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N O T A 

Voor: OD 1793 - N.V. Alweco 
V.an : DRES II

In een gesprek met dhr. De Bley, directeur van 
de N.V. �aldorp te Den Haag, deelde deze mij mede, dat 
hij eveneens directeur is van de N.V. Alweco te Veghel 
(N.B.). Hij was n.l. op een gegeven moment weer in con
tact gekomen met dhr. Albronda Sr., die hem verzocht ad
vies te willen uitbrengen over de stand van zaken van 
dit bedrijf. Hij heeft toen geadviseerd om het bedrijf 
door te zetten, waarop Albronda hem de directeursplaats 
aanbood. Momenteel heeft dhr. De Bley sinds een half 
ja�·de directie van Waldorp. 

Voorts is te Veghel de eerste man een zekere Rosen
berg (Duitser), die door dhr. De Bley werd geschetst als 
een betrouwbaar en bekwaam bedrijfsleider. Laatstgenoemde 
komt niet voor in het rapport dd. 30-11-1950 over de N.V. 
Alweco. ,J� 

Aanvankelijk heeft als adjunct-directeur g/ie.geerd 
dhr. E.A.L.M. van der Lande, geb. 18-1-1891 te Deventer. 
Er ontstonden echter moeilijkheden tussen dhr. Albronda 
en dhr. Van der Lande> cA.angezien Albronda vermoedde, dat
Van der Lande de zaak moedwillig tegenwerkte ten einde 
het bedrijf voor een appel en een ei te kunnen kopen en 
dan zelf de zaak weer tot bloei te brengen. 

Genoemde van der Lande heeft thans een eigen be
drijf te Veghel, alwaar hij de textielmachines reviseert 
van de Helmondse Textiel Maatschappij, waarvan zijn va
der directeur is. 

Dhr. Albronda Jr. maakt inmiddels deel uit van de 
leiding van de combinatie van de Albronda-bedrijven, als 
commercieel medewerker • 

Naar aanleiding van een opmerking van ons deelde 
dhr. De Bley mede, dat hij van plan was om mee te dingen 
naar de door de K.L.M. te vergeven spare-parts voor �et
motorenrevisie. Hij dacht hier de Alweco te kunnen ge
bruiken voor het grove werk, terwijl Waldorp Den Haag 
ingeschakeld kan worden voor al het fijnere werk. Vol
gens hem is de personeelssituatie zeer gunstig. 

Onzerzijds is niet gesproken over het vermelde 
in het rapport dd. 30-11-1950 t.a.v. de bij Alweco werk
zaam zijnde politieke delin�uenten. 

II, 28 April 1953. 



N.V. Alweco Veghel. 
Rijksweg l 

Deze N.V. is in 1947 voortgekomen uit de N.V. Hostaco Handel �ij 
te Dordrecht,die n�ast haar handelsafdeling,op kleine schaal be
gonnen was met de vervEardiging van alle soorten transportwerktui
gen,alsmede electro-mechanische transportinrichtingen. 
Oprichters der N.V. waren 
Hendrik Albronda,Johannes Leonardus Theeuwes,Jhr.Ir. Christiaan 
Constant Hora Siccama en Mr. Pieter Slavenburg.De N.V. kwam offi
cieel tot stand blijkens de Ned.Stscrt van 24-7-47 en heeft ten doel 
het vervaardigen of doen vervaardigen van hijs en transportinrichtin
gen,in het bijzonder electro-technische producten,fabricatie van en 
handel in handelsartikelen innhet algemeen,het verrichten of doen 
verrichten van constructiebouw,het exploiteren van uitvindingen 
en daarmede verband houdende octroo�ien en licenties,dit alles in de 
ruimste zin des woords. 

".- Aanvankelijk was enig directeur der N.V. de heer H.Albronda voornoemd, 
die U reeds bekend is uit mijn rapport over de N.V. Hostaco te Dor
drecht.Op 21-1-51 kreeg hij als mededirecteur naast zich Johe.n de 
Blij,geb. Rotterdam 2-5-13 em wonende aan de Dierensedijk 8 te Does
burg. 
Commissarissen zijn: 
Johannes Leonardus Theeuwes,geb. Rijen 19-1�90,Ponende Rijen, Kerk� 
straat B 214:Jhr.Ir. Christiaan Constant Hora Siccama,geb. Solo 
27-4-06, wonende van Ki j fhoeklaan 132 den Haag ,Mr. Pieter Slavenburg,
geb. Schiedam 3-8-16,Voorstraat 130,Doràrecht en Dirk van der Ploeg,
geb.Leek 28-11-98,'s-Gravelandseweg 45,Hilversum.
Men heeft te Veghel een behoorlijk fabriekscomplex in bedrijf,waar
men zich o.a. bezig houdt met de vervaardiging van electro-takels
met ingebouwde motorenmelectro-karren,mechanische transportbanden,
hefwerktuigen ,kramen en transport-;;erktuigen in het algemeen ,Reeds
in het begin werd veel ophef gemaakt over dit bedrijf en �erd voor
gegeven als zou dit een bloeiende industrie worden met een bevredi
gende rentabiliteit.Het is echter nooit iets geweest en�ot dusverre
werd steeds met zeer aanzienlijke verliezen gewerkt.Insiders zijn

�lgemeen van oordeel dat de perspectieven voor de onderneming alles
�ehalve gunstig zijn.De directièt geeft voor de minder gunstige 
gang van zaken verschillende oorzaken zoals onvoldoende geschoolf, 
personeel,aanloopmoeilijkheden enz.,doch in wer.elijkheid is het 
het onoordeelkundig beheer van Albronda geweest,die de zaak in de 
huidige moeilijke situatie heeft gebracht.Overigens is de onder
neming niet van betekenis ontbloot en zij neemt in h&ar branche een 
behoorlijke plaats in. 

!

Over de �eooràeling van Albronda behoeft hier niets te �orden gezegd 
daar U dienaangaande reeds voldoende georienteeid bent met mijn rapport 
over de Hostaco.De overige bij deze zaak betrokken personen.met uit
zondering dan van SlaTenburg ,die nu eenmaal niet uit zo'n bijster 

1 goed nest stamt, staan a.ls betrouwbaar bekend. 
Het maatschappelijk ltapitaal bedraagt Fl. 5.000.0uO.-,waarvan ge
plaatst en gestort 1.500.000.-.De liquiditeitspositie is zeer slecht 
en voor de financiering van het bedrijf is men dan ook geheel aange
wezen op de hulp van derden in dit geval vnl,, de bankier, t .,7. 

Slavenburg's bank.De betaaluijze is verre van vlot en men heeft al 
enkele malen gedreigd met faillisementsaanvrage. anneer dit bedrijf 
niet op een drastische wijze wordt gereorganiseerd is het lang niet 
onmogelijk,dat het binnenkort tot een deba&de komt. 
gegevens van O�tober 1951. 



1�.v. Hoskco /anCel 'Iij ilo�Ü1 cht. 
öi'1 ;,l 16 

Loze zLak is vrortaekonen uit d8 in 19�8 dJOr Pi t•r va� �rr la� t 
Giesendrun ge�vesti'"ae ö.,a ·enmcka1ij. o · 1 c eze �)i .i c1 :10: lisr ti in 
4,0 in mili t0 ire dienst n01St belcstte hi .i zijn z·.,[ P.Ji. E 11dl·ik �l' rond 
tijdeli�k, et het "beheer v:::n h6t bedrijf.In Augustus L940 "erdC:e zacl_ 
vei·plt:'�tst noar Dordrecht, tcrij··1 to fü:.1dinxvela uen :fab:.. i k -. ru nd �
gebracht,:>e zaal:: aanva .keli;ik godrev"n o 1der h •t cl i.-ies ..,uid l,c ti1 l rdse 
ihgenfabriek ,,rnra nn eniiz-e tijd het ei�en<lom v 1 .t'-ltronc1a.J.Je . i.iz-- .. acrop 
dat gesctiedde �ordt nogal besproken ea �l ronda se i��t d"c ij verschil 
lende minder frcaie nani1,u1�ties t'-' hebben v 1richt. 
Hij ur·�cht de zaak jn Juui 1941 onder in de I.V •• Io. taco Haidel ,ij, .. eh.e 
N.V. echter per 31-12-41 in liruid!.:tie tr d,,,a rns. de za"aen · .. eTd n voort
gezet door een e.v. onder de zelfde naam.Op 1-10-42 -.. ..,rd hvt een v.o.f., 
· .. aarvan ..b.lbronda en Dir-k 'vT,n ,ifago 1ingen Jr. deel�enoot · .. trden.Lai:.tstg -
noemde trok zich pe1 l-1-46 uit de z2.ak terug en sindsdi n .. ' s unig �ig -
naar .albronda voornoemd.Later ·-.. era cle Hostaco opni0u.: ee 1 �!.V. on "el
blijkens ae Stscrt v,. 25-5-48.In de betrek,aelijk · .. eini j :r n van h ar

