadhuisplein 3, tijdens de Duitsche bezetting sympathiserend
lid van de NSB is geweest. Zij reed een keer langs onze
woning toen ze haar hand op stak. Ik vroeg toen aan mijn man
is Bets de Jager ook lid. Hierop antwoordde hij van
sympathiserend. Tot wanneer zij dit gebleven is weet ik niet.

“” Het is mij bekend dat Arigje Stam, wonend Korte
Achterweg 26, tijdens de Duitsche bezetting aangesloten lid is
geweest van de NSVO, groep Lekkerkerk en dit is gebleven tot
aan het laatst van de Duitsche bezetting in 1945.””
Deze verklaring is in concept opgenomen en derhalve niet
geteekend.

als getuige tegen Jozina
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Opgezonden aan de P.O.D. Gouda , ondertekend door
Berrevoets dd. 7 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 91
Verbalisant W.Berrevoets.
Opgemaakt 7 October 1945.
Verhoor van
Maria Paulina Versluis als getuige tegen
Cornelia Hoogenboezem
Elizabeth de Groot
als getuige tegen
Cornelia Hoogenboezem
__________________________________________________
_______________________
Lid NSVO.
=============================================
============================
Op 13 Augustus 1945 hoorde Berrevoets Maria Paulina
Versluis, geboren 27 September 1901 te Ammerstol, gehuwd,
zonder beroep, wonend Tiendweg W 20.
“”Het is mij bekend dat Cornelia Hoogenboezem, wonend
Burgemeester Roosstraat 8, tijdens de bezetting lid is geweest
van de NSVO, groep Lekkerkerk.””
Ook hoorde hij Elizabeth de Groot, geboren 16 Maart 1904 te
Krimpen a.d.IJssel, zonder beroep en wonend Burgemeester
Roosstraat 4.
“”Cornelia Hoogenboezem, wonend Burg. Roosstraat 8, is lid
geweest van de NSVO, groep Lekkerkerk.””
Verklaringen zijn in concept opgenomen en derhalve niet
ondertekend.
OPV opgezonden naar P.O.D. Gouda, getekend door W.J.
Berrevoets dd. 7 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 92
Verbalisant W.Berrevoets.
Opgemaakt 7 October 1945.
Verhoor van
Maria Paulina Versluis als getuige tegen
Lijntje Schenk
Elizabeth de Groot
als getuige tegen
Lijntje Schenk
__________________________________________________
_______________________
Lid NSVO.
=============================================
============================
Op 13 Augustus 1945 hoorde Berrevoets Maria Paulina
Versluis, geboren 27 September 1901 te Ammerstol, gehuwd,
zonder beroep, wonend Tiendweg W 20.
“” Het is mij bekend dat Lijntje Schenk, thans gedetineerd in
het kamp te Gouda, wonend Kerkweg 132, tot het einde der

61

Duitsche bezetting lid is geweest van de NSVO, groep
Lekkerkerk.””
Ook hoorde hij Elizabeth de Groot, geboren te Krimpen
a.d.IJssel 16 Maart 1904 en wonend Burgem. Roosstraat 4.
“” Ik weet dat Lijntje Schenk, de vrouw van Paulus Borsje, lid
is geweest van de NSVO, groep Lekkerkerk. Bij mijn weten
was ze zelfs Leidster van deze groep. “”
Opgezonden aan POD Gouda, ondertekend W.J .Berrevoets
dd. 7 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 93
Verbalisant W.Berrevoets.
Opgemaakt 7 October 1945.
Verhoor van
Maria Paulina Versluis als getuige tegen
Geertruida van der Graaf
Elizabeth de Groot
als getuige tegen
Geertruida van der Graaf
__________________________________________________
_______________________
Lid NSVO.
=============================================
============================
Op 13 Augustus 1945 hoorde Berrevoets Maria Paulina
Versluis, geboren 27 September 1901 te Ammerstol, gehuwd,
zonder beroep, wonend Tiendweg W 20.
“”Onder de leden van de NSVO, groep Lekkerkerk, noem ik u
ook Geertruida van de Graaf, thans gedetineerd in het kamp
voor politieke gevangenen te Gouda.””
Ook hoorde hij Elizabeth de Groot, geboren te Krimpen
a.d.IJssel 16 Maart 1904 en wonend Burgem. Roosstraat 4.
“”Geertruida van der Graaf, wonend te Lekkerkerk, thans
gedetineerd in het kamp voor politieke gevangenen te Gouda,
is met mij lid geweest van de NSVO, groep Lekkerkerk. Dat ze
als lid daarvan bedankt heeft is mij niet bekend. “”
Bij het PV voegt Berrevoets een contributiekaart t.n.v.
Geertruida van de Graaf, Opperduit 324.
Opgezonden aan POD Gouda, ondertekend W.J .Berrevoets
dd. 7 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 94
Verbalisant W.Berrevoets.
Opgemaakt 7 October 1945.
Verhoor van
Arigje Stam
als getuige tegen
Lijntje de Pater
Maria Paulina Versluis
idem.
__________________________________________________
_______________________
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Lid NSVO.
=============================================
============================
Op 14 Augustus 1945 hoorde Berrevoets Arigje Stam, geboren
te Nieuw Lekkerland 27 October 1882, zonder beroep,
gehuwd, wonend Korte Achterweg 26.
“”Onder de leden van de NSVO, groep Lekkerkerk, kan ik u
ook noemen Lijntje de Pater, wonend Kerkweg 127, thans
geïnterneerd in het kamp voor politieke gevangenen te Gouda.
Het is mij niet bekend dat ze ooit als lid bedankt heeft. “”
Ook werd gehoord Maria Paulina Versluis.
“”Als lid van de NSVO, groep Lekkerkerk, kan ik u verklaren
dat Lijntje de Pater, wonend Kerkweg 127, thans geïnterneerd
in het kamp voor politieke gevangenen te Gouda, ook lid was
van de NSVO, groep Lekkerkerk. Dat zij als zoodanig bedankt
heeft is mij niet bekend. “”
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Opgezonden aan POD Gouda, ondertekend W.J .Berrevoets
dd. 7 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 96
Verbalisant W.Berrevoets.
Opgemaakt 7 October 1945.
Verhoor van
Arigje Stam
als getuige tegen
Johanna Verboom
Maria Paulina Versluis
idem
__________________________________________________
_______________________
Lid NSVO.
=============================================
============================
Op 13 Augustus 1945 hoorde Berrevoets Arigje Stam, geboren
te Nieuw Lekkerland 27 October 1882, zonder beroep,
gehuwd, wonend Korte Achterweg 26.
Arigje Stam verklaarde:

Bij het OPV overlegt Berrevoets een contributiekaart t.n.v. L.J.
Breedveld- de Pater.
Opgezonden aan POD Gouda, ondertekend W.J .Berrevoets
dd. 7 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 95
Verbalisant W.Berrevoets.
Opgemaakt 7 October 1945.
Verhoor van
Arigje Stam
als getuige tegen
Maria Ten Stroete
Maria Paulina Versluis
idem
__________________________________________________
_______________________
Lid NSVO.
=============================================
============================
Op 14 Augustus 1945 hoorde Berrevoets Arigje Stam, geboren
te Nieuw Lekkerland 27 October 1882, zonder beroep,
gehuwd, wonend Korte Achterweg 26.

“”Ik als lid van de NSVO, groep Lekkerkerk, kan u verklaren
dat de vrouw van Adriaan Smit, genaamd Johanna Verboom,
lid is geweest van de NSVO, groep Lekkerkerk. Dat ze ooit als
lid hiervoor bedankt heeft is mij niet bekend. “”
Maria Paulina Versluis verklaarde:
“” Het is mij als lid van de NSVO, groep Lekkerkerk, bekend
dat J. Verboom, echtgenoote van Adriaan Smit, beter bekend
als vrouw Smit, lid was van genoemde organisatie. Voor
zoover ik weet heeft ze ook nooit bedankt als lid. “”

“”Ik persoonlijk ben lid geweest van de NSVO, groep
Lekkerkerk. Onder de leden kan ik u ook noemen Maria Ten
Stroete, wonend Opperduit 33, ook thans geïnterneerd in het
kamp voor politieke gevangen te Gouda. Dat ze als lid bedankt
heeft is mij niet bekend. “”

Berrevoets overlegt een contributiekaart t.n.v. J. SmitVerboom, Tiendweg W 9, over het jaar 1944 van de NSVO.
Opgezonden aan POD Gouda, ondertekend W.J .Berrevoets
dd. 7 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 97
Verbalisant W.Berrevoets.
Opgemaakt 7 October 1945.
Verhoor van
Arigje Stam
als getuige tegen
W. van Dijk
Elizabeth de Groot
idem
__________________________________________________
_______________________
Lid NSVO.
=============================================
============================
Op 13 Augustus 1945 hoorde Berrevoets Arigje Stam, geboren
te Nieuw Lekkerland 27 October 1882, zonder beroep,
gehuwd, wonend Korte Achterweg 26.

Bij het PV overlegt Berrevoets een contributiekaart t.n.v. M.
Hoogenboezem - Ten Stroete.

“”Ik als lid van de NSVO, groep Lekkerkerk, kan verklaren
dat mij bekend is dat W. van Dijk, beter bekend als vrouw

“”Ik weet dat Maria Ten Stroete, thans geïnterneerd in het
kamp voor politieke gevangenen te Gouda, lid is geweest van
de NSVO, groep Lekkerkerk. Dat ze ooit bedankt heeft als lid
is mij onbekend.””
Maria Paulina Versluis verklaarde:
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Hoogenboezem, lid was van de NSVO, groep Lekkerkerk. Bij
mijn weten heeft ze nooit als zoodanig bedankt. “”
Eliabeth de Groot verklaarde:
“”Ik als lid van de NSVO, groep Lekkerkerk, kan verklaren dat
mij bekend is dat W. van Dijk, beter bekend als vrouw
Hoogenboezem, lid was van de NSVO, groep Lekkerkerk. Bij
mijn weten heeft ze nooit als zoodanig bedankt. “”
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T.a.v. Annigje Bouter:
Lid NSVO.
Lid NSB
Nederlandsche Oost Compagnie
=============================================
============================
In 1945 hoorde Berrevoets een aantal getuigen in het kamp te
Gouda.
Arigje Stam op 14 Augustus 1945:

Berrevoets voegt toe een contributiekaart van de NSVO t.n.v.
W. Hoogenboezem- van Dijk.
Opgezonden aan POD Gouda, ondertekend W.J .Berrevoets
dd. 7 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 98
Verbalisant W.Berrevoets.
Opgemaakt 7 October 1945.
Verhoor van
Maria Paulina Versluis
als getuige tegen
Teuna van Erk
Arigje Stam
idem
__________________________________________________
_______________________
Lid NSVO.
=============================================
============================
Op 13 Augustus 1945 hoorde Berrevoets Maria Paulina
Versluis.
“”Ik als lid van de NSVO, groep Lekkerkerk, kan u verklaren
dat Teuna van Erk, beter bekend als de weduwe Boesberg,
wonend Opperduit , eveneens lid was van de NSVO, groep
Lekkerkerk. Voor voor zoover mij bekend heeft zij nooit
bedankt als lid. “”
Arigje Stam verklaarde:
“”Het is mij als lid van de NSVO bekend dat Teuna van Erk,
beter bekend als weduwe Boesberg, lid van de NSVO, groep
Lekkerkerk, was. Ik heb nooit gehoord dat ze als zoodanig
bedankt heeft. “”
Opgezonden aan POD Gouda, ondertekend W.J .Berrevoets
dd. 7 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 99
Verbalisant W.Berrevoets.
Opgemaakt 7 October 1945.
Verhoor van
Arigje Stam
als getuige tegen
Annigje Bouter
Lijntje van Dam
idem
Lijntje Schenk
idem
Lijntje de Pater
idem
__________________________________________________
_______________________

Het is mij als lid der NSVO bekend dat Annigje Bouter, thans
gedetineerd in het kamp voor politieke gevangenen te Gouda,,
lid is geweest van de NSVO, groep Lekkerkerk. Of zij ooit als
zoodanig bedankt heeft is mij niet bekend. “”
Lijntje van Dam , op 15 Augustus1945 :
“”Ik als lid van de NSVO, groep Lekkerkerk kan verklaren dat
het mij bekend is dat Annigje Bouter, wonende te Lekkerkerk,
thans gedetineerd in het kamp voor politieke gevangenen te
Gouda, lid is geweest van de NSVO, groep Lekkerkerk.Of zij
zich als lid van onze organisatie heeft laten schrappen is mij
niet bekend. “”
Lijntje Schenk op 2 October 1945:
“”Het is mij bekend dat Annigje Bouter met haar man tijdens
de Duitsche bezetting naar de Oost Compagnie in Letland zijn
geweest. Ze zijn daar gelijk met mijn man heen gegaan en voor
ze weggingen hebben wij nog een afscheidsavondje gehad. Het
is mij ook bekend dat Annigje Bouter lid van de NSB was.””
Lijntje de Pater :
“”Het is mij bekend dat Annigje Bouter, wonende te
Lekkerkerk, thans verblijvend in het kamp voor politieke
gevangenen te Gouda, met haar man Rienus Boesberg naar de
Nederlandsche Oost Compagnie in Letland is geweest. Ook is
het mij bekend dat Annigje Bouter lid was van de NSB.””
PV opgezonden naar P.O.D. Gouda, ondertekend door
W.J.Berrevoets dd. 7 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 100
Verbalisant W.Berrevoets.
Opgemaakt 8 October 1945.
Verhoor van
Lijntje van Dam
als getuige tegen
A.J.Bouter
Arigje Stam
idem
__________________________________________________
______________________
Lid NSVO.
Lid NSB
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=============================================
============================
Op 14 Augustus 1945 hoorde Berrevoets in het kamp te Gouda
Lijntje van Dam :
“”Het is mij als lid van de NSVO bekend dat Aagje J. Bouter
lid was van de NSB en de NSVO te Lekkerkerk. Of ze als lid
van deze organisaties bedankt heeft is mij niet bekend. “”
Arigje Stam :
“”Ik als lid der NSVO, groep Lekkerkerk kan u verklaren dat
het mij bekend is dat Aagje A. Bouter lid was van de NSB en
de NSVO. Het is mij niet bekend dat ze als lid daarvan bedankt
heeft. “”
PV opgezonden naar P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 8 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 101
Verbalisant W.Berrevoets.
Opgemaakt 8 October 1945.
Verhoor van
Lijntje van Dam
als getuige tegen
Arina Slingerland
Arigje Stam
idem
___________________________________________
______________________________
Lid NSVO.
Lid NSB
=============================================
============================
Op 14 Augustus 1945 hoorde Berrevoets
Lijntje van Dam :
“”Ik als lid der NSVO, groep Lekkerkerk kan u verklaren dat
het mij bekend is dat Arina Slingerland, beter bekend als
vrouw Bouter, lid was van de NSB en de NSVO te Lekkerkerk.
Er is mij niet bekend dat ze ooit als lid hiervoor bedankt heeft.
“”
Arigje Stam :
“”Het is mij als lid van de NSVO, groep Lekkerkerk bekend
dat Arina Slingerland, beter bekend onder de naam vrouw
Bouter, lid was der NSB en de NSVO, groep Lekkerkerk. Ik
weet niet of ze ooit als lid hiervoor bedankt heeft. “”
PV opgezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend Berrevoets dd.
8 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 102
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Verbalisant W.Berrevoets.
Opgemaakt 8 October 1945.
Verhoor van
Lijntje Borsje-Schenk
als getuige tegen
Hendrik Roest
__________________________________________________
_______________________
T.a.v. Roest:
Lid WA
Ned. Oost Compagnie
LandwachtNederland.
=============================================
============================
Op 2 October 1945 hoorde Berrevoets in het kamp te Gouda:
Lijntje Borsje - Schenk.
“” Het is mij als lid der NSB en de NSVO te Lekkerkerk
bekend dat Hendrik Roest, wonend te Lekkerkerk Wetering no.
1, lid is geweest van de Weer Afdeeling (WA). Ik heb hem
meerdere malen in uniform gezien.””
Berrevoets voegt hieraan toe: ‘ ik heb Roest meerdere malen in
uniform van de WA en in een uniform van de NOC, bruin van
kleur met een bergjagerpet op, en gewapend, door Lekkerkerk
zien fietsen. M.i. was hij toen indertijd zeer trotsch op zich
zelf. Ook is mij bekend dat hij bij de Landwacht Nederland is
geweest.’
PV opgezonden naar P.O.D. Gouda en ondertekend door
Berrevoets dd. 8 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 103
Verbalisant W.Berrevoets.
Opgemaakt 8 October 1945.
Verhoor van
Lijntje Borsje-Schenk
als getuige tegen
Marinus Boesberg + echtg.
Lijntje Johanna de Pater idem
Annigje Bouter
idem
__________________________________________________
_______________________
Lid NSB
Lid WA
Ned. Oost Compagnie
=============================================
============================
Op 2 October 1945 hoorde Berrevoets in het kamp te Gouda:
Lijntje Borsje-Schenk:
“”Het is mij bekend dat Marinus Boesberg, wonende te
Lekkerkerk, thans gedetineerd in het kamp voor politieke
gevangenen te Scheveningen, met zijn vrouw A. BoesbergBouter, naar de Nederlandsche Oost Compagnie in Letland is
geweest. Ze zijn daar gelijk heen gegaan met mijn man, toen ze
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weggingen hebben wij nog een afscheidsfeestje gehad. Mijn
man is echter eerder terug gekomen dan Boesberg met zijn
vrouw. Tevens is mij bekend dat M. Boesberg lid van de WA
is geweest.””
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Opgemaakt 8 October 1945.
Verhoor van
Lijntje Borsje-Schenk
als getuige tegen
Johannes Boesberg
__________________________________________________
_______________________

Lijntje Johanna de Pater :
“”Ik kan u verklaren dat het mij bekend is dat Marien
Boesberg, wonend te Lekkerkerk, met diens vrouw A.
Boesberg- Bouter, beiden thans gedetineerd, gedurende
geruimen tijd bij de Nederlandsche Oost Compagnie te Letland
zijn geweest. Mij is ook bekend dat ze beiden lid van de NSB
waren.””
Annigje Bouter :
“”Het is mij als echtgenoote van Marienus Boesberg, wonende
te Lekkerkerk, thans geïnterneerd in het kamp voor politieke
gevangenen te Scheveningen, bekend dat hij lid is geweest van
de Weer Afdeeling (WA). Ik persoonlijk ben met hem
geruimen tijd in Letland geweest bij de N.O.C. “”
PV opgezonden naar P.O.D. Gouda, ondertekend Berrevoets
dd. 8 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 104
Verbalisant W.Berrevoets.
Opgemaakt 8 October 1945.
Verhoor van
Lijntje Borsje-Schenk
als getuige tegen
M.Hoogenboezem
idem
tegen echtgenoot
Paulus Borsje
__________________________________________________
_______________________

Werkzaamheden in Duitsland
=============================================
============================
Op 2 October 1945 hoorde Berrevoets
Lijntje Schenk :
“”Het is mij bekend dat Johannes Boesberg, wonende
Opperduit 56, thans geïnterneerd wegens lidmaatschap NSB,
tijdens de Duitsche bezetting werkzaam is geweest in
Duitschland, hij is daar langen tijd werkzaam geweest.””
PV opgezonden naar P.O.D. Gouda, ondertekend Berrevoets
dd. 8 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 106
Verbalisant W.Berrevoets.
Opgemaakt 8 October 1945.
Verhoor van
Lijntje Borsje-Schenk
als getuige tegen
Abraham Borsje
__________________________________________________
_______________________
Landwacht Nederland.
Lid WA
=============================================
============================
Op 2 October 1945 hoorde Berrevoets in het kamp te Gouda:
Lijntje Borsje- Schenk :

Lid WA
=============================================
============================
Op 2 October 1945 hoorde Berrevoets in het kamp te Gouda

“” Ik weet dat Abraham Borsje, wonend in Lekkerkerk
Burgemeester Roostraat 4, thans geïnterneerd te Scheveningen,
lid is geweest der Landwacht Nederland en van de WA. Ik heb
hem meerdere malen in uniform gezien. “”

Lijntje Borsje - Schenk :
“”Het is mij als lid der NSB en NSVO te Lekkerkerk bekend
dat de Hoofdonderwijzer en tijdelijk wnd. Burgemeester van
Lekkerkerk, tevens Groeplsleider der NSB, M.
Hoogenboezem, evenals mijn man Paulus Borsje, lid is
geweest van de Weer Afdeeling (WA) te Lekkerkerk. Tot
wanneer hij dat gebleven is weet ik niet. “”
PV opgezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend Berrevoets dd.
8 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 105
Verbalisant W.Berrevoets.

Berrevoets voegt er aan toe : ‘ ik heb Borsje meerdere malen in
uniform van de WA en de Landwacht gewapend zien lopen ‘.
PV opgezonden naar P.O.D. Gouda, ondertekend Berrevoets
dd. 8 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 107
Verbalisant W.Berrevoets.
Opgemaakt 8 October 1945.
Verhoor van
Lijntje Borsje-Schenk
als getuige tegen
Ewout Smit
Annigje Bouter
idem
__________________________________________________
_______________________
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Lid NSB
Lid WA
NSKK
=============================================
============================
Op 2 October 1945 hoorde Berrevoets :
Lijntje Schenk :
“”Het is mij als lid der NSVO en de NSB te Lekkerkerk
bekend dat Ewout Smit, wonend te Lekkerkerk, Tiendweg W
9, thans geïnterneerd te Scheveningen, lid was van de WA, de
NSB en van ongeveer 1943 af van de NSKK tot het eind der
Duitsche bezetting in 1945.””
Annigje Bouter :
“”Ik als lid van de NSVO en de NSB te Lekkerkerk kan u
verklaren dat het mij bekend is dat Ewout Smit, wonende te
Lekkerkerk Tiendweg W 9, thans geïnterneerd in het kamp
voor politieke gevangenen te Scheveningen, lid is geweest van
de NSB, de WA, en van de NSKK. Welke tijden hij dat precies
geweest is weet ik niet. “”
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“”Ik weet dat Maarten Bak, thans geïnterneerd te
Scheveningen, in Duitschland werkzaam is geweest. Ik weet
ook dat hij daar gevaren heeft, wat hij er verder gedaan heeft is
mij onbekend. “”
PV opgezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend Berrevoets dd.
8 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 109
Verbalisant W.Berrevoets.
Opgemaakt 8 October 1945.
Verhoor van
Lijntje Borsje-Schenk
als getuige tegen
Johannes de Jager
Abraham Ligthart Schenk idem
__________________________________________________
_______________________
Lid NSB
NSKK.
=============================================
============================
Op 2 October 1945 hoorde Berrevoets:

PV opgezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend Berrevoets dd.
8 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 108
Verbalisant W.Berrevoets.
Opgemaakt 8 October 1945.
Verhoor van
Lijntje Borsje-Schenk
als getuige tegen
Maarten Bak
Abraham Ligthart Schenk idem
__________________________________________________
_______________________

Lijntje Schenk:

Werkzaamheden in Duitsland.

PV. opgezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend Berrevoets
dd. 8 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 110
Verbalisant W.Berrevoets.
Opgemaakt 8 October 1945.
Verhoor van
Lijntje Borsje-Schenk
als
getuige tegen Jilis van Limborgh
Abraham Ligthart Schenk
idem
__________________________________________________
_______________________
Lid NSB

=============================================
============================
Op 2 October 1945 hoorde Berrevoets :
Lijntje Schenk :
“”Het is mij bekend dat Maarten Bak, wonende te Lekkerkerk,
Voorstraat 118, thans geïnterneerd te Scheveningen, op een
bierbrouwerij in Duitschland werkzaam is geweest. Wat hij
daar verder gedaan heeft weet ik niet, dit was tijdens de
Duitsche bezetting in Nederland. “”
Abraham Ligthart Schenk (manufacturier, geboren 14 Mei
1895 te R’dam, wonend Burg. Roosstr.20)

“”Het is mij als lid der NSB en de NSVO bekend dat Johannes
de Jager, wonende Lekkerkerk Raadhuisplein 3, lid was van de
NSB en dat hij werkzaam was bij de NSKK.””
Abraham Ligthart Schenk :
“”Het is mij bekend dat Johannes de Jager, wonende
Raadhuisplein 3, bij de NSKK is geweest. Ik heb hem
meerdere malen in Duitsch (grijs) uniform gezien. Of hij in het
bezit was van wapens weet ik niet. “”

=============================================
============================
Op 2 October 1945 hoorde Berrevoets:
Lijntje Schenk:
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“” Het is mij als lid van de NSB bekend dat Jilis van
Limborgh, wonende te Waddinxveen, thans geïnterneerd te
Scheveningen, lid was van de NSB,””
Abraham Ligthart Schenk :
Het is mij bekend dat Jilis van Limborgh, wonende te
Waddinxveen, thans geïnterneerd te Scheveningen, geruimen
tijd lid is geweest van de NSB. “”
PV. opgezonden naar P.O.D. Gouda, ondertekend Berrevoets
dd. 8 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 111
Verbalisant W.Berrevoets.
Opgemaakt 8 October 1945.
Verhoor van
Lijntje Borsje-Schenk
als getuige tegen
Claus van Limborgh
Pietertje Borsje
idem
__________________________________________________
_______________________
Lid Jeugdstorm.
=============================================
============================
Op 2 October 1945 hoorde Berrevoets:
Lijntje Schenk :
“”Ik weet dat Claus van Limborgh, wonend te Waddinxveen
bij de Nationale Jeugdstorm is geweest. Ik heb hem nog een
keer in uniform uit Gouda door Lekkerkerk zien komen. Dit
was tijdens de Duitsche bezetting, wanneer precies weet ik
niet. “”
Pietertje Borsje ( op 8 October):
“”Toen ik in 1940 of 1941 lid was van de Nationale
Jeugdstorm te Gouda, waarvan ik later ben overgegaan naar
Lekkerkerk, was de mij bekende Claus van Limborgh, toen
wonende in de buurt van Reeuwijk ook lid van de Nationale
Jeugdstorm te Gouda. Hij is toen nog geruimen tijd lid
gebleven, tot wanneer precies weet ik niet omdat wij toen niets
meer met Gouda te maken haden.””
Berrevoets voegt aan het PV toe: ’twee foto’s, waarop
voorkomt Claus van Limborgh in uniform van de Jeugdstorm.
De foto’s waren genomen op de markt te Gouda en werden
rechtstreeks gezonden aan de afdeeling documentatie te
Gouda.’
PV opgezonden naar P.O.D. Gouda, ondertekend Berrevoets
dd. 8 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 112
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Verbalisant W.Berrevoets.
Opgemaakt 8 October 1945.
Verhoor van
Abraham Ligthart Schenk
als
getuige tegen Jacob Arie Martien v.d.Graaf.
__________________________________________________
_______________________
Vrijwillig in Duitse dienst .
=============================================
============================
Op 8 October hoorde Berrevoets:
Abraham Ligthart Schenk :
“”Het is mij bekend dat Jacob Arie Martien van der Graaf,
wonend in Lekkerkerk,thans gedetineerd in het kamp voor
politieke gevangenen te Scheveningen, vrijwillig in Duitsche
dienst is geweest. In 1944 heb ik hem, toen hij op een keer
thuis was met verlof, door de Achtersteeg in Lekkerkerk zien
loopen, gekleed in een bruin Duitsch uniform, met een
hakenkruis om den arm en om zijn middel een koppel met een
vuurwapen. Later hoorde ik dat hij een bekeuring gekregen
had van de marechaussee voor het schieten op eenden.””
PV opgezonden naar P.O.D. Gouda, getekend door Berrevoets
dd. 8 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 112-b
Verbalisant W.Berrevoets.
Opgemaakt 10 October 1945.
Verhoor van
Bart van Zessen als getuige tegen Abraham
Borsje.
__________________________________________________
_______________________
Dienst als hulp-politie.
=============================================
============================
Op 10 October 1945 hoorde Berrevoets:
Bart van Zessen, geboren 13 Augustus 1924 te Langerak, van
beroep ambtenaar op het arbeidsbureau te Lekkerkerk,
ongehuwd en wonend te Lekkerkerk, Kerkweg 251.
“”Tusschen April en Juli 1943 heb ik , toen ik dagelijksch met
de boot van de Reederij op de Lek meevoer in de richting naar
Rotterdam, meerdere malen Abraham Borsje in uniform van de
hulp-politie, met een roode band om den linker arm, op deze
boot gezien. “”
Berrevoets voegt hieraan toe :’ Ik zag Borsje ook meerdere
malen met de band van de hulp-politie om de arm. Ook zag ik
hem meerdere malen in het uniform van de WA en de
Landwacht Nederland ‘.
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PV opgezonden naar P.O.D. Gouda, getekend Berrevoets dd.
10 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 113
Verbalisant W.Berrevoets.
Opgemaakt 10 October 1945.
Verhoor van Dirk Goudriaan
als getuige tegen J. Mudde
__________________________________________________
_______________________
Uitzending naar RVM
=============================================
============================
Op 10 October 1945 hoorde Berrevoets : Dirk Goudriaan, oud
41 jaar, van beroep directeur van het bijkantoor van het
Arbeidsbureau te Lekkerkerk, gehuwd en wonend Emmastraat
27.
“”Ik kan verklaren dat Jan Mudde, Schuwacht no. 2, in
Februari 1942 bij mij is gekomen met de mededeeling dat hij
zonder werk was gekomen bij A.C.Mudde te Lekkerkerk. Hij
vroeg mij toen of ik werk voor hem had. Ik antwoordde hierop
dat ik geen werk voor hem had. Mudde voornoemd zeide toen,
dat hij dan wel naar Duitschland wilde, doch alleen wanneer
hij als chauffeur tewerk gesteld kon worden, want dat dit zijn
werk was en dat hij daardoor best geld kon verdienen. Op 4
Maart 1942 is hij toen naar Duitschland vertrokken en wel via
Deventer naar het Reichsverkehrsministerium, verdere
indeeling van hem was ons niet bekend.
Verder kan ik u nog verklaren dat hij op 25 November 1941
ook zonder werk was, hij is toen ook op het Arbeidsbureau
gekomen, er was toen alleen een opdracht voor Keulen, dit
werk had hij eerst aangenomen, hij kon toen echter nog enkele
dagen geplaatst worden bij Zijlstra Bouwbedrijf, die werkzaam
was bij de Waterleiding te Lekkerkerk. Dit heeft hij toen
aangenomen en is niet naar Keulen vertrokken. Vanaf 1
December 1941 is hij toen naar A.C.Mudde te Lekkerkerk
gegaan en is daar is hij weer op 1 Februari 1942 zonder werk
gekomen. Daarna is hij naar het RVM gegaan, van hem kan
dus gevoegelijk aangenomen worden dat hij naar het RVM is
gegaan omdat hij zonder werk was.
Berrevoets voegt bij het PV een schrijven van de vrouw van J.
Mudde (T. Mudde- Verberk), op welk schrijven aan de
achterkant antwoord is gegeven door de ‘Org. Stab der
Reichsmotorsportschulen im NSKK’. Dit schrijven is afgestaan
door de Directeur van het Arbeidsbureau te Lekkerkerk, den
heer B. Goudriaan.
PV opgezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 10 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 114
Verbalisant W.Berrevoets.
Opgemaakt 10 October 1945.
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Verhoor van
Dirk Goudriaan als getuige tegen A. den
Uijl
__________________________________________________
_______________________
Vrijwillig naar Duitsland t.b.v. werk.
Organisation Todt
=============================================
============================
Op 10 October 1945 hoorde Berrevoets : Dirk Goudriaan, oud
41 jaar, van beroep directeur van het bijkantoor van het
Arbeidsbureau te Lekkerkerk, gehuwd en wonend Emmastraat
27.
“”Bij mij op het Arbeidsbureau te Lekkerkerk is bekend en
blijkt uit zijn dossier, dat Arie den Uijl, Schuwacht 188, op 17
September 1940 naar Albert Jüng te Bremen is gegaan, welk
bedrijf dit was is mij onbekend. Dit moet toen vrijwilligheid
zijn geweest aangezien er van verplichting toen nog geen
sprake was. Hij heeft verlof genoten van 26 Juli 1941 tot 3
Augustus 1941. Toen dit verlof om was is hij niet vertrokken
en gaf voor dat dit was om dat het vanwege de
bombardementen in Bremen niet te houden was. Later op 16
Augustus 1941 is hij wederom weggegaan. Toen hij in
Duitschland was is hij begin Februari 1942 overgegaan naar de
Organisatioon Todt voor werk in Rusland. Hij is toen met
verlof geweest van 14 tot 16 Februari 1942 om diverse dingen
af te doen. Hij is toen op het Arbeidsbureau geweest in OTuniform. Op 10 September 1942 is hij ontslagen bij de OT,
waarvan ik u een rapport overhandig.””
Bij het PV wordt een afschrift van een rapport van terugkeer
van A. den Uijl uit Rusland gevoegd, het rapport werd
afgestaan door den Heer Goudriaan.
PV opgezonden naar P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 11 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 115
Verbalisant W.Berrevoets.
Opgemaakt 10 October 1945.
Verhoor van
Dirk Goudriaan als getuige tegen
J.P.Hoogendoorn
__________________________________________________
_______________________
Werkzaam bij RVM
=============================================
============================
Op 10 October 1945 hoorde Berrevoets : Dirk Goudriaan, oud
41 jaar, van beroep directeur van het bijkantoor van het
Arbeidsbureau te Lekkerkerk, gehuwd en wonend Emmastraat
27.
“”J.P.Hoogendoorn heeft zich op 16 Juli 1941 als
werkzoekende laten inschrijven op het Arbeidsbureau te
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Lekkerkerk. Op het door hem persoonlijk ingevulde formulier
schreef hij achter de vraag of hij ook genegen was om buiten
de gemeente te werken ’ Ja, ook in Duitschland’. In zijn
dossier is aanwezig een schrijven dd. 11 Juli 1941 van het
Arbeidsbureau te Lekkerkerk aan hem gericht, vlg. bijgaand
afschrift, waaruit dus blijkt dat hij wel genegen was om bij de
NSKK te gaan werken. Ook is in zijn dossier aanwezig een
door hem eigenhandig geschreven brief dd. 12 October 1941,
waarin hij verzocht om plaatsing op een scheepswerf of
anderszins. De laatste zin van dit schrijven luidt : ‘ Ben wel
genegen om naar het buitenland te gaan, maar liefst in het
binnenland’. Uit een notitie, ook in zijn dossier aanwezig,
blijkt dat de aanneming in die tijd bij de NSKK alleen voor
NSB-ers open stond, en dat is op dat moment stop gezet, te
weten 9 Juli 1941. Hij is weggegaan naar het RVM via
Deventer op 27 October 1941.””
Bijgevoegd het genoemde afschrift. PV opgezonden naar
P.O.D. Gouda, ondertekend door Berrevoets dd. 11 Octobet
1945.
=============================================
============================
Nr.: 116
Verbalisant W.Berrevoets.
Opgemaakt 15 October 1945.
Verhoor van
Abraham Ligthart Schenk
als
getuige tegen Jilis van Limborgh
Willem Breedveld
idem
__________________________________________________
_______________________
Lid NSB
Landbouwdeskundige in Posen.
=============================================
============================
Op 8 October 1945 hoorde Berrevoets
Abraham Ligthart Schenk :
“”Het is mij bekend dat Jilis van Limborgh, wonende te
Waddinxveen, thans geïnterneerd te Scheveningen, na 1
Februari 1941 lid is geweest van de NSB in Nederland. Het is
mij ook bekend dat hij in Posen is geweest als
landbouwdeskundige. Of hij daar vrijwillig is geweest weet ik
niet, vermoedelijk wel, want hij was gepensionneerd uit
Indië.””
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Oosten na den oorlog. Zeer waarschijnlijk is hij vrijwillig
gegaan, want hij was gepensionneerd uit Indië en is naar Posen
gegaan omdat hij na de inval van Japan in Nederlandsch Oost
Indië bang was dat hij als repressaile van de Duitschers voor
het doodschieten van Duitschers door Nederlanders in Indië,
gearresteerd zou worden.””
PV opgezonden naar P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 15 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 117
Verbalisant W. Berrevoets.
Opgemaakt 15 October 1945.
Verhoor van
Dirk Goudriaan
als getuige tegen
Cornelis Breedveld
Bart van Zessen
idem
Willem Breedveld
idem
__________________________________________________
_______________________
Organisation Todt.
=============================================
============================
Op 10 October 1945 hoorde Berrevoets:
Dirk Goudriaan:
“”Het is mij bekend dat Cornelis Breedveld bij de Org. Todt
werkzaam is geweest, dit blijkt uit een schrijven van het
Gewestelijk Arbeidsbureau te Dordrecht dd. 21 Maart 1944,
welk schrijven ik u hierbij overhandig.( Berr.: het schrijven
wordt bij het PV gevoegd).
Als Breeedveld in Mei 1941 al in de Duitsche dienst is gegaan
moet dit vrijwillig zijn geweest aangezien er toen van
verplichting nog geen sprake was. Hiervan is bij mij echter
niets bekend, aangezien ik pas later in de gemeente Lekkerkerk
gekomen ben en in dien tijd alles nog over de Arbeidsbeurs in
Rottterdam ging. “”
Bart van Zessen :
“”Ik weet dat Cornelis Breedveld bij de Org. Todt is geweest,
ik heb hem tijdens zijn verlof in de Gemeente Lekkerkerk zien
loopen, gekleed in een groen-grijs uniform. Ik dacht eigenlijk
dat hij bij de SS was. “”
Willem Breedveld ( op 14 October 1945)

Willem Breedveld (geboren 13 Mei 1920 te Lekkerkerk, van
beroep kantoorbediende, ongehuwd en wonend Opperduit 58)
“”Ik weet dat Jillis van Limborgh, wonende te Waddinxveen,
momenteel geïnterneerd te Scheveningen, na 1 februari 1941
lid is geweest van de NSB in Nederland. Ook is mij bekend dat
hij tijdens de Duitsche bezetting in Posen is geweest bij een
Duitsch instituut voor onderzoekingen van exploitatie van het

“”Vermoedelijk in het najaar van 1943 heb ik Cornelis
Breeedveld, wonende Kerkweg 125, aangetroffen in het
postkantoor te Lekkerkerk, gekleed in een groen-grijs uniform.
Het uniform wat hij aan had leek veel op het Duitsche SSuniform. Hij stortte toen op het postkantoor een bedrag van fl.
800.-- à fl. 1200.--. Als ik mij goed herinner op een boekje van
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de Rijkspostspaarbank. Of het uniform het welk hij aan had
een OT of een SS-uniform was weet ik niet. “”
PV opgezonden naar P.O.D. Gouda, getekend Berrevoets dd.
15 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 118
Verbalisant W. Berrevoets.
Opgemaakt 15 October 1945.
Verhoor van
Willem Breedveld
als
getuige tegen Anthonie van der Graaf + Abraham Kort
Marinus Hendrikus op den Brouw als
getuige tegen fam. Anthonie v.d. Graaf
______________________________________________
________________________
Landwachtdienst in Lekkerkerk.
Ontvangen extra distributiebonnen.
=============================================
============================
Op 14 October 1945 hoorde Berrevoets
Willem Breedveld :
“”Het is mij bekend dat Anthonie van der Graaf in den Herfst
van 1944 dienst heeft gedaan in OT-uniform als Landwacht
Nederland. Bij hem was de mij bekende Abraham Kort in een
Landwacht-uniform.. Anthonie van der Graaf was gewapend
met een karabijn en Kort met een tweeloops jachtgeweer. Ik
heb toen gezien dat ze mijn broer: Piet Breedveld, welke thans
varende is, en na 20.00 uur (spertijd) naar huis kwam,
aanhielden en hem een vermaning gaven, omdat hij te laat was.
Omstreeks dien tijd heb ik Anthonie van der Graaf regelmatig
als zoodanig dienst zien doen.””
Marinus Hendrikus op den Brouw ( 22 jaar oud, van beroep
ambtenaar der distributie, ongehuwd, wonend te Capelle
a.d.IJssel, Boezemstraat 28)
“”Het is mij bekend dat de achtergebleven familieleden van
Anthonie van der Graaf, Voorstraat 220, die werkzaam was in
Duitschland, extra rantsoenen en distributiekaarten zijn
verstrekt en wel voor zes personen. Uit de hier aanwezig zijnde
stukken blijkt dat hun verstrekt zijn de Noodkaarten 3e serie en
4e serie, voor dien tijd waren hun al extra rantsoenen verstrekt.
Het is ook op hun stamkaarten aangetekend. “”
PV opgezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend Berrevoets dd.
15 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 119
Verbalisant W. Berrevoets.
Opgemaakt 16 October 1945.
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Verhoor van
Maria Paulina van der Graaf
als
getuige tegen Herman Stout.
______________________________________________
__________________________
Ontvangsten mevr. Stout van geld en bonkaarten van Duitse
instanties.
=============================================
============================
Op 15 October 1945 hoorde Berrevoets:
Maria Paulina van der Graaf ( geboren 26 Februari 1921 te
Ouderkerk a.d.IJssel, gehuwd en wonend Voorstraat 10, zonder
beroep)
“”In het najaar van 1942 of 1943 heb ik voor de vrouw van
Herman Stout, wonend te Lekkerkerk, vanuit Gouda een extra
kolenkaart meegebracht van het gebouw der NSDAP,
Oosthaven te Gouda. Deze vrouw gaf mij weer een bewijs
mee, waarop stond ‘ NSKK- Transportgruppe Todt ‘. Het is
mij ook bekend dat ze regelmatig het geld van Stout ontving
uit Groningen, van de Dienststelle van de NSKK, die aldaar
gevestigd was. Ik persoonlijk ging om het geld van mijn broer
J.A.M. van der Graaf op het postkantoor te Lekkerkerk, het
was dan afkomstig van de Firma Friedrich Rempke. Mijn broer
is geïnterneerd en Stout niet, dat verwonderd mij zoo. Ook is
mij bekend dat ze regelmatig extra bonkaarten kreeg van het
Deutsches Haus te Rotterdam, later kreeg ze deze rechtstreeks
van het distributiekantoor te Lekkerkerk. De vrouw van Stout
had n.l. kaartjes in haar stamkaart waarop stond ‘ ambtliche
Deutsche Beratungsstelle ‘,. Ik weet in ieder geval dat hij bij de
NSKK, Legioen Speer ook werkzaam geweest is. Hij is ook
weleens tijdens zijn verlof in uniform in Lekkerkerk geweest,
dit heb ik persoonlijk gezien. “”
PV gezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend Berrevoets dd.
16 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 120
Verbalisant W. Berrevoets.
Opgemaakt 16 October 1945.
Verhoor van
Maria Paulina van der Graaf als getuige
over J.A.M. van der Graaf.
______________________________________________
__________________________
Vrijwillig werken in Duitsland.
=============================================
============================
Op 15 October 1945 hoorde Berrevoets:
Maria Paulina van der Graaf ( geboren 26 Februari 1921 te
Ouderkerk a.d.IJssel, gehuwd en wonend Voorstraat 10, zonder
beroep)
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“”Ik weet dat mijn broer J.A.M. van der Graaf, wonend te
Lekkerkerk en thans geïnterneerd in Duindorp, zich in 1940
vrijwillig is gaan melden op de arbeidsbeurs te Rotterdam aan
de Middellandstraat omdat hij zonder werk was, wegens
gebrek aan materiaal bij de firma de Groot en van Vliet te
Bolnes. Hij kreeg toen de boodschap dat er alleen werk voor
hem was in Duitschland. Dit heeft hij toen aangenomen en is
vrijwillig naar een scheepswerf te Elsflet gegaan. Ik kan wel
zeggen volkomen uit armoede, want mijn vader was ook
werkloos en had acht gulden per week van de steun, en wij
waren met een groot gezin van acht personen. Later is hij in
1944 in uniform thuis geweest van het Legioen Speer, dit stond
ook op zijn revers van zijn tuniek, aan de eene zijde LO en aan
de andere zijde SP.
PV gezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend door Berrevoet
dd 16 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 121
Verbalisant W. Berrevoets.
Opgemaakt 16 October 1945.
Verhoor van
Maria Paulina van der Graaf
als
getuige tegen Jan Verveer
Gerrit Cornelis van der Willigen idem.
______________________________________________
__________________________
Hulp-politie.
=============================================
============================
Op 15 October 1945 hoorde Berrevoets:
Maria Paulina van der Graaf (geboren 26 Februari 1921 te
Ouderkerk a.d.IJssel, gehuwd en wonend Voorstraat 10, zonder
beroep)
“”Vermoedelijk in het jaar 1942, het was in ieder geval toen de
Weer Afdeeling van de NSB pas opgericht was, heb ik Jan
Verveer, wonend aan de eendekooi te Lekkerkerk, een keer
stomdronken in uniform van de WA over den dijk zien fietsen.
Ook was mij bekend dat hij na 1 Februari 1941 lid van de NSB
was. “”
Gerrit Cornelis van der Willigen ( 38 jaar oud, Burgemeester
der gemeente Lekkerkerk, gehuwd, wonend Kerkweg 122)
“”Het is mij bekend, en het blijkt ook uit de stukken welke mij
op 18 Juli 1945 zijn toegezonden van het Directoraat- Generaal
van Politie te Nijmegen, dat Jan Verveer, wonende in deze
gemeente, indertijd in dienst is geweest van de hulp-politie.
Deze lijst met nog meerdere namen van personen welke bij de
hulp-politie zijn geweest heb ik op 1 Augustus 1945
toegezonden aan de P.O.D. te Gouda met een begeleidende
brief nr. 1547. “”
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PV. opgezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 16 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 122
Verbalisant W. Berrevoets.
Opgemaakt 16 October 1945.
Verhoor van
Gerrit Cornelis van der Willigen als getuige
tegen Marie Hoogenboezem.
______________________________________________
__________________________
Hulp-politie.
=============================================
============================
Op 13 October 1945 hoorde Berrevoets:
Gerrit Cornelis van der Willigen ( 38 jaar oud, Burgemeester
der gemeente Lekkerkerk, gehuwd, wonend Kerkweg 122)
“”Het is mij bekend en het is mij gebleken uit de door het
Directoraat-Generaal van Politie te Nijmegen dd. 18 Juli 1945
toegezonden stukken, en door mij op 1 Augustus 1945 met
begeleidende brief no. 1547, waarop voorkomen de namen van
personen welke uit deze gemeente bij de hulp-politie zijn
geweest tijdens de Duitsche bezetting, gezonden aan de P.O.D.
te Gouda, dat de mij bekende Marie Hoogenboezem, wonend
Tiendweg W 20, welke persoon momenteel geïnterneerd is , bij
de hulp-politie aangesloten is geweest. Er is mij ook bekend
dat hij op 1 November 1942 in die functie ontslagen is.
Wanneer hij echter aangesteld is , is mij niet bekend. “”
PV opgezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 16 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 123
Verbalisant W. Berrevoets.
Opgemaakt 16 October 1945.
Verhoor van
Gerrit Cornelis van der Willigen
als
getuige tegen Abraham Borsje
Maria Paulina van der Graaf
idem.
__________________________________________________
_______________________
Hulp-politie.
Arrestatie de Zeeuw.
=============================================
============================
Berrevoets hoorde op 13 October 1945:
Gerrit Cornelis van der Willigen ( 38 jaar oud, Burgemeester
der gemeente Lekkerkerk, gehuwd, wonend Kerkweg 122)
“”Het is mij bekend dat Abraham Borsje, wonend Burg.
Roosstraat 4, thans geïnterneerd te Scheveningen, in dienst is
geweest bij de hulp-politie. Dit bleek mij ook uit de stukken,
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welke mij op 18 Juli 1945 zijn toegezonden door het
Directoraat-Generaal van Politie te Nijmegen. Deze lijst,
waarop nog meer namen voorkomen van personen, welke uit
deze gemeente bij de hulp-politie zijn geweest, heb ik op 1
Augustus 1945, met begeleidend schrijven no. 1547,
toegezonden aan het hoofd van de P.O.D. te Gouda. Het is mij
ook bekend dat Abraham Borsje voornoemd in October 1943
bij de hulp-politie ontslagen is. “”
Maria Paulina van der Graaf ( op de 15e October):
“”Het is mij bekend dat Abraham Borsje indertijd als
landwachter heeft medegeholpen bij de arrestatie en
huiszoeking van meester de Zeeuw te Lekkerkerk. Bij
genoemde meester de Zeeuw hebben ze toen weggehaald
gummiknuppels en tafelpooten waarmede in 1940 bij de
Duitsche inval de burgerwacht der gemeente Lekkerkerk
bewapend was. Mijn vader Anthonie van der Graaf heeft het
mij indertijd verteld, bij hem waren ook de postcommandant
der landwacht: J.J.Hoogenboezem, die tegen mijn vader zei
toen ze de Lange Stoep afreden en zijn fiets tegen het hek
gooide: ‘ bij de Zeeuw zullen wij eens even de knuppels van de
zolder halen, want ik ben niet van plan wanneer de oorlog
afgeloopen is er mee op mijn donder te krijgen’. Mijn vader
was daar erg tegen en is ook buiten blijven staan, maar de
anderen, te weten : Abraham Kort, Bertus Bouter en Abraham
Borsje hebben met Hoogenboezem een huiszoeking gedaan. “”
PV opgezonden naar P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 16 Octobe 1945.
=============================================
============================
Nr.: 124
Verbalisant W. Berrevoets.
Opgemaakt 16 October 1945.
Verhoor van
Maria Paulina van der Graaf
als
getuige tegen Bertus Bouter.
__________________________________________________
_______________________
Arrestatie de Zeeuw.
=============================================
============================
Op 15 October 1945 hoorde Berrevoets:
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Hoogenboezem zeide toen: ‘ik ben niet van plan om wanneer
de oorlog afgeloopen is met die knuppels op mijn donder te
krijgen.’ Mijn vader is toen buiten blijven staan en
Hoogenboezem is met de anderen, waarbij ook nog waren
A.Kort, A. Bouter van Lekkerkerk, eveneens landwachters,
huizoeking gaan doen en hebben meester de Zeeuw later
gearresteerd. Meester de Zeeuw had nog onder zijn berusting
een aantal gummiknuppels en tafelpooten, waarmede de
burgerwacht te Lekkerkerk in 1940, toen de oorlog uitbrak,
bewapend was. Bertus Bouter was ook in dienst van de
Landwacht Nederland. “”
PV opgezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 16 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 125
Verbalisant W. Berrevoets.
Opgemaakt 16 October 1945.
Verhoor van
Maria Paulina van der Graaf
als
getuige tegen Annigje Bouter.
Bart van Zessen
idem
__________________________________________________
_______________________
Nederlandsche Oost Companie
Colportage Volk en Vaderland
=============================================
============================
Op 15 October 1945 hoorde Berrevoets:
Maria Paulina van der Graaf :
“Ik heb Annigje Bouter, wonende te Lekkerkerk, momenteel
geïnterneerd, in 1944 in uniform van de Nederlandsche Oost
Compagnie zien colporteren met Volk en Vaderland te
Lekkerkerk.””
Bart van Zessen ( op de 16e October) :
“”Annigje Bouter wonende in Lekkerkerk, thans geïnterneerd,
is voor zoover mij uit de stukken van haar op het arbeidsbureau
te Lekkerkerk blijkt, op 5 Februari 1944 vrijwillig naar de
Nederlandsche Oost Compagnie gegaan; zij is terug gekeerd op
16 Juli 1944.””

Maria Paulina van der Graaf:
“” Mijn vader Anthonie van der Graaf heeft mij indertijd, het
was in 1944, verteld dat bij de huiszoeking en arrestatie van
meester de Zeeuw te Lekkerkerk, door verschillende
landwachters ook aanwezig was Bertus Bouter van
Lekkerkerk.
Toen ze de Lange Stoep afreden, gooide de postcommandant
J.J. Hoogenboezem zijn rijwiel tegen een hek en zeide tegen
mijn vader ‘ hier bij de Zeeuw zullen we eens even de
knuppels van de zolder halen’ Mijn vader was daar tegen, maar

Van Zessen overhandigde een rapport van terugkeer van de
NOC en een bewijs dat aan Annigje Bouter
distributiebescheiden kunnen worden verstrekt.
PV opgezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 16 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 126
Verbalisant W. Berrevoets.
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Opgemaakt 16 October 1945.
Verhoor van
Gabriel de Jager
als getuige over Johannes de Jager
Bart van Zessen
idem
__________________________________________________
_______________________
NSKK
=============================================
============================
Op 16 October 1945 hoorde Berrevoets:
Gabriel de Jager ( oud 54 jaar, van beroep conciërge ter
gemeente-secretarie te Lekkerkerk, gehuwd en wonend
Raadhuisplein 3.
“”Mijn zoon Johannes de Jager was tijdens de mobilisatie van
1939-1940 in militairen dienst en heeft gevochten op de
Grebbeberg. Hij is na de capitulatie in 1940 overgegaan naar
de Opbouwdienst in den Haag, vanwaar hij ook uit dienst
afkomstig was, n.l. van het regiment huzaren.
Bij verandering van de Opbouwdienst in een andere tak van
dienst is hij naar huis gekomen en zou toen ten koste van ons,
zijn ouders komen, omdat hij alleen werk kon krijgen voor 6 à
7 gulden per week als bakker. Hierin had hij geen idee.
Hij had trouwens tevens in den Haag al gezien dat er zoovelen
naar de NSKK als chauffeur gingen en daar goed geld
verdienden. Dit had hem blijkbaar aangetrokken en in 1941
heeft hij zich toen vrijwillig bij de NSKK gemeld. Het was mij
ook bekend dat hij toen al lid van de NSB was. In den
beginnen toen hij thuis kwam met verlof was hij in burger en
was toen civiel chauffeur. In 1944 echter is hij thuis gekomen
met verlof uit Frankrijk in uniform van de NSKK. Hij had
tijdens zijn verlof in begin 1944 ook een karabijn bij hem. Als
hij de deur uitging gaf mijn vrouw hem een regenjas die hij
over zijn uniform aantrok, omdat ze niet wilde dat ze hem
zagen in dat uniform. Die heeft er veel onder geleden dat hij
daar bij is gegaan en heeft hem dikwijls gewaarschuwd, en nu
lijdt ze er nog meer onder natuurlijk.””
Bart van Zessen:
“”Van Johannes de Jager is hier op het arbeidsbureau niets
bekend. Ik weet echter wel dat die personen, die niet op het
arbeidsbureau bekend zijn, via een militaire instantie
weggegaan zijn of in ieder geval via de Beweging, zoodat
daaruit volgens mij al voldoende zijn vrijwilligheid blijkt.””
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”” Het is mij bekend en later bleek het mij uit de mij door het
Directoraat Generaal van Politie te Nijmegen toegezonden
stukken, dat Cornelis Hoogenboezem, wonend Opperduit 33
bij de hulppolitie is geweest tijdens de Duitsche bezetting. Hij
is in Mei 1943 als zoodanig ontslagen. Deze stukken, waarop
voorkomen nog meer namen van personen uit Lekkerkerk,
welke bij de hulp-politie zijn geweest, is door mij op 1
Augustus 1945 onder nr. 1547 gezonden aan de P.O.D. te
Gouda.””
Willem Breedveld ( op 14 October 1945)
“”’s Avonds na het bombardement op Rotterdam van den 31en
Maart 1943 heb ik met Cornelis Hoogenboezem, wonende
Opperduit 33, staan praten. Hij vertelde dat hij dienst had
gedaan in het toen geteisterde gebied van Rotterdam als hulppolitie, voor afzetting van het publiek en tevens had hij
geholpen bij het bestrijden van den brand. Ook was mij bekend
dat hij NSB-er was. Het is mij bekend dat hij in 1943 geen zin
had om in Rotterdam bij de hulp-politie te blijven, als
lantaarnpaal. zooals hij zeide. Toen is hij dan ook actief dienst
gaan doen bij de Landwacht Nederland, met de hoop dat hij in
Rusland ingezet zou worden. Daarvoor is hij afgekeurd en later
is hij van de Landwacht automatisch overgegaan naar de
Landstorm Nederland, met SS distinctieven op het uniform. Ik
heb Cornelis Hoogenboezem meerdere malen in uniform van
de Weer Afdeeling ( WA) gezien, later had hij dit uniform ook
aan bij de hulp-politie.””
Bij het PV is gevoegd een bewijsje van de WA t.n.v. C.
Hoogenboezem, een bewijs van de Nederlandsche Volksdienst,
afdeeling Jeugduitzending.
PV gezonden naar P.O.D. Gouda, ondertekend door Berrevoets
dd. 17 October 1945.
=============================================
================
Nr.: 128
Verbalisant W. Berrevoets
Opgemaakt 17 October 1945.
Verhoor van:
Lijntje Johanna de Pater als getuige tegen Maarten de Waard
Willem Breedveld
idem
Ewout Hoogendijk
idem + A. Burger-Bergambacht als
verdachte
Jan Cornelis Hoogendijk idem
__________________________________________________
_______________________

PV opgezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 16 October1945.
=============================================
============================

Lid NSB
Lid Landwacht
Fietsenvordering
============================================
=============================
Op 2 October 1945 hoorde Berrevoets:

Gerrit van der Willigen ( op 13 October 1945) :

Lijntje Johanna de Pater
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“”Ik weet dat de mij bekende Maarten de Waard, wonende te
Bergambacht, momenteel geïnterneerd te Scheveningen, na 1
Februari 1941 lid is geweest van de NSB en ook dienst heeft
gedaan tijdens de Duitsche bezetting als Landwachter
Nederland.””
Willem Breedveld: ( op 14 October 1945)
“”Ik heb Maarten de Waard uit Bergambacht, tijdens de
Duitsche bezetting meerdere malen als Landwacht Nederland
in uniform dienst zien doen. Ook weet ik dat hij na 1 Februari
1941 lid was van de NSB. Het is mij ook bekend dat hij
indertijd een fiets heeft gevorderd bij de gebroeders
Hoogendijk te Bergambacht.””
Ewout Hoogendijk (op de 15e October. Geboren 18 Juli 1879
te Bergambacht, ongehuwd, zonder beroep, wonend
Kadijkselaan E 62 te Bergambacht).
“”In de nacht van 4 op 5 September 1945 te omstreeks 1.00 uur
werd er plotseling aan de deur gebeld. Ik persoonlijk met twee
van mijn broers slapen boven. Wij riepen terug als teeken dat
wij het bellen gehoord hadden, er werd toen verder niet meer
gebeld.Ik heb mij gekleed en ben toen naar de deur gegaan.
Bij het openen van de deur zag ik de mij bekende Arianus
Burger en Maarten de Waard, beide wonend te Bergambacht
en gekleed in Landwachtuniform, voor de deur staan. Ik wist
dat ze beiden lid van de NSB en de Landwacht Nederland
waren. Burger voornoemd deed het woord en zeide dat ze
opgeroepen waren om zoo spoedig mogelijk naar Gouda te
komen en dat Maarten de Waard een lekke band aan zijn fiets
had gekregen. Hij zei verder dat hij nu een fiets bij ons kwam
vorderen, voor de Waard. Hij beloofde dat ze hem de dag terug
zouden komen brengen, als dit niet vroeg was dan in elk geval
voor ‘s avonds 5 uur. Dan zou een zoon van Burger, die toch
naar Gouda moest, hem terug brengen. Mijn broer J. C.
Hoogendijk, die eigenaar was van het rijwiel heeft toen
vrijwillig het rijwiel afgegeven. Ik heb toen nog gezegd tegen
Burger, het is wel gek dat je twee keer in vijftien dagen tijds
bij ons om een fiets komt voor de Waard. Veertien dagen
daarvoor was hij n.l. om dezelfde fiets geweest, toen had de
Waard ook een lekke band. Toen hebben ze hem echter den
volgende dag terug gebracht. Ik was met mijn broers in de
veronderstelling dat ze hem ook nu weer terug zouden brengen,
dit is echter nooit gebeurd. Het was een fiets van het jaar 1937,
maar in zeer goeden staat en voorzien van goede luchtbanden,
merk Burgers E.N.R. no. 70784, met Torpedoversnellingsnaaf,
E.N.R., electrische lamp, met achterlicht. Mijn broer had hem
gekocht in 1937 voor f. 102.30( twee honderd gulden en dertig
centen) compleet. Ze hebben bij de vordering geen groote
mond gegeven, vermoedelijk doordat wij aan hun eischen
voldeden.””
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Jan Cornelis Hoogendijk, geboren 31 December 1883 te
Bergambacht, ongehuwd, zonder beroep, wonend
Kadijkselaan no. E 62 te Bergambacht.)
“” Ik heb in de nacht van 4 op 5 September 1944 mijn rijwiel
afgestaan aan de Landwachters Maarten de Waard en
Adrianus Burger. Ze kwamen ’s nachts om 1.00 uur aan de
deur en mijn broer E. Hoogendijk had de deur open gedaan. Ik
ben hem toen gevolgd en hoorde dat Adrianus Burger zeide: ‘
Ik kom een fiets vorderen,want de Waard heeft een lekke band.
Morgen brengen wij hem terug of in ieder geval mijn zoon, die
moet toch in Gouda zijn. Wij zijn plotseling opgeroepen voor
de Landwacht naar Gouda en moeten daar zoo vlug mogelijk
zijn.’ Veertien dagen daarvoor hadden ze deze fiets ook
gevorderd, toen hebben ze hem de andere dag terug gebracht,
de tweede keer hebben wij hem nooit meer gezien. Ik had dit
rijwiel gekocht in 1937 voor f. 102.30 en was voorzien van een
Torpedoversnellingsnaaf, merk rijwiel Burger E.N.R., voorzien
van de E.N.R. rijwiellamp met achterlicht, no. 70784. Het
rijwiel was in zeer goede staat en ook voorzien van goede
luchtbanden.(Getuige toont mij de rekening waaruit mij bleek
dat de gegevens juist waren) Ook is mij bekend dat deze beide
personen toen lid waren van de NSB.””
PV gezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend Berrevoets dd.
17 October 1945.
=============================================
============================
Nr.: 129
Verbalisant W. Berrevoets
Opgemaakt 17 October 1945.
Verhoor van:
Bart van Zessen als getuige tegen Christoffel van Halewijn
Klazina Adriana Gouwens
idem
__________________________________________________
_______________________
Nederlandsche Oost Compagnie.
============================================
=============================
Op 16 October hoorde Berrevoets:
Bart van Zessen:
“” De mij bekende Christoffel van Wijnen, wonend Schuwacht
336, is voorzoover mij bekend vrijwillig naar de
Nederlandsche Oost Compagnie gegaan. Voor zoover ik weet
ging men altijd vrijwillig naar de Ned. Oost Compagnie. Hij is
weggegaan op 4 September 1942, dit blijkt mij uit het
terugkeerrapoort van hem. Daaruit lees ik ook dat hij op 17
Januari 1944 terug is gekeerd. Verder is van hem op het
arbeidsbureau niets bekend, zoodat hij zeker vrijwillig gegaan
moet zijn.””
Klazina Adriana Gouwens ( echtgenote van van Halewijn, oud
38 jaar, zonder beroep)
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“ Het is mij bekend dat mijn man Christoffel van Halewijn op
4 September 1942 vrijwillig naar de Nederlandsche Oost
Compagnie vertrokken is. Hij is toen naar Rowno in de
Oekraine gegaan. Hij is daar heen gegaan omdat er hier voor
hem als metselaar geen werk was, hij was n.l. werkloos. Hij
heeft zich in Arnhem gemeld, maar moest eerst lid van de NSB
zijn. Dit heeft hij toen ook gedaan, naar ik echter meen te
weten is hij alleen mar sympathiseerend lid van de NSB
geweest. Zijn salaris kreeg ik wekelijksch van het postkantoor
te Lekkerkerk, het kwam uit den Haag van de NOC.
Voorzoover mij bekend heeft hij altijd in Rowno gezeten. Op
17 Januari 1944 is hij terug gekomen. Mijn man heeft zich
nooit met politiek bemoeid, ook niet met de Landwacht, WA of
iets dergelijks. Wapens heeft hij nooit gehad. NSB-bladen
heeft hij nooit gelezen. Vergaderingen de NSB heeft hij nooit
bezocht.”””
PVgezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend door Berrevoets
dd. 17 October 1945.
============================================
=============================
Nr.: 130
Verbalisant W. Berrevoets
Opgemaakt 22 October 1945.
Verhoor van: Klazina Adriana Gouwens
als getuige tegen
Christoffel van Halewijn
Adrianus van Halewijn
idem
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het uniform hetwelk hij droeg stond geen enkel kenteeken of
uitmonstering. Het was een rijbroek met lange laarzen, tuniek
en een soldatenmuts. Mijn vader had nooit geen wapens bij
hem als hij thiuis was met verlof. Voorzoover hij mij vertelde
heeft hij in Rowno ook nooit geen wapens gehad.; hij was daar
metselaar. Ik weet ook dat hij vrijwillig naar de NOC is gegaan
omdat hij hier geen werk had.””
PV. gezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend door Berrevoets
dd. 22 October 1945.
============================================
=============================
Nr.: 131
Verbalisant W. Berrevoets
Opgemaakt 22 October 1945.
Verhoor van:
Willem Breedveld
als getuige tegen Cornelis
Breedveld
__________________________________________________
_______________________
Lid Weer Afdeeling (WA).
============================================
=============================
Op 21 October 1945 hoorde Berrevoets:
Willem Breedveld:

