


l Q O

al C u X
I a
j

O
o o

^t
- i« ^A

,

i
ro



DOSSIER No.: OD...1.4.6.0. NAAM: .o..p.,.3..J. «Leden

Uit In

Datu Aan Datum

Uit

Datum Aan

In

Datum

Uit In

Datum Aan Datum

Uit In

Datum Aan Datum

r/

2b

'W ;,"•vJ rl!~\s < *

l

< Ï 2

^ H
«, W*

l
"//-r

Kf)

fifr

[2«

1^4 JU/DJ 195?

r ' | 1 ^ A U 6 . 1 *

)̂JLi 1S5|

i»
4 DEC.

|19FEB.~

J9JAN.196

1.7

7'

D£<:.1»57

f 2 O

?.3,.niu

an. 1961



MINUTENBLAD
DOSSIER No .QD 1460. NAAM : ................ Q.....P .„.&•«• J * -Ie den -

1. Aangelegd op verzoek van B-IIld.
18.7.49,

Voor zover van de geagendeerde stukken (in dit OD geborgen) het schutblad-
aanwezig was dit bijgevoegd* okt.
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Uit : OD 11J6

Voor : OD 14-60

Ag. nr: 111465

Aard van het stuk:

UITTREKSEL

Naam: ORGANISATIE VAN PROGRESSIEVE STUDERENDE
JEUGD (Vergaderingen)

Naam: ORGANISATIE VAN PROGRESSIEVE STUDERENDE
JEUGD ( Leden)

Afz. : I.D. Dsn Haag Datum: juni 1951

Betreft: O.P.S.J.

bladz»! (onderaan)en "bladz.2
Luoaa de Jong liet in een persoonlijk onderhoud uitkomen, dat

ook een delegatie uit sêGravenhage aanwezig zou zijn, groot zeven
personen, maar deze was niet opgekomen.Tevens deelde hij med«, dat
de afdeling van de O.P̂ S.J. nog slechts enkel» leden telt en dat
binnen korte tijd verwacht mag worden, dat van de zijde van het
Hoofdbestuur van de O.P.S.J. te s'Gravenhage stappen zullen worden
gedaan om te komen tot het leggen van geheel nieuwe contacten.

Uitgetr. door: T>

Datum: 5» 3*52

Op aanwijzing vafl : ^^ **

t> 38 -10.000 , 10204 - 51
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ACD/ /33Z«N O T A

aan: B
van: DVE

Betreft: Bastiaan Hendrik WIJNGAARD
Rotterdam, 28-12-1927
Rotterdam. Paltroklaan 28.

Bij ehecking van bovengenoemd persoon
.(I.D.Rotterdam 10-6-1949* Uov.1947 lid CPN) in
verband met diens sollicitatie bij de PTT, kwam
o.a. naar voren:

Henk Wijngaard (MTS-er) uit Rotterdam,
zonder verdere personalia, die op 15 October 1949
in café DE KROON te Amsterdam aanwezig was op
vergadering van kaderleden van de O.P.S.J.

Indertijd zijn over deze Henk Wijngaard
geen gegevens gevraagd aan I.D.Rotterdam.
Zou alsnog kunnen worden nagegaan of hij misschien
identiek is aan Bastiaan Hendrik Wijngaard, geboren
28-12-1927?

Henk Wijngaard komt voor in OD 1136/ACD
71943.

DVE? 4 Haart 1952



UITTREKSEL

Uit : OS 1136 Naam: ORGAJQSlïIE 7AH PROGRESSIEVE STODESEHÉ
DE JEUGD (7ergadaring«n)

( Voor : $)D 1460 Naam: ORGANISATIE VAN PROGRESSIEVE STUDEREN-
DE JEUGD (Leden)

Ag. nr: J1JÖ7Ö * Afz- : I.D. Amsterdam Datum:Jtuii 1951

Aard van het stuk: Betreft Studie en Landdag.

aub 2«* Ana*, r.d.ïiO«* e.T.Harnaen g*t. 24. J.1925, ]toofdr«dactric«
vaat *3*odi« «a Strijd1*. Zij de e ld» m«de, dat door hst Ti«r-
ouk»nd«aplazi d* volg*nd« r«sultat*n waren \>«r«iktt «r zijn
JÖI^aijijOTilfljdM^ifl d* kring raa d* O.P.S.J. «n "Studi* «A

7*rd*r ai^n «r naaet d* 12 b«8taand» afd«ling«n ran da organiBa-
ti« 12 aiwnm af dalingen gavorod «n si j n «v nog 10 ia voor*
bereiding.

Uitgetr. door : T.G. ' Op aanwijzing vaü : B III d

Datum: 5«3»52

O 38-10.000 fa 10204 - 51



Antwoord op nr.103433^
d.d.8-3-'5l. "-*~^
Betr.H.J.Reijers en P.de Gf]

27 April 1951.

VERTROUWELIJK •

chrajven kan hetA, la antwoord op het hierboven aangehaalde
volgen&e worden beriehtl '

Hermanus Johannes^REIJERSt
geboren te Amsterdam, 25 Maart 1935» zonder beroep, wonende
Rozendaalstraat 87 hs, Amsterdam,
is de zoon van Hieolaas Hendrik RBIJSSS» geboren te Rotterdg
8 Augustus 1914» overleden te Amsterdam, 30 April 1948 en van
Catharina Maria flOTER S «geboren te Den Bosch, 12 Mei 1916.REUERS
woont bij ssijn moeder in huis en staat in de omgeving van zijn
woning gunstig bekend. Yan enige politieke activiteit is van hem
noch van zijn moeder iets ge bleken. In het gezin wordt Het Parool
gelezen. Zijn vader was indertijd geaboneerd op de Yrije Katheder.

Pieter de frEOOg
geboren te Amsterdam, 6 Januari 1932 , reclame tekenaar , wonende
Bethaniè*nstraat 6-1, Amsterdam, bij zijn moeder,
werd op 17 September 1948 te Amsterdam ingeschreven, komend e van
Zandvoort.Hij is de 20 on van Ale de G-ROOT BOES3MA. . geboren te
Oudenbosch,23 September 1907» overleden te Amsterdam, 28 Mei 1937
en van Anna Maria van LBO) EET . geboren te Amsterdam, 20 Maart 1910
Zijn moeder hertrouwde later,- in 1942 - met Herman TIER,
geboren te Amsterdam, 20 September 1902, van wie zij in 1944
scheidde. Belden zijn politiek gtellnquent.

, ? .

-2-

Van De G-EOOï BOES.SMA ia bekend, da t hij eandidaat gesteld, werd
voor het ÓP 3.5 |e^tember 1950 te

geörinteerd



?TKISTERIE VAN
' BINfTENLANBSE ZAKEN

103433No,:

Onder».: H.?. Reyera en
P. de Groot Boersma.

Hoewel
berichten.

n.a.v. scnr, van Min.v.justitie
Afd. Politie, no 10343e.

»s-Gravenhaget 8 Maart 1951,

t bews,

ioht ten overvloede moge ik U het volgende

Naar aanleiding van telexbericht no. 6149 dd. 13.1.1951
van het hoofd Bureau Criminele Doorlichting van het Minis-
terie van Justitie, werd op S Februari 1951 door de Politie-
attaohé bij de Nederlandse Ambassade te Parijs gehoord:
Hernsanus Johannes RBYEBS, geb» 25.3.1935 te Amsterdam,
tijdelijk te Parijs, gedoaiicilieerd te Amsterdaa, Rozendaal-
straat 87, scholier*

H.J". R̂ 'TSRS verklaarde ongeveer 4 weken geleden zonder
voorkennis van zija mo*der of toeziende voogd uit Nederland
te zijn vertrokken in gezelschap van zijn vriend Piet DS
GROOT BOERSÏ5A, Reyers was In het baalt van een geldig Neder-
lands paspoort* Daar geen van beiden geld had» voorzagen zij
in htm onderhoud door tekeningen van boerderijen te maken.
Liftend» warea zij «Éar het Zuiden van Frankrijk gegaan en
hadd«m aldaar werk gevonden* Reyers verklsajrd» lid te zijn
van de O.P.S»?* en te sympathiseren mat d« C,P,N..

Ik moge tl verzoeken mij wel enige aanvullende gegevens
t« willen doen verstrekken omtrent H,J. Reyers en mij in
kennis te willen doen stellen met de personalia en politieke
antecedenten van zijn moeder*

Gaarne zal ik tevens vernemen of en zo ja wat U bekend
mocht zijn of na onderzoek bekend mooht worden omtrent
Piet de Groot Boersiaa.

HET HOOFD VAN DE DIERST
namens deze:

Aan de Heer
Hoof doonsal ssari s van Politie
te
A M 3 T l R D A E. G. Crai>BGndam



MINISTERIE VAN JUSTITIE

Afdeling POLITIK

Bureau: Kabinet

Na: P 56/51
Bericht op brief van

betreffende H.J« HEYSRS,

's-GRAVENHAGE,
15. FER 1951

Men wordt verzocht bij »nlutlnf TUI dexe brief dag-
tekening, afdeling on nnmmer nauwkeurig te vermelden

C

- - ^>X

Hierbij heb ik de eer ÜHoogEdelGestren^
ge ter kennisneming te doen toekcnien afsohrif t
van een prooes--verbaal, opgemaakt door de Heer
Spijker, politie-attaohe bij de Nederlandse Am-
bassade te Parijs, betreffende verhoor van Her-
raanus Johannes REÏERS.

BB VAN JDSTlfIE,
Namens deze,

Het Hfoof d van het Bureau Kabinet
l4J<raa de Afdeling Politie,

(l$r. J.P,G. Goossen)

Aan
het Ministerie van Binnenlandse
Z(~>n,Ho©fd v. d.Binnenl. Veilig-
heidsdienst, Javastraat 68
te
t.a.v. Jhr.Mr. ¥.J.Ïh.Serraris.

R. I. D. 46/50



ASS0HRÏFT.

MERISTEHIE VAN JUSTITIE
AWEELING P0EETIS

BÜHEAÜ GEIHDmiB VOOmOHf ING
PBO JQSTITIA

"D1jg.'. T T ^ Ï I T & A A T«• .y C .je J? A A fc

Heden, de 6e Februari 1900 eéaemvijftig koorde ik Timen
W* Spijker, politia-attaohe bij Barer Ifejesteits Ambassade te Pa-
rijs» tevens onbezoldigd rijksveldiradateï1, naar aanleiding van
het telexbericht N©. 6149 van 13 Januari 1$S1 van het leef d van het
Bureaa 'èrinaiaelQ Voerlichting, Hermanms Jeka)gmes SEIJEtS, geboren
te AfflBtei-aam op 25 Haart 1535» tijdelijk ve^pvende te Parijs,
ged^aiQi-MÖerd te Amsterdam, Emendaalstraat 'S?, sohelier, van
Héderianlse nationaliteit, die mij ©p nijn vragen het navolgende

"Ongeveer vier weken geleden* ben ik zonder voorkennis van mijn j
moeder of toeziende voogd \|S.t Nederland vertrekken. |
Ik was in het bezit van een geldig Nederlands paspoort, <
Ik was in gezelschap van mijn vriend Met de OE®OT B@£B£ÜA» Geen
vaa beiden hadden geld. Wij voorzagen ia eas levensonderhoud door
tekeaingea van bj^Fdespy en te „

Etaatepijk gegaan* Paar heb
bij de leer Sartfbm.

l&lopem was, kwam de brief aan de
sul-Ceaeraal te Marseille naar

Idf teolfl z|Ja <
ben ifij ©ntó.ad
Juist "e^ dli lég 'ïjpt' oas
Boej? m "t« vz-a^esft adj via de

'land te r4gatrieren.
Ik sta sympathiserend tegenover de oonraaaistisehe partij.

ben, .aangesloten b_£J_j3e__0»^ï'S» J. (Organisatie van Progressief

User kan ik niet verklaren."

