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Sliedrecht, 15 September 1950. 

Onderwerp: Dis no. 8422. 

No. 1964. 
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A.ru;iaan Bernhart Jr., geboren te Sliedrecht, 16 Juli 1925, 
draaier, wonende te Sliedrecht, B�rg.Ypeystraat 2, hm.de·op 21 
Maart 1950 met Teuntje Geertruida van de Wetering. Hij is het 
6e kind van Adriaan Bernhart en }rnrrig je Bons. Zijn vader, Adri 
aan Sr.voornoemd, ishvolgens ee�evens, voorkomende in de ad.Li
nistratie v'à:n de politie lid van C.P.N. en abonn.é op "De Waar
heid". Bekend is dat hij onder zijn medearbeiders het communisme 
verdedigt èn daarvoor propaganda maakt. Het echtpaar Bernhairt
Bons heeft -aeven kinderen. Drie dier kinderen staan alhier ge
registreerd als abonné op "De Waarheid" en lid van de C.P.N. 
Het zijn: 1. Kees Bernhart, geboren'te Sliedrecht, 9 I'l1aart 1910; 
2. Pieter Bernfiärt, geboren te Sliedrecht, 20 ·september 1915.

--lrêt' gedrag van deze -was ook in crimïimeel opzicht niet onbe
rispelijk. In 1928 werd hij geverbaliseerd �erzake van diefstal, 
in 1931 en 1932 terzake van heling en diefstal van geld en dief
stal van tabakspi�pen, in 1933-terzake van mishandelir..g, in 
1941 terzake van diefstal en in 1947 terzake van eenvoudige 
belading. 
3. iacob Bernhart, geboren te Sliedrecht, 10 Juli 1914,monteur,
wonende te S1IecirËtcht, A 573.

Ook dient vermeld een broer van de echtgenote van A.Bern
hart Jr., ge-1c1aamd Corneli-s van de Wetering, geboren te Slie
drecht, 10 Juli 1931,-bankwerker, wonende te Sliedrecht, burg. 
Ypeystraat 2, omdat deze in 1943 werd geverbaliseerd wegens 
diefstal van geld door inklimming en in 1947 voor het opgeven 
van een valse naam. 

�j 

In a,nder opzicht valt van de hiervoren vermelde personen 
niets ten-nadele te melden. 

Johannes Berber van der Haven, geboren te Sliedrecht, op 
4 Juni 1897, wonende te Sliedrecht, A 642, werd geverbaliseerd 
d.d. 8.12.1931, terzake van bedreiging (art.284 W.v.S.) en d.d.
30.8.43 terzake van diefstal subs.gequalificeerde diefstal
(art.310 en 321 W.v.S.) en openlijke geweldpleging (art.285
W.v.S.) . _ 

Jacob Marcelis, geboren te Sliedrecht, 16 Februari 1932, 
wonende te Sliedrecht, C 63, is een inwonende zoon van Antonie 
Cornelis Ifarcelis, wel\ke laatste geabonneerd is op het dagblad 
"D"e Waarheid". De geboorte-datum van A. C .I1�arcelis is 23 Januari 
1905 te Sliedrecht. 

Pieter van Weelde, geboren 13 Februari 1911, wonende te 
Sliedrecht, D 597 werd geverbaliseend op 30 october 1937 ter
zake van diefstal van ijzer en op 2 November 1937 terzake van 
diefstal van steenkoolbriketten, gepleegd in vereniging. 

Jacobus Antonius Deltenr.e, geboren 3-12-1921, wonenr'le te Rotte dam 
Drievriendenstr.14a, 
29-4-1949: Octoher 1947 Komt uit Comm.gezin.

1.:-·-, Jj,_-� ·�c,=-- /j_jjf_
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1)00,r een Uwer anbtenaren werd de hierbi jgevoegde lijs� op 
gegeven ter onderzoek. ,y,. · -r t'., JJ 

resultaat van dit onderzoek gelieve U hierbij aan te tref en. 
U kan worden aangenomen dat van het personeel dat op m· n opgave niet 

at vermeld geen ongunstige inlichtingen zijn ontvangen. 



( Naam.

-HEER 3 
de

Vl' 'fÇ-fç, 

-STUIJ

v5 
--H

/KOOLMEES

KORTELAND
' ' ' '

_LOivIMERDE 
- , , '' 

{. lVIERWE v / d

V PETERZEN 
/ 'P.P 1./9.8,;'�

'/. JONG de

Voornaam. geb. d-.