__________________________________________________
_______________________
Nederlandsche Oost Compagnie.
============================================
=============================
Op 21 October 1945 hoorde Berrevoets:
Klazina Adriana Gouwens:
“”Mijn man Christoffel van Halewijn is tijdens zijn verlof van
de Nederlandsche Oost Compagnie, twee keer met verlof thuis
geweest in het uniform van de NOC. Het was lichtbruin van
kleur, er zat geen enkel kenteken op dit uniform. Hij gebruikte
dit uniform in Rowno ook als werkpak. Toen hij eenmaal voor
goed thuis was heeft hij alles in moeten leveren. Zijn uniform
bestond uit een rijbroek, met lange laarzen, een tuniek en een
veldmuts.””
Adrianus van Halewijn:(geboren 14 Augustus 1928 te
Lekkerkerk, leerling smid, ongehuwd, wonend Schuwacht
336).
“” Het is mij bekend dat mijn vader Christoffel van Halewijn
in 1942 naar de Ned. Oost Compagnie te Rowno is gegaan. Hij
is 1 of 2 keer thuis geweest in een hel lichtbruin uniform van
de NOC. In Januari 1944 is hij daarvandaan terug gekomen.Op

“”Het is mij bekend dat Cornelis Breedveld tijdens de Duitsche
bezetting aangesloten is geweest bij de Weer Afdeeling ( WA)
der NSB. Ik weet ook dat bij de arrestatie van zijn vrouw, L.J.
de Pater bij een ingesteld onderzoek in de woning van
verdachte in beslag genomen zijn : twee uniformen, waarvan
één van de WA en één van de Organisatie Todt. Deze
uniformen zijn door de BS te Lekkerkerk indertijd
overgebracht, tegelijk met de politieke gevangenen, naar het
bewaringskamp in Gouda.””
Berrevoets meldt hierbij: ‘” in Proces Verbaal nr. 26 dd. 18
Mei 1945, inhoudende een verklaring van L.J. de Pater,
echtgenote van Cornelis Breedveld, staat vermeld: ‘ Voors is
op 9 mei 1945 ten huize van verdachte voornoemd, door de
bootsman Sinkeler, een onderzoek ingesteld, waarbij het
volgende werd aangetroffen: een uniform van de NSKK, jas,
een paar laarzen, een uniformjas van de WA, alsmede een
oorkonde, een aantal prentbriefkaarten en een foto van
Musseert’ Laatstgenoemde goederen zijn door Sinkeler in
beslaggenomen en zullen ter beschikking worden gesteld van
de bevoegde autoriteiten. Mij is bekend dat deze goederen
inderdaad zijn overgebracht naar bewaringskamp Gouda.””
PV verzonden naar P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 22 October 1945.
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=============================================
============================
Nr.:132
Verbalisant W. Berrevoets
Opgemaakt 24 October 1945.
Verhoor van:
Cornelis de Zeeuw
tegen de landwachters: J.J.
Hoogenboezem, A.v.d.Graaf, B. Bouter, A. Borsje, A.Kort.
Hester Maria van der Heijden
idem
__________________________________________________
_______________________
Arrestatie C. de Zeeuw.
In beslag nemen “ wapens “ van de Burgerwacht 1940.
============================================
=============================
Op 19 October 1945 hoorde Berrevoets:
Cornelis de Zeeuw- geboren 2 september 1899 te Gouda, van
beroep onderwijzer, gehuwd, wonend Korte Achterweg 2:
“”In de nacht van Zaterdag 15 op Zondag 16 Juli 1944 werd te
omstreeks 1.30 uur aan de deur van mijn woning gebeld.
Zekerheidshalve liet ik nog een keer bellen. Ik ben toen naar de
de deur gegaan en heb door het kleine raampje, wat in de deur
is aangebracht, naar buiten gekeken. Ik zag toen iemand met
een donkere helm op de stoep staan, hij stond vlak tegen de
deur aan. Bij het tuinhekje, ongeveer 4 meter bij mij vandaan,
stond iemand in wat ik dacht een Duitsch uniform. Ik vroeg
toen: “ Wie is daar?”.Hierop werd geantwoord: “Landwacht”.
Ik vroeg toen:” Wat moeten jullie?” Het antwoord was dat ze
de knuppels van de Burgerwacht in beslag kwamen nemen.
Toen heb ik de deur opengemaakt en heb gezegd: “ Kom maar
binnen en haal ze maar.” Ik ben ze toen voorgegaan naar de
zolder. De landwachter die voor de deur stond en ik inmiddels
had herkend als te zijn, de mij bekende J.J. Hoogenboezem,
gekleed in Landwachtuniform en gewapend met een revolver,
kwam achter mij aan. Terwijl deze meeliep kwam de mij
bekende Abraham Kort binnen, deze was eveneens gekleed in
Landwachtuniform en was gewapend met een dubbelloops
jachtgeweer. Ik heb toen Hoogenboezem de zak met knuppels,
gummislangen, tafelpooten, eenige ijzeren staven en
gordijnroeden, afkomstig van de Burgerwacht, die in 1940 bij
de Duitsche inval dienst deed en hiermee gewapend was,
aangewezen. Omdat de zak te zwaar was riep Hoogenboezem
Kort naar boven en samen hebben ze de zak de trap
afgesjouwd. Toen ik beneden kwam stond de mij bekende
Anthony van der Graaf in he portaal bij de voordeur, gekleed
in een bruin Duitsch uniform en gewapend met, wat hij later
zei, Russisch geweer.Hierop zijn ze weggegaan met
medeneming van de zak met knuppels. Toen ben ik weer
naarbed gegaan en na een half uur werd er weer gebeld. Ik
deed weer open en toen stonden dezelfde personen weer voor
de deur. J.J. Hoogenboezem zeide mij dat ik mij moest
aankleeden en mee moest gaan. Ik vroeg toen waarheen en
kreeg ten antwoord, naar de kazerne. Ik heb mij toen
aangekleed en ben meegegaan. Onderweg vroeg ik aan
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Hoogenboezen den naam van een mij onbekend landwachter.
Hoogenboezem zei dat het Bouter uit Schuwacht was.
Onderweg werden wij aangeroepen met :” Halt Landwacht”.,
de persoon die dit riep was de mij bekende Abraham Borsje,
eveneens gekleed in Landwachtuniform. Ik kan mij niet meer
herinneren of hij gewapend was. Er werd toen even gesmoesd
en daarna zijn wij naar het raadhuis gegaan. Bij het raadhuis
gekomen vroeg ik v.d.Graaf, wat is dat voor een geweer, omdat
ik dat model niet kende. Hierop gaf hij het mij in handen en ik
heb er toen nog mee gericht. Toen ik vroeg of het veilig stond,
nam hij het van mij af en zekerde het. Hierna ben ik opgesloten
in een cel in het gemeentehuis te Lekkerkerk. Op Dinsdag 18
Juli ben ik overgebracht naar het politiebureau in Gouda. Daar
heb ik eenige uren moeten wachten en ben toen verhoord door
een persoon, die later zei tegen mij Oudenaarden te zijn. Hij
was in burger gekleed. Ik vroeg tijdens het verhoor wat de
gevolgen hiervan konden zijn. Hij antwoordde hierop:” eenige
jaren gevangenisstraf en eenige duizenden guldens boete”. Na
het verhoor ben ik terug gegaan naar het wachtlokaal en heb
daar weer eenige uren gewacht en werd ‘s middags verhoord
door een persoon, gekleed in colbert, zwarte rijbroek en hooge
laarzen, waarvan ik later hoorde dat het ‘Beeling’ was. Deze
heeft proces verbaal opgemaakt, hetwelk ik, na het aanbrengen
van eenige correcties, heb onderteekend. ‘s Avonds ongeveer
19.00 uur ben ik ingesloten in de cel nr. 4. Op maandag 24 Juli
1944 werd ik ‘s morgens omstreeks 11 uur gehoord aan het
kantoor van de SD, aan de Ridder van Catsweg te Gouda, door
Renner, toen hoofd van de SD te Gouda en omstreeks kwart
over twaalf dien dag ben ik weer vrij gelaten. Toen ik op
Dinsdag 18 Juli 1944 in Gouda kwam, was Renner afwezig, hij
was zoo ik hoorde naar Parijs. Als hij er toen geweest was, was
ik vermoedelijk wel eerder thuis geweest. Verder heb ik er
nooit mee iets van gehoord.””
Hester Maria van der Heijden, echtgenote van C. de Zeeuw,
geboren 21 December te Ruurloo.
“ In de nacht van 15 op 16 Juli 1944 werd er omstreeks 1.30
uur aan de deur gebeld, dit ging zeer bescheiden. Wij, mijn
man en ik, hoorden dit, wij hebben nog een keer laten bellen,
toen is mijn man naar de deur gegaan. Ik ben toen in bed
gebleven, na verloop van een minuut of tien kwam mijn man
terug en vertelde mij, dat de landwachter Koos
Hoogenboezem, boven was geweest en aldaar een zak met
knuppels had weggehaald. In de zak zaten tafelpooten en
stukjes gummislang, welke voorwerpen bij de Duitsche inval
in 1940 gebruikt waren door de Burgerwacht hier ter plaatse.
Na ongeveer een half uur werd er weer gebeld, toen ging mijn
man weer naar voren, hij kwam toen even later terug en zei
tegen mij dat hij mee moest. Mijn man heeft zich toen
aangekleed en ik ben in de woonkamer gegaan. De
landwachters stonden in het gangetje en op de drempel van de
kamer. Toen ik in de kamer kwam zag ik daar staan:
J.J.Hoogenboezem in uniform der Landwacht en gewapend,
waarmee weet ik niet. Verder stond daar Abraham Borsje,
Abraham Kort en Anton van der Graaf. Borsje en Kort waren
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in uniform van de Landwacht, waren gewapend met een
jachtgeweer. Van der Graaf was gekleed in een Duitsch
uniform en was gewapend met een karabijn. Wie er verder bij
waren weet ik niet. Ik zei tegen Hoogeboezem: “kunt u niet op
een uur komen dat de menschen nog op zijn?” Hij antwoordde
toen: ”ik heb opdracht”. Hoogenboezem heeft mij toen twee
keer gevraagd of ik nog meer verboden waar in huis had. Ik
antwoordde hierop van neen. Ik was echter wel bang voor mijn
radio en de aanteekeningen die ik daarvan in huis had, ze
hebben toen echter niet gezocht. Hoogenboezem zeide mij ook
nog, dat het een ernstig feit was, en dik ze beter had kunnen
verbranden. Ik zei hierop:” daar zijn wij te netjes voor”. Hierop
zijn ze met mijn man weggegaan. Ik ben mij verder aan gaan
kleeden en heb de aanteekeningen van de radio weggewerkt en
verschillene andere dingen. Ik ben toen naar
boven gegaan, heb het licht ontstoken en heb mijn dochter
Koos gewekt. Wij zijn toen samen naar mijn slaapkamer
gegaan. Omstreeks tien over half drie werd er weer gebeld.
Toen waren de Landwachters er weer. Ze kwamen binnenen
Hoogenboezem heeft toen de kachel doorzocht, hij draaide
zich plotseling om ze en zei:” heeft u nog wat weggeborgen,
want ik zag licht boven branden”. Ik zei hierop, ik heb niets te
verbergen, ik ben alleen naar boven gegaan om mijn kinderen
te kalmeeren. Hierop vroeg hij weer of ik verboden waar in
huis had, ik zeide hierop weer van nee. Bram Borsje ging
hierop naar de leesbak en zocht daar mijn dochter Koos kwam
toen uit de slaapkamer en zei tegen hem : “ wie is u eigenlijk?”
Borsje antwoordde:” de Landwacht helaas”. Blijkbaar niet
beseffend wat het woord ‘helaas’ beteekend. Kort zei tegen
mij, het zijn gelukkig niet zulke dingen en wees op het geweer
van van der Graaf. Ik zeide hierop, dat mijn man niet eens een
wekker kon opwinden, van de reumathiek, laat staan met een
geweer omgaan. Van er Graaf heeft geen woord gezegd.
Hoogenboezem heeft toen de brievenbak doorzocht en zei:”
een huiszoeking voor zo’n huis kost anderhalve dag, maar we
zullen u maar op goed geloof vertrouwen”. Hierop zijn ze
weggegaan. Ik heb toen gevraagd of ik nu eindelijk naar bed
kon gaan of dat ik soms nog een vierde keer op moest staan.
Hoogenboezem zeide toen, dat ik naar bed kon gaan. Hierop
heb ik mij naar bed begeven.. Op Dinsdag 18 Juli 1944 is mijn
man overgebracht naar Gouda en op 24 Juli 1944 is hij naar
huis gekomen. Er zijn toen geen verdere maatregelen
genomen.””
PV opgezonden naar P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 24 October 1945.
============================================
=============================
Nr.:133
Verbalisant W. Berrevoets
Opgemaakt 24 October 1945.
Verhoor van:
Johannes Marinus Brand als getuige tegen B. Bouter en A.
Slingerland
Cornelia van der Ent
idem
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__________________________________________________
_______________________
Arrestatie Jan Brand.
Bedreigende uitlatingen van NSB-ers
Verraad familie Bouter
============================================
=============================
Op 22 October 1945 hoorde Berrevoets:
Johannes Marinus Brand, geboren 25 Januari 1926 te Krimpen
a.d.Lek, ongehuwd, wonend Schuwacht 192.
“”Begin Januari 1944 heb ik in Schuwacht te Lekkerkerk
rondgebracht z.g. tractaatjes, dit was Christelijke lectuur en
hield verband met de Evangelisatie. Op dit dan z.g. tractaatje
stond in het Duitsch een versje ’ Es geht Alles vorüber, es geht
Alles vorbei’. Verder stond er een uitgebreid stukje bij in
verband met het versje. Er zijn toen door geheel Nederland
duizenden van deze dingen verspreid. Ik heb toen bij de NSBer en Landwachter Bertus Bouter, welke vlak bij mij in de
buurt woont ook zoo’n tractaatje gebracht. De vrouw van
Bertus Bouter, die een erge hekel aan mij had, heeft gezien dat
ik het blaadje door de deur gooide. Ik zag dat ze naar de deur
liep en het opraapte. Ze heeft toen geen enkel woord gezegd.
Bij andere NSB-ers heb ik bij mijn weten deze blaadjes niet
gebracht. Ik heb nooit gehoord dat het bij de familie Bouter
verkeerd gevallen was, dat ik dit blaadje bij hun gebracht had.
Op Zondag 23 April 1944 te omstreeks 7.15 uur kwamen
enkele personen bij ons op het erf, zij waren gekleed in Duitsch
uniform. Er waren er bij die Duitsch en Hollandsch spraken.
Twee van deze personen kwamen naar binnen en liepen
regelrecht naar mijn bed waar ik nog op lag. Eén van hen sprak
Duitsch, de ander Hollandsch. Ze vroegen mij of ik Jan Brand
was. Ik antwoordde hierop van ja, terwijl ik Johannes Marinus
Brand heet, maar ik word altijd Jan Brand genoemd. Mijn
broers Adriaan en Wim, die nog in bed lagen, moesten ze niet
hebben. Ik heb mij toen aangekleed, mocht niet eten en ben
toen door deze personen in een luxe auto op het dorp
Lekkerkerk gebracht. Daar heb ik een half uur moeten wachten
en ben toen met een Duitsche vrachtauto, en nog vijf personen
van Lekkerkerk, waaronder ook de oud-burgemeester Roos van
Lekkerkerk, die nog steeds niet is teruggekeerd, naar
Rotterdam gebracht en wel naar de Heemraadsingel. Daar zijn
wij geregistreerd en zijn toen overgebracht naar het Haagsche
Veer. Toen ik drie weken aan het Haagsche Veer te Rotterdam
was werd ik een keer geroepen om voor een Duitscher te
verschijnen aan de Heemraadsingel. De Duitscher toonde mij
daar het door mij verspreide tractaatje ( gescheurd) en vroeg of
ik dat verspreid had. Ik antwoordde hierop van ja, meer is er
toen niet aan mij gevraagd. Ongeveer een week daarna, toen ik
dus ongeveer vier weken aan het Haagsche Veer zat, ben ik
weer verhoord door een Hollander, deze vertolkte het aan een
Duitscher. Eén van deze twee was genaamd Arends, maar of
dit nu de Hollander of de Duitscher was, weet ik niet. Er werd
mij toen gevraagd of ik nog meer personen kende die dit
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blaadje hadden verspreid, en of ik ook commissieleden kende.
Deze namen heb ik het laatst genoemd. Voorzoover ik weet
hebben die er geen nadelige gevolgen van gehad. Er werd mij
dan ook gezegd dat het een communistisch blaadje was. Ik ben
toen verder niets wijzer geworden of de familie Bouter mijn
aanbrenger is geweest. Ik vermoed dit echter stellig. Toen het
verhoor afgelopen was ben ik weer naar het Haagsche Veer
gebracht en enkele dagen erna, naar het kamp te Amersfoort. In
Amersfoort ben ik twee en een halve week geweest. Toen ben
ik overgebracht naar een kamp te Nordeneij. Vandaar ben ik na
10 weken overgebracht naar Helgoland. Op Helgoland ben ik
tien maanden geweest. Op Helgoland kwam van tijd tot tijd
een zekere IJkhof uit Amsterdam op inspectie, deze was van de
GESTAPO. Ik heb nog een keer drie kwartier voor hem op
mijn knieën in de sneeuw moeten zitten. Er was ook nog een
medegevangene, een zekere Koole uit Haarlem, deze maakte er
gebruik van om andere gevangenen af te ranselen, hij kreeg
daarvoor meer eten en sigaretten. Het was dan op de 8e Maart
1945 dat ik van Helgoland ben overgeplaatst naar Farel(D),
onder Wilhelmshaven. daar moesten wij werken op
vliegvelden, daar ben ik twee weken gebleven en toen naar het
vliegveld Marz, daar zijn wij een week geweest. Daar zijn nog
een paar medegevangenen dood geschoten. Van Marz zijn we
naar Stade overgebracht. daar hebben wij de medewerking van
een Duitsche Feldwebel gehad, die ons stuk voor stuk heeft
vrijgelaten. In het plaatsje Hornebrug ben ik 2 Mei 1945 door
de Engelschen bevrijd.””
Cornelia van der Ent:, oud 56 jaar, gehuwd, wonend
Schuwacht 192:
“”Op de zevende September 1940 stond ik met de vrouw van
Bertus Bouter, genaamd Arina Slingerland te praten. Ik wist
dat ze toen al lid was van de NSB. Het gesprek kwam over de
capitulatie van Nederland, het gesprek kwam toen ook over de
Koningin. Vrouw Bouter zeide toen : “ die minne juffrouw
heeft ook de vlucht genomen.” Ik heb haar hierop geantwoord:
“ dat zullen wij onthouden hoor!”. Hierna ben ik weggegaan.
In 1942 werden er hier op de dijk door jongens uit de buurt
Vaderlandsche liederen gezongen. Vrouw Bouter hoorde dit
ook, ze zei toen: “Wij zullen gaan kijken als alle jongens uit
Schuwacht tegen de muur gezet worden.”. Mijn zoon Jan
Brand, die zoo genoemd wordt, maar in werkelijkheid heet :
Johannes Marinus Brand, was in de winter van 1943 op 1944
regelmatig thuis aan de draaibank aan het werk. Daarbij zong
hij ook regelmatig Vaderlandsche liederen. Vrouw Bouter
zeide toen : “daar moet ook werk van gemaakt worden.” De
week na Nieuwjaar 1944 heeft mijn zoon Jan z.g. tractaatjes
rond gebracht, dit waren pamfletjes en het ging uit van de
Evangelisatie. Op dit tractaatje stond het versje : Es geht Alles
voorüber, es geht Alles vorbei. Verder stond er wat op wat
verband hield met de kerk. Mijn zoon heeft toen ook zoo’n
tractaatje bij Bertus Bouter gebracht. Er zijn in die tijd
duizenden van die dingen verspreid in heel Nederland. Op
Zondag 23 April 1944, ‘s morgens omstreeks half acht, is mijn
zoon Jan door de Duitschers gearresteerd. Ze haalden een
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briefje uit hun mouw waarop stond: ‘ Jan Brand, Schuwacht
192’. Hij is toen overgebracht naar het Haagsche Veer te
Rotterdam. Van dominee van den Breugel te Lekkerkerk, die
regelmatig bij hem op bezoek kwam, hoorden wij al spoedig
dat Jan gearresteerd was en verhoord was in verband met de
door hem verspreide tractaatjes. Hij is toen vier weken in het
Haagsche Veer gebleven en vandaar overgebracht naar
Amersfoort. Begin Juni 1944 hebben wij zijn koffers in
Amersfoort moeten brengen en vandaar is hij overgebracht
naar een kamp in Nordeneij. Van Nordeneij is hij naar
Helgoland gegaan. Op 18 Maart 1945 is hij van Helgoland
overgeplaatst naar Duitschland, daar moest hij werken op een
vliegveld. Later is hij door de Engelschen bevrijd.
PV.verzonden naar P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 24October 1945.

Nr.: 134
Verbalisant W. Berrevoets
Opgemaakt 24 October 1945.
Verhoor van: Anthonie Stam
als getuige tegen Herman
Stout.
__________________________________________________
_______________________
Legioen Speer
============================================
=============================
Op 23 October 1945 hoorde Berrevoets:
Anthonie Stam, oud 60 jaar, zonder beroep, wonend
Julianastraat 46.
“”Vermoedelijk in den zomer van 1943 heb ik de mij bekende
Herman Stout, wonend te Lekkerkerk, in een Duitsch uniform
naar het aanlegsteiger van de boot, Reederij op de Lek, zien
gaan. Het was toen bekend dat hij ongeveer een week of zes
met ziekenverlof thuis is geweest. Zijn familie vertelde mij
toen, dat hij ‘ toen hij met verlof uit Frankrijk kwam, waar hij
werkzaam was, bij het legioen Speer, dicht aan de Spaansche
grens, bij zijn aankomst te Rotterdam zijn uniform had
uitgetrokken en dat hij vanuit Rotterdam in ‘t burger naar huis
was gekomen’. Zijn familie had er voor gezorgd, dat zijn
burgerkleeren in Rotterdam aanwezig waren, toen ze wisten
dat hij met verlof kwam. Hij heeft mij toen tijdens zijn verlof
zelf verteld, dat hij in Frankrijk zand reed voor de
verdedigingswerken. Hij vertelde daar nog bij, dat hij zelf niet
behoefde te werken, alleen rijden met de wagen, andere
personen laadden en losten.””
PV gezonden naar P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 24 October 1945.
============================================
=============================
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Nr.: 135
Verbalisant W. Berrevoets
Opgemaakt 24 October 1945.
Verhoor van: Dirk Goudriaan
als getuige tegen Anthonie
van der Graaf
__________________________________________________
_______________________
Org. Todt.
============================================
=============================
Op 18 October 1945 hoorde Berrevoets:
Dirk Goudriaan:
“”Uit het dossier van Anthony van der Graaf, Voorstraat 220,
hetwelk aanwezig is op het arbeidsbureau te Lekkerkerk, blijkt
mij dat deze persoon in 1940 vrijwillig naar Duitschland is
vertrokken. Op 16 Februari 1942 is hij op het arbeidsbureau te
Lekkerkerk geweest, gekleed in uniform van de Organisatie
Todt., hetwelk hij, zoo hij verklaarde, in Duitschland had
ontvangen, om mij mede te deelen dat hij werkzaam was als
chauffeur, maar dat hij overging naar de OT in Rusland.
Volgens een afschrift van een brief, geschreven door mij aan
de O.T. te den Haag, dd. 1 April 1942, zie ik, dat aan Anthony
van der Graaf een zakboekje van de O.T. is uitgereikt onder
nummer 239175. Dit nummer heeft hij persoonlijk aan mij
opgegeven. Getuige overhandigde een schrijven, hetgeen bij
het PV wordt gevoegd). Hij heeft mij zelfs toen het zakboekje
in handen gegeven, waarop ik het door hem opgegeven
nummer heb gecontroleerd. Dit zakboekje droeg een stempel
en een handteekening, luidende: ‘Reichsautobahnen, Oberste
Bauleitung Berlin, Betreuungsstelle 12-2-1942.’ Uit een
terugkeerrapport van Anthony van der Graaf blijkt mij, dat hij
in Smolensk bij de O.T. is geweest. Tot Februari 1942 is hij in
een particulier bedrijf te Muhlheim a.d.Ruhr geweest, daarna
bij de OT in midden - Rusland, eveneens volgens het
terugkeerrapport. Daarna is hij niet meer weggeweest.””
PV verzonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets. 24 October 1945.

Nr.: 136
Verbalisant W. Berrevoets
Opgemaakt 30 October 1945.
Verhoor van:
Herman Rietveld
als getuige tegen A. van
Duijvendijk
Carlos Koert van Duijvendijk
idem
Johan Hendrik den Boon
idem
__________________________________________________
_______________________
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Lid / begunstiger NSB.
Collaboratie scheepswerf van Duijvendijk
============================================
=============================
Op 29 October 1945 hoorde Berrevoets n.a.v. een
binnengekomen PV van de P.O.D. te Zeist, nr 554 dd. 12
October 1945, m.b.t.het lidmaatschap van de NSB van A. van
Duijvendijk.
Herman Rietveld:( bedrijfsleider)
“”Het is mij nooit bekend geweest dat A. van Duijvendijk,
wonende te Zeist, lid is geweest van de NSB, ook niet dat hij
begunstiger is geweest. Over politiek heeft hij nooit tegenover
mij gesproken,. Of hij ooit contributie aan deze beweging heeft
betaald is mij ook niet bekend, ik behandel n.l. het technisch
gedeelte op de werf, dus met verdere administratie kom ik
nooit in aanraking. Of hij ooit Volk en Vaderland gelezen heeft
weet ik ook niet, ik heb het nooit bij hem gezien. Ik heb wel
altijd gemerkt dat hij zeer Duitsch georiënteerd was.Toen ik
na de oorlog in 1940 terug kwam uit de militaire dienst als
resrve-officier, zeide hij mij, dat hij verwachtte dat de oorlog
zeer spoedig afgeloopen zou zijn ten voordele van Duitschland.
Ik heb nooit gezien dat hij giften aan Winterhulp gaf. Er zijn
hierop de werf voor de Duitsche weermacht twee loggers
omgebouwd in Noodhospitaalschepen, dit was in het jaar 1941.
Er zijn zes overzetponten kant en klaar gemaakt, één is er half
afgemaakt en toen in stukken naar Frankrijk gezonden, en dan
is er hier nog een verbouwd. Deze waren ook voor de Duitsche
weermacht bestemd. Voor het Hansa-programma is één 300
tons vrachtschip afgeleverd, één is er gedeeltelijk klaar
gekomen, maar zit nu nog op de helling. Aan de Duitsche
Bugsier Reederei is een sleepboot verkocht. In September 1944
is er nog één stoomsleepboot half klaar door de Duitshe
weermacht van de werf gehaald, deze was ook gecontracteerd.
Ook is er een schip gebouwd voor de Nederlandsche
Scheepvaart en Kolen Maatschappij te Rotterdam.””
Carlos Koert van Duijvendijk ( beherend vennoot van de
commanditaire vennootschap)
“” Het is mij bekend dat mijn oom A. van Duijvendijk,
wonend te Zeist, omstreeks 1934 of 1935 lid is geweest van de
NSB. Hij heeft toen al spoedig als zoodanig bedankt. Een paar
weken geleden hoorde ik, dat toen hij bedankte als lid van de
NSB, begunstiger is geworden van deze partij. Welk bedrag
aan contributie hij betaalde aan deze partij is mij niet bekend,
ik heb hierover niets gevonden in de boeken. Dat hij Volk en
Vaderland heeft gelezen is mij niet bekend, ik heb ook hierover
nooit iets in de boeken gevonden. Ik heb nooit aan hem kunnen
merken dat hij Duitsch gezind was. Ik heb in de boeken ook
nooit gezien dat hij giften aan Winterhulp gaf, zeer
waarschijnlijk zal hij dit over zijn eigen rekening hebben
gedaan, als hij het gedaan heeft.
Er zijn in 1941 hier op de werf drie Noodhospitaalschepen
omgebouwd van loggers, één er van is teruggegeven zonder dat
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hij afgebouwd was. Dit alles heb ik zoo op de werf
opgevangen, aangezien ik pas in Februari 1943 op de werf
gekomen ben.
Er zijn indertijd 8 overzetponten gebouwd op de werf, twee
daarvan zijn in stukken naa Frankrijk gegaan, ze waren
gebouwd voor de Duitschers in 1942. Er is één drieduizendtons
vrachtschip afgeleverd aan het Hansa-programma, een tweede
is gedeeltelijk klaar gekomen en staat nog op de helling.
Verder is er één sleepboot verkocht aan de Duitsche Reederij
Bugsier, die was zoo half gereed toen de oorlog uitbrak in
1940. Hij is afgeleverd in Januari 1941. In September 1944 is
er door de Duitsche Weermacht een Stoomsleepboot, welke
half klaar was, van de werf gehaald. Voor deze boot hadden
wij opdracht van de Duitschers gekregen om te bouwen.
Verder is er in de zomer van 1940 in beslag genomen een schip
hetwelk gebouwd was voor de Nederlandsche Steenkolen en
Scheepvaart Maatschappij te Rotterdam, de Z 32. De
Commanditaire vennoot te Lekkerkerk is aan den heer Arie
van Duijvendijk te Zeist nog schuldig een bedrag van ongeveer
f. 150 000.--( honderd en vijftig duizend gulden). Toen de NV
op 31 December 1941 overging in een Commanditaire
Vennoot, heeft er automatisch een nominale
waardevermeerdering plaats gehad van zijn kapitaal.
Stortingen hebben er tijdens de bezetting niet plaats gehad.””
Johan Hendrik den Boon( scheepsbouwer):
“”Vanaf 1905 ben ik werkzaam geweest op de scheepserf T.
van Duijvendijk te Lekkerkerk. Het is mij niet bekend dat den
heer A. van Duijvendijk, wonend te Zeist, lid is geweest van de
NSB. Wijlen G. van Duijvendijk heeft mij een tijd vóór de
oorlog wel eens verteld dat A. van Duijvendijk ook lid was van
de NSB, evenals hij. Deze probeerde mij toen ook als lid te
winnen, dit is hem echter nooit gelukt. Tijdens de Duitsche
bezetting heeft den heer A. van Duijvendijk zich altijd zeer pro
Duitsch gedragen en heeft mij dit ook verschillende malen
door gezegdes laten blijken. In 1941 is mijn zoon George
gefusileerd door de Duitschers wegens ondergrondsch werk. Ik
persoonlijk heb ook nog vastgezeten bij de Duitschers van 16
december 1940 tot 8 Maart 1941. Toen ik terug kwam zeide A.
van Duijvendijk tegen mij, toen ik hem verteld had dat ik vond
dat de Duitschers er zoo hard tegenover stonden: “ zachte
heelmeester maken stinkende wonden”. Ik vertelde hem ook
dat ik zo’n honger geleden had in de gevangenis, en hierop
antwoordde hij: “ dat kan toch nie tanders, ze rekenen dat
precies uit, anders word je veel te dik, ze weten precies hoeveel
calorieén je nodig hebt”. Ook zeide hij mij, dat ik nooit meer
zulke dwaasheden mocht ondernemen tegen de Duitschers. Ik
heb hem hierop geen antwoord gegeven omdat wanneer ik nee
zou antwoorden, dit tegen mijn principes was en wanneer ik ja
zou zeggen, was hij in staat mij te ontslaan, hetgeen dan nu
gebeurd is na de bevrijding. M.i. omdat ik later nog meer
illegaal werk verricht heb en ook bij de BS was. Ook was hij
altijd zeer anti-Joodsch. Zoo zeide hij mij eens: ”nu kunnen we
materiaal genoeg krijgen, nu zijn de Joden er uit”. Hij vertelde
mij ook een keer, dat Hitler de verstandigste mensch ter wereld
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was. Toen de Duitschers bij Stalingrad terug trokken zeide hij,
dat dit niet erg was, want dat ze nu een vaste grens trokken en
wanneer dit gebeurd zou zijn, zouden ze in het volgend
voorjaar oversteken naar Engeland. Ook dan zouden wij ons
nooit geen zorgen meer behoeven te maken, er is dan volop
werk voor ons allemaal. De opdrachten van de Duitschers
werden altijd prompt uitgevoerd. De werkmenschen van de
werf haden zelfs geen tijd meer om naar de kapper te gaan,
zoolang moesten zij werken, wanneer ze toch een uur
weggingen hiervoor, werd er voor dit éne uur twee uur verlet
van hun salaris afgetrokken. ‘s Zondags is er nooit gewerkt,
maar ‘s Zaterdagsmiddags heb ik weken achtereen wel
gewerkt. Van Duijvendijk A. heeft mij ook wel eens gezegd,
maak je maar geen zorgen, als wij voor de Duitschers gaan
werken krijgen wij materiaal genoeg, alleen kan het wat langer
duren voor het er is, dus zullen wij er aan moeten wennen dat
materiaal wat vroeger te bestellen. In Juni 1940, toen Frankrijk
capituleerde, was hij er vast van overtuigd, zoo zeide hij, dat
toen na drie maanden de oorlog ten voordeele van Duitschland
afgeloopen zou zijn. Hij zeide daarbij : “ ze gaan even over en
dan is het gebeurd”. Het schip “HEREN” had hij indertijd
verkocht en daarvoor zou hij nieuwe damwand krijgen voor het
nieuwe terrein. In de herfst van 1941 kreeg hij het damwand
van de Duitschers, hij zeide mij toen: “Zie je wel, ze hebben
alles volop”. Vermoedelijk in het voorjaar van 1943 werd het
damwand door de Duitschers gevorderd. Ik zeide toen: “zie je
wel dat ze materiaal te kort komen!” Hierop was hij zeer
nijdig.””
Drie ex. van dit PV worden opgezonden aan de POD Gouda en
twee aan POD Zeist. Zeist wordt verzocht de heer A. van
Duijvendijk hieromtrent nader te horen.
PV verzonden aan POD Gouda, ondertekend door Berrevoets
dd. 30 October 1945.
============================================
=============================
Nr.: 137
Verbalisant W. Berrevoets
Opgemaakt 31 October 1945.
Verhoor van:
Pieter Jacobus Hubrechtse
als getuige tegen Jacobus
Gerrit de Jong
Johannes Laurens Bol
idem
Jacobus van Riemsdijk
idem
Jacobus Gerrit de Jong
als verdachte
__________________________________________________
_______________________
Schuilputten graven in de Krimpenerwaard.
============================================
=============================
Op 27 October 1945 hoorde Berrevoets:
Jacobus Gerrit de Jong ( uitvoerder wegenbouw):
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“”Toen de schuilputten langs de dijk in de Krimpenerwaard
gegraven moesten worden, dat was in September 1944, kreeg
ik van de gemeente Lekkerkerk een vordering om ook te
komen graven, tegelijk met een vordering van de
Feldgendarmerie uit Gouda om toeizicht te houden op het
graven van deze putten in de Krimpenerwaard. Lekkerkerk heb
ik geweigerd, Gouda ben ik de volgende dag heen gegaan. Er
werd mij toen gezegd dat de putten 2,5 meter uit de kruin van
de dijk moesten komen en tevens dat deze putten niet te dicht
boven aan de dijk mochten komen in verband met het verkeer.
Dit alles deelde de Feldgendarmerie te Gouda mij mede. Waar
een berm in de dijk was moesten ze in de berm worden
gegraven. Ik heb dit toen aanvaardt omdat ze mij bedreigden
met mijn woning in brand te steken. Ik heb toen toezicht over
de gemeentes: Gouderak, Ouderkerk a.d.IJssel, Krimpen
a.d.IJssel, Krimpen a.d.Lek, Lekkerkerk, Bergambacht,
Ammerstol en Oudewater, in welke gemeentes deze
schuilputten gegraven moesten worden. In Oudewater ws het
rijwielpad ingevallen, doordat de putten daar te dicht langs het
rijwielpad lagen. De putten die te dicht langs het rijwielpad
lagen zijn toen dichtgegooid of er is een stapel graszoden langs
de kant gezet, tegen het invallen der kant. Huig Rook uit
Ouderkerk a.d.IJssel had dit werk aangenomen voor de
gemeentes Ouderkerk a.d.IJssel, Gouderak en Krimpen
a.d.IJssel. Rook ontving het geld van de verschillende
gemeentes en ik ontving van hem voor deze drie gemeentes f.
50.-- per week. Doordat van Es, de locoburgemeester mij al
verschillende malen gevraagd had of ik in Lekkerkerk het
toezicht ook wilde houden op het graven van deze schuilputten
heb ik dit uiteindelijk ook gedaan. Ze waren toen echter toen ik
begon al aan de gang geweest in Lekkerkerk. Toen ze in
Bergambacht moesten gaan graven heb ik Terlouw, de
opzichter van de Krimpenerwaard, ook nog even bij dit werk
gezien. Hij maakte toen nog de opmerking dat daar, waar een
berm langs de dijk was, de putten in gegraven moesten worden.
Hij heeft toen de heer Hubrechtse te Stolwijkersluis nog
opgebeld, welke zijn baas is, en deze had het hem gezegd, zoo
zeide hij. Verder heb ik Terlouw niet bij het werk gezien. Ik
had het zoo uitgerekend dat ik door het toezicht houden op het
graven van deze putten f. 75.-- per week verdiende.
Pieter Jacobus Hubrechtse( 59 jaar oud, wonend te
Stolwijkersluis, post Gouda no. 254, opzichter van het
Hoogheemraadschap der Krimpenerwaard):
“”Wij hebben ons personeel altijd ten strengste voorgehouden
in de tijd dat de schuilputten langs de waterkeerende dijk
gegraven moesten worden, dat ze er zich absoluut niet mee
mochten bemoeien, de Duitschers moesten zelf maar zien,
volgens onze meening, hoe ze het voor elkaar zouden krijgen.
De Dijkgraaf zei ook steeds : “ Laat ze maar tobben “.
Johannes Laurens Bol ( oud 45 jaar, gemeenteontvanger te
Lekkerkerk, wonend Kerkweg 20):
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“” Jacobus Gerrit de Jong, wonend te Lekkerkerk, heeft mij
gezegd, toen de schuilputten langs de dijk gegraven moesten
worden, dat wij de uurloonen maar niet te krap moesten
nemen, want anders voerden de arbeiders helemaal niets uit.
Het is mij bekend dat hij het toezicht hield op het graven van
de schuilputten, het is mij niet bekend of hij zich hiervoor
vrijwillig is aan wezen bieden. Bij de uitbetalingen was hij
steeds aanwezig, ik betaalde uit en hij liet de arbeiders
teekenen. Wij wisten hier in Lekkerkerk helemaal niet hoe
groot de uurlonen vor deze arbeiders moesten zijn. Dit heeft de
Jong allemaal klaar gemaakt in Gouda met de Duitschers. Later
bleek dat het uitbetaalde loon veel te hoog was, hij zou er
namelijk voor zorgen, dat de gemeente het geld van de
Duitschers terug kreeg. de gemeente is hier echter nog al een
flink bedrag aan tekort gekomen. De Jong heeft persoonlijk
uitbetaald gekregen van de gemeente Lekkerkerk, in de week
van 18 tot 23 September 1944 : f. 77.60, in de week van 25 tot
30 September 1944 een bedrag van f. 80.60, in de week van 9
tot 16 October 1944 en bedrag van f. 40.74.

Jacobus van Riemsdijk ( oud 54 jaar , secretaris der gemeente
Lekkerkerk, wonend Voorstraat 124) :

“”Het is mij bekend dat Jacobus Gerrit de Jong, uitvoerder te
Lekkerkerk, in September 1944, toen de schuilputten langs de
dijk in opdracht van de Duitschers gegraven moesten worden,
hij nooit gelast is hierop toezicht te houden. Hij heeft dit
volkomen vrijwillig gedaan. Er is van hier uit nooit een
lastgeving naar hem gegaan. Hij deed dit dan ook om de
Heeren van Houten en de Jong, die er eerst voor aangewezen
waren, uit de moeilijkheden te houden, zooals hij zei. Ook
heeft hij nog gezegd, dat hij bij de Ortskommandant te Gouda,
wel zoo goed bekend was, dat hij er wel kans voor zag, om de
kosten in deze voor de gemeente wel weer van de Duitschers
terug te krijgen. Dit heeft hij ook inderdaad gedaan, de
gemeente is er een kleinigheidje op tekort gekomen. Ook heeft
hij nog gezegd, dat hij deze werkjes meer gedaan had, dit kon
er ook nog wel bij. De voorgeschiedenis is mij niet bekend, dit
heeft van Es, de loco-burgemeester klaar gespeeld.””

PV verzonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 31 October 1945.
============================================
=============================
Nr.: 138
Verbalisant W. Berrevoets
Opgemaakt 31 October 1945.
Verhoor van: Cornelia van der Ent als getuige tegen Annigje
Bouter
__________________________________________________
_______________________
Lidmaatschap NSB
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Dragen van uniform N.O.C.
Colportage Volk en Vaderland.
============================================
========================
Nr.:139
Verbalisant W. Berrevoets
Opgemaakt 31 October 1945.
Verhoor van: Cornelia van der Ent als getuige tegen Bertus
Bouter
__________________________________________________
_______________________
Lidmaatschap NSB
Landwacht
Colportage Volk en Vaderland.
============================================
=============================

Op 26 October 1945 hoorde Berrevoets Cornelia van der Ent.
“” Het is mij bekend, doordat ik het gezien heb., dat de
Landwachter en NSB-er mijn buurman Bertus Bouter, in 1944
bijna iedere Vrijdagavond liep te colporteren met Volk en
Vaderland.””
P.V. verzonden naar P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 31 October 1945.
============================================
=============================

Nr.: 140
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt: 4 November 1945.
Verhoor van Cornelis Breedveld
als verdachte.
Org. Speer.
Org. Todt.
Abonnement Volk en Vaderland
Abonnement Zwarte Soldaat
Abonnement Nationale Dagblad
============================================
=============================
Op 2 November 1945 hoorde Berrevoets:
Cornelis Breedveld geboren te Bergambacht 13 Augustus
1910, gehuwd, wonend Kerkweg 127, beroep: varkenskoper.
“”Ik heb in Rusland als chauffeur gereden met een zekere C.
Oosterbeek, wonende te Oosterbeek, naar mij echter is
meegedeeld zou hij verongelukt zijn en daarna gestorven.
Verder zou ik u geen Hollanders kunnen noemen of andere
personen die in Nederland woonachtig zijn, waarmede ik
samen in Rusland geweest ben en die van mij een getuigenis
zouden kunnen afleggen. De foto welke u mij toont en waar ik
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gezeten ben op een Duitsche weermachtsmotor met zijspan, is
genomen bij de motorschool te Milspe ( West Falen). Ik ben
daar gekleed in uniform van de O.T. en ik lag toen in Berlijn,
wij moesten daar toen auto’s halen voor de Duitschers. Het is
meer bluf dat ik daar op die motor zit, ik kan geen motorrijden.
De volgende foto die u mij toont (II) is genomen bij de
Brandenburger Poort, dit was in 1941. Ik was toen werkzaam
bij de Organisatie Speer als chauffeur en reed toen voor
bomschade en voor bunkerbouw. De foto in het zwembad te
Berlijn is genomen in Juni 1941. Ik was toen ook bij de
Organisatie Speer. Toen ik in Rusland was heb ik nooit achter
z.g. partisanen aangezeten. Ook heb ik niet aan het front
gestreden. Ik las het Nationale Dagblad, Volk en Vaderland en
de Zwarte Soldaat, ook was ik hierop geabonneerd. De foto
welke u mij toont met het gedenkteeken van Peter Ton kan ik
mij niets van herinneren, het is best mogelijk dat ik die eens
gekocht heb, of mijn vrouw ( foto IV)””
De foto’s over welke in deze verklaring gesproken wordt zijn
door Berrevoets in beslag genomen bij onderzoek in de woning
van verdachte. Met deze foto’s wordt ook een brief,
geschreven aan zijn dochtertje Dirkje, bij het PV gevoegd. Uit
de brief blijkt dat hij op 1 December 1943 in Rusland was.
I.v.m. spoedige berechting van verdachte wordt het PV
rechtstreeks gezonden aan de Procureur Fiscaal bij het
Bijzonder Gerechtshof te ‘s Hage. Een afschrift gaat naar
P.O.D. Gouda.
Opgemaakt en ondertekend door Berrevoets dd. 4 November
1945.
============================================
=============================
Nr.: 141
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt: 7 November 1945.
Verhoor van
Hendrik Roest
als verdachte.
Marius Bikker
als getuige tegen H. Roest
__________________________________________________
_______________________
Landwacht
NSB
WA
NOC
Abonnement Volk en Vaderland
Abonnement Zwarte Soldaat
Abonnement Het Nationale Dagblad
Abonnement “ de Hamer “.
Op 2 November 1945 hoorde Berrevoets Hendrik Roest, dit op
verzoek van de Proc. Fic. v.h. Bijzonder Gerechtshof te ‘s
Hage.
Hendrik Roest, geb. 31 Juli 1894 te Lekkerkerk, beroep
landbouwer, wonend Wetering 1.
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“”Ik September 1944, met Dolle Dinsdag was ik op weg naar
het Noorden van het land om mijn gezin bij kennissen onder te
brengen. Ik kwam toen per trein door Utrecht en daar werd ik
door de SS uit de trein gehaald. Ik was toen gekleed in burger,
doch droeg het speldje van de NSB. Ik ben toen ondergebracht
in een Landwachtkazerne in Utrecht. Daar mochten wij, er
waren er n.l. nog meer uit de trein gehaald, niet meer weg. Een
dag of drie zijn wij toen in Utrecht gebleven. Vandaar werden
wij met een man of twaalf naar den Haag gestuurd en vandaar
naar Wassenaar. Daar zijn wij ongeveer een week gebleven en
hebben toen les gekregen in het politievak, schietoefeningen
hebben wij daar niet gehad. Vandaar naar Delft, daar zijn wij
ook een dag of vijf, zes geweest. Daar heb ik een keer wacht
gehad met de politie, bij de gasfabriek. Verder heb ik daar geen
dienst gedaan. Kort uit Lekkerkerk was er ook bij. Van Delft
zijn wij naar Laren Almen gegaan. Of dit nu eigenlijk
Landwacht was, het onderdeel waar ik bij was weet ik niet, een
postadres hadden wij ook niet, dit was eerst gewoon
particulier. In Laren Almen ben ik toen ingedeeld bij de
Spoorwacht, ik heb toen dienst gekregen bij de spoorlijn om te
kijken of er bommen langs de lijn lagen. Ik heb mij er nooit
mee bezig gehouden om bij de burgers levensmiddelen te gaan
vorderen of te gaan stelen. Alles wat bij ons opgegeten werd
was tot de laatste cent toe betaald. Ook met rijwielvordering
heb ik mij nooit bezig gehouden. Of de Spoorwacht een
onderdeel van de Landwacht was weet ik niet. Van Laren
Almen ben ik naar Almelo gegaan, daar ben ik ook nog bijkok
geweest. Als ik landwachter had willen worden had ik mij
daar in Maart 1945 wel bij kunnen aanmelden. Ik heb nooit
getracht om, toen ik buiten mijn wil bij de Spoorwacht was
ingedeeld, er tusschenuit te gaan. Wij liepen langs de spoorlijn
gewapend met jachtgeweeren en Italiaansche karabijnen. Ik
heb deze wapens ook gedragen. Ik heb in Almelo ongeveer tot
half Maart, begin April 1945 dienst gedaan bij de Spoorwacht.
Er waren wel personen ingedeeld bij de Spoorwacht die
voorheen landwachter waren geweest. Vandaar uit zou ik
zeggen dat wij ook bij de Landwacht waren.Wij stonden
tenminste in Almelo ook te boek als landwachters. Toen wij in
Laren Almen waren was het de bedoeling om mijn vrouw in
Duitschland te gaan halen. Daar kreeg ik geen kans voor.
Begin Maart is mijn vrouw in Groningen gekomen. Toen ik
hoorde dat ze daar was ben ik er heen gegaan en op 12 Maart
1945 weer naar Almelo om mijn spullen te gaan halen. Ik zou
toen naar Lekkerkerk gaan, zonder toestemming, maar ik kon
toen de IJssel niet meer over. Ik ben toen ook nog maar een
paar dagen in dienst gebleven en toen zijn wij met het geheele
koor gaan gieken. Na veel omzwervingen zijn wij toch in
Utrecht aangekomen, daar moesten wij ingedeeld worden bij
de weermacht, dit hebben wij geweigerd. Alles werd toen van
ons afgenomen en konden wij zien dat we wegkwamen, wij
waren politiek onbetrouwbaar. Toen wij in Almelo waren zijn
we ook nog een keer geprest om dienst te nemen bij de
Weermacht, toen hebben wij dat ook al geweigerd. Een keer
ben ik thuis geweest met verlof uit Almelo. Ik heb toen een
wapen geleend om door de Duitschers heen te komen, anders
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werd je zoo opgepikt en aan het werk gezet.. Dit was een
Italiaansche karabijn. De tijd dat ik in Rusland was bij de NOC
heb ik nooit geen wapens gedragen, ik ben daar heen gegaan
op 7 Maart 1943 en ben daar gebleven tot 7 Januari 1944,. Ik
droeg toen het groene uniform van de NOC. Ik ben daar
werkzaam geweest in de kaasmakerij en heb daar les gegeven
in het maken van kaas na zelf eerst een cursus te hebben
gevolgd. Toen ik zelf les zou gaan geven kwamen de Russen
opzetten en is er van het hele lesgeven niets gekomen. Ik was
thuis geabonneerd op “ de Hamer”, de “ Zwarte Soldaat”, “
Volk en Vaderland” en “ Het Nationale Dagblad”.””
Marius Bikker - op 6 November 1945, oud 31 jaar, van beroep
veehouder, thans beheerder op het bedrijf van Hendrik RoestWetering 1.
“”In het voorjaar van 1943 ben ik werkzaam geworden bij
Hendrik Roest, wonende Wetering 1 te Lekkerkerk. In Maart
1943 is Roest toen naar Rusland gegaan naar de NOC. Hij is
daar gebleven tot Februari 1944. Toen is hij naar huis gekomen
en is thuis gebleven tot September 1944. Op 7 September 1944
is het geheele gezin gevlucht naar Duitschland. Anderhalve
week later kwam Roest weer thuis en vertelde dat hij bij de
Landwacht was en dat hij in Utrecht uit de trein gehaald was.
Ook vertelde hij dat hij toen in Rotterdam lag. Hij is toen maar
een paar dagen thuis geweest, hij was gekleed in een groene jas
en een blauwe broek. Hij was toen gewapend met een geweer
en een revolver. Ook vertelde hij toen dat van plan was om te
teekenen bij de SS. In het laatst van October 1944 is hij weer 4
dagen thuis geweest en lag toen in Laren Almen., hij was toen
gekleed in een geheel groen pak met een grote Russische
overjas en was gewapend met een groot geweer en had ook
nog een handgranaat bij hem. Uit het huis van de landwachter
A. Kort is hij toen nog een dolk wezen halen. Toen hij
weggegaan is kregen wij kort erna een brief van hem uit
Almelo, daar was hij toen als landwachter. Hij zeide mij later
toen hij thuis was, dat hij daar ‘s nachts op terroristen jaagde,
dat waren allemaal snotneuzen van 17 of 18 jaar. Hij zei ook
dat ze er veel grepen, ook hadden ze het reuze goed van eten en
drinken. Hij bewaakte daar ook de spoorlijn. 17 dagen voor de
capitulatie kwam hij thuis in burger. Hij had toen ‘de rotsooi
neergegooid’ zei hij, maar als hij een Duitscher zag was hij op
z’n dood. Hij zei dat hij mee moest vechten voor van
Geelkerken en daar had hij geen zin in. Toen de geallieerden
het voedsel afwierpen en ik hem naar buiten riep om eens te
kijken, zeide hij: ‘ denk je dat die voedsel afwerpen, ze hebben
niet eens te vreten voor hun eigen soldaten”. Donderdags vóór
de capitulatie op Zaterdag 5 Mei 1945 was de landwachter A.
Kort hier nog, toen heeft er nog een gesprek plaats gevonden
tusschen die twee. Kort was ook een zeer fanatiek persoon.
Duitschland zou nog met vreemde wapens komen en er zou
nog een groot wonder gebeuren. Ze hadden toen nog heel veel
praats, Duitschland zou nooit of te nimmer capituleeren. Roest
zeide ook nog : “het kan mij niets schelen of ik nu een
Lekkerkerker dood trap of een muis, dat blijft mij het zelfde.”

Verhoren inzake bijzondere rechtspleging door wachtmeester W.J. Berrevoets, mei 1945 – maart 1946 (nrs. 1-199)