Na To^*lazing en volharding tekent hij met mij ia eoaeept.

(w.g.) H.J.

Waarvan door mij op ambtseed "werd oBgeaaakt dit prooes-verbaal,
hetWelk ik tekende ea sloot té iFörif''* op 6 Pebraari 19111*

Het Hoofd van lui
(*.g.)

T©iw eenalwidead afïsehrift,
Het 100M vaa het ^wéau Kabinet

Upan de Afdeling S»@litie,

ilo Voorliohting,



No. j3452-]i.50.

UvTschrijven; No. 90536 d.d. 4.10.«50.

Onderwerp: W. KAY.

VERTROUWELIJK.

n
/9 M
v *

•C

In antwoord op bovenaangehaald schrijven kan het volgende
worden bericht:
In het Bevolkingsregister te Amsterdam staat sinds 27
November 1945 ingeschreven:

KAY, geboren te Heerhugowaard, 23 Maart 1895, van
beroep "baïcker, Nederlander, kerkgenootschap Ned. Her-
vormd, gehuwd met Caroline GÜLDEMÖND, geboren te Amster-
dam, 29 September 1899, wonende Borsenburgerstraat 35-1
te Amsterdam, -

De volgende inlichtingen werden omtrent KAY verkregen:
j KAY staat alhiei in dé omgeving van zijn woning bekend
l als een felle communist, evenals zijn vrouw. Hij leest
[het dagblad "De Waarheid",
\KAY zou een actief communist zijn. Of hij echter een
functie in de CPN bekleedt is^niet gebleken. Hij zou wel
zo nu -en dan colporteren met één of ander communistisch
blad.
KAY had voorheen een bakkerij in Langendijfc. Deze heeft
hij in 1945 verkocht, omdat zijn vrouw graag naar de stad
wilde. Hij ging toen werken bij bakkers hier ter stede
en zou maanden geleden bij een bakker ontslagen zijn, om-
dat hij brood had laten verbranden. Tegen dit ontslag
zou KAY in verzet zijn gekomen en de behartiging van zijn
belangen in handen van zijn bond (1VC) hebben gelegd.
Dit proces zou nog steeds lopen en sindsdien werkt KAY
niet. Hij zegt, dat hij het zeker wint en dan ongeveer
.f.2000.-. te goed heeft. Ofschoon hij nog wel over wat
geld beschikt, gaat zijn vrouw nu toch uit werken.
KAY is in het bezit van een motorrijwiel, waarmede hij
zomers veel uit toeren gaat. Aan hem behoort het motor-
kenteken G. 70774, Het wordt zeer onwaarschijnlijk ge-
acht, dat in het tijdvak van 15 t/m 22 juli 1950 een
ander persoon van het motorrijwiel van KAY gebruik heeft
gemaakt.
Blijkens onze administratie was KAY in october '47 deelne-
mer aan de 2e Obligatie lening van De Waarheid ad f.5,-,
In Juni T48 ontving hij NU per post. In Oetober '48 werd
hij gemeld als lid van RVSN. Op 19,4.»50 stond KAY met
zijn motorrijwiel op het Haarlemmerplein, alhier, en wees
deelnemers aan de fietstocht naar Den Haag i.v.m. een
Yredesdemonstratie, de weg. Hij was toen de leidende man.
Zijn vrouw werd in April '48 gemeld als lid van de NVB,
2S.9,»48 als lid HWN. In Februari 1949 stond haar naam
op een voordracht van afgevaardigden naar de onderdis-
triotoonferentie d.d. 27.2.'49 van de Afd. 27 der CPN.

N. 3.



: 312/50-doss.B.V.D.

GEWEST ARNHEM der RIJKSPOLITIE
f District DOETINCHEM
^ COMMANDANT

No.

Aan de Heer

Onderwerp

Antwoord op

Bijlage(n)

Doetinchem, 3.5 Sept. 19
Dr. Hubernoodtstraat No. 5 - Tel. 223

"Vertrouwelijk"*

Hoofd van de Binnenl.Veil.Dienst te '
in.

!(»•••**•*•*

0.P.S.J.Ieden.

Uw schr.,d.d. l2__fciBr.i.Q

eefïr.(in dmplo).
OP KAART

4,'tiu • y\j.j jv .̂

Se SEP. «50$

Ter Tn1-:lr"r1n l̂'gÏÏ'n"f'hrtl *~--t"*i*~ *™ T^

bovenvermeld schrijven,terzake onderwer-

pelijke aangelegenheid,heb ik de eer U

hoogedelgestrenge hierbij een rapport te

doen toekomen,opgemaakt door de mij o.h»

districtsrecherche,naar de inhoud waarvan

ik U kortheidsha3.ve moge verwijzen.

De Districtscommandant,

De Officier der Rijkspol.3.e



Gewest Arnhem der Rijkspolitie ... ^ . v . • •
District Doetinch«a Doetinchem; -15 September 1950.
Districtsrecherche
No. 312 V e r t r o u w e l 1.1 k. . ^

Aan j de Heer Districtscommandant
der Rijkspolitie te

Onderwerp t ©,P«S,J*-leden .

Antwoord op : Schrijven van het Min, v.Binnelandse Zaken
dd. 12 Augustus 1950 Nb. 90536.

/

\ (Û

Naar aanleiding van bovenaangehaalëY schrijven is door
mij, Willem Anne HOÏKSTRA, Opperwachtmeester der Rijkspolitie behorende
tot de Staf van opgemeld District, ingevolge Uw opdracht een onderzoek
ingesteld, . ,

Daarbij is mij gebleken, dat in Doesburg slechts
vrouw woont, die de Russische nationaliteit bezit.

Deze vi*ouw is genaamd :
jSinizina Walentin, geboren te Alusheta (R), 13 Juni 1924. Zij huwde op

\, «16 Juni 1945 te Allendorf (D) met Wilhelmus öhristianus Hermans, geboren
^ t̂ >'te Doesburg, 17 Januari 1913.

Man en vrouw belijden de Hoorns Katholieke godsdienst*
Zij hebben éin kind, een dochtertje van drie jaar. Het gezin woont Zand~
bergstraat 13 te Doesburg* x .

De man is grondwerker van zijn beroep.
Hij heeft zich vroeger al eens schuldig gemaakt aan

diefstal. De laatste jaren kwam hij §6fefe$? ni«t meer met de Politie in
aanraking*

Volgens de persoonskaart in hei bevolkingsregister
van Doesburg verloor de -vrouw haar Nederlandschap (door huwelijk verkre-
gen) ingevolge het Koninklijk Besluit dd. 17-11-45 Stbl* F.27S.

Op het gezin valt niets aan te merken* Men ziet man
en vrouw samen wandelen in de stad en somtijds gaan zij naar de plaatselijk'

'S, bioscoop» Ook gaan zij wel- eens met de bus naar Arnhem.
Voor zover is kunnen blijken, hebben zij te Doesburg

met niemand omgang.
Naar het zich laat aanzien, kunhen man en vrouw goed

met elkaar overweg en lijkt het, dat beider belangstelling alleen naar het
gezin Uitgaat*

Van enige politieke activiteit in welke richting ook,
blijkt bij deze mensen niets. Ook is nimmer bekend geworden, dat deze
vrouw en/of man extreem denkt.

Zoals gezegd is déze man grondwerker. Mij komt uit een
' arbeiders milieu. Intelectueê . staan man zowel als vrouw op een laag peil.
Het lidmaatschap van dé Organisatie Progressief Studerehde Jeugd, kan,
naar mij uit het onderzoek is gebleken, daar moeilijk gezocht worden»

Aandacht werd besteed aan het feit, dat een vrouw van
andere vreemde nationaliteit lid van deze-Organisatie .zou kunnen zijn.
ttet resultaat bleef evenwel negatief..,,

Bé poging de in meerbedoeld schrijven aangeduide
sin te identificeren kon tot óp heden niefc">erwerkelijkt worden.

Bpekstra



EIJKSPOLITIB ÖEWESÏ AÏÏSÏESDAM.
DISTEICT AÏ.KMAAB.

GROEP LANGEDIJK.
Commandant^

Fo.9 G-eheim,

Onderwerp: Inlichtingen,

Langedijk, 5 September 1950.

12 SEP, 1950

A,-V
«W

\r voldoening aan Uw opdracht, g eg e ven Taij Uw
schrijven, ÏTo.434, naar aanleiding van het hierbij terug-
gaand Ischrijven van het Ministerie van Binnenlandse Za-
ken, ITo»90536,dd 12 Augustus 1950,helD ik de eer UWeledel-
gestrenge het volgende te berichten.

Bedoelde W,Kaleis genaamd Willem KAIJ,geboren te Heer.
hugowaard 23-3-1895.Hij heeft gewoond te Oudkarspel A.
15,gemeente Langedijk.
Op 27 übvexriber 1945 is hij te Langedijk afgeschrÈ^ven
naar Amsterdam Bossenburgerstraat 35 II.

Hij stond alhier niet gunstig bekend en men beschoutte
hem als communist.
Of deze Kay de bstuurder is geweest van het motorrij-
tuig G.-70774 kon hier niet worden nagegaan.

De Opperwachtmeester,
Grro ep s co mmndant,
H.Drieenhuizen.

Aan
de Heer Districtscommandant
der Rijkspolitie Alkmaar

te
HEILOO.



YERBIKDINS MQ.38

DOSSIES 7 ÜTo.3

OP KAAJtT
ACD/4»

PAR
Ten vervolge op mijn schrijven van 3-en .-19-

5O,"betreffende O*P.S.J.Kampen,in antwoord op uw schrijven
-

>̂ No.87858,d.d.7.7.1950,wordt bericht,dat L.Gptjé,ouid 13 jaar,wo-

nende Amstelkade 19 te Amsterdam,toen hij op Zaterdag,15

Juli 1950,met enkele vrienden op weg was naar het O.P.S.J.

kamp te Laag Soeren,gemeente Eheden,tengevolge van een hem

overkomen ongeval in het Algemeen Ziekenhuis te Velp(G) ter

observatie werd opgenomen.

Verzonden aanjB.V.D.Den Haag. Velp(G),21 Augustus 1950,



VXttattRXl TAH _—?-a'v- schr' van ïïheden 905S6GO 8785S'
BÏ8ÏÖ5HLMÏDSTS ZAK1N \5""'" /• 's^Gravenhage, 12 Augastua 1950

l l •! r • '. - •:'•"•. -• • t ' L " i

Ü0«ï t: 90556 J'" ^ , """"
R koppel

Ond,: O.P.S.J.-leden. Antwoord : ^...„ ^
TTia/h ïs . r v?-f T-iTP ü. w y L ff y

Baar uit betrouwbare bron werd vernomen zou te
Doesburg een Russln woonachtig zijn die lid Is van
de Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd (0.
P.

Ik moge U verzoeken* zo mogelijk deze persoon
te willen doen identificeren en mij in kennis te
stellen laet de personalia» politieke antecedenten
en verder van belang zijnde gegevens van betrokkene,

HET HOOFD V&N DE DllNST
namens deze;

Aan de Heer
Districtscommandant
der Rijkspolitie
te
D O S T I H C R I M .



