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-

VRAGENFv~~e~~~I~! c==
-

ANTWOORDEN
V RAG E N -(in blokletters) -

IN_n_~nl '," '1

2. Woonplaats? Adres? ,

Gemeente van inwoning? ..., .., ...

3. OUderdom, datum. jaar en plaats van geboorte? jaar. Geboren ' te ,

.--
i. Zijt gij ongehuwd. gehuwd. weduwnaar (~eduwe)

ofgescheiden?... ..' ""
.

..-N a a m I Zoon of dochter I Leeftijd. !Geboortedatu~1 Geboorteplaats

5. Vrouw

Kinderen -,

.

.
.' 1"-6. Zijt gij Nederlander? Ook Uw kinderen? Zo \

neen. welke is dan de nationaliteit? ...

7.Godsdienst? '.

8. a. Wat is Uw beroep? b. Hoelang hebt ge dit uitgeoefend? ...

c. Als zelfstandig' ondernemer of als onder-

geschikte? , d. Waar bent U opgeleid? e. Waar hebt U .sindsdien gewerkt?, ...

(namen werkgever en duur werkzaamheden)

f. Aard en omvang van het bedrijf? ...

g. Werkzaam geweest als? 9. In hoeverre ~ijt gij bekenç! met: (invullen: zeer goed -goed -weinig -niet)

1. Veehouderij 2. Melken. 3. Boter en kaasbereiding. i. Akkerbouwbedrijf 5. Gemengd bedrijf 6. Suikerbietenteelt 7. Omgang met paarden 8. Omgaan met landbouwmachines en tractoren 9. Repareren van landbouwmachines ;;;;.

10. Veefokkerij 11. Hoenderteelt 12. T~inbouw (extensief of intensief) .., 13. Fruitteelt. 1 i. Bloemisterij-Boomkwekerij.

15. Met wel~emde talen zijt gij bekend. -

10. Zijt gij lid van een Nederlandse Landbouw- of

Landarbeiders-Organisatie en zo ja. van welke?

11. Zijt gij in het bezit van aanbevelingen of getuig-

schriften? ""

Z ..7
o)a.Vanwle Welke diploma's heeft U? .'. ...

(Slechts opzenden op verzoek).

.



.
12. Zijt gij in Nederland of elders met de strafrechter

in aanraking geweest? co

13. Naar welk land wilt gij emigreren? Welke Provincie of Streek? ...,..

14. Zift gij voornemens het land waarheen gij gaanwilt tot vaste woonplaats te kiezen? '
.

15. Welk beroep denkt ge daar uit te oefenen? ...
Wenst ge Uw gezin direct mede te nemen 1. .

-,

16. Kunt gein Uw onderhoud voorzien in den vreemde1
Zo ja. hoe? Geef verdere bijzonderheden.. .

(Steun van derden b.v.) , ,':,

17. Hebt gij familieleden of kennissen in den vreemde?
Geel bloedverwantschap, naam. adres en beroep op.
In hoeverre zijn zij bereid U te helpen?

18. Hebt gij ooit te voren in den vreemde verblijf ge~
houden? .
Zo ja, waar. wanneer en hoelang? ...
Welk werk hebt gij daar toen verricht? . .

19. Zijt gij ooit uit enig land van overheidswege
teruggezondenc? 20. Hebt gij reeds informatie van anderen ingewonnen 1 .

Zo ja. van wie en welk advies is U gegeven 1 .

21. Over welk becJrpg aan geldmiddelen beschikt gij om
Uw plan ten uitvoer te brengen? (eventueel naar
schatting). Is dit geld vrij of geblokkeerd? Indien gij niet voldoende geldmiddelen hebt. zijn

anderen dan bereid U te helpen? Zo ja. wie en
tot welk bedrag? ..,
(Nauwkeurige beantwoording van deze vragen is

-noodzakelijk in Uw eigen belang).
22. a. Geef naam en adres van naaste bloedverwant '

in Nederland.. .' ..
b. In welke familiebetrekking staat deze persoon
tot U1 .

23. a. Is Uw vrouw op een boerderij grootgebracht1
b. Welke steun kan U van Uw vrouw in den

vreemde verwachten? .., .
c. Kan Uw vrouw melken? .-.
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Plaats: ..' Datum: Handtekening:
(aanvrager)

.