Toen hij ‘s Zaterdags weg gehaald werd was hij zoo klein als
een kind.|
Ook vertelde hij, dat hij nog iets in petto had voor twee
personen van Lekkerkerk, die hem van zijn boerderij wilden
hebben. Wie deze personen waren heeft hij nooit verteld.””
Bij het PV zijn 3 enveloppen en 2 brieven gevoegd, als bewijs
dat Roest bij de Spooracht Almelo dienst deed en daar op
patrouille moest.
Berrevoets zag verdachte meemalen in uniform van de WA en
NOC. Na September 1944 zag hij Roest in een groen uniform,
gewapend met een karabijn door Lekkerkerk rijden.
Bij het PV wordt ook een Staat van Inlichtingen gevoegd.
PV opgemaakt en verzonden aan P.O.D. Gouda door
Berrevoets dd. 7 November 1945.
============================================
=
Nr.: 142
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt: 7 November 1945.
Verhoor van
Gerrit Cornelis van der Willigen als getuige
tegen W.J.J. Verboom
Willem Breedveld
idem
__________________________________________________
_______________________
Lid hulp-politie.
============================================
=============================
Op 13 October 1945 hoorde Berrevoets:
G.C. van der Willigen
“”Het is mij bekend, en later bleek het mij uit de aan mij door
het Directoraat Generaal van Politie toegezonden stukken dat
W.J.J. Verboom, wonende in deze gemeente, vrijwillig bij de
hulp-politie is geweest tijdens de Duitsche bezetting. Wanneer
hij de eerste keer aangesteld is weet ik niet, hij is sedert Maart
1943 voor de eerste keer ontslagen, hij is toen in Mei 1943
wederom aangesteld als hulp-politie.”
Willem Breedveld op de 14e October 1945)
“”Ik heb de mij bekende W.J.J. Verboom van Lekkerkerk
meerdere malen tijdens de Duitsche bezetting in uniform van
de hulp-politie gezien.””
PV verzonden aan de verhoorscommissie van het kamp
Harskamp, ondertekend door Berrevoets dd. 7 November 1945.
============================================
=============================
Nr.: 143
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt: 13 November 1945.
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Verhoor van
Bertus Bouter
als getuige tegen Annigje Bouter + P. Borsje
+ M. Boesberg
__________________________________________________
_______________________
Ned. Oost Compagnie.
============================================
=============================
Op 2 November 1945 hoorde Berrevoets:
Bertus Bouter ( boomkweker, Schuwacht 186, geboren 18 Juli
1896, thans in de strafgevangenis te Scheveningen)
“”Mijn dochter Annigje Bouter is in Februari 1944 vrijwillig
naar de NOC in Malpils gegaan. P. Borsje van Lekkerkerk zat
er toen ook. Haar man, M. Boesberg, is toen ook vrijwillig
gegaan. M. Boesberg is wel eens in uniform van de WA bij mij
geweest. Het is mij ook bekend dat hij tijdens de Duitsche
bezetting aangesloten is geweest bij de WA.””
PV gezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend door Berrevoets
dd. 13 November 1945.
============================================
=============================
Nr.: 144
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt: 13 November 1945.
Verhoor van
Bertus Bouter
als verdachte
__________________________________________________
_______________________
Arrestatie C. de Zeeuw.
Colportage Volk en Vaderland
============================================
=============================
Op 2 November 1945 hoorde Berrevoets in de strafgevangenis
te Scheveningen:
Bertus Bouter :
“” Toen op 16 Juli 1944 den Heer de Zeeuw in de gemeente
Lekkerkerk gearresteerd is door de Landwacht was ik er ook
bij als landwachter. J.J. Hoogenboezem van Lekkerkerk, die er
ook bij was, wist dat daar knuppels waren, die gebruikt zouden
kunnen worden als wapen. Het was echter maar een grapje dat
hij uithaalde. Ik was gewapend met een jachtgeweer en deed
dan ook dienst als landwachter in die tijd. De eerste keer dat
wij er geweest zijn hebben J.J. Hoogenboezem en A. Kort,
eveneens landwachters te Lekkerkerk, samen een zak met
knuppels weggehaald. Later zijn wij nog twee keer terug
geweest. Eerst om den Heer de Zeeuw te arresteeren en later
voor de derde keer is er weer huiszoeking gedaan door
Hoogenboezem, Kort en A. Borsje, ook landwachters van
Lekkerkerk. Ik ben helemaal niet binnen geweest. Anton van
der Graaf van Lekkerkerk was er ook bij, deze droeg een
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Russische karabijn, Hoogenboezem droeg ook een jachtgeweer
evenals Kort en Borsje. Toen wij ‘s nachts voor het huis van de
Zeeuw kwamen, zegt Hoogenboezem, die de Commandant
was, hier moeten we zijn, er zitten hier de knuppels. Het is mij
bekend dat den Heer de Zeeuw later overgebracht is naar
Gouda naar de SD. Verder heb ik nooit meer iets van de zaak
gehoord. Meer van die dingen heb ik in mijn landwachterstijd
niet uitgehaald. Van de arrestatie van Jan Brand uit
Lekkerkerk, bij een door de Duitschers gehouden razzia op 23
April 1944 weet ik absoluut niets af, daar heb ik niets mee te
maken. Met J.J. Hoogenboezem en M. Hoogenboezem van
Lekkerkerk heb ik meerdere malen gecolporteerd met Volk en
Vaderland. Ik was zelf geabonneerd op Volk en Vaderland en
het Nationale Dagblad.””
PV gezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend door Berrevoets
dd. 13 November 1945.
============================================
=============================
Nr.: 145
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt: 13 November 1945.
Verhoor van
Teunis Berger als getuige tegen A.A. Smit + W.G. Bouter
Aart Berger
idem
__________________________________________________
_______________________
Razzia April 1944
Arrestatie Roos
============================================
=============================
Op 8 November 1945 hoorde Berrevoets:
Teunis Berger:( 52 jaar oud, veehouder, Tiendweg W 18)
“”In den morgen van den 23sten April 1944 was ik met mijn
broer gaan melken aan de Wetering in de gemeente
Lekkerkerk.Mij beide zoons waren aan het melken in de
Tiendweg, gemeente Lekkerkerk. Omstreeks 5.00 uur in den
morgen zag ik Duitsche auto’s uit de richting Gouda. Toen
deze op den viersprong kwamen van de Wetering, zagen wij
dat er plotseling Duitsche militairen uit deze auto’s sprongen,
wij zagen allerlei drukte en hoorden commando’s geven. Wij
moesten ieder nog één koe melken. Dit hebben wij gedaan en
toen heb ik geprobeerd om mijn beide zoons, respectievelijk 20
en 22 jaar oud van de noodige papieren te voorzien, die nog
thuis lagen. Die worden in den regel ‘s morgens vroeg
vergeten. Mijn zoons liepen gevaar voor de Arbeidsinzet.
Zooals ik later hoorde was mijn oudste zoon, die het al spoedig
in de gaten had wat er aan de hand was, over het dorp, achter
de Duitsche posten heen, dwars door het land naar huis
gekomen. De andere zoon is met de bakfiets met melkbussen,
gevuld met melk, op zijn weg naar huis aangehouden door de
Duitschers. Hij is toen tot ongeveer 8.00 uur in den morgen
vastgehouden. Toen ik, nadat ik thuis was geweest, op weg
ging om mijn zoon de noodige papieren te brengen, kwam ik
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hem onderweg al tegen, op weg naar huis. Onderweg zag ik de
mij bekende NSB-ers W.G. Bouter en A.A. Smit, beiden
wonend in de gemeente Lekkerkerk, ook aan de Tiendweg en
de grootste schik hadden. Het was mijn bedoeling om
verschillende personen te waarschuwen dat er Duitschers in het
dorp waren. Ik ergerde me zoo aan Bouter en Smit dat ik terug
gegaan ben, omdat ik bang was dat ik mij aan hun te buiten zou
gaan. Ze stonden op hun knieën te slaan van de lol en hadden
de grootste pret. Ze liepen op elkaar toe en vertelden elkaar
vermoedelijk dat oud- Burgemeester Roos gearresteerd werd,
oud Burgemeester Roos was tevens lid van Gedeputeerde
Staten en is tot op heden nog niet teruggekeerd. Dit hoorde ik
later dat oud burgemeester Roos gearresteerd was. Terwijl ik
op weg was om verschillende menschen te waarschuwen,
waarvan ik veronderstelde dat zoovelen nadeelige gevolgen
konden hebben van deze razzia, gedroegen deze personen zich
op zo’n schandalige manier en schepten behagen in hetgeen er
gebeurde. In Burgemeester Roos had ik direct nog zo’n erg
niet, ik was meer bang voor andere illegale personen, omdat ik
wel wist wat er de laatste tijd al aan illegaal werk gebeurde in
Lekkerkerk.””
Aart Berger, 20 jaar, landbouwer, Tiendweg W 18:
“”In den morgen van den 23sten April 1944 was ik met mijn
broer aan het melken in de Tiendweg-Oost in de gemeente
Lekkerkerk. Omstreeks 7.00 uur waren wij klaar met melken.
Wij hadden al gezien dat er Duitschers in de weer waren en
verwachten een razzia. Mijn broer is toen over het dorp, achter
de huizen omheen, dwars door het land naar huis gegaan. Ik
moest de bakfiets met melk meenemen naar huis. Toen ik
daarna op de Tiendwegbrug kwam, werd ik opgehouden door
enkele Duitschers. Ze vroegen mij een Ausweis. Dit had ik niet
bij me. Ik ben ongeveer 20 minuten vastgehouden en mocht
toen naar huis. De mij bekende NSB-er A.A. Smit stond met
de Duitschers te praten. Van de arrestatie van oudburgemeester Roos heb ik niets gezien. Toen ik doorreed
kwam ik de mij bekende NSB-er W.G. Bouter tegen. Bouter
zeide tegen mij , zo hatelijk mogelijk : “ kneep je hem Aart? “”
PV gezonden naar P.O.D. Gouda, getekend door Berrevoets
dd. 13 November 1945.
============================================
=============================
Nr.: 146
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt: 13 November 1945.
Verhoor van
Willempje de Groot
als getuige tegen P. Borsje
__________________________________________________
_______________________
Razzia April 1944
Arrestatie Roos
============================================
=============================
Op 8 November 1945 hoorde Berrevoets:
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Willempje de Groot, oud 40 jaar, zonder beroep, gehuwd,
wonend Kerkweg 147.
“”Toen de Duitschers op 23 April 1944 een razzia hielden in
de gemeente Lekkerkerk heb ik gezien dat mijn overbuurman,
Paulus Borsje, toen oud-burgemeester Roos werd gearresteerd,
die tevens lid was van gedeputeerde Staten, en overgebracht
werd naar een Duitsche militaire vrachtauto, met zijn beide
handen, achter het raam in zijn woning, gekleed in een pyama,
boven op een stoel, met zijn beide handen op zijn knieën stond
te slaan en daarbij de grootste schik had. Later stond hij op de
brug voor zijn woning nog eens hard te lachen, hij had zich
toen inmiddels wat aangekleed. Hij had toen ook weer een
reuze schik bij deze arrestatie. In 1942 of 1943 liep oudburgemeester Roos een keer over de Kerkweg in de gemeente
Lekkerkerk. Borsje kwam toen met zijn handen in zijn zak van
de brug van zijn woning af en liep zoo op Roos aan, Roos liep
gewoon door. Borsje zeide toen tegen Roos , heel veneinig,
wat ik duidelijk hoorde: “ Wie het laatst lacht, lacht het best”.
Bij de arrestatie van Roos op 23 April 1944 zijn ook nog
andere Lekkerkerkers gearresteerd. Oud-burgemeester Roos is
tot op heden nog niet terug gekeerd uit zijn gevangenschap,
ook is er niets van hem vernomen.””
PV gezonden naar P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 13 November 1945.
============================================
=============================
Nr.: 147
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt: 14 November 1945.
Verhoor van
C.A. den Oudsten
als getuige tegen P. Borsje +
W.G.Bouter + J.J. Hoogenboezem
Martin Kohlen
idem
Herbert Wölk
idem
Eliza van den Berg
idem
Johannes Cornelis Balfert idem
__________________________________________________
_______________________
Razzia 23 April 1944
Arrestatie Roos
OPM. over Jan Stoppelenburg
============================================
=============================
Op 9 November 1945 hoorde Berrevoets:
Cornelis Adrianus den Oudsten, geboren 21 Januari 1906 te
Lekkerkerk, boekdrukker, gehuwd, wonend Voorstraat 20.
“”Op een Zondagmorgen in Maart of April 1944 liep ik op den
Schoolweg naar het Postkantoor in de gemeente Lekkerkerk. Ik
kwam daar tegen de mij bekende NSB-er W.G. Bouter van
Lekkerkerk. Deze zeide anders nooit geen woord tegen mij.
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Dien morgen zeide hij echter tegen mij, smalend, uitdagend,
met een zekere nadruk en geniepig lachend: ’Daaaag den
Oudsten’. Het was ook mijn gewoonte om nooit iets tegen deze
persoon te zeggen, daardoor viel mij dit op, ik heb ook toen
niets gezegd. In de daarop volgende dagen ben ik eenige
keeren uitgescholden door den NSB-er J.J. Hoogenboezem,
beter bekend als Koos Hoogenboezem. Een dezer keeren was
hij mij nageloopen vanaf kapper Ros tot het Raadhuis. Ik ben
toen het Raadhuis binnen gegaan en toen ik er uit kwam is hij
ook tegen mij gaan schelden, met woest rollende oogen. Hij
leek meer op een ontsnapte krankzinnige dan iemand die op
normale wijze zijn woede koelt. Ik kon van die wartaal niets
verstaan en ben gewoon doorgeloopen, ik heb ook niets terug
gezegd.Deze feiten gaven mij het gevoel dat er iets broeide.
Toen dus zondagmorgen 23 April 1944 om 8.00 uur Aart
Broere Gzn. aan mijn slaapkamerraam klopte en mij zeide dat
hij door mijn broer, J.C. den Oudsten gestuurd was en mij ook
mededeelde dat er Duitschers op het dorp waren en een razzia
hielden, dus dat ik uit moest kijken voor mijn radio, kreeg ik al
een voorgevoel van wat er zou gebeuren. Broere vertelde mij
ook, dat oud-burgemeester Roos, tevens lid van gedeputeerde
Staten, al gearresteerd was door de SD. Ik en mijn verdere
familie stonden direct op om ons te kleeden. Toen we de
schuifblinden openden kwamen de SD-ers al bij mij over de
brug. Ik woonde toen nog Lange Achterweg no.22, en belden
aan. Ik deed zelf open. De officier vroeg, van een kreukelend
papiertje lezend : “ Sind Sie C. den Oudsten?” Op mijn
bevestigend antwoord zeide hij :” Anziehen und mitfahren
nach Rotterdam”. De 2 soldaten die er bij waren keken eens
rond, één ging er naar boven, doch een scherpe huiszoeking
werd er niet gedaan. Wel vroegen ze nog naar de
persoonsbewijzen van onze évacuees uit Zuidland. Toen ik
gereed was moest ik in een kleine auto stappen en reden wij
naar de Kerkweg in de gemeente Lekkerkerk. Daar werd ik
overgeladen in een grote troepenauto. In deze auto zaten reeds
oud-burgemeester Roos, H. Ligthart Schenk, later kwamen er
nog bij: H. de Vries Pzn. en J. Brand. Na een minuut of tien
reden wij naar het Raadhuisplein, daar werd de auto
omgekeerd. De auto stond toen met de achterkant in de richting
Oost. De menschen die daar liepen durfden nauwelijks tegen
ons te knikken. Toen wij daar even stonden kwam er weer een
luxe auto aan en daaruit stapte M. Ligthart, met onder elke arm
een radiotoestel. De Duitschers stonden met mitrailleurs op de
straathoeken. De jongste zoon van A. Smit, die later in een
Duitsch uniform op dorp verscheen, stond met een dochter van
de NSB-man P. Borsje ginnegappend en grinnekend naar ons
te kijken. Toen wij wegreden kwamen wij op de Kerkweg
W.G. Bouter weer tegen, deze had ook veel schik in ons. Van
vele kanten heb ik later gehoord dat alle NSB-ers dien morgen
extra vroeg in de weer waren. De algemeene indruk was dat de
plaatselijke NSB-ers deze razzia op touw hadden gezet. Via
Ouderkerk a.d.IJssel en Krimpen a.d.IJssel zijn wij naar het
gebouw van de SD aan de Heemraadsingel te Rotterdam
gebracht. Toen wij daar binnen kwamen schoten er enkele SDers op ons af; één ervan maakte de opmerking: ‘het zijn er
maar zes’. Een SD-er, genaamd van Kampen, heeft ons daar de
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persoonsbewijzen afgenomen. De SD-er W. Uittenboogaart
kwam daarna op mij af en vroeg of ik soms gearresteerd was
omdat mijn Ausweis niet in orde was, want zoo zeide hij :’ je
bent toch ook in miltaire dienst geweest?’ Uittenboogaart ken
ik persoonlijk zeer goed, hij komt uit Stolwijk, naar ik
vernomen heb is hij ook al gearresteerd. Dit was de eerste keer
dat naar mijn Ausweis gevraagd werd. Uittenboogaart heeft
hierna onze portefeuilles nagekeken in verband met verboden
geschriften en werd telkens afgelost door meergenoemde van
Kampen. Na verloop van ongeveer 3/4 uur zijn wij in de auto
van de Nederlandsche Politie overgebracht naar het Haagsche
Veer in Rotterdam. Een ons onbekend politieman heeft ons
toen in verbinding gebracht met een agent van politie,
afkomstig uit Lekkerkerk. Deze heeft toen verschillende
boodschappen voor ons overgebracht. Op Maandag 24 April
werden wij voor het eerst gehoord. Eerst den Heer Roos, toen
H. Ligthart Schenk en daarna ik. Steeds door een zelfde
persoon, die later bleek Kohlen te heeten, het was een
Duitscher. Hij zeide tegen mij : ‘Jij weet zeker ook al niet
waarvoor je hier bent?’ Ik antwoordde hierop van ‘neen’.
Hierop zeide hij : ‘ Je zou zeker wel eens graag weg willen?’
Ik antwoordde ‘ja’. Toen vroeg jij mij welke politieke richting
ik had. Ik antwoordde ‘ liberaal’. Verbaasd keek hij toen op en
zeide: ‘ je wordt verdacht verbinding te hebben met de CPN’.
Meer is mij toen niet gevraagd. Op 15 Mei kwam mijn tweede
en laatste verhoor. Toen werd mij eerst gevraagd of ik al eerder
verhoord was, ik antwoordde van ‘ja’. Daarna werd mij
gevraagd waarover ik verhoord was Ik antwoordde dat het liep
over welke politieke richting ik toegedaan was, ik zei ‘
liberaal’ en U zei ‘CPN’. Ontkennen was volgens hem het
gemakkelijkst. Hierop kwam het gesprek op Jan
Stoppelenburg, die in 1941 gefusileerd is. Hij vroeg of ik die
gekend had, ik antwoordde van ‘ja’ Hij was kantoorbediende
op de touwfabriek in Lekkerkerk en kwam bij ons in de
drukkerij wel eens iets bestellen. Hij vroeg mij toen of hij nooit
iets voor zich zelf had besteld. Ik antwoordde, ik herinner mij
dat hij wel eens gevraagd heeft iets voor hem te drukken, doch
omdat ik wist dat hij op gevaarlijk werk doelde, heb ik gezegd,
dat wij ons daarmee niet inlieten. Toen werd mij gevraagd
welk drukwerk het was. In antwoordde dat ik mij herinnerde
dat het om etiketjes ging met het opschrift ‘ N.S.B.’
Vervolgens werd mij gevraagd waarvoor deze etiketjes waren
en antwoordde dat mij iets bij lag, dat deze etiketjes moesten
dienen om op etiketten te plakken van de Winterhulp. Hij was
volkomen met deze zaak op de hoogte. Ik herinnerde mij later
dat ik indertijd, vele maanden nadat Stoppelenburg gefusileerd
was, eens over dit geval gesproken heb op de Achterweg. Ik
kan mij niet meer herinneren wie daarbij geweest is. Toen
werd mij gevraagd, sedert wanneer ik lid was van de Liberale
Staatspartij. In antwoordde: ‘ sinds 1937’. Daarna vroeg hij :
‘ben jij nog bestuurslid van een niet verboden vereeniging in
Lekkerkerk?’ Mijn antwoord luidde: ‘ ja, ik ben
penningmeester van het Nut ( Nutsspaarbank-Lekkerkerk). ‘
Oh’, zeide hij toen,’ en daar is Roos voorzitter van’. Ik
antwoordde ‘ja’. Tenslotte vroeg hij of ik na Mei 1940 nog lid
geweest was van een andere politieke partij, antwoord: ‘neen’.
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Het verhoor was toen afgeloopen en na ongeveer anderhalf uur
werd ik vrij gelaten. Het staat mijns inziens vast dat het in
hoofdzaak om oud-burgemeester Roos te doen is geweest.
Toen er uit het verhoor bleek welk verband er tusschen hem en
mij bestond, was het tegelijk klaar. Ook deze is beslist door de
NSB-ers weggewerkt. P. Borsje sloeg zich niet voor niets op de
knieën toen Roos gearresteerd werd, hij haatte Roos. Roos was
voorzitter van de Nutsspaarbank en Borsje indertijd
boekhouder. Voor deze betrekking heeft Borsje indertijd
bedankt. Er heeft daarvoor een kwestie tusschen Roos en
Borsje plaats gehad, wat dat precies geweest is weet ik niet,
maar er is proces-verbaal van opgemaakt en Borsje is
vrijgesproken. Mijns inziens heeft hier ook al politiek van
Borsje achter gezeten.
Voorts zijn voor de zooveelste arbeidsinzet alle neringdoende
ingezetenen eens aangeschreven om hun personeel en zich zelf
op te geven aan het arbeidsbureau. De meeste adressen waren
onvolledig en volgens de spreekwijze geschreven, b.v. Dries de
Waard i.p.v. A.T. de Waard, Bram Risp in plaats van A. van
Risp. Ook hierin hadden volgens mij de NSB-ers in
Lekkerkerk de hand. Ook is mij bekend dat Roos indertijd,
voor zijn arrestatie, allang geschaduwd werd, dit is hem door
de persoon zelf verteld. Roos kende deze persoon goed omdat
hij hem indertijd aan een baantje geholpen had. Wie dit is
geweest weet ik niet. Oud burgemeester Roos is nog steeds niet
teruggekeerd uit zijn gevangenschap, met vreest het ergste.””
Martin Kohlen,geboren 14 Augustus 1910 te Wegberg Dld.
Duitscher sedert geboorte, beroep: rechercheur, momenteel
gedetineerd in de strafgevangenis aan de Bergstraat te
Rotterdam.
“”Van den heer Renner, hoofd van de SD Gouda, heb ik wel
werk gehad. Burgemeester Roos van Lekkerkerk heb ik wel
gehoord. De namen den Oudsten en Ligthart Schenk kan ik mij
niet meer herinneren. Van een vrouw uit Utrecht, van het
Groene Kruis, heb ik wel eens post voor den heer Roos
ontvangen en aan hem doorgestuurd. Dit was een dame van
een jaar of 40. Ik weet wel dat hij verboden boeken had en
kranten. Ook zou hij boeken uitgeleend hebben. Ik heb de
boeken en de kranten van Gouda ontvangen, Renner van
Gouda heeft mij dit doorgezonden. Van Kampen van de
Waffen SS, Reumer en ook Bahlo werkten ook met hem.
Renner en Reumer zijn dood. Balfert, ook van de Waffen SS,
was daar ook. Ik weet niet of Balfert iets van de zaak Roos af
weet. Ik herinner mij ook nog een auto van den Heer Roos, die
reed zonder vergunning op benzine. Ik heb burgemeester Roos
nooit geslagen, dat zijn mijn manieren. In 1938 ben ik bij de
partij gekomen tot het begin van den oorlog. Het ging bij ons
bij de SD zoo, wij kregen de menschen bij ons met een rapport,
aan de hand waarvan wij de menschen moesten hooren. Wölk
was mijn chef, deze stuurde zijn stukken door, met een
begeleidend rapport. De afschriften van de rapporten zijn
allemaal verbrand, een gedeelte bij een bombardement en de
rest is moedwillig in brand gestoken met September 1944. Het
was mij bekend dat burgemeester Roos in Vught was in het
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kamp. Daarheen heb ik nog brieven gezonden die de dame uit
Utrecht mij bracht. Ik weet niet wie Roos aangeklaagd heeft. Ik
werkte alleen voor Rotterdam en ook voor Gouda, indien mij
stukken toegezonden waren. Ik vermoed wel dat deze
menschen in Gouda aangeklaagd zijn.””
Herbert Wölk, geboren 21 Juni 1905 te Neu Graboven-Dld.
Lei ter der Ausendienststelle der Sicherheitspolizei Rotterdam.
Thans gedetineerd in de strafgevangenis te Rotterdam, a.d.
Bergstraat.
“”Persoonlijk heb ik nooit verhooren afgenomen. Van de zaak
Roos uit Lekkerkerk kan ik me absoluut niets herinneren.””
Eliza van den Berg, geboren 17 Juni 1910 te Bergambacht,
gehuwd, los werkman, wonend Lekkerkerk, Emmastraat 43.
“”Op de 23sten April 1944 deed ik dienst bij de
luchtbescherming te Lekkerkerk. In de nacht van 22 op 23
April had ik alleen dienst bij de uitkijkpost boven op den toren
te Lekkerkerk ‘s Morgens vroeg omstreeks 5.00 uur hoorde ik
op het dorp auto’s rijden en moffen snauwen. Toen ik naar
beneden keek zag ik het, het was n.l. al aardig licht, dat er
Duitschers en ook de NSB-er Koos Hoogenboezem bij elkaar
op de Burgemeester Roosstraat stonden. Een Duitsche officier
die uit de garage kwam bij Hoogenboezem en papieren in zijn
hand had, liep met Hoogenboezem naar één van de auto’s toe.
Hoogenboezem ging daarop weer terug naar zijn woning. De
auto is daarop vertrokken in de richting Schuwacht. Hierop zag
ik dat ook door andere Duitschers het geheele dorp afgezet is,
waarop een razzia en verschillende arrestaties zijn gevolgd.””
Johannes Cornelis Balfert, geboren 8 Februari 1916, sedert
1942 Rijksduitscher, van beroep chauffeur/monteur, laatstelijk
in dienst van de Waffen SS, wonend Furstenbergerstrasse no.7
te Tenklin a.d. Mark-Dld. Momenteel verblijvend in de
strafgevangenis te Rotterdam a.d. Bergstraat.
“”Ik ben pas eind September bij de SD in Gouda gekomen,
zoodat ik u omtrent de razzia, gehouden door de Duitschers in
April 1944, waarbij verschillende personen uit Lekkerkerk zijn
gearresteerd, niets kan verklaren. De door u genoemde Balo,
welke bij de SD in Gouda was, is nog na mij gekomen en wel
in October 1944, zoodat deze u hieromtrent ook niets kan
verklaren. Wel was toen ook in Gouda een zekere Blaezer,
deze werkte ook voor de SD. Vermoedelijk verblijft deze in
Leiden, hij is tenminste van Gouda overgeplaatst naar Leiden,
ik heb echter nooit meer iets van hem gehoord.””
Berrevoets: “ De in het PV genoemde ‘Balo’ is ook door mij
gehoord, doch hij verklaarde eind december 1944 bij de SD
Gouda te zijn geplaatst, en niets van de razzia wist.”
Bij dit PV zijn gevoegd: de klacht van C.A. den Oudsten. Een
afschrift van een PV, op 1 Januari 1941 opgemaakt door de
Rijksveldwachters Merk en Looij. In dit PV verklaart P. Borsje
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dat hij op 23 April geen plezier had in de arrestatie van Roos
op politieke gronden, maar dat dit voortkwam uit een
persoonlijke haat tegen Roos. Uit het bijgevoegde PV blijkt de
grond van Borsjes haat. Borsje werd niet veroordeeld omdat hij
het bedrag van f. 250.26 betaald heeft en daardoor van
verduistering geen sprake meer was. Na deze zaak heeft Borsje
zich nadien jarenlang op ergerljke wijze t..o Roos gedragen.
Jammer genoeg is tot heden van Roos niets vernomen.
PV.opgezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 14 November 1945.
============================================
=============================
Nr.: 148
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt: 17 November 1945.
Verhoor van
G.C. van derWilligen als getuige tegen P.
Borsje
Arie Elizabertus de Vos
idem
___________________________________________
______________________________
Verduistering door P. Borsje.
============================================
=============================
Op 15 November 1945 hoorde Berrevoets:
G.C. van er Willligen :
“”Mijn idee is altijd geweest dat de zaak van Paulus Borsje te
Lekkerkerk, inzake verduistering van geld van de
Nutsspaarbank te Lekkerkerk, waar Borsje als boekhouder in
dienst was en indertijd ontslagen is, hoofdzakelijk geseponeerd
is door medewerking aan de zijde van Borsje, van de Procureur
Generaal van Genechten. Ik heb op 28 Februari 1941 een brief
geschreven aan de Officier van Justitie bij de
Arrondisementsrechtbank te Rotterdam, meester F.M.
Wilbrenninck, waarin ik verzocht of er bezwaar tegen bestond,
dat ik de afloop van dit proces-verbaal mededeelde aan het
bestuur van de Nutsspaarbank. Op 4 Maart 1941 kreeg ik een
schrijven terug van Mr. Wilbrenninck, waarin hij meedeelde
dat de zaak van P. Borsje te Lekkerkerk, niet tot verdere
strafvervolging zou leiden, wijl de vermoedelijk benadeelde
door Borsje schadeloos was gesteld. Verder achtte hij geen
termen aanwezig om de uitslag der zaak aan het bestuur der
Nutsspaarbank te berichten. Na de bevrijding in 1945 heb ik
Mr. Semeijn de Vries van Doesburg opgebeld met verzoek de
zaak alsnog in behandeling te nemen. Hiervan heb ik nooit
meer iets gehoord. Jammer genoeg is oud-burgemeester Roos
nog niet terug gekeerd uit zijn gevangenschap, ook is er niets
van hem vernomen.””
Arie Elizabertus de Vos, oud 60 jaar, beroep
hoofdonderwijzer, wonend Voorstraat 108:
“”Ik ben secretaris vande Nutsspaarbank te Lekkerkerk, dit
was ik ook al toen de voormalige boekhouder Paulus Borsje
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ontslagen is. Omtrent het ontslag van Borsje als boekhouder
der Nutsspaarbank kan ik alleen herinneren, dat er al geruimen
tijd een zekere wrijving bestond tusschen voorzitter G.C. Roos
en genoemde Borsje.Toen hij ontslagen is als boekhouder was
er een vergadering van de Spaarbank, bij den heer Roos aan
huis. Daarbij waren ook aanwezig twee heeren der
controlecommissie van de Nederlandsche Spaarbankbond uit
Amersfoort. Borsje was hierbij ook ontboden. De
controlecommissie heeft toen een fout ontdekt in de
boekhouding, wat voor fout het precies geweest is, weet ik niet
meer. Het kwam zoover dat Borsje uit zich zelf zijn ontslag aan
bood. Ik durf niet met zekerheid te zeggen dat Borsje gezegd
zou hebben tegen Roos:” nu heb je je zin”. Ik kan mij ook nog
herinneren dat er na het ontslag van Borsje een geval aan het
licht gekomen is van verduistering van spaargeld, door Borsje
gepleegd, ten nadeele van een zekere juffrouw Kaptein uit
Bergambacht. Er heeft altijd een zekere haat tusschen Roos en
Borsje bestaan.””
Bij het PV worden 2 brieven gevoegd betreffende de
briefwisseling tussen burgemeester v.d.Willigen en Mr.
Wilbrenninck, de Officier van Justitie te Rotterdam.
PV opgezonden naar P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 17 November 1945.
============================================
=============================
Nr.: 149
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt: 18 November 1945.
Verhoor van
Jacobus Jacob Hoogenboezem
als verdachte
__________________________________________________
_______________________
Landwacht
Aanval op onderduikersboerderij in Ommen
Arrestatie C. de Zeeuw
Arrestatie Roos e.a.
Abonnementen Volk en Vaderland, Nationale Dagblad,
Zwarte Soldaat, en Storm.
Colportage Volk en Vaderland.
============================================
=============================
Op 2 November 1945 hoorde Berrevoets:
Jacobus Jacob Hoogenboezem :
Eind Februari 1945, toen ik als landwachter te Almelo was
ingedeeld bij de Spoorwacht, werd er plotseling opgebeld om
een paar menschen. Deze moesten naar een zekere plaats, wij
wisten toen nog niet waarheen, dit hoorden wij later. Het bleek
dan te zijn voor afzetting van een boerderij, wij dachten dat het
was voor clandestiene slachting. Het was op een avond dat ik
juist vrij was, evenals A. Kort, ook een landwachter uit
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Lekkerkerk. Deze moest ook mee. Toen wij bij de boerderij
kwamen, waar precies weet ik niet omdat ik daar niet zoo goed
bekend was, werden wij op post gezet, verder heb ik daar niets
gedaan. Ik stond een eind van de boerderij af. Toen de andere
personen bij de boerderij kwamen hoorde ik plotseling
schieten. Deze overval geschiedde door de landwacht uit
Almelo. Toen ik daar een uur of anderhalf gestaan had kwam
er assistentie van de Duitschers. Toen de Duitschers kwamen
ben ik Kort gaan opzoeken, die liep bij de boerderij. Toen ik
Kort gevonden had zijn wij per rijwiel naar Almelo gegaan.
Terwijl ik nog op post stond heb ik hevig hooren schieten op
de boerderij, wat er precies aan de hand was weet ik niet, maar
toen ik bij Kort kwam op de boerderij, zag ik de mij bekende
Piet van Herk uit Lekkerkerk de boerderij uitkomen, deze werd
door de Duitschers in een auto gezet. Ik vermoedde toen dat
deze gearresteerd was. Hierop zijn wij naar Almelo gegaan en
hebben verder nooit meer iets van de zaak gehoord. Voor de
rest heb ik in Almelo uitsluitend wacht langs de spoorlijn
geloopen. Toen ik in Juli 1944 bij de hulp-landwacht was, als
waarnemend postcommandant te Lekkerkerk, was mij vanuit
Gouda gezegd, dat wanneer wij verboden wapens wisten te
zitten, wij deze weg moesten halen. Ik vermoedde dat er bij
den heer de Zeeuw, die in Mei 1940 commandant van de
Burgerwacht te Lekkerkerk was, nog wapens zouden zijn, te
weten: houten tafelpooten, gummislangen en stukken ijzer. Ik
heb toen in den nacht van 15 op 16 Juli 1944 met nog andere
landwachters, n.l. A.v.d. Graaf, A. Borsje, A. Kort en B.
Bouter, allen te Lekkerkerk, ‘s nachts omstreeks 1.00 uur bij
den heer de Zeeuw aangebeld. Ik heb gevraagd,, toen er open
gedaan werd door de Zeeuw, of hij wapens van de
Burgerwacht, uit de Meidagen van 1940, nog in zijn bezit had.
Hij antwoordde hierop van ja. Ik heb toen de wapens met Kort
weggehaald. De Zeeuw liet ons gewoon binnen. Toen wij de
zak met wapens hadden hebben wij die bij mij thuis gebracht.
Ik heb toen de hulplandwacht in Gouda opgebeld en daarvan
kreeg ik de opdracht om de Zeeuw te arresteeren. Hierna
hebben wij de Zeeuw dan ook gehaald en overgebracht naar de
cel in het gemeentehuis te Lekkerkerk. Toen wij daarna buiten
kwamen zag ik bij de Zeeuw licht branden en zijn wij hierna
nog even huiszoeking gaan doen. Ik heb toen de kachel
nagekeken, andere landwachters hebben geen huiszoeking
gedaan, als ik een radio had gevonden had ik hem niet
meegenomen. Het is best mogelijk dat ik , toen ik binnen
kwam, gevraagd heb ‘ hebt u nog iets verborgen, omdat ik
boven licht zag branden?’ Ook is het wel mogelijk dat ik
gevraagd heb of er nog verboden wapens in huis waren. Op de
23sten April 1944, ‘s morgens omstreeks 7.00 uur werd ik door
mijn dochtertje wakker gemaakt, deze vroeg toen aan mij wat
er aan de hand was op het dorp, want dat het zo’n drukte was.
Ik wist absoluut nergens van. Toen ik opgestaan was zag ik pas
voor het eerst dat er Duitschers op het dorp waren. Van de
arrestatie van oud-burgemeester Roos weet ik absoluut niets af.
Ik heb dit niet verraden. Ik heb nooit iets doorgegeven aan de
Sicherheitsdienst. Ik was geabonneerd op Volk en Vaderland,
Nationale Dagblad, de Zwarte Soldaat, heel in het laatst heb ik
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ook “ Storm “ nog gelezen. Ook heb ik meerdere malen met
Volk en Vaderland gecolporteerd.””
PV gezonden naar P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 18 November 1945.
============================================
=============================
Nr.: 150
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt: 18 November 1945.
Verhoor van
Paulus Borsje
als verdachte
__________________________________________________
_______________________
Verraad Roos
Verraden van verboden kindernamen.
============================================
=============================
Op 2 November 1945 hoorde Berrevoets:
Paulus Borsje:
“”Omtrent de arrestatie van oud-burgemeester Roos op 23
April 1944 kan ik u absoluut niets verklaren. Ik durf er op te
zweren dat ik in deze geen verraad gepleegd heb. U vraagt mij
of ik in 1941 een brief gezonden heb aan den Vrederechter te
Rotterdam, inzake de geboorte van een dochter van Hendrik
Stam te Lekkerkerk, welke dochter de naam: Irene, Beatrix,
Juliana, Wilhelmina had gekregen. Ik heb wel eens gehoord dat
dit gebeurd was, maar ik heb dit niet doorgegeven aan den
Vrederechter. Ik heb zelfs nooit een advertentie daarvan gezien
en weet ook niet in welke courant het gestaan zou hebben.””
PV gezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend door Berrevoets
dd. 18 November 1945.
============================================
=============================
Nr.: 151
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt: 18 November 1945.
Verhoor van
H.K.J. Stam
als klager tegen P. Borsje en C. Kalkman
__________________________________________________
_______________________
Mishandeling in 1941
Verraden van verboden kindernamen door Borsje.
============================================
=============================
Op 2 November 1945 hoorde Berrevoets , n.a.v. een binnen
gekomen klacht:
Hendrik Klaas Johan Stam, geboren 28 Mei 1913 te Sliedrecht,
bewaarder in het kamp voor politieke gevangenen te Duindorp,
wonende te Duindorp-Scheveningen, Doggersbankstraat 34.
“” Op 30 Augustus 1941 was ik met Cornelis van Essen,
Rijksambtenaar, destijds wonende te Lekkerkerk, doch thans
gestationneerd te Klaaswaal, op last van den Burgemeester van
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Lekkerkerk op controle tot het controleeren der verduistering.
Wij waren toen beide in functie van onbezoldigd
gemeenteveldwachter. Tijdens het uitoefenen van mijn dienst
werd ik door P. Borsje en C. Kalkman, beide wonende te
Lekkerkerk, beiden NSB-er, en die toen beide op stap waren
met propagandamateriaal der NSB, en dit blijkbaar aan het
opplakken waren omdat ze ook een stijfselpot bij zich hadden,
mishandeld.””( Omtrent deze mishandeling is een door Stam
en van Essen ambtseedig opgemaakt proces-verbaal
toegevoegd aan dit PV).”” Op 6 Augustus 1941 werd mij een
dochter geboren welke ik de namen gaf van : Irene, Beatrix,
Julinana, Wilhelmina. Van deze geboorte plaatste ik een
advertentie in de Schoonhovensche Courant. Op 10 September
werd ik door de Sicherheitspolizei opgeroepen om op 12
September 1941 mij te melden te Rotterdam.”” ( Afschrift van
deze oproep wordt eveneens bij dit PV gevoegd) “” Toen ik in
Rotterdam kwam zag ik een brief waarop de bedoelde
advertentie was geplakt. Deze brief bevatte een klacht omtrent
de aan mijn dochter gegeven namen. Onder aan de brief zag ik
voor mij duidelijk leesbaar de naam staan van P. Borsje. Ik
werd toen veroordeeld tot een geldboete van twintig gulden,
omdat ik demonstratief de namen van Irene, Beatrix, Juliana
en Wilhelmina had gegeven en dit in de courant geplaatst. “” (
Een afschrift van dit vonnis wordt bij het PV gevoegd) “” Voor
de mishandeling door Borsje mij aangedaan, werd Borsje door
den Vrederechter te Rotterdam veroordeeld tot een
gevangenisstraf van 8 dagen, doch in Hooger Beroep voor het
Vredesgerechtshof te den Haag werd hij uit politiek oogpunt
vrijgesproken. Kalkman is voor de mishandeling nimmer
vervolgd.””
PV opgezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 18 November 1945.
============================================
=============================
Nr.: 152
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt: 18 November 1945.
Verhoor van
A.Kort
als verdachte
__________________________________________________
_______________________
Landwacht
Arrstatie C. de Zeeuw
Overval op onderduikersboerderij in Ommen
Colporteren Volk en Vaderland
Abonnement Volk en Vaderland +Zwarte Soldaat
============================================
=============================
Op 2 November 1945 hoorde Berrevoets:
Abraham Kort:
“” Ik was er als landwachter bij in de nacht van 15 op 16 Juli
1944 toen in de gemeente Lekkerkerk den Heer C. de Zeeuw
door de Landwacht is gearresteerd. J.J. Hoogenboezem van
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Lekkerkerk was er bij als commandant; verder waren er bij: B.
Bouter, A.v.d.Graaf en A. Borsje, allen van Lekkerkerk. Toen
wij op patrouille waren zeide Hoogenboezem tegen ons dat wij
bij de Zeeuw moesten zijn om daar eenige knuppels weg te
halen, die als wapen gebruikt konden worden. Ik ben met
Hoogenboezem meegegaan naar boven bij de Zeeuw, met
goedvinden van de Zeeuw hebben we toen boven de zak met
knuppels weggehaald, later is de Zeeuw door ons gearresteerd
en opgesloten in de cel te Lekkerkerk. Daar is hij een week
gebleven en is toen overgebracht naar Gouda. Nadat de Zeeuw
gearresteerd was zijn wij nog een keer teruggeweest voor
huiszoeking. Ik ben toen ook binnen geweest. Ik vond het
zoo’n enstig feit niet, maar Hoogenboezem had de opdracht
gegeven dat wij mee moesten. Toen dat gebeurd was heb ik mij
af laten keuren. Met de Dolle Dinsdag, toen ik vluchtte, ben ik
in Utrecht uit de trein gehaald en daarna verplicht ingedeeld bij
de landwacht. Ik ben toen uiteindelijk in Almelo terecht
gekomen. Bij de arrestatie op de boerderij in Ommen heb ik
alleen dienst gedaan voor afzetting, aan arrestatie heb ik niet
meegewerkt. Eerst was er alleen de Landwacht uit Almelo. Ik
heb er ook niet aan geholpen om de gearresteerden over te
brengen Met zijn vieren zijn wij terug gegaan naar Almelo,
waar wij dienst deden bij de Spoorwacht, gewapend met
karabijnen. Geschoten heb ik tijdens het gevecht tusschen de
Landwacht, SD en de geallieerden niet. J.J. Hoogenboezem
heeft mij nooit verteld dat hij iets wist van de arrestatie van
oud- Burgemeester Roos op 23 April 1944 te Lekkerkerk. Er
werd wel verteld door de menschen dat hij er meer van zou
weten, omdat de Duitsers ‘s morgens in de vroegte al bij hem
geweest waren. Hij zal hiervan vermoedelijk wel meer weten.
De couranten van de NSB kwamen iedere Vrijdag bij mij aan,
andere NSB-ers kwamen ze bij mij halen en gingen er dan mee
colporteeren, ook ik colporteerde wel eens. Ik ontving ook het
geld en zond dat dan op. Persoonlijk las ik Volk en Vaderland
en ook de Zwarte Soldaat.””
PV verzonden naar P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 18 November 1945.
============================================
=============================
Nr.: 153
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt: 18 November 1945.
Verhoor van Cornelis Breedveld als getuige tegen Maarten
Bak
___________________________________________
______________________________
SS frontarbeider
============================================
=============================
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na de capitulatie in Italië verteld. Ik heb hem nooit in uniform
van de SS gezien.””
PV verzonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoetd dd. 18 November 1945.
============================================
=============================
Nr.: 154
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt: 19 November 1945.
Verhoor van
B. van Zessen als getuige tegen J.J.
Hoogenboezem
G.C. v.d.Willigen
idem
__________________________________________________
_______________________
Landwacht
NSB
Hulppolitie
============================================
=============================
Op 10 October 1945 hoorde Berrevoets:
Bart van Zessen, geb. te Langerak 13 Augustus 1924,
ambtenaar v.h. arbeidsbureau:
“”De mij bekende landwachter J.J. Hoogenboezem van
Lekkerkerk, heb ik op een keer tijdens de Duitsche bezetting in
uniform van de Landwacht bij het aanplakbord, staande aan de
Wetering te Lekkerkerk, op welk aanplakbord steeds Duitsche
propagandaplaten geplakt werden, zien staan, gewapend met
een jachtgeweer. Kennelijk met de bedoeling om tegen te gaan
dat de papieren die daar pas opgeplakt waren, van dit
aanplakbord afgescheurd zouden worden.””
G.C. van der Willigen -op Zaterdagmorgen 13 October 1945:
“”Ik kan u verklaren dat mij uit de stukken blijkt, welke
stukken mij op 18 Juli 1945 zijn toegezonden door het
Directoraat Generaal van Politie te Nijmegen, dat J.J.
Hoogenboezem, NSB-er en Landwachter, wonende te
Lekkerkerk, Burg. Roosstraat 8, vermoedelijk in het jaar 1942
tot ongeveer 1943, in dienst is geweest van de vrijwillige hulppolitie. Deze lijst is door mij op 1 Augustus 1945 gezonden aan
de P.O.D. Gouda onder nummer 1547.””

Cornelis Breedveld:

PV opgezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 19 November 1945.
============================================
=============================

“” Het is mij bekend dat Maarten Bak, wonende in
Lekkerkerk, als SS frontarbeider werkzaam is geweest in het
laatst van de Duitsche bezetting. Hij heeft mij dit persoonlijk

Nr.: 155
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt: 19 November 1945.
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Verhoor van Marrigje de Groot
verzoek

als indienster van een

__________________________________________________
_______________________
Déblokkering van het geld van haar als NSKK-er gesneuvelde
zoon.
============================================
=============================
Op 17 November 1945 hoorde Berrevoets, n.a.v. een ingediend
verzoek:
Marrigje de Groot, geboren 26 Mei 1883 te Nieuw Lekkerland,
weduwe, zonder beroep, wonend Kerkweg 114:
“”Ik kan u verklaren dat mijn zoon Gijsbert Neven op 27
Maart 1943 bij de firma Luijten, Bouwmaterialenbedrijf in
Lekkerkerk, gevorderd is voor werk in Duitschland. Waar hij
eerst terecht gekomen is en waar hij gewerkt heeft, weet ik
niet. Wel weet ik dat hij later overgegaan is naar de NSKK en
dat hij toen in Frankrijk terecht gekomen is. Hij was daar
werkzaam bij de administratie. Voor zoover mij bekend heeft
hij nooit geen wapens gedragen. Lid van de NSB of
nevenorganisaies is hij nooit geweest, colportagewerk heeft hij
nooit voor de NSB uitgevoerd. Uniform van de NSKK heeft hij
wel gedragen. Zijn salaris kreeg ik regelmatig van hem over de
post toegezonden, persoonlijk kreeg hij weinig geld in handen,
zooda ik hem nog wel eens wat terugstuurde. Het geld wat ik
van hem overhield, zette ik voor hem op zijn naam op de
Rijkspostspaarbank, met de bedoeling dat wanneer hij terug
zou keeren, hij zonder dat hij het wist nog een enkele cent zou
hebben. Hij was 33 jaren oud toen hij in Frankrijk overleed.
Hij stond er altijd zoo tegenover, dat hij door zijn uiterste best
te doen, hij mij, als weduwe, in mijn levensonderhoud kon
steunen. Met politiek heeft hij zich in Lekkerkerk nooit
bemoeid. Ik wil u dan ook vriendelijk verzoeken, of het niet
mogelijk is, dat geld, wat ik voor hem op de
Rijkspostspaarbank gezet heb, gedéblokkeerd te krijgen. Het is
een bedrag, groot f. 393,63 en met rente erbij een bedrag van
goed f. 400.--. Het staat er zoo met mij op, dat ik persoonlijk
niet in mijn levensonderhoud kan voorzien. Als het geld vrij
komt, kan ik het nog eenige tijd rekken, dat ik niet
onmiddellijk ten laste van Maatschappelijk Hulpbetoon te
Lekkerkerk kom. Ik heb van hem, van de firma Luijten, een
pensioentje van acht gulden per week.””
Berrevoets:
Op het gemeentehuis bleek uit het overlijdensregister dat de
Off. van Justitie te R’dam schriftelijk kennis had gekregen van
de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied
over het overlijden van Gijsbert Neven. De ambtenaar v.d.
burgerlijke stand te Lekkerkerk was hiervan schriftelijk op de
hoogte gesteld. Neven stond in de gemeente bekend als een
enigszins Duitsch georiënteerd persoon. Lid van de NSB of
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nevenorganisaties is hij, voor zoover mij bekend, nooit
geweest.
Bij het PV is een afschrift van een brief gevoegd. Opgezonden
aan de Burgemeester der gemeente Lekkerkerk, ondertekend
door Berrevoets dd. 19 November 1945.
============================================
=============================
Nr.: 156
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt: 24 November 1945.
Verhoor van Jochem Sturm
v.d.Graaf

als getuige tegen Anthonie

__________________________________________________
_______________________
Lidmaatschap NSB
Landwacht
Dragen van Russisch vuurwapen in de oorlog.
============================================
=============================
Op 24 November 1945 hoorde Berrevoets:
Jochem Sturm, oud 35 jaar, gehuwd, van beroep schilder,
wonend Voorstraat 118
“”Het is mij bekend dat mijn buurmaan Anthonie van der
Graaf na 1 Februari 1941 lid is geweest van de NSB te
Lekkerkerk. Ik heb van der Graaf meerdere malen met het
speldje van de NSB gezien. Zijn vrouw heeft mij na Dolle
Dinsdag in September 1944 persoonlijk verteld dat ze alle
bescheiden betreffende het lidmaatschap der NSB van haar
man verbrand hadden. Nu is ook bekend dat van der Graaf in
dienst is geweest van de Organisation Todt in Rusland. Ik heb
hem verschillende malen in uniform van de OT, gewapend
met een Russisch geweer, gezien. Verder weet ik dat van der
Graaf na September 1944 dienst heeft gedaan bij de HulpLandwacht in Lekkerkerk, wanneer hij daarvoor dienst deed
droeg hij ook zijn Russisch geweer.””
Gezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend Berrevoets dd. 24
November 1944.
============================================
=============================
Nr.: 157
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt: 25 November 1945.
Verhoor van Abraham Ligthart Schenk
P.D.Bak

als getuige tegen

__________________________________________________
_______________________
Lidmaatschap NSB
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============================================
=============================
Op 24 November 1945 hoorde Berrevoets:
Abraham Ligthart Schenk, geboren 14 Mei 1893 te Rotterdam,
manufacturier, Burgemeester Roosstraat 20.
“”Ik weet dat de mij bekende P.D. Bak, caféhouder te
Lekkerkerk, na 1 Februari 1941 lid is geweest van de NSB in
Nederland. Ook is mij bekend dat er in zijn café, genaamd ‘ De
Groote Boer’ regelmatig vergaderingen der NSB werden
gehouden, meermalen zijn er tijdens de Duitsche bezetting
sprekers van de NSB in zijn café redevoeringen wezen
houden.””
PV gezonden aan P.O.D. Gouda, getekend Berrevoets dd. 25
November 1945.
============================================
=============================
Nr.: 158
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt: 27 November 1945.
Verhoor van
Johannes Cornelis Balfert
Willem Adrianus Verkaik
Jacob Evert Eerland
idem

als verdachte.
als getuige

__________________________________________________
Vorderen motorvoertuigen.
============================================
Op 10 November 1945 hoorde Berrevoets in de
strafgevangenis te Rotterdam:
Johannes Cornelis Balfert, sinds 1942 Rijksduitscher, geboren
8 Februari 1916 te Moordrecht, chauffeur-monteur, laatstelijk
in dienst van de SS, wonend Furstenbergerstr.7 in Tenklin
a.d.Mark(Dld).
“”Omtrent het weghalen van auto’s uit de gemeente
Lekkerkerk na September 1944 kan ik u niets verklaren. Ik
heb wel met onderofficier ‘Gabel’, waar deze nu verblijft weet
ik niet, 2 motorrijwielen in de gemeente Lekkerkerk,
vermoedelijk November 1944, te weten 1 Ariël motorrijwiel
van W. Verkaik en een A.J.S. motorrijwiel van J.E. Eerland
gevorderd. Wij hebben deze motoren meegenomen naar
Gouda, alwaar ze ten onze dienste gebruikt zijn. Ik heb deze
personen geen geld uitbetaald voor die motorrijwielen, dit zou
gebeuren door het Ortskommandantur in Gouda, evenals het
afgeven van een vorderingsbewijs. De andere auto’s die
weggehaald zijn in Lekkerkerk, moet geschied zijn door het
Sonderkommando uit Gouda, welke gevestigd was op de
Cattensingel 92. De chef was daar een zekere Listel,
Oberkraftfahrer. Een zekere Smit was ook bij het S.
Kommando als chauffeur, die is ook automatisch bij de
vorderingen tegenwoordig geweest, deze gaf zich ook
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meerdere malen voor een SD-er uit. Waar deze personen
verblijven weet ik niet.””
Willem Adrianus Verkaik geboren 27 November 1897,
handelaar in visch, wonend Burg. Rossstraat 2, momenteel
geïnterneerd in Scheveningen.
“”In November 1944 is mijn motorrijwiel, merk Ariël,
gevorderd door de Duitsche Weermacht. Bij deze vordering
was aanwezig een zekere Balfert uit Gouda. Mijn motorrijwiel
is geschat op een bedrag van f. 300.--(drie honderd gulden), er
is mij echter ooit iets uitbetaald. Wel heb ik een
vorderingsbewijs ontvangen, dit zal nog wel bij mijn vrouw in
Lekkerkerk zijn.””
Jacob Evert Eerland, oud 40 jaar, garagehouder en
wonendLange Achterweg 5:
“” Vermoedelijk in November 1944 heeft de mij bekende SDer Balfert uit Gouda mijn motorrijwiel, merk A.J.S. gevorderd.
Deze was bestemd, zoo zeide hij, voor de SD te Gouda. Bij
hem was een Duitscher die ik niet kende, deze laatste heeft het
vorderingsbewijs geteekend. Balfert vroeg mij of ik nog een
beter motorrijwiel wist te staan, dan mocht ik het mijne
houden. Dit heb ik vanzelfsprekend niet gezegd, en ze hebben
de mijne meegenomen. Kort na deze vordering ben ik
persoonlijk naar Gouda gegaan om het geld, wat ik voor de van
mij gevorderde motor zou krijgen. Ik kreeg echter niets, wel
hoorde ik dat hij f. 750.-- (zeven honderd en vijftig gulden)
geschat was. Een maand of vier na de Duitsche capitulatie
kreeg ik van het gemeentehuis te Lekkerkerk tijding dat ik vier
honderd gulden in ontvangst kon komen nemen voor het van
mij indertijd door de Duitschers gevorderde motorrijwiel. Dit
heb ik toen aanvaard. Het vorderingsbewijs heb ik hierbij
moeten overleggen. Van de Ortscommandant te Gouda heb ik
nooit een cent ontvangen. Tegelijk met mijn motorrijwiel is het
motorrijwiel, merk Ariël, van Willem Verkaik te Lekkerkerk,
door dezelfde personen gevorderd.””
Berrevoets:
Op het gemeentehuis werd mij verteld dat na de bevrijding
voor het motorrijwiel van Verkaik drie honder gulden was
uitbetaald aan de commissie van beheer van vijanden en
landverraders, aangezien Verkaik is gedetineerd wegens zijn
sympathiseerend lidmaatschap van de NSB. Het
vorderingsbewijs is door mij bij zijn vrouw in beslag genomen.
Aan Eerland was vier honderd gulden betaald
PV gezonden naar P.O.D. Gouda en één ex. aan het Huis van
Bewaring te Rotterdam, getekend door Berrevoets dd. 27
November 1945.
============================================
=============================
Nr.: 159
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt: 3 December 1945.
Verhoor van
Jacob Verkaik als getuige tegen
J.P.v.d.Wal
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Dirk Duiven
idem
Leendert Abraham de Groot
Dirk Cornelis Jongeneel idem
Jan Mudde
idem
Pieter Cornelis Groeneweg
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idem
Dirk Goudriaan idem

idem
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Johannes Pieter van er Wal als verdachte.
__________________________________________________
_______________________
Ondergedoken NSKK-er.
============================================
=============================
Op 23 November 1945 hoorde Berrevoets, n.a.v. een
binnengekomen klacht :
Jacob Verkaik, 28 jaar oud, beroep: ambtenaar v.d. distributie,
gehuwd, wonend Krimpen a.d.IJssel, IJsseldijk 42:
“”Vermoedelijk in het jaar 1944, precies weet ik dit niet meer,
hoorde ik dat de mij bekende NSKK-er, J.P. v.d. Wal,
afkomstig uit Lekkerkerk, in de gemeente Krimpen a.d. IJssel,
en wel in de Oosterstraat, ondergedoken was. Ik zorgde hier
plaatselijk ervoor dat verschillende ondergedoken personen
van bonkaarten werden voorzien. Een zuster van J.P. v.d.Wal
uit de Oosterstraat, waar J.P. v.d. Wal ondergedoken was,
vroeg mij op een keer of het niet mogelijk was dat haar broer
ook een bonkaart kreeg. Ik heb toen tegen haar gezegd dat ik er
zoo rechtstreeks niets aan kon doen en dat ik daar eerst met
andere personen over praten moest. Aangezien het mij bekend
was dat v.d.Wal bij de NSKK was geweest heb ik ervoor zorg
gedragen dat hij in deze gemeente geen bonkaart, althans van
mij niet, kreeg. Leen de Groot van Capelle a.d.IJssel, die
verkeering heeft met een schoonzuster van mij, kwam wel eens
bij die menschen waar v.d. Wal ondergedoken was. Hij had
daar vernomen dat v.d.Wal in het schuurtje bij zijn zuster
begraven had: een uniform van de NSKK, en een revolver met
drie patronen. Leen de Groot en Dirk Jongeneel, de echtgenoot
van de zuster van v.d.Wal, hebben toen op een Zondagmorgen
het uniform van v.d.Wal en het vuurwapen opgegraven uit het
schuurtje bij Dirk Jongeneel. Deze hebben toen het uniform en
het wapen bij mij gebracht in de polder te Krimpen a.d.IJssel,
waar ik toen verbleef. Het uniform en het wapen heb ik later
mee naar huis genomen en schoongemaakt. Daarna heb ik alles
afgegeven aan Dirk Duiven, wonende aan de Tuinstraat te
Krimpen a.d.IJssel. Hierbij was ook een zakboekje,
inhoudende Poolsch en Duitsch geld, een paspoort t.n.v. J.P.
v.d. Wal en nog andere bescheiden waaruit bleek dat J.P.
v.d.Wal in dienst van de NSKK was geweest. Het geld heb ik
weer meegenomen en is nog in mijn bezit.(Verkaik
overhandigde Berrevoets twee Duitsche en vijf Poolsche
bankbiljetten, welke bij het PV worden gevoegd). Wat Duiven
met de andere dingen gedaan heeft weet ik niet. Aan Leen de
Groot uit Capelle a.d.IJssel, die het uniform opgegraven had,
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heb ik indertijd nog wel gezegd, dat hij v.d.Wal moest zeggen,
dat het beter zou zijn dat hij zijn wapen en zijn uniform opgaf
aan de ondergrondsche, want dat het anders toch weggehaald
zou worden en dat hij er persoonlijk ook nog gevaar mee liep.
Hierop is v.d.Wal al spoedig vertrokken naar Krimpen
a.d.Lek, alwaar hij tot de bevrijding is ondergedoken geweest
in een open loods van de houthandel Boogardt aldaar. Zooals
v.d.Wal zijn zuster mij later meedeelde werden hem daar wel
bonkaarten verstrekt. Ook is mij bekend dat v.d.Wal te
Krimpen a.d.Lek in dienst is geweest van de Binnenlandsche
Strijdkrachten.””
Dirk Duiven, oud 37 jaar, gehuwd,kapper, wonend Tuinstraat
27 te Krimpen a.d.IJssel:
“”Kort voor de 2e overval op het distributiekantoor te Capelle
a.d.IJsel, dit was vermoedelijk in het voorjaar van 1944, werd
mij door Jaap Verkaik, wonende te Krimpen a.d.IJssel verteld,
dat er bij Dirk Jongeneel, wonende Oosterstraat 25 in deze
gemeente, was ondergedoken de NSKK-er J.P.v.d.Wal,
afkomstig uit Lekkerkerk. Verkaik vertelde mij toen ook dat
v.d.Wal zijn uniform van de NSKK en zijn vuurwapen
begraven had in het schuurtje bij Jongeneel. Deze Jongeneel
was getrouwd met een zuster van van der Wal. Het was mijn
bedoeling, anngezien ik illegaal werkte, het vuurwapen en het
uniform van v.d.Wal bij Jongeneel weg te halen. Door sneller
ingrijpen van Verkaik behoefde ik dat niet meer te doen. Op
een Maandag werden het uniform en het vuurwapen van
v.d.,Wal bij mij thuis bezorgd door Verkaik. Bij de overval op
het distributiekantoor te Cappelle a.d.IJssel was er een
politieman ondergedoken zonder vuurwapen, aangezien het
zijne door de overvallers afgenomen was. Ik heb dit vuurwapen
toen, wat een 9 mm pistool was, overgegeven aan een
Wachtmeester der Marechaussee, Groeneweg te Krimpen
a.d.IJssel, die er verder voor zou zorgen dat de ondergedoken
politieman het pistool in handen zou krijgen. Het was de
bedoeling om het uniform nog bij de één of andere gelegenheid
te gebruiken, een overval of zooiets. Dit is echter, toen er veel
Duitschers in deze gemeente kwamen, aan stukken gscheurd en
in de river de IJssel geworpen. Een zakboekje, papoort,
doktersattest, Duitsche distributiebonnen en nog andere
Duitsche papieren, afkomstig van de NSKK en betrekking
hebbend op v.d.Wal, zijn door mij verstopt, alsmede zijn
koppelriem en pistooltasch. Het zakboekje, een soort Duitsch
rijbewijs, distributiebonnen, doktersattest en nog enkele andere
bescheiden die ik had, betreffende J.P. v.d.Wal, heb ik na de
bevrijding, in functie als wnd. plaatselijk commandant van de
Binnenlandsche Strijdkrachten te Krimpen a.d.IJssel,
opgezonden aan den plaatselijk commandant der
Binnenlandsche Strijdkrachten te Lekkerkerk, omdat v.d.Wal
daar vandaan kwam. Een afschrift dat ik deze stukken heb
opgezonden overhandig ik u hierbij. ( dit afschrift is bij het PV
gevoegd). De koppelriem met pistiooltasch, ook van v.d.Wal
afkomstig, heb ik na de bevrijding persoonlijk gebruikt en dit
heb ik nog in mijn bezit. De Duitsche adelaar die op het
sluitstuk van de koppelriem stond heb ik er uit laten vijlen.(
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Ook de koppelriem en de pistooltasch werden in beslag
genomen en zullen worden gedeponeerd bj de POD te Gouda).
Na de bevrijding vernam ik dat v.d.Wal in dienst was bij de
Binnenlandsche Strijdkrachten te Krimpen a.d.Lek. “”
Leendert Abraham de Groot, geb. 26 September 1914 te
Krimpen a.d.IJssel, ongehuwd, beroep: aanhouder op een
scheepswerf, wonend te Capelle a.d.IJssel, Nijverheidsstraat
60:
“”Er werd mij in het begin van 1944 door een onbekend
persoon uit Krimpen a.d.IJssel gevraagd of ik een onderduiker
te Krimpen a.d.IJssel aan bonnen kon helpen. Ik heb toen eerst
geïnformeerd wie de persoon was; deze bleek betrouwbaar te
zijn. Ik heb hier toen met J. Amers uit Krimpen a.d.IJssel over
gepraat, ik wist dat die meer onderduikers aan bonkaarten
hielp. Doordat het een persoon uit Krimpen a.d.IJssel betrof
leek het me beter dat daar plaatselijk voor gezorgd werd. Of
deze hem bonkaarten verstrekt heeft vermoed ik wel. Op een
Zondagmorgen was ik bij de mij bekende Jaap Verkaik te
Krimpen a.d.IJssel, dit was kort nadat men mij om de
bonkaarten had gevraagd. Deze vertelde mij dat de persoon,
waarvoor bij mij om bonkaarten gevraagd was, en
ondergedoken te Krimpen a.d.IJssel, afkomstig was van
Lekkerkerk en in dienst was geweest bij de NSKK. Hij
vertelde mij ook dat er bij Dirk Jongeneel, waar v.d. Wal, zo
heette de ondergedoken NSKK-er, ondergedoken was.In het
schuurtje achter Jongeneels woning waren begraven het
uniform en het vuurwapen van v.d.Wal, hetwelk hij in dienst
van de NSKK had gedragen. Ik ben toen alleen naar Jongeneel
gegaan, deze was thuis, v.d.Wal niet. Ik heb Jongeneel toen
verteld wat er bij hem in het schuurtje van v.d.Wal begraven
was. Jongeneel wist nergens van, ook niet dat v.d.Wal in dienst
was geweest bij de NSKK. Jongeneel is toen gaan graven in
zijn schuurtje, al spoedig vond hij een koppelriem met
pistooltasch, waarin zat een pistool met drie patronen. Ook zat
er bij een zakboekje van de NSKK ten name van J.P.v.d.Wal,
daarbij zat ook nog Poolsch en Duitsch geld, in papieren
bankbiljetten. Verder heb ik niet gezien wat er nog meer bij
was. Ik ben toen met Jongeneel naar Jaap Verkaik gegaan en
aan hem hebben wij de koppelriem met piostooltasch en
pistool met patronen gegeven, alsmede het zakboekje en het
bankpapier. Een uniform hebben wij in het schuurtje niet
gevonden. Wat er verder met deze dingen gebeurd is weet ik
niet. Wel heb ik kort er op gehoord dat het uniform van
v.d.Wal betreffende de NSKK, hetwelk later ook in Krimpen
a.d.IJssel gekomen is,gevonden was bij de houthandel van
Boogaerdt te Krimpen a.d.Lek, waar v.d.Wal de laatste tijd in
een loods van genoemde houthandel was ondergedoken. Na de
bevrijding hoorde ik dat v.d.Wal in dienst was bij de
Binnenlandsche Strijdkrachten te Krimpen a.d.Lek. De
koppelriem met pistooltasch welke u mij toont, herken ik als te
zijn opgegegraven in de schuur van Dirk Jongeneel te Krimpen
a.d.Lek en toebehorend aan J.P.v.d.Wal, afkomstig uit
Lekkerkerk.
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Dirk Cornelis Jongeneel, geboren 2 Juli 1899 te Krimpen
a.d.IJssel,gehuwd,bankwerker, wonend Oosterstraat 25 te
Krimpen a.d.IJssel:
“”Op 31 Mei 1944 is bij mij ondergedoken een zekere
J.P.v.d.Wal, afkomstig van Lekkerkerk. Van der Wal was in
Duitsche dienst geweest en wilde daarheen niet meer terug.
Aangezien hij een broer van mijn vrouw was is hij bij ons
gebleven. Ik weet wel, zooals ik hiervoor al zei, dat hij in
Duitsche dienst was. Wij verzonden n.l. brieven aan hem,
geadresseerd aan: Kraftfahrer J.P.v.d.Wal en dan over de
veldpost. Waar hij precies zat wist ik nooit., als hij dit in zijn
brieven schreef was dit altijd doorgehaald. Of het nu NSKK
was waar hij bij was weet ik niet. Op 5 Februai 1943 is hij naar
Duitschland gegaan, hij was toen door het arbeidsbureu te
Rotterdam gevorderd om daar te gaan werken. Toen hij
gevorderd werd werkte hij bij houthandel Boogaerdt te
Krimpen a.d.Lek. Toen hij op 31 Mei 1944 hier kwam om
onder te duiken is hij ongeveer zes weken bij mij gebleven en
is toen bij een door de Duitschers in deze gemeente gehouden
razzia naar Krimpen a.d.Lek vertrokken en is toen
ondergedoken in een loods van de houthandel Boogaerdt te
Krimpen a.d.Lek, waar hij vroeger werkzaam was geweest. Hij
is daar tot het eind van de oorlog in Mei 1945 gebleven.
Het was mij bekend dat J.P.v.d.Wal zijn pistool met
pistooltasch en een zakboekje met Poolsch en Duitsch geld in
mijn schuurtje achter mijn woning begraven had. Zijn uniform
hebben wij, toen v.d.Wal in Krimpen a.d.Lek was
ondergebracht, begraven bij houthandel Boogaerdt. Leen de
Groot van Capelle a.d.IJssel kwam op een Zondagmorgen,
vermoedelijk Juni of Juli 1944, bij mij en zeide dat het
gevaarlijk was om dat wapen hier te houden. Aangezien ik wist
waar het wapen begraven was heb ik dit opgegraven en met het
zakboekje van J.P.v.d.Wal en het Duitsche en Poolsche geld
overgebracht naar Jaap Verkaik. Een koppelriem was er bij
mijn weten niet bij, die is vermoedelijk bij zijn uniform
gebleven. Het uniform had ik inmiddels ook weer hier en dat is
toen ook overgebracht naar Verkaik. Deze zou er voor zorgen
dat alles in handen van het hoofd van de ondergrondsche in
Krimpen a.d.IJssel kwam. Wat er verder gebeurd is weet ik
niet. Verkaik heeft ook gezegd dat ze het pistool goed konden
gebruiken. Het pistooltaschje dat u mij toont is vermoedelijk
wel afkomstig van J.P..v.d.Wal en dit heeft dan vermoedelijk
bij mij in het schuurtje begraven gezeten. De koppelriem heb
ik nooit gezien. Toen v.d.Wal op 31 mei 1944 hier kwam, ‘s
avonds omstreeks acht uur, had hij een burgerregenjas over
zijn uniform getrokken en zijn hoofddeksel in zijn zak gestopt.
Het uniform was groen van kleur en dit droeg hij onder zijn
regenjas bij zijn thuiskomst. Hij schaamde zich er voor om in
uniform van de Duitschers thuis te komen.””
Jan Mudde, 31 jaar, gehuwd, reiziger, wonend in Lekkerkerk,
Achtersteeg 6:
“” Het is mij bekend dat ik als plaatselijk commandant der
Binnenlandsche Strijdkrachten te Lekkerkerk ongeveer 2 à 3

