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/JKSPOLI'i'lE -GEWEST AMSTERDAM • Wieringen, 23 L[aart«

_• -—-"-- -.._— ̂ -p*.-- l f -4^1 D t j' ~ . . - • ƒ , . . Q > '

/No.21 C. V. D. Geheim persoonlijk l Spl 'JÜ-D ,O i 3 O.MRZ.1948

Onderwerp : "Matha Adam"
)

Ter voldoening aan het gestelde in het schrijven van de Heer
Districtscommandant der Rijkspolitie te Alkmaar , d d. 1 9 Maart 1948,
No.79 C. V. D. Geheim persoonlijk, Onderwerp : "Maitha Adam", heb ik de
eer UHoogedelgestrenge het navolgende te berichten.

X 4 Aangaande MARTHA ADAM, geboren te Peteraue (Polen) 2 April
\A| 1896 , echtgenote van Meijert Hegeman, wonende te Wieringen,Slin&er-
^ weg 37a,is dezerzi jds dd, 20 Augustus - - -

*
^

«B.H.V. te ' S-Gravenhage.rap-port uitgebrachtb naar aanleiding van
^*— r ........ _tj..-.nj-:-— -r- 1î ni1ia> !̂-~-ĵ ^-^^^ î̂ ^ '̂̂ -'x '̂'tfiaïK"a'*^*'W^* l̂̂ "1^^ •"•' '•""'t* '•^jVfmut .\TytMt»j;^^!gB^'JC;r^'»»My!f^»K'''*^*13>aiTt«;.y ijiit- . v-*>-̂ î 'i«--»^ '̂«'l*^>*P*'̂ '';* '̂JirVr>-iii>*w''̂ <'-''*!'-

een_jran genoemde Gommlsqarj.g < ? d t jj^^^tus^g ontvangen schrij-
van met Vijgej2aejüLJ£r^fej.sa]iA^
^t^j^oljll^z^n^djjig^jy^^ naar 'JnoTs?

BTjheVt'oen ! ingesTëïö" ^iïaeT~z^e¥~Ts~"wel komen vast te staan
dat genoemde vrouw, een onbekende spreker, op een daartoe belegde
vergader ing, zou hebben ingeleid , doch is ver^r^jiLeJb^

('^' ^_ dat zij op enjtaa£Xfi^~3s4^afi^ d t of tolT
' '^- enTgrToTiTï'eke partij of groepering b ehToTr^^eT'̂ fa^FsimTj'nlTjlc

^>^_^ ^ , ̂ „i.i^Mtfiyi.iT.rïm ir iy-mimnmr-wn-n.nl -Tf~-ry — -"^f.-^Tr-— r~-"^K-f-"" ------- 1 ---- - ir-,-r , w

nStiPt üe wyl te wieringen enkele ouders, van militairen die naar
Indie" zouden worden uitgezonden, bezocht , teneinde te bereiken dat
ook deze actie tegen de uitzending van Militairen zouden gaan voe-
ren. Zij is een praat zieke, domme, en ook overigens onsympathieke
vrouw. Eaar toen aan de dag gelegde bijzondere activiteit te dien
opzichte , moet evenwel niet worden gezien uit een oogpunt van poli-
tiek of dergelijke, doch louter uit angst voor het feit dat haar
enigste zoon (moeders lieveling) naar Indie zou worden gezonden.

Thans nu de uitzending van haar zoon een voldongen feit is
gworden en deze zich reeds gruimen tijd in Indi'é bevindt , heeft zij
blijkbaar het roer omgegooid en betoonde zij zich op 19 Februari
1948, op andere wijze, zeer actief, door te Hippolytushoef, gemeente
Wieringen, huis aan huis te colporteren riet plaatsbewijzen voor een
avond welke was georganiseerd door de Jjand Nederland - Ind ie , waar "b i;
zij met de woorden; "Het Is toch voor ónze j ongensT in Ind ie"" , er zeej
op aandrong een plaats beiirj.js voor deze av: nd te kopen.