MINISTERIE VAH
BIHHBRLANDSS ZAEBS

Ho» l 390336

i W, Kaij.

n.a.v. schr. van Rhe^en 90536 G0 87858

's-Gravtnhagt, 4 Qotobtr 1990

Y l R T H O P W B L IJ

bew:..

lappel s..
\atwoord ;.

móft ik U btriohttn» dat dt bestuur d «r
ran hot motorri^tu.!» G~f0774 *«a btaotk braoht aan ««a
van 15 V» 22 ^uli 1950 t« Ï»aaf-So«r«n gohoudtn kamp
van d» Qrganisati» van Progr*»ai*v» Stad*rond« J«ugd
(O.P.S.J.). Or*notmd nummer is afg»g«Y*n aan Will«m EAU,
gaboren te Efterka^owaard, 23.3.1895. Bij n«aft gtwoond
tt O^dkaariBtl A 15, g»m, I*ng«dijk, Op 27 Hovtmbor 1945
is hl ̂  t* "angtdijk afgeaohrev»» naar Aaitordam* Bo*«tn»
burgerstraat 35*1*.

Hij stond tt langt dij k ongunstig bekend tn mtn
aohouwd* hiQB als ooamttnist.

Of gtnotffidt 2* i ̂  dt bestuurder is gtwtast van htt
mo torrij tttig 6-70774 kon uit t wordtn nagtgaan*

Ik mogt U Ttrzotktn mij tt willtn dotn inliohttn
omtrsnt dt politiek* gssinéhtid en rordtr van belang
ei^ndt gegtTtnn betreffend* genotatdo

HST HOOFD TAR DE DIENST
namtns d*ae»

ü L van Laere

Aan dt Httr
Hoofdoommlasaris van Politie
te
A M S T E R D A M.



MIHISTEHIS VAN / • H-^r———
BIHHKKLANDSE ZAKEN L^/^J ;:|n,, ; T l 's-Gravenhage, 12 Augustus 1950

Kö.: B90536 n-.a.v. schr. van Rheden 90536 Go8785S

Ond.: Eigenaar Aest uur d er van het
motorrijtuig G-70774-

7 S H T H O T J W B I . IJ... g
ITId/h 3 ' Ontv. bew: -

Rappel : LI.-M.

Antwoord : tt&

O
Hiermede moge ik U berichten, dat de bestuurder

van het motorrijtuig G-70774 een bezoek bracht aan
een win 15 t/& 28 Juli 1950 te Laag-Soeren gehouden
kamp van de Organisatie van Progressieve Studerende
Jeugd (O.P.S.J*). Genoemd nummer is afgegeven aan W»
KAT, wonende Spoorstraat 15 te Oud-Karspel,

Ik moge U verzoeken mij in kennis te willen \n stellen met de personalia politieke ante o eden-

ten «n verder van belang zijnde gegevens van Kay, voor*
noemd» Toveiïs zal ik, mocht Kayr niet identiek blijken
te zijn aan de bestuurder van het motorrijtuig, gaar*
ne dezelfde gegevens omtrent deze persoon van TT ont-
vangen,

AW DE DIENST
dezei

O
Aan de Heer
Commandant der Rijkspolitie
im het District Alkmaar
Kennemerstraat 253
te
H B I L O O .



I..p.. t i..t .ijl

Aan: EA-EA

ao.s
Ond.t

858
• Olivi«r

Onder rerwitlsin̂  naar mijn rapport ne» 98312
ü d»t jr*f* QI»ITiai* YO!>

dael naa aan c tgftfü* fai$ ic^mgroglyt
MU o»F«9'Jr^ii«m

III* H.B,
11 Jatnuarl 1951



MINISTERIE VAN
BINNENLANDSE ZAKEB

NO.: B 87858

Ond.j Kampen O.P.S.J..

fs-Qravenhaget 7 Juli 1950

n.a.v. schr. van Utrecht 87858 z. Go.

V E R T H O P W E L IJ K

Ontv. bew:.

Rappel :
Antwoord :

Hiermede moge ik U berichten» dat de organisatie van
Progressieve Studerende Jeugd (O.P.S.J.) een tweetal kam-
pen organiseert* Deze zullen worden gehouden in een nieuwe
grote boerderij in I^ag-Soeren van 15-32 en van 22-29 Juli
1950. Het tweede kamp (22-29 Juli) wordt gezamenlijk gehou-
den met de Federatie van Vooruitstrevende Studenten Vereni-
gingen (F*V.S.V.).

Ik moge U verzoeken mij een verslag van het verloop
van deze kampen te willen doen toekomen, waarbij ik gaarne
zal vernemen welke personen met de leiding waren belast,
welke onderwerpen op de lezingen werden behandeld en door
wie deze werden gehouden. Indien het mogelijk zou zijn mij
tevens een opgave te verstrekken van de namen en adressen
der deelnemers, zal dit zeer op prijs worden gesteld.

HET HOOFD VAW DE DIENST
namens deze:

">. G. Cxabbea-iam

\e Heer Korpschef van Politie
te

\ H.B D g IL „



Verb. 19
Datum 21-6-50 . <

NIEtOl^
ACD/4^
DAT:/J-47

PAK A^

^>^y<kL
\$V>

// £ ̂
[<iï^L
^Sffr*

-t
»

f*o«, ilIM «50K 9 JUPI K»»**

Afni tifrk«V.I// tf/ff* o

/

Terwijl
ovérgang.S">
De O.P. S. J .t Torgat\ s^er;

9#3 voorhoofd: parelen voor
eind examen^ ld 'dfe vacanti'e al • weerzin

jaar: weer een gróót zomerkamp
ten\Npord»ö van Dier èrt aan'-de'oostelijke rand

n de Veluwe., ;' ""'.." • "* ' • ' 'v<

et is.iti eenknieuwe grote boerderij* /J.s '*jê '§ ochtends iióg
apërlg,uit iet stro stapt hpef je maar drie minuten té löpert
• öVèh irl het Apwaöpt1ri$ kanaé4 wakker te worden*

Daarna kan j6 è'etv-'ódtfteHfl' wtódellrig anken in het prachtige
Veluwse bos,.waarin je uren küh* Vërdwaldhi
Bc is. een .enorm, programma» welke dat van alle vorige kampen
zal oyertr.ejffea. Dit behoeft" geen Verdere' aanbeveling voor
^-„-«x*- dle:- de'!|cwiff« kampen- reeds, mfleaaaktetja.

^JLi
-JEr'
L

gaan flaar:1iet'i-»**lo«Öe^parfcy.'de;,hogeryfvluwe, het openlucht
UB .te Arnhem, Br worden interessante lezingen, vosaenjach-

spdrtwed'etri-jden georgapiseeTd ,en w e gR*an-
ch ni'e'ê, 'we verklappen ni'et alles. ' ' "
n het kort • het wordt een daverend kamp. ' /e verwachten een

enorme toelo'pï» en daarom'':' Wil. j «r mee? Geef ie dan zo gauw
irt ieder geval Vóór 25'Juni op M j :

R. Mulder, leidschegracht Ï17! ' ' r /on s' t er da*- G,- of bij je afde-

het oerate vanWQrden pok dlr Jaar twee kampen gehouden
l5-22 Juli 'en hét tweeffö Van «22-29- tFuli., — -,-,
Het tw.e.j9.4e "kemp la -gezamenlijk met de - F.V.3 .V. (Ped. van
Vooruit s%r, * 'StudV Ver.) georganiseerd. .De leden van deze ver-
eniging komen dua in het tweede kamp.
De kampprijs is veel lager dan vorig jaar en wel I'. 15»--
voor het hele kamp. Hoewel dit een zeerla^e nrijs is voor
zo' n mieters kamp, aal hot voor veel beurden toch e»n hele
hap üi.ln. Om nu ledereen in de gelegenheid te stellen om mee
"te &aan %:L«1n er drie kampprijKen. n. l . F. 12,r)0, T. 15, — en
W. 17,50. Je moet F. 2,50 inschrijfgeld betalen, hetgeen van

e kampprijs wordt afgetrokken. Ook betaling in spaarzegels ia
ogelijk, / - - f .•.-,<•. .«*•-..« ̂  ^,-^\,-f. •. ., -./tv».-i )**•*«••• ••••. ••:,.••>>

hopen dat je, als 5 #t even kunt missen, F. 17,50 betaalt,
ant dan kan er weer een ander lid mee4 die het moeilijk kan

missen*
Bovendien is er nog de mogelijkheid om reductie op de kamp-
prijs te^Y^j^jen. Je moet riit voor 2 5 Juni aanvragen bij
R. Mulder, 'l ei d scheer acht 117' ' ' , Arfirrtorrlam, geheimhouding ver-
zekerd.



c

De tocht naar Laag-Soeren kan op drie manieren :
Ie. Met de bopi vanuit Amsterdam naar Harderwijk en dan • ; $ > :

• verder per fietg of trein»
2e. Helemaal met de trein. • :
3e. De klap op de vuurpijl : helemaal, op de fiets!! i i ! ! !.! !
De mengen die op de flets gaan aijia .er liet- beste aan tóe.j,
het is een schitterende tocht. Zij gaan n.l. op de heenist-eg...
een dag eerder weg en overnachten in-.een kampbo erderi j in(

Woudenberg, hetgeen slechts 5Q cent-extra :koSt, in Wouden-
berg ontmoeten alle afdelingen elkaar> w'van hieruit tr^kt
de volgende dag, 23 J-uli 'de hele karavaan' verder

L A A G - S O E R E N I ! ! ! !

OPGAVE!

Naam : «r . . . . . . . ... •
/Adres:...... * .r\. * «

1 ^i,'-Af4«l
*' • ï^—22 Juli

geeft zich ..op voor het vsnerlcamp van 22r29**JuiT en

r F. 12.50/ï1. 15.—/F. 17,50.
F. 2.50 is

Ie; 'M^ft' dës booi en • wedder per, f i et a; ' . v
2e. Met de bopi;ï en verder 1>er.1?j5«i.nr*
3ei Helemaal'rtet d e trein. • . : , . • • . . . .
4e. Helemaal met^^de.,fietf <cvei*a^tin^.in Woudenber'g.) . , :v. '

'' -'^.?''•'•:'';'•:--••• (dpo!rh|ïeni!wa* a±ét gewöüs^:-A-**N

Verdere bi j «ondarh«dën volgen op ,de, aanname^bohvo.
.1..

• '

• • . • . >
:. ' ' ; . f •
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VERTROUWELIJK»

Ter/voldoening aan het

7 AU6J350

-in Uw/
schrijven No.87858,d.d.7-7-1950v, "Vertrouwelijk",wordt het
volgende bericht:

Op Zaterdag,15 Juli 1950,heeft een groep van
ongeveer 55 personen,vermoedelijk allen leden van de "Or-
ganisatie van Progressieve Studerende Jeugd",na vooraf door
de leiding gepleegd overleg,onderdak bekomen op de boerde-
rij van J.W.Scherpenzeel te Laag Soeren,gemeente Rheden.