Verhoren inzake bijzondere rechtspleging door wachtmeester W.J. Berrevoets, mei 1945 – maart 1946 (nrs. 1-199)

weken na de bevrijding in Mei 1945, enkele stukken heb
toegezonden gekregen van de plaatselijk commandant der
Binnenlandsche Strijdkrachten te Krimpen a.d.IJssel, zijnde
stukken betreffende de NSKK-er J.P.v.d.Wal te Lekkerkerk.
Wat dit precies voor stukken zijn geweest weet ik niet meer.
Aangzien v.d.Wal toen woonachtig was te Krimpen a.d.Lek en
aldaar ingedeeld was bij de Binnenlandsche Strijdkrachten, heb
ik deze stukken met veel spoed opgezonden aan den
Plaatselijke Commandant van de Binnenlandsche
Strijdkrachten te Krimpen a.d.Lek, teineinde van daaruit de
noodige maatregelen tegen v.d.Wal te treffen. Van arrestatie
van v.d.Wal heb ik echter nooit gehoord. Het was mij ook voor
de bevrijding al bekend dat de mij bekende J.P.v.d.Wal bij de
NSKK was geweest.””
Pieter Cornelis Groeneweg, 36 jaar, wachtmeester der
Koninklijke Marechaussee, wonend te Krimpen a.d.IJssel,
Polderschedijk no. 16.
“” Ik heb in den zomer van 1944, wanneer weet ik niet meer,
een pistool, kaliber 6.35 mm, overgenomen van de mij bekende
Dirk Duiven, kapper te Krimpen a.d.IJssel. Het was mij bekend
dat dit pistool afkomstig was van een ondergedoken NSKK-er,
v.d.Wal genaamd. Ik heb dit pistool toen overgedragen aan een
illegaal werker uit Rotterdam, genaamd Frits. Hoe deze
persoon verder heette weet ik niet. Daarna ben ik deze persoon
helemaal uit het oog verloren en ik heb nooit meer iets van
hem gehoord. “”
Jan Boogaerdt, oud 36 jaar, gehuwd, procuratiehouder,
wonend Dorpsstraat 3 te Krimpen a.d.Lek:
“” J.P. v.d.Wal, wonend te Lekkerkerk, is op 29 Juli 1938 bij
de Houthandel Boogaerdt te Krimpen a.d.Lek, waar ik
procuratiehouder ben, te werk gesteld. Ik heb absoluut nooit
van v.d.Wal gemerkt dat hij Nationaal Socialistisch gezind
was, ook niet tijdens de Duitsche bezetting, toen ik hier ook
nog werkzaam was. Vermoedelijk in Januari 1943 is v.d.Wal
door het arbeidsbureau te Rotterdam gevorderd bij de
houthandel Boogaerdt om te gaan werken in Duitschland.Van
der Wal had alijd veel idee gehad om chauffeur te worden. Op
het arbeidsbureau te Rotterdam werd hem toen meegedeeld dat
hij bij een particulier in Duitschland te werk gesteld kon
worden als chauffeur.Waar en bij wien v.d.Wal
terechtgekomen is in Duitschland weet ik niet. Hij heeft in de
tijd dat hij weggestuurd is nooit geen verlof genoten, dit werd
hem blijkbaar steeds ingehouden, totdat in Mei 1944 zijn vader
overleed. Hierdoor kwam hij in de gelegenheid om met verlof
naar huis te komen. Toen hij eenmaal hier was is hij
ondergedoken en niet meer terug gegaan naar Duitschland. Het
is mij ook bekend dat de heer Rook te Krimpen a.d.Lek, welke
een medewerker was van de Landelijke Onderduikers
Organisatie, hier ter plaatse regelmatig bonnen een geld aan
v.d.Wal verstrekte. Na de bevrijding kreeg ik als plaatselijk
Commandant van de Binnenlandsche Strijdkrachten te
Krimpen a.d.Lek enkele stukken van den plaatselijk
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commandant der Binnenlandsche Strijdkrachten te Lekkerkerk
toegezonden, zijnde stukken betreffende J.P.v.d.Wal, waaruit
mij bleek dat hij in dienst van de NSKK was geweest. Ik heb
toen als plaatselijk commandant der Binnenlandsche
Strijdkrachten te Krimpen a.d. Lek een verklaring van v.d.Wal
opgenomen omdat v.d.Wal bij de Binnenlandsche
Strijdkrachten was ingedeeld. Ik heb deze verklaring toen
voorgelegd aan den Districtscommandant der Binnenlandsche
Strijdkrachten te Gouda, den Heer de Korte. Deze was toen van
oordeel dat hij gehandhaafd kon blijven, mits zijn verklaring
juist was. Een afschrift van deze verklaring heb ik nog.(
Overhandigd en bij het PV gevoegd).
Berrevoets: Ook werd bij Boogaerdt in beslag genomen: één
Führerschein, een Betriebberechtigungsschein van de
Feldgendarmerie te Gouda, één Wehrmacht-Führerschein, een
Dienstbuch, één Bescheinigung van de Feldgendarmerie te
Gouda, één Kriegs-urlaubschein, een doktersverklaring, een
Duitsche distributiebonkaart, drie Kleiner Wehrmachtfahrscheinen, een Nederlandsch paspoort, alles t.n.v.
J.P.v.d.Wal. Deze stukken worden bij het PV gevoegd.
Teunis Cornelis Rook, 36 jaar, gehuwd, onderbaas in de
houthandel, wonend Schoolstraat 47, Krimpen a.d.lek:
“”Het is mij bekend dat de mij bekende J.P.v.d.Wal, afkomstig
van Lekkerkerk, die geruime tijd bij de houthandel van
Boogaerdt werkzaam geweest is, in 1943 voor werk in
Duitschland gevorderd is door het arbeidsbureau in Rotterdam.
Hij is toen in Duitschland werkzaam geworden bij de NSKK.
Ook heeft hij als chauffeur in de voorste linies van het
Duitsche front in Rusland gereden. In mei 1944 toen v.d.Wal
met verlof naar huis is gekomen, is hij ondergedoken en niet
meer terug gekeerd naar Duitschland. Toen hij een tijdje thuis
was is hij in Krimpen a.d.Lek bij de houthandel Boogaerdt
ondergedoken in een houten loods. Ik persoonlijk was in
Krimpen a.d.Lek medewerker van de Landelijke Onderduikers
Organisatie. Ik heb tijdens de periode dat v.d.Wal
ondergedoken zat gezorgd dat hij steeds bonnen en geld kreeg.
Ik heb steeds de indruk gekregen dat v.d.Wal politiek
betrouwbaar was. Vermoedelijk in Januari 1944 hoorde ik dat
v.d.Wal op één of andere manier in contact gekomen was met
een knokploeg te Utrecht en dat hij idee had om daarheen te
gaan. Ik heb toen maatregelen getroffen dat hij hier ter plaatse
bij de Binnenlandsche Strijdkrachten kwam, ook heb ik
v.d.Wal toen onderricht gegeven in de wapens. Van der Wal
heeft zich nog beschikbaar gesteld om berichten naar de
overkant van de rivier “ de Lek “ te brengen, zoodra het
pontveer uitgevallen zou zijn. Dit pontveer is echter nooit
uitgevallen en zodoende hebben wij toen geen gebruik van zijn
diensten behoeven te maken. Verraad heeft v.d.Wal nooit
gepleegd.””
Dirk Goudriaan, 41 jaar, directeur bijkantoor Arbeidsburesau
te Lekkerkerk:
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“”Uit het dossier, aanwezig op het arbeidsbureau te
Lekkerkerk van Johannes Pieter van der Wal, geboren 14-91918, blijkt mij dat van der Wal op 5 Febuari 1943 vertrokken
is als chauffeur naar het Reichsverkehrsministerium te
Deventer. Van der Wal was daarvoor werkzaam bij Houthanel
Boogaert te Krimpen a.d.Lek en is toendertijd gevorderd door
het arbeidsbureau te Rotterdam, doordat v.d.Wal woonachtig
was te Lekkerkerk en onder mijn bureau ressorteerde, is hij
vanuit Rotterdam overgegeven aan mijn bureau.. Gevorderd
voor werk in Duitschland, omdat hij autorijden kon, wilde hij
als chauffeur weg. Uit een schrijven, door mijn bureu
verzonden op 13 Maart 1943 aan de Raad van Arbeid te
Utrecht, betreffende de rentekaart van v.d.Wal, blijkt mij dat
v.d.Wal toen al in dienst van de NSKK was.””
Een afschrift van dit schrijven wordt bij het PV gevoegd.
Johannes Pieter van der Wal, werd op 1 December 1945
gehoord te Krimpen a.d.Lek. Hij was geboren te Lekkerkerk op
14 September 1918, ongehuwd en wonend Opperduit 364 te
Lekkerkerk.
“”Op vermoedelijk 21 December 1942, toen ik ‘s morgens op
mijn werk kwam bij de houthandel Boogaerdt te Krimpen
a.d.Lek, was er op het bedrijf een papiertje opgehangen waarop
stond, dat alle personen welke werkzaam waren bij genoemd
bedrijf, beneden een zekeren leeftijd, als ik het goed heb
beneden 50 jaar, op 23 December 1942 voor de keuring
moesten te Rotterdam aan het Boschpolderplein. Deze keuring
was bedoeld voor arbeiders in Duitschland. Toen ik ‘s morgens
23 December op stond kreeg ik een bloedneus. Ik ben toen
naar Krimpen a.d.Lek gegaan en ben daar eerst naar dokter van
Lindern gegaan. Deze heeft mijn bloedneus toen gestopt en
toen ben ik een boot later als de anderen naar Rotterdam
gegaan. Onderweg op de boot kreeg ik weer een bloedneus, ik
ben toen ik in Rotterdam aankwam eerst naar het
Zeemansziekenhuis gegaan en daar hebben ze mijn bloedneus
weer gestopt. Vandaar ben ik naar het Boschpolderplein
gegaan om gekeurd te worden. Ik ging van dit standpunt uit
dat ik het nu zeker waar moest nemen omdat ik een groote kans
maakte om afgekeurd te worden. Toen ik daar aankwam
bloedde mijn neus weer en ben ik helemaal niet gekeurd. Een
voor mij onbekende dokter die daar liep zei tegen mij ” ga
maar naar huis, dat is met jou wel in orde”. Als ik deze
bloedneus niet had gehad, was ik niet voor de keuring gegaan.
Toen ik daarna thuis kwam heb ik nog veertien dagen op bed
gelegen door het groote bloedverlies. Vermoedelijk begin
Februari 1943 kreeg ik een oproep van het arbeidsbureau te
Lekkerkerk om aldaar te verschijnen. Toen ik daar kwam werd
mij meegedeeld dat ik gevorderd was om te gaan werken in
Duitschland. Omdat ik timmeren kon zou ik eerst als
timmerman naar Duitschland gaan. Toen ik vroeg wat ik daar
mee kon verdienen kreeg ik ten antwoord: 12 gulden per week.
Aangezien ik een oude vader en moeder had en ik kostwinner
voor hun was, kon ik dit niet aannemen, aangezien mijn ouders
daarvan niet konden bestaan. Hierop heb ik gevraagd of er iets
was waarmee ik meer kon verdienen. Toen zeiden ze mij dat
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ik, als ik als chauffeur ging, meer kon verdienen. Aangezien ik
chauffeuren kon heb ik dit toen aangenomen, mits ik als
chauffeur bij een civiele onderneming geplaatst kon worden
omdat ik absoluut niet in militair verband wilde. Op 7 Februari
1943 moest ik toen naar Deventer werd mij op het
arbeidsbureau meegedeeld, vandaaruit zou ik verder gezonden
worden. Toen ik in Deventer kwam kreeg ik eerst wat les in
houtgeneratoren. Hierna heb ik een proefrit af moeten leggen
op een auto met een houtgasgenerator. Aangezien ik tamelijk
goed chauffeuren kon, was dit in een oogenblik in orde en
kreeg ik een Duitsch rijbewijs. De proefrit werd afgenomen
door een in burger gekleede Duitscher. Ik lag toen in een kamp
te Deventer met nog 15 of 16 Hollanders, van naam mij
onbekend. Ik ben 5 dagen in Deventer gebleven, ‘s Woensdags,
nadat ik Vrijdag gekomen was, werd ik met nog andere
personen per trein naar Berlijn vervoerd. In Nicolassee werd ik
toen ondergebracht in een kamp. Ik had al spoedig in de gaten
dat het in dat kamp anders was dan ik mij voorgesteld had. Ze
knipten onder anderen een stukje van boven van ons haar af,
wat maar zeven centimeter lang mocht zijn. Ook werd er direct
al een order uitgevaardigd dat wij alleen ‘s Woensdagsavonds,
‘s Zaterdagsavonds en ‘s Zondags de geheele dag de straat op
mochten. Voor de in- en uitgang van het kamp stonden
Duitsche gewapende posten. Daar ben ik drie dagen gebleven
en ben toen overgebracht naar Britz bij Berlijn. In Britz hebben
wij niets gedaan en ik ben daar ook maar één nacht geweest,
toen werden wij weer overgeplaatst naar Karlshof. Daar zijn
wij veertien dagen gebleven. Op 1 Maart 1943 zijn wij daar ‘s
nachts om twee uur vandaan gegaan en er werd ons niet
meegedeeld waarheen.In Karlshof ben ik veertien dagen
geweest en kreeg daar al spoedig een vrachtwagen met
oplegger toegewezen, welke ik rijklaar moest maken. ‘s
Avonds was ik vrij in mijn bewegingen., ik lag daar in een
soort kazerne, er stonden geen Duitsche wachtposten voor deze
kazerne. Toen wij dan op 1 Maart ’s nachts om twee uur
weggingen, met de ons toegewezen vrachtwagen, met
ongeveer 450 personen, waaronder Russchen, Polen,
Duitschers, Franschen, Denen, Belgen, haast van iedere
nationaliteit, wisten wij niet waarheen. Wij gingen de richting
uit van Rusland, dat begreep ik al spoedig. Waar wij toen
overnacht hebben weet ik niet meer. Daar werd ons echter
meegedeeld dat we naar Warschau moesten, en daar zijn we
ook inderdaad drie dagen geweest. Wij hebben de auto’s leeg
meegenomen. Ik ben toen uiteindelijk terecht gekomen in
Nowomokosk ( Oekraine). Daar aan gekomen kreeg ik al
spoedig een geel NSKK uniform, met schoenen, koppelriem,
geweer, bajonet, gasmasker en helm. Dit moesten wij
aantrekken. Over teekenen of wat dan ook is er nooit gepraat
voor de NSKK, dat heb ik ook nooit gedaan. Ik heb daar toen
met de vrachtwagen gereden en wel, levensmiddelen, hout,
koolasch, benzine, olie en munitie en bracht dit met de auto
ongeveer 50 à 75 km. achter het front, waar het weer door de
Weermacht verder gebracht werd, naar het front. In mijn
zakboekje wat ik kreeg, werd zonder dat ik ergens van wist de
eed op de Fuhrer ingeschreven, deze heb ik absoluut nooit
afgelegd., Toen ik mijn zakboekje terug kreeg begreep ik dat
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het zoiets als een eed moest zijn, omdat ik Adolf Hitlker zag
staan, lezen kon ik het ook niet, deze eed was ook
onderteekend door mijn kompanieführer. Ik ben in Rusland en
in Polen bij elkaar 14 maanden geweest. Steeds heb ik getracht
bij mijn verblijf aldaar om verlof te krijgen of om op een
andere manier weg te komen, mijn verlof werd steeds
geweigerd en om op een andere manier weg te komen ging ook
niet. Ik heb wel tijdens mijn verblijf in Rusland en Polen
gesaboteerd wat ik kon. Ik heb een lager uit mijn
versnellingsbak laten loopen, doordat ik geen olie bijgevuld
had in de versnellingsbak. Benzine en munitie heb ik met grote
hoeveelheden te water gegooid tijdens het transport. Van de
levensmiddelen die ik vervoerde, met nog een Hollander uit
Vlaardingen, een zekere Cor Kramer, wonende Valeriusstraat
no.11, deelden wij steeds aan de Russchische bevolking en aan
de partizanen. Deze Kramer is nooit gearresteerd na de
bevrijding en heeft zelf een politiek onderzoek aangevraagd in
verband met zijn zaak, hetwelk een gunstig verloop heeft
gehad. Ik heb bij elkaar tijdens mijn werkzaamheden bij de
NSKK ongeveer 2 maanden gevangen gezeten wegens
gepleegde sabotage. In April 1944 ging ik weer om verlof
vragen bij den Kompanieführer, ik had hiervoor als reden dat
mijn vader ernstig ziek was. Ik kreeg het ook toen weer niet, ik
moest eerst een telegram overleggen. Kort erop kreeg ik weer
een brief van huis waarin stond dat het steeds erger werd met
mijn vader. Persoonlijk heb ik toen een brief opgesteld in het
Duitsch, zoo goed en zoo kwaad als ik dit kon, ik heb daarin
toen vermeld dat mijn vader steeds aan mij lag te roepen.
Aangezien ik niet zoo best Duitsch kon heeft een andere
Hollander, verder mij onbekend, deze brief overgeschreven, hij
kon n.l. goed Duitsch. Met deze brief ben ik toen weer naar de
Kompanieführer gegaan en kreeg toen de andere dag verlof.
Op de dag dat ik met verlof ging heb ik mijn geweer met
bajonet aan de partizanen gegeven in Jaworow, 65 km. voorbij
Lemberg. Een pistool, kaliber 6.35 mm had ik voor die tijd al
gekocht van een Duitscher, met pistooltasch. Dit had ik toen
nodig want ik mocht niet zonder wapen in de trein. Op 11
April 1944 ben ik toen thuis gekomen, ik had 18 dagen verlof
hetwelk ook aangeteekend is in mijn zakboekje. In Berlijn
kreeg ik een Kriegsurlaubschein; wat u mij toont herken ik als
te zijn van mij, wat ik toen in Berlijn kreeg. Toen ik thuis
kwam was mijn vader al overleden, de begrafenis heb ik nog
mee kunnen maken. Toen ik uit Jaworow weg ging heb ik
direct tegen de andere chauffeurs gezegd dat ze mij niet meer
zouden terugzien, het was ook vast en zeker mijn bedoeling om
niet meer terug te gaan maar onder te duiken. Dit heb ik dan
ook gedaan. Eerst ben ik ondergedoken bij mijn zwager Dirk
Jongeneel te Krimpen a.d. IJssel. Alle bewijzen, koppelriem,
pistool met pistooltasch en mijn uniform heb ik begraven bij
mijn thuiskomst, omdat ik bang was dat de Duitschers het
zouden vinden. Mijn uniform en mijn koppel had ik begraven
te Krimpen a.d.Lek bij de houthandel Boogaerdt, zonder dat
iemand daar iets van wist. Mijn koppelriem en pistool met
tasch en bewijzen betreffende mijn dienst bij de NSKK heb ik
toen begraven bij mijn zwager in de schuur. Omdat het in
Krimpen a.d. Lek het het gunstigst was om onder te duiken
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voor mij ben ik al spoedig daarheen vertrokken, en wel bij de
houthandel Boogaerdt te Krimpen a.d.Lek. Mijn zuster, de
vrouw van Jongeneel, kwam op een keer bij mij en zeide dat ze
van de illegaliteit, een zekere Leendert de Groot uit Capelle
a.d.IJssel, bij haar waren geweest. Uit naam van de illegaliteit
had hij gevraagd om mijn papieren, pistool, koppelriem en
uniform, aangezien dit hun nog groote diensten kon bewijzen.
Hoe mijn uniform toen in Krimpen a.d.IJssel is gekomen weet
ik niet. In elk geval is dit alles overgedragen aan de illegaliteit
te Krimpen a.d.IJssel. Ik heb er nooit over geprakiseerd om
hierover verraad te plegen tegen de bezetter, ik had dan zeer
zeker persoonlijk ook de kogel gekregen. Waar mijn uniform,
wapen en papieren betreffende mijn dienst bij de NSKK toen
gebleven zijn weet ik niet. Baas Rook van de houthandel
Boogaerdt te Krimpen a.d.Lek heeft mij tijdens mijn
onderduikperiode van geld en bonkaarten voorzien. Een neef
van mij, Jan Verwoerd uit Krimpen a.d.Lek, waar hij
momenteel is weet ik niet omdat hij in militaire dienst is
gegaan, was op een keer in contact gekomen met de
ondergrondsche te Utrecht en was verzocht zich daarbij aan te
sluiten. Ik voelde daar ook wel voor. Zonder dat hierover toen
verder gepraat is was ik aangesloten bij de BS te Krimpen
a.d.Lek In het voorjaar van 1945 heeft Baas Rook mij
onderricht gegeven in de wapens van de BS, hoofdzakelijk de
Stengun. Ook over mijn dienstneming bij de BS heb ik nooit
verraad gepleegd. Na de bevrijding in mei 1945 heb ik toen in
het openbaar dienst verricht voor de BS te Krimpen a.d.Lek.
Bij een parade in Gouda, waar ik ook bij was, zag ik iemand
uit Krimpen a.d.IJssel loopen met mijn pistooltasch. Toen ik
pas thuis was met verlof ben ik ook nog ziek geworden, de
Feldgendarmerie te Gouda heeft mij toen een Bescheinigung
gegeven, welke ik persoonlijk gehaald heb. Het Poolsche en
het Duitsche geld wat u mij toont herken ik terug als zijnde aan
mij te behooren., dit heb ik indertijd ook begraven bij zwager
Jongeneel in Krimpen a.d.IJssel, wel is er minder als ik
begraven heb. De andere bewijsstukken welke u mij toont
betreffen mijn dienst bij de NSKK, ik herken ze ook als de
mijne.””
Berrevoets Bij onderzoek bleek v.d.Wal niet bekend bij het
arbeidsbureau. PV. verzonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend
door Berrevoets dd 3 December 1945.
============================================
=============================
Nr.: 160
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt: 9 December 1945.
Verhoor van
M.T.Kortland
als getuige tegen
G.Ch.v.Kranenburg
J.T..d.Heuvel
idem
__________________________________________________
_______________________
Duitsvriendelijk gedrag
============================================
=============================
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Op maandag 26 november hoorde Berrevoets:
Marrigje Teuntje Kortland, oud 52 jaar, kantoorbediende:
“” Ik kan u verklaren dat de mij bekende keurmeester H.
Couperus van Lekkerkerk, die ik steeds voor de persoon heb
aangezien die niet te vertrouwen was tijdens de Duitsche
bezetting, veel op bezoek kwam bij den heer Kranenburg. Ook
kwam er op bezoek de NSB-er W. Wijnen uit Rotterdam, die
was indertijd belast met het afkopen van binnenvaartschepen
voor de Duitschers. Dan kwam er een zekere Derksen uit
Zwolle, voor zover mij bekend ook een NSB-er. Een broer van
Kranenburg uit de Bilt is hier wel eens in uniform van de NSB
of SS op bezoek geweest bij Kranenburg. Dan een zekere de
Jong uit Giessendam, ook een bekend NSB-er. Ook kwam bij
hem Frans Camp uit Gouda, eveneens een NSB-er. Over de
verhouding tusschen Kranenburg en zijn schoonzoon
Groenendijk, welke tolk was bij de SD te Rotterdam, kan ik u
verklaren dat die zeer goed was. Kranenburg heeft persoonlijk
zijn uiterste best gedaan dat zijn dochter zoo goed mogelijk bij
haar trouwen in haar meubelen kwam te zitten. Groenendijk
kwam zeer veel bij Kranenburg op bezoek. Op 25 en 26 April
1943 kwam op hier nog op bezoek , bij de dochter van
Kranenb urg, een persoon uit Zwolle, waar zij toen al geruimen
tijd verkeering mee had.Op den 23en Mei 1943 kwam op
bezoek op de watertoren en bij Kranenburg, een zekere B.C.
Groenendijk. Groenendijk was toen al bij de SD in Rotterdam.
In 1943 is deze Groendijk al met de dochter van Kranenburg
getrouwd. Op 27 Juni 1943 kwamen de ouders van
Groenendijk al op bezoek op de watertoren en bij den heer
Kranenburg. Ik weet deze datums zoo goed omdat alle
personen die een bezoek aan de watertoren brachten, hun
handtekeningen plaatsten in een zoogenaamd bezoekboek. Op
den vijfden Juni 1943 is er in de rivier de Lek neer gekomen
een parachute met flesschen fosforzuur, afkomstig van een
Engels vliegtuig. Deze flesschen met fosforzuur heeft
Groenendijk toen opgeborgen in de schuilkelder van het
Waterleidingbedrijf “ Lek en IJssel” Hieruit blijkt mijns
inziens wel voldoende dat de familie Kranenburg zeer goed
ingenomen was met de SD-er Groenendijk. Den heer
Kranenburg heeft m.i. bedankt voor de Volksdienst omdat het
hem te warm werd en de oorlogskansen voor Duitschland
steeds minder werden. “”
Jan Teunis van den Heuvel, 52 jaar, fitter op het
waterleidingbedrijf:
“”Den heer Kranenburg heeft er met alle geweld aan
meegewerkt dat zijn schoonzoon, Jan de Jager uit Lekkerkerk,
door bemiddeling van zijn andere schoonzoon, de tolk van de
SD uit Rotterdam, Groenendijk, zijn radio heeft mogen
behouden, evenals dat van Kranenburg persoonlijk. Dit zal hij
ook wel hebben mogen behouden door bemiddeling van
Groenendijk. Ik heb persoonlijk, toen de verschillende
Nationaal Socialistisch gezinde personen hun radiotoestellen
van de Duitschers mochten behouden en dit gesteriliseerd
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moest worden, dit toestel van de Jager bij Vogelenzang de
Jong te Krimpen a.d.IJssel moeten brengen om dit te laten
steriliseeren. De Duitschers die hier eind 1943 de watertoren
bewaakt hebben, zijn dit toestel bij Vogelenzang de Jong terug
wezen halen, zonder dat dit gesteriliseerd was. Vogelenzang de
Jong had dit expres op de lange baan geschoven. De Duitschers
hebben dit toestel niet meegenomen, maar waar het gebleven is
weet ik niet. De Duitschers die in 1944 hier in de buurt bij
verschillende boeren ingekwartierd zijn geweest kwamen ook
regelmatig op bezoek bij den heer Kranenburg. Een Duitsche
bootsman werd er, met een door de Duitschers gehouden
razzia, waarbij ze ook rijwielen vorderden, ook direct binnen
gehaald. Er was wanneer de Duitschers op bezoek waren bij
Kranenburg volop muziek en ik zag ze dan dansen en hoorde
ze gillen. Ook heeft Kranenburg zijn privékantoor afgestaan
aan de Duitschers. Ik moest op een keer met een Duitsche
kolenbon, kolen gaan halen in Krimpen a.d.Lek. Deze bon had
Kranenburg gekregen voor zijn kantoor. Ik heb den indruk
gekregen dat hij zijn kantoor geheel vrijwillig heeft afgestaan
aan de Duitschers om dan ook wat bonnen van de Duitschers
los te krijgen. Toen de Duitschers hier in Januari 1945 kwamen
zeide Kranenburg tegen mij: ’die zullen wel telefoon moeten
hebben, er moet boven nog wat draad liggen, zoek dat maar
vast op.’ Toen ik het opgezocht en klaar gelegd had bleken de
Duitschers betere materialen te hebben en ze hebben het
heelemaal niet aangekeken, maar daaruit blijkt toch wel dat hij
ze behoorlijk ter wille was. De Duitschers zijn toen, omdat ze
van Kranenburg niet op het bedrijfskantoor mochten, waar ook
telefoon was en waar de boel behoorlijk afgesloten kon
worden, in zijn privékantoor gegaan. Mijns inziens alleen om
er beter van te worden, doordat ze vermoedelijk bonnen
kregen.””
PV gezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend door Berrevoets
dd. 9 December 1945.
============================================
=============================
Nr.: 161
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt: 7 December 1945.
Verhoor van Neeltje van der Wouden
als verdachte
Anna Maria Ruijs als getuige
Lijntje van Dam idem
___________________________________________
______________________________
Lidmaatschap NSB
Lidmaatschap NSVO
============================================
=============================
Op 6 December hoorde Berrevoets:
Neeltje van der Wouden, geb. 10 Januari 1898, gehuwd,
Wetering no.1:
“”In 1936 ben ik al lid geworden van de NSB te Lekkerkerk.
Ik ben hiervan lid geworden omdat ik van de veronderstelling
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was, dat deze partij een betere sociale toestand zou brengen,
vooral in het boerenbedrijf, waarin mijn man werkzaam was.
Mijn man Hendrik Roest was in 1935 lid van de NSB
geworden en ik ben toen in 1936 gevolgd. Mijn man is ook lid
geworden omdat hij er op rekende dat deze partij een betere
sociale toestand voor zijn boerenbedrijf zou brengen. Ik heb
dan ook van 1936 af tot Januari 1945 contributie voor zijn
lidmaatschap der NSB betaald, dit werd maandelijks bij mij
aan huis opgehaald, door andere leden der NSB, die met de
inning van deze contributie belast waren. Dit waren de leden
der NSB W.J.J. Verboom, J.J. Hoogenboezem, Christina
Hoogenboezem. Of er nog andere leden der NSB om deze
contributie geweest zijn kan ik mij niet meer herinneren. In
1942 ben ik lid geworden van de NSVO, groep Lekkerkerk.
Dit ben ik geworden uit het oogpunt dat vrouwen van de leden
van de NSB in meer onderling conctact zouden komen.
Hiervoor heb ik contributie betaald tot en met September 1944.
Deze contributie werd opgehaald door Lijntje de Pater te
Lekkerkerk. Bij de NSB heb ik nooit geen functies bekleed.
Van de NSVO ben ik in het begin van mijn lidmaatschap
gedurende korte tijd Groepsleidster geweest. Op mijn
benoemings en ontslagbewijs als zoodanig staat de naam
Roest-Schilt, dit moet echter zijn Roest- van der Wouden, de
naam was verwisseld met iemand uit Bergambacht. Vanaf
begin 1943 heb ik geen bijeenkomsten van de NSVO meer
bezocht, ik had het toen veel te druk op de boerderij, mijn man
was toen naar de NOC in de Oekraine. Vergaderingen van de
NSB heb ik wel een enkele maal bezocht. De zangavond van
de zangleider der NSB, Melchert Schuurman, gehouden te
Lekkerkerk in 1942, heb ik ook bezocht. Mijn kinderen zijn
alle twee lid van de Jeugdstorm geweest, hierop heb ik wel
aangedrongen dat ze daar lid van werden. Het schrijven wat u
mij toont dd. 28 April 1943, afkomstig van de districtsleidster
der NSVO. is een antwoord van een schrijven van mij aan
haar, inzake een stuk hetwelk in het blad ‘ De Landstand ‘
stond. Daarin werd weergegeven dat de vrouwen van de
landelijke Landstandsorganisatie, waarvan ik geen lid was, als
het ware verheven waren boven de leden vand de NSVO.
Daarop kreeg ik dat antwoord. De opbouwkaarten van het
Bouwplan Lunteren ken ik ook als mij toebehoorende. Het geld
wat ik daarvoor gestort heb was allemaal verplicht omdat ik lid
van de NSB was. De zegelkaart van het huizen en
propagandafonds is ook van mij afkomstig, ook daavoor heb ik
geld gestort: f. 0.10 per zegel. De werksterskaart kreeg ik toen
ik groepsleidster der NSVO was. Mijn man is korte tijd voor de
oorlog in 1940 groepsleider der NSB geweest. De briefkaarten
die u mij toont heb ik in 1943 geschreven aan mijn man
Hendrik Roest. Deze was toen in dienst van de NOC in de
Oekraine. Ik geeft toe dat ik daarin eindigde met het volgende :
‘ Met Mussert voor Volk en Vaderland, Hou zee’, en met : ‘
met Mussert voor een nieuw Nederland’. Ik geloofde daar toen
werkelijk aan, ook geef ik toe dat ik indertijd zeer fanatiek
geweest ben, ik zag toen absoluut niet in dat Duitschland deze
oorlog zou verliezen. Op 26 April 1943 schreef ik in een brief
aan mijn man : ‘ De Engelsche ziektelijders verheugen er zich
de laatste tijd op dat Rommel het in Afrika niet voltooid en dat
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in Italië de invasie zou beginnen. Maar Rommel rommelt wel
door en in de Middellandsche Zee zijn nog duikbooten ook,
dat heeft Amerika gisteren weer ondervonden, een
vliegtuigmoederschip heeft het moeten afleggen.’ Ook geef ik
toe dat ik altijd een strijdster voor de NSB ben geweest, maar
een eerlijke strijdster. Ik ben wel altijd voor een nieuw
Nederland geweest, maar niet voor Duitschland. In September
1944 kwam er een oproep van de NSB uit voor alle leden om
uit deze streek vrijwillig te evacueeren naar het Noorden van
het land. Mijn man, ik en twee kinderen zijn toen op weg
gegaan daarheen. Mijn man werd in Utrecht uit den trein
gehaald omdat er geen mannen meemochten. Hij is toen
ingedeeld bij de Landwacht en is voor zoover ik weet naar
Wassenaar gegaan. Later is hij overgeplaatst naar Almelo en is
daar als landwachter ingedeeld bij de Spoorwacht. Voorzoover
mij bekend heeft hij daar de geheele winter de spoorbaan
bewaakt. J.J.Hoogenboezem, A. Kort en B. Bouter uit
Lekkerkerk waren daar ook. Wij zijn na onze aankomst te
Utrecht verder vertransporteerd naar Duitschland en wel naar
het plaatsje Celle (D). daar ben ik in een lager gebleven tot 17
Februari 1945 en ben toen vrijwillig op weg gegaan naar
Holland. In Celle heb ik gewoon in het lager gewerkt. Toen ik
per trein in Hoogezand aankwam, moest daar alles uitstappen.
Ik ben toen ingekwartierd te Siddeburen. Op 22 April 1945 heb
ik mij vrijwillig gemeld bij de Binnenlandsche Strijdkrachten
te Schildwolde. Van Schildwolde ben ik overgeplaatst naar het
plaatsje Helm en van Helm naar Slochteren. Van Slochteren
naar Farnsum en op 5 December 1945 naar Gouda en 6
December naar Lekkerkerk. Mijn man en mijn dochter waren
ook lid van de NSB, en mijn zoon en mijn dochtertje waren lid
van de Jeugdstorm. Op 2 Mei 1924 ben ik getrouwd met
Hendrik Roest, geboren te Lekkerkerk 31 Juli 1894. Uit dit
huwelijk zijn twee kinderen geboren. Rijksduitschers of
gewezen Rijksduitschers heb ik niet in de familie. Verder kan
ik u nog verklaren dat ik ook meerdere malen heb
gecollecteerd voor de Winterhulp en deze persoonlijk ook
geldelijk heb gesteund. Geld bezit ik niet meer, hoe het er op
onze boerderij gesteld is weet ik niet, wel is mij bekend dat
daar een beheerder is aangesteld. “”
Na voorlezing en volharding geteekend door verdachte.
Anna Maria Ruijs, geboren te Stijrum (D), 12 Juni 1905,
gehuwd, wonend Julianastraat 4:
“”Ik als lid van de NSVO te Lekkerkerk kan u verklaren dat
het mij bekend is, doordat ik dit weet, dat de mij bekende
Neeltje van der Wouden tot Januari 1945 lid is geweest van de
NSB en de NSVO te Lekkerkerk. Zij heeft mij dit persoonlijk
meerdere malen verteld.””
Lijntje vanDam, geb. 22 Mei 1914, gehuwd, Tiendweg W 10:
“”Ik als lid van de NSVO, groep Lekkerkerk, kan u verklaren
dat het mij bekend is dat Neeltje van der Wouden, tot ongeveer
Januari 1945 lid is geweest van de NSB en de NSVO te
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Lekkerkerk. Ook is mij bekend dat zij nog korte tijd
groepsleidster der NSVO geweest is te Lekkerkerk.””
Bij het PV werden gevoegd: lidmaatschapskaarten van de
NSB, NSVO en enkele brieven . Verdachte erkende deze
geschreven te hebben. Tevens toegevoegd een Staat van
Inlichtingen.
PV verzonden aan P.O.D. Gouda met het verzoek te berichten
of verdachte voor verdere interneering in aanmerking komt , en
zo ja, in welk interneeringskamp.Getekend Berrevoets dd. 7
december 1945.
============================================
=============================
Nr.: 162
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt: 7 December 1945.
Verhoor van Anna Maria Ruijs
als verdachte
Neeltje van der Wouden als getuige
Arigje Stam
idem

___________________________________________
______________________________
Lidmaatschap NSVO
Volk en Vaderland
============================================
=============================
Anna Maria Ruijs, geb. te Styrum -Dld-,Julianastraat 4:
“”Ik ben te Styrum geboren, doch ben afkomstig van
Nederlandsche ouders. Mijn moeder is in Amerongen en mijn
vader in Oss (NB) geboren. Mijn vader is werkzaam geweest
aan de Hoogovens te Mullheim. Toen ik ongeveer 10 jaar oud
was, het was in het jaar 1916, zijn wij naar Holland gekomen.
Op 6 September 1928 ben ik gehuwd te Schiedam met
Abraham Kort, geboren 10 October 1901 te Gorinchem. Uit dit
huwelijk zijn 5 kinderen geboren, waarvan er nog 4 in leven
zijn., deze zijn respectievelijk 18 maanden, 5, 11 en 16 jaar
oud en zijn op het oogenblik ondergebracht bij familie van mij.
Twee zijn er in Schiedam, één is er in Rotterdam en één in
Slochteren te Groningen. Mijn man is in 1935 lid van de NSB
geworden en is dit gebleven tot aan het eind van de oorlog in
1945. Ik persoonlijk ben nooit lid geweest van de NSB. Wel
ben ik in 1941 lid geworden van de NSVO te Lekkerkerk en
ben dit gebleven tot en met Augustus 1944. In die tijd heb ik
ook steeds contributie opgehaald voor de NSVO. In den
beginne was dit tien cent en later vijf en veertig cent in de
maand. Bijeenkomsten van de NSVO heb ik nooit bezocht. Ik
ben meer lid geworden voor de geldelijke steun. Aan de
Winterhulp heb ik ook geldelijke steun verleend, in de regel
gaf ik 25 cent per collecte. Gecollecteerd heb ik hiervoor
persoonlijk nooit.Mijn man kreeg iedere Vrijdag “Volk en
Vaderland” van de drukkerij. Enkele leden van de NSB
kwamen die dan halen en gingen daarmee colporteeren. Dit
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waren B. Bouter, J.J. Hoogenboezem, M. Hoogenboezem,
W.J.J. Verboom en in het laatst ook A.A. Smit van Lekkerkerk.
De brief welke u mij toont en voorleest heb ik persoonlijk
geschreven en verzonden aan mijn man, toen hij landwachter
was te Wassenaar. Ik heb deze brief echter niet geschreven met
de bedoeling om onderduikers te laten arresteeren. Dat ik het
woord onderduiker in deze brief heb gebruikt geef ik toe, maar
dit is dan een verkeerde uitdrukking van mij geweest. Dat ik u
en de poltie in het algemeen hiermee beledigd heb spijt mij
werkelijk. Als ik op onderduikers uit geweest was , had ik er
heusch wel aan kunnen brengen. Ik persoonlijk heb de in die
brief genoemde A. Smit niet gewaarschuwd, dit heeft mijn
dochtertje gedaan. Ik ergerde mij alleen aan de
zwarthandelaren dat zij met zulke dure dingen aan de deur
kwamen. Ik kende de in die brief genoemde personen van
gezicht omdat ze wel eens eerder bij mij aan de deur waren
geweest. Ik geef wel toen dat ik in die brief erg scherp geweest
ben in mijn uitdrukkingen, ik was op dat moment ook kwaad
op die personen en de politie. Mijn man is in 1940 bij den
banketbakker C.v.d.Werke als knecht bedankt, hij heeft toen
ongeveer drie weken zonder werk geloopen en is toen bij de
Duitschers gaan werken in Papendrecht als sjouwer, op he
terrein gelegen naast de vliegtuigfabriek aldaar. Hij was niet op
de fabriek zelf werkzaam. Hij is daar als zoodanig gebleven tot
September 1944. In Juli 1944 was hij aan de hulplandwacht te
Lekkerkerk en heeft als zoodanig dienst gedaan te Lekkerkerk.,
gewapend met een jachtgeweer. In September kreeg mijn man
als lid van de NSB de boodschap dat hij met zijn gezin moest
evacueeren naar het Oosten van het land. Ging hij niet dan was
de geheele verantwoording voor ons zelf, omtrent hetgeen er
dan na een eventuele geallieerde bezetting zou gebeuren. Wij
zijn toen overhaast weggegaan. Toen wij in Utrecht
aankwamen is mijn man uit de trein gehaald en moest daar
achter blijven. Wij zijn toen doorgereisd en gingen ’s nachts de
Duitsche grens over. Ik ben toen uiteindelijk in Celle (D)
aangekomen en ben daar in een lager ondergebracht. N. van
der Wouden uit Lekkerkerk was daar ook bij mij. Op 17
Februari 1945 zijn wij op de trein gestapt met de bedoeling om
weer naar Holland te komen. Op 1 Februari kwamen wij in
Groningen aan. In de gemeente Slochteren ben ik toen
ingekwartierd, daar ben ik toen ziek geworden en heb 11
weken in een ziekenhuis gelegen, met pleurus en
longontsteking. Toen ik uit het ziekenhuis kon heeft een dokter
mij naar een boer gestuurd om op te knappen. Toen ik daar zes
weken was werd mij meegedeeld dat ik naar het kamp moest
voor politieke gevangenen, want er zou spoedig een transport
naar Holland volgen. Dit transport bleef echter lang uit. In dat
kamp te Slochteren ben ik vijf weken geweest en ben toen
overgeplaatst naar Farmsum, ook in een kamp en vandaar op 5
December naar Gouda. Een paar maanden nadat mijn man in
Utrecht uit de trein gehaald was in September 1944, kreeg ik
een brief van hem, daar stond in dat hij ingedeeld was bij de
Landwacht te Almelo. Bij hem zaten Henk Roest, Jacobus J.
Hoogenboezem en Bertus Bouter uit Lekkerkerk, in dezelfde
dienst als mijn man. Ik adresseerde mijn brieven steeds aan
mijn man wanneer ik schreef met : ‘Aan de Landwachter A.
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Kort te Almelo’. Of hij daar bij de Spoorwacht ingedeeld
geweest is weet ik niet. Pro Duitsch ben ik nooit geweest. Ik
heb altijd tegen mijn man ingegaan toen hij lid van de NSB
werd. Wij lazen alleen Volk en Vaderland als krant van de
NSB. Twee van mijn kinderen, de oudsten, zijn lid van de
Jeugdstorm geweest, echter niet op aandringen van mij, het is
hun eigen wil geweest dat ze lid werden. Rijksduitschers of
gewezen Rijksduitschers heb ik niet in de familie. Geld bezit ik
momenteel niets meer. Ik had twee spaarbankboekjes, waarop
op elk een bedrag van een gulden of drie stond. Deze heb ik bij
mijn vertrek in September 1944 in mijn woning achtergelaten.
Verder bezit ik dan mijn huisraad, een eigen huis bezit ik ook
niet, ook heb ik geen schulden. Ook kan ik nog verklaren dat
N. Roest van der Wouden te Lekkerkerk mij indertijd als lid
van de NSVO ingeschreven heeft. “”
Neeltje van der Wouden:
“”Ik heb in 1941 of 1942 persoonlijk gevraagd aan A.. KortRuijs, wonende te Lekkerkerk, omdat ik groepsleidsters was
van de NSVO, of zij lid wilde worden van de NSVO. Hierin
heeft zij toen toegestemd en is dit gebleven tot ongeveer
September 1945. Bijeenkomsten hiervan heeft zij nooit
bezocht.””
Arigje Stam
“”Ik kan u verklaren dat, toen ik in Januari 1944 lid van de
NSVO, groep Lekkerkerk werd, dat toen de mij bekende
A.M.Ruijs, of beter bekend als de vrouw van Kort, lid was van
de NSVO, groep Lekkerkerk. Zij is toen vermoedelijk lid
gebleven tot September 1944, toen ze weggegaan is, ook is er
toen geen contributie meer opgehaald.””
Berrevoets:
Ik werd als marechaussee van de groep Lekkerkerk
vermoedelijk Augustus 1944 door de mij bekende NSB-er
A.A. Smit gewaarschuwd, dat er twee verdachte personen in de
Julianastraat liepen. Wetend dat Smit NSB-er was heb ik
verder niets gevraagd, maar gezegd dat ik wel eens zou gaan
kijken. Ik ben toen per rijwiel naar de Julianastraat gegaan,
doch zag niemand. W.s. waren de door Smit bedoelde personen
achter de huizen toen ik langs kwam. Wel is korte tijd later een
persoon bekeurd omdat hij in de Korte Baanstraat zonder
vergunning aan het venten was. Of dit de door Smit bedoelde
persoon was?
Na de in bewaringstelling van A.A.Smit na de bevrijding in
1945 verklaarde deze : “” Toen ik in Augustus 1944 bij u
kwam met de boodschap dat er twee verdachte personen op het
dorp liepen, was mij dit meegedeeld door een dochtertje van de
mij bekende Abraham Kort. Zij had dit van haar moeder, zoo
iets zeide zij. Het is mij echter niet te doen geweest om
onderduikers te arresteeren, maar om personen die zich
schuldig maakten aan zwarte handel. Ik ken die personen in het
geheel niet die daar liepen. Ik heb nooit onderduikers verraden
en dit was ook absoluut mijn bedoeling niet.””

102

Berrevoets: de brief waarin verdachte Ruijs over deze situatie
schreef is door mij na de bevrijding in beslag genomen bij haar
man, deze had de brief in een uniform van de NSB bij zich. De
brief wordt, met een Staat van Inlichtingem, bij het PV
gevoegd.
Gezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend door Berrevoets dd.
7 December 1945.
============================================
=============================
Nr.: 163
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt: 7 December 1945.
Verhoor van Neeltje van der Wouden
als getuige tegen
B.H. Roest
__________________________________________________
_______________________
Lidmaatschap NSB
============================================
=============================
Neeltje van der Wouden:
“”Ik weet dat Bastiaan Hendrik Roest, wonende te Lekkerkerk,
van beroep bakker, al voor de oorlog lid was van de NSB.
Toen de leden van de NSB in 1941 verplicht werden om bij de
WA te gaan, is Roest sympathiseerend lid geworden der NSB.
Hij kwam om de andere week bij mij met brood en betaalde
mij dan regelmatig zijn contributie van de NSB. Ik betaalde
deze contributie dan weer aan de inner of de inster. De vrouw
van Bas Roest is er altijd sterk op tegen geweest dat haar man
lid van de NSB werd en was. Bas Roest heeft in Mei 1943
bedankt als sympathiseerend lid der NSB. Tot die tijd heb ik
steeds contributie voor de NSB, betreffende Roest betaald en
Roest betaalde deze contributie, zijnde ongeveer f. 0.50 per
maand, aan mij terug als hij met brood kwam.””
PV verzonden aan P.O.D. Gouda, met verzoek of nu, i.v.m. PV
nr. 62, overgegaan moet worden tot arrestatie van Roest.
Ondertekend door Berrevoets dd. 8 December 1945.
============================================
=============================
Nr.: 164
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt: 10 December 1945.
Verhoor van
Hugo Anthonie van de Graaf
als verdachte
__________________________________________________
_______________________
Lid Jeugdstorm
NSKK
============================================
=============================
Op 26 November 1945 hoorde Berrevoets:
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Hugo Anthonie van der Graaf, geb. 17 Mei 1945 te
Hazerswoude, timmerman, ongehuwd en wonend Voorstraat
220.
“”In het jaar 1940, toen ik werkzaam was bij J.J.
Hoogenboezem, bierbottelaar te Lekkerkerk, welke bekend
staat als een overtuigd NSB-er, heeft deze er bij bij mij
dikwijls op aangedrongen om mij aan te sluiten bij de
Nationale Jeugdstorm. Hij heeft mij toen indertijd zoo ver
gekregen. Vermoedelijk eind Augustus 1940 ben ik lid
geworden van de Jeugdstorm, ik zou daar Nationaal
Socialistisch opgevoed worden, zoo zeide hij. In begin 1941
ben ik met grote ruzie van de Jeugdstorm afgegaan, ik heb toen
nog gevochten met den Leider, een zekere Willem van Tol.
Deze is later gesneuveld aan het Oostfront. Toen dit gebeurd
was lag ik er helemaal uit bij J.J.Hoogenboezem. Ik was toen al
eenige tijd niet meer bij hem werkzaam. Ik ben toen
timmerman geworden bij Cornelis Neven te Lekkerkerk. Een
enkele keer had ik dan wel eens een boodschap bij J.J.
Hoogenboezem, zoo ook aan het eind van het jaar 1943 of
begin 1944. Als ik bij Hoogenboezem kwam begon deze steeds
over de NSB. Ik was toen 16 jaar oud. Hoogenboezem heeft
mij toen na veel praten overgehaald om mij vrijwillig te
melden bij de NSKK. Een formulier voor deze aanmelding
kreeg ik van Hoogenboezen. Hij zei mij ook dat ik in Duitsche
dienst veel meer zou kunnen verdienen, en goed te eten en te
drinken kreeg en dan bovendien een uniform aan kreeg. Mijn
moeder heeft hier altijd erg tegenin gegaan, voor zoover mij
bekend ben ik zonder toestemming van mijn ouders noodig te
hebben weggegaan. Ook mijn Vader heeft nooit voor mij
geteekend, hoewel deze ook lid van de NSB was.
Hoogenboezem heeft mij helemaal omgepraat en ik heb het
absoluut aan hem te danken dat ik tot de NSKK overgegaan
ben. Door mijn moeder, die een heel andere politieke mening
toegedaan was, werd ik ook een heel andere richting als de
NSB opgevoed. Mijn vader was toendertijd wel thuis, maar die
heeft er nooit iets over gezegd, ook niet dat ik niet naar de
NSKK moest gaan. Toen ik mij dan in het voorjaar van 1940,
vrijwillig schriftelijk gemeld had bij de dienststelle der NSKK
te den Haag, kreeg ik veertien dagen later een schrijven terug,
dat ik mij persoonlijk moest melden op 29 Maart 1944. Ik ben
er toen heen gegaan. Toen ik daar kwam vroeg de
Kompanieführer direct aan mij hoe oud of ik was. Toen ik als
antwoord gaf van 16 jaar werd ik onmiddellijk terug gestuurd,
met de mededeling dat ik terug kon komen wanneer ik 17 jaar
oud was. Toen ik 17 jaar oud was kreeg ik alweer spoedig een
formulier toegezonden van de Dienststelle der NSKK te den
Haag. Op 17 Mei was ik 17 jaar geworden. Toen moest ik mij
op 23 Mei al melden in Nijmegen omdat de dienststelle
overgeplaatst was daarheen. Dit heb ik toen weer gedaan en
ben toen rechtstreeks weggebleven. In Nijmegen kreeg ik een
uniform van het oude Nederlandsche leger, in dit uniform is
toen direct al een foto genomen. De foto die u mij toont achter
op het formulier met gegevens betreffende mijn afkomst en
geboortedatum, is toen genomen. Van Nijmegen ben ik naar
Rijndahlen in Duitschland gegaan en daar heb ik een opleiding
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als chauffeur gekregen, welke opleiding zes weken geduurd
heeft. Op 29 Juli 1944 ben ik uit Rijndahlen weggegaan en op
31 Juli ben ik in Baarn aangekomen. Daarvan is het formulier,
betreffende ‘ Zugangsmeldung für Holländer’, welke u mij
toont. Dit formulier ken ik ook. In Baarn ben ik toen maar een
halve dag gebleven en ben toen naar Bergen bij Alkmaar
gegaan. Vanuit Bergen heb ik militairen ( Duitsche) gereden
naar België en Frankrijk als chauffeur op een vrachtwagen.
Vermoedelijk half September 1944 ben ik teruggetrokken naar
Duitschland met nog anderen. In Duitschland moest ik
meehelpen om bunkers te verdedigen, hiervoor zouden wij
toen wapens krijgen, maar vandaar ben ik toen gevlucht naar
Oberhausen. Ik Oberhausen werd ik opgegrepen door de
Hitlerjugend en overgebracht naar de
Wehrmachtskommandantur aldaar. Ik kon daar voorwenden
dat ik met terugtrekkende troepen mee gekomen was en deze
zoek was geraakt. Toen werd ik weer terug gestuurd naar
Holland, en wel naar Almelo. Daar ben ik weer ingedeeld bij
de NSKK. Toen ik in Almelo bij de Kompanie NSKK was
ingedeeld, kreeg ik voor het eerst een wapen, en wel een
geweer. In Almelo ben in toen hulpchauffeur geworden en heb
daar puin, hout en levensmiddelen gereden. Dit laatste voor de
Duitsche militairen. Ik heb daar geen enkel onderricht in de
wapens gehad, ook geen schietoefeningen. In januari 1945 is
mijn geweer wederom afgenomen, dit moest gebruikt worden
door de Volkssturm. In Maart 1945 kreeg ik weer een
Hollandsche karabijn, dit was omdat de geallieerden zo
oprukten en bedoeld voor zelfverdediging. Geschoten heb ik
met het aan mij verschafte wapen nooit. Op 29 Maart 1945 ben
ik vanuit Almelo ondergedoken bij familie van mij in Ommen,
een zekere L. Noordergraaf, Witharen T 22, aldaar. Op 8 April
1945 werd ik door de ondergrondsche te Balkbrug
gearresteerd. Mijn karabijn en een handgranaat, welke ik
achterovergedrukt had van de Duitschers, heb ik toen direct
overgegeven. Ik ben toen overgeleverd aan de Canadeezen en
die hebben mij, na vijf dagen vastgezeten te hebben in
Ruurloo, weer vrij gelaten, omdat ik te jong was. Mijn
portefeuille en andere bescheiden hebben ze afgenomen. Van
Ruurloo ben ik toen weer naar mijn familie in Ommen gegaan
en daar werd ik op 18 Juni 1945 weer gearresteerd door de
P.O.D. te Ommen en overgebracht naar het kamp “ Erica”
aldaar. Lid van de NSB ben ik nooit geweest, wel vermoedelijk
tot April 1941 lid van de Jeugdstorm. Van andere Nationaal
Socialistische organisaties ben ik nooit lid geweest. Mijn vader
is als NSB-er ook nog bij de OT in Rusland geweest, doordat
wij met zijn tienen als kinderen thuis zijn en ik wat meer wilde
verdienen voor thuis, ben ik ook wel naar de NSKK gegaan.
Verder heb ik nog een broer Jacob, die als chauffeur werkzaam
is geworden na den oorlog in 1940, in Duitschland en later
gevorderd is door de OT. De Prüfungsergebnis welke u mij
toont en op mijn naam staat herken ik niet, die heb ik nooit
gezien. Het Einberufungsbefehl, gedateerd 10-3-1944 herken
ik wel, dit kreeg ik toen ik mij de eerste keer meldde voor de
NSKK en nog te jong was. Het andere Einberufungsbefehl
kreeg ik toen ik voor de tweede keer ging en oud genoeg was.
De verklaringen welke u mij toont, waarop staat dat ik geen
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gebreken heb of niet ziek ben, en die waarop staat dat ik geen
oefeningen heb meegemaakt bij de Ned. Landstorm of voor
den L. Fall, wat dit beteekent weet ik niet, heb ik persoonlijk
nooit geteekend en nooit gezien. De aanmelding, waarop
enkele vragen betreffende de dienstneming bij de NSKK, is in
Nijmegen getypt en door mij geteekend. Dit was toen ik mij
meldde in Nijmegen. Het formulier wat u mij toont omtrent de
verplichtingen welke ik had bij dienstneming bij de NSKK
herken ik ook als te zijn onderteekend door mij. Het
aanmeldingsformulier wat u mij toont en door mij
onderteekend op 3 MMei 1944, is dat formulier, welke ik kreeg
van J.J.Hoogenboezem. De uittreksel uit het strafregister
herken ik ook als te zijn van mij, ik heb eens een
schoolkameraad van mij een lip kapot geslagen, dat is de op
het uittreksel voorkomende mishandeling.””
Na voorlezing en volharding door verdachte getekend.
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Graaf altijd gekend als een echte jongen, hij was eerlijk en
betrouwbaar. Wat zijn politieke richting aangaat kan ik
verklaren, dat hij opgehitst was door enkele NSB-ers van het
dorp. Zijn vader was toen al werkzaam bij de OT in Rsuland.
Hij kwam ook veel in aanraking met de bekende NSB-er van
Lekkerkerk: J.J. Hoogenboezem. Deze heeft hem helemaal
opgehitst en bewerkt, deze zou hem voorgspiegeld hebben dat,
wanneer hij in Duitsche dienst ging, veel meer kon verdienen.
Hoogenboezem kwam ook veel bij hem thuis, zijn moeder was
een heel andere politieke richting toegedaan en was juist tegen
de NSB in. Zij heeft haar uiterste best gedaan om haar zoon
thuis te houden. Dit heeft zij, mede door het groote gezin
waarvoor zij stond, niet klaar kunnen spelen. Voordat van der
Graaf wegging naar de NSKK had ik hem al zoover dat hij het
‘ Wilhelmus’ zong in de werkplaats. Toen hij in 1944 met
verlof thuis geweest is had hij een uniform van de NSKK aan,
wapens had hij toen niet bij hem. Verder kan ik nog verklaren
dat hij wel aanleg had voor avonturier.””

Dirk Goudriaan, directeur arbeidsbureau:
“”Uit het dossier van Hugo Anthonie van der Graaf blijkt mij
dat deze vrijwillig is werkzaam geweest bij de NSKK. Hij is
zich eerst wezen melden en was toen, zoo hij hier vertelde, te
jong. Dit was op 29 Maart 1944, toen hij terug kwam vertelde
hij ook hier dat hij zoolang thuis ging werken en dat hij, zoodra
hij 17 was, weer naar de NSKK ging. Zoodra hij 17 jaar oud
was is hij al spoedig weggegaan. Van zijn ontslag op 29 Maart
1944 heb ik nog een schrijven ontvangen van de
Obersturmführer und Kompanieführer, waarvan ik u een
afschrift overhandig. Verder is van deze persoon hier niets
bekend. “”
Willem Vorenhout, 38 jaar, schoenmaker, gehuwd, Achterstaat
5:
“” Hugo Anthonie van der Graaf is in het voorjaar van 1943
hier werkzaam geweest in het vervaardigen van
strandsandalen. Dit deed ik met medewerking van den
timmerman Cornelis Neven. Hij is toen bij ons werkzaam
gebleven tot Mei 1944, toen is hij vrijwillig naar de NSKK
gegaan. Ik heb van der Graaf altijd gekend als een betrouwbaar
eerlijk persoontje, hij was wel buitengewoon dom. Toen hij
zijn ontslag nam in Mei 1944 heeft hij mij gezegd dat hij naar
de NSKK ging, waar hij heen ging weet ik niet. Zijn moeder
heeft mij wel eens verteld dat haar zoon overgehaald was door
J.J. Hoogenboezem. één der zeer bekende NSB-ers uit
Lekkerkerk. Hij zou hem bepraat hebben om op deze jeugdige
leeftijd in Duitsche dienst te gaan. Of van der Graaf tijdens zijn
dienst bij de NSKK wapens gedragen heeft weet ik niet. “”
Cornelis neven, 40 jaar, gehuwd, Meester timmerman:
“” In het voorjaar van 1942 is Hugo Anthonie van der Graaf
bij mij werkzaam geworden als timmerman in alle
voorkomende werken. Hij is bij mij gebleven tot Mei 1944,
toen is hij vrijwillig naar de NSKK gegaan.Ik heb van der

Bij het PV zijn gevoegd de door verdachte erkende
bewijsstukken betreffende zijn dienst bij de NSKK, afschriften
van het arbeidsbureau en een Staat van Inlichtingen.
Opgezonden naar P.O.D. Gouda, ondertekend door Berrevoets
dd. 10 December 1945.
============================================
=============================
Nr.: 165
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt: 14 December 1945.
Verhoor van
Jacobus Gerrit de Jong
als verdachte
Jan van Trigt
als getuige
__________________________________________________
_______________________
Beheer van privé-vermogen.
============================================
=============================
Op 24 November 1945 hoorde Berrevoets:
Jacobus Gerrit de Jong, uitvoerder:
“” Toen ik in 1944 door de Feldgendarmerie te Gouda
bedreigd werd met het in brand steken van mijn woning,
wanneer ik niet aan de vordering voldeed om toezicht te
houden op het graven van de schuilputten langs de dijk, was ik
alleen. Ik weet geen namen van de personen van de
Feldgendarmerie die mij bedreigden. Ik kan u verder ook geen
getuigen noemen die dit aangehoord hebben. Een boekhouding
heb ik er nooit op nagehouden. Den Heer Hoorn, de
procuratiehouder van de Bazalt Maatschappij kwam ik
dikwijls mee in aanraking. Deze zou een getuigenverklaring
omtrent mij kunnen afleggen. Voor zoover mij bekend zitten
de directeuren vast in Catricum a. Zee. In 1941 heb ik een auto
Ford V8 gekocht voor den prijs van f. 700.--, mijn motorrijwiel
D.K.W. bezat ik al voor den oorlog in 1940.””
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Jan van Trigt, 48 jaarm asssistent der directe Belastingen,
gehuwd, Kerkweg 45, beheerder over het geheele
privévermogen van J.G. de Jong.:
“”Als beheerder van het vermogen van Jacobus Gerrit de Jong
te Lekkerkerk, Kerkweg 72, kan ik u verklaren dat de Jong in
Mei 1940 bezat een dubbel woonhuis, staande te Ammerstol,
welke hij gekocht had in 1927 voor den prijs van f. 1450.--.
Verder bezat hij een motorrijwiel, merk D.K.W., welke in 1945
geschat is op een bedrag van f. 350.--. De Jong had op 1 Juni
1945 een schuld van vierhonderd gulden en dertig
achterstallige rente op zijn woning in Ammerstol. Deze
woningen zijn in 1941 verbouwd en op 1 Juni 1945 geschat op
een bedrag van vijf en dertig honderd gulden. Op 1 Juni 1945
bezat de Jong ook een woonhuis, staande aan de Kerkweg te
Lekkerkerk, hetwelk hij in 1941 gekocht heeft voor
achtduizend gulden. Hierop heeft hij in 1944 een hypotheek
genomen van vijf en twintig honderd gulden. Tevens kocht de
Jong in 1941 een luxe auto, merk Ford V8, voor den prijs van
zeven honderd gulden. Ook deze auto is nog in zijn bezit. De
Jong had verder een bedrag van een en dertig honderd gulden
in zijn bezit, hetwelk, zooals hij verklaarde, bestemd was voor
de Gemeente-ontvanger te Haastrecht,. Bij informatie bij
genoemde gemeenteontvanger zei deze nergens van af te
weten. De vrouw van de Jong heeft dit bedrag in 32 briefjes
van honderd gulden bij de geldzuivering op de
Boerenleenbank te Lekkerkerk gezet. De Jong had bij zijn
arrestatie in zijn portefeuille een bedrag van f. 1975.--, dit was,
zooals hij later verklaarde, nog over van zijn hypotheek, welke
hij in 1944 had genomen op zijn woning te Lekkerkerk.( groot
vijfentwintig honderd gulden). Dit bedrag is door de BS te
Lekkerkerk aan zijn vrouw overgedragen na de bevrijding en
door haar opgemaakt voor haar huishouding. Dan had zij in
zijn portemonnaie een bedrag van vijf en twintig gulden, drie
en veertig cent, en in het kamp te Gouda heeft hij nog eens f.
600.- afgegeven. Ook deze bedragen zijn aan zijn vrouw te
Lekkerkerk afgegeven en door haar opgemaakt. Bij elkaar een
bedrag van zes en twintig honderd gulden en drie en veertig
centen. Verder zou de Jong nog een schuld hebben van
ongeveer zeven honderd gulden bij de groenteboer J. Brand te
Lekkerkerk. Toen ik deze echter om een rekening vroeg
antwoordde deze mij, het er maar bij te laten zitten, zoodat ook
dit bedrag niet van zijn vermogen behoeft te worden
afgetrokken. Dan heeft de Jong op het oogenblik acht kinderen
thuis, wat gedurende de oorlog 1940-1945 regelmatig tien
kinderen was; er zijn er inmiddels twee naar elders vertrokken.
Dan komen daarbij de Jong zelf en zijn vrouw. Daar staat
tegenover dat buiten hem ook twee zoons regelmatig een
weekgeld verdienden. Bij elkaar echter is de Jong gedurende
de vijf oorlogsjaren vooruit gegaan een bedrag van elf duizend
zeven honderd en zeventig gulden, waarbij niet berekend zijn
levensonderhoud voor zijn grote gezin, wat ik tijdens de
bezetting niet had willen onderhouden voor honderd gulden per
week.
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Bij dit PV wordt gevoegd een PV van getuige Gerrit Hoorn,
procuratiehouder der Nederlandsche Bazalt Maatschappij te
Zaandam.
Gezonden naar P.O.D. Gouda, ondertekend door Berrevoets
dd. 14 December 1945.
============================================
=============================
Nr.: 166
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt: 14 December 1945.
Verhoor van
Annigje Bouter
als verdachte
Cornelia van der Ent
als getuige
Adriana Cornelia van Let
idem
_______________________________________________
NSB
NOC
Colportage Volk en Vaderland
============================================
=============================
Op 10 December 1945 hoorde Berrevoets:
Annigje Bouter, 14 September 1923 geboren, wonend
Schuwacht 186, thans in gevangenenkamp te DordrechtBethienkazerne.
“”Omtrent mijn werkzaamheden bij de NOC kan ik u
verklaren dat ik in Malpils bij Riga uitsluitend huishoudelijke
werkzaamheden heb verricht voor mijn man. Mijn verloofde
was in Mei 1943 naar de NOC gegaan. Omdat wij toen al
trouwplannen hadden heb ik en mijn man onze uiterste best
gedaan dat ik bij hem kon komen. Mijn verloofde is toen met
Kerstmis 1943 met verlof naar huis gekomen en is thuis
gebleven tot Februari 1944. Op 3 Februari ben ik met hem
getrouwd. In die tijd dat hij thuis was had hij er voor gezorgd
dat ik mee kon, en 5 Februari 1944 zijn wijn toen samen
vertrokken. Mijn man had het in den Haag op het hoofdkantoor
van de NOC voor elkaar gekregen dat ik mee kon, dit ging niet
gemakkelijk, dat weet ik nog wel. Mede omdat ik niet zou gaan
werken voor de NOC maar gewoon in de huishouding voor
mijn man zou zorgen. De NOC had ons kamers toegewezen en
zoo zorgde ik gewoon als huisvrouw voor mijn man. Mijn man
was daar tuinder en verdiende twee en veertig gulden per
week. Ik was wel lid van de NSB, pro Duitsch ben ik echter
nooit geweest. Mijn man was ook vrijwillig naar de NOC
gegaan en was ook lid van de NSB. Mijn vader, moeder en zus
waren ook lid van de NSB. Op 3 Februari 1944 ben ik dan
getrouwd met Marinus Boesberg, geboren 27 Mei 1917 te
Lekkerkerk. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. Ik
heb geen Rijksduitscher in mijn familie en ook niet gehad. 1
keer heb ik in Lekkerkerk met Volk en Vaderland
gecolporteerd, met de Winterhulpbus heb ik ook een enkele
keer geloopen. Ik persoonlijk heb nooit geen giften aan de
winterhulp gegeven, dit deed mijn moeder.””
Cornelia van der Ent, 56 jaar, gehuwd, Schuwacht 192:
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“”Van Annigje Bouter, welke hier 2 huizen van mij vandaan
heeft gewoond, is mij bekend, dat ze getrouwd is met de NSBer M. Boesberg waarmede ze samen naar de NOC in Rusland
is geweest. Zij heeft het uniform van de NOC ook gedragen.
Over het algemeen staat Annigje Bouter absoluut niet
ongunstig bekend, wij hebben eigenlijk nooit geen last van
haar gehad in de buurt. “”
Adriana Cornelia van Let, 54 jaar, gehuwd, Schuwacht 194:
“”Omtrent Annigje Bouter, welke hier vlakbij heeft gewoond,
kan ik u verklaren dat zij geen ongunstigen indruk heeft
gemaakt. Ik sprak echter zeer weinig met hun, ook niet met
haar moeder en andere zuster, omdat ik wist dat ze lid waren
van de NSB. Mij is ook bekend dat zij bij de NOC in Rusland
is geweest en dat zij getrouwd is met M. Boesberg, welke
eveneens lid van de NSB was. Dat zij verraad gepleegd zou
hebben tijdens de Duitsche bezetting zie ik haar absoluut niet
voor aan, dit zou ik mij van haar tenminste nooit kunnen
voorstellen. “”
PV gezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend dooor
Berrevoets dd. 14 December 1945.
============================================
=============================
Nr.: 167
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt: 15 December 1945.
Verhoor van
Leendert van der Waal
als verdachte
___________________________________________
______________________________
Lidmaatschap van de NSB
============================================
=============================
Op 26 November 1945 hoorde Berrevoets:
Leendert van der Waal, geboren 31 December 1884 te Brielle,
beroep Opperwachtmeester de Marechaussee, Tiendweg W
15a., thans in de cel te Gouda.
“”In het najaar van 1940, toen ik in dienst was van de
gemeentepolitie te Brielle en door de Secretaris Generaal
bekend gemaakt werd dat het niet meer verboden was om als
ambtenaar lid te zijn van de NSB, heb ik mij als zoodanig laten
inschrijven. Dit heeft zich als volgt toegedragen. Mijn oude
schoonvader die toen 76 jaar oud was, wilde graag Volk en
Vaderland lezen en liep hiervoor dikwijls een uur om, om deze
krant te lezen bij een kennis van hem. Dit vond ik onnoodig en
gaf hem permissie, omdat hij bij mij in was, om deze krant aan
huis te laten komen. Hierop werd deze krant toen wekelijksch
bij mij aan huis bezorgd. De Burgemeester Colette van Brielle
kwam hier achter en begon mij hierom te plagen en te treiteren
en ik kon geen goed meer bij hem doen. Ik stond als agent van
politie onder hem, dus was van hem afhankelijk. Wanneer ik
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hem opbelde kreeg ik ten antwoord ” het was beter als je wat
minder aan politiek deed”, en dan hing hij de haak van de
telefoon weer op. Een keer daarop zeide hij “ hang maar op die
haak, ik vertrouw jou toch niet meer”. Dit alles was voor mij
ondragelijk. Ik had steeds geweigerd om lid te worden van de
NSB alhoewel mij dit al verschillende malen gevraagd was.
Toen ik de groepsleider er NSB, een zekere Roos uit Brielle
hierover aansprak en tegen hem zeide, dat ik de krant op kwam
zeggen, want dat ik daardoor veel te veel moeilijkheden had,
raadde deze mij aan om maar lid te worden van de NSB, want
dan zou ik zeker geen last meer hebben van de Burgemeester.
Ik heb mij toen als lid opgegeven en al spoedig bleek dat ik
geen last meer van de Burgemeester had. Hij zeide mij zelfs, ik
kan en mag er niets van zeggen, het is niet meer verboden. Ik
ben toen steeds lid gebleven en heb van toen af aan contributie
betaald tot en met het eerste half jaar van 1945 voor de NSB.
In 1943 heb ik, toen ik na de reorganisatie van de
Nederlandsche Politie naar de marechaussee zou overgaan,
overplaatsing aangevraagd. Het was mijn bedoeling om in mijn
nieuwe standplaats mij niet meer met de NSB te bemoeien en
mij als lid daarvan te laten schrappen. Ik heb ook overplaatsing
uit Brielle aangevraagd omdat er daar zooveel Duitschers
waren en wij als politie daar zooveel last van hadden, vooral
met nachtdiensten als die Duitschers veel dronken waren. Pro
Duitsch ben ik dus nooit geweest. Toen ik in Lekkerkerk
kwam, wat mij als nieuwe standplaats aangewezen was, bleek
mij dat daar haast een ieder al wist dat ik lid van de NSB was.
Deze overplaatsing heeft plaats gehad op 28 December 1943.
Ik wist echter dat ik van standplaats stukken achteruit ging. Ik
ben toen in Lekkerkerk lid gebleven maar heb me daar met de
Beweging zeer weinig bemoeid. Lid van de W.A. ben ik nooit
geweest. In was geabonneerd op het Nationale Dagblad.
Vermoedelijk in 1940 ben ik ook lid geworden van de
Nederlandsche Volksdienst en ik ben dat gebleven tot ik in
1943 naar Lekkerkerk ging. Ik heb daar in die tijd ook
contributie voor betaald, ik dacht dat dit ten goede kwam van
de arme menschen. In Lekkerkerk heb ik nooit meer
contributie aan de Nederlandsche Volksdienst betaald. Als ze
met een collecte kwamen van de Winterhulp gaf ik in de regel
een paar kwartjes. Vermoedelijk in 1940 ben ik korte tijd lid
geweest van Rechts Front, dit is maar een paar maanden
geweest, hiervoor heb ik één keer 1 gulden contributie betaald.
De eed op Mussert heb ik nooit afgelegd. Verschillende keren
ben ik een bevordering of een functie aangeboden, doordat ik
niet door middel van de NSB bevorderd wilde worden of een
functie te krijgen, en ik dan de eed op Mussert moest afleggen,
heb ik dit steeds geweigerd. Mijn radio heb ik voor de oorlog
al weggegeven aan mijn dochter Jacoba. Ik heb toen zelf
distributie genomen. Ik ben gehuwd met Josina Stolk, uit dit
huwelijk zijn vijf kinderen geboren, mijn vrouw is ook lid van
de NSB en ook lid van de NSVO. Mijn jongste dochter,
genaamd Janny, was sympathiseerend lid der NSB. Geld bezit
ik niet meer, want het is mij afgenomen bij mijn arrestatie in de
Noord Oost Polder. De inboedel welke in mijn woning staat te
Lekkerkerk, behoort mij in eigendom toe, de woning zelf heb
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ik in huur. Rijksduitschers heb ik niet in mijn familie, en ook
nooit gehad.
Verklaring in concept opgenomen en getekend.
Berrevoets voegt hieraan toe:
Op 4 Februari 1944 moest een vliegtuig een noodlanding
maken in de Tiendweg te Lekkerkerk. Voordat de politie ter
plaate was waren er al verschillende burgers, op het terrein
waar dit vliegtuig neergekomen was, geweest en hadden
verschillende goederen mee genomen. De Sicherheitsdienst uit
Gouda kwam hier na verloop van enkele dagen achter. Deze
schoven op mij als marechaussee en nog twee andere collega’s
de schuld dat deze goederen door de burgers weggehaald
waren. Wij zijn toen ook twee maal door de SD uit Gouda
gehoord en wel door den Heer Oudenaarden, welke dit
onderzoek in handen had. Van der Waal, die toen ook in
Lekkerkerk stond als Opperwachtmeester der Marechaussee en
lid was van de NSB, heeft zich toen in verbinding gesteld met
Oudenaarden en uiteen gedaan hoe deze zaak opstond,
aangezien wij niet door hem geloofd werden. Hierop had m.i.
zeker arrestatie door de Sicherheitsdienst Gouda voor ons op
gevolgd indien van der Waal niet als NSB-er Oudenaarden aan
zijn verstand had gebracht, dat de schuld hiervan niet bij ons
rustte, maar de diefstal al gepleegd was voor dat de politie op
het terrein was.
Van der Waal is in November 1944 gedétacheerd in de Noord
Oost Polder, hier zou hij met de onderluitenant Hommes
geschoten hebben op een onderduiker. Hommes heeft deze
onderduiker dood geschoten. Hieromtrent is echter in
Zwartsluis proces verbaal opgemaakt en zou worden
opgezonden naar P.O.D. Gouda.
PV gezonden aan het hoofd van de P.O.D. te Brielle met het
verzoek de in dit PV genoemde getuigen te willen horen en
daarna te retourneren aan Lekkerkerk. Hierna zal PV
opgezonden worden naar P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 15 December 1945.
============================================
=============================
Opmerking.
De processen verbaal hebben vanaf nr. 168 als briefhoofd:
Koninklijke Marechaussee
Gewest ‘s Gravenhage, afdeling P.O.D.
Berrevoets begon na proces verbaal 167 opnieuw te
nummeren. In deze bewerking zijn de processen verbaal
doorgenummerd. M.i.v. proces verbaal 168 staat achter dit
nummer tussen haakjes het door Berrevoets gegeven nummer.