Uit het vorenstaande blijkt wel dat het destijds stelling
/"' nemen tegen het uitzenden van 'militairen, door haar niet werd ver-
-̂ richt uit een of ander politie»(oogpunt ,doch louter uit angst voor

het vertrek van haar zoon.Nietemin lijkt zij mij een vrouw die zo-
nodig met alle winden meedraait , indien zij er voordeel inziet.

De Opperwachtmeester
Gr o ep s c omnan d ant

b. s.. De Opperwachtmeester
L. H. M t s.

Gezien,
AM, ^ „ .. „ „ _ District Alkmaar

de Heer Hoofd C.V.D. Commandant,
te «s-G.R_A..V> ̂  H A G E. Heiloo, 2$ Maart 1948.

De Officier van Rijkspolitie Ie kl.
In afschrift aan de Heer Mr. J.P.v.d. Steur.
Procureur Generaal fgd. Dir. van
pol. te Amsterdam.
Commissaris van Politie
te den Halder.



AFSCHRIFT SCHUTBLAD.

Aan B II.

Naar aanleiding van een advertentie in de Helderse Courant van
30 Juli 1946, waarin opgeroepen werd om op 2 Aug d.a»v. in den Haag
te demonstreren tegen de uitzending van dienstplichtigen naar Indonesië,
werd bij schrijven van het B.N.V.' van 7 Aug»46 No. 2478/Ü/46 aan de
Co;im. v. Pol. te den Helder )OD 248) om nadere inlichtingen verzocht
omtrent M.Hegeman, N.Hegeman-Speur, J.Overberg-Greiner en Bakker, allen
te i/Vieringen. Martha Adam is de echtgenote van eerstgenoemde.

Uit het rapport van de Groepscommandant V/ieringen van de Rijks-
politie dd. 20-8-46 nr. 3594 blijkt dat deze actie door hen op touw is
gezet omdat een zoon van eerstgenoemde, tevens echtgenoot van N.Hegeman-
Speur als dpi. naar Indonesië zou worden gezonden. Bakker had vermoedelijk
onder invloed van Martha Adam zich e veneens hiervoor gespannen. Van deze
personan is OP politiek gebied niets bekend.

J. Overberg-Greiner trachtte vermoedelijk uit deze actie politieke
munt te slaan. Zij was in 1946 candedaat voor de Gemeenteraad te Wieringen
voor de C.P.N.

Waarom thans door de Dist.Cdt. der Rijkspol. Alkmaar hierop
wordt teruggekomen is mij niet duidelijk. M.i. is er geen reden hier verder
op in te gaan.

B VI 27-5-1948
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4 Februari

B. 8798
GEHEIM

R. MB.

G.B03.

Hiermede heb ik de eer ü liet volgende te

berichten:

Gerrit BOS, geb. te Snimen 11 Oetober 1905t

Vrijwillig Sergeant bij de Ie Comp. Gezagstroepen, District Gel-

derland-O verl j sel> legerjautDffler 748636, wonende Timorstraet 27 te

Enschede, is ooaununistiaoh georiënteerd.

Zijn vrouw, S. Huizing .,waa na de bevrijding

lid van de C.P.N. Gedurende den tijd, voorafgaande aan de verkie-

zing van leden van de Sde Kamer,hing een C.P.N./pamflet achter het

raam van haar woning»Blj de volgende verkiezingen was dit niet meer
" ' - '

het geval. In verband met oneenigheid met de partij-leiding is zij,

benevens hsar man, uit de C.P.H, getreden. Door de districtsleiding

van de C.P.N, wordt zij thans een gevaarlijk "Trotzkyisten genoemd.

Mevr. Boa - Huizing is tevens hoofdbestuurs-

lid van de Nederl. Vrouwenbeweging en ontvangt in haar woning veel-

vuldig bezoek van vrouwen.

HET HOC H) TM D53?
//VSI1IGHSID3DISN3T
(LNamens dezen;

J.G. Orabbendam.

i /

Aan den Heer Hoofd Af d. IIIB
van den Generalen Staf

te

*a-G a A Y B H H A G £
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B.8112

s -m

Al.^.Huisvrouwen Bom.

.1

Te Kncched-;' v'ordt d r de I 'eder l .nndsche
Huievrou'.ven'bond, w.: : rvr.n K, rdere bestuursleden tot de C.Ï.H.
l>ehoorent een orj.aan ui 156jeven _enaarad "Vrouwenleven".