Op Zondag,15 Juli 1950 werd tussen een elftal,
samengesteld uit de tot dit kamp behorende jongens,en een
elftal van Laag Soeren,een voetbalwedstrijd gespeeld.Dit
geschiedde op verzoek van de leiding van O.P.JI.ff.Vele van
de jongens van de O* P. «S. 5J„ kond en ternauwernood voetballen
en slechts twee van hen beschikten over voetbalschoenen.
Tijdens de wedstrijd werd door enige jongens en meisjes '
met een lijst rond gegaan,teneinde handtekeningen te verza-
melen, bestemd om tegen het gebruik van atoombommen op Kor.
rea te ageren.Tijdens het verzamelen van de handtekeningen,
gaven betrokkenen slechts dan uitleg van hun actie,wanneer
hun dit uitdrukkelijk werd verzocht.Een groot aantal van de
aanwezigen heeft,naar bekend is geworden,de handtekening
op bedoelde lijsten geplaatst,zonder te weten voor welk
doel.Gezien het vertoonde voetbalspel,alsmede de geringe
belangstelling van de kampgenoten,van de 0«P.S*J»voetbal-
lers,was deze wedstrijd,naar mag worden aangenomen,enkel '
bedoeld om handtekeningen te verzamelen.Er deden zich geen
ongeregeldheden voor.

Diezelfde Zondag ontstond er reeds onenigheid
tussen de op de boerderij van Scherpenzeel verblijvende
leden van de OrP.S*J.Een vijftal personen was die morgen no
nog aag§Iöam®nv<doch tegen de avond voelden zij er weinig
voor om langer te blijven,aangezien aij,naar zij zelf ver-
klaarden,niet hadden gedacht "tussen zo'n politiek stel
terecht te komen."Aanvankelijk hielden zij zich dan ook
afzijdig,doch dienden zich later voor eten en slapen tussen
de anderen te begeven.Tijdens de gesprekken die zij voer-
den, viel op te maken,dat zij het herhaaldelijk over de po-
litiek hadden,terwijl ook de Russische revolutie meermalen
het onderwerp van hun gesprek uitmaakte.Meermalen werd
tijdens het ontbijt «de Internationale» gezongen.Maandag-
avond zou een lezing over «Maffen» worden gehouden,



een feealo-cen karakter drueg.Deae lezing
uver de Kussisciie revolutie.ifien soldaat,die aanvankelijk
met de opstandelingen had meegevochten was gewond geraakt
en werd naar Odessa vervoerd.Om persoonlijke reden vermoed-
de hij aldaar gearresteerd te worden,waarom hij vlak voor
Odessa overboord sprong en door een schipper werd opgepikt,
die hem in zijn huis verborg.*s Nachts begonfl. de vluchte-
ling te ijlen en vertelde in zijn droom over de revolutie
en de gevechten,die hij had meegemaakt.Hij had het over de
macht van de opstandelingen en de vorderingen die zij maak-
ten. Voort s over het geweldige kanon-en geweervuur dat zij
gaven op de troepen van de Tzaar.De volgende dag voelde
hij zich weer opgeknapt en wilde gaan vettekken,doch een
kleinzoon van de schipper ging onderzoeken of er iets was
uitgelekt.Hij kwam daarbij op het dorpsterrein,alwaar hij
een z+g.kermisreiziger aantrof,die een schiettent had.Hij
zou graag willen schieten,doch had geen geld*Een vreemde-*
lingrdie zich ook bij de tent ophieldrhoorde de kermisrei-
ziger uit over het ontvluchten van een gevangene.Deze zeide
nergens van te weten,waarop de vreemdeling zich tot de klein
zoon van de schipper wendde,Hij liet hem de keus om te
schieten.Een van de voorwerpen,die kon worden geraakt,was
de Japanse vloot.Nadat de kleinzoon enige tijd over het
prachtige geweer had gekeken,hetwelk toch het ideaal voor
iedere jongen en man was,liet hij het geweer zakken en zei
tegen de vreemd el ing, dat hij alleen al aan hetwmikkenJ1 vol-
doende had,De vreemdeling nam hem daarop mee naar een dorps*
kroeg en liet hem drinken,waarbij hij poogde de jongen uit
te horen.Deze voelde dat de vreemdeling iemand van de ge~ '•
heime politie was en liet niets los.(Tot zover het verhaal,
waarbij de spreker,een zekere Andree,vermoedelijk Andries
Ton,Hoensdiepstraat 17 Amsterdam,dê~toezegging deed het de
volgBndre keer te zullen vervolgen).In deze lezing kwam dui-»
delijk naar voren met welk een dapperheid de Russische op-
standelingen hadden gestreden en hoe onweerstaanbaar hun
streven was geweest.Voorts de liefde van de Russen voor
vuurwapenen.Het vervolg van deze lezing is niet kunnen wor-
den beluisterd.

Ten opzichte van het verblijf van de vermoedelijke
leden van de O.P.S»J.kan nog het volgende worden vermeld:

Het merendeel van deze lieden,aanwezig te Laag
Soeren,behoort tot de minder goede stand.Meerdere van hun
waren Joden,althans te oordelen naar hun gelaatstrekken.Re-* j
volutie vormde een van hun hoogtepunten tijdens het kampt-reni



Geregeld werd een overval(gefingeerd)op de leiding in el-
kaar gezet en werd deze gevangen genomen en voor de "volko
rechtbank" veroordeeld,waarbij de opinie van het volk(aan~
wezige kampeerders)werd gevraagd*Iedere morgen werd door
de poet een exemplaar van "De Waarheid" aan het kamp be-
zorgd. Gevraagd naar een krant,overhandigde de echtgenote
van Scherpenzeel hun een exemplaar van het dagblad "Trouw"
fien vijftal leden van de O.P.S.J. verzamelde zich om de
krant en herhaaldelijk begonnen zij luid te lachen om het-
geen in de krant stond vermeld.Volgens uitlatingen van
meerdere leden,bestaat hun organisatie ongeveer 2 jaar.
Zij moeten hun leden vooral zoeken in de grote ateden.In
Gelderland konden zij geen leden werven en zij hadden
daar slechts een lid,n.1.te Doesburg,Dit zou een Russin
zijn.

Een lijst,vermeldende de namen van de vermoedelij-
ke leden van de O.P.S.J»die in aangehaald tijdvak in het
kamp te Laag Soeren verbleven,alsmede een weekoverzicht
(programma),gaan als bijlagen I en II hierbij»

Voorts zij gemeld,dat zich aldaar een drietal per-
sonen hebben vervoegd,die in het bezit van motorrijtuigen,

de volgende provinciale letters en nummers dragende,waren.
G-70774,W.Kay,Spoorstraat 15 Oud Kerspel,GX-2Q005,Stich-
ting B.E.P.E. ET.A.K.,Amsterdam,Keizersgracht 324 en A«-47618
$Dit nummer werd in Januari 1950 afgegeven en is nog niet
vermeld in de registers,vermeldende de afgegeven nummer-
bewijzen.

'zonden aan:B.V.D.Den Haag. Velp(G),3 Augustus 1950,
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. van personen, vermoedelijk leden van de O.P.S.J., verblijvende op de
TSoerderij van J. We Seherpen®e®l te laag Êoeren, gemeente Eheden»

1.5 tot en «et 22 Juli 195©.

de
^ 'Anale Harmsen,
X^Blsje de Joag,
X titans Muller,

j-- ITiny H'amtib^a,^
•—•'Olara lïeübooiB ,«J

de @ro©t,*/-
— Henriet te

'iFoop. Sfe i-$é r , -
-•Bries

l ia «k Mslenaar, v

Sparreweg 3®, Amsterdam.
Ie Atjenstr. 41 huis "

Maastricht.
Amsterdam.

48
Wolderweg 57

Ie Sftlfflerstr.32
2e l'0erlaaTestr. J>

48V '

n
n
u

nTimorplein, 15
fan van Salenstr. 254 (l) "

n n n
Ras saia.pl eis 12 "
Sî so èê ®rocsjtstr» 54 "
*iWttfor*ens-tr. 256 '(il) "

7

Cl) achter "
«

Tolst*.

27 (KI)

Stuaatrastr. 165 (II) "
Bali&baan 9 Utrecht
Sportstiv 23 Amsterdam
Bosl)o®m Touasaiatstr. 4! (ïl) Amsterdam
Biken*eg, 11 (l)
Kinervalaan 16

2
22 ks -f

(ir)kS
76

Zeilstr. 35
Hoensdiepstr. 17
Êeidaestraat 47
loaenatr. 26

2
24
tr. 15
167 (D

33
114

Be ©lero[straat 198
Adm. He .lïayterweg 443

ïaaiersweg 61
165

H

H

n
H

M

II

II

II

II

II

Hilversum
Amsterdam

H

II

II

II

II

II

II

II

II

II

v. Êezuaepstr. 436

lfld.d»rs van &ese groep ai|ia:
$pi|teer, llfclisbaan 9» ̂ tre^ht, en

föri, löeïisdiepstr. 17, AffiBtetdam..

Velp ( 6 } , 3 l f §**
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VERTROUWELIJK

BIJLAGE XX.

C

Door de vermoedelijke leden van de "Organisatie van
de Progressieve Stuieffièndéej:§iigdM,van 15 tot en met 22 Juli
1950 verblijvende op de boerderij van Sciierpenzeel te Laag
Soeren,werd het volgende programma afgewerkt:
Zondag,16 Juli 195Qt

De voormiddag op de kampplaats;des namiddags voet-
balwedstrijd tegen een elftal uit Laag Soeren,waarbij hand-
tekeningen inzake actie Stockholm werden verzameld*Des a-
vonas wandeling tot 24*00 uur»
Maandag,17 Juli 1950:

Zij,die de beschikking over een rijwiel hadden,ginp-
gen de gehele dag naar de "Hoge Veluwe";de rest verbleef
*s morgens in het kamp en ging *s middags naar de Imbos.
*s Avonds lezing,omschreven in bijgaand schrijven»
Binadag,18 Juli 1950: i

De gehele dag sportwedstrijden tussen de leden on*-
derling»Des avonds Volleyballwedstrljd,waarbij inzameling
van handtekeningen inzake actie Stockholm.
yaea6dags,19 Juli 1950:

Des voormiddags op de kampeerplaats,des namiddags
gezamenlijk naar de Imbos,waar zij zich in twee groepen ver-*,
deelden.Volgens het programma een lezing,doch tengevolge
van de splitsing viel van een lezing niets te bemerken.*8 A-*-
vonds een wandeltocht tot 01»00 uur*
Donderdag,20 Juli 1950;' —'• - i

Een gedeelte de voor-en namiddag naar HDe Hoge Ye-
luwe%de rest des morgens op de kampplaats en 's middags
zwemmen te Eerbeek.Des avon^ds werd een tekenwedstrijd ge*
houden,waarbij diverse kampleden werden afgebeeld*
Vrijdag,21 Juli 1950<

Dee morgens een tocht naar de Imbos,terwijl enige
leden hout verzamelden voor een kampvuur.Des middags en
*s avonds diverse spelen op de kampplaats en van 23*00 tot
00*15 uur kampvuur.
Zaterdag,22 Juli 1950;

Des morgens op de kampplaats en het treffen van voor
bereidingen voor het vertrek*Van 13.00 tot 18.00 uur in di-
verse groepen vertrokken.