============================================
=============================
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Nr.: 168 ( 1 )
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt : 4 Januari 1946.
Verhoor van:
Cornelia Hoogenboezem als verdachte
Aagje Johanna Bouter
als getuige
Lijntje Schenk idem
Arie-Cornelis de Gruijter idem
Peter Hendrik Ros
idem
__________________________________________________
_______________________
Lid NSB
Lid NSVO
============================================
=============================
Op 21 December 1945 hoorde Berrevoets, marechaussee
opsporingsambtenaar, behorend tot opgemelde groep, thans
toegevoegd tot de Politieke Opsporings Dienst, district Gouda ,
in de Benthienkazerne te Dordrecht:
Cornelia Hoogenboezem, geb. 13 October 1920 te Lekkerkerk,
ongehuwd, wonend Brug. Roosstraat 8, coupeuse:
“”Ik ben in 1941 lid geworden van de NSB en de NSVO te
Lekkerkerk. Ik ben dit geworden tegelijk met mijn moeder,
Willemina van Dijk, mijn tweelingszuster Christina Huigerina
Hoogenboezem, en met nog een andere zuster van mij:
genaamd Willy Arina Hoogenboezem. Mijn vader Jacobus
Jacob Hoogenboezem was toen al lid van de NSB zoodat ik er
ook in opgroeide. Tevens was ik van de gedachten dat de NSB
een betere sociale toestand in Nederland zou brengen. Ik had in
die tijd verkeering met Willem Jan Johannes Verboom van
Lekkerkerk, deze was ook lid van de NSB. Van de NSB ben ik
lid gebleven tot September 1944 en heb tot die tijd persoonlijk
mijn contributie daarvoor betaald, mijn vader schijnt echter
daarna nog contributie voor mij betaald te hebben, en wel tot
en met het eerste halfjaar van 1945. Van de NSVO ben ik lid
gebleven tot en met Augustus 1944 en heb daarvoor ook tot die
tijd persoonlijk mijn contributie betaald. Van de NSVO ben ik
lid geworden omdat het een nevenorganisatie van de NSB was,
toen deze vereeniging opgericht werd, werden alle vrouwen
van de NSB gevraagd hiervan lid te worden, dit heb ik toen
dan ook gedaan. Wij naaiden en stopten voor zieke armen en
groote gezinnen. Ik heb drie zusters, mijn tweelingzuster
Christina Huigerina Hoogenboezem is op 18 Januari 1944 naar
Duitschland vertrokken, zij was kort daarvoor getrouwd met
een Duitsche matroos, genaamd Walter Holstein. Waar zij
momenteel verbijft weet ik niet. Voor zij naar Duitschland ging
heeft ze bedankt als lid van de NSB en de NSVO, door haar
huwelijk is zij Duitsche geworden. Mijn andere zuster, Willy
Arina Hoogenboezem, was ook lid van de NSB, tevens is zij
streekmeisjesleidster van de Jeugdstorm te Lekkerkerk
geweest. Zij is gehuwd met Cor den Haan, die ook lid was van
de NSB en tevens landwachter is geweest. Dan heb ik nog een
kleiner zusje van 3 jaar oud, broers heb ik niet. Mijn vader is
ook bij de Landwacht, WA en hulp-politie geweest. Ik zelf ben
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nog ongehuwd. Gecolporteerd met Nationaal Socialistische
kranten heb ik nooit, voor de Winterhulp heb ik wel
gecollecteerd, en wel in de winters van 1943 op 1944 en 1944
op 1945. In September 1944 ben ik met mijn moeder en mijn
jongste zusje geëvacueerd naar Duitschland. Mijn vader vond
het beter dat wij toen met die spannende dagen uit Lekkerkerk
weg gingen. In Duitschland heb ik particulier genaaid voor
menschen. Ik lag in Wadlingen (D) in een school, welke als
lager was ingericht. Omdat de Russchen in Februari 1945
oprukten zijn wij uit Wadlingen weggegaan met de bedoeling
om weer naar Nederland te gaan. Mijn moeder, jongste zusje
en ik zijn toen in Nieuwe Pekela terecht gekomen. Nieuwe
Pekela is op 13 April 1945 bevrijd. Op 18 April 1945 is mij
toen huisarrest opgelegd en op 1 Juni 1945 ben ik gearresteerd
en naar het kamp “ Doorsnee “ in Nieuwe Pekela overgebracht.
Op 16 Juli 1945 ben ik overgebracht naar het kamp te Gouda
en op 8 October 1945 naar Dordrecht, Benhienkazerne, waar ik
nu nog verblijf. Mijn vader was ook blokleider van de NSB en
op diens naam heb ik wel contributie opgehaald voor de NSB.
Vergaderingen van de NSB heb ik meermalen bezocht. De
bijeenkomsten van de NSVO woonde ik wekelijksch bij. Ik
was nog bij mijn ouders in en bezat nog vier honderd en vijtig
gulden( f. 450.--), dit heeft mijn moeder, omdat die later
gearresteerd is dan ik, overgedragen aan de Commissie van
Beheer te Nieuwe Pekela. In het kamp te Nieuwe Pekela
hebben ze mij afgenomen een zilveren horloge, een gouden
ring en een zilveren ketting met medaillon. Waar dit verder
gebleven is weet ik niet, mijn verlovingsring mocht ik houden.
Ik ben tot ongeveer December 1944 of Januari 1945 pro
Duitsch geweest, Rijksduitschers heb ik niet in de famlie en
ook niet gehad, wel één Duitscher die dan met mijn zuster
getrouwd is.””
Aagje Johanna Bouter , geboren 1 April 1922 te Lekkerkerk,
ongehuwd, werkster, wonend Schuwacht 186, nu geïnterneerd
in de Benthienkazerne te Dordrecht:

“” Het is mij als lid van de NSB en NSVO te Lekkerkerk
bekend dat Cornelia Hoogenboezem, wonende Burg.
Roosstraat 8, lid is geweest van de NSB en de NSVO te
Lekkerkerk. Wanneer ze precies lid is geworden weet ik niet,
wel is mij bekend dat ze tot het laatst der Duitsche bezetting lid
gebleven is van de NSB en de NSVO. Ook heeft zij tijdens de
Duitsche bezetting gecollecteerd voor de Winterhulp. Zij had
verkeering met W.J.J. Verboom van Lekkerkerk, die eveneens
lid van de NSB was en tevens bij de Landwacht is geweest.””
Lijntje Schenk ( Bethienkazerne):
“”Ik als lid van de NSB en de NSVO te Lekkerkerk kan u
verklaren dat het mij bekend is dat Cornelia Hoogenboezem,
lid is geweest van de NSB en de NSVO te Lekkerkerk. Bij
mijn weten heeft ze nooit als lid hiervoor bedankt. Ook heeft
zij gecollecteerd voor de Winterhulp. Met Nationaal
Socialistische kranten heeft ze niet gecolporteerd. Mij is ook
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bekend dat ze verkeering had met W.J.J.Verboom van
Lekkerkerk, die eveneens lid was van de NSB en tevens
landwachter is geweest.””
Arie Cornelis de Gruijter , 56 jaar, zonder beroep, Burg.
Roosstraat 30:
“” Ik heb gewoond Achterstrraat 34 te Lekkerkerk, tegenover
de familie J.J. Hoogenboezem, welke allen lid van de NSB
waren. Van diens dochter Cornelia Hoogenboezem kan ik u
weinig verklaren. Ik wist dat ze lid was van de NSB, en ook
dat ze bijeenkomsten van de NSB bezocht. Zij heeft echter
nooit een ongunstigen indruk gemaakt tijdens de Duitsche
bezetting. Ik kan absoluut niets ten hare nadele verklaren. Wel
is mij bekend dat ze verkeering had met de NSB-er en
Landwachter W.J.J. Verboom; deze heeft op mij ook nooit een
ongunstigen indruk gemaakt. “”
Peter Hendrik Ros, 39 jaar, gehuwd, kapper, wonend
Kerkplein 13:
“” Ik woon schuin tegenover de NSB familie J.J.
Hoogenboezem. Van diens dochter Cornelia Hoogenboezem
kan ik u meedelen dat mij niets ten hare nadeele bekend is, zij
heeft zich nooit opvallend onvaderlandsch gedragen tijdens de
Duitsche bezetting 1940-1945. Geen enkele keer kwam ze bij
mij als ze haar kleine zusje, welke wel eens met mijn kinderen
omging, kwam halen. Ik zelf werkte toendertijd illegaal, dit
heeft zij mijns inziens wel eens op sommmige punten moeten
kunnen merken. Voor zoover mij bekend heeft ze hierover
nooit met iemand geproken, ook niet met haar vader welke een
fanatiek NSB-er was. Mij is ook bekend dat ze verkeering had
met de NSB-er en Landwachter W.J. Verboom. Ook deze heeft
zich nooit ongunstig doen voorkomen op politiek gebied.””
PV gezonden naar P.O.D. Gouda, ondertekend Berrevoets dd.
4 Januari 1946.
============================================
=============================
Nr.: 169 ( 2 )
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt : 6 Januari 1946.
Verhoor van:
Maria Paulina van der Graaf
als
getuige
___________________________________________
______________________________
Jacob Arie Martien van der Graaf
Vrijwillige arbeid in Duitsland.
Lid organisatie Todt
============================================
=============================
Op 17 December 1945 hoorde Berrevoets (met verwijzing naar
de processen verbaal 38, 112 en 120):
Maria Paulina van der Graaf:
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“” Op 23 September 1920 zijn mijn vader en moeder
getrouwd. Uit dit huwelijk zijn tien kinderen geboren, waarvan
de laatste op 13 Maart 1940. Ik ben de oudste van dit gezin en
zou u wel een boek kunnen schrijven van de armoede die wij
geleden hebben. Vermoedelijk in 1936 is mijn vader wegens
werkloosheid in de werkverschaffing gegaan. Mijn opvolgende
broer J.A.M. van der Graaf is toen hij van school kwam in
1937 gaan werken bij Verwaal in Berkenwoude in de
meubelfabriek. Omdat mijn ouders de banden voor zijn fiets
niet konden bekostigen om steeds heen en weer te rijden is hij
gaan werken in de meubelfabriek van C. Borsje te Lekkerkerk.
Welk jaar dit precies was weet ik niet meer. Vandaar is hij naar
de scheepswerf van Duijvendijk te Lekkerkerk gegaan. Wat hij
steeds verdiende weet ik niet, maar dat was niet veel. Van
Duijvendijk is hij op verschillende andere werven werkzaam
geweest aan de overkant van de Lek te Kinderdijk en
Slikkerveer. Dit was steeds omdat hij te weinig verdiende, dat
weet ik wel. Ik persoonlijk ging ook uit werken en verdiende
acht gulden per week. De laatste tijd verdiende mijn broer
J.A.M. van der Graaf zoo drie à vier gulden per week, mijn
vader tien à twaalf gulden per week. Dit was dan voor een
gezin van elf personen, want één is er nog overleden. Van mijn
loon werd de huur betaald, vier gulden vijftig cent per week.
Drie gulden droeg ik aan mijn moeder af en vijftig cent was
voor mij voor zakgeld. Wat mijn vader en mijn broer
verdienden had mijn moeder hard noodig voor het
levensonderhoud van het gezin, meerdere verdiensten waren er
niet. In 1940 was mijn vader werkloos en had acht gulden per
week van de steun. Mijn broer J.A.M. van der Graaf werd ook
werkloos en kreeg niets van de steun. In Augustus 1940 is mijn
broer zich toen vrijwillig, doch om financieele redenen
gedwongen, gaan melden op het arbeidsbureau te Rotterdam.
Van daaruit is hij toen tewerkgesteld op de Elsfletter
scheepswerf te Elsflet (D). Daar vandaan heeft hij in 1941 een
keer getracht om stiekum met verlof te komen, onderweg werd
hij toen gepikt door de Duitschers en is hij overgebracht naar
het concentratriekamp te Nordenham(D), daar is hij zes weken
vastgehouden. Daarna is hij overgebracht naar de Elsflette
scheepswerf, waar hij eerder geweest was. Hij was toen 17 à
18 jaren oud. Daar vandaan heeft hij toen toch een keer de kans
gekregen om met verlof te komen. Toen hij thuis kwam was
mijn vader ook juist thuis met verlof, deze was werkzaam bij
de firma Remke te Hagen (D). Toen mijn vader terug ging is
mijn broer met hem meegegaan, samen zijn zij daar toen bij
genoemde firma aan het werk gegaan in de wegenbouw. In
februari 1942 zijn ze toen beiden gevorderd om te gaan werken
voor de Organisatie Todt in Rusland. Mijn vader is daar
vandaan in het voorjaar van 1944 terug gekomen en is toen niet
meer terug gegaan. Mijn broer kreeg geen kans om toen weg te
komen uit Rusland en is bij de OT gebleven. Op 31 October
1944 kregen wij bericht van iemand, wie weet ik niet meer, dat
mijn broer Jaap vermist was. Bij een luchtaanval was zijn auto
waarmee hij reed getroffen. De algemeene gedachte was dat hij
daarbij omgekomen was, maar Jaap had kans gezien om de
beenen te nemen. Dit wisten wij echter pas toen hij thuis kwam
na de bevrijding van ons land in Mei 1945. Al dien tijd is hij
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ondergedoken geweest bij zijn meisje in Oost-Pruisen. De
vader van dat meisje was in 1933 al doodgeschoten door de
Duitschers omdat hij communist was.””
PV gezonden aan de P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 6 Januari 1946.
============================================
=============================
Nr.: 170 ( 3 )
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt : 7 Januari 1946.
Verhoor van:
Maria Hendrika de Jong
als getuige
tegen Anna Maria Ruijs
Arie van der Velden
idem

__________________________________________________
_______________________
Gedrag tijdens de bezetting.
Op 4 Januari 1946 hoorde Berrevoets in de Benthienkazerne te
Dordrecht:
Maria Hendrika de Jong, 31 jaar, gehuwd, Julianastraat 6:
“”Over mijn buurvrouw, Anna Ruijs, kan ik u verklaren dat ze
nooit een ongunstigen indruk op politiek op mij gemaakt heeft.
Mijns inziens was ze de Nationaal Socialistische richting
eenigszins toegedaan doordat ze hiertoe overgehaald was door
haar man, Abraham Kort, welke een fanatiek NSB-er was.
Vlak na de oorlog in 1940 was zij erg gekant tegen de NSB,
later is dat wel enigszins veranderd, dit dan door toedoen van
haar man. Wanneer ik een geprek met haar voerde kwam het
haast nooit over politiek. Wel heb ik eens tegen haar gezegd: ‘”
die rotmoffen halen alles weg “. Zij zeide hierop : “ je mag wel
uitkijken dat je zoiets nooit zegt als er een fanatieke NSB-er in
de buurt is, want die zouden het zoo aanbrengen”. Zij heeft
hierover echter nooit gedacht, zover ken ik haar wel. Ik sta er
dan ook van te kijken dat ze nog steeds vast gehouden wordt.””
Arie van der Velden, 33 jaar, gehuwd, transporteur,
Julianastraat no. 8.:
“” Mijn buurvrouw A. Ruijs, beter bekend als vrouw Kort,
wonend Julianastraat 4, heeft op mij op politiek gebied nooit
een erg ongunstigen indruk gemaakt. Voor zoover mij bekend
was ze ook geen lid van de NSB, wel bezocht ze de
bijeenkomsten van die Vrouwen Organisatie of daar stond ze
in ieder geval wel mee in verbinding. Haar man Abraham Kort
was een fanatiek NSB-er, dat weet ik wel. Wanneer ik eens een
woordenwisseling met haar man had. zeide zij: “ man, hou
asjeblieft je mond”, zij wilde er nooit wat van weten. Het
bevreemdde mij dan ook dat zij indertijd gearresteerd is en nog
vast gehouden wordt.””
Berrevoets: het staat absoluut vast dat verdachte nooit lid was
van de NSB. Een PV van aanhouding en inbewaringstelling op
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22 April 1945 te Groningen is mij, verbalisant, nooit
toegezonden. Op 10 december 1945 is verdachte Ruijs in
opdracht van de gemachtigde van den Procureur Fiscaal,
meester Sprenger, overgebracht naar de Benthienkazerne te
Dordrecht, alwaar zij momenteel verblijft.
PV gezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend door Berrevoets
dd. 7 Januari 1946.
============================================
=============================
Nr.: 171 ( 4 )
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt : 10 Januari 1946.
Verhoor van:
Willem Adriaan Verkaik als verdachte
Marie Hoogenboezem
als getuige
Willy Arina Hoogenboezem
idem
Jan Veldhuizen
idem
Johan Evert Ouweneel
idem
___________________________________________
______________________________
Sympathiseren lid van de NSB
Lid Economisch Front
============================================
=============================
Op 9 Januari 1946 hoorde Berrevoets in het bewaringskamp
‘Duindorp’ te Scheveningen :
Willem Adriaan Verkaik, vischhandelaar, Burg. Roosstraat 2:
“”In het jaar 1938 ben ik sympathiseerend lid geworden van de
NSB in Nederland. Ik ben dit gebleven tot in de zomer van
1942 toen de Weer Afdeeling (WA) opgericht werd. Toen heb
ik als zoodanig bedankt omdat ik geen zin had om gewapend
dienst te doen voor de NSB. Ik ben sympathiseerend lid
geworden van de NSB omdat ik de gedachte was toegedaan dat
deze partij een betere sociale toestand in de maatschappij zou
brengen. De contributie die ik tijdens mijn sympathiseerend
lidmaatschap betaald heb was ongeveer twintig cent in de
week. Ik ben slecht van geheugen, maar toch kan ik mij wel
herinneren dat ik ook lid van het Economisch Front geweest
ben, hoe lang ik dit gebleven ben weet ik niet meer. Ik dacht
dat het Economisch Front indertijd automatisch opgegeven
was, ik heb hiervoor 1 of 2 keer contributie betaald. Hoeveel
deze contributie bedroeg weet ik niet meer. Met Nationaal
Socialistische couranten heb ik nooit geloopen, vergaderingen
van de NSB heb ik nooit bezocht. Pro Duitsch ben ik nooit
geweest, wel was ik voor een gezond Duitschland, dit zou
Nederland ook ten goede komen. Voor de Winterhulp heb ik
ook nooit geloopen, wel heb ik wel eens een paar kwartjes of
een guldden daar aan gegeven . Van de Nederlandsche
Volksdienst ben ik ook nooit lid geweest en ook niet van
andere nevenorganisaties der NSB, of één of andere Duitsche
partij. Rijksduitschers heb ik bij mijn weten niet in de familie
en ook nooit gehad. De vischzaak met woning waarin ik woon
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te Lekkerkerk, is mijn eigendom. Deze heb ik in 1931 gekocht
voor ongeveer f. 5000.--, hierop heb ik nog een hypotheek van
f. 2000.--. Dan heeft mijn vrouw nog een huis, staande in de
gemeente Reeuwijk, dit huis wordt verhuurd aan mijn
schoonmoeder voor vier gulden per week. De inventaris en
inboedel, staand in mijn zaak en woning, is ook mijn
eigendom. Verder heb ik geen bezittingen. Ik ben aangesloten
op de radiodistributie, een eigen toestel heb ik niet en ook niet
gehad. Nationaal Socialistische couranten was ik ook niet op
geabonneerd, wel las ik een enkele maal Volk en Vaderland als
dit eens door mijn brievenbus gestopt werd. Ik ben gehuwd
met C. Verhoef, geboren 8 September 1901 te Reeuwijk, op 5
Januari 1938. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. In
Duitschland heb ik nooit gewerkt.””
Marie Hoogenboezem, geboren 18 September 1902, beroep:
Hoofd eener lagere School, wonend Tiendweg W 20, laatstelijk
Groepsleider der NSB te Lekkerkerk, thans verblijvend in
Duindorp.:
“” Het is mij als groepsleider der NSB te Lekkerkerk bekend,
dat W.A. Verkaik, wonend Burg. Roosstraat te Lekkerkerk,
sympathiseerend lid van de NSB is geweest. Wanneer hij dit is
geworden weet ik niet, wel weet ik dat hij het was toen ik in
1941 lid van de Beweging werd. Ook is mij bekend dat hij
vermoedelijk in de zomer van 1942 heeft bedankt als
sympathiseerend lid van de NSB. Zjn vrouw is er altijd erg op
tegen geweest. Of hij lid van Economisch Front was weet ik
niet. Van de Nederlandsche Volksdienst was hij geen lid, ook
niet van andere nevenorganisaties.””
Willy Arina Hoogenboezem, geb. 17 April 1924, zonder
beroep, Opperduit 238, thans in huisarrest wegens
lidmaatschap van de NSB en de Jeugdstorm:
“”Het is mij als lid der NSB in Lekkerkerk bekend dat W.A.
Verkaik, wonende Burg. Roostraat, sympathiseerend lid van de
NSB is geweest. Wanneer hij dit geworden is weet ik niet. Wel
is mij bekend dat hij in 1942, toen de WA opgericht werd, hij
als sympathiseerend lid er NSB bedankt heeft. Hij kon er zich
namelijk niet mee vereenigen om gewapend dienst te doen
voor de NSB, wat uiteindelijk de bedoeling was van de WA.
Actief is Verkaik nooit geweest toen hij sympathiseerend lid
was. Nadat hij zich bedankt had heeft hij zich nergens meer
mee bemoeid. Toen hij dan sympathiseerend lid was betaalde
hij alleen maar contributie, voor de rest niets.””
Jan Veldhuizen, 60 jaar, gehuwd, bakker, Voorstraat 116:
“”Ik heb nooit geweten dat mijn buurman W.A. Verkaik lid of
sympathiserend lid van de NSB is geweest. Ik heb hem echter
nooit vertrouwd op politiek gebied. Nadeel heb ik echter
absoluut nooit van hem ondervonden. Ik heb Verkaik altijd
gekend als een losbol in zijn praten. Zijn vrouw is een
buitengewoon goed mensch, deze schaamde zich dikwijls voor
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haar man, in de buurt staat zij bekend als een goed,
betrouwbaar persoon.””
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============================================
=============================
Op 9 Januari 1946 hoorde Berrevoets in kamp ‘Duindorp’ te
Scheveningen:

gezegd dat ik geen gewapende dienst wilde doen als NSB-er.
Los woonde allang niet meer in Lekkerkerk, waar hij nu is
weet ik niet. Het briefje welke u mij toont, waarop staat dat ik
geen gewapende dienst wilde doen, heb ik zelf geschreven in
September 1944 en gezonden aan den groepsleider der NSB:
M. Hoogenboezem te Lekkerkerk. Dit was omdat er een
oproep kwam om gewapende dienst te doen als landwachter,
dit is geen afschrift. In Duitschland heb ik nooit gewerkt. Ik
bezat wel een radiotoestel, deze is bij mijn arrestatie in beslag
genomen door de B.S. te Lekkerkerk. Ik heb hiervoor indertijd
een vrijstelling voor inlevering aangevraagd. Nu u mij de
kwitantie toont waarop staat dat ik contributie heb betaald tot
en met het eerste half jaar van 1945, herinner ik mij dat ik dit
inderdtijd gedaan heb, hoe dit gekomen is weet ik niet, ik ben
dus nooit geschrapt als NSB-er. De zegelkaart huizen en
propagandafonds welke u mij toont is ook van mij, ook
daarvoor heb ik contributie betaald, evenals de Bouwkaart ‘
Bouwplan Lunteren ‘. Ook het ontvangstbewijs voor
vrijstelling inleveringsplicht Radiotoestel is van mij. Lid van
de Nederlandsche Volksdienst, Winterhulp of Landstand ben ik
nooit geweest en ook van geen andere nevenorganisatie van de
NSB. Wanneer ze kwamen collecteeren voor de Winerhulp gaf
ik ongeveer vijftig cent per keer. Ik las wekelijksch Volk en
Vaderland en dagelijksch het Nationale Dagblad, andere
bladen van de NSB of de SS las ik niet. Ik ben gehuwd op 26
April 1941 met Jacoba van Spengen, geboren 30 Juli 1911. Uit
dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. Mijn vrouw is nooit
geen lid van de NSB of NSVO geweest. Ik huur een boerderij
van mijn tante voor 1550 gulden per jaar. Ik bezit aan
eigendom twintig koeien en ongeveer tien stuks jong vee. De
inboedel en inventaris op dit bedrijf is mijn eigendom. Toen ik
gearresteerd werd in mei 1945 stond er ongeveer vier duizend
gulden op mijn spaarbankboekje. Verdere bezittingen heb ik
niet. Pro Duitsch ben ik tot 1942 geweest, daarna niet meer.
Rijksduitschers heb ik niet in mijn familie en ook niet gehad.
Ik heb dikwijls bemerkt dat er in de gemeente Lekkerkerk
wapens werden afgeworpen door de R.A.F., deze kwamen ook
wel eens neer op mijn land, hierover heb ik echter nooit
gesproken. Ik heb ook verschillende menschen aan boter, kaas
en melk geholpen tijdens de Duitsche bezetting, voor de boter
rekende ik twee gulden per pond, en de kaas één gulden per
pond, de melk zestien tot twintig cent per liter. Hiervoor kan ik
u noemen, om inlichtingen in te winnen: C. den Besten, T. den
Besten en Hannes de Vries, allen te Lekkerkerk.:””

Willem Hendrik van der Graaf, geb. 21 November 1914,
veehouder, Opperduit 306:

Marie Hoogenboezem, Hoofd eener Lagere School, thans in
Duindorp:

“”Ik ben in het voorjaar van 1935 lid geworden van NSB door
de slechte omstandigheden die er voor de boerenstand
heerschten. Ik ben in 1941 sympathiseerend lid van de NSB
geworden, omdat ik verplicht werd W.A.-man te worden,
hiervoor voelde ik niets. Ik ben sympathiseerend lid gebleven
tot den zomer van 1944. Contributie heb ik steeds betaald, dit
was vijftig cent per maand. Ik ben ook geen tijdelijke W.A.
man geweest. Ik heb toen in 1941 tegen den Groepsleider Los

“”W.H. van der Graaf is een oud lid van de NSB te
Lekkerkerk, van voor den oorlog in 1940. Hij heeft mij wel
eens verteld dat zijn geloofsovertuiging niet toeliet om
gewapend dienst te doen voor de NSB. en daarom is hij ook
sympathiseerend lid geweest van de NSB. Ik heb van der Graaf
nooit anders gekend als een lid die er zo maar bij hing, hij
bemoeide zich nooit nergens mee. In September heeft zijn
vrouw het briefje wat u mij toont, en waarop staat dat hij geen

Jan Evert Ouweneel, 35 jaar, caféhouder, gehuwd, Voorstraat
114 :
“”Mijn buurman W.A. Verkaik was in zijn praten, wanneer ik
eens een gesprek met hem voerde, altijd pro Duitsch. Dat hij
lid of sympathiseerend lid van de NSB was, kwam hij nooit
voor uit. Om verraad te plegen acht ik hem absoluut niet in
staat en heb hem daar ook nooit voor aangekeken. Toen hij hier
nog wel eens een enkele keer in het café kwam heeft hij
vermoedelijk wel eens kunnen opvangen uit gesprekken, dat
mijn radiotoestel in huis ondergedoken was. Dit heeft hij ook
nooit aangebracht, ook heeft hij nooit gedreigd met verraad.
Verkaik had volgens mij een grote mond maar een klein hart
en was in mijn ogen erg dom. Zijn vrouw is altijd sterk tegen
het Nationaal Socialisme geweest en staat goed bekend. Bij een
door de Duitschers gehouden razzia in het voorjaar van 1945
heeft Verkaik mij aangeboden bij hem onder te duiken.””
PV gezonden naar P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 10 januari 1946.
============================================
=============================
Nr.: 172 ( 5 )
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt : 13 Januari 1946.
Verhoor van:
Willem Hendrik van der Graaf
als
verdachte
Marie Hoogenboezem
als getuige
Cornelis den Besten
idem
Teunis den Besten
idem
Anton den Oudsten
idem
Cornelis Slingerland
idem
Johannes de Vries
idem
___________________________________________
______________________________
Lidmaatschap van de NSB
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gewapende dienst wilde doen, bij mij gebracht. Er stond ook
op dat briefje dat hij daarom bedankte als lid van de NSB. Ik
heb dit als groepsleider niet meer door kunnen geven omdat de
kringleider te Gouda er in September 1944 vandoor was
gegaan, zoodoende heeft hij ook nog contributie betaald als
sympathiseerend lid over het eerste half jaar van 1945.””
Cornelis den Besten , 33 jaar, gehuwd, touwslager en wonend
Lange Achterweg 21:
“”Ik heb tijdens de Duitsche bezetting regelmatig melk en kaas
gehaald bij W.H. van der Graaf, Opperduit te Lekkerkerk. Ik
hielp zijn vrouw daarentegen wel eens aan een werkborstel die
ik zelf maakte, zoodoende kreeg ik wel eens wat los. Voor de
kaas betaalde ik één gulden per pond en voor de melk twintig
cent per liter. Over politiek werd nooit gesproken, van der
Graaf lokte dit ook nooit uit, alhoewel mij bekend was dat hij
de Nationaal Socialistische gedachte toegedaan was. Dat hij lid
van de NSB was wist ik niet. Ik heb er van der Graaf ook nooit
op aangekeken dat hij verraad zou plegen. Er zit absoluut geen
kwaad bij die man. Ik persoonlijk heb mij er echter ook steeds
van onthouden om met van der Graaf over politiek te praten
omdat ik wist welke richting hij toegedaan was. Fanatiek heb
ik hem nooit gekend.””
Teunis den Besten, 58 jaar, fruithandelaar en los werkman,
wonend Opperduit 188:
“”Ik heb tijdens de Duitsche bezetting van 1940 tot 1945, drie
zomers bij van der Graaf-Opperduit Lekkerkerk, als los
werkman gewerkt. Het was mij bekend dat hij lid was van de
NSB. Hij praaatte echter nooit over politiek, van der Graaf
heeft altijd een gunstigen indruk op mij gemaakt. Ik heb hem er
ook nooit op aangekeken dat hij verraad gepleegd zou hebben.
Of van der Graaf wist dat er wapens in Lekkerkerk afgeworpen
werden weet ik niet; hij heeft dit ook nooit verteld, ik wist het
niet. Hij heeft mij tijdens de Duitsche bezetting ook geholpen
aan melk en kaas wanneer ik daar werkte, anders niet. Ik
betaalde vijftien cent voor één liter melk en voor de kaas vijf
en zeventig cent per pond. Boter heb ik nooit gehad van
hem.””
Anton den Oudsten, 36 jaar, veehouder, Opperduit 302:
“”Het is mij bekend dat mijn buurman W.H. v.d.Graaf lid is
geweest van de NSB en dit is gebleven tot het einde der
Duitsche bezetting in 1945. Ik heb hem op politiek gebied
nooit zoo erg vertrouwd. Ik heb verschillen malen in de war
gezeten dat hij mij verraden zou wanneer ik eens een
woordenwisseling met hem gehad had, er is voor mij echter
nooit geen narigheid op gevolgd. Ik hield altijd mijn mond niet
voor hem, doch verraden heeft hij mij nooit. Het is mijn ook
bekend dat hij met propagandamateriaal geloopen heeft van de
NSB. Dit is echter alleen kort voor en kort na de oorlog van
1940 geweest. Dat hij zegt dat hij veel menschen geholpen
heeft aan zuivelprodukten van zijn bedrijf, tijdens de Duitsche
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bezetting, kan ik u wel verklaren dat dit niet zoo is. Hij heeft
dit wel gedaan, maar alleen na September 1944, toen de
oorlogskansen ook duidelijk zichtbaar voor hem ten nadele van
Duitschland gekeerd waren. Wel hielp hij voor dien tijd zijn
werkmenschen daaraan, wat logisch is, maar voor de rest
kwamen er voor September 1944 uitsluitend NSB-ers om
melk, boter en kaas, te weten: C. Hoogenboezem, en de beide
dochters van J.J. Hoogenboezem. Van der Graaf heeft op mij
nooit een gunstigen indruk gemaakt op politiek gebied.””
Cornelis Slingerland, 65 jaar, veehouder, Opperduit 308:
“” Mijn buurman W.H. v.d.Graaf heb ik altijd gekend als een
goed betrouwbaar persoon. Ik heb hem er nooit op aangekeken
dat hij verraad zou plegen. Hij is volgens mij door zijn
domheid NSB-er geworden. Het is mij bekend dat hij tot
September 1944 lid van de NSB was. Hij was dit al voor de
oorlog in 1940 uitbrak en is dit al die tijd gebleven. Over het
algemeen heeft van der Graaf op politiek gebied nooit een
ongunstigen indruk op mij gemaakt.Tusschen van der Graaf en
zijn buurman den Oudsten bestond er een persoonlijke kwestie,
deze zal dus wel een minder gunstigen indruk van hem geven.
De vrouw van van der Graaf heeft op mij een minder gunstigen
indruk gemaakt, deze vrouw was veel fanatieker, maar geen
aangesloten lid. Bij van der Graaf kwamen tijdens de Duitsche
bezetting regelmatig NSB-ers om Zuivelprodukten van zijn
bedrijf: C. Kalkman, A. Borsje, C. Hoogenboezem. Andere
burgers van Lekkerkerk zag je er weinig. Over politiek sprak ik
nooit met van der Graaf, dit werd door mij altijd gemeden.””
Johannes de Vries, 47 jaar, sjouwerman op de scheepswerf,
Opperduit 322:
“”Ik ken W.H. van der Graaf, wonende Opperduit in
Lekkerkerk, heel goed doordat ik meerdere malen bij hem
gewerkt heb. Van der Graaf is een doodgoeie kerel. Hij staat
absoluut gunstig bekend. He is mij wel bekend dat hij NSB-er
was, vermoedelijk van 1935 of 1936 af en is dit gebleven tot
September 1944. Hij praatte nooit over politiek. Ik kreeg zoo
eens en enkele keer tijdens de Duitsche bezetting een kaasje
van hem voor de prijs van f. 0.75 of f. 1.00 per pond. En ook
wel eens een liter melk voor den prijs van f. 0.16 per liter.
Afgezet op dat gebied heeft hij mij nooit. Van der Graaf is
volgens mij door zijn domheid NSB-er geworden. Zij vrouw
daartegenover was veel fanatieker, maar geen lid van de
NSB.””
Berrevoets: in de gemeente bestaat over van der Graaf in het
algemeen geen ongunstige indruk. Zijn radiotoestel is, na in
beslagnemen, geplaatst in het gemeentehuis te Lekkerkerk, het
is aldaar in bewaring genomen. De genoemde stukken worden
bij het PV gevoegd.
PV. gezonden aan P.O.D. Gouda, na ondertekening Berrevoets
dd. 13 Januari 1946.
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============================================
=============================
Nr.: 173 ( 6 )
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt : 13 Januari 1946.
Verhoor van:
Adrianus Aart Smit
als verdachte
Marie Hoogenboezem
als getuige
Neeltje van der Wouden idem
Dirk Zwijnenburg
idem
Helena Elizabth den Boer idem
___________________________________________
______________________________
Lidmaatschap van de NSB
Lidmaatschap Economisch Front
Lidmaatschap Nederlandsche Volksdienst
Abonnee Volk en Vaderland
Colportage Volk en Vaderland
Arrestatie Roos
============================================
=============================
Op 9 Januari 1946 hoorde Berrevoets in kamp ‘Duinoord’ te
Scheveningen:
Adrianus Aart Smit, geboren 1 October 1895, tuinder, wonend
Tiendweg W 9:
“”Ik ben in het jaar 1942 lid geworden van de NSB in
Nederland en ben dit gebleven tot het einde van den oorlog in
1945. Contributie heb ik hiervoor steeds betaald en wel één
gulden per maand. Ik was de meening toegedaan dat de NSB
een betere sociale toestand voor mij als tuinder zou brengen.
Contributie voor Economisch Front heb ik nooit betaald, wel
ben ik daarbij aangesloten geweest, voor de rest heb ik mij
nooit met Economisch Front bemoeid. Hoe lang ik daarbij
aangesloten ben geweest weet ik niet, mijn geheugen ben ik
een eind verloren tijdens mijn interneering. In 1942 ben ik lid
geworden van de Nederlandsche Volksdienst en ben dit tot
1945 gebleven, hiervoor betaalde ik één gulden contributie per
maand. Wanneer er met de Winterhulpbus gecollecteerd werd
gaf ik in den regel een paar kwartjes. Ik was alleen
geabonneerd op ‘Volk en Vaderland’, andere Nationaal
Socialistische couranten las ik niet. Ik heb persoonlijk wel
gecolporteerd met ‘ Volk en Vaderland’, dit was in den winter
van 1943 op 1944. Voor de Winterhulp heb ik ook
gecollecteerd. Bij oud-burgemeester Roos ben ik nooit geweest
voor de winterhulp. Toen op 23 April 1944 oud-burgemeester
Roos gearresteerd werd, was ik in de omgeving van de
Kerkweg te Lekkerkerk. Paulus Borsje stond op zijn knieën te
slaan van het lachen toen Roos weggehaald werd, ik heb toen
nog tegen Borsje gezegd: “ schaam je daarvoor, om zooiets te
doen.” Borsje zeide mij niets terug. Ik weet niet meer wat ik
daar in de buurt deed, vermoedelijk een boodschap, het was
mijn gewoonte om ‘s Zondagsmorgens melk te gaan halen op
het dorp. Ik wist absoluut niets van deze razzia af. Ik heb wel
gezien dat er verschillende personen aangehouden werden door
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de Duitschers, wat die verder deden weet ik niet. Ik heb W.G.
Bouter dien morgen niet gezien. Dat ik gelachen zou hebben
toen burgemeester Roos gearresteerd werd, is absoluut
gelogen, ik heb hier geen behagen in geschept. Wel heb ik
gezien dat Roos opgehaald werd door de Duitschers. Ik kan mij
niet herinneren dat ik dien morgen Aart of Teunis Berger
gezien heb. Ook ben ik niet op W.G. Bouter afgeloopen. Ik heb
dien morgen ook niet met de Duitschers staan praten. In
Januari bij de algemeene arbeidsinzet heb ik één Duitscher, van
naam onbekend, ingekwartierd gehad, welke rang en waar hij
vandaan kwam weet ik niet. Hij was toen op het arbeidsbureau
te Lekkerkerk voor de melding. Ik ben gehuwd met Johanna
Verboom, geboren 26 April 1897, uit dit huwelijk zijn vier
kinderen geboren, t.w. 1 dochter en drie zoons. Een van mijn
zoons, genaamd Adrianus, is gesneuveld aan het oostfront als
SS-er. Mijn zoon Ewout, de oudste, is in dienst van de NSKK
geweest en mijn jongste zoon Marie is ook in Duitsche dienst
geweest, men zegt van bij de Flak, zeker weten doe ik dat niet.
Ik heb hem nog nooit gezien of gesproken sindsdien hij is
weggegaan. Mijn dochter Annie en mijn zoon Marie zijn geen
lid van de NSB geweest, de anderen wel. Ook mijn vrouw was
lid van de NSB en de NSVO. De tuinderij met woning, staande
te Lekkerkerk, is mijn eigendom en dit heb ik gekocht in 1932
of 1933 voor f. 4500.--, de woning is daar toen gebouwd voor
f. 7300.--. Ik heb op dat alls nog een hypotheek van f. 9000.--.
De inboedel in de woning is mijn eigendom. Op de tuinderij
staat 1 warenhuis met een oppervlakte van 600 vierkante
meter. Verder heb ik geen bezittingen. Rijksduitschers heb ik
niet in de familie en heb deze ook nooit gehad. Pro Duitsch ben
ik nooit geweest. Een radiotoestel bezat ik, dit is bij mijn
arrestatie door de BS in beslag genomen en staat op het
gemeentehuis te Lekkerkerk. Ik had dit toestel echter gehuurd
van B. Boon te Lekkerkerk, dus dit was mijn eigendom niet.””
Marie Hoogenboezem, Hoofd eener Lagere School, thans in
Duinoord:
“” De mij bekende A.A. Smit uit Lekkerkerk was lid van de
NSB toen ik in 1941 groepsleider van de NSB werd en hij is
dit dan ook gebleven tot het eind van den oorlog in 1945. Of
hij lid was van andere nevenorganisaties van de NSB als de
Nederlandsche Volksdienst weet ik niet, daarvan was hij wel
lid. Hij heeft dan ook gedurende dien tijd betaald voor de NSB
en de NVD. Wanneer hij lid van de Volksdienst geworden is
weet ik niet. Smit is nooit één van de actiefste in de NSB
geweest, hij was gewoon lid en meer niet.””
Neeltje van der Wouden, geboren 10 Januari 1898, zonder
beroep, wonend Wetering W no.1, thans in kamp Duinoord:
“”De mij bekende A.A. Smit van Lekkerkerk is gedurende de
Duitsche bezetting tot het laatst toe, lid van de NSB te
Lekkerkerk geweest en heeft hiervoor steeds contributie
betaald. Ik weet dit omdat ik zelf ook al die tijd lid van de NSB
geweest ben.””
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Dirk Zwijnenburg, 66 jaar, landbouwer, wonendTiendweg W
No.13:
“”Omtrent mijn buurman A.A. Smit kan ik u verklaren dat het
absoluut de beste man was van de NSB-ers uit de Tiendweg. Ik
heb nooit geen last van de man gehad. Het was wel bekend dat
hij lid van de NSB was en dat hij dit gebleven is tot het einde
van den oorlog in 1945. Ik gesprekken die ik wel eens met
hem voerde heeft hij nooit naar voren laten komen, dat hij
verraden zou hetgeen door mij gezegd werd. Daar heb ik hem
nooit op aangekeken en ik heb hiervan ook nooit iets gemerkt,
je kon tegen hem ook van alles zeggen op politiek gebied,
nadeelige gevolgen heet dit nooit gehad, voor iemand. Ik heb
hem altijd gekend als een beste vent.””
Helena Elizabeth den Boer, 56 jaar, gehuwd, zonder beroep,
wonend Tiendweg W 5:
“”Van mijn buurmaan A.A. Smit kan ik u verklaren dat hij
voor ons altijd een beste buurman is geweest. Het was mij
bekend dat hij langen tijd lid van de NSB is geweest en dit is
gebleven tot het eind van den oorlog in 1945. Smit had wel
eens een groote mond, maar die heeft hij altijd nog gehad, over
politiek praatte hij nooit, van ons wist hij toch dat wij nooit iets
met de NSB te maken wilden hebben. Ook heb ik Smit er nooit
op aan gekeken dat hij verraad zou plegen. Hij was tuinder en
toen mijn dochter ziek was heeft hij ons thuis altijd aan
groente uit zijn tuin geholpen, ook in de tijd dat het zeer krap
was met groente. Over het algemeen is hij altijd een beste vent
geweest en ik heb altijd gezegd, het is jammer dat hij NSB-er
is.””

Berrevoets: Het in beslag genomen radiotoestel bleek
inderdaad een huurtoestel van B. Boon, die had het op deze
wijze bij Smit laten ‘ onderduiken’. Enkele stukken worden bij
het PV gevoegd, voor het overige verwezen nar PV nr. 9.
Nadere informatie leerde dat Smit in het algemeen niet
ongunstig bekend staat in de gemeente Lekkerkerk.
PV verzonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 13 Januari 1946.
============================================
=============================
Nr.: 174 ( 7 )
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt : 14 Januari 1946.
Verhoor van:
Bastiaan Hendrik Roest als verdachte
Abraham Ligthart Schenk als getuige
___________________________________________
______________________________
Geldelijke steun aan nationaal-socialistische organisaties.
============================================
=============================
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Op 14 Januari 1946 hoorde Berrevoets i.v.m. een
binnengekomen kwitantie, als begunstiger van de Nationale
Jeugdstorm:
Bstiaan Hendrik Roest, geboren 16 September 1902, bakker,
Voorstraat 174:
“”De kwitantie welke u mij toont, waarop staat dat ik als
begunstiger van de Nationale Jeugdstorm een bedrag van f.
2.50 heb betaald in 1943, herken ik niet. Als dit een afschrift is,
het origineel heb ik in ieder geval nooit in handen gehad. Ik
had altijd een goeie klant aan Henk Roest aan de Wetering te
Lekkerkerk, door wiens dochter deze kwitantie onderteekend
is. Het is wel eens voorgekomen dat de vrouw van Henk Roest,
genaamd Neeltje van der Wouden, wanneer ik met brood
kwam, vroeg of ik weer wat geld wilde geven. Ze zeide hierbij
nooit waarvoor dit geld voor was, dit interesseerde mij ook
niet. Dit gebeurde soms één keer in de maand en dan weer eens
in de drie maanden. Ik was de meening toegedaan dat dit was
voor de winterhulp. Het waren bedragen varieerend van vijftig
creent tot één gulden. Ik heb alleen in 1943 een kwestie met de
groepsleider der NSB, M. Hoogenboezem gehad. Ik heb toen
de bakkers in Lekkekerk aangespoord ook te staken, net als
zooveel andere bedrijven dat toen deden. Hoogenboezem
kwam dat ter oore en zeide mij toen ‘ weet je wel dat je tot op
heden steeds sympathiseerend lid van de NSB bent?’ Ik wist
hier absoluut niets van af en weet ook zeker dat ik dat toen niet
was. Ik kan mij nog wel iets van een briefje herinneren, maar
dat ik een briefje geteekend of geschreven heb, waarop stond
dat ik als syumpathiseerend lid van de NSB bedankte, is
absoluut niet waar. Ik heb mij na 1940 nooit meer met de NSB
bemoeid. Met de andere getuigen welke u mij noemt heb ik
nooit iets gehad. Geabonneerd op Nationaal Socialistische
kranten ben ik nooit geweest, ik nam wel eens een krant mee
van Roest uit de Wetering, maar dit dan ook alweer omdat ik
dit niet durfde te weigeren. Ik was de meening toegedaan dat
het geld wat ik van tijd tot tijd eens gaf aan de vrouw van
Roest, zoogenaamd voor de winterhulp, daarvan ook een
gedeelte bestemd was voor de krant, die ik zoo nu en dan eens
van haar meenam. Op 10 September 1932 ben ik gehuwd met
Hermina den Ouden, geboren 22 December 1909 te
Lekkerkerk. Uit dit huwelijk zijn twee kinderen geboren,
terwijl de derde ieder oogenblik verwacht kan worden. De twee
kinderen zijn respectievelijk 14 en 4 jaar oud, ze zijn nooit bij
de Nationale Jeugdstorm geweest. Rijksduitschers heb ik niet
in de familie en heb ik ook nooit gehad. Pro Duitsch ben ik
nooit geweest doch altijd zeer anti. Ik ben nooit opgeroepen
geweest voor werk in Duitschland, omdat ik te oud was en een
eigen bedrijf had. De woning en bakkerij waarin ik woon is
mijn eigendom, doch ik heb hierop een hypotheek van f. 5000.-. De inboedel en inventaris is ook mijn eigendom. Verder heb
ik nog ongeveer f. 1000.-- bij elkaar op mijn girorekening en
op de spaarbank. Ik ben na de bevrijding aangeslagen in de
belasting voor een bedrag van f. 10 000.--, ik moet, om dit
bedrag te betalen, mijn verzekeringspolissen verkoopen.””
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Abraham Ligthart Schenk, 52 jaar, manufacturier, Burg.
Roosstraat 20:
“”Omtrent B.H. Roest, bakker te Lekkerkerk, kan ik u
verklaren dat ik nooit heb kunnen bemerken dat hij lid of
sympathiseerend lid van de NSB is geweest. Na 1943 kwam hij
regelmatig bij mij naar de Engelsche zender luisteren. Ik heb
hem op politiek gebied van dien tijd af altijd vertrouwd, vóór
1943 ben ik weinig met Roest in aanraking geweest. Hij heeft
mij altijd voorgehouden dat hij in 1940 van de NSB af is
gegaan, verder weet ik het ook niet. Ook voor 1940 is hij nooit
bekend geweest als lid van de NSB.””
Berrevoets : Ook M. Hoogenboezem, zie PV 62, kon zich
herinneren dat Roest opriep tot staking. In PV 62 verklaarde
Roest WEL een stuk getekend te hebben, waarin hij bedankte
als lid van de NSB. Christiaan Hoogenboezem, evt. getuige, is
nog steeds niet terug in Nederland. Dokter J. den Boon
verklaarde dat Roest zijn vrouw plm. 20 Februari 1946 zal
bevallen.
PV gezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend door Berrevoets
dd. 14 Januari 1946.
============================================
=============================
Nr.: 175 ( 8 )
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt : 14 Januari 1946.
Verhoor van:
Anthonie van der Graaf
als
getuige tegen F.P.Nobel
Jacob Arie Martien van der Graaf idem
Hugo Anthonie van der Graaf
idem
___________________________________________
______________________________
Verraad van ondergedoken motorvoertuigen.
============================================
=============================
Op 9 Januari 1946 hoorde Berrevoets in het kamp ‘Duindorp’
te Scheveningen:
Anthonie van der Graaf, geboren te Lopik 11 Juni 1895,
chauffeur, Voorstraat 220:
“”Toen in het najaar van 1944 en het voorjaar van 1945, de
juiste tijd weet ik niet precies meer, zoovel auto’s en
motorrijwielen door de Duitschers in de gemeente Lekkerkerk
gevorderd werden bij de verschillende personen, kwam ik op
een keer, het was in het voorjaar van 1945, per rijwiel gereden
vanuit ‘ de Loet’, gemeente Lekkerkerk. Op de Kerkweg in
Lekkerkerk, gekomen bij de koek- en banketbakker C.
v.d.Werke zag ik daar een auto stil staan.. Bij deze auto stond
een in uniform gekleede NSKK-er te schrijven op de motorkap
van die auto, op een stuk papier wat op de motorkap lag. Ik
maakte een praatje met die NSKK-er en vertelde hem dat ik de
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Nationaal Sicoialistische gedachte was toegedaan en in
Rusland had gewerkt. Hierna vroeg ik aan de NSKK-man, die
zich inmiddels bekend had gemaakt als te zijn de
Obersturmführer van het ‘ Sonderkommando’ te Gouda,
genaamd ‘ Kleiber’ : “ Hoe weten jullie toch al die verstopte
auto’s zoo goed te zitten, die zijn toch allemaal goed
verborgen?” Kleiber antwoordde toen: “ wel dat is heel
gemakkelijk”, hij haalde daarbij een lijst uit zijn zak met de
namen en adressen van personen uit Lekkerkerk, welke hun
auto of motor voor de vordering van de Duitschers hadden
verstopt. Deze lijst was onderteekend door den garagehouder
F.P. Nobel, Kerkweg te Lekkerkerk. Op de lijst was ook nog
vermeld wat de personen verstopt hadden, een auto of een
motorrijwiel. De kop van de brief, waar nadere
adresaanduiding had gestaan, was van de brief afgeknipt. Ik
heb die brief zelf in handen gehad en kon nog een gedeelte van
de zwarte lijn aan de kop van de brief zien. De handteekening
herkende ik en deze was ook leesbaar. Ik kan mij de volgende
namen herinneren welke op de lijst stonden: A.v.d.Hoek, A.
Aarnoudse, gebr. Prins, A. Streefland, J.v.d. Graaf, Verkaik,
Huig de Jong, den Ouden, groenteboer, wonend bij de
watertoren, allen te Lekkerkerk. Verder stonden er nog op C.
v.d.Werke, H. Couperus, Hoogstrate en H. Kamhoot, ook allen
te Lekkerkerk. Bij deze laatsten had toen al een vordering
plaats gehad door de Duitschers. Deze lijst was verzonden aan
den Ortscommandant te Gouda, dit adres stond er tenminste
op. Verder stond er ook nog op die lijst met namen, dat hij,
Nobel, wel voor noodbrandstof kon zorgen, wanneer hij dit
later maar weer terug kon krijgen. De Duitschers hebben
hierop alles wat hij aan generatorbrandstof had, weggehaald,
omdat hij zoo’n grote voorraad had, voor zoover mij bekend
heeft hij nooit iets terug gehad van de Duitschers.””
Jacob Arie Martien van der Graaf,geboren te Renswoude 15
Juni1923, chauffeur, ongehuwd, Voorstraat 220:
“”In Maart 1945, toen ik vanuit Duitschland op weg was naar
Nederland, ontmoette ik Trupenführer Broere van het NSKK,
die verder Duitschland in vluchtte, waar hij gebleven is weet ik
niet. Ik heb bij deze ontmoeting een kort gesprek met Broere
gevoerd, hij was in dienst geweest te Gouda. Toen ik hem
vertelde dat ik afkomstig was uit Lekkerkerk vertelde Broere
mij, dat er op Lekkerkerk zooveel auto’s weggehaald waren en
dat Piet Nobel, garagehouder te Lekkerkerk, deze auto’s of
motorrijwielen allemaal aangebracht had bij den
Ortscommandant te Gouda. Als belooning hiervoor had Nobel
een DKW-automobiel mogen houden. Hierop vroeg hij waar ik
zoowat woonde in Lekkerkerk. Ik zeide toen tegen hem,
tegenover de kalkfabriek van Luijten aan de Voorstraat. Zoo
zeide hij, da hebben wij ook nog 5 of 6 auto’s weggehaald.
Deze had Nobel vermoedelijk niet aangebracht, zoo zeide hij,
omdat dit een klant van hem was, die hadden ze gevonden,
toen ze gingen zoeken in de verschillende schuren en garages.
Verder noemde hij mij geen namen van personen, waar zij of
andere auto’s of motorrijwielen weggehaald hadden. Wel zeide
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hij mij nog, dat Nobel hun bij het weghalen en het aanwijzen
van de auto’s of motorrijwielen goed geholpen had.””
Hugo Anthonie van er Graaf, geboren te Renswoude 17 Mei
1927, timmerman, ongehuwd, Voorstraat 220:
“”In Januari 1945, toen ik als NSKK-er in Almelo kwam, waar
ik veel dienst had op het bureau van den Kompaniechef,
genaamd Kleiber, zag ik, toen ik een keer ‘s nachts
telefoonwacht had op diens bureau, en alles wat in zijn bureau
zat nasnufffelde, een lijst met namen van personen uit
Lekkerkerk, waarachter ook vermeld hun adressen, welke voor
vordering van de Duitschers hun auto of motorrijwiel hadden
weggestopt. Op deze lijst stonden de volgende namen, de
adressen weet ik niet zoo precies meer,: fa. J. Berger,
A.v.d.Hoek, gebr. Prins, A. Aarnoudse, J.v.d.Graaf, H.
Couperus, H. de Jong, fa. P. Neef, W. Verkaik, H. Kamhoot, C.
Kalkman,, M. Bloemendaal, A. Oskam, fa. Broere, den Ouden,
groenteboer, wonend aan de watertoren te Lekkerkerk, bakker
Deelen, de beide doktoren, J. Koumans en J.K.
Hoogenboezem, van Riemsdijk de secretaris, voor twee
motorrijwielen en de gemeenteontvanger Bol ook voor een
motorrijwiel, allen te Lekkerkerk. Wat er van de andere
genoteerde personen precies genoteerd stond weet ik niet meer,
of een auto of een motorrijwiel. De beide doktoren hadden
echter hun auto mogen houden voor hun praktijk, zoo las ik.
Dan stond er nog een aardappelhandelaar Ooms uit Krimpen
a.d.Lek. Deze lijst was onderteekend door garagehouder
F.P.Nobel te Lekkerkerk en was gericht aan den
Ortscommandant te Gouda. Deze had de betreffende lijst
overgegeven
aan onzen kompanieführer ‘ Kleiber’, die in Gouda was
geweest en deze moest er voor zorgen dat de motorrijtuigen
opgehaald werden. Kleiber is naar Duitschland vertrokken en
woonde in Thüringen. Of hij daar natuurlijk terechtgekomen
is, weet ik niet. Verder stond er nog op de lijst dat hij, Nobel,
de Duitschers aan brandstof kon helpen, wanneer ze dit te kort
kwamen. De kop van de brief was er afgeknipt, ik kon nog een
gedeelte van de zwarte lijn zien boven aan de brief. Onderaan
de brief stond duidelijk leesbaar de handteekening van F.P.
Nobel. Enkele van de auto’s van personen die op deze lijst
voorkwamen, waren toen bij onze Kompanie ingedeeld en
meegekomen naar Gouda, onder andere die van de firma
Berger uit Lekkerkerk en die van de aardappelenhandelaar
Ooms uit Krimnpen a.d.Lek. Verder waren er ook nog twee
motorrijwielen uit Lekkerkerk afkomstig, zoo mij daar gezegd
werd waren deze afkomstig van den heer Bol,
gemeenteontvanger en van den heer van Riemsdijk, de
secretaris van de gemeente Lekkerkerk. Ik kende deze motoren
echter niet en kan niet met zekerheid zeggen dat ze van die
personen waren, ook weet ik niet wat voor merken het
waren.””