Vol ens bek.ornen inlichtingen uit niet te controle ren
een orgaan van _ e noemden bond. ver —
in net v/er ; z.f) den vvorcen esteld

bron, zou o-)k; te Hotterd;
schijnen» terv/' .
deze bei.de orranen
de ui tvoer ing v, '--r.»

lic -no/e U
f e i t en t? • j. i T -n
nis te stellen.

o in
samen te voegen tot één Lande l i : ' k blad.Voor

d'.t i:l
verxo

•oen inr-

n zou •
i P. n s

je ' Jen en

echter een h; If r]ar-r rekenen,
era :e"k, n,' r h o v e n e nee--; de
'ilj -net het resultaat in ken-

, Ho of d den
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L op.

VO-.T dsaen
De L u i t e n - at. -Kolonel;

Aan s
Den He-: r H

te
fdco .
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..vr,n lolitie
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P/48-46.

/ **** Enschede, 18 December 1946.

Naar aanleiding van Uw schrijven, d.d. 27-11-1946, ncr'.S 5555
betreffende het orgaan "Vrouwenleven", en in aanalüiting opmijn

schrijven, d.d.- 30-11-1946, no. P/34-46, heb ik de eer ÜEdelGe-
atrenge het volgende te berichten.

Se reeda verachenen nummera 2 en 4 t/m 7 van genoemd orgaan

' jgaan hjLe-rbij.
Hieronder volgen enige bekend geworden bijzonderheden <natren

peraonen en adreaaen, welke in deze nummera -werden genoemd.
Als meest vooraanataand lid van de Vrouwenbeweging moet

—> worden aangemerkt; EISIHA HÜIZIH6, geb. te Bnmen, 29-10-1^05»
zonde'r beroep* won. Timoratraat 27 alhier.

1 ry-T-rr l • i • ' . •
JS w i Zij ia,évenala haar echtgenoot SEfiBIT BOS, géb. te Eamen,
11-10-1905, stratenmaker, communiatiach georiënteerd. Voor ce

bezetting waa zij reeda een opvallend type, dat zich op de voor-

grond drong.
Ha de bevrijding waa zij lid van de C.P.N. Voor de j.l.

gehouden verkiezing van de leden van de 2e Kamer der Staten-Ge-
neraal hing een C.P.N.-pamflet achter een raam van haar woning,
doch voor de tw&e daaropvolgende verkiezingen van de Prov. ata-
ten en de Gemeenteraad waa dit niet meer het geval. Naar zij
toen begeerde, had zij onenigheid gehad met de partij en moeat
zij er nieta meer van hebben.

Dit "waa juiat nadat de kwestie met het cómmuhiatiache lid
. van de Hoodgemeenteraad, HENDRIEUS JOHANHES GEESING, geb. te En-

schede, 29-5-t904» los werkman, Höfstedeweg 139 alhier, aanhangig
was gemaakt. Laatstgenoemde was uit de C*P.N. getreden en Of
SIEN BOS (roepnaam van B.Bos-Huizing) heeft met haar echtgenoot

dit voorbeeld gevolgd. In die periode bezocht Geesing zeer dik-
wijls de woning van de fam. Bos.

In de op 17 Oct. j.l. gehouden besloten Zadervergaderiag

van het District Twente der G.P.N, werd o.a. aan geesing en Sien
Bos enige aandacht besteed. (Zie het toegezonden rapport, no.

210/1608, d.d. 22 Óct. 1946.)
l A N

Het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst
Javastraat 68,



Sien Boa werd daarbij aangemerkt als een gevaarlijk Trotzky-

iste, terwijl al* Geesing als verrader werd beschouwd* Men werd

voor Sien Bos gewaarschuwd en er moest zorg voor gedragen wórden,

dat zij niet meer in de gelegenheid werd gesteld om niet partijge-

noten in aanraking té komen. Vooral hetgeen in een besloten bij-

eenkomst was besproken, mocht zij niet weten.

In het Hoofdstuk VII van het door U toegezonder Overzicht no.