Verzonden aan;B*VéD.Den Haag. Velp(G},3 Augustus 1950*
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50/5/50*
Onderwerp Antwoord op schrijven dd.

betreffende Wüï. en C van Bijnsoever te Zeist, f

Haar aanleiding van het verzoek, vervat in het hier-
boven aangehaald schrijven, is dezerzijds een onderzoek inge-
steld. ,

Blijkens inlichtingen uit het Bevolkingsregister te
Zeist zijn:
MAftlA GOMSIIA AIÏOFIA van BUN^OBYER, geb. 5-6-32 te Utrecht}
.fl^lliKJS EERNABDÜS JOHAMES van BüISOEVEfi, geb, 27-6-33 te

Utrecht ei
COtHElIA THIBISIA van BHNSOEYER, geb. 6-1-35 te Utrecht,
de kinderen van
BEIIA1® AITQI van SSIS'©$Y£R en G-ESSJ1 van AMESONGSI»
Ie vader, geb© r&m t e- Utrecht op 28 Juli 190®, is vaa beroep
kOQ;pmaoa-@'hauffeur, is ifëderlander es staat als l.JU iagesehre**
ven» Be moeder is :geb®r-«a te Utrecht ©p 5 M«i 1910 en huwde
©p 26 Efovembe r 1930 te Utrecht met gemoeomde. B*A»van l3pLs©ever„

®p 5 Januari 1§|2/ veptigde zieh bedeeld gezin te Utrecht
aan de Yesstraat 3f-,/k$|ïè;Sièe uit Zuilen*

Op 9 Augustus 1934 verhuisde het gezin - binnen de ge-
meente Utrecht - naar de Amjelierenstraat 1êj op 1© September
1936 naar de W i 11. erna s t raat 1®, op 20 ©cteteer 1f'3<£ maar de Wil-
lemsstraat 1@bis en vestigde zieh ©p 3 Januari 1f4© te Zeist

®*Aèf̂ '0'<®- Ê E.s'®*V'e«̂  •ln'aH.ê.eliS.®: gedurende de laatste âreia.
van jde*". b-ezê tî g inV̂ t'ffie]̂ ! 'turf en sint«le©teeg« ĝ heeft

®ts$N' t̂*"t̂'l|̂ta.4é,i ^a,-mfJ£$i$é Ifa^ m®m«3ateel ia ïïtr-ttahfe veel
T«®% i ' * . ''.j' ~ -,'"'
E«t gezim van fij^ifflè^v«3?" ®-t'aat te 2eist IIEf gunstig aaaa*f

gesehrevea, B,A*vĝ , lĵ aa@®e'v«r ^terd op 5 Mei 1941 d©or de
l©/lijbi«3?e@J.ter- te ¥%recit ver@®rdeelt t©t ƒ* 5»*^ bo.ete ©f 2
dagem heehtemis, wegens*"te Utrecht gepleegde vernieling*

In 1942 werd tegeiL:hem pro-©es-verbaal 'opgemaakt terzake
mishandeMmg en bedreiging met enig misdrijf tegem het levéa
gericht. T©©fr dat feit $*rd hij door de Politiereehtea?' ©p 1t
September 1942 vrijgesproken»

De Politie te Utreëht verschafte toemtertyd de v©lgemde
mededeling over. dat gezimi HB,.A«van Rjjnsoever staat te Utr.é:eht
niet gunstig bekend; er is veel onenigheid in dat gezin^ waar*!
door hij meerdere malen aan het Politiebureau te Utrecht ver« •;
toefde.» ,' ;

Be meeder is lederlandse, dochter van Johanmes Serardus
van Amerongea em Maria ïheresia leyer.:} zij bezocht de lagere
sëhois)! en beleed'te R.E* G-odsdienst* Jjezfe Geesje van Ameroagen
staat te % eist. bekend al© een lastige, onenigheid zaadende
kwaaidspreekater* Zij werd op 14 '@@tober 1940 door de PoOtitie-,, j
reèhter te ïïtre©ht veroordeelt t©t ƒ. J*»» boete of 1 dag he<2J|*
te|ii©, wegens gepleegde misha€delia.g* ïm 1945 werd d>©er de
f®litie te Z'.ei.fft driema®.! pr®©es-verbaal tegen haar opg
terzake belediging* Yo@r de laatst gepleegde belediging
zij op 11 Februari 1946 van de Politierechter te Utrecht ,|%
boete subs. 5 dagen onvf hechtenis* Tan de beid® ,aadê 4 gi**-
vallen werd zy vrijgesproken^

Se-ze vrouw is een plaag voor haar omgeving em is a«ea?

l«tfS»tf'On«iS



Vervolgblad 1

O

O

agressief. Niemand van de "buurtbewoners wil iets met haar te
maken hebben en het gezin leeft dan ook zeer geisoleerdo Door p

dit feit is het bijkans onmogelijk om achter de politieke over-
tuiging van dat gezin te komen. Het is bekend, dat de familie
Van Rijnsoever geruime tijd aangesloten is geweest bij de "Jeho- i
va's Getuigen" en er bestaat een redelijk vermoeden, dat de
ouders nog deel hebben aan deze secte.

Bij het onderzoek is niet gebleken, dat de ouders of de
kinderen uitgesproken C„P.H"»-neigingen hebben» Wel gedragen
de ouders (hoofdzakelijk de moeder) zich a-sociaal. Hierdoor
ontstaan conflicten met hun omgeving. Zij zoeken de schuld niet
bij zich zelve, doch reageren dit op hun omgeving en vervolgens
op het Staatsgezag af»

De oudste dochter, genaamd Maria C.A.van Bjjnsoever en
de jongste, genaamd Cornelia Th» van, Rijnsoever, bezochten
enige tijd de Huishoudschool te Zeist, De oudste dochter be-
zocht die inrichting vier jaren en was een vlijtige leerlinge.
Volgens de Directrice was zij intelligent en beleefd. Zij werd
na afloop van haar schooltijd geplaatst bij de Zei-ster School-
vereniging als kinderverzorgster in de kleuterklasse. Op een
dag moest zij koffie rondbrengen in die school.,, hetgeen zij
niet wenste te doen, daar zij daarvoor niet was aangenomen.
Thans is zij in betrekking als kinderverzorgster in een gezin
te Zeist. Volgens de Directrice voldoet zij uitstekend in die
betrekking» Het jongste meisje is slechts f jaar op de Huis-
houdschool geweest en gaat thans met haar vader met de auto
mede om hem behulpzaam te zijn. Volgens de Directrice ie dit
jongste meisje aan haar moeder gelijk en heeft een onaangenaam
karaktex.. Zij was ook een zeer middelmatige leerlinge. De Di-
rectrice vond de moeder "een verschrikkelijk mens"»

De Directeur van de Ambachtsschool te Zeist, waar de
jongen op, school gaat, verklaarde, dat Wilhelmus B.J,van Eajns—
oever een alleszins prettige leerling is. Hij is ijverig, intel-
ligent en hééft liefde voor het ambacht. De Directeur van de
Ambachtsschool had eveneens een grondige hekel- aan de moeder,
die hij als a-sociaal kenschetste»

De Directrice van de Huishoudschool noch de Directeur
van de Ambachtsschool hadden ooit iets bemerkt van enige po-
litieke inslag bij deze kinderen. Het was hen totaal onbekend
en zij konden zich niet voorstellen, dat deze kinderen extreme
neigingen op politiek gebied hadden.

Op het ogenblik studeert, slechts Wim op de Ambachts-
school, terwijl de beide meisjes momenteel niet studerend zijn.

Een bevestiging dat bedoelde kinderen lid zouden zijn van
de O.P..S.J. ,kon te Zeist niet worden verkregen.

Zeist, 15 Juni 1950»



MXHÏSÜÏERU VAÏÏ
ZAKEN.

50* l 79758 ^___
Onder?» t W.R. en O* Hijnsóever

llïd/IÏIo 3*

22 M^art 1950*
n.a.v.schr» ütrechto
nr. 79758

/- *ó//j£

V E R T R O U B B...L. I J K.

O Hiermede mo#e ik U veraoeken mi 3 in kennis te willen
doen stellen met de personalia» politieke antecedenten en
verder van belang zijnde gegevens betreffende Wim» Rietje
en Connie RIJ!TSOEVEHt wonende te 2eiat»

Tollens een ontvangen mededeling zijn de drie genoem-
de personen als lid toegetreden tot de Organisatie van
jPropp-essieve Studerende Jeugd (

ïndien daartoe aanleiding moeht bestaan, zal ik de-
selfde $eireverts ook gaarne ontvangen omtrent de ouders en
verdere fgezlnaleden*

t
Het Hoofd v?m de Bienst

namens dezes

o üi,
G. Crobbendom

Aan de Heer
Commissaris van Politie

Y'
.Jr



So* 5*42-7- * 49.
uw ae&JEUTen; Ho.
Qnöorwerp:

2 1-ebroari 1950.
.d. 25-7-*49

In antwoord op bovenaangefaaald schrijven kan het Teigen
de worden b«richt:
Op het adr«s Ie Helaeraskraat 153 beven t« Amsterdaa
woont net gesin fBR32S&* bestaande alt:
Vader:
Lacas flitlif, geboren te Hotieröaffi, 13 Juli 1098, Van
-1-'"--111"-1-'- berö«p acteur

g«b«ren te Aasterda», 13

geldoren te Ansterda», 20 Aagaa-*

te Aas t er dam, 20 Hoi 1927*
fe Anusterda*, 5 Juni 1931,

geboren te A«sta?dft&v 6 September 1932»

Set staat als g«9riente«rd b«kend
Laos» ¥etaigd* ladertild «i^n ln@t««9ing eet d* doel-
stelling»» ven li« t *reldo»ngrce «««r de Tred* op 90*4*49
te fari4«* Zijn Tr»aw Is lid van d* B«T»B« »n van de
éo®at«7 He 1 1 i* ia W>k«Bd, dat ai j lid ia van de 0*1*5, Jf*
Tam de overif» ge« laaieeen is niet kiumcn blijken, dat
slj op politiek gebied actief zijn of deel zoaden, uita
ken van één. ef andere cemeiunistlsche organisatie.

3.



MINISTERIE
BIKNENLAHDSB ZAKSN

80.: B 7478© a IIld/h 2

Ond.: personalia,

fs~Gravenhaget 2S Februari 1950

n.a.v. sohr. van 74789-z. Co

D I E H S T G E H E I M

Ten vervolg* op dezerzijds schrijven no. 74789 dd« 19.1.1950,
moge ik U nog de volgende personalia melden:

l.OORTZAK, Wouter; waarschijnlijk identiek aan Wouter GORTZAKj geb.
22«4.1931 Amsterdam; wonende te Amsterdam.

2. KNAACK, Maria; geb» 3,8.1919 Amsterdam;kleuteronderwijzeres;
wonende te Amsterdam.

S. KOST1H, Johanna Petronella Agnes; lerares, geb. 21.6,1920 Am-
sterdam; wonende te Amsterdam.

4» PRZTROWSEYpFradel; geb. 20.2.1927 Amsterdam; naaister; wonende
te Amsterdam*

5» R01LOFS, Andries; geb. IS.8»1931; wonende te Amsterdam.

0. SMTJLDBRS, Petrtifl Henricus Antonius» student; geb.19.8.1924 Rij»
megen; wonende te Amsterdam.

Het Hoofd van de Dienst
namens deze:

G. Crobbendam

De Heer Hoofdcommissaris van Politie
te
UTRECHT.



MINISTERIE TAK 's-Gravenhage, 19 Januari 1950
ZAKEN

Ho. J E74789 ITId/h 2 n. a. v. schr. van Utrecht 74789 z. Go
Ond.ï O.P.S.J..