.Y"0estai:m nam de onderneming een or,me1·kelijke vlucht.:re.1 hield zich �81-
vankelijk bezig met het verva.a:uigen van trf'llS.JOrt 12teria 1 i1 d-1 ruinste 
zin.Hierin ky;a.m echter in 19-:l:7 een verandering,met dien V1::.1..st...nde,d.:i.t 
Hostaco niet langer zelf optrad als f�brik nt,doch als ver.ltoo_:,or

c..,
cnisatie 

van verschillende undère onderneminge,n,';lelke ...... 1bro11d2. i 1 zij.a_ bezit kreeg, 
dan ' .. el ,a rbitj. hij als directeur of co xaissarjs een invloedrijke positL 
ging innemen.Zo is de Hostaco de alleenve1koop g�an verzorgen van de 

N.V. Buis :.reubel Ind�strie B.:.f.I. ta Hardinxveld, de E.v. Hs.def v/h
Hendrik de Fries te Dordl'vcht e ven de N .v. I11strm1tJ11tunfrbrie!r: 1/"ldorp
te den Haa.g.Toet1 de hostaco in 1947 een verkooporganisa.tie .. erd ,k· .. m ter
voortzetting vDn het bedrijf als <Zodanig ee1 11iou· .. e ... r.v. tot st nd t •..•
de N.V • .t>.l·eco te.Ve�·hel.De directie der N.V. ·;;erd ·cruiie tijd ::-evornd
door Hec1drik iqbronda,geb.Slochteren 19-7-08 et1 · .. onende aan d" Si 1'" l
162 te Doredrecht en Ir. P.m.M.J. vrn Hollenberg Hub�r,-eb. 24-6-9G n
7.'0nende aan de t:011i11r"innelaan 31 te :Sijs·.;i,jk ....... Lbrondu .. erd ccht�i- ind 
1951 veroordeeld tot een .-evan�enisstrnf v0 n 8 ;ns.anden "ogens kno iei·ij n 
bij de be:mtingopF&ve en is officieel geen direct ur mee1· Van H. F. is 
thans enig diTecteur ter.�ijl onder diTecteur is G.J. Schouten,0-,'1. 
Soerabaya 11-7-22 en \.Onende aan de din ol 16'.... te1 pl:::.atse .Comm. zijn 

-----...L'" Thceu,es,geb. Rijen J:T.B.,-.. onende alda[,,r aan d, =�erkstrL.at B. 214 
Jhr. Ir. e.c. Hora Siccama,c:re . Solo 27-4-06,van I:ijfho0klaa11 132 te 
den Haag en ?fr. P. S lavenburg, :eb. uchieclam 3-8-16 e'1 -.. onende aan de 
Voorstraat 130 te Dordrecht en D vandèr Ploeg ,geb. Leek 28-11-98 en 
wonende aan de 's-Gravelandseweg 45 te Hilversum. 
Door de onderneming werd tot voor nog niet zo lang geleden kantoor gehoude� 
aan de iH jnl!lltraat 108-110-112, Wi'araan duizenden guldens ten kos_te :-:erden 
gelegd.Dit heeft men echter niet k.u"tJ.nen ,olhouden en thans 1·ordt kantoor 
gehouden aan opgemeld adres ten huize van eerdergenoemde dchouten. 
Zoals reeds gezegd ontuikke lden de zaken zich aanvankelijk 2.l leszins be
vredigend en bleek h, t in korte tijd noodzakelijk te zijn hetn �erso-
neel op te voeren tot ca 100 man.Ook nadat de doelst�lling nas ge�ijzigd 
v.aren de resultaten in de beginne niet onbevredigend,doch later is het
bergaf�aarts gegaan,ook al omdat de zaken.�aarvan de Hostaco de verkoop
behartigde aan beteknie verloren,zoals 0.12. bij,, ldorp te den H ag.
Overigens is een en ander geheel en al aen gevolg van het feit,dat .u.lbro�

de zaken veel te groots heeft opgezet, veel te roya.al 'net geld o,nginP' 
en d2arbij een zakenmoraliteit heeft .elke be ede1 elk "il is. 
De huidige gang vun zaken is uitgespw�ken onbevredigend. 
Heè mcatsch �pelijK kapitaal der N.V. bedraagt Fll 1.0v0.G006-,� arv n 
ge laatst en gestort Fl. 200.000.-De finanoiele positie is sl cht en 
betalil1'ten gcan zeer ongeregeld, ter· ijl er ook nor- ver�chi 11 nde '·11ulden 
bestann.:ret betrekking 'cot � lbronaa kan nog -.. orde r.aege�edel:Jld,C:�t hi� 



�:van .zeer ee;wo1:1dige nfk?�·:ist is
0

f. •. 1:i:t r,10er cl • : •• ::::.., • onuei"ijs
nooit ·enoten.ii.anv1;..n.1Cel1Jk ·,.ura 111J DL.1::k1:1r v.er,�te "ls zod::.. iu 
voor ver.rnhillende 2troons te don H.ac, .;:;efust t-1 H"'4rlJ .T�ter "rd 
hij vertq:,en-::oordiger o.n. in ba.keri.j 12cLin0s,te::. .ijl hi" v,., 1vol t;rs 
tot airectcur ·. era �J0noena v211 do destijds te � ..... ·.1hen .;evesti de v� nu 
niet meer bes,t7�d� H�V. ):�od �H: .t3un,l;o�baKke1ij Lu .,_o v/h G� Dijlcnan.
In 1939 kuarn n1J u1te1ndcl1Jk blJ d� "'Uld f:ed rlandse" e f...·):r.iek. 
Later · .. erd hij ook uirecteu:c v n de ·1 .v. h"ldor ln,21u1ent1 ,1 r.-.i�k 
te den Haag, de H .V, 1'..eco te V0 hel, do ·T.v. �nis ·eubd I dustrL: �n 
van c1e H .v. ffLêlef.Zijn ZLkelijke cc-p�ci tei teri. sta�n op Jen bet1 .Cl.eli k 
L.ag ;::eiL,doch · .. el is hij zeer lnt:::.al n ge· .. iskst van::. rd.O,;c �"\.,rs"
zijn inside1·s v ,..,n oo:cdecl,c1at hi" c" le z:2.�.a niet zelf heeft o) rictt
al "as hij voor hJt oog vc., de , ereld d"'n ook ·.-;el àe rnan.:Uc fin ncier 
vo.n een en nde:r v;o.s echter Th1Îl.js s1 �.-onlmrg: van debokFmde I.v. S1r en-
burg te Ro-:.,terdam.Dit is ook eun zoeT fevas.rlijk w1n die �.r::.r hat ld
betreft absoluut over lijken grrt.Hij �eniet i1 ba1kÎerskri 1�en e n
-yer}:e v� gu stige repn:ta��e evenals trc,u-::rens de bank-,;;,__ :;.van Jij dir cteur 
1s •. en oeschou·:.de hot [,.lt1Jd 20,d2.t .nlb:conda de man "as,aie door B. enous-
seerd -::erd,te1·.ij1 S. de 1nan O) de acht rgioncl b1heef. 

�er! "'Ons X1Il! is de ffiOfeli,ikheid lac1g i'.liet u:it0esloifie1,èut • i..c.,,r s ezien 
: Jef� om. zel!s S� ia fina�cie�l opzicht licrt r te .nu.L.::'1 •• '"'en füm·. i,j�ing
111 die r1cht1ng 1s hot feit ,a8.t s. Al'.,ro·1da gedo�lteli,jk los �l 1 n 
schijnt te he' ben. O,eri[ens zou het oinii: ver� onc.1.eTinr- · .. � .. n . nn 1 
hot fc.illisement d,.,r r.v. Host2.co te E,ole enur ti.jd zuu vrnrden u{t eowok,.,iJ. 
Volledigheidshalve kan nog vermeld worden,dat de Hostaco de vertegen

woordiging heeft van de .�rican Chain Cable te New-York. 
Albronda is het vorige jaar als directeur der Instrumentenfabriek daldorp 
uitgetreden en wel onder de druk der omstandigheden.Deze zaak zweefde 
n.l. op de afgrond van een faillisement .en de Herstelbank weigerde nog 
verder crdiet te verstrekken en wel op grond Yan het feit,dat Albronda
directeur der N.V. vrs.s.Hij \Terd toen opgevolgd door Ir. v. van der Laan, -
directeur van de N.V. Verenigde Blikfabrieken te Krorrunenie.Albronda is 
ook nog betrokken of althans tot voor kort betrokken geweest bij het 
Technisch Bureau Allround te Dordrecht en de N.V. Staalhandel J. Tan
Wageningen te Dordredht.De man verblijft volgens ontTangen berichten
op het ogenblik in de Riv,iera.Hij is tot welsta�d gekomen door een 
rijk maar onverstandig man als compagnog te kiezen en de�e,zij het op
wettige wij�e. van een deel Tan zijn middelen te ontdoe�.en door na 

.-..---bevrij ding verschillende vermogende N.S.B. ers in 21Jn zaken t� 
bv Grekken en er later weer uit te werken. 
gegeTens van October-November 1951 

p/s wanneer op enig punt toelichting gewenst is.wilt U dut dan opgeven? 
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lmUSTER!E VAN 

llllfflaiLANDSE ZAKml • s-Gravenhage. 4 Januari 1951.
Javastraa.t 68.