Juana Arina 6 ( 12-11-27

Frans Alewijn 3-1 -17
'""" 

Jan 20- 9-12

Jan
I t ,

, 24- 1-98

Jacobus <P ,� 28-4 =34
6 " 

Matthe'û.s "' 9-1:2-21

Il'Iar:i!.nus C 1t·': 7-2 -94
Roel of ��?A- k.��. 20- 6-23

Il,, t,L.,. \/0-,,., ... , 

Melis 22-11-04

Pieter Wilhelmus 23-12-04- -

Bastiaan /f< 9-5 =.97

Woomplaats

PAPENTIRECHT 

' ' , , 

' , , ' 

, ' , ' 

, ' , ' 

�' ,,-...... '' 

' ' ' ' 

' ' , ' 

AL!3LASSERDAM 

PAPENTIRECHT 

adres •

J.V!i:ldens traa t 21

Westeinde 176

Kerkbuurt 70

Dijkstraat 19

Veerweg 103

' ' ' ' 

Hogendijk 92

, , ' , 92

Hoofdstraat 26

Oranjestraat 74

Middenstraat 10

Opmerkingen

Woont in bij haar Ouder�, welke
lezer Waarheid zijn. Op haar 
pol. gedrag valt niets aan te 
merken. 
zijn vrouw tekende in 1946 Cand
lijst C.P.N. gemeenteraad. Op 
pol. gebted is van hem niets be
kend. 

� is een twijtelaar, zijn mpeder 
• staat .bekend als Communiste. 

Lid c:P.N. en lezer Waarheid. 

Moeder van deze twee personen 
tekende Cand.lijst Gem.Raad 194 6

voor de C.P.N. 
Vader en Zoon. De vader was 

vroeger lid van de partij van
Sneevliet(O.S.P. ) .. en is thans 
nag zeer links ge�r. 
Lezer Waarheid, is of lid C.P.N
of zeer links P.v.d.A·. 

lid C.P.N. en lezer Waarheid, w as
49 Cand.gem.raad.linkse partij en 
maakt onder personeel propaganda. 
lezer Waarheid. 

��1G de Johanne� Dt 14-2 -22 ,, ,, Veerstoep 68 Uit zich als Cow.munist. Is ean
=, schreeuwer en p�aatjesmaker. 

Van enkele personen is,goed noch kwaad bekend, deze worden nader bekeken en indien iets bekend wordt wat
van belang is,wordt.hiexover nader bericht gezonden. 

t�- ÎJK.�\ 
cc I I'- geg. c :,n . -� ·-·-

-- ...:,, .. -- --

23-6-1950.
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Naam 

Adel v.d. 
Adel v.d. 

.)..dvokaat 
Baan-Hofman 
Baat de 
Bakker 
Beemt v.d. 
Berg v.d. 
Berg v.d. 
Bag v.d. 
B•ge v.d. 
Bé:tjer 
Bezemer Mej. 
Blekman 
Bihokland 
Blokland 
Boer 
Boer 
Boer den 
Booij 
Booij 
Borst de 
Breedveld 
Broer 
Broere 
Brouwer 
Bruin de 
_BlJYS 
'll"lee 

_ '1tant 
Dalen v. 
Dalen v. 

Voornaam 

Adrianus 
Hendrik 
Jan 
Cornelis Teunis 
:Martinus 
Jan 
Godefridus 
Cornelis 
Cornelis 
Gerrit 
Jacob Cornelis 
Wouter 
IVIaaike 
Hermanus Egbertus 
Jacob 
Willem 
Nijs 
Teu.nis 
Go-c-ert 
Aart 
Willem 
Jan Cornelis 
Arie 
Arie Leendert 
Gerrit 
Adriaan Bastiaan 
Willem 
Villem 
Adrianus 
Johannes Izaäk 
Bastiaan 
Jacob 

Gewat. 

9-10-05
22-2-16
18-1-17
11-9-25
8-·12-10
6-5-23
27-11-96
24-9-88
13-5-13
28-8-28
5-9-15
18-1-25
22-6-31
27-5-33
5-6-24
14-9-25
10-9-12
24-3-22
3-L-05
30-8-95
11-1-31
11-6-91
18-12-00
26-2-83
9-7-02
12-2-12
10-8-32
4-8-13
23-10-04
31-10-24
3-9-32
20-7-03

Woonplaats 

Papendrecht 
Papendrecht 
Giessendam 
Alblasserdam 
Papendrecht 
Kinderdijk 
Pap:mdrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Alblasserdam 
Lierbroek 
Papendrecht 
Papendrecht 
Dubbeldam 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Allllasserdam 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 