" D I E N S T O E H I I M

^^^^

Naar aanleidnlng van het Verzoek» vervat in uw schrijven no.
A /2 -l 225 *49 dd. 30 November 1949, moge ik hieronder de gevraagde
personalia vermelden van:

l» AMSTEL van, Bertha, medisch studente, geb. 3.9*1926 te Futten,
wonende te Amsterdam, echtgenote van S ven Al e xander AÜQÜSTUf .
geb, 13.5*1920 te Amsterdam, wonende te Amsterdam.

2« BEKTyELD van, Dirk, hoofd ener ü. L. 0. -school, geb. 15.7.1891 te
Rotterdam, wonende te Rotterdam.

3, Buig JE. Trijntje Roelfina (zich noemende Catrien), geb. 7.1,1988
Amsterdam, wonende te Amsterdam.

*• GEI.PSR van, Henrietta Antonia, geb. 23.11.19S6 te Anisterdam, wo-
nende te Amsterdam,

5. OÜHNIN5. t>r. Chrlstlaaa Pieter, rector lyceum, geb. 12.10.1886
utrecht, wonende te Amsterdam.

6. Iffffg, Anna, geb, 24.3.1925 te Beverwijk, wonende te Amsterdam,
echtgenote van Gerrit Jan HARMSEH. geb, 15.5,1922 te Amster-
dam, wonende te Amsterdam.

7* HOEKSTRA. Jacob, medisch student, geb. 19.2.1929 Amsterdam, wonen
de te Amst erdam.

8, JONG de, Clara, scholier, geb. 23.2.1928 te Parijs, wonende te
Amsterdam*

9. JONG de, Esther (roepnaam Elsje), geb. 28.10.1931 te Parijs, wo-
hende te Amsterdam.

10. LARET. Wiliem ^r«derik Hendrik, leraar., geb. 17.3.1902 Parama-
ribo, wonende te Amsterdam.

11.MOLP5R. Else, geb. 5,8.1927 te Buizen, wonende te Amsterdam.

12. MAL3EH van, Martha,laborante, lerares bewegingsleer, geb. 15.8.
1984 ïe Eet hel en Spaland, wonende te Amsterdam.

13. HORpHOLT. ^arla Elisabeth Ida, geb. 9.6.1930 t« Beverwijk, wonen-
de te Haarlem.

l4» HIJ¥AH> Bendrijfia Johannes, student, geb. 22,11.1923 te Groningen
wonende te Amsterdam.

15* SOCHT1LEH. van Guido Joost, uitgever, geb. 6.12.1920 te Kaarden,
wonende te Amsterdam,

De Heer Hoofdcommissaris van Politie
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16, YISS1R, Barry, stud ent -kunstenaar, geb. £5 «5*1929 Amsterdam,
wonende te Aast er dam.

17. 7R1ES de, Prederik Willem, leerling M»f .S., geb. 31.1.1929 te
Amsterdam, wonende te Amsterdam.

18 * LAnKiiüSST Hendrik «Fonannes, procuratiehouder, geb* 18.4*1914 te
Amsterdam» wonende te Amsterdam,

lö» WlfNGAARDBN TOn Hendrik, geb. 9.8.1925 Rotterdam, wonende te
Rotterdam*

20. JONG de, Cornelis, leerling M*T.3,, geb. 50.5,1930 te Doorn,
wonende te Amsterdam.

21* HQQRDEWI3BR. Anje, telefoniste H.T.T., geb. 22.4.192S te Rotter-
dam, wenende te Rotterdam,

22* BORDES de, Toble Constantin, geb» 20.5*1927 te Haarlem, wonen-
de te Overveen*

25* EESHAB. Theodore Job*B, analist, geb. 15.10.1922 te Amsterdam,
wonende te Amsterdam*

g** JOHQ de. Luoas, geb* 17.6.1926 Amsterdam, wonende te Amsterdam.

Ifear de personalia van de overige, in Uw hogergeno«md schrij-
ven vermelde personen ia* een onderzoek ingesteld» Zodra mij deze
bekend zijn, zal ik U/een aanvullende opgave doen toekomen*

J.- Het Hoofd van de Dienst
namens deze:

L.L* van La er e



DIENSTGEHEIM

Verbinding: 19
A/2 - 1225'49 OPSJ
Onderwerp: personalia leden O.P.S.J.

__—r-**
__^-—-h

Hiermede verzoek ik U, mij ten behoeve van de documentatie
van Verb. 19 de volledige personalia te willen opgeven van
de onderstaande personen, merendeels leden der O.P.S.J.:

l BERTIE AUGUSTIN, studente te Amsterdam, Falckstraat 1 "*
D. VAN BENTVELD, hoofd L.O. te Rotterdam •
CATRIEN BULTJE, Spuistraat 262 te Amsterdam»
JET VAN GELDER, wonende te Amsterdam •

.*•» WOUTER GORTZAK, wonende te Amsterdam
j Dr. G.P. GUNNING, rector Amsterdams Lyceum»
ANNIE HARMSEN, 1e Atjehstraat te Amsterdam-
JAC. HOEKSTRA, medisch student te Amsterdam.

AïCLAARTJE DE JONG, Hunzestraat te Amsterdam •
ELSJE DE JONG, te Amsterdam •

V i DE JONGE, directeur Montessori-lyceum te Overveen •
;Y»RIE KNAAK, kleuteronderwijzeres te Amsterdam

KOLKMAN, kunststuderende te Amsterdam •
KOSTER, lerares Kennemer lyceum, afd. Montessori, A.dam

AFRITS KUIPER, ex-onderwijzer, thans student in de letteren •
i W.F.H. LARET, onderwijzer te Amsterdam « te A.dam
ELSE MULDER, Hilversum.
«MARTHA VAN MALSEN,•
iRIE NORDHOLT te Beverwijk,.
«HENK NIJMAN, Marathonweg 33-11 Amsterdam •
iANDRE ROELOFS, lid OPSJ-Amst;rdam
:PETER SMULDERS te Amsterdam, Vrolikstraat 313,-H
GUIDO VAN SUCHTELEN «

•ïHARRY VISSER, student-kunstenaar .
DE VRIES, Lucellestraat 66-11 Amsterdam «

>>H.J. LANKHORST te Amsterdam.
HARMSEN te Amsterdam ,,

OSKAM, Haarlem / ̂ B^-j^t &>~a^j *-
*HENK VAN WIJNGAARDEN, MTS-er te Rotterdam -
COR DE JONG, Amsterdam -
iANJA NOORDEWIER -
'FLOORTJE PRZYROWSKY,
»T. DE BORDES , -
JTHEODORE JOHAN HENRAR, -
>LUCAS DE JONG.-
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9 SEP. 1949

49 te Vinke-
veen.

. Gt(?l tocUeJq&U et .auJB'isvliii
Antwoord op: Uw schrijven, dd. 19 Juli 1949, No.63757.

Met betrekking tot Uw bovenvermeld schrijven, bericht
de Inlichtingendienst te Hilversum, dat de in dat schrij-
ven genoemde personen zijn:

I/l- Petra de BOER, geboren te Hilversum, 14 December 1930,
zonder beroep» wonende Langestraat 51 alhier.

Zij is de dochter van P et r as de BOHR, geboren te Sneek,
3 Juli 1882, van beroep rietbëwerker, wonende Laneostraat

alhier en van Klasina POLMAN, geboren te Laren ( N . H . ) ,
Februari 1898, zonder beroep, eveneens Langestraat 51 al-

hier*
Voor zover is kunnen blijken, bemoeide zij zich niet

met politieke aangelegenheden. Vermoedelijk is zij echter
lid van de Q.P.S.J* en heeft zij als zodanig het weekend
van die organisatie op 26 en 27 Maart 1949 te "inkeveen
bijgewoond.

Haar vader staat bekend als sympathiserende met de C. P-
_N.. Hij trad echter niet op de voorgrond en op vergadering»
~van de C«P«ÏJ . werd hij tot op heden niet opgemerkt-
2. Sofrja MANTSL, geboren te Aalsmeer, 15 Maart 1928, stude-

wonende" Langestraat 55a alhier.
Op 6 Juli 1937 werd zij in het bevolkingsregister de-

zer gemeente ingeschreven, komende van Amsterda*K, •
Zij is de dochter van P i et er MANTBL, geboren te Andijk,

16 Augustus 1893» van beroep reformhandelaar, wonende ^ange-
straat 55a alhier en van Wil heimina Elasina SROBNBV1LI), ge-
boren t e Amsterdam, 2 7 Januari 1 8 9 7 * ~ "

De beide ouders z i jn de Beginselen toegedaan van de
C.P.N.. De vader treedt op politiek gebied niet op de voor-
grond; de moeder neemt echter een vooraanstaande plaats in
in de a fd«Hi lye r sum van de Ned. Vrouwenbeweging.

Hun dochter is vermoedelijk lid van de 0 » P » S » J * en
uit dien hoofde haaft ook zij het weekend van de O.P.S-J".
op 26 en 27 Maart 1949 te Vinkeveen bijgewoond.
3. Johanna Francisca van LITE, g«boren te Blaricum, 22 Oc-
tober 1954» zonder beroep, wonende Wezellaan 22 alhier.

Op 14 Mei 1938 werd zij in het bevolkingsregister te
Hilversum ingeschreven, komende van Amsterdam.'

2ij is de dochter van Hubertus Cornelis Maria van LITH,
aboren te Alkmaar, 7 Mei 1906, wonende te Blaricum (nader

"adres hier niet bekend) en van Petronella Johanna Maria
KLUITMAN, geboren te Alkmaar, 7 Itei 190b, van beroep teke-
nares, wonende Wezellaan 22 alhier*

Genoemde ouders zi jn sinds 26 Februari 1937 wettigü^*:
gescheiden van echt. De mieder staat hier bekend als commu-
niste» Omtrent de vader is hier niets bekend-

Zij is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid
lid van de 0 . p . S « J * « Z l j trad op politiek gebied niet op de
voorgrond.
jU- De naam van • c.c._ ZWAET,
193?, kantoorbediende, komt in

geboren te Amsterdam, 22 Mei
het bevolkingsregister dezer

gemeente niet vóór en ook uit anderen hoofde is niet kunnen
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Betreft» Jact>b Hent.

Adres t Soestdijkseweg 27 2uid, De Bilt.

Antwoord op verzoek Ho. 60902,
d.d. 3 Juni 1949.

~

7 JUU1949

0.

O ^

Jaaob Hent werd geboren te Zuid-Scharwoude (ïf.H.)
31 Januari 1927 en woont alhier aan het adres van zijn
oudera aan de Soestdijkseweg Ho. 27 2uid. HIJ is het enige

,klnd uit het gezin van Gerrit Hent, geboren l Mei 1899 te
Amsterdam en Hendrika Bruin, geboren l December 1902 te
JNleuw-Jsiiedorp. Hij stamt uit een arbeidersgezin. Zijn vader
is fabriekaarbeidex en werd in M» l i&&fi benoemd als lid van
het aanbevelj^£ggej§ltJi^vgor.jde_Werkgr:etep va-arj^ad,^a^T'
Paciftame."Tevens maakte hij djjS^o£'^L8~™ïirdte secretaris

van het
9

"Het gezin vestigde zich in deze gemeente op
27 Maart 1941, komende uit Zaandam, Halver straat iio. 7.

Hent Sr. wordt alhier genoemd als communist, doch
van enige politieke acfïviteit zijnerzijds is alhie£ ïiimmer
iets gebleken.

Omtrent zijn zoon bovengenoemd, die in de medicijnen
studeert, is deserzijde met betrekking tot enige politieke
activiteit niets bekend.