No. s (/t.100284/2 
lijl.1 l fotocopie 

GEEIEll-P.e.RSOONLIJK 

In verband met de ziekte van �ijn secretaresse is 

er klaarblijkelijk een miS7erstand ontstaan omtrent de 

toezending van het rapport over de N. 7. Alwecc te Veghel. 

,Tet mijn verontschuldigingen voor het oponthoud 

doe ik Uwe Excellentie hierbij een exemplaar toekocen, / 

onder mededeling, dat dezerzijds de commissaris der Ko

ningin en de Procureur-Generaal in •s-Hertogenbosch 

zijn ingelicht. 

iffi � la,., l f_ L<, k. //A..., �. �

�,6. Ji" .. � �� �e..Ju-.�-�. 

Het Hoofd van de Dienst, 

�-J'. �-� �1 L-L4n1n,�.

� '- � �

r /�-A..c, � .F./,l_n, 

"1. 9· /. .r"y 
Aan Zijne Excellentie 
de Heer Minister van Binnenlandse Zaken 
te 
'•GRAVENHAGE. 

llr. L. Einthoven 



mIST�IE VAB 
BINR'fflLAliDSE ZAKEN 

Bo.vi4'- 100284 
Bijl., l fctocopie 

• s-Gravenha.ge, 4 Januari 1951.
Javastraat 68. 

GEI!EIM-PERSOONLIJK 

Hierbij heb ik de eer 1J een rapport te doen toekomen 
betreffende de N.V. Alweco te Veghel. 

liet onderzoek werd dezerzijds ingesteld, doordat de 
Minister ven Binnenlandse Zaken mijn aandacht op dit geyal 
heei't gevestigd. 

Aan de Hooswelgeboren Heer 
:rar. E.L.M..H. baron Speyart van Woerden, 
Procureur-Generaal fgd. Directeur van Politie 
te 

's-HEllTOGEN130SCR. 

Het Hoofd ven de Dienst, 

Mr. L. Eintboven 



MINISTE14 VAN 
BINJUlfLANl>SE ZAKEfl 

No. a KÎ/.100284/1 
B1jl.s l fotocopie 

•s-Gravenhage, 4 Januari 1951
J avastraat 68. 

GEHEDI-PERSOONLIJ!'. 

Hierbij heb ik ue eer UHoogEdelGeotren&� �en rapport 

te doen toekomen betreffende de N.V. Alweco te Voghel. 

Het onderzoek werd dezerzijds ingesteld, doordat de 

Minister van Bi."ltlenlandae Zaken mijn aandacht op dit geval 

heeft gevestigd. 

Aan de HoogEdelGeetrenge Heer 
Prof.Dr. J.E. de Qw\Y, 
Commissaris der Koningin 
in de provincie Noord-Brabant 
te 
•s-HERTOGENJ30SCR.

liet Hoofd van de Dienst, 

Mr. L. Einth<wen 



laNISTEHIE VAN 
l3INNENL.dDSE ZAKm •e-Gra.vonhage, 5 l)ocember 1950.

Javaetraat 68.
lfo.1 kf�Sl,S 
Bijl�• l rapport 

VERrROUWELIJlt-PERSOOtn.IJE 

?raar 31iitlleid.ing v Uw mededeling aan mij dd.. 4 October 
j.l. omtrent de Al.weco te Veghel doe ik U'le Excellentie hier
biJ ter kennisneming toekom.en een uitvoerig rapport hetwelk
door een btenaar van de l3" V .l).. werd opgemaakt.

Gezien de vele verwijzingen naar dossiers van de B.V.D. 
kan dit versl niet in djn huidig vom naar buiten gezon
den worden. Gaarne zal ik Uw aamrijzingen ontvangen omtrent 
het ve:rdere gebruik, d&t wij van de result ten van clit onder
eoek kunnen maken. 

Het enige, dat amb\elijk l>ele.ngri;)k is,is de verhouding, 
op bb. 6 en 7 van het verslag vermeld, tussen de gewezen poli
tieke delinquent Bolk en de wd. groepscommandant d.er Rijks
politie Vos te Veghel • 

..J--
rtrellieht zouden we hieri,an de CommiBBaris der Koningin 

• "'- �>-� 
en de Procureur-Genera.al in »an Bosch mededeling kunn doen.

� 
t<,.� y Het gehol& rapport zal overigens wel bel kkenà. kunnen

� J,p... ) � t ·- 2,_J.., Hot lioof'd van 4e Dienst 

�, -.. (1.., 

!t, zijn voor P.::of" De QJu\Y. 

f(.. ,v,oP" } 

Aan Zijne Excellentie 
d Jleer Jiliniater vmi
Binnenlandse Zaken 
te 

• s-GRAVEmlAOE.

• L. Einthoven 



Betrert: N.V. Alweco te Veghel (N.B.). 

x, 

< l 

/1 

./ 1

Enkele jaren v56r de tweede wereldoorlog 
kocht de heer Hendrik Albronda, geboren 19 Juli

1908 te Slochteren, thans wonende te Dordrecht, 
Singel 162, het kleine, maar goed florerend be
drijf, genaamd Zuid-Nederlandse-Transportwagen 
Mij. te Hardinxveld. 

Dit bedrijfje vervaardigde uitsluitend 
carrosserieën 

In vroeger jaren was de heer Albronda 
werkzaam geweest als vertegenwoordiger van het 
levensmiddelenbedrijf "Albert Heijn" 

Eerder bedoeld carrosseriebedrijf werd 
door hem tot bloei gebracht. Hij bleek over bui
tengewone capaciteiten te beschikken op het ge
bied van organisatie, handel en productie. Na 
verloop v� tijd werd dit carrosseriebedrijf om
gezet in de Handelmaatschappij "Hostaco" met als 
enige eigenaar genoemde heer Albronda. 

Dit bedrijf was toen nog uitsluitend een 
producerend lichaam en was niet ingesteld op de 
verkoop van producten. Deze verkoop werd langs 
andere kanalen geleid. In later jaren werd aan 
de Handelmaatschappij 0Hostaco" tevens een ver
kooporganisatie verbonden. 

M.i.v .• 8 December 1947 werd de zaak
omgezet in een N.V. te weten de N.V. "Hostaco" 
Handelmaatschappij, kantoorhoudende te Dordrecht, 
thans Wijnstraat 108-110-112. De heer Albronda 
fungeerde onafgebroken tot heden als directeur. 

Als commissarissen treden op de volgende 
heren, te weten: 
Theeuwes, Johannes Leonardus, geboren 19-1-'90 

te Rijen (gem. Gilze-Rijen), wonende te 
Gilze-Rijen, Kerkstraat B. 214; 

Jhr. Ir. Hora Siccama, Christiaan Constant, geb. 
27-4-06 te Solo (Ind.), wonende te
's-Gravenhage, van Kijfhoeklaan 132;

Mr. Slavenburg, Pieter, geboren 3-8-16 te Schie
dam, wonende te �ordrecht, Voorstraat 
130; 

van der Ploeg, Dirk, geboren 28-11-98 te De Leek 
(Gr.), wonende te Hilversum, •s-Grave
landseweg 4.5. 

Als onderdirecteur fungeert: 
Schouten, Gerrit Jan, geboren 11-7-22 te Soera

baia (Ind.), wonende te Dordrecht, 
Ceramstraat 94. 
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Als procucuratiehouder met de titel van 
onderdirecteur fungeert de heer 
Albronda, Jacob, geboren 3-1-05 te Hoogezand, 

wonende te Voorschoten, Kon. Wilhel
minalaan 3. 