10 werd MBos te Bnschede" genoemd als gekozen Hoofdbestuurslid
van de nieuw-opgerichte Nederlandse Vrouwenbeweging» Met zeker-
heid kan worden -aangenomen, dat hiermede E.Bos-Huizing werd be-

doeld. Blijkens het verslag vanhhet Vrouwencongres 1946, uitgaande
van het "Initiatief comité van Vrouwen uit Havensbriick" en de con-
tactcommissie van "Algemene Vrouwenbonden" te Amsterdam op 2 en 3
November 1946, werd *Mevr. Bos" (zonder nadere aanduiding) als
bestuurslid gekozen.

Sien Bos schreef het artikel "Strijden voor de vrede ie een
voorwaarde voor een beter bestaan1* in het 6e nummer van het orgaan
"Vrouwenleven".

Tegenwoordig ontvangt zij veelvuldig bezoek van vrouwen» ïot

diep in de nacht en ook 's-mórgens vroeg brandt er- een lamp in
haar woning. Er wordt dan kennelijk veel gebruik gemaakt van een

schrijfmachine.

Haar echtgenoot G.Bos is vrijwillig als sergeant in militaire
dienst en wel bij de 1e Comp. Gezagstroepen, District Geld.erland-
Overijsel, legernummer 748636. Gedurende de bezetting werd Bos

als zwarthandelaar beschouwd. In 1943 werd door de Boon.fieoherche
alhier proces-verbaal tegen hem opgemaakt terzake overtreding van
de Textiel-Distributie-Beschikking»

Het gezin Bos, dat uit 4 personen bestaat, staat overigens

niet ongunstig bekend.

Het administratie-adres van "Vrouwenleven1* word t bewoond
door GEBHAJSDÜS JOHAHüES GOHÏEMAKEU, geb. te Enschede, 11-ÏO-1897,
ruwer, Bleekerstraat 73 en diens echtgenote DELA LEEfllïïK, geb. te

Haaksbergen, 1-5-1898, zonder beroep.
Gortemaker is bezorger van "De Waarheid". Volgens uitlatingen

van zijn vrouw bezorgen en lezen zij wel deze courant, maar zouden

zij de politiek daarvan niet geheel zijn toegedaan» "Het is", zo

zeide ze, "wel goed, dat men van die zijde ook voorgelicht wordt."

Overigens is het een net gezin.



PIETEfi SCHANS, geb. te Be Wijk, 24-5-1896, krassenarbeider,

won. Putterstraat 5, is communistisch geo/riënteerd, doch het ia
niet bekend of hij aangesloten is bij de C.P.H.

Zijn echtgenote, ALIDA ADRIANA NIJHUIS, geb. te Enschede,

20-1-t900, is lid van - en maakt propaganda voor de Intern. Ver-
eniging "Bellamy".

" Het adres Brinkstraat 43 wordt bewoond door LOLKB BIJLSMA,
geb.te Lems-terland, l6-l-1884»kleermaker en diens echtgenote
GRIETJE van der MOIBI, geb.te Haarlem, 7-1-1088, zonder beroep.

In het bevolkingsregister staan beiden evenwel ingeschreven
aan de Oldenzaalsestraat 80 alhier. Op laatstgenoemd adres zeteltl

• '
het dagelijks bestuur van de Afd.Enschede der E.V.C.

Vermoedelijk zijn Bijlsma en echtgenote communistisch geo-
riënteerd. Tijdens de grote staking van de zeelieden en havenar-
beiders te Amsterdam en Rotterdam, was een 12-jarig zoontje van
een staker uit een dier plaatsen in hun gezin opgenomen.

Men kan aan hun adres kerstpakketjes bezorgen, welke be-
stemd zijn voor de kinderen vaii de uit Spanje naar Frankrijk ge-
vluchte "kameraden*.

De gehuwde zoon ANDHIES BIJLSMA was in 1945 uiterst links

cahdidaat voor de Noodgemeenteraad,doch werd niet benoemd.
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Verslag van de huishoudelijke vergadering van den
o " , Afd^otterdas, gehouden o p Dinsdag *

ber. 19467 6 e T ZO uur, in dTAuTa van de H.B. S. aan . den ' s-Graven-
dijkwal -te Rotterdam.