Adres 
• 

Havenstr. 21 
Veerweg 54 
C 334 
Cortgene 95 
Julianastr. 10 
Molenstr. 83b 
Dijkstr. 20 
IVIerwedesingel 22 
Dijkstr. 36 
Baanderstr. 51 
Kanaaldijk 4 
Merwedesingel 45 
Visschersbuurt 20 
Buitendijk E 359 
Visschersbuurt 17 
Visschershuurt 17 
Noordhoek 22 
Dijkstr. 38 
Westeinde 20 
Oosteinde 61 
Oosteinde 61 
Middenstr. 6 
Zeev13,arstr. 26 
Noordhoek 44 
Oosteinde 162 
2e Boezemsingel 16 
Veerstoep 27 
Hogendijk 94 
Veerweg 90 
Oosteinde {A2 
Vissersbuurt 52 
Zalmsteeg 5 

Beroep 

Klinker 
Bankwerker 
Hulparbeider 
Bankwerker 
Electricien __ 
Monteur 
Klirn::er 
Verver 
Verver 
Bankwerker 
Bankwerker 
Bankwerker 
Werkster 
1.1. bankwerker 
Monteur 
Béct.nkwerker 
Bankwerker 
Adm.Mag.Bed. 

· Bankwerker
Corveeer
Lichtdrukker
Magazijnbsdiende
Plaatwerker
Draaier
Plaatwerker _
Plaatdrijver
1.1.Bankwerker
Draaier
Plaatwerker
Plaat-bankwerker
lTl. Timmerman
Mag-Bed.
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Personeel 02 weekloon 

,Naam . Voornaam .Geb.dat. 

Bondt de Aart 5-3-19
Dekker Willem 7-6-05
Giessen v.d. Pieter Arie 3-1-08
Gelde van Wilhelmus 16-10-98
Ham v. .Arie 14-4-21
Heer de Jacobus Johannus 11-2-08
Hoekstra Jacob 7-6-91

�oijman Adrianus 27-5-96
rteweg Corstiaan Johannes 20-9�30

I< Krijgsman Johannes 29-8-15
Leeuwestein Johannes 12-5-20
1.ireuzelaar Pieter 21-1-21
Muys Maarten 29-5-94
Romijn Jacob 23-6-04
Veenstra Lubbert 22-11-02
Veth Cornelis 28-4-08
Wijngaarden v. Willem Maarten 2-2-24

R.P. Dordrecht 
Woonplaats Adr. 

Alblasserdam Ruigenhil 46 
Papendrecht Hooftstr. 16 
Papendrecht Dijkstr. 3 
Papendrecht Veerdam 38 
Papendrecht m:olenstr.6 
Papendrecht Merwedesingel 
l\i.pendrecht Merwedesingel 
Papendrecht l\lierwedesin§el 
Papendrecht Bosch 68 
Pap ndrecht Noordhoek 20 
Papendrecht Plein l 
Papendrecht Merwedesingel 
Papendrecht Nanengat 24 
Papendrecht Julianastr. 7 
Papendrecht Mi<1denstr. 14 
Papendrecht Havenstr. 11 
Papendrecht Merwedesingel 

27 
3 
41 

28 

18 

Beroep 

Techn. controleur 
Werkvourbereider 
Onderbaas 
Portier 
Techn. controleur 
Werkvoorbereider 
CantineTbeheerder 
Magazijnmeester 
Tijfö1ohrigvet.:- -
Werkvoorbereider 
Techn. controleur
Teèhn. Adm. 
Onderbaas 
Onderbaas 
Onderbaas 
Techn" controleur · 
Techn.- controleur. 



op maandloon 
• 

Berg v.d. Mej. 
Blakland Mej. 
Boer Mej. 
Boer Mej. 
Borst de 
Bosman 
Broer Mej. 
Jain de 
B�ser 
Duijvendijk v.
Garsthagen 
Gelms 
Graaf v.d. 
Heekesen v. 

1 Heer de Mej., 
Herik v.d. 
Holterman Kol. 
Kammeijer 
Kloot 
Kraal 
Kraal 
Kruizinga 
Kunst Mej. 
Matena 
Matena
Mitzer 

\. 

�ster v. ��\,v-.. 

t"ffl'weneel 
Quartel 
Rhee v.d. 
Steensma 
Valkenburg 
1vegen v.d. 
Breedveld Mej. 