Als procuratiehouder fungeert de heer 
Verhoeven, Gerardus Johannes, geboren 23-1-23 

te Dordrecht, wonende te ordrecht,
Reeweg Oost 157 

/ 1 van 
Als adjunct-directeur fungeert de heer 

Wageningen,. Dirk, geboren 23-2-10 te Dordrecht 
wonende te Dordrecht, My. Bordrecht
straat 23. 

,,, 

Als procuratiehouder met de titel van 
adjunct-directeur fungeert de Heer 
Ir. van Hellenberg Hubar, Pierre Jacq Marie Jean

) 

geboren 24-6-96 te Arnhem, wonende te 
Dordrecht, Krispijnseweg 73.

Bedoelde Handelmaatschappij stelt zich
ten doel: 

{ 11 Het verrichten van alle daden van handel en 
industrie en alles wat hiermede in verband ·s"t"aat,
een en ander in de ruimste zin des woords, doch 
met uitzondering van het verzekeringsbedrijf.11 

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 
r. 1.000.000.-, waarvan geplaatst r. 200.000.
en gestort f. 200.000.-

0mstreeks 1947 werd de productie-organi
satie gescheiden van de verkooporganisatie. De 
productie werd ter hand genomen door een nieuw
gesticht bedrijf genaamd: N.V. "Alweco" te Har
dinxveld, terwijl de verkooporganisatie geheel 
werd toevertrouwd aan eerdergenoemde N.V. "Hos
taco". 

Omstreeks Mei 1948 werd de N.V. "Alweco"
overgebracht naar een te Veghel (N.B.) nieuw 
gebouwd fabriekscomplex, geplanned op een te
werkstelling van maximaal 700 arbeiders. Bedoelde
N.V. "Alweco" is statutair gevestigd te ts-Herto
genbosch en wel m.i.v. 1 April 1947 (Ned. Staats
courant d.d. 24-7-47, no. 131, Bijv. 662). Het 
in voldoende mate aantrekken van arbeidskrachten 
ondervond echter moeilijkheden. In het meest gun
stige gevnl werkten er pl. min. 300 arbeiders
bij de N.V. "Alweco". Thans zijn er pl. min. 
165 arbeiders werkzaam. 

He� doel der vennootschap is het ver
vaardigen of doen vervaardigen van hijs- en 
transportwerktuigen en transportinrichtingen, in
het bijzonder electro-mecha nische, alsmede van 
andere electro-technische producten, fabricatie 
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van- · en handel in handelsartikelen in het 
algemeen; het verrichten of doen verrichten van 
constructiebouw; het exploiteren van uitvindingen 
en daarmede verband houdende octrooien en 11c n
ties; het deelnemen in ondernemingen met gelijk
or aanverwf.Plt doel en alles wat daar ede in de 
ruimste zin des woords verband houdt or e.e.n het 
gestelde doel bevorderlijk kan zijn. 

Aanvankelijk bedroeg het maatschappelijk 
kapitaal f. 1.000.000.- 1 waarvan geplaatst 
-r. 200.000.- en gestort r. 200.000.-. tater en 
wel m.i.v. 20 April 1948 bedroeg het maatschap_ 
pelijk kapitaal f. ;.000.000.-, zijnde 5000
aandelen k r. 1000.- gesplitst in twee series, 
te weten 100 aandelen A en 4900 aandelen B. 
De honderd aandelen A werden geplaatst en vol
gestort, terwijl 900 aandelen B eveneens werden
geplaatst en volgestort • 

Als directeur van de N.V. "Alweco" 
fungeert eerder genoemde heer Hendrik Albronda, 
terwijl als collllI11ssar1ssen fungeren de eerder 
genoemde heren J.L.-Theeuwes, J'hr. Ir. Ch.c. 
Hora Siccama, Mro P. Slavenburg en D. v.d. Ploeg. 

Vanaf 19 Ie1 1948 fungeerde als �djunct
directeur de heer van der Lande, ·duard Lebuinu 
Antonius Maria, geboren 18-1-19 te Deventer (O.), 
wonende te Veghel, Gasthuisstraat 9. Enige tijd 
geleden werd aan de heer van der Lande ontslag 
verleend, daar er moeilijkheden waren ontstaan 
tussen hem en de heer Albronda. 

Als procuratiehouder met algehele vol
macht trad indertijd op de heer Pieter Brou ers, 
geboren 2-1-22 te Bu1tellJ>OSt (Fr.), onende te 
Neder Hardinxveld, Rivierdijk B. 456. De heer 
Brouwers werd van deze functie ontheven m.i.v. 
6 April 1949. 

r-
De N.V. 'Alwecon wordt, voor wat het 

comraereiële en financiële gedeelte betreft, in
clusief de in- en verkoop, geleid vanuit Dor
drecht en wel door de leiding van de N.V. 

() 

"Hostaco". De dagelijkse bedrijfsleiding 1s 
.1 \ opgedragen aan een neet' van eerder bedoelde heer 

Albronda. te weten de heer dacob Albronda (reods 
eerder genoemd). 

. Voor wat de technische be"rijfsle1ding 
/"'\/betreft, werd hij bijgestaan door de heer Croase,

Hendrik ·agchiel Willem, geboren 24-6-18 te 
Amsterdam, wonende te Veghel, Julianastraat 51. 

Laatst,_enoemde is sinds enkele maanden 
ontheven van zijn functie als technisch-bedr!jf�
leider bij "Alweco" te Veghel en is thans erk
zaam bij de N.V. Handelmaatschappij "Hostaco" 
te Dordrecht. Niettemin verschijnt hij regelma
tig in het bedrijf te Veghel en oefent nog veel 
invloed uit op de dagelijkse gang van zaken, 
vooral wat_ de personeelsaangelegenhede� betreft. 
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Croese 1s voormalig politiek-delinquent. 
Hij werd op 27 Februari 1948 veroordeeld tot 5 
Jaar gevangenisstrar met aftrek van de duur 1n 
voorarrest doorgebracht en met ontzetting uit 
het recht openbare ambten te bekleden voor de 
duur van 10 jaar. Hij werd uitgesloten van beid 
kiesrechte..n tot 8 juni 1954. Betrokkene s tij
dens de bezettingsjaren vrijwillig toegetreden tot 
de Germaanse s.s. 

Bij het betrekken n het nieuwe tabr1e 
complex te Veghel werd een aantal arbeidskrachten, 
tot op dat moment nog werkzaam 1n Hardinxveld, 
overeeplaatst naar Veghel. De overige benodigde 
arbeidskrachten werden aangetrokken van uit de 
Veghelse bevolking en uit de omliggende gemeenten. 

Het was opmerkelijk dat een sterk ge
leide personeelspolitiek op aanwijzingen van de 
heer -H. Albronda, uitgroeide tot het bevoordelen 
en protegeren van enkele voorma.11ge politieke 
delinquenten, waaronder v.m. leden van de s.s. 
en de N.S.B. Als gevolg van dit beleid werd eer
der genoemde Croèse eveneens door de heer 
H. Albronda tewerkgesteld en belast met een 
leidinggevende en verantwoordelijke tunctie. 

Genoemde Croese maakte dankbaar gebruik 

\ 
van de door hem bekleedde positie en wist, ge
dekt door zijn directeur, voormalige geestver
wanten in het bedrijf tewerk te stellen. neze 
opzet gelukte hem enhter maar ten dele, daar h1J 
een stArke tegenspeler had in de figuur van de 

/"I heer Coert, HQ.hdrik van ZiJnsbergen, geboren. 
27-11-12 te Dordrecht, thans wonende te 's-Gra
venhage, 'Allard Piersonlaan 119, toenmaals wonende 
te Veghel, Spoorlaan 12. De heer van S1jnsbergen 
fungeerde nl. als personeelschef bij de If. v. 

'Alweco". Niettemin wist Croese, dikwijls mis
bruik makende van zijn superieurenfunct1e (tech-
nisch-bedrijfsleider met de titel van adjunct
directeur), zijn zin door te zetten. zo wist 
croese, met steun van de heer H.Albronda, te 
bewerkstelligen, dat de volgende personen 1n 
dienst genomen •verden, te weten: 

�J nellens, Arnoldus. geboren 5-1-24 te Veghel, 
. ! wonende te Veghel, . argrietstraat 6. 

Laatstgenoemde trad als Nederlander 
vrijwillig in krijgsdienst bij een buitenlands 
mogendheid, wetende dat die mogendheid met 
Nederland in oorlog was. (Germaanse s.s.) 
Hij werd op 24 October 1946 veroordeeld tot 
acht Jaàr gevangenisstraf o.v. met aftrek van 
voorarrest (sinds 29 October 1945). 

