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De on'óergeteekenóenr0oRNEïJ$ DE YOOGD en JOïIÁNI{AË Tï{$ODORUS 
I

SïTMSBS,beid.en agenf,,=rrochercheur va.ïl politÍe te Haarl-emrrospecti*-l
I

velqik onbe nold.igd. Rijks.'"en geneenteveldwachter, rapportesren, C.at : 
I

,SïTMSBS r beid.en agenf,,=rrochercheur va.ïl politÍe ta Haarl-emr rospectie

pHfRUS DIRKS r Soboren te Haarlerar lJuli lgg!,van beroep groentenhan-

delaarrvÍonend.e te Haarlem $Jeverstraat Norllrd.ie op 11 .ïuni 1977

uit Haarlem lyas vertrokken naar $panje ten eind.e aldairl deel te ne

men aan den strijd. aar. d.e %qd.e van d.e wettlge (finksche)reg€ering,
op IO Maart L93B te Haarlem is teruggekeerd..Uit een reed.s eerder
ingesteld. ond,e r,r,oek is g€bleken, d.at DIRK,$ te Haarlen vras voortgo'*
holpen d.oor d.en bekend.en CORI{EïJIS VAN SOOïTINGENT Seboren te Ànsterl
dannr! Novenber 1911rvan beroep varensgezel wonend.e te HaarlemrHe*

d.empte Raam.gracht l?rood'rd,ie DIRK$ op tl Juni IgrT per taxi naar
ts".Gravonrrage heeft gebracht en reisgeld. voor d,e reiê naar Parijs

heeft verstrekt"
Contra VAN SOOïrIi{GfiN zijn d.e zerzrjd.s meerd.ere process€ïr-ver-

baal opgemaaktrriÍra&rbij fdj ook d.it felt heeft bekend,.

ïïti ïuerd, terdake bij vonnÍs van d.en Pslitierechter te Haarlen
d.d,.27 Decenber 19 1? veroord,esld. tot ddn week gevangenisstraf"

In verband. met het bovenstaand.e is P.DIRKS op LZ Xilaart 19 1S

d"oor rapporteurs verhoord.rïraerbïj hlj verklaard.e d.at hfi nLcin na. ziin

aankomst te Parijs had vervoegd. aall het adres Rue Geronnes ?Bbis.
Àldaar is htj door hem onbekend.e personen verd,er voortgeholpen en

via lyonrMontpellier en Carcasonne naar Spanie gereisd.In Figue-
ras werd. hij ingefdfd bij het Spaansche regesringsl€ger,Fer trein
ging hij via tsarcelona en Valencia naar Albaceto.Itl Albaeete ont-
vins hij militaire kleoding en uitrusting en werd. terstond doorge'- 

I

stuurd naar Mad.rigeras om te worden afgericht '



I

Na ongeveer t4 d.agen ging h.qi naar het front to Brunette en heeft 
i

vervolgens aan verschillend.e fronten deelsenomen aan den str{id, 
i0p 9 .$'ebruarl L93S lrerd, hij voor zijn moed-ig godrag aan het Teruel1

front met 10 dagea verlof naar Barcelona gezond.en.fïl Barcolona 
iis lrij ged.eserteerd, omd,at tnj niet me€r naer het front terugrrilde, 
I

Ivïet IIENK GËVAïrrrtronend.e te AmsterdamrïIoofdweg 4g1 
IlIrHA-ïdS 

i

HRA$K, u oïld.er vasto ïivoo$,-'of verbljifplaats r v,ormoed.elijk gedoraicili- 
ï

eerd, to Amsterd,an on een zekere ïIffiï{DRfKS uit llenlor* nad.ere g€g"l
vens wist DIIïKS niet á , slaagde hii er in aa^n boord. te komen van 

I

I

gen Engelsch schiprdat van Barcelona near Marseille ging.ïn ïdar- 
I

sej-tle hebben zij zídh gewend tot d.en Ned.erland,schen Consul ,d.ie I

I

aan hen ied.er een ttÏ,aiss ez-,PasserÍr en reisgelegenheid. near Farijs 
I

heeft verstrekt,In Parljs hebben zT; zLch vervoogd. bq hat Synd.icaa!
van d.e Co,nmunistische Fartij, alwaar hun reÍs$6ld. voor de reis o**i

ï

Ansterd.am \Ford verstrekt.FItAJ{I{ en IffiNDRIKS zijn d,oor d.e hílarechau--l
see te Roosend,aal aangehoud.en, omd.at nJ nog gesignaleerd. stond.on. 

I

IIn Amsterd.am heeft DIRKS zich goïrend, tot d,e I.R,ï[, as,n d.e 
I

Plantagenid,d.enlaan, doch men verwees hem na,+r het bureau van d.e 
I

C.P.N. aan d.e Kerkstraat,Ald.aar ontving hij .f.1,- voor reisgeld, 
I

naa,r Haarlem.Je ton naïne van DIRKS gestelde tfï.raisssz'*Passer,t rdd, 
l

7 Maart 19 15, geld.ig tot 14 Maart 1938, afgegeven d,oor den Ned,er- 
I

land.schen Consul te Marseilte, is ingonomen en word.t bij d.it ra,p,r 
iport overgelegd.DIRï(S was lid. van d,e C*P,ï[.rdistrict HaarlsïnroR 
i

verktaard.e van niemand. toestemrning te hebben verkresen om Ín 
i

I

vreemd.en (Spaeinschen) krijgsd.ienst te tred.en,. 
I

IOpgomerkt zii, d.at DIRKS te Ilaarlem is voortgeholpen en ver* 
i

trokken vóór het i;rl $rerki,ng tred.on van artikel 2 van het Konin*** 
i

iklijk Bestuit van II Juni Lgl|r$tbld. L67. 
I

ïttaarvan op anrbtseed. is opgemaakt en getoekend. d.it rapport. 
i

Iïaarlsm rTO Maart 1978, 
i
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