De Bilt, 6 Juli 1949,

O



SO tf. 833 d-7-'48. / 27 Juni 1949.

Uw brief:- No. 46775 d.d. 21-10-»48.

Onderwerp: actieve leden O.P.S.J.

G E H E I M .

Volgno.

2 9 JUNI 1949

In antwoord op.bovenaangehaald schrijven kan het vol-
gende worden bericht:

Van de door U genoemde actieve leden van de O.P.S.J.
Cor van DlJKt|Johan van BIEMEN of van DIEMEN. Ma-
'ZWART, Rëne de VRIES, Frans LAVELL. GreêT?e

IĴ rjxuKprsn~BJartnâ yan MALSENtia' siëontis de laatste met
zeKerheid geïdentificeerd kunnen worden.

Van de
l XJM-n.1, C

3&J }**&&&,< U-f Ai ( . ĵ üijUKy

Martha van MALSM, geboren te Ketel en Spaland, 15 Au-
gustus ÏÖ2 4, "is" Ter ar e s in de bewegingsleer. Blijkens
de administratie van het Bevolkingsregister staat zij
sinds 11 Juni 1949 ingeschreven op het adres singel
360 huis, alhier.
In December 1947 kwam zij naar Amsterdam, komende van
de Bilt, Aldaar was zij lid van dBJLügjii&ing NederJLand-
IndoBBsifl. zij heeft zien ~g~oe~n kennen als eeji communiste.
In 1948 was zij secretaresse van de O.P.S.J. a fdeling
Amsterdam en tevens secretaresse van de studiegroepeom-
missie van deze organisatie.
Zij was ook ondertekenaarster van de Oproep aan Kunste-
naars en Intellectuelen om voor de CPN te strijden.

-Met René de VRIES wordt vermoedelijk bedoeld JTrederik
lde VRIES, geboren te Amsterdam, 31 Januari 1929, zonder
beroep, wonende Luoellestraat 66-11, alhier.
Bij hem berust de redactie en administratie van het
O,P.S.J.-orgaan "De Rondvlucht". Hij is tevens medewer-
ker van "De Poort".
Frederik is leerling op de M.T.S. Hij is communistisch
georiënteerd. Zijn vader is eveneens nogal links georiën-
teerd, ofschoon niet is kunnen blijken, dat hij commu-
nist is. zijn personalia luiden: Jacobus Hermanus de VRIEi
geboren te Delft, 16 October 1898, wonendë LUCeITestraat
66-IH te Amsterdam.

De overige door U genoemde O.P.S.J.-leden konden noch aan
de hand van de administratie van het Bevolkingsregister
noch op enige andere maniel? worden geidentifioeerd.

De VRIES en van MALoEN komen, behoudens het hierboven
vermelde, niet voor in de politie-administratie. Sinde,

N. 2.
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Betreft* Adrie Hartman

Adreat Soeetdijkaeweg j$cu 111, Bilthoven.

Antwoord op verzoek jso. 55446
d,d. & Maart 1949.

O

Vo; - .

"• 15 JUNI

Met betrekking to-t de politieke oriëntering en
/J activiteit van Adr i e Ha r t man, geboren te Vlaardingen 21 Mei

1927* wonende Soeetaijkseweg Ho. 111 te Bilthoven, kan dezer-
zijds thans het volgende worden gemeld»

Zij is nog steeds medewerkster van de bekende
Kees Boekesohool, alhier en is het met de ideologie van Kees
Boeke, die zij in alles respecteert* roerend eens* Hiernaast
is zij op politiek terrein steeds zoekende. 2ij was en is geen
lid geworden van de !M*.S.J., dit omdat zij o»a. op een con-
ferentie te Amsterdam» welke zij in Gotober 1948 bijwoonde,
bemerkte, dat dit een communistische organisatie wa-a. Aan
latere uitnodigingen van de zijde der O»Pv3.J. heeft zij geen
gevolg gegeven.

Hoewel zij fpolïtiek links georiënteerd fen zoekende
is,|anti-militairiste ia, kan zij zich toch met de dictatuur
van het Communisme niet verenig-en. 2tj stemt volledig in met
de Sociocratische gedachte ( volledige instemming) van Kees
Boeke, welke ook door haar zoveel mogelijk en dikwijls met
veel moeite op bedoelde schoal in praktijk wordt gebracht.

Behoudens haar lidmaatschap van de "Algemene Neder-
landse Jeugd Tredes Actie*, is zij van geen enkele organisatie
lid. Momenteel heeft zij omgimg- met zekere L.C. Hasselman,
Dedelstraat 10 te Ben Haag- en zoekt contact met leden der
Jeugdorganisatie van de Partij van den Arbeid.

Be omgang-, die zij aanvankelijk had met Mies Yeltman,
wonende Palestrinalaan ifo. 3 alhier, is momenteel aanzienlijk
verminderd, klaarblijkelijk als gevolg ven politiek menings-
verschil. 2tj vlncBthaar. thans erg stug en is het met haar op-
vattingen met betrekking tot het *Ijzeren Sordijn" in bet ge-
heel niet een». Zij beweert> dat Mies Veltman lid der C.P»,ÈÜ
is.

Adrie Hartman voert op geen enkele wijze propaganda
en wordt door Kees Boefce in geen geval in de richting van het
Stalinistisch Communisme

De Biltlƒ13 Juni 1949,



MIKISTERIE
ALQEMENE ZAKE»

Den Haag,

«o* B 63757.
Qnderwt W«eX*n

llle/lllo 3
O.P.3.J. N.A.V, Sohr, van R,P,

Utrecht nr.'63757»
(co 58̂ 09)

s

Hlermede moge ik ü ««d* ter infora&tie
berichten, dat een op 26 on 27 Maart 1̂ 9 tt
Vlokifeea gehouden weekend van d« O.P.3.J. werd
bijgewoond door dé hieronder genoemde, in Ow ,
gea«ente woonachtig* personen,

e A»sterdiUB, k̂ atoorbediende
te Hilversua,

Blarlcua
o^iaca v
cholier.

te A»lsmeer, leidster.
van Llth. geb, 22-10-193̂  te

k aoge 0 vertoeken dij, voorzover dit niet
reed» eerder aocht aljn geschied, la kennis te doen
atellen met de volledige personalia, politieke
antecedenten en activiteit, beneven» «et verder vao
belaag «IJnde gegeven» betreffende bovengenoemde
personen en, indien daartoe aanleiding mocht
van kim oudere ea overige gezineleden.

Hoofd van de Dienst
namens deze: ,

Crabbeada»

Aan de Heer
OommJ.asaria van Politie

te



U I T T R E K S E L
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^e Nederlandse Delegatie boston'' uit 42 personen, meest politiek
uiterst links gezin^ (C.P.N., A.N.J.V. en O.P.S.J.
Enkele le^en bleken in Praag of in Berlijn woonachtig te zijn.



tiUHKIMt

S «Funl IJt

Hiermede moge» ik TJ verzoeken mij in kennis te doem
met de personalia, politieke oriëntering en activiteit,

nevens met verder ven belang zijnde gegeve$a betref f eade f^
wonende Soestdijkseweg S? S&aid te De Bilt» student in da ae
cljnen.

¥#* i
^1

' letroklren* .-iwsrd ml^ gemeli aati««S3«||iiiJri«tiaohi
te zij». Hi| sera kort® tijd lid zi^É ,'̂ êwees1r ^an Het
T. en zoti toorts bBlöngstelling hebben TOOJP 4e 0

Het Hoofd ran de Dienst
/•Üamens deze:

r lorpsetoef vaa Peilt!
' I :L f ' "
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.Haar aanleiding van nevenvermeld schrijven wordt het
volgende medegedeeld: .
I. Louis MLeoriard;u3 Hendrikus ROBSg. geboren te Amsterdam,
15. MelT' 1931, wonenüe t̂ n TïuTze van zijn moeder, Harsten-
höekweg 95 te 's.-Gravenhage, zit momenteel in de 4e klas
van "fret Lyceum, gelegen aan de Vlier"boomstraat 366 te
's-Gravenhage.

ROEST" wordt beschouwd als een jongen me$ een goed ver-
stand, doch met extreme inslag. Hij is lid vin de u.P,S.J.
ROSST maakte b'ez'wa'ar tegen de op school gehouden lezingen,
uitgaande van het Ministerie van öĝ -rog. Indien op school
op politiek gebied actae wordt gevoerd, is ROEST de eerste,
die er voor in aanmertcing komt.

ROEST, voornoemd/is een door de moeder:
1J JujJfca .ROBST.,/ "geboren te Haarlem, 7 Juli 1899, erkend
"**"*kind,"Zij. heeft" regelmatig omgang met de bekenée^ communist:

Petrus Gornelis WilhelmuB 741 MBERSBBRGEH. geboren te
, 23 Hovember~T.9Ö4, die~70velorêeixs: Tri.voornoemd per-

ceel woont* • . .
0# Mevrouw ROEST lid is van de C.p.Ui, of van enige

nevenorganisatie, is tot heden nog niet kunnen blijken.
Uit het ingestelde onderzoek is tot heden niet kunnen

blijken, ̂ dat ROEST optreedt als afdelings penningmeester
van de O.P.3.-J. ' ' ' '"\. -Gerda PBBTJSRS, geboren t-e Leiden, 15 Depember 1931,

wonende ten ĥ Xzê vair haar pudera, Witte de Withstraat 46
te 's—'Gravenhage," is een dochter van:

"A Jtpy.s i us: J o's e ph ;l>lg!gERg. geboren te 's-Hertogenbosch,
'17 Bl[aartrr1904 , ̂ starioer óep Winkelier (sigaren) en

;'Geeytrui:da J.o-ha'nna BBŜ B, geboren te 's-Gravenhage,
14 Mei 1906. ' " ^' ,

A.J.PEETERS, voornoemd,' staat b'ekend- als lid van de
C.P.H. ~"

Zijn dochter, Gerda PBETBRS, voornoemd, is lid van
het AjjJT.J.7. en van de_J3.P.5.J. Zij zit in de 4e klas van
het Lyceum, Ylierboomstraat 366 te 's-Gravenhage.

Gerda PEET.ERS staat bij de leerlingen van deze school
bekend als lid van de O.P.S.J. Zij - PE3TERS - is een goede

-leerlinge-



.leertlinge „en ieffianüT&ët^eêïr blanco strafregister,.
ty'oter!d'éV1lri-i verband met vorengenoemde
geen actie op de school. . .-

Kar e l G- i .-j sber t us . j)E' •JOJMFGj-, geboren '-te-: '••S'-Graverihage ,
7 Septajaber 1932, wonëncïe t enV Jrnize ; jyan, ssijn; OjU.de.rs, ;..
Schevenlngselaan 140 te. 's-Gkrayentiage. . •
" " i : ' ; c •"' v " • -'J •*•'•'• '-•••• - • - • ; . : • . - . . t : .-.. : • ; • . • ,is

te- . -' 8-Cr3Kei? el. G;i jsbertua BS .
.9- Juli* 1897 en • - • - , . . • . . .