Op 22 December 1949 werd hij 1n vrij
heid gesteld met voorwaardelijke k 1jtscheld1ng 
van het nog niet vervulde ged�elte van zijn straf 
(jeugdgratie). Tevens werd hij uitgesloten van 
de beide kiesrechten tot 29 October 1956.
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Aanvankelijk werd hij tewerkge teld 
als bankwerker, alhoewel spoedig bleek, dat hij 
geenszins geschoold genoemd kon worden. Zijn 
te erkstell1ng veroorzaakte ontevredenheid on
der een deel van de overige arbeiders, maar hij 
werd niettemin gehandhaafd, terwijl de heer 
Croese dreigde maatregelen te zullen neen tege 
iedereen, die Wellens niet elwillend zou be
handelen" 

ige tijd later erd ellens zelf 
tewerkgesteld op de tekenkamer van de N.V. 
0Alwecon, hetgeen een nog heviger reactie tot 
gevolg had onder de overige arbeiders. ellens, 
zich gesteund wetende door de leiding van het 
bedrijf nam een onverschillige houding aan en 
ging �elfs provocerend optreden. Deze toestand 
bestaat tot op heden • 

Wellens 1s op 22 December 1944 te 
�eldbach (Dld.) gehuwd met Llath1ld Hannz, 
geboren 13 · e1 1924 te 1klauscheni. Deze vrouw

zou de Roemeense nationaliteit bez1ttan •. U1t 
vorenbedoeld huwelijk 1s een zoon geboren. 

oeder en kind zouden zich op heden in Braz111! 
bevinden. Zij zijn nimmer in Nederland geweest.

Betrokkene behoort tot de R.K. Kerk. 
Zijn vader en één van z1Jn broers 

wnren sympathiserend lid van de ?l.S.B. Hij neemt 
een brutale houding aan.-en zou zijn nationaal
socialistische sympathieën nog steeds niet ver
loochenen.(Zie O.P. 1001/1917. 

/"), Visser, Petrus Johannes, geboren 31 dUli 1909 
� te Bergen op Zoom, wonende te Veghel, Beatrix

singel 2. 
Laatstgenoemde trad als Nederlander vrij

willig in krijgsdienst van een buitenlandse 
mogendheid, wetende dat die ogendheid met Ne
derland in oorlog was. Hij maakte enige tijd 
deel uit van de lijfwacht van de Leider der 
.. i.s.B.· 'lussert en verbl�ef toen te Utrecht, 
Koningslaan l B. 

lij werd op 3 ei 1948 door het B.G. 
te 's-Hertogenbosch veroordeeld tot vier jaar 
gevangenisstraf o.v. met aftrek van voorarrest 
en ontzetting uit de beide kiesrechten voor de 
duur van het leven. Hij werd vervroegd in vrij
heid gesteld. Geinterneerd geweest van 24 .ei 
1945 tot 27 October 1948. · 

Hij werd bij de "Alweco" te Veghel 
tewerkgesteld als magazijnmeester. 

Hij wordt door de Veghelse bevolking ge
schuwd. Uiettemin tracht hij zich op alle moge
lijke wijze in te dringen. IIij werd getypeerd 
als een kruiperige figuur, die voorgeeft veel 
berouw te hebben over zijn optreden tijdens de 
bezettingsjaren. Genoemde heer van jnsbergen 
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kreeg evenwel enige maanden geleden een dagboek 
in handen, bijgehouden door Visser, waarin zich 
courantenknipsels bevonden van recente data. 
Deze knipsels waren voorzien van commentaar waar
uit duidelijk bleek, dat Visser zijn nationaal
socialistische idee�n geenszins heeft laten 
va.reno 

Visser fungeert als secretaris van een 
fotoclub voor amateurs te Veghel en omstreken. 
Hij verwierf deze functie op slinkse wijze en 
.werd als zodanig gekozen toen de overige leden 
van deze club nog niet op de hoogte waren met 
zijn politiek verled.en. 

Betrokkene behoort tot de R.K. Kerk. 
Voorheen bekleedde hij achtereenvolgens 

de volgende beroepen, te weten korporaal der 
Militaire Politie, agent van Politie en adjunct 
inspecteur van Politie • 

Hij woonde achtereenvolgens: 
van 1936-1938 'l'e Delf't; 
van Me.art 1938 tot November 1938 te 's-Gravenhage; 
Daarna enkele weken te Utrecht en vervolgens 
van November 1938 tot Februari 1940 te Jutphaas; 
van 1940 tot 1942 te Eindhoven; 
van 1942 tot 1944 te Maastricht; 
van Februar1. 1944 tot !ei 1945 te Utrecht, Konings 
laan 1 B. 
Daa�na, tot aan zijn vertrek naar Veghel m.i.v. 
7 October 1949, te Rotterdam op het adres 
Spiegelnisserkade 26a(inwonend bij schoonouders) • 

./"' l ,Bolk, Pieter Cornelis, geboren 26 November 1900 
'f.... tël'fotterdam, wenende te Veghel, Dorshout C 39a. 

Betrokkene woonde van 28 Augustus 1928 
tot 23 September 1943 te Nootdorp (Z.H.). Hij 
deed in laatstgenoemde gemeente dienst als agent 
van Politie. Gedurende de eerste oorlogsjaren 
was hij lid van de N S.B. M.i.v. 31 Mei 1944 
werd M. j op eigen verzoek opgenomen in de Ger
maanse s.s. (stbnr. 5771). 

Op 24 Juni 1944 werd hij te Avegoor 
als zoàanig be�digd. Na de be11I'ijding werd hij 
met ingang van 6 �ei 1945 geïnterneerd en wel tot 
8 November 1946 • 

. M.i.v. ? Mei 1945 werd hij door de 
Minister van Ju�titie bij beschikking d.d. 
14 November 1946 oneervol ontslagen als Hoofd
wachtmeester der staatspolitie te Nootdorp. 

Bolk was aanvankelijk rijksveldwachter 
en deed in latere jaren dienst als groepscomman
dant der Kon. Marechaussee en weer later als 
Hoofd�achtmeester der staatspolitie. HiJ was 
tevens lid geweest van het zg. rechtsfront. Hij 
verEtrekte o.m. inlichtingen aan de Sipo. Het 
Tribunaal te Delrt veroordeelde betrokkene op 
8 November 1946 tot: 
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1. Internering met aftrek van de doorstane
voorlopige be aring en deze internering te
beperken tot en mitsdien te doen beeindigen
op heden;

2. Verbeurdverklaring van zijn vermogen, zich
uitstrekkende en zich beperkend tot zijn
radio-ontvangtoestel;

3. Ontzetting van de rPchten van h t kiezen en
de verk1esbaarhe1d bij krachtens wettelijke
voorschrift u1tg9schreven verkiezingen tot
8 November 19.56;

4. Beve�lt zijn omn1ddellijke 1nvrijhe1dstell1ng

Betrokkene is thans in dienst van de 
n.v. "Alweco0 te Veghel en el als portier. Hij
deed enige cnaend en dienst als r:i.agaz1 jnmees ter,
maar uiteindelijk gaf h1j de voorkeur aan eerst
genoemde functie •

Bolk is op 17 Augustus 1928 te Sprang
Capelle gehuwd met Geertje Bientje Vos, geboren 
30 Juni 1905 te Capelle. Zijn echtgenote is 
een zuster van de thans als wnd. groepscommandant 
der Rijkspolitie te Veghel dienstdoende Gerrit 
Jan Vos, geboren 16 Augustus 1910 te Capelle 
(N"B.), wonende te Veghel, .Ja.rkt �. 

Genoemde Bolk en echtgenote onderhouden 
nauwe relaties met genoemde G.J. Vos en echtgenote 

Een en ander was aanleiding de Rijks
politie te Veghel niet in dit onderzoek te betrek
ken. 

over het algemeen wantrouwt men de ver
houding tussen Bolk en Vos. Officiële autoriteiten 
waaronder de burgemeester van Veghel en de Bis
trictscomma.nd�nt van de Rijkspolitie te 'E-Herto
genbosch 1 zijn van deze situatie op de hoogte 

Bolk gedraagt zich ten opzichte van zijn 
superieuren en ten opzichte van de bevolking van 
Veghel onderdanig en kruiperig. Het is even wel 
bekend, dat hij zijn nationaal-socialistische 
gevoelens allerminst verloochent. Hij tracht op 
alle mogelijke manieren zijn omgeving te infecte
ren, alhoe�el hij z�lks niet openlijk laat blij
ken. Hij staat in nauw contact met de overige 
voormali�e po itieke dAlinquenten, die in het be
drijf werkzaam zijn. Alhoewel de aard van zijn 
functie een geheel andere verhouding zou doen ver
moeden ten opzichte van de leiding van het be
drijr, waaronder �enoemde Croese, komt de ver
houding in de praktijk neer op een zeer intie e 
omgang. Bolk oefent veel invloed uit op de dage
lijkse gang van zaken en wordt daarin gesteund 
door een zeer loyale houding van genoemde Croese 
c.s.