Berrevoets: In PV nr. 68 liet Nobel uitkomen alsof zijn
buurvrouw Bouman de voorraad generatorbrandstof bij de
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Duitschers had aangebracht. Verschillende van de genoemde
voertuigen zijn inderdaad gevorderd, zoals een vrachtauto van
A.v.d.Hoek, een of twee vrachtmotorvoertuigen van de firma
Broere, één luxe personenauto van H. Kamhoot, één
vrachtmotorvoertuig van de firma Berger, één
vrachtmotorvoertuig van de gebroeders Prins, één
personenauto van M. Bloemendaal, één motorrijwiel van W.A.
Verkaik, één vrachtmotorvoertuig van de firma P.Neef, deze
voor zoover mij bekend. Dit is echter in afwachting van het
hooren van verdachte Nobel, nog niet nader door mij
onderzocht. Dat er een motorrijwiel van den heer Bol,
gemeenteontvanger, en den Heer van Riemsdijk,
gemeentesecretaris, gevorderd is, is volgens de laatste
getuigenverklaring gebleken niet waar te zijn. Het motorrijwiel
van W.A. Verkaik is gevorderd door J.C. Balfert, gewezen SDman uit Gouda, tegelijk met een motorrijwiel van J.E. Eerland
te Lekkerkerk, welke laatste niet door getuigen genoemd is.
Zie hiervoor PV 158. De twee laatste getuigen zijn beide zoons
van getuige nr. 1 in dit PV. Na mondeling overleg met de
P.O.D. Gouda zal verdachte eerst worden gehoord wanneer dit
proces verbaal persoonlijk door hem is nagezien.
Gezonden aan P.O.D. Gouda, na ondertekening Berrevoets dd.
14 Januari 1946.
============================================
=============================
Nr.: 176 ( 9 )
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt : 16 Januari 1946.
Verhoor van:
Geertruida van der Graaf als verdachte
Marie Hoogenboezem
als getuige
Willemina van Dijk
idem
Lijntje Johanna de Pater idem
Cornelis Slingerland
idem
Maria de Wildt idem
________________________________________________
Lidmaatschap NSB
Lidmaatschap NSVO
============================================
=============================
Op 15 Januari 1946 hoorde Berrevoets in de Benthienkazerne
te Dordrecht :
Gee••rtruida van der Graaf, geb. 19 Februari 1918, zonder
beroep, ongehuwd, Opperduit 324:
“”In het jaar 1942 ben ik lid geworden van de NSB in
Nederland en ik ben dit gebleven tot het laatst der Duitsche
bezetting in 1945. Ik heb hiervoor ook al dien tijd contributie
betaald, deze bedroeg vijftig cent per maand. Ik ben lid
geworden van de NSB omdat ik dacht dat hierdoor een betere
toestand in de maatschapij zou komen. Voordat ik lid was van
de NSB was ik al lid van NSVO te Lekkerkerk, wanneer dit
precies geweest is weet ik niet, ik meen van in het najaar 1941.
Ik heb dit in den beginnen stil gehouden voor thuis, ik durfde
er toen niet voor uit te komen. Ik ben van de NSVO in ieder
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geval geen lid geworden bij de oprichting daarvan in 1941.
Ook hiervoor betaalde ik steeds contributie en wel dertig cent
per maand. Van de NSVO ben ik ook lid gebleven tot het
laatst toe der Duitsche bezetting in 1945, tenminste bedankt als
lid heb ik hiervoor nooit, wel heb ik maar contributie betaald
tot en met Augustus 1944. Ik ben van de NSVO lid geworden
omdat er genaaid en gestopt werd voor de arme en groote
gezinnen. De bijeenkomsten hiervan heb ik verschillende
malen bijgewoond, doch niet regelmatig. Bij mij thuis zijn
nooit geen bijeenkomsten van de NSVO gehouden, wel bij
andere leden om de beurt. Groepsleidster van de NSVO is in
den beginne Neeltje van der Wouden geweest en daarna Lijntje
Schenk, deze heeft het naar ik meen waargenomen voor
N.v.d.Wouden. Hoelang N.v.d.Wouden dit precies geweest is
weet ik niet. De kwitantie welke u mij toont, voor het betalen
van de contributie over het eerste half jaar van 1945, is van
mij, deze contributie heb ik betaald. In den nazomer van 1942,
vermoedelijk in het laatst van Augustus tot in het begin van
September van dat jaar, ben ik drie weken op de Boereschool
in Gaasterland geweest, om een cursus te volgen in de
Landstand, hiervan ging het uit, zoo was mij gezegd. Van de
Landstand ben ik echter nooit lid geweest, wel heb ik indertijd
een schrijven van de Landstand ontvangen waarop stond dat ik
streekleidster was geworden van de Landstand. Deze
aanstelling kreeg ik rechtstreeks zonder dat mij iets gevraagd
was en dit was omdat ze geen ander konden krijgen. Geteekend
hiervoor heb ik nooit en heb er ook nooit iets voor gedaan, ook
geen contributie betaald. Nog korten tijd daarna, wanneer het
precies was weet ik niet meer, kreeg ik nog regelmatig
schrijven van de Landstand. Toen ze echter door kregen dat ik
er nooit iets voor deed is dit automatisch opgehouden. De
doelstelling dat ik naar de Boereschool gegaan ben was om
aldaar goed te leeren spinnen, hiervan is echter weing
gekomen. Toen ik daar kwam viel het mij allemaal hard tegen.
Ik werd daar heelemaal Nationaal Socialistisch opgevoed, dit
stond mij erg tegen. Verder kregen wij daar Vaderlandsche
geschiedenis, wat mij ook weinig interesseert evenals de
rassenleer. Ook werd er behandeld de erfelijkheidsleer, dit
interesseerde mij meer, daar kun je tenminste altijd wat van
leeren. Voor de rest was het er erg militairistisch, ook dit stond
mij tegen. De opleiding, die drie weken duurde, heb ik geheel
gevolgd. Het meest waren daar meisjes van de Jeugdstorm.
Gecolporteerd met Nationaal Socialistische kranten heb ik
nooit, wel eens gecollecteerd voor de Winterhulp. Zelf gaf ik
nooit iets aan de Winterhulp, dit deed mijn vader, deze stopte
regelmatig een gulden in de bus, ik vond het voldoende dat ik
er mee liep. Ik ben nooit geabonneerd geweest op Nationaal
Socialistische kranten en las deze ook niet.. Ik ben ongehuwd
en verdere familie heb ik niet die lid waren van de NSB, wel
heb ik één zuster Martina, die lid was van de NSVO, zij heeft
hiervoor echter nooit iets gedaan. Naar ik meen heb ik
ongeveer zes duizend gulden op mijn spaarbankboekje staan,
op de Boerenleenbank te Lekkerkerk. Ik ging hier persoonlijk
nooit over, dit regelde mijn vader altijd. Het is best mogelijk
dat er iets meer op staat.. Bij mijn arrestatie is in beslag
genomen een radiotoestel, dit stond op mijn naam omdat ik dit
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als lid van de NSB had mogen behouden, het was echter van
mijn vader. Verder bezit ik nog een rijwiel zonder banden.
Rijksduitschers heb ik niet in de familie en ook nooit gehad.
Vergaderingen van de NSB heb ik nooit bezocht. Ik ben nog
bij mijn vader in, mijn moeder is overleden, ik werkte veel bij
mijn broer C. v.d.Graaf op de boerderij, verder heb ik geen
beroep. Lid van andere nevenorganisaties dan de NSVO van de
NSB ben ik nooit geweest. De legitimatiekaart van de
Boerenschool in Gaasterland, welke u mij toont, is van mij,
evenals het boekje, waarop staat de maandelijkse bijdrage aan
de NSVO, ook dit herken ik als te zijn van mij. Functies heb ik
nooit bekleed in de NSVO.””
Marie Hoogenboezem, op 9 Januari 1946, in DuindorpSchevingen, de voormalig Groepsleider der NSB:

“” De mij bekende Geertruida van der Graaf uit Lekkerkerk is
kort nadat ik Groepsleider geworden ben van de NSB te
Lekkerkerk, lid geworden van de NSB. Zij is lid gebleven
hiervan tot het einde der oorlog in 1945. Ook heeft zij als
zoodanig als dien tijd contributie voor de NSB betaald. Zij is
nooit actief geweest voor de NSB. Of zij lid was van
nevenorganisaties, anders dan de NSVO, is mij niet bekend.””
Willemina van Dijk, in de Benthienkazerne-Dordtrecht:
“”Het is mij als lid van de NSB en de NSVO te Lekkerkerk
bekend, dat de mij bekende Geertruida van der Graaf, wonende
te Lekkerkerk, lid is geweest van de NSB en de NSVO. Toen
ik in September 1944 naar Duitschland geëvacueerd ben, was
zij nog lid, hoe het toen verder gegaan is in Lekkerkerk weet ik
niet. Voor zover mij bekend is Geertruida van der Graaf nooit
een actief lid van de NSB of de NSVO geweest, wel werkte ze
een enkele maal voor de NSVO. Ze is vermoedelijk lid
geworden van de NSB en de NSVO in 1941, precies weet ik
dit niet. Ik weet niet of ze ooit gecolporteerd of gecollecteerd
heeft voor Nationaal Socialistische doelstellingen. Op
vergaderingen van de NSB heb ik haar nooit ontmoet. Wel is
mij bekend dat ze op de boerenschool in Gaasterland is
geweest, hoelang en welk jaar weet ik niet. Ik weet niet of ze
nog van andere nevenorganisaties lid is geweest.””
Lijntje Johanna de Pater :
“”Ik als lid van de NSB en de NSVO te Lekkerkerk kan u
verklaren, dat toen ik in 1943 in Lekkerkerk kwam wonen, de
mij bekende Geertruida van der Graaf, wonende te Lekkerkerk,
lid was van de NSB en de NSVO, bedankt als lid hiervan heeft
ze nooit. Op den voorgrond is ze nooit getreden in de
Beweging, bijeenkomsten van de NSVO bezocht ze niet veel.
Op vergaderingen van de NSB heb ik haar nooit ontmoet.
Gecolporteerd heeft ze nooit, wel gecollecteerd voor
Winterhulp.””
Cornelis Slingerland, 65 jaar, veehouder, Opperduit 308:
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“”Omtrent Geertruida van der Graaf, welke twee huizen van
mij vandaan woont, kan ik verklaren, dat ze op mij nooit een
ongunstigen indruk gemaakt heeft. Wel is mij bekend dat ze lid
van de NSB en de NSVO was, ook kwamen de leden van de
NSVO wel eens bij haar op bezoek, wanneer er een
bijeenkomst daaarvan gehouden werd. Over politiek heb ik met
haar nooit gepraat, dit meed ik steeds omdat ik wist welke
politieke richting zij en haar familie toegedaan waren. Ik heb
haar er ook nooit op aangekeken dat ze verraad zou plegen.
Mijns inziens was ze niet zoo fanatiek als ze geleek. Wanneer
ik haar eens sprak was het meer een dagelijksch praatje, nooit
over politiek.””
Maria de Wildt, 21 jaar, ongehuwd, zonder beroep, Opperduit
320:
“”Het is mij bekend dat Geertruida van der Graaf welke naast
ons woont, gedurende de Duitsche bezetting geruimen tijd lid
van de NSB en de NSVO is geweest. Ook naaide ze voor de
NSVO. Zij is van de NSB en de NSVO lid gebleven tot het
einde der Duitsche bezetting in 1945. Wij als buur konden
gerust voor haar uitkijken met hetgeen wij tegen haar
vertelden. Wij vertrouwden haar nooit. Dat ze ooit verraad
gepleegd heeft is mij niet bekend, wel zag ik er haar op aan dat
ze stiekum iets aan andere NSB-ers door zou geven, die er dan
verder voor moesten zorgen, omdat ze het niet op haar naam
wilde hebben. Zooals ik al zeide, feiten zijn mij echter niet
bekend, maar het was een stiekemerd. Zij en haar verdere
familie waren en zijn nog zeer nationaal socialistisch gezind.
Zij was alleen lid, maar de anderen, haar vader en haar twee
zusters, zijn ook altijd fel geweest en zijn dat nog. Mijn broer
Gijs is drie jaren in Duitschland geweest, voor welk werk hij
gevorderd was. Toen hij daar was en wij bij hun de huishuur
betaalden, omdat wij van hun huren, kwam het gesprek wel
eens op mijn broer. Haar vader zei dan steeds, wanneer ik het
er over had dat die jongens het zoo slecht hadden in
Duitschland: “ die jongens hebben het daar best en er is eten
volop in Duitschland”, en dit had steeds de goedkeuring van
het geheele gezin. Wij hebben nu pas bericht gehad dat er een
andere broer van mij gestorven is, in een concentratiekamp op
“ Thailand”. Ook daar praten ze heel licht over. Ook nu is er
nog steeds niet met die menschen te praten, ze zijn nog steeds
erg Nationaal Socialisisch gezind. De vrouwen van NSB-ers,
wier mannen vast zitten, komen er nog steeds op bezoek.””
PV gezonden naar P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 16 Januari 1946.
============================================
=============================
Nr.: 177 ( 10 )
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt : 17 Januari 1946.
Verhoor van:
Willemina van Dijk
als verdachte
Geertruida van der Graaf als getuige
Lijntje Johanna de Pater idem

Adolf Veldhuizenidem
Peter Hendrik Ros
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idem

__________________________________________________
_______________________
Lidmaatschap NSB
Lidmaatschap NSVO
Doelstellingen NSVO
Maatregelen op Dolle Dinsdag
Evacuatie NSB-vrouwen na Dolle Dinsdag.
============================================
=============================
Op 15 Januari 1946 hoorde Berrevoets in de Benthienkazerne Dordrecht:
Willemina van Dijk, geb. 19 April 1900, Burg. Roosstraat 8:
“” In het voorjaar van 1941 ben ik lid geworden van de NSB in
Nederland te Lekkerkerk. Ik ben dit gebleven tot aan den
Duitsche capitulatie in 1945. Ik heb hiervoor steeds contributie
betaald, deze bedroeg f. 0.50 per maand. Hiervan ben ik lid
geworden omdat mijn man, J.J. Hoogenboezem dit al was
vanaf 1935. Hij heeft mij er echter nooit toe gedwongen om lid
te worden van de NSB, ik heb dit uit eigen beweging gedaan
omdat ik aan de zijde van mijn man wilde staan. Ik heb naar ik
meen drie vergaderingen van de NSB bezocht. Ook ben ik
tegelijk toen lid geworden van de NSVO te Lekkerkerk, en ook
hiervan lid gebleven tot aan het einde der oorlog in 1945. Ook
hiervoor heb ik steeds contributie betaald wel wel tot Augustus
1944, dit kwam door de tijdsomstandigheden, hierdoor werd
toen geen contributie meer opgehaald. De contributie voor de
NSVO bedroeg f.0.30 per maand. De Nationaal Socialistische
Beweging vond het beter dat er in Lekkerkerk ook een
afdeeling van de NSVO werd opgericht in 1941. De NSVO
had tot doelstelling om naai- en stopwerk te verrichten voor de
arme en groote gezinnen in de gemeente. Dit is dan ook steeds
gebeurd, wekelijksch hadden wij een bijeenkomst, bij één der
leden, dit ging om de beurt, omdat wij zelf geen gebouw
hadden. Toen ik lid van de NSVO geworden ben was Neeltje
van der Wouden Groepsleidster, hoe lang zij dit gebleven is
weet ik niet, wel weet ik dat zij het niet lang geweest is, daarna
is Lijntje Schenk, plaatsvervangend groepsleidster geworden
en is dit tot het laatst gebleven. Wel wilde zij er steeds van af,
maar er was niemand die het van haar over wilde nemen. In
September 1944, toen mijn man bij de Landwacht te Gouda
was en daar bericht kwam dat de geallieerden op kwamen
rukken, leek het volgens mijn man beter, dat wij als
vrouwelijke leden der NSB uit die zone dicht aan het front
weggingen. Dit is toen gebeurd, de bedoeling was echter dat
wij naar het Oosten of het Noorden van het land zouden gaan
om het oorlogsgeweld te ontloopen.Toen wij in Utrecht
kwamen met de trein, werden wij, er waren nog meer
vrouwelijke leden der NSB, op transport gesteld naar
Duitschland. Wij konden daar verder niets tegenin brengen. In
Duitschland ben ik in Wedlingen bij Celle terecht gekomen en
ondergebracht in een school wat als lager was ingericht, onder
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leiding van Hollandsche personen. Ik ben daar geweest van 9
September 1944 tot 24 februari 1945. Mijn werk bestond daar
uit, mijn bed opmaken en borden afwasschen, voor de rest heb
ik daar niets gedaan en ik had het er goed. In Febuari wilden
wij allen weer terug naar Nederland en zijn ook gegaan. Pet
trein zijn wij toen in Winschoten aangekomen, van daaruit ben
ik toen geëvacueerd naar Nieuwe Pekela. Op 14 April 1945
werd Nieuwe Pekela bevrijd. Op 18 April werd mij huisarrest
opgelegd. Op 22 Juni 1945 ben ik gearresteerd en overgebracht
naar het bewaringskamp te Nieuwe Pekela, daar ben ik
gebleven tot 16 Juli 1945 en toen ben ik overgebracht naar het
kamp te Gouda. Op 8 October naar het kamp te Dordrecht,
waar ik nu nog verblijf.
Op 20 Mei 1920 ben ik gehuwd met Jacobus Jacob
Hoogenboezem, geboren te Lekkerkerk 27 December 1898.
Uit dit huwelijk zijn vier kinderen geboren, welke allen nog in
leven zijn. Dit zijn alle vier dochters. Een tweeling van 25 jaar
oud, dan een dochter van 21 jaar en nog een eentje van bijna 4
jaar oud. Mijn man is in 1935 lid geworden van de NSB, is bij
de WA geweest, bij de hulp-politie en bij de Landwacht. Mijn
drie oudste dochters zijn ook allemaal lid van de NSB geweest
en de tweeling ook van de NSVO. Christina Hoogenboezem,
één der tweeling is in 1943 gehuwd met een Duitsche matroos
en is voor zoover ik weet nog niet genaturaliseerd tot Duitsche,
wel is ze in 1943 vertrokken naar Duitschland. Ook heeft ze
toen bedankt als lid van de NSB en de NSVO, zij is gaan
wonen in Heidekrug, bij Koningsbergen, Visserstraat B 5. Na
19 Januari 1945 heb ik niets meer van haar vernomen. Mijn
derde dochter, Willy Arina Hoogenboezem, is
streekmeisjesleidster van de Nationale Jeugdstorm geweest,
welke tijd zij dit precies geweest is weet ik niet meer. Zij is
gehuwd met C.A. den Haan, welke laatst in dienst was van de
Landwacht. Ik heb mijn kinderen er nooit toe aangespoord om
lid te worden van de NSB, Jeugdstorm of NSVO. Ook heb ik
er niet op aangedrongen dat mijn dochter Christina gehuwd is
met de Duitsche matroos, dit heb ik eerder nog tegengewerkt,
maar zij was 22 jaar toen ze trouwde en dan mag men toch
veronderstellen dat ze zelf ook haar verstand heeft. Mijn
dochter Cornelia, de andere tweeling, is verloofd met W.J.J.
Verboom uit Lekkerkerk, welke eveneens lid vand de NSB was
en ook bij de Landwacht is geweest. Gecolporteerd of
gecollecteerd heb ik nooit voor de Beweging of voor de
Winterhulp. Lid van andere nevenorganisaties dan de NSVO
ben ik nooit geweest. Ik bezit samen met mijn man een woning
met bierbottelarij, inboedel en inventaris, staande te
Lekkerkerk, daarnaast een garage met bovenhuis, welke
verhuurd wordt. Op het huis en de bierbottelarij is een
hypotheek van f. 9000.-- en op het pand daarnaast één van f.
4500.--. Verdere bezittingen hebben wij niet. Dan heb ik in
Nieuwe Pekela in het kamp afgegeven f. 1326.-- en enkele
centen, hiervan was f. 450.-- van mijn dochter Cornelia. Dan
heb ik daar nog ingeleverd een gouden horlogeketting met
zilveren horloge, hetwelk van mijn man is. En van hem ook
nog een monogram ring (goud). Van mij zelf vier gouden
spelden met 2 gouden ringen, een gouden halsketting met
hanger, 3 paar gouden oorbelletjes, 1 zilveren broche, 1
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zilveren vingerhoed, 1 zilveren dameshorloge. Verder nog van
mijn dochter Cornelia een gewoon damesarmbandhorloge,
verchroomd, 1 zilveren halsketting met zilveren hanger, een
zilveren armband en een gouden ring met een steentje.
Rijksduitschers heb ik niet en ook nooit in de familie gehad,
behalve dan de aangetrouwde man van mijn dochter welke een
Duitscher is. Een radiotoestel bezat ik ook en is in beslag
genomen en gedeponeerd op het gemeentehuis te Lekkerkerk.
Om dit te behouden hadden wij vrijstelling gehad van de
Beweging. Wel gaf ik, omdat mijn dochters voor de
Winterhulp liepen van tijd tot tijd een gift, dit was in het
gemeen een gulden per keer. Mijn man was geabonneerd op
Volk en Vaderland, Nationale Dagblad, Zwarte Soldaat en
Storm SS. Mijn man colporteerde ook wel met Volk en
Vaderland. Pro Duitsch ben ik nooit geweest. Mijn man zal
voor mij de contributie betaald hebben voor het eerste halfjaar
van 1945, hij is in Januari 1945 nog thuis geweest en ik was
toen in Duitschland. De kwitantie die u mij toont is echter wel
van mij. Functies in de NSVO of de NSB heb ik nooit
bekleed,””
Geertruida van der Graaf , geb. 19 Februari 1918, Opperduit
324:
“”Het is mij als lid van de NSB en de NSVO te Lekkerkerk
bekend dat W. Hoogenboezem-van Dijk, toen ik lid werd van
de NSB en de NSBVO in het laatst van 1941, al lid van de
NSB en de NSVO was en zij is dit tot het laatst toe gebleven.
Voor zoover mij bekend heeft ze nooit gecolporteerd of
gecollecteerd voor de Beweging. Mij is niet bekend of ze actief
is geweest als lid van de NSB of de NSVO, haar man
daarentegen wel. “”
Lijntje Johanna de Pater, geb. te Bergambacht 3 November
1912, Kerkweg 125 a:
“” Het is mij als lid van de NSB en de NSVO te Lekkerkerk
bekend, dat toen ik in 1943 in Lekkerkerk kwam wonen, W.
Hoogenboezem-van Dijk toen al lid was van de NSB en de
NSVO. Ze heeft ook nooit als lid bedankt. Ze is echter nooit op
den voorgrond getreden in de Beweging. Gecollecteerd of
gecolporteerd heeft ze bij mijn weten nooit. Ze bezocht wel de
bijeenkomsten van de NSVO, op vergaderingen van de NSB
heb ik haar nooit gezien. Haar man was daarentegen wel
fanatiek””
Adolf Veldhuizen, geboren 13 Maart 1916 te Lekkerkerk,
bakker, gehuwd, Achterstaat 13 :
“” Omtrent W. Hoogenboezem-van Dijk, de echtgenoote van
J.J. Hoogenboezem, wonend te Lekkerkerk, Burg. Roostraat 8,
waar ik naast en boven woon, kan ik u verklaren dat ik het
altijd zonde gevonden heb dat dat mensch lid was van de NSB.
Ik heb haar altijd goed gekent en heb nooit geen nederigheid
van haar ondervonden tijdens de Duitsche bezetting. Verraad
heeft ze mijns inziens nooit gepleegd. Ze maakte over het
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algemeen altijd een gunstigen indruk. gesprekken heb ik echter
nooit met haar gevoerd, althans niet over politiek. Actief is ze
volgens mij nooit geweest in de Beweging. Haar man en drie
dochters waren daartegenover altijd zeer fanatiek.
Hoogenboezem is bij de WA, de hulp-politie en de Landwacht
geweest, deze heeft volgens mij de zaak opgestookt.””
Peter Hendrik Ros , 39 jaar kapper, Kerkplein 13:
“”Omtrent mijn overbuurvrouw W. van Dijk, echtgenoote van
J.J. Hoogenboezem, wonende Burg. Roosstraat 8, kan ik u
verklaren dat mij niets ten hare nadele bekend is. Ook heeft ze
nooit gecollecteerd of gecolporteerd. Wel was ze een vurig lid
van de NSB, ze trok er echter nooit op uit om propaganda te
maken voor de Beweging. Haar man was daartegenover zeer
fanatiek en volgens mij de drijfveer geweest voor de andere
gezinsleden.””
PV gezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend door Berrevoets
dd. 17 Januari 1946.
============================================
=============================
Nr.: 178 ( 11 )
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt : 21 Januari 1946.
Verhoor van:
Hendrik Roest
als verdachte
Jacobus Jacob Hoogenboezem
als getuige
Abraham Kort
idem
__________________________________________________
_______________________Hulplandwachter
Lid van de WA
Lid van de NSB
============================================
=============================
Op 19 Januari 1946 hoorde Berrevoets in de cellenbarak te
Scheveningen:
Hendrik Roest, geb. 31 Juli 1894, landbouwer, Wetering W 1:
“” Ik ben in Almelo met J.J. Hoogenboezem en A. Kort ,
beiden van Lekkerkerk, bij de ‘Landwacht’ geweest. Ik deed
echter alleen dienst als ‘ hulplandwachter’. Ik heb daar
uisluitend dienst gedaan langs de spoorlijn, om deze te
bewaken en zoodoende werd dit onderdeel ook wel ‘
Spoorwacht’ genoemd. Ik was dan gewapend met een
Italiaansche karabijn of jachtgeweer.Ik heb nooit achter
terroristen aangejaagd en heb dit bij mijn weten ook nooit naar
Lekkerkerk geschreven. Als ik eens een keer naar de beheerder
van mijn boerderij,’ Bikker’, schreef was dit over
aangelegenheden betreffende het bedrijf. Ik kan mij dan ook
niet herinneren dat ik het over snotneuzen van 17 of 18 jaar
heb gehad, welke dan die terroristen zouden zijn. Ook heb ik
niet gezegd dat de geallieerden geen voedsel afwierpen, in
April 1945 boven Rotterdam en dat ze dit ook niet zouden
doen, omdat ze voor hun eigen soldaten niet te vreten hadden.
Ik ben dus nooit bij de ‘Landwacht Nederland’ ingedeeld
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geweest, maar heb alleen dienst gedaan als ‘ hulplandwachter’.
Na den oorlog in 1940 ben ik ook nog korten tijd
materiaalbeheerder van de NSB te Lekkerkerk geweest en ook
ben ik bij de WA geweest. Mijn vrouw was lid van de NSB en
de NSVO en mijn beide kinderen waren bij de Jeugdstorm.
Mijn dochter Martijntje was eveneens lid van de NSB en
bekleedde dan tevens de functie van “ Streekbeheerster” bij de
Jeugdstorm.””
Jacobus Jacob Hoogenboezem, geb. 27 december 1898,
bierhandelaar, Burg. Roosstraat 8:
“”Ik heb samen met Hendrik Roest en Abraham Kort uit
Lekkerkerk, in het voorjaar van 1945 dienst verricht als
hulplandwachter bij de ‘Spoorwacht’ te Almelo. Roest heeft
uitsluitend dienst verricht langs de spoorlijn. Hij was
bewapend met een Italiaansche karabijn. Achter terroristen
heeft hij nooit aangejaagd.””
Abraham Kort, geb.te Gorinchem,10 October 1901, arbeider
bij de Duitsche weermacht, Julianastraat 4:
“”De mij bekende Hendrik Roest van Lekkerkerk is nog eerder
lid geworden van de NSB als ik en ik ben het in 1935
geworden. Hij is dit gebleven tot het einde der oorlog in Mei
1945. Hij is in Almelo, precies als ik, onder dwang bij de
‘Hulplandwacht’ gekomen. Roest heeft daar uitsluitend
bewakingsdiensten langs de spoorlijn verricht, vandaar dat dit
onderdeel ook wel ‘ Spoorwacht’ genoemd werd. Achter
terroristen heeft hij nooit aangezeten. Hij was gewapend met
een Italiaansche karabijn.””
PV gezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend door Berrevoets
dd. 21 Januari 1946.
============================================
=============================
Nr.: 179 ( 12 )
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt : 26 Januari 1946.
Verhoor van:
Gerrit Christoffel van Kranenburg als verdachte
Bertus Bouter
als getuige
Gerrit Cornelis v.d.Willigen
idem
Jan de Jager
idem
Johannes Bernardus Groenendijk idem
__________________________________________________
_______________________
Sympathiserend gedrag
Functies Nederlandsche Volksdienst en Winterhulp
Waterleidingbedrijf ‘Lek en IJssel’.
============================================
=============================
Op 22 Januari 1946 hoorde Berrevoets in DuindorpScheveningen:
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Gerrit Christoffel van Kranenburg, geb. te Geldermalsen 1
Januari 1896, directeur waterleidingbedrijf ‘Lek en IJssel’:
“”Dat ik het een heerlijkheid vond wanneer er tijdens de
oorlogsjaren een geallieerd vliegtuig neergeschoten werd heb
ik absoluut nooit gezegd en heb dit ook nooit gedacht. Ik vond
het jammer voor iedereen die zooiets overkwam. Op het
kantoor van het waterleidingbedrijf ‘ Lek en IJssel’ te
Lekkerkerk werd weinig over politiek gesproken. Ik ben nooit
de meening toegedaan geweest dat Duitschland de oorlog zou
winnen. Wel heb ik meerdere malen gedacht, eens komt het
weer zoover dat de hooge heeren weer bij elkaar komen en het
afgelopen is met de oorlog, precies als in de oorlog 1914-1918.
Ik heb nooit een hekel gehad aan het Duitsche volk, het regiem
was ik tegen en vooral de manier waarop vele dingen
gebeurden. Alleen mijn dochter, welke gehuwd is met een
zekere Groenendijk, welke tolk bij de Sicherheitsdienst was te
Rotterdam, is in de Septemberdagen van 1944 naar
Duitschland gevlucht. Ik was niet thuis want anders was dit
niet gebeurd. Ik vond het onzin en niet noodig . Ik persoonlijk
ben nog naar den trein gereden aan het ‘ Maasstation’ te
Rotterdam. Toen ik daar kwam was de trein juist tien minuten
geleden vertrokken. Mijn schoonzoon Groenendijk was in
Rotterdam gebleven. Aanvankelijk ben ik er op tegen geweest
dat mijn dochter ging trouwen met genoemde Groenendijk, het
is echter een gedwongen huwelijk geworden en ze was
meerderjarig zoodat ik er weinig meer tegen in kon brengen. In
November 1943 zijn ze getrouwd, ze kenden elkaar toen nog
niet lang, hoelang precies weet ik niet meer. Toen mijn dochter
in Duitschland was is mijn vrouw haar wezen halen, ze was in
een NSB-lager in Elsdorff bij Rotenburg terecht gekomen. Al
had mijn vrouw moeten loopen, ze had ze toch gehaald, temeer
omdat ze ook tegen onzen zin weggegaan was. Met veel
brutaliteit is mijn vrouw in Duitschland gekomen, bewijzen
had ze bij mijn weten niet. Ik heb nooit getelefoneerd met één
of andere Duitsche instantie. Mijn schoonzoon Groenendijk
deed dit wel eens wanneer hij bij mij was. Deze wist ook een
bepaald Duitsch nummer om een vluggere verbinding voor
interlocale gesprekken tot stand te brengen. Ik wist dit nummer
echter niet. Telefoonbriefjes heb ik persoonlijk nooit betaald,
alleen privégesprekken., maar ook deze kwamen met de
briefjes van dienstgesprekken op het kantoor en werden daar
geboekt. De privégesprekken werden dan afzonderlijk door
ieder die voor eigen rekening een gesprek gevoerd had betaald,
zoo ook door mij. Ik kan mij niet herinneren dat ik op een keer
tegen juffrouw Kortland gezegd heb, toen ze geen vlugge
verbinding met de telefoon kon krijgen: ” dan moet je het
weermachtsnummer weten “. Mijn radiotoestel had ik ook in
moeten leveren bij de algemeene inleveringsplicht hiervan. Ik
voelde hier weinig voor en heb hiervan den burgemeester van
Lekkerkerk in kennis gesteld. Wel heb ik een vrijstelling
aangevraagd, dit berustte echter op geen enkele grond, ook niet
op die van de Nederlandsche Volksdienst. Ik heb echter geen
vrijstelling gekregen, toch heb ik mijn toestel in de kast gezet
en niet ingeleverd. Bij mijn arrestatie is het door de BS in
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beslag genomen en momenteel staat het, voor zoover ik weet,
op het gemeentehuis te Lekkerkerk. Het is wel mogelijk dat ik
na de algemeene inlevering nog radiozegels gekocht heb, dit is
dan geweest omdat ik die luistervergunning, waarop die zegels
geplakt moesten worden, ook nog had. Ik was echter zegels
achter, omdat ik dat niet vertrouwde voor eventueele controle
is het wel mogelijk dat ik na de inleveringsplicht nog zegels
gekocht heb. Deze luistervergunning heb ik bij mijn weten niet
ingeleverd. Ik heb er nooit geen erg in gehad dat de vlaggelijn
boven op de watertoren stuk was, dit is misschien gekomen
omdat ik het nooit mee gemaakt heb dat er gevlagd moest
worden tijdens de Duitsche bezetting. Met de capitulatie heb ik
opdracht gegeven om te vlaggen, ik kon er toen zelf niet op uit
omdat mij huisarrest was opgelegd. Ik als directeur van de
waterleiding droeg in 1944, toen de Duitschers boven op den
watertoren stonden, de verantwoording dat alles zindelijk
bleef, vandaar dat ik regelmatig boven op den toren kwam.
Aan de vlaggelijn heb ik nooit gedacht. Zooals ik al eerder
verklaarde heb ik altijd medelijden met het Duitsche volk
gehad, anti Duitsch ben ik dan ook nooit geweest, vandaar dat
ik ook wel eens een praatje met de Duitsche militairen maakte.
Ik kan mij niet meer herinneren of ik met de Duitsche
capitulatie tegen van der Velden gezegd heb, dat er pas om
twaalf uur gevlagd moest worden en niet om acht uur. Ik weet
ook niet meer of dit afgesproken was. Het personeel kon wel in
de kast waar de vlag opgeborgen was, de sleutels waren niet
onder mijn berusting. Juffrouw Kortland en ik hadden beiden
een sleutel van het kantoor, en op het kantoor in een kast lagen
de sleutels van de andere kasten, alleen van de brandkast had ik
alleen een sleutel. Fuifjes met de Duitschers heb ik nooit in
mijn woning gehouden. Er is wel in 1944 een Duitscher op
mijn privékantoor geweest, doch alleen ‘s nachts. Hij sliep daar
dan bij de telefoon. Ik heb mijn privékantoor nooit vrijwillig
afgestaan, maar ik kon er niet onder uit omdat ze de telefoon
moesten hebben en die op mijn privékantoor was. Indien ik
hun daarvan ‘s nachts geen gebruik had laten maken hadden ze
toch gevorderd en dan had ik er dag en nacht mee gezeten. Op
mijn eigen kantoor stond een divan en daar sliepen ze op,
zoodoende kwamen ze ook niet verder in huis en hadden daar
ook niet noodig. Juffrouw Passchier van de “ Meent” te
Lekkerkerk ken ik niet. Ik heb wel eens van het personeel
gehoord dat ze bij de Duitschers op den watertoren kwam, ik
heb dit zelf niet gezien. Ik keurde dit ten volle af en zal het ook
wel eens tegen die moffen gezegd hebben. Ik herinner me wel
dat Hardam of van den Heuvel, beiden van het personeel, eens
om kolen geweest zijn voor de Duitschers. De Duitschers
hadden hiervoor zelf bonnen, maar als de Duitschers iets
noodig hadden bood het personeel in den regel zelf hun
diensten al aan.
Ze gingen er allemaal mee om. Bonnen heb ik nooit ontvangen
voor het afstaan van mijn privékantoor, wat gedwongen is
gegaan. Couperus van Lekkerkerk, den secretaris van den
Nederlandsche Volksdienst kwam wel eens bij mij toen ik nog
buurtschapshoofd van het NVD was, met het trouwen van mijn
dochter is hij ook nog geweest. Een zekere Wijnen uit
Rotterdam, een NSB-er, kwam ook wel eens bij mij op bezoek,
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hij kwam wel eens langs en was een vriend van mij. Een
zekere Derksen uit Zwolle, eveneens een NSB-er, daar bracht
hij de groeten dan wel eens van. Mijn broer Aart van
Kranenburg was bij het Vrijwilligerslegioen Nederland,
hiervoor is hij indertijd afgekeurd en is toen in Duitschland bij
de censsuur gekomen. Precies weet ik dit niet, hij is eens op
een avond bij mij geweest tijdens de Duitsche bezetting, of hij
toen in uniform was weet ik niet meer. De Jong uit Giessendam
is ook wel eens bij mij geweest, naar ik meen is deze korte tijd
sympathiseerend lid van de NSB geweest. Hem ken ik omdat
ik in Giessendam naast hem gewoond heb. De NSB-er Frans
Camp uit Gouda is één keer of twee keer bij mij geweest. Mijn
dochter welke met de SD-er Groenendijk getrouwd is, heeft
eerst kenns gehad aan een jongen uit Zwolle, welke in den
arbeidsdienst was. Toen mijn dochter getrouwd is heb ik haar
zoo goed mogelijk in haar meubelen helpen steken. De
fosforflesschen welke eind 1943 met een parachute uit een
geallieerd vliegtuig naar beneden gekomen zijn in de Lek heb
ik in een betonnen schuilkelder op het bedrijf opgeborgen, dit
was volgens mij de beste plaats, ik wilde deze dingen niet in
huis hebben. Mijn schoonzoon Groenendijk heeft deze
flesschen meegenomen naar Rotterdam naar de SD. Ik wist
eerst niet dat het fosfor was, wel werd mij verteld dat het een
zeer brandbaar goedje was. Volgens mij was het onmogelijk
dat ik door deze flesschen in de schuilkelder op te bergen, het
drinkwater aan groot gevaar voor besmetting bloot stelde. Het
is niet onmogelijk dat Hoogenboezem van Lekkerkerk bij deze
flesschen is wezen kijken, zeker weten doe ik dit niet. De
luchtbescherming van Krimpen a.d.Lek heeft deze flesschen in
een emmer gehad. De verschillende personen welke op het
bedrijf geweest zijn heb ik meegenomen het terrein op omdat
ze nieuwsgierig waren wat het was en wat er aan de hand was.
Ik kan u niet zeggen of ik de burgemeester van Krimpen a.d.
Lek direct van deze zaak op de hoogte gesteld heb. Ik ben in
1942 voor de Nederlandsche Volksdienst gaan werken omdat
dit volgens de burgemeester van Lekkerkerk niets met politiek
uit te staan had, deze werfde toen persoonlijk de leden. Ik heb
dan ook nooit gemerkt dat er politiek in zat. Ik was het er niet
mee eens dat de artikelen welke in beslag genomen waren,
zooals levensmiddelen, naar den Haag moesten, er waren ook
bij ons arme menschen die deze gebruiken konden. Omdat ik
mij dan met eenige dingen uit den Haag niet kon vereenigen
heb ik in 1943 als buurtschapshoofd bedankt, het was daar een
groote bende. Er zijn mij van naam onbekenden uit den Haag
geweest om buurtschapshoofd van de ‘ Nederlandsche
Volksdienst’ te worden, ook voor de Winterhulp Nederland,
maar dit was één. Ik ben maar één winter buurtschapshoofd
geweest en wel in de winter van 1942 op 1943, dit was dan ook
seizoenwerk. Ik heb gelijk bedankt als lid van de
Nederlandsche Volksdienst, daarna heb ik nog wel eens een
enkele keer contributie betaald, misschien kwam dit omdat ik
mondeling bedankt had en zoodoende niet als lid afgevoerd
was. Dat ik betaald heb tot 1 Januari 1945 betwijfel ik sterk.
Voor zoover ik weet heeft mijn schoonzoon Jan de Jager nooit
geen vrijstelling gehad voor de inlevering van zijn radiotoestel.
Dit toestel had ik indertijd zelf gebouwd, naar ik meen heb ik

122

mij telefonisch in verbinding gesteld met Vogelenzang de Jong
te Krimpen a.d.IJssel om het toestel te steriliseeren, ik was het
eerst zelf van plan geweest maar zag hiervoor geen kans. Ik
heb v.d. Heuvel, één der werkmenschen van het bedrijf,
opdracht gegeven om dit toestel mede te nemen naar Krimpen
a.d.IJssel, het was tijdens het vervoer niet gedekt door een
bewijs van vrijstelling voor inlevering. Als ik mij goed
herinner is het toestel goed ingepakt in een winterjas
weggegaan. Toen de Duitschers aan het eind van 1944 op den
watertoren waren, zal ik zelf wel tegen hun gezegd hebben dat
ik in het bezit van een radiotoestel was. Naar ik meen hebben
de Duitschers het weggehaald bij Vogelenzang de Jong zonder
dat het gesteriliseerd was, ze hebben er toen gebruik van
gemaakt op
den watertoren. Toen de Duitschers in Maart of April 1945
weggingen van den watertoren, hebben ze het toestel
teruggebracht en mijn schoonzoon de Jager heeft het toen
meegenomen naar huis en weggestopt. Mijn schoonzoon
Groenendijk heeft zich bij mijn weten niet met het toestel
bemoeid. Het is wel mogelijk dat er een enkele keer een
Duitsche bootsman bij mij binnen geweest is aan huis, als dit
zoo is dan is het geweest in verband met de bezetting van den
watertoren. Het vuil maken of het loopen over het terrein. Het
is wel mogelijk dat, wanneer er eens kennissen of familie op
bezoek waren bij mij er wat muziek gemaakt is, ik heb n.l. een
piano in huis staan. Ook is het wel mogelijk dat wanneer dit
eens voorviel een Duitscher van den toren toevallig een
boodschap had, hetzij telefoneeren of zo iets. Meegefuifd
echter hebben ze nooit. Trouwens, er werd nooit gefuifd, wij
waren dan in gezellige vrienden of familiekring bijeen. Wel
heb ik v.d.Heuvel eens opdracht gegeven om wat
telefoonmateriaal, wat nog op het bedrijf aanwezig was op te
zoeken, voor de Duitschers, dit was dan alleen omdat ik hun
niet op het kantoor van de waterleiding of mijn privékantoor
wilde hebben. Wanneer ze om iets vroegen gaf ik het hun,
omdat wanneer ik dit niet deed, ze soms zouden gaan zoeken
en ook nog wel andere dingen konden vinden en dit dan soms
zouden gaan vorderen. Speldjes van de NSB heb ik nooit
gehad, ook niet op mijn kantoor. Wel heb ik indertijd een
speldje van de Nederlandsche Volksdienst gehad, ik meen dat
ik dit tegelijk met mijn aanstelling opgezonden heb naar den
Haag toen ik als buurtschapshoofd bedankte. De
verstandhouding met mijn schoonzoon Groenendijk was goed
als schoonzoon, verder niet. Ik heb het voor mijn dochter altijd
jammer gevonden dat hij bij de Sicherheitsdienst was. Er werd
met hem nooit over politieke aangelegenheden geproken, hij
zelf roerde dit ook nooit aan. “”
Bertus Bouter, geb. te Stolwijk 18 Juli 1896, boomkweker,
thans gedetineerd in Duindorp:
“”Ik als lid van de NSB en NVD Lekkerkerk kan u wel
verklaren dat het mij bekend is dat den heer van Kranenburg in
1942 buurschapshoofd van de Nederlandsche Volksdienst en
de Winterhulp Nederland is geworden. In 1943 heeft hij als
zoodanig bedankt. Mijn dochter heeft daarna nog wel eens
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contributie bij hem opgehaald, vermoedelijk was hij toen nog
lid, hoe lang hij dit gebleven is, weet ik niet. “”
Gerrit Cornelis van der Willigen, burgemeester vann
Lekkerkerk:
“”De mij bekende van Kranenburg, directeur van het
waterleidingsbedrijf ‘ Lek en IJssel’ te Lekkerkerk is in 1942
buurtschapshoofd van de Nederlandsche Volksdienst en
Winterhulp Nederland geworden. In 1943 heeft hij als
zoodanig bedankt, dit deed hij, zoo hij zeide toen tegen mij,
omdat het zoo’n groote bende in het hoofdbureau in den Haag
was; de goederen welke hier in beslag genomen waren en in
deze gemeente onnder de armen menschen verdeeld zouden
kunnen worden, moesten allemaal naar den Haag. Of hij nadat
hij bedankte als buurtschapshoofd nog gewoon lid is gebleven
weet ik niet. “”
Jan de Jager, geb. 19 Augustus 1920, schilder, Schuwacht 266,
schoonzoon van van Kranenburg:
“”Ik ben ook nu nog in het bezit van een door mijn
schoonvader C. Chr. van Kranenburg eigen gebouwd
radiotoestel. Op 1 October 1942 ben ik met zijn dochter
getrouwd, een paar maanden later, ongeveer December of
Januari daaropvolgend heb ik dit toestel gekregen, van
inlevering van toestellen was toen nog geen sprake. Op 31 Mei
1943 heb ik dit toestel bij de algemeene inleveringsplicht op
het gemeentehuis te Lekkerkerk ingeleverd, waarvoor ik een
ontvangstbewijs heb gekregen. Mijn zwager, J. B.
Groenendijk, welke tolk bij de Sicherheitsdienst te Rotterdam
was, heeft mij op een keer gezegd, aan de tafel bij mijn
schoonouders, Schuwacht 358 te Lekkerkerk, dat hij wel wilde
probeeren om voor mij een vrijstelling van inleveringsplicht
voor dit radiotoestel te krijgen. Mijn schoonvader van
Kranenburg heeft hierin geen enkel aandeel gehad.
Gorenendijk heeft het toen naar ik meen eerst bij zijn
toenmalig commandant geprobeerd, maar deze wilde de
aanvraag tot vrijstelling van inleveringsplicht voor mijn
radiotoestel niet teekenen. Hoe deze commandant genaamd
was weet ik niet. Later toen hij een andere commandant kreeg
heeft hij het weer geprobeerd, deze teekende wel. Op een
goeden dag bracht hij toen een in de Duitsche taal opgestelde
aanvraag tot vrijstelling van inleveringsplicht mede. Een
officieele vrijstelling was dit niet. Dit bewijs was afgestempeld
door de SD te Rotterdam en onderteekend ( onleesbaar) door
een SS Oberscharführer. Met dit bewijs is mijn vrouw naar het
gemeentehuis te Lekkerkerk gegaan en hierop kreeg ze het
radiotoestel al mee. Toen het afkwam dat alle radiotoestellen,
welke nog onder de burgers waren, gesteriliseerd moesten
worden, heeft v.d.Heuvel, een fitter op het waterleidingsbedrijf
‘Lek en IJssel’ te Lekkerkerk, dit toestel bij Vogenlenzang de
Jong in Krimpen a.d.IJssel gebracht. Ik durf niet met zekerheid
te zeggen of mijn schoonvader deze zaak geregeld heeft, ik
weet absoluut niet meer hoe dat in zijn werk is gegaan. Ik
meen dat ik nooit een oproep voor sterilisatie gehad heb. Het
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toestel is gewikkeld in een regenjas van mij naar Krimpen
a.d.IJssel gebracht. Het was tijdens het vervoer niet gedekt
door een vrijstelling van inleveringsplicht omdat ik deze niet
had. Mijn winterjas met nog andere radiotoestellen zijn nog
gestolen, mijn toestel is blijven staan. Het is ongeveer een
maand of drie, precies weet ik dit niet, bij Vogelenzang de
Jong geweest, toen heb ik het persoonlijk terug gehaald, het
toestel was toen aan de achterzijde verzegeld. Hierna heb ik het
boven bij mij op zolder gezet. Het is een oud toestel, gebouwd
van oud materiaal. Het was dan ook regelmatig niet in orde,
ook nu nog, ik heb het toen weer eens meegenomen naar mijn
schoonvader die het zou repareeren. Een Duitsche militair,
welke beslag had gelegd op het privékantoor van mijn
schoonvader, was op de één of andere manier, hoe weet ik niet,
te weten gekomen dat er een radiotoestel in huis was. Deze
heeft het toen meegenomen naar den watertoren en aldaar
hebben de Duitschers er gebruik van gemaakt, ze waren wel
technisch onderlegd, of het toen nog gerepareerd moest worden
weet ik niet. Toen ze weggingen, naar ik meen April 1945,
hebben ze het een dag tevooren terug gebracht. Ik kan u wel
met zekerheid zeggen dat mijn schoonvader geen bemiddeling
heeft verleend, dat de Duitschers het radiotoestel kregen,
zooals ik al verklaarde kan ik niet zeggen hoe het precies in
zijn werk is gegaan. Mij is ook bekend dat mijn schoonvader in
de winter van 1942 op 1943 buurtschapshoofd van de
Nederlandsche Volksdienst en Winterhulp Nederland is
geweest.””
Johannes Bernardus Groenendijk, geb. 3 April 1916 te R’dam,
gehuwd, ttv. de bezetting tolk bij de Sicherheitsdienst te
R’dam. momenteel gedetineerd in de strafgevangenis
a.d.Noordsingel te R’dam::
“”Ik ben tijdens de Duitsche bezetting in dienst geweest als
tolk bij de Sicherheitsdienst te Rotterdam. In het voorjaar heb
ik kennis gekregen aan Hendrika Artine van Kranenburg,
wonende te Lekkerkerk, Schuwacht 358 te Lekkerkerk. Na een
paar maanden kwam ik bij haar ouders thuis. Het was in 1943
toen den heer van Kranenburg, welke nu mijn schoonvader is,
graag in het bezit gesteld wilde worden van een jachtgeweer
om het schadelijk gedierte op het terrein van het
waterleidingbedrijf ‘Lek en IJssel’ te Lekkerkerk te
vernietigen. Bij de waterreservoirs zaten veel eenden en ratten,
die het water, wat later na zuivering voor drinkwater bestemd
was, verontreinigden. Ik heb toen, omdat mijn schoonvader dit
niet goed kon, een brief in de Duitsche taal opgesteld waarin ik
den Befehlshaber der Sicherheitspolizei und der SD verzocht
om den Heer van Kranenburg een wapenvergunnig te
verstrekken. Van Kranenburg heeft deze brief onderteekend, ik
heb hem getypt, ook heb ik in deze brief gezegd dat mijn
schoonvader pro Duitsch was en onder de onderteekening heb
ik ‘ Heil Hitler ‘ getikt, dit alles om meer kans te maken dat hij
een vergunning zou krijgen. Hij heeft echter nooit een
wapenvergunning op deze aanvraag gekregen. Mijn
schoonvader is in 1942 buurtschapshoofd van de
Nederlandsche Volksdienst en Winterhulp Nederland
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geworden. In 1943 heeft hij hiervoor bedankt omdat het in den
Haag zoo’n groote zwendel was. Herhaalde malen had hij ruzie
met het hoofdkantoor in den Haag. Ook is hij op de één of
andere manier nooit in bezit van een wapenvergunning
gekomen, hij is ook nooit in het bezit van een vuurwapen
geweest. In 1943 was er op een keer een parachute met
flesschen fosfor in de Lek terecht gekomen, afgeworpen door
een geallieerd vliegtuig. Deze flesschen zijn opgeborgen
geweest in een schuilkelder op het wateleidingbedrijf ’ Lek en
IJssel ‘, te Lekkerkerk. Hierna heb ik deze flesschen
meegenomen naar Rotterdam. Ook heb ik in 1943 bij een
manufacturier in de Burgemeester Roosstraat , genaamd A.
Ligthart Schenk, een kussen met Oranje-speldjes weggehaald.
Deze stonden open en bloot op de toonbank omdat ze een kast
aan het schoonmaken waren, zoo werd er gezegd. Ik heb de
speldjes weggeworpen en er verder geen werk van gemaakt.
Mijn schoonvader heeft nooit geen verrraad gepleegd en heeft
ook niet geprobeerd om mij dingen te laten brengen bij mijn
dienst, hij heeft daarentegen veel menschen, welke voor de
arbeidsinzet in aanmerking kwamen en zich niet gemeld
hadden aan werk geholpen., ook heeft hij veel materiaal
ondergedoken gehad. In 1943 heb ik ook nog bij mijn
commandant geprobeerd of hij een bewijs wilde teekenen waar
op stond, dat er vrijstelling voor inlevering van een
radiotoestel, voor mijn zwager J. de Jager te Lekkerkerk, was
aangevraagd. Hij wilde niet teekenen, late heb ik het weer
geprobeerd bij de Oberscharführer, genaamd Bahlo, deze
tekende het wel, hem kon het minder schelen en ik kon mijn
zwager helpen. Op dit bewijs heeft mijn zwager toen zijn
radiotoestel terug gekregen. Ik weet wel dat dit toestel daarna
nog weggeweest is om te steriliseeren, waarheen weet ik niet.
Het is toen langen tijd weggeweest. Het is toen teruggehaald
door mijn zwager zonder dat het gesteriliseerd was. Het is wel
mogelijk dat het toestel bij mijn schoonouders was, toen er
eind 1944 of begin 1945, Duitschers op den watertoren waren,
omdat er geen officieele vrijstelling voor was, hebben mijn
schoonouders vermoedelijk het zoolang bij de Duitschers
gebracht, omdat ze dan ook minder kans liepen dat het zou
worden weggehaald. De verstandhouding tusschen mij en mijn
schoonvader is altijd zeer goed geweest. Ik heb nooit
geprobeerd om mijn schoonvader een zeekere politieke
richting uit te dringen, er werd wel over den oorlog gepraat zoo
iedereen dat deed. Een vrijstelling voor het radiotoestel van
mijn schoonvader heb ik nooit aangevraagd, voorzoover ik
weet was hiervoor ook geen vrijstelling, wel was hij in het
bezit van een radiotoestel, hij had dit laten onderduiken, dit
wist ik. Fuifjes met de Duitschers zijn er bij mijn weten nooit
in de woning van mijn schoonouders geweest . Zijn
privékantoor heeft hij niet vrijwillig afgestaan aan de
Duitschers in het voorjaar van 1945, ze moesten een kamer
hebben waar de telefoon was en er was alleen ‘s nachts één
Duitscher die bij de telefoon sliep. Mijn vrouw is in de
Septemberdagen van 1944 naar Duitschland gevlucht. Ze had
het daar zeer slecht, dit schreef ze dan ook, ze was liever dood
alsdat ze daar langer bleef. Mijn schoonmoeder is haar toen
vanuit Duitschland wezen halen, van een Oberscharführer had
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ik een ‘ Bescheinigung’ los gekregen voor haar om over de
Duitsche grens te komen. Mijn schoonmoeder heeft haar toen
ook mee terug gebracht. Toen ze terug was en mijn
schoonvader hoorde hoe ze daar in Duitschland behandeld was
heeft hij onmiddellijk als lid , wat hij toen nog was, voor de
Nederlandsche Volksdienst bedankt. Hij heeft dit schriftelijk
gedaan. Later is er een persoon uit den Haag bij hem geweest
om te vragen waarom hij bedankte. Eerst als buurtschapshoofd
en nu ook al als lid. Mijn schoonvader heeft toen gezegd dat
het was voor de slechte behandeling van zijn dochter in
Duitschland. De wapenaanvraag welke u mij toont herken ik
als te zijn getypt door mij, het bewijs voor de vrijstelling van
de inleveringsplicht vvoor een radiotoestel door J. de Jager is
een afschrift van het bewijs wat ik heb meegebracht uit
Rotterdam van de SD, de origineelen waren gestencild en
behoefden alleen maar geteekend te worden.””
Berrevoets voegt hieraan toe dat bij de arrestatie van van
Kranenburg een radiotoestel in beslag werd genomen, dit
wordt op het gemeentehuis van Lekkerkerk in bewaring
gehouden. Van het PV gaat een afschrift naar de
strafgevangenis te R’dam omdat daar de heer Groenendijk
verblijft. Ook gaat er bij een afschrift van een verklaring van
de heer van Kranenburg, gedateerd 30 Juli 1943 , gericht aan
de burgemeester en verband houdend met het inleveren van
zijn radiotoestel.
PV gezonden naar P.O.D. Gouda, getekend door Berrevoets
dd. 26 Januari 1946.
============================================
=============================
Nr.: 180( 13 )
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt : 26 Januari 1946.
Verhoor van:
Willem Goris Bouter
als
verdachte
Elizabeth Evers
als getuige
Marie Hoogenboezem
idem
Neeltje van der Wouden
idem
Dirk Zwijnenburg
idem
Bastiaan van Herk
idem
__________________________________________________
_______________________
Lidmaatschap NSB
Lidmaatschap Nederlandsche Volksdienst
Abonnement Volk en Vaderland
Abonnement Nationale Dagblad
Arrestatie Roos
============================================
=============================
Op 22 Januari 1946 hoorde Berrevoets in Duindorp:
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Willem Goris Bouter, geb, 23 December 1901 te Nieuw
Lekkerland, landbouwer, Tiendweg W 2:
In 1936 ben ik lid geworden van de NSB in Nederland. In
1942 ben ik sympathiseerend lid geworden omdat ik anders
dienst moest nemen bij de Weer Afdeeling (WA). Ik ben toen
sympathiseerend lid gebleven tot in 1943, toen ben ik weer lid
geworden en ben dit toen gebleven tot het einde der oorlog in
1945. Al dien tijd heb ik contributie betaald, dit bedrag heeft
gevarieerd van f. 1.-- tot f. 2.50 per maand, dit werd geregeld
naar mijn inkomen. Ik ben lid geworden van de NSB omdat ik
dacht dat er voor ons boeren een betere sociale toestand zou
komen. De punten van het leidend beginsel, waar ik het mee
eens was, zijn over het algemeen niet bereikt, omdat de oorlog
er tusschen gekomen is en de politieke richting daardoor niet
tot uitvoering kon komen. Op 13 Juni 1942 ben ik lid
geworden van de Nederlandsche Volksdienst (NVD). Ik was
de gedachte toegedaan dat dit niets met de NSB te maken had,
dit werd mij dan ook voorgehouden toen ik lid werd. Ik ben lid
gebleven van de Nederlandsche Volksdienst tot het einde der
oorlog in 1945. De contributie bedroeg hiervoor f. 2.-- per
maand. Ik heb verschillende malen voor de Winterhulp
gecollecteerd. Bij oud-burgemeester Roos kwam ik ook
regelmatig, deze gaf echter nooit iets. Wel herinner ik me dat
ik op een keer, toen ik voor de Winterhulp bij oudburgemeester Roos kwam, dacht dat hij de deur wilde dicht
slaan. In den regel kwam de dienstbode naar voren, toen kwam
hij persoonlijk. Voorzoover ik mij herinneren kan heeft hij toen
de deur ook niet dicht geslagen, er is geen onvertogen woord
gesproken. Ik ging steeds weer bij hem aan, alhoewel ik wist
dat hij toch niets gaf, maar ik had meer van die klanten, tijden
gaven ze niets en op den duur kwamen ze toch met iets over de
brug. C. Kalkman van Lekkerkerk was er dien keer ook bij, het
was altijd een ondankbaar werk met die bus te loopen. Het is
wel mogelijk dat ik die dag tweemaal bij hem aangeweest ben,
maar dan heb ik er toch geen extra reis voor gemaakt, dan is
het op de heen - en terugreis geweeest, met een tusschentijd
van een half uur tot drie kwartier, zeker weten doe ik dit niet,
of ik twee keer aangeweest ben. Ik heb ook nooit gevraagd aan
Roos, waarom hij de deur dicht gesmeten had, want dit is bij
mijn weten niet gebeurd. Ik heb ook niet aan Roos gevraagd of
hij over veertien dagen eens met de Winterhulpbus wilde
loopen. Toen oud-burgemeester Roos op 23 April 1944
gearresteerd is, was ik wel op den weg, de Duitschers hadden
het rijwiel van mijn vrouw meegenomen en daar trok ik
achteraan. Dat de razzia zou komen wist ik absoluut niet. Ik
kan mij niet herinneren dat ik dien morgen A.A. Smit, T.
Berger of A. Berger, allen van Lekkerkerk, gezien heb. Ik wist
dat Roos een andere politieke richting toegedaan was als ik. Ik
heb dien morgen bij mijn weten niet staan lachen en zeer zeker
niet op mijn knieëen staan slaan van het lachen omdat Roos
gearresteerd werd. Wel geef ik toe dat ik anders tegenover
Roos stond dan iemand die geen lid van de NSB was. Ik was
de meening toegedaan dat Roos een voorman was van mijn
tegenpartij. Ik heb dien morgen ook tegen niemand gezegd: ”
zou Roos zijn verschooning wel meegenomen hebben”, toen
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hij gearresteerd werd. Ik heb dien morgen niet gezien en
daarna ook niet geweten dat Aart Berger een tijdje door de
Duitschers opgehouden is, nog minder heb ik aan hem
geroepen: “ kneep je hem Aart? ” Tusschen Berger en mij
bestaat al lang een persoonlijke kwestie, welke betrekking had
op het bevaren van een sloot tusschen zijn en mijn land. Hierop
is indertijd een procedure gevolgd, deze heb ik toen verloren
en mag daar zoodoende niet meer varen, en van dien tijd af
hebben ze mij steeds gehaat. De kwestie met de schipper
indertijd, tijdens de Duitsche bezetting, welke het Duitsche
Rijk beleedigd zou hebben, is direct afgedaan. De schipper
heeft hiervoor zijn excuus aangeboden en ik heb dit aanvaardt.
Wel ben ik hiervoor nog bij de politie geweest te Lekkerkerk,
maar heb mijn klacht direct weer ingetrokken. Gecolporteerd
met Nationaal Socialistische kranten heb ik nooit. Wel was ik
geabonneerd op Volk en Vaderland en het Nationale Dagblad.
Ik ben indertijd automatisch ingeschakeld in de ‘ Landstand ’,
dit is mij nooit gevraagd, ook heb ik mij hiervoor nooit
opgegegeven, ik kreeg de krant zooals iedereen en daar werd
voor betaald, contributie hiervoor heb ik nooit betaald.
Vergaderingen van de NSB heb ik misschien in de tien jaar dat
ik lid was een stuk of zes bezocht. Ik ben op 4 Mei 1928
gehuwd met Cornelia Halling, geboren 10 November 1902 te
Stolwijk, kinderen uit dit huwelijk zijn er nooit geboren. Mijn
vrouw is nooit lid van één of andere politieke partij geweest.
De boerderij welke ik bewoon, is eigendom van mijn moeder,
dit is een nog onverdeelde boedel van de weduwe Jac. Bouter.
Ik betaal per jaar f. 2000.-- huur voor dit bedrijf. De inventaris
en inboedel is mijn eigendom. Toen ik gearresteerd werd had
ik 18 koeien, ongeveer 10 stuks jong vee, een stier, een paard
en twee varkens. Ik had in Mei 1945 een bedrag van bij elkaar
ongeveer f. 7000.-- op de verschillende banken, te weten op de
Boerenleenbank te Lekkerkerk, Coöperatie Eendracht maakt
Macht en de Coöperatieve Producenten en Handelsvereeniging
te Gouda. Verdere bezittingen heb ik niet. Pro Duitsch ben ik
nooit geweest, wel een volbloed NSB-er. Rijksduitschers heb
ik niet in de familie en ook niet gehad. Mijn radiotoestel heb ik
3 of 4 weken voor de Duitsche capitulatie verkocht aan
A.v.d.Velden te Lekkerkerk, voor een bedrag van f. 100.--.
Elizabeth Evers, geb. 24 Juni 1880 te Vlaardingen, gehuwd
met C.G. Roos, Kerkweg 157:

“”Ik ben de echtgenoote van oud-burgemeester C.G. Roos te
Lekkerkerk, welke op 23 April 1944 door de Duitschers is
gearresteerd en tot op heden nog niet is teruggekeerd uit zijn
gevangenschap. Volgens de laatste berichten die ik van mijn
man gekregen heb, zou hij op 2 Februari 1945 vanuit
Oraniënburg op transport gesteld zijn naar Bergen Belsen,
daarna ontbreekt alle spoor. Wel herinner ik mij, dat toen ik
van October tot December 1942 in het ziekenhuis te Gouda
lag, mijn man een keer vertelde, dat W.G. Bouter en C.
Kalkman, beide NSB-ers van Lekkerkerk, aan de deur waren
geweest met de Winterhulpbus. Mijn man gaf uit principe nooit
aan Winterhulp. Hij deed de deur, waarvoor de NSB-ers
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stonden, dicht. Deze deur sleepte wat van onderen en daardoor
ging hij moeilijk dicht, hierop gaf mijn man de deur een flinke
duw, zooda hij meteen goed dicht was. ‘s Avonds van de
zelfde dag, het was op een Zaterdag, kwamen de beide
personen weer terug. Mijn man deed de deur toen weer open,
één vroeg mijn man te spreken, naar ik meen was het Bouter,
deze vroeg toen aan mijn man waarom hij ‘s middags de deur
voor hem dicht gesmeten had. Wat mijn man hierop
geantwoord heeft weet ik niet. Bouter zou toen gevraagd
hebben aan mijn man of hij over veertien dagen eens met de
winterhulpbus wilde loopen.Dit was een brutale vraag van
hem, want hij kon zoo wel begrijpen, dat mijn man zooiets
nooit zou doen. Ik weet niet wat mijn man hierop geantwoord
heeft.””
Marie Hoogenboezem, hoofd eener Lagere School,
Groepsleider der NSB:

“”De mij bekende W.G. Bouter van Lekkerkerk was, toen ik
Groepsleider van de NSB werd in 1941, al lid van de NSB en
is dit gebleven tot het einde der oorlog in 1945. Bouter was lid
en meer niet, hij bemoeide zich nooit nergens mee. Hij was
ook lid van de Nederlandsche Volksdienst. Voor de NSB heeft
Bouter contributie betaald tot en met het eerste halfjaar van
1945. Voor de Nederlandsche Volksdienst is dit vermoedeljk
iets eerder opgehouden, precies weet ik het niet.””
Neeltje van der Wouden, Wetering W 1:
“”Ik als lid van de NSB te Lekkerkerk kan u verklaren dat de
mij bekende W.G. Bouter te Lekkerkerk van voor den oorlog
in 1940 tot het einde der oorlog in 1945, lid is geweest van de
NSB te Lekkerkerk.”””
Dirk Zwijnenburg, 66 jaar, landbouwer, weduwnaar, Tiendweg
W 13:
“”W.G. Bouter, mijn overbuurman was een zeer fanatiek NSBer en stond ongunstig bekend op politiek gebied Het is mij
bekend dat hij lid van de NSB was en dit gebleven is tot het
einde der oorlog in 1945. Ik heb het altijd een misselijke vent
gevonden op politiek gebied. Steeds heb ik het gemeden om
met hem in aanraking te komen, omdat ik hem niet vertrouwde
vanwege de politiek. Dat hij verraad heeft gepleegd is mij niet
bekend, wel keek ik hem er op aan en achtte hem er wel toe in
staat.””
Bastiaan van Herk, 32 jaar, gehuwd, landbouwer, Tiendweg W
15.:
“”Omtrent mijn overbuurman W.G. Bouter, welke al lid van de
NSB was toen ik hier in 1940 kwam wonen en dit is gebleven
tot het einde der oorlog in 1945, kan ik u verklaren dat wij als
buur nooit geen last van hem hebben gehad. Hij was wel een
fanatiek NSB-er, ik heb hem er echter nooit op aangekeken dat
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hij verraad zou plegen. Wel heb ik Bouter met de arrestatie van
oud-burgemeester Roos hooren zeggen op 23 April 1944: “ zou
hij zijn verschooning wel meegenomen hebben?” Ik heb hem
toen ook over de Tiendweg zien loopen, hij was wel in zijn
schik en liep te lachen toen Roos weggehaald werd. Praatjes
heb ik echter nooit met hem gemaakt, als ik echter om iets
verlegen was, een of ander werktuig van zijn bedrijf, kon ik dit
altijd met plezier van hem gebruiken, dan was hij mij altijd ter
wille. Overigens was hij erg flauw.””
Berrevoets: de genoemde Kalkman kon nog niet worden
gehoord.
PV gezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend door Berrevoets
dd. 26 Januari 1946.
============================================
=============================
Nr.: 181 ( 14 )
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt : 26 Januari 1946.
Verhoor van:
Jacobus Gerrit de Jong
als getuige
__________________________________________________
_______________________
Personeel in dienst van de Bazaltmaatschappij.
============================================
=============================
Op 26 Januari 1946 hoorde Berrevoets, op verzoek van Mr. de
Ruwe van de P.O.D. Gouda:
Jacobus Gerrit de Jong, uitvoerder wegenbouw:
“”Ik ben vanaf 1940 tot 20 November 1943 werkzaam geweest
als uitvoerder voor de Bazaltmaatschappij te Zaandam, op het
vliegveld ‘ De Kooij’ te den Helder. Er werkten bij elkaar
regelmatig 400 à 500 personen. Onder mij stonden weer een
uitvoerder en voormannen, deze hielden toezicht op de
werkmenschen. Boven mij stond den Heer Hijmans uit
Zaandam, den Heer Hoorn uit Zaandam was de
procuratiehouder. Bij elkaar hebben er in die jaren dat ik daar
als uitvoerder werkzaam was ongeveer 2200 personen gewerkt.
Ik kan u natuurlijk niet verklaren hoe deze personen allemaal
genaamd zijn en zeker niet van het jaar 1941. Het is best
mogelijk dat er een zekere Piet Bakker uit Sint Maartensbrug,
gemeente Zijpe, in 1941 werkzaam is geweest. Ik kan mij dit
niet meer zoo precies herinneren. In Zaandam echter, bij de
Bazaltmaatschappij, moeten aanwezig zijn de looonlijsten en
een volledig adressenboek van de personen die aldaar gewerkt
hebben. Dit weet ik dan natuurlijk voor zoover ik daar gewerkt
heb, en wel tot 23 November 1943. Deze namen en adressen
nam ik persoonlijk altijd op voor de ziektewet. Wel kan ik u
verklaren dat wanneer er in 1941 een zekere Piet Bakker onder
mij gewerkt heeft, hij alleen grondwerk heeft verricht, zooals
zoden leggen en slootwerk.””
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PV verzonden naar P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 26 Januari 1946.
============================================
=============================
Nr.: 182 ( 15 )
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt : 26 Januari 1946.
Verhoor van:
Elizabeth Evers
als getuige tegen Oudenaarden
Martin Kohlen
idem
Herbert Wölk
idem
Johannes Cornelis Balfert
idem
Jacobus Jacob Hoogenboezem
idem
__________________________________________________
_______________________
Arrestatie Roos
Huiszoeking Roos
Verhoren van Roos
============================================
=============================
Elizabeth Evers, 24 Juni 1880 te Vlaardingen, echtgen. C.G.
Roos, Kerkweg 157:
“”In ben de echtgenoote van C.G. Roos, oud-burgemeester van
Lekkerkerk, welke op 23 April 1944 door de Duitschers is
gearresteerd en tot op heden nog niet uit zijn gevangenschap is
teruggekeerd. De laatste berichten die ik van hem vernomen
heb zijn, dat hij op 2 Februari 1945 vanuit Oraniënburg op
transport is gesteld naar Bergen Belsen, vandaar ontbreekt
ieder spoor. Op 5 Mei 1944 kwam Oudenaarden, welke werkte
voor de Sicherheitsdienst te Gouda, bij mij aan de woning.
Oudenaarden wenschte de bibliotheek van mijn man te zien.
Deze heb ik hem gewezen, toen hij daar was vroeg hij aan mij:
“ heeft u ook het boek ‘ Europa in de branding’, van Gunther,
uitgegeven in 1935 of 1936?” Ik antwoordde hierop van ‘ja’;
dit boek heb ik hem toen gegeven. Dit boek nam hij in beslag
met de woorden : “ dat is een verboden boek “. Verder nam hij
in beslag een gedenkboek van Prinses Juliana toen deze 30 jaar
werd. Dit was uitgegeven in 1939 en twee boeken van Emil
Ludding en enkele liberale bladen, vermoedelijk de laatsten die
uitgekomen zijn. Hierop is hij weggegaan en omstreeks half
twee van dien zelfden middag kwam hij terug, hij scheen toen
bij J.J. Hoogenboezem geweest te zijn, een bekend NSB-er van
Lekkerkerk. Vermoedelijk hebben ze daar, hij had nog twee
mij onbekende personen bij zich, waarvan er later één
doodgeschoten is, wel bepraat dat ze niet genoeg in beslag
hadden genomen. Toen ze dan terug kwamen hebben ze de
auto en de schrijfmachine van mijn man in beslag genomen.
De schrijfmachine is later terug gebracht, mede omdat dit geen
eigendom van mijn man was, hij had hem ook in bruikleen.
Met een stokje heeft hij toen gemeten hoeveel bezine er in de
tank van de auto zat. Oudenaarden was er niet bij toen mijn
man gearresteerd werd op 23 April 1944. Dit waren allemaal
vreemden.””
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Martin Kohlen, Duitscher, rechercheur, momenteel in de
strafgevangenis aan de Bergstraat te R’dam:
“”Van den Heer Renner, Hoofd van de Sicherheitsdienst te
Gouda heb ik wel eens werk gehad. Burgemeester Roos van
Lekkerkerk heb ik wel gehoord. De namen den Oudsten en
Ligthart Schenk kan ik mij niet meer herinneren. Van een
vrouw uit Utrecht, van het Groene Kruis, heb ik wel eens post
voor den heer Roos ontvangen. Dit stuurde ik dan aan hem
door, dit was een dame van een jaar of veertig. Ik weet wel dat
hij verboden boeken en kranten had. Ook zou hij boeken
uitgeleend hebben. Ik heb de post, boeken en kranten van den
Heer Renner uit Gouda ontvangen. Van Kampen van de
Waffen SS, Reumer en Bahlo werkten ook met hem. Renner en
Reumer zijn dood. Balfert, ook van de Waffen SS, was daar
ook. Ik weet niet of Balfert iets van de zaak van Roos af weet.
Ik herinner mij ook nog iets van een auto van den Heer Roos,
deze reed zonder vergunning op benzine. Ik heb burgemeester
Roos nooit geslagen, dat zijn mijn manieren niet. In 1938 ben
ik bij de partij gekomen, tot het begin van den oorlog. Het ging
bij de SD zoo, wij kregen de rapporten uit de plaats waar
vandaan ze gearresteerd waren, over hetgeen de menschen
gehoord moesten worden. Wölk was mijn chef, deze stuurde de
stukken door met een begeleidend rapport. De afschriften van
deze rapporten zijn allemaal verbrand, deze zijn moedwillig in
brand gestoken in September 1944. Het was mij bekend dat
den heer Roos in het kamp te Vught terecht is gekomen,
daarheen stuurde ik de brieven die de dame uit Utrecht bij mij
bracht. Ik weet niet wie Roos aangeklaagd heeft, ik werkte
voor Rotterdam en indien er stukken kwamen uit Gouda
behandelde ik die ook. Ik vermoed wel dat deze menschen in
Gouda aangebracht zijn.””
Herbert Wölk, Duitscher, geb. 21 Juni 1905 te Neu Graboven,
Leiter der Aussendienststelle der Sicherheitspolizei te
Rotterdam, thans in de strafgevangenis te R’dam:
“” Persoonlijk heb ik nooit geen verhooren afgenomen, van de
zaak Roos uit Lekkerkerk kan ik me absoluut niets meer
herinneren.””
Johannes Cornelis Balfert geb. 8 Februari 1916 te
Moordrecht, laatstelijk in dienst bij de Waffen SS, thans in de
strafgevangenis te R’dam.

“”Ik ben pas eind September 1944 bij de SD te Gouda
gekomen, na mij is pas de door u genoemde Bahlo in Gouda
gekomen, zoodat ik, en vermoedelijk ook Bahlo, u niets
omtrent de door de Duitschers gehouden razzia op 23 April
1944 te Lekkerkerk kan verklaren.””
OPM. Berrevoets: genoemde Bahlo verklaarde eerst in
October 1944 in dienst van de SD te Gouda gekomen te zijn.
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Jacobus Jacob Hoogenboezem, gen. 27 December 1898,
bierhandelaar te Lekkerkerk,
“”Het is wel mogelijk dat op 5 Mei 1944 de mij bekende
Oudenaarden uit Gouda bij mij geweest is. Hij kwam wel eens
een enkele keer bij mij, als hij eens in de buurt was. Ik ken hem
omdat hij een oude Lekkerkerker is. Ik heb met hem nooit over
de zaak oud-burgemeester Roos gepraat. Hij heeft hieromtrent
bij mij ook nooit geen inlichtingen ingewonnen en ook niet
over andere zaken. Ik heb ook nooit geen enkele tip
doorgegeven naar de SD, zoomin te Gouda als te Rotterdam.””
Berrevoets: Oud-burgemeester Roos was een zeer gezien
persoon in de gemeente Lekkerkerk, was lid van gedeputeerde
Staten en voorzitter van het Groene Kruis te Utrecht, vandaar
de briefwisseling met de dame uit Utrecht, die oudburgemeester Roos verschillende malen om inlichtingen
vroeg.Tenslotte: Oudenaarden hield zich bij de arrestatie van
Roos bezig met het controleeren van persoonsbewijzen.

PV gezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend door Berrevoets
dd. 26 Januari 1946.
============================================
=============================
Nr.: 183 ( 16 )
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt : 28 Januari 1946.
Verhoor van:
Maarten Bak
als verdachte.
__________________________________________________
_______________________
SS frontarbeider.
============================================
=============================
Op 22 Januari 1946 hoorde Berrevoets in Duindorp:
Maarten Bak, geb. 8 September 1918, ongehuwd, Voorstraat
118, schippersknecht:
“” Ik noemde in mijn verklaring van 25 Augustus 1945 een
zekere Ligthart, dit is niet Ligthart, gewoond hebbende te
Lekkerkerk in de Emmastraat, hij is kort na de oorlog in 1940
naar Duitschland vertrokken en bij mijn weten daarvandaan
nog niet teruggekeerd.Ik kan u geen enkele naam noemen van
personen waar ik samen mee als SS frontarbeider gewerkt heb.
Bij mijn compagnie waren het allemaal, tenminste de meesten :
Franschen, Belgen en Russchen, er was een enkele Hollander,
daar was ik niet bij gelegerd, ik weet dan ook absoluut niet
hoe die personen genaamd waren. Wel van voornamen, maar
hun achternaam en adres weet ik niet. Het bloedgroepteken van
de SS heb ik niet en ook nooit gehad.( ik, verbalisant heb
verdachte hierop onderzocht of op één zijner bovenarmen het
bloedgroepteeken was aangebracht, doch zonder resultaat). In
Italië ben ik terecht gekomen door mijn repatrieering vanuit
Duitschland. Door de Amerikanen ben ik daar heen gebracht,
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de Russen hadden ons uitgeleverd aan de Amerikanen. Vanuit
Italië ben ik verder gerepatrieerd, via Zwitscherland, Frankrijk,
België naar Nederland. Ik heb in de genoemde landen nooit
voor Duitschland gewerkt. Wapens mocht ik niet dragen,
niemand van mijn compagnie, omdat wij allemaal arrestanten
waren en onder strenge controle van de Grüne Polizei stonden.
Een Duitsch groen uniform heb ik wel gedragen, zonder
initialen of uitmonstering. Ik heb dit uniform in Hamburg
gekregen, het was winter en ik was zonder kleeding. Wij waren
n.l. vanuit Oldenburg op transport gesteld naar Hamburg.
Vanuit Hamburg ben ik op transport gesteld naar Oostenrijk,
van werken kwam ook daar niets meer, al spoedig werd ik door
de Russen bevrijd. Als frontarbeider heb ik alleen wat
chauffeursdiensten verricht, vervoeren van levensmiddelen en
militairen. Het bewijs wat u mij toont, waarop ik geteekend
heb dat ik niet van joodschen bloede ben, is van mij en dit heb
ik ook geteekend. Wanneer dit geweest is weet ik niet, dit had
betrekking op de NSB, het moet na 1940 geweest zijn vermoed
ik, dit geef ik toe. Bedankt als lid van de NSB heb ik nooit,
maar heb mij dan ook nooit met de rotsooi bemoeid omdat ik
steeds in Duitschland was. Contributie heb ik ook nooit
betaald, behalve dan toen Ligthart nog in Lekkerkerk
woonde.Toen steunde ik de NSB nog wel. Gecollecteerd of
gecolporteerd heb ik nooit voor Nationaal Socialistische
doeleinden. Ik heb nooit geweten dat mijn vader P.D. Bak lid
van de NSB is geweest. Ik ben twee keer thuis geweest in de
vijf oorlogsjaren en dan was het hooguit een week achter
elkaar. Andere broers of zusters van mij zijn ook nooit lid van
de NSB geweest. Bij de WA, de Landwacht of Hulppolitie ben
ik nooit geweest. Ik ben steeds in Duitschland werkzaam
geweest als chauffeur op een bierbrouwerij te Bremen. Lid van
nevenorganisaties ben ik ook nooit geweest. Rijksduitschers
heb ik niet in de familie en ook nooit gehad.””
Berrevoets: De genoemde P. Ligthart is nog steeds niet terug
uit Duitschland, ook is niet bekend waar hij verblijft.
PV gezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend Berrevoets dd.
28 Januari 1946.
============================================
=============================
Nr.: 184 ( 17 )
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt : 2 Februari 1946.
Verhoor van:
Marie Hoogenboezem
als verdachte
Marinus Boesberg
als getuige
Cornelis Kalkman
als getuige
Cornelis Willem Molenaar
idem
Jacobus van Riemsdijk idem
Teunis Berger
idem
Lammert van Herk
idem
__________________________________________________
_______________________
Lidmaatschap van de NSB
Groepsleider NSB
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Groepsvertegenwoordiger Opvoedersgilde
Lid van de Nederlandsche Volksdienst
Abonnementen op Volk en Vaderland, Nationale Dagblad, De
Zwarte Soldaat, Storm SS,
============================================
=============================
Op 29 Januari 1946 hoorde Berrevoets in Duindorp:
Marie Hoogenboezem, Hoofd eener Lagere School, Tiendweg
W 20:
“”Op 24 Juli 141 ben ik lid geworden van de NSB te
Lekkerkerk en ben dit gebleven tot het einde der oorlog in
1945. Ik ben lid geworden van de NSB door de slechte
tijdsomstandigheid die er over het algemeen voor ons volk
heerschte. Toen den oorlog tusschen Duitschland en Rusland
begon, heb ik eieren voor mijn geld gekozen en dacht mij in te
zetten bij de West Europeesche landen, de oorlogstoestand
dwong dit een een andere kant uit. Ik ben dan ook pro Duitsch
geweest, dit echter in zooverre, dat Duitschland de groote muur
zou zijn tegen het Oosten en dit zou blijven, voor het behoud
van onze Westersche cultuur. Die tijd dat ik lid van de NSB
geweest ben heb ik steeds contributie betaald, deze bedroeg
vijftig cent per maand. Op 22-9-’41 ben ik
Groepsvertegenwoordiger Sociale Zaken geworden van de
NSB, dit beteekende niets en ik heb als zoodanig dan ook niets
gedaan. Op 10-2-’42 ben ik Waarnemend Groepsleider
geworden van de NSB en op 1 Augustus 1942 Groepsleider.
Op 1 October 1942 kreeg ik bericht dat ik
Groepsvormingsleider geworden was, als zoodanig heb ik ook
niets gedaan omdat ik geen materiaal toegezonden kreeg. Op
17 November 1943 ben ik Groepsvertegenwoordiger van de
Opvoedersgilde geworden, van die Opvoedersgilde was ik toen
al lid, wanneer ik dit geworden was weet ik niet meer, ik heb
daarvoor steeds contributie betaald, deze bedroeg f. 5.-- per
jaar. Ik ben in 1942 lid geworden van de vereeniging voor
Heemkunde, later kreeg dit de naam Heem en Volkskundige
werkgemeenschap West Nederland. Hiervan ben ik 1 jaar lid
geweest, dit heeft niet lang bestaan, de contributie bedroeg f.
1.-- per jaar. De werkerskaart welke u mij toont is ook van mij.
Als Groepsleider der NSB ben ik wel eens een week in
Lunteren geweest in een NSB kamp, dit was een cursus voor
functionarissen der NSB tot Weer Afdeeling (WA) toe te
treden. Was ik hier op tegen, omdat het niet mijn bedoeling
was om gewapend dienst te doen, omdat ik in September 1942
veertig jaar oud werd, ben ik hiertoe toch toegetreden, omdat ik
op veertig jarige leeftijd toch automatisch te oud voor de WA
zou zijn. Wapens heb ik in die tijd niet gedragen, wel een
unifiorm van de WA. Dit heb ik toen in September 1942, toen
ik weer van de WA af was, ingeleverd. De leden welke niet bij
de WA waren ingedeeld, waren lid, of beter gezegd, ingedeeld
bij de politieke organisatie, ook dezen hadden een uniform.
Hierbij ben ik ingedeeld nadat ik bij de WA ben geweest. In
het jaar 1944 ben ik buurtschapshoofd van de Nederlandsche
Volksdienst geworden, eerst was dit de burgemeester van
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Lekkerkerk geweest in het begin na de oorlog van 1940, toen
de heer van Kranenburg, en daarna ik. Ik was wel voor die tijd
lid hiervan , dit ben ik in 1943 geworden en was eerst
organisator. Toen ik buurtschapshoofd werd in 1944 is er niet
meer voor de Volksdienst of de Winterhulp gecollecteerd, ook
zijn er geen uitkeeringen meer geweest in Lekkerkerk. Ik ben
op 25 April 1945 door den Beauftragte der Reichscommissaris
aangesteld als waarnemend burgemeester. Toen in Februari
1945 den heer Breed, eveneens NSB-er, burgemeester werd te
Lekkerkerk werd ik wethouder, en toen deze dan wegging in
April 1945 werd ik waarnemend burgemeester. Dit ben ik
gebleven tot de capitulatie op 5 Mei 1945. Uitkeering als
zoodanig heb ik nooit gehad, ik deed dit alleen in het belang
van de gemeente, omdat er niemand anders was. De
hooofdzaak was voor de gemeente in die hongerperiode voor
voedsel te zorgen. Wat er in de gemeente opgeslagen was ,
zooals suiker en brood(meel) heb ik persoonlijk onder de
bevolking gedistribueerd, ook om het uit handen van de
Duitschers te houden, die toen steeds op roof uit waren. Ik
deed dit dus niet voor mij zelf, maar voor de gemeente.
Wanneer de centrale keuken niet werkte, wat ook gebeurde,
zorgde ik dat de boeren melk leverden, zoodat de menschen
dan wat melk konden halen aan de uitdeelpost. Ook heb ik nog
gezorgd dat er aardappelen uit het Land van Altena naar de
gemeente Lekkerkerk gekomen zijn. De brochures welke u mij
toont zijn ook van mij afkomstig, deze hebben betrekking op
de WA, dit waren dingen welke ik in de pauzes van de
besprekingen besprak met de andere WA-menschen.. Die
rapporten over hetgeen ik behandeld had moest ik dan weer
doorgeven. Ik heb in Juli 1942 een cursus gevolgd voor
hulppolitie met nog andere personen uit Lekkerkerk. Voordat
ik en de anderen als zoodanig dienst zouden gaan doen, kreeg
ik bericht dat ik in mijn branche als hoofdonderwijzer geen
dienst als hulppolitie behoefde te doen. Dit had absoluut niets
met de Landwacht of de Hulp-landwacht uit te staan, doch
alleen voor assistentie bij de gewone politie indien dit noodig
was. Met mij hebben de volgende Lekkerkerkers deze cursus
gevolgd: J.J. Hoogenboezem, later hulplandwachter, C.
Hoogenboezem, later landwachter en Landstorm Nederland,
beiden broers van mij, J. Verveer, welke ook bij de WA
geweest is, deze heeft ook geen dienst als hulppolitie gedaan
en A. Borsje, deze heeft wel dienst als zoodanig gedaan,
alsmede mijn beide broers. Borsje is ook bij de WA geweest en
is later hulplandwachter geworden. Ik heb regelmatig
gecolporteerd met Nationaal Socialistische couranten. Ook heb
ik gecollecteerd voor de Winterhulp. Ik ben geabonneerd
geweest op Volk en Vaderland en het laatste jaar ook op het
Nationale Dagblad. Ook was ik geabonneerd op de Zwarte
Soldaat en Storm SS. Giften voor frontzorg heb ik bij mijn
weten nooit gestort. Ik ben op 31 Juli 1929 gehuwd met Maria
Paulina Versluis, geboren te Ammerstol op 27 September
1901. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren.
Rijksduitschers heb ik niet in mijn familie en ook niet gehad.
Ik bezit een radiotoestel, of dit in beslag genomen is weet ik
niet. De woning welke ik bewoon heb ik in huur, de inboedel is
wel mijn eigendom. Ik heb bij elkaar ongeveer zevenhonderd
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gulden op de spaarbank staan. Verdere bezittingen heb ik niet.
Mijn vrouw was lid van de NSVO, niet van de NSB.
Bijeenkomsten van de NSVO heeft ze nooit bijgewoond. De
brief welke u mij toont, gezonden aan de Fachbewerber te
Gouda, is door mij geschreven en geteekend, de andere
brieven die u mij toont zijn ook door mij geschreven.””
Marinus Boesberg, geb. 27 Mei 1916, tuinder, Opperduit 56,
thans in Duindorp:
“”Ik weet dat de mij bekende Marie Hoogenboezem van
Lekkerkerk vanaf 1941 ongeveer Groepleider der NSB
Lekkerkerk is geweest en dit is gebleven tot de capitulatie in
1945. In 1944 is hij buurtschapshoofd van de Nederlandsche
Volksdienst geworden, in 1942 is hij korte tijd bij de WA
geweest en heeft in die tijd, wanneer weet ik niet meer, een
cursus voor hulppolitie gevolgd. Hij heeft als zoodanig geen
dienst verricht. Deze politie betrof alleen het verrichten van
hulpdiensten naast de gewone politie en had niets met de
Landwacht uit te staan. “”
Cornelis Kalkman, geb. 1 Juli 1898, sigarenfabrikant,
Kerkweg 125, thans in Duindorp:
“”Ik als gewezen lid van de NSB te Lekkerkerk kan u
verklaren dat de mij bekende M. Hoogenboezem van
Lekkerkerk, vermoedelijk Augustus 1941 Groepsleider van de
NSB te Lekkerkerk is geworden. Hij is dit tot de Duitsche
capitulatie in 1945 gebleven. Ook is hij in het laatst der
Duitsche bezetting nog buurtschapshoofd van de
Nederlandsche Volksdienst geweest. Of hij bij de WA of de
hulppolitie is geweest weet ik niet.””
Cornelis Willem Molenaar, 42 jaar, gehuwd, waarnemend
gemeenteontvanger, Emmastraat 14:
“”Als waarnemend gemeenteontvanger der gemeente
Lekkerkerk kan ik u verklaren dat aan Marie Hoogenboezem,
wonende te Lekkerkerk, geen salaris is uitgekeerd als
wethouder of waarnemend burgemeester der gemeente
Lekkerkerk, in het tijdvak van Februari 1945 tot 5 Mei 1945.
Hem is gewoon zijn salaris als Hoofdonderwijzer uitbetaald. “”
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hiervandaan was gegaan, is Hoogenboezem waarnemend
burgemeester geworden en is dit gebleven tot de Duitsche
capitulatie op 5 Mei 1945. Die tijd dat Hoogenboezem hier als
Wethouder en burgemeester geweest is heb ik nooit geen last
van hem ondervonden. Hij heeft de tijd dat hij hier was dan
ook zijn uiterste best voor de voedselvoorziening gedaan. Dit is
ook het eenige geweest, verder deed hij geen goed en geen
kwaad. Hij zat heele dagen op de burgemeesterskamer en wat
hij daar deed weet ik niet, want er was die tijd zeer weinig te
doen. Ik heb zeer weinig contact met hem gehad omdat ik mij
niet met hem wilde bemoeien. Hij was ook niet fanatiek en
sprak niet over politiek.””

Teunis Berger, 52 jaar, veehouder, Tiendweg W 18:
“” Omtrent mijn buurman M Hoogenboezem, welke een mij
onbekende functie bij de NSB bekleedde en NSB-er gebleven
is tot het einde der oorlog in 1945, kan ik u verklaren dat hij
voor mij altijd een prettige buurman is geweest. Hij was een op
en top idealist en meerdere malen heb ik politieke gesprekken
met hem gevoerd, ik kon gerust met de feiten komen en zeggen
wat ik wilde zonder dat hier voor mij maar ooit eenig gevaar
aan verbonden is geweest. Ook was ik nooit bang dat hij mij
verraden zou. Hem was bekend dat mijn beide zoons bij mij
thuis ondergedoken waren. Hij was juist zoo dat hij zeide,
jullie moeten je leege avonden vullen met studie en hij wilde
die gratis geven. Ik was ervan overtuigd, dat wanneer dit
gebeurd zou zijn er absoluut geen politiek bij ter sprake zou
zijn gekomen.. Hij liet een ieder vrij, gaf mij en mijn zoons
ook wel lectuur. Mijn zoons echter nooit geen politieke lectuur,
mij wel, maar dit vond ik zelf ook wel interessant om hun zijde
eens te bekijken en later ging ik hierover met hem debatteeren.
Deze waren dikwijls erg zwaar en diepgaand.
Hoogenboezem is ook zeer goed ontwikkeld, gezien zijn
ontwikkeling heb ik het dan ook altijd zonde gevonden dat hij
tot die partij was toegetreden. Ik heb nooit iets voor hem
verborgen. In het laatst der Duitsche bezetting is hij nog
waarnemend burgemeester geweest. Hoogenboezem was er
ook nooit voor dat de NSB de overmacht moest krijgen met de
wapens, volgens hem moesten de tegenstanders met woorden
van hun politiek overtuigd worden. De toestand zoo de
Duitschers die brachten was hij het ook niet mee eens. Nooit
hebben wij eenige ruzie gehad over de politieke debatten.””

Jacobus van Riemsdijk, 54 jaar, secretaris der gemeente
Lekkerkerk:
Lammert van Herk, 61 jaar, tuinder, Tiendweg W 35:
“”De mij bekende M. Hoogenboezem van Lekkerkerk, welke
hoofdonderwijzer was in deze gemeente en lid van de NSB,
was in Februari 1945, vermoedelijk den vijftiende van die
maand, wethouder van de gemeente geworden. De NSB-er
Breed, niet afkomstig uit deze gemeente, was toen
burgemeester. Van Es, een ingezetene van deze gemeente,
welke loco burgemeester was, heeft op 5 Februari 1945 zijn
ontslag gevraagd als zoodanig. Op 21 April, toen Breed

“” Omtrent mijn overbuurman, M. Hoogenboezem, welke lid
van de NSB was tijdens de Duitsche bezetting, kan ik u
verklaren dat ik nooit geen last van den man ondervonden heb.
Ik kwam ook nooit met den man in aanraking, dit moet gezegd
worden. Hij heeft zich echter nooit onsympathiek gedragen,
groette indien ik hem tegenkwam. Ik heb nooit expres gemeden
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om met hem in contact te komen. Voor verraad heb ik hem
nooit aangekeken.

PV gezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend door Berrevoets
dd. 2 Februari 1946.
============================================
=============================
Nr.: 185 ( 18 )
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt : 3 Februari 1946.
Verhoor van:
Cornelis Kalkman
als verdachte
Marie Hoogenboezem
als getuige
Cornelis Alblas
idem
Jan Cornelis Kamhoot
idem
__________________________________________________
_______________________
Lidmaatschap NSB
Lidmaatschap Nederlandsche Volksdienst
Abonnement Volk en Vaderland
Colportage Volk en Vaderland
============================================
=============================
Op 29 Januari 1946 hoorde Berrevoets in Duindorp:
Cornelis Kalkman, geb. 1 Juli 1898, sigarenmaker, Kerkweg
125:
“” Ik ben in 1935 lid geworden van de NSB te Lekkerkerk. Dit
ben ik gebleven tot 23 Februari 1944. Ik ben lid geworden door
de slechte tijdsomstandigheden die er in mijn bedrijf als
sigarenmaker heerschten. Ik ben politiek niet zo goed
onderlegd. Die tijd dat ik lid geweest ben heb ik steeds
contributie betaald voor de NSB, deze bedroeg f. 0.40 per
maand. Ik heb uit eigen beweging als lid bedankt in 1944
omdat ik de politieke richting van de NSB mij anders had
voorgesteld. Ik heb daarover geproken met den Groepsleider,
den Heer M. Hoogenboezem. Deze raadde mij ook aan als lid
van de NSB te bedanken, dit is toen ook gebeurd. Bij de WA
ben ik nooit geweest. Ik 1942 ben ik nog een tijdje, hoe lang
weet ik niet meer, vermoedelijk een maand of drie,
groepsadministrateur geweest en verzorgde toen de
administratie die voor de NSB verzorgd moest worden. Daarna
heb ik geen functie in de NSB gehad. In Augustus 1943 ben ik
blokhoofd van de Nederlandsche Volksdienst geworden, dit
hield in dat ik de collectebussen van de Winterhulp op het
gemeentehuis te Lekkerkerk af haalde en daar weer terug
bezorgde wanneer de collecte gehouden was. De collectanten
hadden dan met de bussen geloopen. Ik zelf gaf regelmatig per
collecte f. 0.25 voor de Winterhulp. Persoonlijk heb ik voor de
Winterhulp gecollecteerd, meerdere malen. Dat ik lid van
Economisch Front ben geweest kan ik mij niet herinneren,
contributie daarvoor heb ik nooit betaald. Wel herinner ik mij
dat ik in het jaar 1943 een keer met W.G. Bouter van
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Lekkerkerk, welke aan het collecteeren was voor de
Winterhulp, op een keer tegen kwam. Ik zou even met hem
mee gaan naar huis, hij moest toen nog bij oud-burgemeester
Roos zijn, met de collectebus. Hij vroeg mij of ik even met
hem meeliep. Roos deed persoonlijk de deur open, omdat het
donker was, vroeg hij met wie hij de eer had. Wij hebben ons
toen afzonderlijk bekend gemaakt. Bouter vroeg toen om een
gift voor de Winterhulp, ik had geen bus bij mij, want het was
mijn wijk niet; Roos gaf niets. Ik kan mij niet herinneren dat er
iets besproken is. Bouter heeft mij niet verteld dat hij dien dag
al een keer eerder bij Roos geweest was en heeft ook niet
gezegd dat Roos die middag de deur voor hem had dicht
gesmeten. Er is geen enkel onhebbelijk woord gesproken. Ook
heeft geen van ons beiden de voet tusschen de deur gezet. Door
een van ons beiden is er ook niet aan Roos gevraagd of hij over
veertien dagen met de Winterhulpbus wilde loopen. Ik heb
altijd op goeie voet gestaan met Roos. Ik kwam bij zijn familie
in Ouderkerk a.d.IJssel, waaraan ik siagaren leverde, ook nog
tijdens de Duitsche bezetting. Roos van Lekkerkerk ontmoette
ik daar wel eens. Ik heb indertijd uit principieele redenen
geweigerd om tot de WA toe te treden, ook al was ik al veertig
jaar en was boven de leeftijd. Ik heb tegen niemand gezegd dat
ik weigerde. Met Volk en Vaderland heb ik meerdere malen
langs de deur geloopen en stak die bij die en gene in de
brievenbus, Ik ben op Volk en Vaderland geabonneerd geweest
tot ik bedankte als lid van de NSB. Op andere Nationaal
Socialistische couranten ben ik niet geabonneerd geweest. Een
radiotoestel bezit ik nog, tenminste deze is bij mijn arrestatie in
beslag genomen en staat op het gemeentehuis te Lekkerkerk. Ik
had dit toestel ingeleverd toen ik bedankte als lid van de NSB,
voordien mocht ik het houden, na korte tijd kreeg ik dit toestel
weer terug van het gemeentehuis, vemoedelijk omdat de
andere toestellen welke ingeleverd waren al door de Duitschers
weggehaald waren. Rijksduitschers heb ik niet in de familie en
ook nooit gehad. Ik ben op 22 December 1919 getrouwd met
Marina den Oudsten, geboren 6 Maart 1900 te Lekkerkerk. Uit
dit huwelijk zijn vier kinderen geboren, 2 meisjes en twee
jongens, allen nog in leven. Deze zijn nooit geen lid geweest
van één of andere politieke organisatie. Ik bezit een eigen
woning met werkplaats, zonder hypotheek, de inventaris en
inboedel is ook mijn eigendom. Ik bezit een spaarbankboekje
met ongeveer f. 2000.-- ( twee duizend gulden) Verdere
bezittingen heb ik niet. Vergaderingen van de NSB heb ik
meerdere malen bezocht. Het stuk welke u mij toont, dat ik
niet van Joodschen bloede ben, heb ik indertijd geteekend.””
Marie Hoogenboezem, Hoofd eener Lagere School:
“” Het is mij als Groepsleider der NSB bekend dat C. Kalkman
, eveneens wonende te Lekkerkerk al lid van de NSB was vóór
den oorlog in 1940. Bij de WA is hij nooit geweest. In 1944,
het was in het voorjaar, heeft hij als lid van de NSB bedankt,
dit is wel op aanraden van mij gebeurd. Ik had niets aan hem
als lid, het was meer het type van een profiteur en had het
alleen maar op de voordeelen voorzien. Kalkman heeft ook
gecollecteerd en gecolporteerd voor de Beweging en de
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Winterhulp. In 1943 is hij blokhoofd van de Winterhulp
geworden.””
Cornelis Alblas, 54 jaar, caféhouder, Kerkweg 117:
“” De NSB-er C. Kalkman, welke een paar huizen van mij
vandaan woont, heb ik steeds gekend als een persoon die altijd
erg voor de NSB op kwam. Ik weet dat hij op een keer, het
was naar ik meen in 1941, naar een vergadering van de NSB
ging, gekleed in een zwart overhemd, ons voorbij liep, wij
keken naar hem, hierop kwam hij terug en zeide zoo hatelijk
mogelijk “ heb ik wat van jullie aan?” Ook stond er steeds een
bord voor reclame doeleinden der NSB voor in zijn tuin. Vóór
hem op straat schilderde hij “ Duitschland wint”. Zijn buren
hebben er toen het woord “ nooit” achter geschilderd. Het
laatste jaar was hij helemaal van de partij afgezakt en praatte er
nooit meer over. Hij is indertijd ook nog administrateur voor
de NSB geweest, wanneer weet ik niet. Ook liep hij voor de
Winterhulp en met Volk en Vaderland, van de Volksdienst is
hij nog blokhoofd geweest, naar ik meen in 1943. Mijns
inziens is hij wel uit armoede NSB-er geworden, maar is er in
het begin van den oorlog behoorlijk voor uit gekomen, hij was
toen zeer fanatiek. Last hebben wij hier in de buurt overigens
nooit van hem ondervonden. Hij was zeer eigenwijs, van
verraad is mij niets bekend.””
Jan Cornelis Kamhoot, 64 jaar, sigarenfabrikant, Kerkweg
113:
“” Ik heb den NSB-er C. Kalkman altijd gekend als een
persoon die in de eerste jaren van den oorlog, na 1940, zeer
fanatiek was. Het laatste anderhalf jaar wilde hij niets meer van
de partij weten. De tijd dat hij lid was was het een flinke
strijder voor de partij. Mijns inziens is hij lid geworden van de
NSB door de slechte economische toestand die er in ons bedrijf
als sigarenmakers heerschte, en hij is er vanaf gegaan op het
moment dat hij zag dat voor Duitschland den oorlog verloren
was. Er stond indertijd ook een bord voor reclamedoeleinden
der NSB in zijn tuin. Hij liep hier een keer langs met zijn zwart
hemd aan. Wij stonden met een paar man buiten, één van ons
zeide toen: ” er is zeker weer iets aan de hand in de NSB”. Dit
hoorde hij blijkbaar en kwam terug en zeide: “ Heb ik soms
wat van je aan, of iets wat je niet zint?” Hierop liep hij weer
door.””

Berrevoets: Roos, genoemd , kon niet worden gehoord. Deze is
na zijn arrestatie op 23 April 1944 niet teruggekeerd.
Overigens is Roos door de NSB altijd gehaat geweest, gezien
zijn houding daartegen.
PV gezonden naar P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 2 Februari 1946.
============================================
=============================
Nr.: 186 ( 19 )
Verbalisant: W.J. Berrevoets

Opgemaakt : 3 Februari 1946.
Verhoor van:
Johannes Boesberg
Marinus Boesberg
Marie Hoogenboezem
Boudewijn Breedveld
Teuna van Erk

132

als verdachte
als getuige
idem
idem
idem

__________________________________________________
_______________________
Lidmaatschap NSB
Vrijwillig werken in Duitschland
============================================
=============================
Op 30 Januari 1946 hoorde Berrevoets in Duindorp:
Johannes Boesberg, geb. 1 Februari 1918 te Lekkerkerk,
tuinder,Opperduit 56:
“”In 1941 ben ik lid geworden van de NSB te Lekkerkerk. Ik
ben dit gebleven tot het einde der oorlog in 1945. Ik heb tot 26
Februari 1941, toen ik vrijwillig in Duitschland ging werken
persoonlijk mijn contributie voor de NSB betaald, deze
bedroeg f.0.50 per maand. Bedankt als lid van de NSB heb ik
nooit, wel heb ik één keer, toen ik pas in Duitschland was,
geschreven naar het Hoofdkwartier van de NSB in Utrecht, dat
ik bedankte als lid van de NSB. Hierop heb ik nooit antwoord
gekregen en ben dan ook , voozoover ik weet gewoon lid
gebleven. Persoonlijk heb ik toen geen contributie meer
betaald, dit zal mijn moeder wel hebben gedaan. Het speldje
van de NSB heb ik in den beginne wel gedragen, ik ben het al
spoedig verloren en heb toen geen nieuw meer gehad. Ik ben
lid geworden van de NSB omdat ik de meening was toegedaan
dat deze partij voor mij als tuindersknecht een betere sociale
toestand zou brengen. De verdiensten waren altijd weinig in
Holland. Ik ben van Februari 1941 tot Maart 1945 in
Duitschland werkzaam geweest als tuinder, bij een
Hollandsche baas. Daar verdiende ik ongeveer 27 gulden per
week, daar ging dan een gulden of dertien af voor de kost,
wasschen enz. In Holland verdiende ik maar een gulden of
zeven en was dan nog bij mijn moeder in de kost. Ander werk
heb ik in Duitschland nooit verricht, ik ben er één maal toe
gedwongen om in een ijzerfabriek te gaan werken, dit heb ik
geweigerd. Het was de eerste winter dat ik daar was, het was
toen in ons bedrijf, zooals gewoonlijk in den winter, erg slap
met het werk. Ik was in het plaatsje Pulheim bij Cornelis
Vollebrecht, deze woonde daar nu nog. Adriaan Woning was
er het eerste jaar, dit was een zwager van Vollebrecht. Waar
deze gebleven is weet ik niet. In September of October 1944
werd ik gedwongen om schuilputten te gaan graven, ook dit
heb ik geweigerd, mijn baas hield zich ziek en zoodoende kon
ik niet gemist worden. Ik ben een keer of zes met verlof
geweest, ongeveer een week per keer achter elkaar. Ik heb
nooit aangevraagd om in Oost-Europa te gaan werken, wie dit
wel gedaan kan hebben weet ik niet. Mijn broer is wel in
Rusland bij de NOC geweest. Lid van de WA of andere

Verhoren inzake bijzondere rechtspleging door wachtmeester W.J. Berrevoets, mei 1945 – maart 1946 (nrs. 1-199)

nevenorganisaties van de NSB ben ik nooit geweest, wapens
heb ik nooit gedragen. Gecolporteerd of gecollecteerd heb ik
nooit. Een radiotoestel heb ik ook nooit gehad. Ik ben
ongehuwd en was nog bij mijn moeder in, ik was en ben nog
kostwinner voor haar. Een vader heb ik niet meer.
Rijksduitschers heb ik niet in mijn familie en ook nooit gehad.
Ik den beginne toen ik in Duitschland was heb ik niet vijandig
tegenover de Duitschers gestaan, later wel, ik kwam nooit met
de Duitschers in aanraking omdat ik tuinder was. Ik ben op 5
Maart 1945 door de Amerikanen bevrijd en ben toen
langzamerhand naar Nederland gerepatrieerd. Ik bezit een
spaarbankboekje met f. 70.-- of f.100.--, ik weet het niet
precies. Aan de grens heb ik 500 Mark en f. 39.-- afgegeven.
Het bewijs hiervoor ben ik kwijt. Ik bezit verder nog een huis,
staande in Opperduit, Lekkerkerk. Dit heb ik in 1938 of 1939
gekocht voor ongeveer f. 2700.--. Verdere bezittingen heb ik
niet. In Oost-Europa ben ik nooit geweest en gevochten met de
Duitschers heb ik nooit.””
Marinus Boesberg, geb. 27 Mei 1916 te Lekkerkerk,
rijwielhersteller, gehuwd, Opperduit 56, thans in Duindorp:
“”Ik kan u verklaren dat het mij bekend is dat mijn broer Johan
Boesberg in 1941 vrijwillig naar Duitschland is gegaan en daar
tot het einde der oorlog in 1945 werkzaam is geweest als
tuindersknecht. Hij was daar bij een particuliere Hollandsche
baas. Bij de NOC is hij nooit geweest, hij zat in de buurt van
Keulen.””
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maar ik kan wel zeggen: gedwongen om financieele redenen,
hij verdiende hier de laatste tijd zeven gulden per week. Ik had
nog twee kinderen en bij elkaar brachten deze ongeveer 13 à
14 gulden per week thuis.””
PV gezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend door Berrevoets
dd. 3 Februari 1946.
============================================
=============================
Nr.: 187 ( 20 )
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt : 4 Februari 1946.
Verhoor van:
Marinus Boesberg
als verdachte
Johannes Boesberg
als getuige
Marie Hoogenboezem
idem
Boudewijn Breedveld
idem
Teuna van Erk
idem
__________________________________________________
_______________________
Lidmaatschap van de NSB
Nederlandsche Oost Compagnie
Abonnementen Volk en Vaderland, Zwarte Soldaat, Nieuw
Nederland.
Lid Nederlandsch Arbeids Front
Colportage Volk en Vaderland
============================================
=============================
Op 29 Januari 1946 hoorde Berrevoets in Duindorp:

Marie Hoogenboezem, Hoofd eener Lagere School:
“”Als Groepsleider der NSB te Lekkerkerk kan ik u verklaren,
dat het mij bekend is dat Johan Boesberg in 1941 lid is
geworden van de NSB te Lekkerkerk. Ook is hij in 1941 als
tuinder in Duitschland gaan werken. Hij heeft nooit als lid van
de NSB bedankt, is tot het einde der oorlog in Duitschland
gebleven en tot dien tijd heeft zijn moeder de contributie voor
zijn lidmaatschap betaald. Bij de WA of andere
nevenorganisaties van de NSB is hij nooit geweest, is ook
nooit actief geweest voor de NSB.””
Boudewijn Breedveld, 55 jaar, slager, Opperduit 58:
“”Omtrent mijn buurjongen Johan Boesberg kan ik u verklaren
dat wij als buur nooit geen last van den jongen gehad hebben.
Hij is in 1941 naar Duitschland gegaan als tuinder, dit is
hoofdzakelijk gekomen door zijn slechte verdiensten. Was wel
lid van de NSB, maar was een werkzame, beste jongen.””
Teuna van Eerk, geb. 3 April 1893, weduwe, Opperduit 56.:
“” Ik heb voor mijn zoon Johan Boesberg tot het einde der
oorlog in 1945 contributie betaald voor zijn lidmaatschap van
de NSB, hij was dit vermoedelijk in 1941 geworden. Hoeveel
deze contributie bedroeg weet ik niet meer. Mijn zoon Johan is
in 1941 vrijwillig naar Duitschland gegaan als tuindersknecht,

Marinus Boesberg, geb. 27 Mei 1916, rijwielhersteller,
Opperduit 56:
“”Ik ben in 1935 lid geworden vn de NSB te Lekkerkerk en
ben dit gebleven tot het einde der oorlog in 1945. Al dien tijd
dat ik hiervan lid was heb ik contributie betaald, deze bedroeg
f. 0.50 tot f. 1.-- per maand, precies weet ik dat niet meer. Ik
ben lid geworden omdat ik in dien tijd als tuindersknecht, wat
ik toen was, zoo weinig verdiende en ik de meening toegedaan
was dat de NSB dit zou verbeteren. Functies in de NSB heb ik
nooit bekleed. Ik ben wel blokleider der politieke organisatie
van de NSB geweest, dit hield alleen in dat ik de contributie
ophaalde in mijn blok van de andere leden. Dit moet echter al
voor den oorlog in 1940 geweest zijn. Ik ben in 1942, toen de
verplichte WA ingevoerd werd, daarvan lid geworden, dit ben
ik gebleven tot ik in Mei 1943 naar de Nederlandsche Oost
Compagnie ging. Ik heb voor de WA alleen enkele
lichamenlijke oefeningen meegemaakt, ik heb maar één oog en
kwam niet in aanmerking om met wapens om te gaan. Deze
heb ik dan ook nooit gedragen, wel heb ik het uniform van de
WA gedragen en had de rang van Weerman. Van Juli 1942 tot
dat ik in Mei 1943 naar de NOC ging ben ik wijkhoofd
geweest van de Nederlandsche Volksdienst en Winterhulp
Nederland, dit was één. Dit ben ik geworden omdat er in mijn
buurt geen andere voor was. Ook ben ik in 1942 plaatselijk
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leider geworden van het Nederlandsche Arbeids Front.
Hiervoor was ook niemand anders te krijgen in Lekkerkerk. Ik
kon dit niet bol werken, omdat ik onvoldoende administratief
onderlegd was. Ik heb nog enkele sociale voormannen op de
verschillende bedrijven in Lekkerkerk aangesteld, verder heb
ik wat brieven beantwoord, Anders niet. De contributie voor de
Volksdienst bedroeg f. 1.-- per maand, voor het NAF werd het
van het loon afgehouden, hoeveel dit was weet ik niet meer.
Ook van het NAF ben ik plaatselijk leider gebleven tot ik in
Mei 1943 naar de NOC ging. Ook heb ik tot Mei 1943
regelmatig met Volk en Vaderland gecolporteerd en
gecollecteerd voor de Winterhulp. Het formulier waarop staat
dat ik niet van Joodschen bloede ben heb ik geteekend, dit had
betrekking op de NSB. Ook het formulier uitreiking zakboekje
is van mij. Ik was in die tijd dat ik geabonneerd was in
Lekkerkerk op Volk en Vaderland en het maandblad Nieuw
Nederland, ook op de Zwarte Soldaat, dit was bij het
lidmaatschap van de WA inbegrepen. Een radiotoestel heb ik
nooit gehad. Ik heb mij nooit kunnen vereenigen met de
houding der Duitschers. Rijksduitschers heb ik niet in de
familie en ook nooit gehad. In Maart 1943 heb ik mij vrijwillig
gemeld voor de Nederlandsche Oost Compagnie in den Haag,
dit heb ik gedaan omdat ik dan zelfstandig kon gaan werken en
meer verdiende dan in Holland. Ik ben op 24 Mei 1943
daarheen vertrokken en ben in Malpils terecht gekomen. Ik ben
daar steeds als tuinder werkzaam geweest. Op een boerderij
was ik ingekwartierd. Ik verdiende daar f. 42. -- per week. Op
28 September 1944 moest ik uit Malpils weg omdat de
Russchen op kwamen rukken, gevochten heb ik daar niet. Ik
ben toen in de buurt van Berlijn terecht gekomen en ben daar
als tuinder in verschillende plaatsen werkzaam geweest, het
was in Hannover en Neu Munster. In Februari 1944 ben ik,
toen ik thuis was met verlof, getrouwd met Annigje Bouter,
geboren te Lekkerkerk 14 September 1925. Deze was lid van
de NSB en de NSVO, zij is in Februari 1944 met mij
meegegaan naar Malpils naar de NOC, toen heb ik daar een
eigen kamer gekregen waarin mijn vrouw voor de huishouding
zorgde, verder heeft zij daar niets gedaan. In het laatst van
Maart 1945, toen ik nog in Neu Munster werkzaam was, heb ik
nog gewerkt in een munitiefabriek, daar was ik heen gestuurd
door het arbeidsbureau aldaar. In Mei 1945 met de Duitsche
capitulatie ben ik met mijn vrouw, welke ik daar weer ontmoet
had, langzamerhand naar Holland gerepatrieerd, waar ik op 8
Juni 1945 aankwam. Kinderen heb ik niet. Mijn broer Johan is
ook lid van de NSB geweest. Ik wist niet dat mijn moeder lid
van de NSVO was. Ik heb een bedrag op de spaarbank staan
van f. 1000.-- of f. 1500.--, precies weet ik dit niet. Verdere
bezittingen heb ik niet.””
Johannes Boesberg, geb. 1 Februari 1918, tuindersknecht,
Opperduit 56:
“”Ik als lid van de NSB te Lekkerkerk kan u verklaren dat het
mij bekend is dat mijn broer M. Boesberg al van voor den
oorlog in 1940 lid was van de NSB en dit is gebleven tot het
einde der oorlog in 1945. In 1942 is hij ook bij de WA
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gekomen totdat hij in Mei 1943 naar de NOC ging, vrijwillig.
Hij is tot dien tijd ook plaatselijk leider van het NAF geweest,
van wanneer weet ik niet. Hij was wijkhoofd van de
Nederlandsche Volksdienst, ook tot Mei 1943. Hij heeft ook
gecollecteerd en gecolporteerd voor de Beweging.””

Marie Hoogenboezem, Hoofd eener Lagere School:
“”Als Groepsleider der NSB in Lekkerkerk kan ik u verklaren
dat M. Boesberg te Lekkerkerk al lid van de NSB was toen ik
het werd in 1941. Hij is dit gebleven tot het einde der oorlog in
1945. Totdat hij in 1943 naar de NOC in Malpils ging als
tuinder, heeft hij persoonlijk zijn contributie betaald, daarna
deed zijn moeder het. Hij is in 1942 ook bij de WA gekomen
en heeft daarvan ook het uniform gedragen. Tot dat hij naar de
NOC ging is hij ook blokhoofd van de NVD geweest en
plaatselijk leider van het NAF. Hij heeft ook nog gecollecteerd
en gecolporteerd voor de Beweging.””
Boudewijn Breedveld, slager, Opperduit 58:
“”Omtrent mijn buurjongens J. en M. Boesberg kan ik u
verklaren ,dat ze nooit geen kwaad
gedaan hebben. Johan was helemaal een goeie jongen. Marien
was valscher en fanatieker. Van verraad is mij echter niets van
hem bekend. Hij was lid van de NSB en is bij de WA geweest,
heeft ook wel propaganda gemaakt, maar was een eerlijke en
werkzame jongen. In 1943 is hij naar Rusland gegaan naar de
Nederlandsche Oost Compagnie. Zijn moeder is mijns inziens
de opstoker geweest.””
Teuna van Erk, geb. 5 April 1893, weduwe. Opperduit 56:
“”Ik heb voor mijn zoon Marienus Boesberg tot het einde der
oorlog in 1945 contributie betaald voor zijn lidmaatschap van
de NSB. Welke bedrag dit was weet ik niet meer precies. Hij is
bij de WA geweest en is in 1943 naar de NOC in Malpils
gegaan. Dit is gewoon uit armoede geweest, hij had hier een
rijwielzaakje en verdiende 6 à 7 gulden per week. Ik ben
weduwvrouw en zat met drie kinderen thuis, deze verdienden
allen zeer weinig zoodat ik met 13 à 14 gulden in de week het
moest doen.””
PV gezonden naar P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 4 Februari 1946.
============================================
=============================
Nr.: 188 ( 21 )
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt : 4 Februari 1946.
Verhoor van:
Bertus Bouter
als verdachte
Dirk Zwaan
als getuige
Marie Hoogenboezem
idem
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Jacobus Jacob Hoogenboezem
idem
Adriana Cornelia van Lit
idem
__________________________________________________
_______________________
Lidmaatschap van de NSB
Lid van de Nederlandsche Volksdienst
Abonnementen op Volk en Vaderland en Nationale Dagblad
Colportage Volk en Vaderland
Hulplandwachter
============================================
=============================
Op 22 Januari 1946 hoorde Berrevoets in Duindorp:
Bertus Bouter, geb. te Stolwijk 18 Juli 1896, boomkweeker,
Schuwacht 186:
“”In 1936 ben ik lid geworden van de NSB en ik ben dit
gebleven tot het einde der oorlog in 1945. Contributie heb ik
als zoodanig dan ook steeds betaald, deze bedroeg vijftig cent
per maand. Ik ben lid geworden uit armoede, ik was de
meening toegedaan dat de toestand van mij als tuinder door de
NSB beter zou worden. Bij de WA ben ik nooit geweest. In het
voorjaar van 1944 heb ik theoretische lessen gehad omtrent het
politioneel onderricht te Krimpen a.d.IJssel voor de
Landwacht. Dit was omdat ik iets van de pollitiebevoegdheid
af zou weten wanneer ik later als hulplandwachter
ingeschakeld zou worden. In September 1944 ben ik met mijn
vrouw en kinderen uit Lekkerkerk gegaan teneinde voor het
opkomend oorlogsgevaar te evacueeren naar het Noorden van
het land. In Utrecht werden alle NSB-ers uit den trein gehaald,
ik ben vrijwillig meegegaan met de anderen en ben toen
vrijwillig ingedeeld bij de hulplandwacht, teneinde aan de
oproep van Mussert te voldoen. Van Utrecht ben ik naar
Wassenaar vertransporteerd, daar hebben ze ons aangekleed,
daarvandaan ben ik naar Delden gegaan in Overijsel, als
hulplandwachter. Ik was daar alleen als Lekkerkerker, bij mij
was daar de mij bekende Dirk Zwaan uit Gouda, eveneens
verblijvende in Duindorp, de anderen kende ik niet. Ik was
daar ingedeeld bij een onderdeel van de Landwacht genaamd
de Spoorwacht. Ik ben direct ingedeeld als bijkok in de keuken.
In den beginne heb ik een paar keer langs de spoorlijn
geloopen, gewapend met een Italiaansche karabijn. Omdat ik
nachtblind ben kreeg ik spoedig het baantje van bijkok. Ik ben
in Delden gebleven tot 1 April 1945. Toen ben ik
teruggetrokken naar Utrecht en daar heb ik mijn ontslagbewijs
als hulplandwachter gekregen. Wij konden wel in dienst
blijven als wij mee gingen vechten met de Duitschers. Dit heb
ik niet gedaan. Ik ben toen naar Lekkerkerk gegaan en ben na
de Duitsche capitulatie in Stolwijk bij mijn broer gearresteerd,
omdat ik daar van Zaterdag tot Maandag verbleef. Ook ben ik
lid van de Nederlandsche Volksdienst geweest, dit ben ik
geworden in 1942 en ben dit ook tot het einde der oorlog in
1945 gebleven. Van andere nevenorganisaties van de NSB ben
ik nooit geen lid geweeest. De contributie voor de NVD
bedroeg 1 gulden per maand. Gecollecteerd heb ik nooit, wel
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gecolporteerd met Volk en Vaderland. Ik was geabonneerd op
Volk en Vaderland en het Nationale Dagblad. Op 5 October
1921 ben ik getrouwd met Arina Slingerland, geboren 15
Februari 1898. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen geboren, één
kind heb ik aangenomen van mijn oudste dochter. Mijn vrouw
en twee oudste dochters waren ook lid van de NSB en NSVO.
Mijn zoontje Kees, oud 14 jaar, is op de Jeugdstorm geweest,
dit is niet op aandringen van mij gebeurd. Mijn dochter Annie
is bij de NOC in Malpils geweest, zij is gehuwd met Marinus
Boesberg, welke ook bij de NOC was en tevens lid van de
NSB. Bij mijn vrouw en dochters heb ik er ook niet op
aangedrongen dat ze lid werden van de NSB en de NSVO.
Mijn dochters hebben wel gecollecteerd voor de Winterhulp.
Mijn dochter Aagje heeft ook nog contributie opgehaald voor
de Nederlandsche Volksdienst, ik persoonlijk niet, wel
teekende ik deze kwitantie wel eens. Rijksduitschers heb ik
niet in de familie en ook nooit gehad. Pro Duitsch ben ik nooit
geweeest, wel was ik de Nationaal Socialistische gedachte
toegedaan. Een radiotoestel heb ik nooit gehad, ik had
distributie. Het huis en boomkweekerij met inboedel en
inventaris te Lekkerkerk is mijn eigendom, de tuin is 96 are en
81 centiare groot. Ik heb daarop een eerste hypotheek van f.
4000.-- en nog een obligatieschuld van f. 2900.--. Ik heb geen
spaarbankboekje, bij mijn arrestatie heb ik f. 400.-- afgegeven
in Stolwijk, verdere bezittingen heb ik niet. Vergaderingen van
de NSB heb ik meerdere malen bezocht. Het bewijs dat ik niet
van Joodschen bloede ben heb ik indertijd geteekend, dit had
betrekking op de NSB. De oorkonde welke u mij toont is ook
van mij.””
Dirk Zwaan, geb. 16 Januari 1897 te Alphen a.d.Rijn, gehuwd
en wonend te Zwammerdam, Straatweg 109, thans in
Duindorp:
“” Ik ben in Februari 1945 bij de hulplandwacht in Delden
gekomen en deed dienst bij de Spoorwacht. Bertus Bouter van
Lekkerkerk die daar ook was, is al die tijd dat ik daar geweest
ben tot April 1945 werkzaam geweest in de keuken als bijkok
en verzorgde de menage. Hij heeft die tijd dat ik daar was geen
dienst gedaan langs de spoordijk en ook niet op een andere
manier gewapend. Hij heeft mij ook gezegd dat hij voordat ik
daar kwam, dat hij toen ook steeds werkzaam geweest was in
de keuken. Van anderen hoorde ik dit ook. Ik heb hem nooit
gewapend gezien, had wel een groen uniform. Was toendertijd
ook lid van de NSB. Hij is bij de hulplandwacht geweest tot
April 1945.””
Marie Hoogenboezem:
“”Als Groepsleider der NSB te Lekkerkerk kan ik u verklaren
dat de mij bekende Bertus Bouter van Lekkerkerk, al lid van de
NSB was toen ik het werd in 1941. Hij is dit gebleven tot het
einde der oorlog in 1945, heeft ook steeds de contributie
daarvoor betaald. Was ook lid van de Nederlandsche
Volksdienst, is dit geworden in 1942 tot 1945. Hij is nooit bij
de WA geweest, vanaf September 1944 tot het einde der oorlog
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in dienst geweest als hulplandwachter. Voor de WA was hij te
oud. Ook heeft hij gecolporteerd met Volk en Vaderland.””
Jacobus Jacob Hoogenboezem, bierhandelaar, thans in de
strafgevangenis te Scheveningen:
“”Het is mij als lid van de NSB te Lekkerkerk bekend dat de
mij bekende Bertus Bouter al van voor de oorlog in 1940 lid
was van de NSB en dit is gebleven tot het einde der oorlog in
1945. Bij de WA is hij nooit geweeest, wel van 1942 tot 1945
lid van de Nederlandsche Volksdienst. Hij heeft ook een cursus
gevolgd als landwachter in politioneel onderricht te Krimpen
a.d.IJssel. Als hulplandwachter heet hij van September 1944 af
dienst gedaan te Delden.””
Adriana Cornelia van Lit, 54 jaar, Schuwacht 194:
“”Omtrent mijn buurman Bertus Bouter kan ik u verklaren, dat
ik nooit geen last van den
man gehad heb. Ik kan mijn niet indenken dat hij verraad
gepleegd zou hebben. Hij is tijdens de Duitsche bezetting
steeds lid geweest van de NSB en ik heb hem meerdere malen
in uniform daarvan gezien. Hij heeft ook wel gecolporteerd
met Volk en Vaderland. Ik heb nooit gezien dat hij collecteerde
voor de Winterhulp. Was wel fanatiek.””
PV verzonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 4 Februari 1946.
============================================
=============================
Nr.: 189 ( 22 )
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt : 4 Februari 1946.
Verhoor van:
Johannes de Jager
als verdachte
Marie Hoogenboezem
als getuige
Henri George Johan Willem Zeeman
idem
Meindert Beintema
idem
__________________________________________________
_______________________
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toestand voor mij als bakkersknecht zou brengen, ik verdiende
in dit vak n.l. zeer weinig, maar 3 gulden per week boven de
kost. Gecollecteerd of gecolporteerd heb ik nooit voor
Nationaal Socialistische doeleinden. Ik ben ongehuwd en ben
nog bij mijn ouders in. Het is mij bekend dat mijn zuster
Elizabeth sympahiseerend lid is geweest van de NSB tot 1942
of 1943, toen ze als zoodanig bedankt heeft. Mijn ouders waren
een heel andere gedachte toegedaan dan ik en zijn er altijd erg
op tegen geweest dat ik lid van de NSB was, zij waren er ook
erg op tegen toen ik in 1941 naar het NSKK ging als chauffeur.
Rijksduitschers heb ik niet in mijn familie en ook nooit gehad.
Andere familieleden heb ik niet welke lid van de NSB waren.
Ik heb nooit langer contributie voor de NSB betaald dat tot in
het begin van 1944, een ander heeft dit bij mijn weten ook
nooit gedaan. Het contributieboekje hetwelk u mij toont is wel
op mijn naam geschreven en het betreft de contributie over het
laatste deel van 1944 en het eerste half jaar van 1945, ik heb dit
absoluut niet betaald, wie het wel gedaan kan hebben weet ik
niet, mijn ouders in geen geval. Geabonneerd op Nationaal
Socialistische couranten ben ik nooit geweest. Bij mijn weten
heb ik geen eigendommen of bezittingen, of ik een
spaarbankboekje heb weet ik ook niet. Namen van personen
waarmee ik in dienst van het NSKK geweest ben kan ik u wel
noemen, ik heb er twee hier in het kamp gezien, te weten een
zekere Zeeman en een zekere Beintema. Het bewijs dat ik niet
van Joodschen bloede ben heb ik indertijd geteekend, dit betrof
de NSB. In 1941 en 1942 heb ik chauffeursdiensten in het
burger verricht voor het NSKK, daarna heb ik een uniform
gekregen en een karabijn. Ik heb nooit met dit wapen
geschoten en heb er geen schietoefeningen mee gehad. Wij
hadden dit wapen gekregen ter eigen verdediging. Het uniform
wat ik had was zoogenaamd fliegerblauw. In het
Nederlandsche leger was ik ingedeeld bij de cavalerie. In 1940
ben ik omdat ik bereden was geweest overgegaan naar de
Opbouwdienst, omdat ik daar paarden verzorgen moest. Ik
kon., toen ook niet, met ontslag, wel wanneer ik overging naar
één of andere Duitsche instantie. Dit heb ik toen gedaan en heb
mij vrijwillig bij het NSKK gemeld in den Haag. Daarbij ben
ik gebleven tot de Duitsche capitulatie in 1945.””
Marie Hoogenboezem:

Lidmaatschap van de NSB
NSKK-er
============================================
=============================
Op 22 Januari 1946 hoorde Berrevoets in Duindorp:
Johannes de Jager, geb. 13 December 1916, chauffeur bij de
Duitse weermacht, ongehuwd, Raadhuisplein 3:
“”Vanaf 1935 tot begin 1944 heb ik contributie betaald voor de
NSB, voor mijn lidmaatschap als zoodanig, daarna niet meer.
Bedankt als lid heb ik toen echter niet. Bij de WA ben ik nooit
geweest, lid van nevenorganisaties van de NSB ben ik nooit
geweest. Ik ben lid geworden van de NSB omdat ik de
meening was toegedaan dat deze partij een betere sociale

“”Het is mij als Groepsleider der NSB bekend dat Johan de
Jager, wonend te Lekkerkerk, al lid van de NSB was toen ik
het in 1941 werd. Hij is dit gebleven tot het einde der oorlog in
1945. Zijn contributie betaalde hij persoonlijk en het laatst
heeft hij dit gedaan in 1944. Zijn contributie over de rest van
1944 en het eerste halfjaar van 1945 heeft hij nooit betaald, dit
blijkt ook wel uit de kwitantie welke u mij toont en door mij
onderteekend is. Daar is zoowel de kwitantie als de
controlestrook, en bij betaling wordt de kwitantie afgegeven en
de controlestrook door mij gehouden. Bedankt als lid heeft hij
nooit. In 1941 is de Jager al vrijwillig naar het NSKK gegaan
en heeft verder voor de NSB in Lekkerkerk niets gedaan. Bij
de WA is hij nooit geweest en ook geen lid van andere
nevenorganisaties bij mijn weten.””
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Henri George Johan Willem Zeeman, geb. 7 Januari 1906 te
Amsterdam, gehuwd, winkelier, wonend ‘s Gravenhage,
Edisonstraat 130, thans in Duindorp:
“”Ik ben in 1943 en 1944 werkzaam geweest als chauffeur bij
het NSKK in Frankrijk, in mijn colonne was ook de mij
bekende Johan de Jager uit Lekkerkerk als chauffeur. Hij was
echter veel werkzaam in de werkplaats en haalde auto’s op die
stuk langs de weg stonden. Hij heeft er ook nog wel andere
chauffeursdiensten bij verricht. wat hij dan vervoerde weet ik
niet, in hoofdzaak vervoerden wij levensmiddelen. Het is wel
mogelijk dat hij munitie vervoerd heeft, ik weet dit echter niet.
Hij was naar ik meen ook lid van de NSB. ter eigen
verdediging hadden wij ook hij een karabijn, instructies
daarvoor hebben wij nooit gehad. De geest van het NSKK was
niet van dien aard dat wij ingezet konden worden om te
vechten aan het front. Ik heb de Jager meegemaakt in het
plaatsje Achy bij Bouves, daar zijn wij uit elkaar gegaan.””
Meindert Beintema, geboren te Franeker 18 October 1920,
ongehuwd, chauffer-monteur, wonend Zuiderparklaan 155 te ‘s
Gravenhage., thans in Duindorp:
“”Van 1943 tot begin Juni 1944 toen ik werkzaam was bij het
NSKK op het bureau als schrijver in Frankrijk in het plaatsje
Achy, was bij mijn kolonne ook ingedeeld de mij bekende
Johan de Jager uit Lekkerkerk, als chauffeur bij het NSKK. Hij
reed op de vliegvelden;wanneer deze gebombardeerd waren
reed hij de bomtrechters met zand en grond dicht. Het is ook
wel mogelijk dat hij munitie en voor de bunkerbouw gereden
heeft, dit weet ik echter niet. Hij was bewapend met een
geweer, dit moest voor het geval er iets gebeurde tijdens de
ritten, de mensen konden hier echter zelf niet mee omgaan,
voorzoover ik weet waren ze er nooit mee afgericht. Ingezet
om te vechten zijn ze ook nooit. De Jager was naar ik meen lid
van de NSB. In Juni 1944 zijn we uit elkaar gegaan, wat hij
verder gedaan heeft weet ik niet.””
Cornelis van der Werke, 51 jaar, koek- en banketbakker,
Kerkweg 138:
“”Johan de Jager van Lekkerkerk is bij mij werkzaam geweest
voor den oorlog in 1940 als bakkersknecht. Ook is hij nog als
reiziger werkzaam geweest bij mij. Hij was dom en erg lui,
voor de rest heb ik nooit last van den jongen gehad. Ik kon
hem door zijn luiheid ook geen groot loon uitbetalen.
Voorzoover ik weet had hij toen geen politieke richting, ik wist
tenminste niet dat hij lid van de NSB was. Toe hij in 1940 uit
de militaire dienst kwam is hij al spoedig weggegaan uit
Lekkerkerk, waarheen weet ik niet, ik heb hem toen nooit meer
gezien.””
Berrevoets: er zijn geen verdere buren gehoord, die wonen niet
direct naast hem, bovendien vertrok hij al spoedig naar het
NSKK.
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PV verzonden naar P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 4 Februari 1946.
============================================
=============================
Nr.: 190 ( 23 )
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt : 6 Februari 1946.
Verhoor van:
Cornelia Hoogenboezem
als verdachte
Willemina van Dijk
als getuige
Lidmaatschap van de NSB
Lidmaatschap van de NSVO
Functies in de NSB
============================================
=============================
Op 5 Februari 1946 hoorde Berrevoets in de Benthienkazerne
te Dordrecht:
Cornelia Hoogenboezem, geb. 13 October 1920 te Lekkerkerk,
coupeuse, Burg. Roosstr. 8:
“”Toen ik in 1941 lid werd van de NSB en de NSVO te
Lekkerkerk, ben ik tegelijkertijd Groepsadministratice van de
NSVO geworden. Dit ben ik gebleven tot September 1944 toen
ik naar Duitschland evacueerde. De contributie van de leden
der NSVO kwam bij mij binnen en ik zorgde er voor dat dit
geld naar Gouda verzonden werd naar een zekere mevrouw
Schoonderwoerd. Verder behandelde ik wat brieven die aan
mij gezonden werden, dit betrof echter alleen geldelijke
kwesties. Anders heb ik in die functie niets verricht, een andere
functie heb ik nooit bekleed bij de NSVO. In 1942 ben ik
blokhoofd geworden van de Nederlandsche Volksdienst te
Lekkerkerk. Dit ben ik ook gebleven tot September 1944 toen
ik naar Duitschland ging. Dit hield in dat ik regelmatig,
wanneer er gecollecteerd werd voor de Winterhulp, de bus van
het gemeentehuis ging halen, er in mijn blok mee collecteerde
en de bus weer terug bracht op het gemeentehuis. Lid van de
Volksdienst ben ik nooit geweest. Wanneer ik met die bus liep
stopte ik er zelf niets in, dit deed mijn vader, ik vond het
voldoende dat ik met de bus liep””
Willemina van Dijk, Burg. Roosstraat 8:
“” Mijn dochter Cornelia Hoogenboezem is in 1941, toen ze
lid werd van de NSVO te Lekkerkerk, direct al
Groepsadministratice geworden daarvan. Ze is dit gebleven tot
September 1944 toen ze naar Duitschland evacueerde. Ze
verzond het geld wat binnen kwam van de contributie naar
Gouda, verder behandelde ze een enkele brief welke ze kreeg
betreffende de contributie. In 1942 is ze blokhoofd van de
Nederlandsche Volksdienst geworden en ook dit is gebleven
tot September 1944. Ze haalde de bus voor Winterhulp op het
gemeentehuis, collecteerde en bracht de bus weer naar het
gemeentehuis. Andere functies heeft ze niet bekleed.
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PV gezonden naar P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 6 Februari 1946.
============================================
=============================
Nr.: 191 ( 24 )
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt : 6 Februari 1946.
Verhoor van:
Cornelis Kalkman
als aangever (klager)
Gerard Antoon Goosen als verdachte
__________________________________________________
_______________________
Diefstal bij een vordering van een auto.
============================================
=============================
Op 29 Januari 1946 hoorde Berrevoets in Duindorp het NSBlid:
Cornelis Kalkman, geb. 1 Juli 1898, sigarenfabrikant,
Kerkweg 125:
“”In Februari 1945 is bij mij door een Duitscher en enkele
NSKK-lieden , van naam mij onbekend, vermoedelijk
afkomstig uit Gouda, mijn personenauto merk Chevrolet,
bouwjaar 1935, in beslaggenomen. Bij die NSKK-lieden was
een klein persoon, die een dynamo, welke op mijn werkbank
lag, heeft meegenomen. Deze dynamo had ik op reserve liggen
en was afkomstig van een auto. De Duitscher die er bij was
keek er niet naar om en wilde deze dynamo kennelijk laten
liggen. Mijn auto werd zoogenaamd gevorderd, maar over die
dynamo werd niet gesproken. Ik heb de Duitscher nog de mij
onbekende NSKK-lieden toestemming gegeven om mijn auto
en mijn dynamo, welke mij in eigendom toebehooren, mede te
nemen. Ik heb er nooit iets van terug gezien, nog uitbetaald
gekregen bij mijn weten. Deze kleine persoon heb ik hier pas
in het kamp zien loopen, ik heb toen direct zijn bloknummer
opgenomen omdat ik hem van naam niet ken. Zijn
bloknummer is als volgt: 1050 A. Ik verzoek u hiernaar een
onderzoek te willen instellen.
Gerard Antoon Goosen, geb. 9 Juli 1926 te Leiden, chauffeur-monteur, wonende te ‘s Gravenhage, Wolmaranstraat 71, thans
in kamp te Scheveningen:
“” Ik ben werkzaam geweest bij de Weermachtskommandantur
te Gouda, als chauffeur, ook in het voorjaar van 1945. Mijn
werk bestond daar uitsluitend uit het schoonmaken van auto’s
voor de Feldgendarmerie . Ik ben één keer meegeweest met
een stel NSKK-ers en een Duitscher uit Gouda om een auto op
te halen bij C. Kalkman aan de Kerkweg te Lekkerkerk. Deze
auto werd door de Duitscher gevorderd. Meerdere keeren ben
ik niet in Lekkerkerk geweest bij het vorderen van auto’s. Ik
heb die keer echter geen dynamo van de werkbank uit de
garage waar die auto stond mee genomen. Ik kan mij zelfs niets
van een dynamo herinneren. De jongens van het NSKK, ze
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waren gelegerd in Gouda, van naam mij onbekend, zeiden mij
op een keer, wij gaan naar Lekkerkerk. Die Duitscher, ook van
naam mij onbekend, heeft een brief met namen van personen
en adressen uit Lekkerkerk, die een auto of een motorrijwiel
weggestopt hebben. Van wie deze brief afkomstig was weet ik
niet. Ik weet ook niet of er wel eens kolen bij garage Nobel in
beslag genomen zijn en ook niet of deze brief van Nobel
afkomstig en onderteekend was. Ik heb hem niet gezien. Ik
ging alleen eens mee als dit mocht, voor de rest zat ik in de
werkplaats. Ik weet absoluut de namen van personen niet die
bij de vordering waren, ik kwam zeer weinig met hun in
aanraking, ze sliepen ook apart en niet bij mij.””
PV verzonden aan P.O.D. Gouda, en ´één exemplaar naar
P.O.D. ‘s Gravenhage en één exemplaar in dossier F.P. Nobelgaragehouder. Nobel wordt er van verdacht bedoelde brief met
namen en adressen te hebben geschreven aan de
Ortskommandant te Gouda. Blijft liggen in afwachting van
nader bewijsmateriaal.
Ondertekend dd. 6 Februari 1946 door Berrevoets.
============================================
=============================
Nr.: 192 ( 25 )
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt : 12 Februari 1946.
Verhoor van:
Maria de Wildt als getuige tegen Geertruida van der Graaf
Thomas Arie de Wildt
idem
Gijsbertus de Wildt
idem
Cornelis van der Graaf
idem pro Geertruida van der` Graaf
__________________________________________________
_______________________
Nader verhoor van getuige n.a.v. intrekking verklaring in PV
176.
============================================
=============================
Op 12 Februari hoorde Berrevoets, op telefonisch verzoek van
de reserve kapitein Mr. W.H. Spenger, gemachtigde voor in
bewaringstelling, Maria de Wildt. Zij legde op 15 Januari een
verklaring af m.b.t. verdachte Geertruida van der Graaf, maar
trok die verklaring schriftelijk in t.o. de raadsman van G. v.d.
Graaf.
Maria de Wildt, 21 jaar, ongehuwd, Opperduit 320:
“”Op 15 Januari 1946 heb ik een getuigenverklaring tegen u
afgelegd inzake de gedragingen van mijn buurmeisje
G.v.d.Graaf tijdens de Duitsche bezetting, inzake haar
lidmaatschap NSB en NSVO. Op 11 Februari 1946 omstreeks
17.00 uur kwam mijn buurman C. v.d.Graaf, een broer van
G.v.d.Graaf, bij mij aan huis. Genoemde C.v.d.Graaf zeide mij
het volgende in het bijzijn van nog andere familieleden van
mij: ” Ik ben bij de advocaat van Geertrui in Gouda geweest,
deze vertelde mij dat in verband met de door jouw afgelegde
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verklaring, welke zeer bezwarend was, zij, mijn zuster
Geertruida nu de strop wel kon krijgen en dat hij met andere
familieleden de kans liepen nu ook weggehaald te worden”.
Verder zeide hij tegen mij, dat ik voor de door mij afgelegde
verklaring nooit een eed kon afleggen, ik zou ondermeer
verklaard hebben dat Geertrui verraad gepleegd zou hebben. Ik
antwoordde hierop dat ik dit nooit tegenover u verklaard had,
maar gezegd had dat ik haar daartoe in staat achtte. Verder
zeide hij dat ik voor het afleggen van deze valsche verklaring
ook de kans liep om vast gezet te worden. Ik kon er wel van af
maar dan moest ik direct een stuk teekenen dat deze door mij
afgelegde verklaring niet op waarheid berustte, anders zou het
er voor mij raar uit zien. Hij heeft mij met dat al zoo bang
gemaakt dat ik uiteindelijk een stuk geschreven heb waarop
stond dat de door mij aan u afgelegde verklaring niet op
waarheid berustte, deze verklaring heeft mijn vader met zijn
handteekening bekrachtigd. Van der Graaf zei dat Geertrui,
indien ik deze verklaring niet afgelegd had, de volgende week
thuis had kunnen zijn en dat er nu nog wel een paar maanden
overheen zouden kunnen gaan. Berrevoets, zoo zeide hij, had
niet aan mij om de gegevens moeten vragen maar aan mijn
vader, ik had veel te veel gezegd. Van der Graaf heeft de door
mij en door mijn vader geteekende verklaring meegenomen. Ik
was de meening toegedaan dat u iets in mijn verklaring
veranderd had, zoo u het nu echter voorleest blijf ik er bij,
daar staat niets te veel en te weinig in. ( Berrevoets had de
eerder afgelegde verklaring voorgelezen).””
Thomas Arie de Wildt, 32 jaar, landarbeider, Opperduit 320:
“”Ik kan u verklaren dat ik met de door u voorgelezen
verklaring, inzake de gedragingen van mijn buurmeisje
G.v.d.Graaf tijdens de Duitsche bezetting, afgelegd door mijn
zuster Marie, volkomen eens ben. Ze heeft absoluut niets te
veel gezegd. Zoo van der Graaf, de broer van Geertruida, het
hier gisterenavond kwam vertellen zag het er heel anders uit.
Deze vertelde dat Marie een valsche verklaring had afgelegd,
zij zou nooit een eed hebben kunnen afleggen over hetgeen ze
tegenover u verklaard had. Ze zou zelfs de kans beloopen
weggehaald te worden wanneer deze verklaring doorgang
vond. Ze kon haar verklaring nu nog intrekken en wanneer ze
dit niet deed kon zijn zus Geeretrui de strop wel krijgen en hij
met zijn verdere familie zouden ook weer weggehaald worden.
Ten einde raad heeft Marie een stuk geteekend, waarop stond
dat ze haar verklaring introk, mijn vader moest deze
verklaring met zijn handteekening bekrachtigen ‘om secuur te
zijn’, zoo zeide hij. Dit is toen gebeurd en van der Graaf heeft
deze verklaring meegenomen.””
Gijsbert de Wildt, 64 jaar, landarbeider, Opperduit 320:
“”Ik ben het volkomen eens met de verklaring afgelegd door
mijn dochter Marie inzake de gedragingen van mijn buurmeisje
Geertruida van der Graaf, zooals u die nu voorleest. De broer
van G. v.d.Graaf, genaamd C.v.dGraaf, kwam hier
gisterenavond en maakte Marie erg bang. Hij zeide daarbij dat
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Geertrui nu de strop zou krijgen en dat hij met andere
familieleden weggehaald zou worden. Voor Marie zag het er
ook niet mooi uit, zij zou ook weggehaald worden, want ze kon
nooit een eed afleggen op hetgeen zij verklaard had. Ten einde
raad heeft Marie een stuk geteekend waarop stond dat ze haar
verklaringen tegen u afgelegd introk. Deze verklaring moest ik,
om secuur te zijn zoo zeide hij, met mijn handteekening
bekrachtigen. Dit heb ik dan ook gedaan en v.d.Graaf heeft dit
bewijs meegenomen.””
Cornelis van der Graaf, geboren 7 December 1906 te
Lekkerkerk, gehuwd, veehouder, Opperduit 326:
“” Op Zaterdag 9 Februari 1946 werd ik bij de advocaat van
mijn zuster, welke gevangen wordt gehouden om politieke
redenen, en genaamd Geertruida van der Graaf, te Gouda
ontboden. Ik ben naar deze advocaat toegegaan en deze had
een afschrift van de processtukken tegen mijn zuster genomen.
De advocaat, welke genaamd is Smit, las mij het stuk voor
omdat ik persoonlijk niet in staat ben moeilijk leesbaar schrift
te lezen. In de getuigeverklaring tegen mijn zuster van Maria
de Wildt stond dat mijn zuster Geertruida van der Graaf een
stiekemerd was zo zei zelf niet in staat was om verraad te
plegen, zou het wel aan een ander door durven geven, die er
dan verder werk van maakte. Ik heb niet bij de Wildt gezegd,
dat Marie verklaard had, dat mijn zuster Geertruida verraad
gepleegd had, wel zooals ik al eerder zeide, dat ze er toe in
staat geacht werd. Ik heb haar gewezen op één punt uit haar
verklaring en wel deze, dat er nog steeds NSB vrouwen op
bezoek komen, ik heb haar toen de namen van deze vrouwen
gevraagd te noemen, ze kon er echter maar één noemen en wel
het dochtertje van een NSB-er genaamd Corry Hoogenboezem.
Ik kreeg ook nog een veeg uit de pan volgens den advocaat, hij
zeide mij, verder staat er in die verklaring, Geertruida is een
fanatiek NSB-er evenals haar broer en beide zusters. Dan stond
er verder dat mijn familie bij het overlijden van Marie de Wildt
haar broer in Indië geen enkel teeken van medeleven betoond
hebben, toen dit bericht door kwam, terwijl mijn zusters de
familie de Wildt toen wel gecondoleerd hebben. Verder heb ik
gezegd dat Geertrui voor die verklaring wel drie jaar kon
krijgen en indien deze verklaring er niet was geweest zij
misschien al thuis geweest zou zijn, ook zeide ik dat Geertrui
daar een strop aan had, doch niet dat ze de strop zou krijgen.
Voor die verklaring zoo zeide ik Marie de Wildt, kan jij nooit
een eed afleggen, wanneer je dit wil doen moet je dit zelf
weten, maar ik wijs je er op. Ook heb ik niet uitdrukkelijk
verklaart dat ik niet gekomen was om haar onder druk iets te
laten doen, maar dat het geheel vrijwillig moest gaan. Ze stelde
mij toen voor dat ik een stuk papier zou schrijven, waarop
stond dat ze haar verklaring introk, dan zou zij die teekenen. Ik
heb haar toen geholpen een kladje te maken, Marie de Wildt
heeft dit toen met inkt overgeschreven en geteekend. Deze
verklaring hield in, dat ze haar vrklaring tegen u afgelegd
omtrent mijn zuster Geertruida v.d.Graaf niet op............( deels
onleesbaar) haar vader laten lezen en of hij dit dan ook wilde
teekenen. Ik wilde daarmede laten uitkomen dat ik geen druk
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had uitgeoefend op zijn dochter. Ik heb niet tegen Marie
gezegd dat ze de kans beliep weggehaald te worden wanneer ze
een eed op haar verklaring zou afleggen. Deze woorden heeft
haar vader juist gebruikt. Wel heb ik gezegd dat ik het voor
mij, mijn vader en mijn zusters gevaarlijk vond de verklaring
van haar en dat ook wij nu de kans beliepen weggehaald te
worden. Ook heb ik gezegd dat haar verklaring de indruk
wekte dat ik hier niet hoorde, ik zeide ook , ik ben één keer
weggehaald en het zal bewezen zijn dat dit niet noodig was,
maar ik wensch toch niet dat dit een tweede keer gebeurd. De
vader van Marie zeide dat u niet naar Marie had moeten gaan
maar naar hem had moeten komen. Het door Marie en haar
vader geteekende stuk is bij de advocaat in Gouda terecht
gekomen.””

140

============================================
=============================
Op 11 Februari 1946 hoorde Berrevoets, op verzoek van Mr.
W.H. Sprenger, gemachtigde voor inbewaringstelling te
Gouda,

en uitrusting mij in Nowomokosk uitgereikt zijn, precies weet
ik het echter niet meer, het is ook al weer drie jaar geleden.
Eerst ben ik terecht gekomen in de 9e kompagnie, daarin zat
van alles door elkaar en wel Franschen, Belsen, Hollanders,
Russen, Denen en Polen. Toen had ik als Feldpostnummer
54066. Het Feldpostnummer 34424 is mij niet bekend, ik zie
wel dat dit nummer in mijn zakboekje staat, wat dit geweest
moet zijn weet ik niet. Toen ik pas in Berlijn was had ik geen
Feldpostnummer en van dien tijd moet het zijn, volgens de
datum. De post werd toen gewoon aan het lager verzonden
waarin wij gelegerd waren. Mijn zakboekje moet wel eerder
uitgeschreven zijn, want alles is er in bijgehouden, van het
begin af. Zooals ik reeds eerder verklaarde heb ik dit bij mijn
weten pas in Maart 1943 in Warschau gekregen, in ieder geval
absoluut niet in Berlijn, het was op de reis naar Rusland. Het
Feldpostnummer 48420 is mij ook niet bekend, vermoedelijk is
dit het nummer van de staf geweest, omdat dit op mijn “
Kriegserlaubschein” staat. Het 5e Regiment heeft altijd het
Feldpostnummer 54066 gehad. Ik ben in Lemberg in het
ziekenhuis opgenomen geweest omdat ik enkele zweeren aan
mijn hiel en handen had, hierdoor was ik toen niet in staat te
loopen. Schotwonden of iets dergelijks heb ik nooit gehad, dit
is geweest in Maart 1944, nog geen maand later ben ik met
verlof naar huis gegaan. Toen ik thuis was en mijn verlof om
was heb ik mij ziek gehouden, ik had toen echter inderdaad
griep. De Feldgendarmerie is toen op een Zaterdagavond,
welke datum weet ik niet meer, bij mij geweest. Ik was toen
echter niet thuis. Ze hadden gezegd dat ik s’ Maandagsmorgens
om negen uur bij de Feldgendarmerie in Gouda moest zijn. Dit
heb ik gedaan, daar gekomen werd mij gevraagd, hoe het
kwam dat ik mij niet in Nijmegen gemeld had op doorreis naar
Berlijn. Dit had ik n.l. moeten doen toen mijn verlof om was.
Ik heb toen gezegd dat ik ziek was, hierop moest ik mee naar
een ziekenhuis in Gouda, welk ziekenhuis weet ik niet, daar
moest ik voor een Duitsche dokter. Deze heeft mij wel een half
uur onderzocht, maar kon niets vinden zoo zeide hij. Ik kreeg
toen dan ook de boodschap mee dat ik een paar dagen later
naar Duitschland moest vertrekken. Dit heb ik niet gedaan,
maar ben in plaats hiervan ondergedoken. Thuis was ik onder
behandeling geweest van dokter Koumans te Lekkerkerk.

Johannes Pieter van der Wal, geb. 14 September 1918,
houtbewerker, ongehuwd, Opperduit 364:

Neeltje van der Wal, 41 jaar, gehuwd, Dorpsstraat 53 te
Krimpen a.d.Lek:

“”Op elf April 1944 ben ik thuis gekomen uit Jaworow en op 7
April 1944 was mijn vader overleden, deze is op 12 April 1944
begraven, zoodat ik deze begrafenis hebben kunnen
meemaken.. Mijn kleeding, gasmasker, geweer en andere
uitrustingsstukken heb ik pas ontvangen in Maart 1943, toen ik
op reis was van Berlijn naar Rusland. Dit kan nooit in Februari
1943 geweest zijn, ik zie wel dat er in mijn zakboekje staat dat
het in Februari 1943 uitgereikt is, dit is volgens mij
onmogelijk, ook mijn zakboekje heb ik pas in Maart gekregen,
als ik mij goed herinner was dit in Warschau. Wel ben ik
vanuit Deventer op 11 Februari 1943 in Berlijn gekomen. Ik
meen mij nu haast met zekerheid te herinneren dat de kleeding

“”Ik kan u verklaren dat het mij bekend is dat mijn broer J.P.
v.d.Wal in 1943 gevorderd is voor werk in Duitschland. Het
stond zoo met hem op, dat wanneer hij toch in Duitschland
moest gaan werken hij het liefst als chauffeur zou gaan, omdat
hij dit nu eenmaal graag doet. Ik wist niet precies waarbij hij
terecht gekomen was, hij was n.l. nog bij mijn ouders thuis en
ik kwam weinig met hem in aanraking, later hoorde ik dat hij
bij het NSKK terecht gekomen was. Ik heb toen regelmatig
met hem gecorrespondeerd. Hier op het dorp werd steeds
verteld dat hij vrijwillig daarheen gegaan was, wanneer je niet
vrijwillig teekent kom je daar nooit bij werd gezegd. Ik wist
dat hij gevorderd was, maar begon toch een beetje te twijfelen

Berrevoets: C.v.d.Graaf is inderdaad 1 of 2 dagen na de
bevrijding gearresteerd geweest. Toen vast stond dat hij geen
NSB-er was werd hij weer los gelaten.
PV verzonden aan Mr. W.H. Sprenger te Gouda, getekend dd.
12 Februari 1946.
============================================
=============================
Nr.: 193 ( 26 )
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt : 14 Februari 1946.
Verhoor van:
Johannes Pieter van der Wal
als verdachte
Neetje van der Wal
als getuige
Cornelis Kramer
idem
__________________________________________________
_______________________
Nader verhoor over
NSKK- werkzaamheden.
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toen ik dat zoo hoorde. Ik heb hem toen een briefje geschreven
en daarin gevraagd, wat hij nu eigenlijk gedaan had. Ik schreef
aan hem als het nu geweest is om meer te verdienen en
zoodoende je ouders te kunnen helpen, had je dit wel kunnen
zeggen, dan hadden wij als kinderen dit onder elkaar wel
kunnen doen, dan had je thuis kunen blijven. Ook schreef ik
hem dat ik de meening toegedaan was dat hij vrijwillig
geteekend had. Hierop kreeg ik deze brief van hem terug.(
Getuige overhandigde een brief van J.P.v.d.Wal, gedateerd 22
Augustus 1943. Wordt bij het PV gevoegd). Hieruit blijkt
volgens mij wel hoe hij er toen over dacht en dat hij niet
vrijwillig gegaan was. Op 10 April 1944 is hij met verlof naar
huis gekomen voor het eerst sinds hij weg was, dit kreeg hij
toen pas omdat mijn vader ernstig ziek was. Mijn vader was
op 7 April overleden en is op 12 April begraven. Hij is toen
niet meer teruggegaan, maar is ‘ ondergedoken’.( getuige
overhandigde nog enkele brieven, door haar broer vanuit
Rusland geschreven).””
Berrevoets: Verdachtes moeder beweerde geen enkele brief
van haar zoon uit Rusland bewaard te hebben.
Op 16 Februari 1946 hoorde Berrevoets in zijn woning te
Vlaardingen :
Cornelis Kramer, 29 jaar, chauffeur, wonend Valeriusstraat 9
te Vlaardingen:
“”In Februari 1943 ben ik tegelijk met J.P.v.d.Wal uit
Lekkerkerk in Deventer gekomen op een
chauffeursopleidingsschool. Er waren er nog meer daar, met
zijn allen waren wij gevorderd voor werk in Duitschland. Wij
zijn een dag of tien in Deventer gebleven. Wij zouden toen
naar Berlijn gaan naar het Reichsverkehrsministerium. In
Berlijn gekomen zijnde, zijn wij bij het Legioen Speer in het
Karlshof te Berlijn ingedeeld. Wij waren toe allemaal nog in
burgerkleeren gekleed. Van der Wal werd in Berlijn ingedeeld
bij de 9e kompanie en ik bij de achtste. Een enkele keer
ontmoette ik van er Wal nog wel. In Deventer hadden wij in de
tijd dat wij daar waren een opleiding genoten in het rijden met
auto’s met gasgeneratoren. Ik kreeg in Berlijn mijn uniform,
of van der Wal het ook al gekregen heeft weet ik niet. Vanuit
Berlijn werden wij op transport gesteld naar Rusland, iedere
dag moesten wij een eindje verder, wij hadden toen leege
auto’s bij ons. Vanuit Warschau gingen wij op de Dnjepr aan.
In Nowomokosk zijn wij, van der Wal en ik, weer in dezelfde
kompanie ingedeeld. Ik weet wel dat van der Waal een keer
zijn auto heeft laten bevriezen en zoodoende in geen vier
weken zijn dienst heeft kunnen doen daarmee. Wanneer wij
munitie moesten vervoeren , ook van der Wal, kwamen wij wel
met een leege auto terug, er werd echter nooit gevraagd waar
wij ermee gebleven waren. Zowel van der Wal als ik of welke
Hollander ook die niet vrijwillig was, smeten groote
hoeveelheden van deze munitie in greppels of putten. De
kompagniechef had wel een groote hekel aan van der Wal, wat
ook wel uit zijn verlof blijkt. Hij, van der Wal, is de laatste
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geweest die verlof kreeg en dan nog met groote moeite omdat
zijn vader ernstig ziek was, welke later overleden is. Dit kwam
hoofdzakelijk omdat hij steeds met zijn wagen stuk stond. Ik
heb mij wel eens afgevraagd, hoe durft hij het toch steeds weer
aan. De partisanen waren gek op Hollanders, ze kochten van
ons steeds munitie welke wij van de Duitschers achterover
drukten. Van der Wal is altijd een ijskouwe geweest en trok
zich nooit iets van de Duitschers aan, of hij nu een week of
langer stil stond, het kon hem niets schelen. Hij deed ook nooit
geen moeite om zoo vlug mogelijk aan het werk te komen. In
November 1943 ben ik gewond geraakt, juist toen ik met verlof
zou gaan kreeg ik een schot van een partisaan door mijn knie.
Deze hebben mij later gewoon behandeld en ik had bij hun
kunnen blijven, maar omdat ik met verlof zou gaan ben ik bij
hun weggegaan, ik ben toen in een ziekenhuis in Duitschland
terecht gekomen en heb daar negen maanden gelegen. Toen ik
beter was ging ik met verlof en ben toen in Gelderland
ondergedoken. Wat er dan ook na November 1943 gebeurd is
weet ik natuurlijk niet. Van der Wal heb ik echter die tijd dat ik
hem meegemaakt heb steeds gekend als een persoon die
zooveel mogelijk saboteerde. Een ieder van ons moest de eed
op den Führer in zakboekje geschreven . Dit gebeurde op het
bureau terwijl er niemand iets van af wist. Hij werd bijna nooit
afgelegd, en als het nog eens een enkele keer gebeurde stond je
met zoo’n 400 à 500 man op een terrein, waar den eed dan
zoogenaamd voorgelezen werd. Maar de personen die daar bij
waren werden hiertoe gedwongen, volgens mij kan men op die
manier nooit van een eed spreken. Er kan nooit nagegaan
worden wie nu wel en wie niet zijn vingers in de hoogte stak,
of wat er dan ook moest gebeuren. Of van der Wal de eed op
de Führer heeft afgelegd weet ik niet. Een contract voor het
NSKK is door ons nooit geteekend, wel voor het
Reichsverkehrsministerium. Van der Wal was evenals ik
gewapend en in uniform gekleed, onderricht in het geweer
hebben wij nooit gehad, wel waren wij ingedeeld bij het
NSKK, maar allemaal gedwongen. Ik heb na de oorlog
persoonlijk een politiek onderzoek aangevraagd, nadat het door
de P.O.D. onderzocht was, werd mij meegedeeld dat de
personen welke in mijn tijd naar Duitschland gegaan zijn,
allemaal gedwongen geweest zijn. Ik heb dan ook verder niets
geen narigheid ondervonden en mijn zaak was afgedaan, zoo
werd mij medegedeeld.
PV gezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend door Berrevoets
dd. 14 Februari 1946.
============================================
=============================
Nr.: 194 ( 27 )
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt : 14 Februari 1946.
Verhoor van:
Hugo Anthonie van der Graaf
als getuige tegen J.J.
Hoogenboezem
Leendert van der Waal
idem
Jacobus Jacob Hoogenboezem
als verdachte
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__________________________________________________
_______________________
Nader verhoor over
mogelijke informaties, gegeven aan de SD.
Op 28 November 1946 hoorde Berrevoets in Duindorp:
Hugo Antonie van der Graaf, geb. te Renswoude 17 mei 1927,
timmerman, Voorstraat 220:
“”Ik heb in het begin der Duitsche bezetting in 1940 een tijdje
gewerkt bij de bekende NSB-er J.J.Hoogenboezem,
bierbottelaar te Lekkerkerk. Aan het eind van 1943, begin 1944
kwam ik ook wel eens een enkele keer bij hem, wanneer ik
eens een boodschap had voor hem voor den timmerman C.
Neven te Lekkerkerk, waar ik toen werkzaam was.
Hoogenboezem heeft mij toen na lang praten overgehaald mij
vrijwillig te melden bij het NSKK. Dit heb ik toen ook gedaan,
ik was toen 16 jaar, ik moest toen wachten tot ik 17 was. Ik
kon in de Duitsche dienst veel meer verdienen, ik had daar
goed eten en drinken en kreeg bovendien een uniform. Een
formulier mij te melden kreeg ik van Hoogenboezem. Toen de
nieuwe politie Van der Waal in 1943 in Lekkerkerk kwam,
welke eveneens lid van de NSB was, zeide Hoogenboezem
tegen mij : “ dat is tenminste een goeie, ik hoop dat wij daar
wat aan hebben”. Hoogenboezem zeide verder tegen mij: “ ik
heb Van der Waal nu een paar adressen omtrent
zwarthandelaren gegeven, maar daar hebben wij ook al geen
donder aan, die kijkt ook nergens naar.” Het was eind 1943
toen ik een keer bij Hoogenboezem kwam en hij tegen mij zei,
wijzend op een paar brieven: “ daar liggen weer een paar
brieven voor de SD aan de Heemraadsingel te Rotterdam”. Hij
vertelde mij niet wat er in stond. Toen ik in de zomer van 1943
op een keer bij Hoogenboezem op de wagen zat om bier rond
te brengen, kwamen wij terug langs de woning van oud
Burgemeester Roos te Lekkerkerk. Hoogenboezem zeide toen
hij Roos zag loopen voor zijn woning : “ daar loopt hij met zijn
boevengezicht en zijn gevangenispakje aan.” Toen Roos op 23
April 1944 , bij een door de Duitschers gehouden razzia in de
gemeente Lekkerkerk gearresteerd was, zeide Hoogenboezem
daarna tegen mij :“ ziezoo die is opgeruimd, daar heb ik 3,5
jaar aan gewerkt”. Hij was zoo blij als ik weet niet wat dat
Roos weg was. “”
In een cel te Gouda hoorde Berrevoets:
Leendert van der Waal, geboren te Brielle 31 december 1884,
Opperwachtmeester der Marechaussee, Tiendweg W. 15a,
vanuit een cel in Gouda overgebracht naar Duindorp:
“”J.J. Hoogenboezem, één der bekende NSB-ers te
Lekkerkerk, dacht in mij , toen ik in 1943 als politieman in
Lekkerkerk geplaatst werd, als NSB-er, een persoon te vinden
die achter alle dingen welke hij beliefde zou aanloopen. Hij
heeft mij verschillende dingen omtrent zwarthandelaren
doorgegeven. Ik heb mij echter nooit iets van hem
aangetrokken, omdat ik van mijn andere collega’s al gehoord
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had dat hij als NSB-er zeer slecht bekend stond te Lekkerkerk.
Over personen uit Lekkerkerk die door de Duitschers
gearresteerd werden heeft hij nooit met mij gepraat, ook heeft
hij mij nooit gezegd dat hij brieven verzond aan de SD te
Gouda of Rotterdam.””
Jacobus Jacob Hoogenboezem, bierbottelaar, Burg. Roosstraat
8:
“” Ik heb er nooit geen druk op uitgeoefend dat de mij bekende
Hugo van der Graaf, welke wel eens bij mij kwam, zich
vrijwillig moest melden bij het NSKK. Ook heb ik nooit een
formulier gegeven, waarmee hij zich schriftelijk kon melden,
waar zou ik die vandaan moeten halen, ik heb die dingen nooit
gezien, nog minder in huis gehad. Zooals ik al eens eerder
verklaarde heb ik nooit ook maar één letter aan de SD
geschreven. Ik kan nooit tegen Hugo van der Graaf gezegd
hebben daar liggen er weer twee voor de SD aan de
Heemraadsingel. Het bestaat niet dat ik op een keer, toen ik
met Hugo van der Graaf langs de woning reed van oud
burgemeester Roos: ” daar staat hij weer met zijn
boevengezicht en zijn gevangenispakje, sprekende op Roos.”
Ook heb ik nooit tegen van der Graaf gezegd, toen Roos
gearresteerd was: “ eindelijk is het mij dan gelukt, daar heb ik
nu 3,5 jaar voor gewerkt”. Ik heb nooit welke tip dan ook
doorgegeven aan één of andere Duitsche instantie. Met de
politie Van der Waal heb ik wel eens over zwarte handelaren
gepraat, hierover praatte ik dan weer niet met Hugo van der
Graaf. Ik heb het tegenover van der Graaf nooit over Van der
Waal gehad.””
PV verzonden naar P.O.D. Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 20 Februari 1946.
============================================
=============================
Nr.: 195( 28 )
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt : 20 Februari 1946.
Verhoor van:
Anthonie van der Graaf
als getuige tegen Hugo
Ant. v.d. Graaf
Jacobus Jacob Hoogenboezem
idem
__________________________________________________
_______________________
Beweegredenen toe te treden tot het NSKK
============================================
=============================
Op 19 Januari 1946 hoorde Berrevoets, als vervolg op PV nr.
164 , in Duindorp:
Anthonie van der Graaf, geb. 11 Juni 1895 te Lopik, chauffeur,
Voorstraat 220:
“”Mijn zoon Hugo van der Graaf was in 1944 werkzaam bij C,
Neven als timmermansknecht te Lekkerkerk, hij verdiende daar
f. 4.50 per week. Dit was te weinig naar zijn zin. Hij kwam in
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die tijd verschillende malen bij J.J. Hoogenboezem,
bierbottelaar, NSB-er te Lekkerkerk, was tevens bij de
Landwacht en stond als fanatiek bekend. Hoogenboezem heeft
veel druk uitgeoefend op mijn zoon om dienst te nemen bij het
NSKK. In de kranten die toen verschenen stond dat je bij het
NSKK f. 40.-- à f. 50.-- per week kon verdienen, ook dit lokte
hem aan. Van J.J. Hoogenboezem bracht hij toen een formulier
mee om zich vrijwillig te melden bij het NSKK, dit was toen al
ingevuld door J.J. Hoogenboezem, dit vermoedde ik tenminste
omdat mijn zoon het ingevuld meebracht. Mijn zoon vertelde
mij later ook dat Hoogenboeem het ingevuld had. Thuis heeft
mijn zoon er toen zijn handteekening onder gezet en het
opgezonden naar den Haag. Ik persoonlijk heb absoluut nooit
geen druk op mijn zoon Hugo uitgeoefend om, hoe ook, in
Duitsche dienst te gaan. Het aanmeldingsformulier heb ik nooit
ingevuld. Ook heb ik hem niet afgeraden daar heen te gaan, ik
heb het aan hem zelf overgelaten. Wel heb ik tegen hem
gezegd toen hij twee of drie maanden bij het NSKK was en
naar Frankrijk moest om te gaan rijden, blijf maar thuis want
de afspraak is toch dat je alleen in Holland zou rijden. De
financieele toestanden waren toen thuis goed. Voor den oorlog
in 1940 was dit heel anders, ik had toen 4 schoolgaande
kinderen en drie welke nog niet op school waren. Mijn oudste
dochter en zoon werkten toen. Zelf was ik in de
werkverschaffing. In 1940 werd ook mijn oudste zoon Jacob
werkloos en deze heeft zich toen om financieele redenen
vrijwillig op de arbeidsbeurs gemeld en is toen ook in
Duitschland terecht gekomen.””
Jacobus Jacob Hoogenboezem, bierbottelaar:
“”De mij bekende Hugo van der Graaf, wonende te
Lekkerkerk, heeft bij mijn weten niet in 1940 bij mij gewerkt.
Ik heb er dan ook in dien tijd niet op aangedrongen dat hij zich
zou aansluiten bij de Nationale Jeugdstorm. Hij is dan ook pas
in 1941 bij mij komen werken, het was in die tijd dat hij van de
Jeugdstorm afgestuurd was. Het is wel mogelijk dat ik toen
tegen hem gezegd heb dat hij zich daarvoor schamen moest. In
1943 en 1944 kwam hij wel eens een boodschap voor mij
doen, voor den timmerman C. Neven te Lekkerkerk, alwaar hij
toen werkzaam was. Hij bracht dan wel eens een zak hout of
iets dergelijks. Ik heb nooit met hem over politiek gepraat en
heb hem ook niet aangeraden om naar het NSKK te gaan. Ik
wist zelfs niet dat hij daar op 17 jarige leeftijd bij kon komen.
Een inteekenformulier voor het NSKK heb ik hem dan ook
nooit gegeven , ik heb die dingen nooit gezien nog minder in
huis gehad. Hij was erg dom en koppig en er was weinig met
hem te beginnen, wel als hij zin had. Ik heb absoluut nooit
geen druk op hem uitgeoefend om zich aan te sluiten bij de
Jeugdstorm of het NSKK. Ik stond er zelfs van te kijken dat hij
daar bij was. “”
PV gezonden aan P.O.D. Gouda, ondertekend door Berrevoets
dd. 20 Februari 1946.
============================================
=============================
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Nr.: 196 ( 29 )
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt : 26 Februari 1946.
Verhoor van:
Dirk Zwijnenburg
als getuige tegen Johanna Verboom
Helena Elizabeth den Boer
idem
__________________________________________________
_______________________
Lidmaatschap NSB
Lidmaatschap NSVO
============================================
=============================
Op verzoek van Mr. W.H. Sprenger hoorde Berrevoets op 26
Februari 1946:
Dirk Zwijnenburg, 66 jaar, landbouwer, Tiendweg W 13:
Ik heb mijn buurvrouw J. Verboom, de echtgenoote van A.A.
Smit, altijd gekend als een fanatiek persoon.Zij was heel
anders als haar man, zij is dan ook tot het laatst toe lid van de
NSB geweest en van de NSVO. Ze liet zich altijd zeer pro
Duitsch uit, je kon dit steeds aan haar merken, wanneer je eens
met haar praatte. Van verraad is mijn niets bekend. “”
Helena Elizabeth den Boer, 56 jaar, gehuwd, Tiendweg W 5:
“”Omtrent mijn buurvrouw J. Verboom, de echtgenoote van
A.A. Smit, dat zij lid van de NSB was en dit gebleven is tot
het einde van den oorlog. Ik vond haar fanatieker als haar man,
zij was dan ook heel anders. Ook bezocht zij steeds de
bijeenkomsten van de NSVO. Ik zie haar er niet op aan dat ze
verraad gepleegd zou hebben. Wanneer ik eens een enkele keer
een gesprek met haar voerde meed ik het steeds om over
politiek te praten.””
PV gezonden aan de reserve kapitein Mr. W.H. Sprenger,
ondertekend door Berrevoets dd. 26 Februari 1946.
============================================
=============================
Nr.: 197 ( 30 )
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt : 4 Maart 1946.
Verhoor van:
Helena Maria Blonk
als getuige tegen C.Chr. van
Kranenburg
Lena Maria van Limborgh
idem
Johannes den Uijl
idem
Gerrit Hekking
idem
Gregorius Johan van Oordt
idem
__________________________________________________
_______________________
Gedrag tijdens de bezetting
Kwestie neergekomen fosforflessen
Vezoek om spoedige afhandeling t.b.v. ontslag van
Kranenburg
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============================================
=============================
Op verzoek van Mr. W.H. Sprenger hoorde Berrevoets op 4
maart 1946:
Helena Maria Blonk, geb. te Krimpen a.d.Lek 2 Mei 1909,
gehuwd, Meent 22c:
“”In het jaar 1944 heb ik voor het eerst omgang met Duitsche
militairen gehad, deze hadden hier dan patrouille. Bij den Heer
van Kranenburg aan de watertoren ben ik nooit in huis
geweest, ook heb ik daar nooit geen feestjes meegemaakt. Of
dit wel eens gebeurd is met Duitschers is mij niet bekend.. Wel
ben ik één keer op de watertoren geweest waar toen Duitschers
lagen, ik heb daar toen een brief gebracht voor een vriendin
van mij, die met de veldpost mee moest. Ik ken de familie van
Kranenburg alleen van gezicht, verder niet.””
Lena Marie van Limborgh, geb. te Krimpen a.d.Lek 10
October 1904, gehuwd, Voorstraat 68 te Lekkerkerk:
“”Ik persoonlijk heb nooit omgang gehad met Duitsche
militairen tijdens de Duitsche bezetting. Ik ben twee keer op
de watertoren geweest met den heer van Kranenburg om door
zijn veldkijker te zien, dit was in het voorjaar van 1944. Er
stond toen een Duitsche militair voor de deur van de
watertoren op wacht. Ik kwam verschillende malen bij de
familie van Kranenburg op bezoek. Ik heb daar één keer een
muziekavondje meegemaakt, er was toen ook een Duitsch
militair die viool speelde. Deze was ingekwartierd bij Anton
Dogterom, een boer welke een eindje verder woont dan van
Kranenburg. Deze militair heeft mij toen uitgenodigd om een
keer op visite te komen bij Dogterom voornoemd. Later op
een keer was ik met mijn man bij de familie van Kranenburg,
toen dezelfde militair er weer was, hij vroeg toen weer of ik nu
eens een keer mee ging kijken in zijn kwartier bij Dogterom.
Omstreeks kwart over tien ‘s avonds ben ik met mijn man toen
met de militair meegegaan. De vrouw van Dogterom was toen
niet thuis. Toen ik naar haar vroeg, kreeg ik ten antwoord dat
ze in de voorkamer was, ze is echter niet op komen dagen. Na
verloop van ongeveer 20 minuten zijn wij weer opgestapt, mijn
man en ik, omdat wij om elf uur binnen moesten zijn. De
vrouw van Dogterom had toen later verteld dat wij daar de
geheele nacht hadden zitten fuiven. Dit heb ik mij toen
aangetrokken en ik ben persoonlijk naar de betreffende militair
aan de watertoren gegaan en heb toen een kort onderhoud met
hem gehad. Ik heb hem toen de zaak uitgelegd, maar hij kon er
weinig op zeggen. Toen ik bij hem wegging heb ik hem nog
gezegd, omdat ik hem niet sympathiek vond, dat ik de
kennismaking als beëindigd beschouwde. Wanneer ik eens bij
den heer van Kranenburg was heb ik nooit gemerkt dat hij pro
Duitsch of Nationaal Socialistisch gezind was. Ik heb hem
zelfs wel eens uitlatingen hooren doen in tegenovergestelde
richting, ik beschouwde hem helemaal niet als staatsgevaarlijk.
Ik heb altijd prettig met de familie omgegaan.””
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Johannes den Uijl, 47 jaar, melkhandelaar, Breekade 35 te
Krimpen a.d.Lek:
“”Van de familie van Kranenburg aan de watertoren, waar ik
al jaren melk lever, heb ik tijdens de Duitsche bezetting nooit
Duitsche melkbonnen ontvangen. Het is ook nooit
voorgekomen dat er iemand van de familie van Kranenburg bij
mij om melk kwam met ongeldige Duitsche melkbonnen, met
welke bonnen dan later een Duitsche militair, welke
ingekwartierd zou zijn bij de familie van Kranenburg, terug
geweest zou zijn en mij gedwongen zou hebben om op die
bonnen melk af te geven. Dit geval heeft zich nooit
voorgedaan. Wel heb ik melk geleverd aan de Duitschers
welke bij Piet van Namen te Krimpen a.d.Lek ingekwartierd
waren. Daar is wel eens een hooge Duitscher voor bij mij
geweest, deze gaven gewone briefjes af, van de fabriek uit
kreeg ik toen daarop geen melk, ik moest toen een officieele “
Bescheinigung” overleggen.””
Gerrit Hekking, 43 jaar, gehuwd, kantoorbediende bij de firma
Mijnlief, kolenhandelaar, Ooster Lekdijk 22 te Krimpen
a.d.Lek.
:
“”Het is mij bekend dat er een zekere v.d.Heuvel, welke
werkzaam is op het waterleidingbedrijf “ Lek en IJssel “ te
Lekkerkerk in het begin van 1945 met een Duitsche kolenbon
om kolen is geweest. Ik weet natuurlijk niet of deze kolen voor
de Duitschers bestemd waren, welke dienst deden op de
watertoren of voor den directeur van het waterleidingbedrijf,
den heer van Kranenburg. Volgens de hier beschikbare
gegevens zou er echter maar een half mud afgeleverd zijn en
wel in Januari 1945. Ik kan mij ook nog herinneren dat er
iemand van het waterleidingbedrijf om kolen is geweest voor
de Duitschers, maar dat wij toen gezegd hebben dat wij geen
kolen meer hadden. De Duitschers die op de watertoren waren
zijn zelf ook nog wel eens om kolen geweest.””

Gregorius Johan van Oordt, 58 jaar, burgemeester van
Krimpen a.d.Lek:

“”Op Zaterdag den 5e Juni 1943 waren er in de rivier de Lek,
bij het veer te Krimpen a.d.Lek, te omstreeks 19.00 uur, het
was toen nog helder licht, een parachute met 7 flesschen fosfor,
wat dan later pas bleek, uit een vliegtuig neergekomen. Deze
flesschen dreven af in de richting van den watertoren.
Verschillende bootjes voeren toen op het neergekomene af,
waaronder de rivierpolitie van Krimpen a.d. Lek en wat later
bleek de schoonzoon van den directeur van het
waterleidingbedrijf “ Lek en IJssel “ te Lekkerkerk. Ik had
hiervan kennis genomen en begaf mij naar de Buitenweg te
Krimpen a.d. Lek. Daar gekomen zijnde zag ik dat de flesschen
al op den oever gehaald waren. Toen ik daar zoo stond,
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ontstond er een twistgesprek tusschen de Luchtbescherming en
een mij onbekend persoon, welke verklaarde dat hij de
Sicherheitsdienst uit Rotterdam was. Ik heb deze persoon toen
gevraagd of hij zich kon legitimeeren. Dit deed hij. Ik zag toen
dat hij was een zekere J. B. Groenendijk, wonende
Burgemeester Meineszplein te Rotterdam, van beroep tolk bij
de SD. Ik heb het uiteindelijk zoover gekregen, omdat hij de
flesschen met fosfor mee wilde nemen, door hem te zeggen dat
dit mijn competentie was als burgemeester der gemeente
Krimpen a.d.Lek en te zeggen dat ik de Duitsche instanties te
Gouda hiervan in kennis moest stellen, hij de flesschen met
fosfor niet mee nam. Ook heb ik hem toen gezegd dat de
Luchtbeschermingsdienst te Krimpen a.d.Lek, in afwachting
van een beslissing der Duitsche instantie te Gouda, deze
flesschen zou bergen in het gemeentehuis te Krimpen a.d.Lek.
De luchtbeschemingsdienst bracht toen de bewuste flesschen
met fosfor op het gemeentehuis te Krimpen a.d.Lek. Ik heb mij
toen naar huis begeven. Genoemde Groenendijk was achter
den heer Verhoef, het hoofd van de Luchtbescherming,
aangegaan en heeft zich de flesschen met fosfor en de
parachute wederrechtelijk toegeëigend van het gemeentehuis te
Krimpen a.d. Lek en heeft deze toen meegenomen naar de
woning van den heer van Kranenburg, directeur van het
waterleidingbedrijf “ Lek en IJssel” te Lekkerkerk. Met diens
dochter had Groenendijk toen verkeering. Kranenburg heeft
toen de flesschen met fosfor op het terrein van het
waterleidingbedrijf gebracht, in de schuilkelder in de directe
buurt van de reinwatervijvers. Op maandag 7 Juni 1943 ‘s
morgens omstreeks 7.30 uur zag ik Groendijk, gearmd met zijn
meisje, door de gemeente Krimpen a.d.Lek gaan, aan de andere
hand had hij zijn rijwiel. Aan het stuur van dit rijwiel hing een
jute zak, vermoedeljk bevattende de flesschen met fosfor, die
hij dan vermoedelijk meenam naar Rotterdam. Ik heb toen zijn
superieuren van het gebeuren op de hoogte gesteld, alwaar hij
ze toen vermoedelijk ook al uitgemeten heeft gekregen bij zijn
aankomst. Wel wilde ik verzoeken, of het ook mogelijk is, dat
van Kranenburg uit zijn inbewaringstelling ontslagen wordt,
aangezien hij zich pas dan kan verdedigen tegenoover de
commissie van beheer der waterleiding, welke hem voor
verdere diensten ongeschikt heeft geacht, in verband met zijn
onkunde en kleine diefstallen. Daarna zal pas zijn ontslag
kunnen volgen, momenteel is hij al geschorst. Al die tijd dat hij
vastgehouden wordt door de P.O.D. moeten wij hem salaris,
groot ongeveer f. 5000.-- per jaar, uitbetalen, wat voor het
bedrijf een groote strop is.””
Berrevoets voegt hieraan toe dat de burgemeester van de
gemeente Lekkerkerk, tevens lid van de commissie van beheer
der Waterleiding, heeft gevraagd of de zaak van van
Kranenburg bspoedigd kan worden.
PV gezonden aan mr. Sprenger te Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 4 Maart 1946.
============================================
=============================
Nr.: 198 ( 31 )
Verbalisant: W.J. Berrevoets
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Opgemaakt : 4 Maart 1946.
Verhoor van:
Jan Mudde
als verdachte
Willy van der Schans
idem
Frans IJsselstein
idem
__________________________________________________
_______________________
Dienst bij het Reichsverkehrsministerium.
============================================
=============================
Op verzoek van Mr. Sprenger hoorde Berrevoets:
Jan Mudde, geb. 2 December 1902 te Lekkerkerk, chauffeur,
Schuwacht nr.2:
“”Ik ben in Duitschland werkzaam geweest vanaf 4 Maart
1942 tot de Duitsche capitulatie in 1945. Bij A.C. Mudde heb
ik gewerkt voor de Jong koperslager te Nieuw Lekkerland en
daar heb in puin geloscht. Ik ben 1 dag bij een zekere Zijlstra
werkzaam geweest op de waterleiding, daar moest ik heen voor
het arbeidsbureau, het werk bestond die dag uit betonwerk.
Wie die Zijlstra was of waar hij woonde weet ik niet. Ik heb
die dag alleen beton gestort met een kruiwagen.””
Willy van der Schans, 35 jaar, ambtenaresse van de
dsitributiedienst, Voorstraat 19:
“”Omtrent Jan Mudde, wonende Schuwacht 2 te Lekkerkerk,
is niets op het distributiekantoor bekend. Zijn familieleden
komen niet in het kaartsysteem voor, welke in het bezit zijn
gesteld van extra bonnen, tijdens het verblijf van Mudde in
Duitschland. Dit kaartsysteem is echter pas gemaakt toen alle
burgers in het bezit waren gesteld van de roode kruis
levensmiddelen in het voorjaar van 1945. Ik meen mij echter te
herinneren dat zijn vrouw en kinderen ook voor dien tijd niet
in het bezit van extra bonnen zijn gesteld.””
Frans IJsselstein, 35 jaar, chauffeur, wonende te Ammerstol,
Achterweg 88:
“” Op 31 October 1941 ben ik persoonlijk via Deventer naar
Berlijn vertrokken naar het Reichsverkehrsministerium, alwaar
ik als chauffeur werkzaam ben geweest tot 1944. Ongeveer
Maart 1942, precies weet ik dit niet meer, is ook bij het RVM
te Berlijn gekomen een zekere Jan Mudde uit Lekkerkerk. Hij
is daar werkzaam gebleven tot de Duitsche capitulatie in 1945.
Ons werk bestond hoofdzakelijk hieruit, dat wij wagens,
gevorderde en nieuwe, luxe en vrachtwagens, uit Frankrijk of
België, ook wel uit Duitschland, ophaalden en naar Polen of
Lemberg, ook wel weer in Duitschland zelf overbrachten .
Deze auto’s waren bestemd voor de oorlogsvoering, wij
kwamen dan met de trein terug. Wanneer er geen auto’s te
vertransporteeren waren, deden wij ander werk in Berlijn.
Mudde is nog werkzaam geweest in een touwsplitserij en ook
wel in de garage. Ik ben Mudde een tijdje zoek geweest
doordat hij bij een andere kolonne ingedeeld werd dan ik, na
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verloop van tijd. We hebben ook wel, evenals Mudde, wagens
laten bevriezen door het water niet af te tappen bij vorst. We
hadden ook wel NSB-ers in de kolone, maar Mudde heb ik
nooit voor een NSB-er of een Duitschgezinde aangekeken. Of
Mudde gedwongen of vrijwillig naar het RVM gekomen is
weet ik niet, maar ik vermoed dat hij door de arbeidsbeurs
uitgezonden is. Mudde heeft precies als ik meerdere malen
geprobeerd uit Duitschland weg te komen, maar dit is niet
gelukt. Er is wel eens sprake van geweest dat ons onderdeel
over zou gaan naar het NSKK, dit is gelukkig nooit gebeurd.
Wij hebben, ook Mudde, uitsluitend wagens vertransporteerd,
eerst over de weg en toen er geen benzine meer was, per trein.
Munitie hebben wij nooit vervoerd, ook hebben wij nooit
gereden voor bunkerbouw of iets dergelijks. Een keer hebben
wij chocolade moeten vervoeren, maar daar bleef zoo weinig
van over, zoodat ze ons iets dergelijks nooit mee hebben laten
verrichten. In fabrieken voor oorlogsproductie hebben wij, ook
Mudde niet, nooit gewerkt. Wapens heben wij nooit gehad. Wij
moesten wel eens op wacht loopen wanneer wij op transport
waren en ergens moesten overnachten, dit hebben wij ook
steeds geweigerd, ook daarvoor kregen wij dan geen wapens.””
Berrevoets: A.C. Mudde en Zijlstra, hier genoemd, konden niet
worden verhoord wegens onbekende verblijfplaats. PV.
gezonden aan Mr. Sprenger te Gouda, ondertekend door
Berrevoets dd. 4 Maart 1946.
============================================
=============================
Nr.: 199 ( 32 )
Verbalisant: W.J. Berrevoets
Opgemaakt : 4 Maart 1946.
Verhoor van:
Maria Paulina van der Graaf
als verdachte
Jacob Arie Martien van der Graaf idem
Cornelis Marinus van der Graaf
als verdachte
__________________________________________________
_______________________
Lidmaatschap van de NSB
.
============================================
=============================
Op verzoek van Mr. Sprenger te Gouda hoorde Berrevoets in
Duindorp:
Maria Paulina van der Graaf, geb. te Ouderkerk a.d.IJssel 26
Februari 1921, Voorstraat 10:
“”Het is mij bekend, doordat ik er veel kwam, dat mijn oom
C.M. van der Graaf, wonende aan de Loet te Lekkerkerk, vanaf
1935 tot de Duitsche capitulatie in 1945 lid is geweest van de
NSB. Hij is ook geruimen tijd administrateur van de NSB
geweest. Bij de WA is hij echter nooit aangesloten geweest, en
is ook al die jaren thuis geweest bij zijn ouders, welke een
klein boerenbedrijfje hebben en al op leeftijd zijn.””.
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Jacob Arie Martien van der Graaf, geb. 15 Juni 1932 ,
chauffeur, Voorstraat 220, thans verblijvend in Duindorp:
“” Ik weet dat mijn oom C. M. van der Graaf, wonende aan de
Loet te Lekkerkerk, momenteel verblijvende in het
bewaringskamp ‘Duindorp’ te Scheveningen, vanaf 1935 lid is
geweest van de NSB, tevens is hij nog een tijdje
groepsadministrateur van de NSB geweest. Lid van de WA of
aangesloten daarbij is hij nooit geweest.””
PV verzonden aan Mr. Sprenger, ondertekend door Berrevoets
dd. 4 Maart 1946.
============================================
=============================