Eva Klazina JAHSSM, "geboren t'ë "̂ s-Grar&nhège ,- 4- «Juli
'

De Jong Sr. is van beroep reiziger in modes. -Iet gezin
De Jong beheort niet tot .enig kerlcgënobirscliap; ' -
- - - - K^&x^fl - Jong- Jj.-w-aJLt. -aomga-tcel -4n - de - 4e -fe-las - van ÜQt
Lyceum, Vlierb oomstraat 366 te ' s-Gravenhage. Hij is actief
lid van__de Ü.P^S^J., 4 ' , "^^^ ' * . ' "

~ laatstgenoemöe heeft tegen de op de ,s'qh-oleil"gffhouden
lezing, uitgaande van het Ministerie v'Ëri'Otfr'log,- onder de
leerlingen actie gevoerd* Aan de verplichting om de lezing
bij te .w onan.,, heeft.. Be. -J Wig- z.ioh. echter niet onttr'okken
' ; ...... De Jtfhg 'staat bek;eTid: aTë; e en ;uit s„tefcend leerling,
overigens nimmer moeTri3M"èden:v:ër.öor2i'aatot* Hi j heeft op
genoemde vpcho.ai-ntmmer' straf ;^«h'ad^ '~.'1

;; ':.: Qt z'i,jn ^cöAd0rö .de:ööidmurirs't:i"sc"he',i;d;eeën zijn toege-
^' Is- t'ot 'heden ,iiog- niét /

.Paalu.s JAK DB . . geboren %è; leiden , 26 Maart 193 1 ,
/ 'ten'' 'lm tsié:' 2 t'jnë r o,ud e r s;» ;Mar ktyre g 17 .te 's-G-raven-
is rid :"vön"mt -A.E.J.J. ' ró •S0o*staris_ van de 0>P tS . J .

. _ . .
:de ^elda zit momentee.l-.ih de-;4e klas van de

-H.;B.S; 'kan .de -Beékrlaah 44 5 : t.e ' s^Gravenhage .
Van de--Yëlde -r£s; regelmatig de radd-raaier van z..g.

achoolBtreken, doch- blijft daaTb.ij zelf achter de schermen
t Na afloop vah' een ï-n Maart ' -1:94-9., op deze school ge-

houden propagandistische lezing, steldè:P.van de Velde vra'
l
2

Wanneer komt het Nederlandse leger- uit Indonesië terug^
Is het niet beter, dat het geXLd,- hetwelk taans aan~~.,̂ .
het Ministerie van Oorlog wordt besteed, ter bescl̂ l̂ /
king' wordt gesteld «an ha-*- Ministerie van Onderwijs,
Kunst«n en Wetenschappen?
De öud'ers van P. v. d. Velde zi:jn genaamd:
Jan VAH DE VBLDE, geboren te Bllewoutsdi jk, l ï'ebruari
en .
'WrfteËi;a.

1894
BKEEEk» •-geboFéB--tQ^-IièJ.deir.- 16 December 1896.2ij

zijn 'de coitófc^istisché: ideöëh tpegejdaaiï en hebben tijdens
de gehouden" lcanferverktez!ing op. lijst 4 geatemd. Zi j zijn
geabonneerd •o.p--h:et-dagfe^|i-KJle -léiaïheid . r . x .

Van de Ve.lde Sr; Is^r-iFèds.vjaren-ars1- typograaf werkzaam
op de dfukke^tjj-''-Aïbani^-NiJö:uWe-Molstraa* 20 te 's-Graven-

(einde) ' - -



MIHÏSfIRïE 7AH ALQBKBRE 3AKBÏI
'•s-ffravénhage, 5 Maart 1949*

Ho•» B 55446 n.a.v. schr. van De Bilt, no
' in CO 47535achr.

I4.a»t949 t*+J4£
toderwerpa A* Hartman.

Ille/c 3 . , *~~*~ ' -® MM E

biïioiaDÏiiï

o Het Törwijzing naax tïw laöTeJaaangelmald echrijven en naar
dat van 6»5»1948, no 19/48t móge ±fc ü Teraoeken mij nader te
willen/ d«Mm feeriehtan omtrent de door U genoemde Adrle IlAJRgMAH,
geb* 21*5.1927 t© Vlaardingen, wonende SoestdijkaeWèg Woord til
te Eiltfeoven*

In het byzoAdar zul ik gaarne worden ingelicht, In ho«Torre
aij geacht kon worden cofflmuniatische sympathieën .te hebben en
'of zi$ mogelijk door Xees BOBKB in die richting ie beïnvloed,
of aij openlijk of school- en/©jC in het openbare leven, Vfan haar
opvattin^n getuigt eja propaganda voert yoor de C.P*ü> of andere
coiaffiunistische of «octree» linkse politieke organisatie.

Het Hoofd van de Menst
namens deset

O Ï.L» van laere»

Aan de leer
Corpschef van Politie
te
EB
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Be tref 11 Herman. J? i et er s en Adrie Hartman»
Adrest respectievelijk Rubenslaan 17 en

Soestdijkseweg woord ïsfo 111, belden *
te Bilthoven^gemeente De Bilt. f'

Antwoord op verzoek jso 47535,
d.d. 20 November 1948.

O

o

b
Eerman Pieters.geboren te Pasoeroean,

Indonesi'é, 24 Juli 1922, student in de chemie, is een \n van Marinus Jacobus Pieters,geboren te Hoogezand

27-2-97 en van Johanna Seertrutda van den -^erg,geboren
te Borne 16-4-'90. Hij staat alhier ingeschreven aan
het adres van zijn ouders aan de Rubenslaan üo 17.

Zijn ouders vestigden zich op 10-9-37,komende uit
Mederlands Indi'é te utrecht a&n het adres Kon ing slaan
¥0 15 en vertrokken van daaruit wederom naar Indi'é,op
13 Augustus 1938. Hun zoon Herman,boven genoemd bleef
in Nederland en wel te Utrecht aan het adres P.Sctenre-
damstraat 20. Herman Pieters werd op 26-7-f45 afge-
voerd naar Deventer, a dr es Achter de Hoven jso 31 en
later op adres Hoge Hondstraat 93. In 1946 werden zijn
ouders uit Indonesi'é gerepatrieerd en vestigden zich
op 24 Mei van dat jaar in deze gemeente op boven ge-
noemd adres.

Herman Pieters werd bij zijn ouders inwonend op
12 Juli 1947,op welke datum hij alhier werd ingeschre-
ven, komende uit Deventer.

De personalia van Me j. Hartens of Hartman,onder-
wijzeres te Bilthoven, ia:
Adr ie Hartman.g e b o r en tevlaardingen,21 mei 1927,onde*
wl jz er es, wonend e te Bilthoven Soestdijkseweg .woord 113,
Zij woont in een der gebouwen van de bekende "Werk-
plaats Kindergemeenschap" van Kees Boekejf en is als
"Medewerkster" daaraan verbonden. Zij behoort tot de
volgelingen van Kees Boeke/^ isjmti-mllltairtstlgch en

„.Qïeeft coramunistische sympathieën"?) In verband met de
activiteit van Me j. Har traan, wordt dezerzijds verwezen
naar /het antwoord van 6-5-*48 op schrijven Uwerzijds
No.31694 van 23-4-'48.
/ ' Omtrent de politieke activiteit van Herman Pie-

, ters,is dezerzijds tot op heden niets gebleken."Eindet
*»*•"

^ De Bilt, 14;/Februari 1949.
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47335-

5AKE1
"\» 20 November 1948»

nav schr. van Utrecht no 47535
en / / j

G E H B I MMe j. Ijartöns of Har traan»

Ille IIïc 3

Tijdens de conferentie van de "Organisatie van
Studerende Jeurtd" (O.P.S.J.) op 9 en" 10 Gctober 1946 te
dam» werden van .de ai doling Utrecht van deae organisatie
nerlctï H>_ PIS'J'-/K31 student ohenie» wonende Rubenslaan no 17 en
jjloj« • ̂^^^f_''^'-L^-tAll, onder •Llaereö}, beiden te Bilthoven»

Tk heb de eer IJ te verao^kon ai j wel te willen do«m inlicht
ten omtrent hun juiste personalia on politieke activiteit.

Het Hoofd v'an de Dienst

O
Aan de Heer
Corpachef'van Politie
tem SIM?»

a »
J. (T. Crab h e n d aia.



MINISTERIE YA! ALSEJfEUE ZAKEH
21 öctober 1943*

Ho*t B 46775

Onderw.i Aatieve leden van
de O.P.S,,

Ille/g IIIc

n.a.v. sehr. va.n Utrecht no
46775 zie ook no 47337

Ü..B ..a. 1IM*

Mede te t£wer informatie heb ik ,de eer ÏÏ te berichten*
;or van SIJg, Johan van BIBIEI tf van Mement larMtle 2W.J

Avjsjujj, sreet3e yg.waxi
wonende te Amsteraam,

van
ion in de

tijd hebben doen kennen al» actieve leden van de afdeling Amster-
dam van de Organisatie van Progressieve Studerende Jeugd»

Hun aoiiviteit is voornamelijk tot uiting gekomen in het
inaaraelen van gelden ter bestrijding van de kosten van en het
verkopen van toegangsbewijaen voor de inmiddels op 9 en 10 Oo-
tober 1948 te Amsterdam gehouden «önderwijsconferenti»*,

Marietje 2WAHT maakte aich bovendien verdienstelijk met
het typen en stenoillen van de daarvoor benodigde geschriften»

Ik moge ïï veraoeken mij» ao mogelijk uitvoerig te willen
doen inlichten omtrent de politieke antecedenten van de vier
eerstgenoemde», twaarbij ik gaarne in kennis aal worden gesteld
met hun personalia*

Ik aal het op prijs stellen soortgelijke gegevens eveneens
te ontvangen van hun ouders of verssorgers» voor zover deae te
tftrant woonachtig aijn.

Het Hoofd van de Dienst
voor dezei

J.S, Orabbendam*

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te

a l f/*> 3



MIW1SÏÏ5BIS YAH AI.SM1HE UKOT
*B— Sravenhage» 21 • October 1948*

HO. i B 46775 n. a. v. öohr. van Utrecht,

Onderst Actieve leden , no 46775' 2ie Jok
van de 0*P»S*J*

O

3 j UITGEBOEKÏ i ? B H * * *•

Hede te Uwer Informatie het» ik de eer ïï te berichten, dat
»rrit Jan van gRAAg, geb* 11v6*1927 te Amsterdam» $&9 WW?«
>.r.ra.a. ^i^., g&rel de 3088 m faml yan Ier,TOffS, aiiea wonende

te rs-^{|raveniiagt# aiöft in ae laatste 1130 nebben doen kennen ale
actieve leden van de afdeling Ben Haag van de Organisatie van
Progressieve Studerende Jeugd.

•***

Hun activiteit is voornamelijk tot uiting gekomen bij het
inzamelen van gelden ten behoeve van en het verkopen van toe-*
gangsbewijaen voor de inmiddels op 9 en 10 October 1948 te Am-
sterdaEi gehouden zg* "Onderwljsoonferentle11»

L«:o ROBSf is mede als gevolg van ai^n bij die actie behaalde
resultaten benoemd tot afdellngsĵ ïialngaeester van d« 0*ï*»S.Jr.

Ik moge ÏJ verdoeken mij, ao mogelijk, uitvoerig te willen
doen inliohten over de politieke antecedenten vam de vie:n laatst-
genoemden, waarbij Ik gaarne In kennis aal worden gesteld raet
hun personalia*

Ik aal tevens gaarne eoortgelijke gegevens ontvangen omtrent
hun oudere of verzorgers, voor aover desse te tï*ent woonachtig
zijn*

Het Hoofd van de Dienst
voor desse t

J. (J, Crabbendam*

Aan de Heer
Hoofdcommissaris van Politie
te