Bolk behoort tot de Ned. Hervor de Kerk 
en is praktizerend lidmaat. 

(Zie o.n. 1023/Bb, o • •  1012/20.54 bl z 2 
en O.D. 1014/456 blz. 3). 
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Op 15 Maart 1946 werd proces-verbaal 
tegen hem opgemaakt door de Rijkspolitie te 
Leidsendam ter zake diefstal en heling. Hij 
werd niet vervolgd. 

/ 1 van Heek, Gerardus, geboren 8 -Februari 1920 te
� Veghel, wonende te Veghel, Hoofdstraat 94. 

door: 
l. 

2. 

3. 

4. 

Betrokkene heeft de vijand hulp verleend 

werkzaam te zijn op het vliegveld te Haam
stede aan barakkenbouw en op het vliegveld 
Volkel; 
te Middelburg, Domburg, Oost- en West Capelle 
Breskens, Scheveningen, Noordwijk en Kat
wijk werkzaam te zijn geweest aan verdedi
gingswerken voor de Duitse weermacht; 
in dienst te treden bij de landwacht Neder
land, daarbij dienst te doen en in dienst 
te blijven toen deze overging in de Land
storm Nederland. 
steun te verlenen aan de medewerkers van de 
vijand door zich �e melden en dienst te doen 
bij het politie-opleidingsbataljon te 
Schalkhaar. 

Hij werd op 13 Juni 1947 door het Tri
bunaal te 's-Hertogenbosch in vrijheid gesteld, 
terwijl geen verdere maatregelen werden opgelegd, 
nadat hij van 27 April 1945 tot 13 Juni 1947 
geinterneerd was geweest. 

zowel zijn vader, als zijn broer, ble
ken tijdens de bezettingsjaren nationaal-socia
listische sympathieën te koesteren. 

Zijn broer Wouterus van Heek deed 
dienst bij de s.s •

Op 18 Mei 1942 werd betrokkene door de 
politierechter te 's-Hertogenbosch veroordeeld 
tot r. 10.- boete, subsidiair 10 dagen hechtenis 
OoV. terzake overtreding van art. 300 w.v.str. 
{mishandeling). 

Van Heek voelt zich sterk aangetrokkene 
tot de overige poli'tteke-delinquenten, die in het 
bedrijf van de N.V. "Alweco" mede werkzaam zijn. 
Van enige activiteit is vrijwel geen sprake, 
daar er weinig initiatief van hem uitgaat. In 
dit verband noemde.men hem dan ook minder belang
rijk 

/ van Summeren, Henrious Johannes, geboren 28 wei 
1925 te Schayk, wonende te Schayk (N.B.), c.39,
werd tijdens de bezettingsjaren voor arbeidsin
zet naar uuitsland gezonden. Aldaar trad hij vrij
willig toé tot de Germaanse s.s. Voor zover be
kend, werd hij niet vervolgdmaar werd zijn zaak 
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geseponeerd i.v.m. zijn jeugdige leeftijd. 
Hij is afkomstig uit een groot gezin 

en .•erd opgevoed in een R.K. milieu. Zijn vader 
is werkzaam als landarbeider op een klein bedrijf. 
Betrokkene was zijn vader daarbij behulpzaam. 
Hij staat bekend als een danme jongeman, die op 
zijn omgeving een onbenullige indruk maakt. en 
neemt dan ook aan, dat hij, zonder zich te rea

liseren tot welke daad hij besloot, dienst heeft 
genomen bij de S.Se Hij is gedurende enkele jaren 
gedetineerd geweest. 

Een zijner broers, te weten Hendricus 
van Heek, geboren 15-2-1922 te Herpen, wonende te 

· chay�, Schans c. 39, was indertijd lid van de
t:I.S.B. en de W.A. (Zie O.De 1023/llb en O • •  
1010/184/2185) ..

Van Summeren wordt door de omgeving, 
waarin hi ,j werkzaam. is bij de N. v. " lweco", 
in ongunstige zin beinvloed door de overige 
voormalige politi:!ke delinquenten, die in het be
drijf werkzaam zijn. Hij doet dienst ale leer
ling machinebankwerker. 

"""' 

/ 1 1BOhmer, Karl, geboren 30 April 1891 te Velbert
� (Dld.1, wonende te Veghel, Bernardstraat 24. 

Hij werkte tijdens de bezettingsjaren 
bij de N.V. Vliegtuigbouw "Aviolanda" te Dor
drecht. Hij is Rij�sduitser. 

Na de bevrijding werd.hij door de 
PeR.A. te Dordrecht gehoord i.v.m. een verraad
zaak waardoor een mede-arbeider de dupe werd en, 
na door de Duitsers t� zijn gearresteerd, nimmer
meer terug keerde zodat aangenomen ·ordt, dat 
hij inmiddels is overleden. 

B6hmer ging evenwel vrij uit en er 
werden geen maatregelen tegen hem geno n. 
Niettemin wordt hij niet vertrouwd. Overigens 
is te zijnen nadele niets bekend, hetgeen o.m. 
blijkt uit het feit, dat aan hem een verblijfs
vergunning en e�n werkvergunning werd verleend. 
Hi.1 1s bij de N.V. "Alweco" werkzaam als bank
werker. 

� l\jvan Andel, Carel Hendrik, geboren; Juni 1926
te 's-Hertogenbosch, wonende te 's-Hertogenbosch, 
Parallelweg Noodwoning 450, is als leerling 
machinebankwerker bij de N.V. nAlweco" werk

zaam. 
Hij werd op 8 J'ul1 1943 t"' •s-Hertogen

bosch door de politie aldaar gehoord, verdacht 
van overtreding van art. 180 w.v.str. (verzet 
tegen een ambtenaar in functie). Van een ver
oordeling is niets bekend • . 

Van enige politieke acti vi tei t zc,,1 geen 
sprake zijn. Hij staat bekend als een fantast. 
Overigens is niets te zijnen nadele bekend. 

- 10 -
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/ • Kutterman, erhardus Joseph Antonius, geboren 
15 Ma.art 1923 te Raalte, wonende te Oss (N.B.), 
Palmstraat 21, is vanar 1944 enige tiJd werk

zaam geweest als hulpagent van politie te Oss. 
Later werd hij tewerkgesteld bij de P.R.A. te 
's-Hert©genbosch. Op zijn gedrag was niets aan 
te merken. Hij bleek niet geschikt om als agent 
van politie gehandhaafd te blijven maar deze maat
regel hield geenszins verband met zijn gedrag 
of zijn politieke instelling. 

Betrokkene behoort tot de R.K. Kerk. 
Sinds 1948 doet hij bij de N.V. "Alweeo"

dienst als machinebankwerker. Er is niets te 
zijnen nadele bekend. 

/ 1 van Oort, Arie, geboren 30 November 1904 te . 
Woensel (N.B.), wonende te �indhoven, Small -
haven 5, behoort iot de Ned. Hervormde !Cerk te 
�1ndhoven. Hij doet dienst als koster. 

Betrokkene staat in alle o zichten gun
stig bekend. Van enige politieke activiteit zou 
geen sprake zijn. 

Hij is werkzaam als machinebankwerker. 

� 1 Wissink, Henri Bartholomeus, geboren 26 Augustus 
i 1914 te Nijmegen, lonende te Veghel, Julianastr • 

.5, is werkzaam bij de '·I.v. •• Alweco" · als metaal
draaier. 

Betrokken.e behoort tot de led. Hervormde 
.tCerk. 

Hij staat bekend als een slappe figuur 
die door zijn omgeving sterk beinvloed ·ordt. 
Te zijnen nadele werd niets bekend. Zijn naam 
komt niet voor in de administratie van de betrok

ken instanties.· 
Offici�le instanties, waaronder de bur

gemeester van Veghel, de directeur van het Ar
beidsbureau te Veghel en anderen, zijn de ening 
toegedaan, dat betrokkene zo geen lid van de 
c.p.,,s., dan toch sy pathiseert met de comr unis
tische idiologie. Hij onderhoudt nauwe relaties
met voormalige politieke delinquenten die bij de 
N.V. nAlweco" werkzaam zijn.

X I 
Overigens werd rapporteur attent gemaakt

x}op de heer Krielen, Petrus, geboren 5 October 
1897 te Utrectlt, wonende te Veghel, Beatrix-
singel 1. die als monteur werkzaam is bij de 
N.V. "Alweco".