Aanwezig waren circa 100 vrouwen.
. ?.e -voorzitster (?) opende te circa 20 uur de vergadering en

sprak haar teleurstelling' uit over de geringe o-okomst. Uöi"LIls en
Spreekster, die zei minstens 250 bezoeksters te hebben ver-

wacht, meende, dat de leden blijkbaar lisver luisterden naar de
"Snip en Snap" -revue, welke op dien avond voor de radio werd op-
gevoerd. Spreekster drong bij de aanwezigen aan op meer activi-
teit in het algemeen* Sr moest o.«a, ineer huis aan huis - propa-
ganda worden gemaakt en in veel intensievere mate met het maand-
blad worden gecolporteerd*

Zij kondigde aan, dat in het vervolg elke maand een alge-
meene ledenvergadering zal worden gehouden, en zij verwachtte dan
eon grootere opkomst.

Tot slot deelde si j mede, dat de notulen van de vorige ver-
gadering niet konden worden gelezen, daar deze niet voorhanden
war: e n.

CU VERHEUL , vermoedelijk een ambtenaar der Prijsbeheer Behing1
uit ' 8-Gr avenhag e , hield hierop een lezing over het onderwerpt
"De huisvrouw on de Prijsbeheersching" , welke in hoofdzaak neer-
kwam op een. verdediging van. de maatregelen der Regeering ten op-
zichte van de prijzen en de fabricage .van de meest dringende le-
vensbehoeften en verhruiksgoederen.

Hij deelde mede, dat er oen nieuwe loonregeling op komst
was, welke echter het karakter zou krijgen van ê n verbeterde
kinderbijslag, daar een directe lo ons verhooging onmidd olli j k
prijsstijging ten gevolge zou hebben.

Spreker deoldo ten alotte mede, dat de geruchten omtrent
een huurverhooging van 20 <?„ op waarheid berusten, doch dat deze
yeraooging niet eerder zal worden ingevoerd dan nadat do levens-
standaard zien ten goede zal hebben gewijzigd-,

Een vijftal vragonstelsters werd hierna door spreker be-
antwoord.

Mevr. Bet j e van der ZAKEN- van TROSCffiL. wonende te Rotter-
dam, sprak over het onderwerp; "Actie dure prijzen'1 , en kondig-
de aan, dat -binnenkort door alle vrouwenbonden in samenwerking
met de vakorganisatie' s een actie zal worden govoerd tor beteu-
geling van de prijsstijging. De bijzonderheden betreffende deze
actie zullen in een volgende vergadering worden bekend gemaakt.

Zij betoogde voorts, dat hot noodzakelijk was, dat vak-
en vrouwenbonden medezeggenschap kregen in de productieregelinj
en vaststelling van de prijzen. De winsten moesten niet uitslui-
tend ten goede komen aan den fabrikant, doch evenzeer aan de ar-

,e met de mededeeling, dat in de vol-
' gende vergadering over dit onderwsrp meer eal worden gezegd.
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xgrederika van DORDRECHT t verpleegster, wonende
te Rotterdam, secretaresse Van de afd7 Rotterdam van den A.V,L.
doolde mede, dat het congres van den. A»V.*B. eind October a.s.
te Amsterdam zal worden gehouden en dat in verband daarmede in
September a.s. eon congreskrant zal worden uitgegeven.

Bij de hierüp volgende rondvraag uitten de afdeolingen
Rotterdam-Yfest en -Woord hun ontevredenheid "over de vaak te
late aankomst van het orgaan van den bond "Vrouwen" en over het
feit, dat de convocatie's veel te laat werden verzonden, Sen en
ander heeft al tot gevolg gehad, dat het ledental in "¥est" te-
ruggeloopen is van 60 tot 18 leden.

Mevr. van der LAlZEN-van TROMMEL beantwoordde de klaagsters
en riep hun clementie in, daar de K.Y. Arbeiderspers te Amster-
dam, waar "Vrouwen" wordt gedrukt op allerlei manieren trachtte
de redactie van dit blad to dwarsboomen, waardoor vaak vertra-
ging in de aflevering ontstond.

De voorzitster sloot hierna de bijeenkomst, welke vooral
in het laatst - door het door elkaar schreeuwen. - een tamelijk
onordolijk verloop had.



