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" ,

1. Naam

2. Voomamen (voluit)

c' "; "

3. Plaats van geboorte I(tevens gemeente vermelden),
...,.

-
..

5. Woonplaats en volledig adres

,,'

6. Gemeente van inwoning I ...*
Opm. Indien betrokkene na I Jan. 1940 nog in andere
gemeenten heeft gewoond, moeten deze worden vermeld l
-met adres~ -onder opgave van de tijkvakken. !

7. Burgerlijke staat
IOpm. Indien betrokkene verloofd is en gehuwd wenst te j

vertrekken hiervan mededeling doen en naam, voornamen, :'c
geb. datum, geb. plaats en tegenwoordig adres van a.s. echt-

Igenote onder 9 vermelden.
~--

8. Voornamen, geboortedatum, geboorteplaats en beroep van de kinderen
z. of d. I voornamen I geboortedatum I geboortepIuts I beroep ,

..., , "..: , ; ; , :., , , ,..., , ..., , ,..,..,." , " '" , '...'

,..., , ,... , ,.."., ".., ,.., , , , ,...,.,.~~.." , "...,'.. " , , ",..; ,..,.,.,.,::.: ,.:, ,-, , " :..:' :., , ; : ,., :, , ,.., , ., ,..,..", ;..-,.,..., ".'"!"""."":""'.':"""."':."",,"'..." : ,." , .,.., ",.,.

'."...'.." :.:. ."':"::"' :,:,.,.. ,i ,.-;""",. , : ",."".""..';:';:"""'-'-"'"

"" , , ,'", ".., ,...,.: ",..".., ,.,.."." " , , ,.,..~."., ,..:., " ",., "..., ,; ,...,..., ,:..

'., , .." ,.:.:.;""..: , , "..,~ ' , , , ,..,. "'.':...'.' ""'..."'..."';".'.";"' ". " "',,"'.'.;.."";"".."'c" '..'

Opm. Van voor- en pleegkinderen die in gezinsverband worden mede genomen dient de familienaant te worden vermeld. Van pleegkinderen
.buitendien wie de voogd is.

AANWIJZINGEN van Stichting Landverhuizing Nederland:
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9. voo;n~::n: meisjesnaa:, geboortedatum enge~J Iboorteplaatsvan echtgenote i:'
:.'~ ;~~.. I -.,.- :-- ~

.'~, : ",':"- ;:'

"-,., .;,:':;;..'-',.. --" , ,.'c" '-:",,' " I
10. Datum huwelijk

-; .11. Welke gezinsleden gaan onmiddellijk mee en welke! ." ':, ," ."

komen na verloop van tijd? ;. -

..
': "'.,:':,' , -

12. Is één der gezinsleden onder dienst of zal hij bin.
nenkort voor militaire dienst worden opge!oepen?

.
.

13. Indien er gezinsleden achterblijven, zijn er dan .

maatregelen genomen voor het levensonderhoud?
Zo ja, op welke wijze?

~~-, ,,!"'-14. Rusten op één der -.rertrekkenden alimentatiever- .

plichtingen?

'. ': ,'"c-15. Nationaliteit van man, vrouwen kinderen. ."

Heeft één der gezinsleden vroeger een andere natio-
naliteit gehad?

Zo ja, welke?

-.-' ,j,.
16.GodsdienS~~kgen~otschap) I --"" ,

,
17. Beroep~

Hoelang wordt dit beroep reeds' uitgeoefend? "
;

18. Nog andere beroepen uitgeoefend?
Zo ja, welke en gedurende welke tijd?

19. Is aanvrager lid van een vak- of standsorganisatie?
Zo ja, welke?

.
20. a. Is aanvrager lichamelijk en geestelijk g~ed ge-

zond?
Heeft hij lichamelijke gebreken?

b. Zijn echtgenote?

c. Zijn kinderen?

.c'

21. Is aanvrager of één der andere gezinsleden in 1'feder-
land met de justitie in aanraking geweest?

'22.. Wat is 'omfreïrt hét "gezin 'bij de 'plaatSelijke pOlitie '.'-~ ,,":.-': .,:; ..",bek.end? ". .,-"","" '.

);':'.; C':" "",.: '- ~;:

..":"-,"

,.,.. ,



, ". -~'~RUKSARBEIJ)SBUREAU I. Doss. S.L.N. No. ,', I

, -
G.A.B.

Ruimte Ivoor Inlegvel behorende bij emigratierapport No. ',.,.",.""""",0.""""""';""'0."".""".".

pasfoto dd. omtrent

I I ' h . d akb k h .d l ) '. n IC tlngen omtrent e v e waam el van """"';""""';"";;;;'
," ,geboren " te ,:".., :.,...;:.; ~

r :J~~Ë~l!i: wonende..,.,..."",. , ,-:-:.--
11

LANDBOUW t zelfstandig ondernemer j werknemer
0. ' -

OPLEIDING (genoten onderwijs, behaalde diploma's, andere bekwaamheden welke niet uit diploma's blijken, enz.)

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE WE~KZAAMHEDEN TOT HEDEN

Ir.. 2) '. " .Aard en grootte :
er%eyer, "=:' ' , van het bedrijf

"

VEEHOUDERIJ (handmelken, machinaal melken, melkbehandeling, boter- en kaasmaken, veeverzorging, fokkerij, in staat een bedrijf
te leiden, enz.)

" .