Betrokkene is lid. van de C.P.N. en 
komt daar eerlijk voor uit. Hij leest het dag
blad "De \1aarheid". 

De naam van betrokkene komt voor in 
het A-systeem van ACD met de volgende mutatie 

- 11 -
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"I.D. Rijk.spol. Den Bosch, d.d. 25-10-'49 
ab. Waarheid. Lid C.P.N.n 

Op 15 October 1919 werd hij te 's-Gra
venhage veroordeeld door de Krijgsraad terzake 
diefstal door braak en inklimming in vereniging 
gepleegd, tot 4 maanden gevangenisstraf o.v.

met degradatie. 
_ Krielen zou o.m./omgang hebben met ge-

n.oemde Wissink en Visser en met andere voorma
lige politieke delinquenten, die bij de N.V. 
"Alweco" werkzaam zijn. 
I 

X 1 /. 
Tevens werd de aandacht gevestigd op 

de heer Asselbergs, Victor Jacob Jozef Jldaria, 
geboren 2 Juni 1901 te Nistelrode (N.B.), wo-

nende te Veghel, Molenstraat 1. 
Betrokkene had tijdens de bezetting veel 

omgang met leden van de N.s.B. en steunde de 
zg. frontzorg. Hij werdenige tijd geinterneerd, 
maar er werden geen maatregelen tegen hem geno
men die e�n veroordeling tot gevolg hadden. 
Overigens komt zijn naam niet voor in de admini
stratie van de betrokken· instanties. 

Asselbergs exploiteert reeds jaren 
een grossierderij in dranken en sigaren. Alle 
genoemde opposanten, behorende tot het groepje 
van de heerCroese c.s., worden dikwijls in zijn 
woning gezien. Hij levert o.m. sigaren en siga
retten aan de cantine van de·N.V. "Alweco" en 
onderhandelt daartoe met de portier Bolk. 

O�ficiële instanties te Veghel noemen 
Asselbergs een louche figuur, zonder moraal en 
brutaal in zijn optreden. Men acht hem tot alles 
in staat indien hij zijn eigen belangen kan 
dienen. Politiek is hij absoluut ongeschoold. 

Van enige activiteit in deze richting 
is geen sprake. Asselbergs streeft uitsluitend 
en alleen naar financiële en materiële voordelen 
en zal in dit �pzicht blijk geven van een weinig 
scrupuleus optreden om deze doelen te bereiken. 
(Zie O.D. 1020/26d/929. 

rfi� I 
Ten slotte werd de aandacht gevestigd 

� �;.,-v- rop de beer Evers, Henricus .Aa.ria, geboren 20 ei 

� t918 te Tilburg, wonende te Tilburg, Ringbaan 
-----., 'Oost 363. 

Betrokkene was tijdens de Duitse bezet
ting werkzaam bij de politie te Dordrecht. Hij 
werkte o.a. mede aan het arresteren van Joden 
en deed dienst bij de politieke politie. Hij werd 

door het Haagse Bijzondere Gerechtshot·veroordeeld 
tot 8 jaar gevangenisstraf. Hij wèrd gedurende 
vele jaren geinterneerd. Thans is hij voorwaar

delijk in vrijheid gesteld. 
3vers tekende cassatie aan tegen het hem 

opgelegde vonnis. Zijn zaak zal eerdaags in hoger 

/ intieme 
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beroep dienen voor het Hof te 's-Hert�genbosch. 
(Zie P.D. 5820 te zijnen name en o.n. 1001/ 
.5150). 

Thans is .Evers werkzaam t.b.v. de N.V. 
Hostaco te Dordrecht. Hij werd door de eerder 
genoemde heer H. Albronda in dienst genomen als 
vertegenwoordiger. Enige tijd geleden zou hij 
met de heer Albronda naar Brussel zijn gereisd, 
alwaar zij de N.V. "Hostaco" te Brussel bezocht 
zouden hebben. 

Evers is in het bezit van een paspoort 
no. 365422. Dit paspoort was geldig tot 22 oc
tober 1949 en werd niet verlengd� 

Volgens uitlatingen van de heer H. Al
bronda, geuit tegen eerder genoemde heer van 
Eijnsbergen, zou Evers gebruik maken van een 
paspoort ten name van een zekere van Amerongen • 
Welke persoon achter de naam van Amerongen 
schuil gaat werd niet bekend. 

In Dordrecht is woonachtig een zekere 
/ 1 Cornelis van Amerongen, geboren 22 September 

1925 te Menpel, wonende te Dordrecht, Vorensater
straat 79 rood, ongehuwd. die in het bezit is 
van een-paspoort no. 592306 afgegeven te Dor
drecht op 22 Mei 1946 en geldig tot 22 Mei 1948. 
Dit paspoort werd niet verlengd. Genoemde van 
Amerongen behoorde tijdens de bezettingsjaren 
tot de N.S.B., evenals zijn vader, Jacob van 

)(l1Amerongen, geboren 17 October 1895 te Veenendaal, 
onderwijzer van beroep en zijn broer Adrianus 

...,...,Hµbertus van .Amerongen, geboren 20 October 1926 
te Meppel, timmerman van beroep, beiden wonende 
op eerder genoemd adres te Dordt. 

Het is evenwel ook mogelijk dat Evers, 
indien hij gebruikt maakt van een paspoort ten 
name van een derde, te weten ten name van een 
zekere van Amerongen, dit paspoort misbruikt ten 
nadele van een elders gevestigde heer van Ameron
gen. 

Tevens zou de heer Albronda, als eerder 
bedoeld. hebben uitgelaten dat Evers samenwerkt 
met de heer w. Sanders te Amsterdam (informatie
en recherchebureau). Deze relatie zou stammen uit 
de periode toen de heer Sanders nog verbonden was 
aan het Bureau Nationale Veiligheid. 

Evers is enige tijd geleden aangetrof-
fen in een auto toebehorende aan de N.V. "Hostaco" 
te Dordrechti voorzien van het provinciaal ken
teken HX 112ö8. In hoeverre Evers in c�ntact 
staat met te Veghel tewerkgestelde arbeiders 
van de N,v. "Alweco" aldaar, werd niet bekend. 

1 

De eerder omschreven blokvorming van 
voormalige politieke delin�uenten in het bedrijf 
te Veghel, contra de overige aldaar erkge-
stelde arbeiders verwekte reacties. 

- 13 -
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Een en ander had tot gevolg, dat er op den duur 
sprake was van een controverse tussen genoerade 
heren Albronda en Croese en consort� en de 
heer van Eijnsbergen. 

Laatstgenoemde had een groot deel van 
de arbeiders op zijn hand, die evenmin konden 
instemmen met deze door de leiding van de H'.V. 
"Alweco" gevoerde personeelspolitiek. 

Laatstbedoelde groep, beducht voor hun 
posities, durfden de consequenties niet te aan
vaarden en legden zich, alhoewel met tegenzin, 
neer bij de besluiten van de heer Croese. 

De heer van Eijnsbergeh legde zijn func
tie neer m.i.v. l September 1950. Hij is thans 
werkzad.lD. bij de Inspectie van de Centrale Per
soneelsdienst te 's-Gravenhage. 

In de door zijn vertrek ontstane vaca

ture is nog niet voorzien. Zijn functie wordt 
thans waargenomen door een zekere mijnheer van

Sambeek, wonende te Sto Oedenrode. De heer van 
Sambeek is niet bepaald een kracht-figuur en 
is niet opgewassen tegen de door de leiding van 
het bedrijf gevoerde personeelspolitiek, zodat 
verwacht kan worden, dat meer voormalige poli
tieke delinquenten zullen worden aangetrokken. 

De productie van de N.V. "Alweco" te 
Veghel zou thans ernstig teruglopen als gevolg 
van gebrek aan geschoolde arbeidskrachten. In 
dit verband moge verwezen worden naar bijlage 
dezes (oourantenknipsel d.d. 18 November 1950, 
dagblad "Trouw"). 

Ook in financieel opzicht is de toestand 
van dit bedrijf bepaald onbevredigend. Er druk
ken zware, lasten op het bedrijf. Voor zover bekend 
worden de u.v. "Hostaco" te Dordrecht, alsmede 
de N.V. "Alweco" te Veghel gefinancierd door de 
N.V. Slavenburg's Bank te Rotterdam.

De N.Vo Handelmaatschappij 11Hostaco" 
te Dordrecht zou overigens nog enkele zuste�
maatschappijen hebben in het buitenland, te weten� 
"N.V. Hostaco" te Brussel, "N.V. Hostaco" te 
Milaan, alsmede niet met name bekende zuster
organisaties in Scandinavië. 