PQBETIE - ENSCHEDE.

Geheim.

/• * • • . f "'V U L U,

No. P/34-'46.
Betr.: Orgaan "Vrouwenleven". Enschede» 3O November 1946,

V^

Naar aanleiding van Uw schrijven, d.d.. 27 Nov. j.l., no, B
5555, houdende verzoek om toezending van enige exemplaren van het or-
gaan "Vrouwenleven" van de Algemene Huisvrouweribond alhier, heb ik
de eer UEdelGestrenge beleefd het volgende te berichten.

Ongeveer 14 dagen geleden heeft mijn dienst zich voorzien van
een abonnement op dit orgaan, zodat dit U ingaande December a.s. na
inzage zal worden toegezonden. .

Een twee-tal exemplaren j n.l. de no's X^en 3, is inmiddels, door
ons ontvangen en gaat als bijlage hier bij ^A* fa**fr\*fa/<f/W»v»~*~i/-

Getracht zal worden de overige verschenen nummers 'alsnog in ons
bezit te krijgen^ welke dan onverwijld zullen worden nagezonden.

Blijkens bekomen inlichtingen verschijnt er te Rotterdam even-
eens een orgaan van deze bond en stelt men pogingen in het werk om
deze twee organen samen te voegen tot één landelijk blad. De verwer-
kelijking van deze plannen zou echter minstens een half jaar vergen.

In het door mijn dienst opgemaakte rapport, hetwelk U bij mijn
schrijven van de lle Oct. j.l., no. 21O/1607, werd toegezonden, wer-
den betreffende het redactie-adres van het orgaan "Vrouwenleven"
reeds enige inlichtingen verstrekt.

Voorts moge ik Uw aandacht op het volgende vestigen.
In antwoord op Uw schrijven, d.d. 1,4^?-lQ4.fi. no. 382/Ii-!46: M*ïf,

werden U de personalia opgegeven van de aestuurs led en van de Alg.HuiS'
vrouwenbond te Enschede.

Onder 5e werd genoemdj Alberta Johanna Maria Sanders, geb. te
Enschede, 6-4-19O1, echtgenote van Th.J.Holst, Parkweg 21 alhier.

Dit was onjuist en moest zijn:
Geertje van DALEN, geb. te Steenwijkerwold, 26-7-1899, echtgeno-

te van Pieter Sannes, geb. te Enschede, 9-9-1897, won. Haaksberger-
straat 263 alhier.

Mevr. Holst-Sanders is R.K. en is niet aangesloten bij de Huis-
vrouweribond. Haar echtgenoot is secretaris van een R.K.Kiesvereniging
alhier.

Mevr. Sannes-Van Dalen, die evenals haar echtgenoot communis-
tisch georiënteerd is, is bij de Huisvrouwenbond aangesloten en
steekt haar politieke mening niet onder stoelen of banken.

In Mei 1946 konden de leden van de Huisvrouwenbond, die wensten
mede te werken aan het comité "Enschede helpt Enschede", zich hier-
voor bij haar opgeven.

Omstreeks September j.l. wenste zij geen verklaring af te leg-
gen aan een rechercheur van de P.R.A. te Enschede, t.a.v. een in haar
omgeving gewoond hebbend politiek delinquent, daar zij zich, evenmin
als haar man, niet kon verenigen met de regelmatige vrijlating van
politieke delinquenten.

A A N
Het Hoofd van de Centrale Veiligheidsdienst
Javastraat 68

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

De Commissaris van Politie,



27 November

B.5555.

R. TV.

Orgaan "Vrouwenlevers". GEHEIM.

Volgenfe mededeelingen in de pers wordt door
de Algemeene Huisvrouwenbond in Enschede een orgaan
uitgegeven genaamd "Vrouwenleven0.

Ik moge U veraoelcen mij - zoo no :elijk —
eenige exemplaren van genoemd orgaan te doen toe-
komen,

HET HOOFD VAK DïïH
C.-CHTRALüN VBILIGIDJIDSDIüNSÏ

namens degen,
De Luitenant-Kolonel,

Den Heer Coisiaissaris van Politie
te

ENSCHEDE.

J . G .Crabbendanu