Voornaam 

Johanna Matthea 
Maria 
Elizabeth 
Lena 
Jan Cornelis
Henri 
Maria Helena 
Cornelis Arie 
Gij sbertus C. 
Huig 
Jan 
Steffen Pieter
Gerrit 
Johannes c. A.
Juana Arina 
Jo hannes 
Johan Willem
Jan Heinrich 
Jan 
Barend 
Willem 
Harte 
Fenna 
Marinus 
Teunis 
Dirk Willem C. 
Simon Johannes 11ï. 
Egbert J�cobus 
Jan Cornelis 
Johannes 
Sjoerd 
1/illem Leendert
Adriaan 
lV[aaike 

Geb.dat. 

23-7.;;.-'29 
25-7-32 
21-8-25 
29-6-29 

7-3-18 
7-7-32 
3-5-31 

23-3-22 
21-5-24 
21-11-89

7-12-46
19-6-24 
16-9-00 
11-8.1'.7 
12-11-27
16-8-18 
16-4-95 
20-9-19 
22-8-31 

9-1-04 
7-9-04 

25-3-03 
5-2-25 

24-5-15 
3G-7-13 

5-':J-21 
25-10-20

4-12-30
2-7-13 

13-7-32 
10-11-08 
11-4-18 
22-5-18 
27-9-34 

R.P. Dordrecht 

Woonplaats Adri Beroep 

Papendrecht Nerv,edesingel 22 Typiste -
Papendrecht Bosch 28 Typiste_ 
Papendrecht Kerkbuurt 4 Telefoniate 
Papendrecht Kerkbuurt 4 Typiste 
Papendrecht Kerkbuurt 4a Chef Mag.adm. 
Albla:sserdam Vinkenpolderweg 25 Aank. Kantoorbediende 
Papendrecht Westeind 184 Typiste -
Papendrecht le Boezemsingel 7 Kantoorbediende 
Papendrecht Eilendstr. 4 Kantoorbediende 
Papendrecht Oosteind 113 Mat. Contr. -
Papendrecht Wilhelminastr. 3 Personeelschef 
Den Briel �.P.CoppelstockstI23Techn.employé 
Papendrecht Schoorweg 17 Baas 
Papendrecht Kerkbuurt 4a Kantoorbedienae 
Papendrecht Maddenstr. 21· Typiste O 
Papendrecht Ker·kbuurt 98 Tijdschrijver 
Papendrecht Eilandstr. 48 Techn. Adv. 
Papendrecht Wilhelminastr. 31 Tekenaar-constr.-
Alblasserdam Reederijstr. 21 Aank.Kantoorbediende -
Pa.pendrecht Merwedesingel 10 Baas -
Papendrecht ,Jesteind 100 Hoofdbaas 
Papendrecht esteind 62 Tekening reg. 
Papendrecht Havenstr. 13 Typiste . 
Papendrecht Middenstr. 9 Baas -
Papendrecht Merwedestr. 10 Hoofdbaas -
Papendrecht Noordhoek 116a Tekenaar 
Papendrecht Wilhelminastr. 29 Techn.employé 
Brandwijk Gijbeland 171b Aank.Tekenaar 
Dubbeldam Stevensweg 33 Kantoorbediende 
Alblasserdam Kloosstr. 11 Aank. Kantoorbediende 
Papendrecht Eilandstr. 3 Bedrijfsleider 
Papendrecht {ilhelminastr. 12 Chef tekenaar 
Alblasserdam Jonkerstr. 7 Kantoorbediende 
Alblasserdam Zeevaartstr. 26 Typiste_ 
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\ Naam Voornaam Ge.dat. Woonplaats Adres • 
Beroep 

----

Vonk Gerard Bastiaan 19-8-29 Bleskensgraaf A 46 Bankwerker -
Wal v.d. Jan Adrianus 12-8-25 Papendrecht Oude Veer 10 Bankwerker -
Wal v.d. : :._· r)J __ ,N.IBCó:ilrn.astGerri t 17-12-27 Papendrecht Hogendijk,112 Plaatwerker -
Wander Aart 12-8-25 Paper.drecht Veerweg 54 Elevtricien 
Wa_r1.der Johannes 12-12-20 Papendrecht Veerweg 54 Plaatwerker 
Wege v.d. Jacobus Pieter 25-2-07 Papendrecht Nanengat 1 Plaatwerker 
Weijen v. Willem 3-8-30 Papendrecht Veerweg 94 Electricien 
Wijngaarden v. Hendrik 23-1-89 Papendrecht Hooftstraat 15 Mag.bediende 
Wijngaarden v. Pieter 16-4-86 Papendrecht Noordersingel 1 Transportarbeider 

lf.eedijk Cornelis 20-6.65 Alblasserdam Polderstraat 131 Bankwerker 
"-'egelaar Barend 20-3-22 Papendrecht Middenstraat 10 Draaier 
Zegelaar Johannes 8-11-32 Papendre,ht Visschersbuurt 82 1"1.Elect::icien 
Zegelaar Jan 12-10-17 Papendrecht Veerstoep.70 Lasser 
Zegelaar Johannes 18-12-24 Papendrecht Veerweg 17 Bankwerker 
Jongkind Mej. Adriana 27-5-20 Papendrecht Oosteind 121 Werkster 
Borst de Mej. Maaike 16-9-23 Papendrecht Middenstraat 6 Werkster -

l� 



"Naam 

Ritmeester 
Ritmeester 
Roestenberg 
Romijn 
Romijn 
Romijn 
Santen van 
Scheepbouwer 