3erder bedoelde heer H. Albronda is 
overigens nog geinteresseerd bij de volgende be
drijven, terwijl commissarissen en andere functi
onnarissen van de No V. "Hos taco" /posities inne
men bij deze nader te no.amen ondernemingen. 

N.V� HADEF (v/h Hendrik de Fries) te Dordrecht. 
Thans kantoorhoudende te Dordrecht, Wijnstraat 
108-110-112.
Directeur
Commissaris
Commissaris

/ n de NV "Alweco" e • • 
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Proc.houder met de titel van onder-
directeur . J. Albronda •. 

Proc.houder met de titel van onder-
directeur . G.J. Schouten • . 

Procuratiehouder G.J. Verhoeven. 
Adjunct-directeur . D.v. Wageningen. 

' Doelstelling: 

Het vervaardigen of doen vervaardigen 
van- en het handel-drijven in machines, machine
onderdelen en gereedschappen en handelsartikelen 
in het algemeen; het exploiteren van uitvindingen 
en daarmede verbandhoudende octrooien en licenties; 
het deelnemen in ondernemingen met gelijk oi aan
verwant doel, alles in de ruimste zin des woords • 

Maatschappelijk kapitaal f. 500.000 
waarvan geplaatst r. 150.000) H. Albronda

waarvan gestort 

) f. 149.000.
) J.L. Theeuwes 
) f • 1.000.-

H. Albronda
r. 114.000.
J.L. Theeuwes
r. 1.000.-

Industriële Handelsonderneming "LABA & Co" te 
Papendrecht. 
Thans gevestigd te Papendrecht, Noordhoek 74. 

Aanvankelijke vennoten: 
Jan Visser, geboren 30-6-96 Dordrecht, wonende 
te Dordrecht, Hugo de Grootlaan 39. 

Leendert Adrianus Baas, geboren 6-7-14 te Arkel, 
wonende te Papendrecht, Noordhoek 76. 

Moi.vo 21 juli 1948 werd deze vennootschap onder 
firma ontbonden. Het bedrijf werd met ingang van 
gelijke datum overgedaan aan de N.V. "Hostaco" 
Handelmaatschappij te Dordrecht, die dit bedrijf 
voortzette onder de naam Industriale Handelsonder
neming ''Laba lf. Go.". 

Doelstelling: 

Fabrraatie van houtbewerkingsmachines 
en het verhandelen van deze machines, ook gebruikte. 

Directeur: H. Albronda. 

- 1.5 -
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N.V. BUISM.EUBELINDUSTRIE {B.M.I.)

Fabrieken en kantoren te Hardinxveld. 
Verkoopkantoor te Dordrecht, Wijnstraat 108-110-
112. 

Directeur 
Commissaris 

idem 

idem 
idem 

Onderdirecteur 
Adjunct-directeur 
Proc.houder met de titel van 
onderdirêcteur 
Procuratiehouder 

Doelstelling: 

: H. Albronda. / 
: J.L. Theeuwes.

: Jhr. Iro Ch. C. 
Hora S1ccama. 
· • P. Slavenburg.

: D. van der Ploeg. 
G"J". Schouten. 

: D.v. Wageningen. 

: J". Albronda. 
G.J. Verhoe'Ven 

Fabricatie van stalen meubelen. 

Maatschappelijk kapitaal r. 
waarvan geplaatst f. 

:;00.000 
60.000) 

) 
H. Albronda
f. 59.000.
J.t. Theeuwes
r. 1000.-

waarvan gestort f. 13.000) H. Albronda
) r. 12.000.-
> J".L. Theeuwes
) r. 1000.-

N.V. Ned. Instrumentenfabriek rrvVALDORP".
Thans gevestigd te 's-Gravenhage. Leeghwaterstr. 120 

Directeur 
Commissaris 

idem 

: H. Albronda. 
: d.L. Theeuwes. 
: �hr. Ir. Ch.Ce/ 

Hora S1ccama. 

Laatstgenoemde trad aanvankelijk op als 
directeur. JU.s commissaris fungeerde toen Ir. w.

F.G.L. van Vliet, �onende te 's-Gravenhage, 
Sweelinckstraat 90. De heer van Vliet is op later 
datum ui"t;getreden als commissaris. 

Tevens treden op als commissaris van 
bovengenoaro.de Uo V.: 
D. v.d. Ploeg, als eerder bedoeld, en Ir.�
Kirchmann, geboren 1:;-3-08 te 's-Gravenhage, wonende
te Wassenaar, Uecklenburglaan 6.

1 

Al$ president-commissaris fungeert de 
heer 11hijs SlaveI!.Q.UrE_, geboren 9-12-88 te Schiedam. 
wonende te Schiedam, Tielemanoemstraat 1. 
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Handelsonderneming J. HOOFT & co. 
Gevestigd te •s-Gravenhage, Lakstraat 87. 

Vennoten: Eerder genoemde heer H. Albronda en 
Johannes Hooft, geb. 5-2-98 te Vlaardingen 
wonende te •s-Gravenhage, Thorbeckelaan 
318. 

Doelstelling: 

Groothandel in automateriaal, werktuig
kundige gereedschappen en onderdelen, alsmede 
vertegenwoordigingen ven één of meer buitenlandse 
banden- en or rQbberfabrieken. 

Importeur van John Bull Rubber co. Ltd • 

N.V. Internationale Kunststoffen Industrie. (I.K.I.) 
Gevestigd te Voorschoten, Rouwkooplaan 2. 

Deze i.ndustrie vervaardigt o.m. artikelen van plas
tic. 
Als directeuren fungeren eerder genoemde heren 
Jhr. Ir. Ch.C. Hora S1ccama en Ir. W.F.G.L. ven 
Vliet. 
Eerder genoemde heer H. Albronda is één der com.
missarissen • 

.Maatschappelijk kapitaal r. 5.000.000.-
waarvan geplaatst en volgestort r. 1600.000.-

Overigens fungeerde eerder genoemde heer H. Albronda 
van 28 Hovember 1940 tot 28 Maart 1941 als commis
saris van de NoVo 11Schokbeton tt, gevestigd te Kam
pen (bijkantoor te Zwijndrecht). 

•s-Gravenhage, 30 November 195û.



DR. JOZEF TEULINGS 

DEKEN EN PASTOOR 

VEGHEL. 

v.RANIJEV 's-Bosch. - Is fantast.

VEGHEL, 

t-i. WELLEN,Veghel. Gehuwd met vrouw uit Roemenie. die nu in Z.Amerila 
zit. Oud ss. Zee bevriedn met Croese, Bolk en Visser 

4./z. 'BOLK,.',' Veghel. Oud-politieagent. Heeft zeer veel invloed bij :Oi-• · rectie (zelf is hij portier}. X:iu11e�et Bevriedn met 
Pi,t.1Selhorst, Bernhardstraat, die vroeger verdacht werd 
- van communistische sympathi�en.

VISSER�eghel, Beatrixstraat. Oud politie-agent. Komt uit Rotterdam 
Maalit geen slechte indruk. 

tl /1., ZAALBERGr uit Leiden. Bedrijfsleider. 
a� �- CROESE1""'Veghel, Julianastraat. Technisch adjunct-directeur. Oud ss.

t,t,· v .HECK-(' Veghel. Oud-NSB. 
v.SUMMEREN', Schaik. Oud-SS.
v.d.OORT.,..Eindhoven. Oud NSB/

.• .,- l - WISSINK, A\l'eghel, Julianastraat. - Communist?
KOTTERMAN, Oss. Gewezen politieagent. 
BOHMER.-,,Veghel. - Duitser • 
..... , � ,-... "'"'d,,I . 
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Notitie voor Hoofd B 
van Hoofd BVD 

Betreft: "Alweco" te Veghel 

N cl v .... 

ACO/ '-1� 
DAï: '--�/r, 
PAR: ,,,, I. 

-

No.: 73 

De broer van Minister Teulings, Dr.Jozef Teulings, 
Deken van Veghel, deelde aan de Minister mede, dat nu 
ongeveer 1-i jaar geleden in Veghel werd gevestigd de 
"Alweco". 

Het zou een verzamelpunt zijn van oud-S,S.ers en 
N.S.B.ers, Deze zouden er als gewoon werkman komen en bin
nen korte tijd opklimmen tot belangrijker posten. Er lopen 
allerlei duistere verhalen. Om de een of andere reden heeft 
de Deken zich niet tot de burgemeester gewend. 

B IX om onderzoek. 
Ik heb een introductiebrief gereed voor de Deken. 

Laat men mij dus de naam opgeven van de ambtenaar, die met 
het onderzoek belast wordt.

4 October 1950 

w �el.A...:f1 � A :nr.

l - l î..,. - '<11

A;a:. 
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