') De beoordeling der vakbekwaamheid dient geheel te geschieden volgens Nederlandse maatstaven.
2) Eventueel vermelden "Voor eigen rekening".
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AKKERBOUW (aard van het bedrijf dat uitgeoefend is, werken met paarden, machines, trekker (rups of wiel), combine, in staat bedrijf Ite leiden, met welke teelten bekend, grondsoorten,aardappelselectie, zaadselectie, enz.)

~

.I

TUINBOUW (warme kassen, koude kassen, platglas, koude grond (welke teelten), bloemisterij, bollenteelt, gemechaniseerde bewerking,
b.v. fraismachine, met paarden omgaan, in staat bedrijf te leiden, enz.) ,

co

BOOM- EN FRUITKWEKERIJ (Snoeien, enten, bespuiten, veredelen. Voor fruitkwekers : fijne soorten of meer grove sOOrten. Voor
: boomkwekers: vruchtbomen, sierbomen en -heesters of onderstamkwekerij)

DIVERSEN (Bijv. pluimveeteelt, bijenteelt)

"

ALGEMENE INDRUK VAKBEKWAAMHEID

Dit rapport is uitgebracht door De Directeur van

te
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RIJKSARBEmSBUREAU I Doss. S. L. N. No; I

Ruimte G. A. B. .

Inlegvel behorende .bij emigratierapport No ,;! ,.: , " '..' '.. ~
voor ' Id.d.

pasfoto ~ ! ?Inl ' h . d kb k h .d 1 ) c. ê.IC tmgen omtrent e va e waam el van "..' '. ..., , ,...,., , ,..., geb , , ,...; te , ,.. ,.: ,..

wonende , ALGEMÊEN"-.'" zelfstandig ondernemer/werknemer

...""~",, ,c-'"_'"~"""'.#

OPLEIDING (g~noten onderwijs, behaalde diploma's, andere bekwaamheden welke niet uit diploma's blijken, enz.)

"

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE WERKZAAMHEDEN TOT HEDEN

11JDV AK I Aard en grootte II Naam van de werkgever') van het bedrijf Werkzaam geweest als
van tot

I

1

\

"

" ,. ' :

I '

1) De beoordeling der vakbekwaamheid dient geheel te geschieden volgens l'iederlandse maatstaven.

2) Eventueel vermelden "Voor eigen rekening".

No.64~29007-'50 .



I BEOORDELING DOOR DE WERKGEVERS (C.Q. OPDRACHTGEVERS) I

-
I

Maakt de tegenwoordige werkgever bezwaar tegen

ontslagname in geval van eventuele emigratie?

BEOORDELING DOOR BEMIDDELAAR

,~ j
"'

\[ri,."
;~
i(

f):

!, OPMERKINGEN.0.

,:'
~'i I~"i1 t

r",,'
ti

!;
,"ij

I~n Dit rapport is uitgebracht door De Directeur van het G.A.B.
!
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~~~.!:::"'4 1I, .

bekend oI1:}trent polItieke betrouwbaarheId In bezet- i ..'.;
-tings!ijd? .' ..:',' '- '.j'e'.' , ., ;:,::\.' .' -

24. Hoe is de aanvrager politiek geOriënteerd?C; r è ;,: vc7 --, C ,; I

, ; ,:",;; ,~; ';

25. Naar welk land wordt emigratie gewenst?
Heeft aanvrager voorkeur voor een bepaalde pro-
vincie of streek?

:, î ,i; ,

26. Welk beroep denkt betrokkene daar uit te oefenen? I ,.

-;-ce_' , 27. Is aanvrager of één der gezinsleden een vaste be-

trekking verzekerd in het betrokken land?Zo ja, door wie? .

Verdere bijzonderheden. ';

-.-,-..,-- ,,',
28. Heeft aanvrager familieleden of kennissen in het

betrokken land?
Geef bloedverwantschap, naam, adres en beroep op.

~ '-

In hoeverre zijn zij bereid te helpen?

, ~;., ,

29. Heeft aanvrager of één zijner gezinsleden ooit te
voren in den vreemde verblijf gehouden?
Zo ja, waar, wanneer en hoelang?
Welk werk werd daar toen verricht?

30. Is aanvrager of één zijner gezinsleden ooit uit enig
land van overheidswege teruggezonden?

, :

31. Over welk bedrag aan geldmiddelen beschikt aan-
vrager om zijn plan ten uitvoer te brengen?
(eventueel naar schatting)
Is dit geld vrij of geblokkeerd?

Indien niet over voldoende geldmiddelen wordt beschikt,
zijn anderen dan bereid te helpen? Zo ja, wie en tot welk
bedrag?

"ë-:' ",~--_v
32. Naam en adres van naaste bloedverwant in Neder-

land.
Wat is de familiebetrekking tot deze persoon?

:

33. DE VROUW. (Deze vraag alleen invullen voor
landbouwers)
Is zij bekend met de gewone huishoudelijke werk-
zaamheden en wil zij deze eventueel ook voor de
werkgever verrichten?

Is zij op de boerderij grootgebracht?

Welke land- of tuinbouwwerkzaamheden is zij in
staat en bereid te verrichten?

Kan zij melken?



i IRAPPORT VAN HET GEWESTELIJK ARBEmSBUREAU \ t ~.
\ :

Geef hierin o,m. bijzonderheden omtrent gezinsomstandigheden, milieu en uiterlijke indruk. iI1smede een oordeel over 'zijn, geschiktheid als ~
emigrant qua karakter. Het IS van belang te weten of ziin echtgenote het met de emigratieplannen eens is -ook haar gescl'llktheid dient beoor-
deeld te worden. .-I

..~;

I;ti]f

.

Dit rapport is uitgebracht door De Directeur van het G.A.B.
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