.hild 
""l!chot 

Schutte 
Sint Annaland 
Stelt v.d. 
Stelt v.d. 
Stoker 
Stoker 
Stremler 
Stremler 
Stuy 
Stuij v.d. 

Herik Mej. 
Swijnenburg 
Tak v.d. 
Tamerus 
Tholen v.d. 
Twist v.

Vastenhout 
Aeen v.

�erdoren Me j • 
Vermeulen 
Vermeij 

·versteeg
Versteeg
Versteeg
Veth
Visser
Visser
Visser
Viveen
Vogel
Verwey

Voormaam 

Elbertus Abram 
Cornelis 
Antonius F.C. 
Jacobus 
Jacob 
Jan Leendert 
Gerrit Cornelis 
Pieter 
Hendrik 
Cornelis 
Johan.nes 

v. Bastiaan
Arie
Cornelis
Machiil:ih Bastiaan
Machiel Bastiaan
Bouke
Gerrit
Frans AJ..ewijn

Janna 
Pieter 
Tem1.is 
.Arie 25-3-32 
Cornelis 
Piet:er 
Willem 
J

8
ntinus 

Ae.gje 
Herman 
Anthonie 
Adriaan 
Adriaan Andries 
Jacob Cornelis 
Jan 
Cornelis 
Jacob 
Marinus 
Gerard Cornelis 
t:arius 
Teunis 

19-8-35
15-4-34
26-Z-99
1-9-09
17-1-04
18-5-15
24-1-05
5-7-li!
7-7-10
20-12-19
29-7-31
27-12-08
25-10-08
13-6-97
31-8-17
9-10-17
15-3-34
25-9-08
3-1-17

11-12-27
31-7-01
26-1-91
25-3-32
3-5-07
26-8-31
10-2-16
20-9-12
2-12-27
27-2-86
29-4i)8
13-3-09
15-4-12
20-12-32
20-9-12
6-8-09
15-10-14
6-4-00
3-10-35
3-11-21
�-11-08

Woonplaats 

Alblasserdam 
Alblasserdam 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papend:eecht 
Papendrecht 
Hardinxveld 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 

Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
.Alblasserdam 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Dubbeldam 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Molen�arsgraaf 
pape:ridrecht 

Adres •

Baanderstraat 53 
Baanderstraat 53 
Julianastraat 4 
Molenstraat 12 
Middenstraat 23 
Veerweg 68 
Rivierdijk A 616 
Oude Veer 19 
Oosteinde 85 
Oosteinde 96 
Merwedestrgtat 6 
Veerstoep 50 
Middenstraat 22 
Kerkbuurt 126 
Veerstoep 56 
Visschersbuurt 150 
Hogendijk 34 
Hogendijk 34 
Westeinde 176 

Bosch 31 
Veerstoep 21 
Woonschip 11 .A.nnie" 
Oranjestra.at 18 
Plein 2 
Merwedesingel 44 
Visschersbv�lrt 162 
Westeinde 156 
Kerkbuurt 100 
Molenstraat 3 
Zuidendijk ill> 25 
Veerweg 8 
Middenstraat 11 
V\t@�g'$Ul'.Tt lv5 
Kerkbuurt 70 
Middenstraat 8 
Schoorweg 15 
Dijkstraat 26 
Hogendijk 50 
117 
Visschersbuurt 106 

Beroèp 

1.1.Bankwerker 
1.1.Bankwerker 
Bankwerker 
Klinker 
Klinker 
Bankwerker 
Spuiter 
l!,raiseur 
Lasser 
Splitser 
1.1.BankwerltBr 
Transportarbeider 
Plaatwerker 
Perser 
Schilder 
Mag.bediende 
Timmerman 
Plaatwerker 
Bankwe::cker 

ier-kster 
Zandstraler 
1.1.Bankwerker 
1.1.Bankwerke"
Klinker_
1.1.Bankwerker -
Plaatwerker
Bankwerker
Naaister -
Mag.bediende
Bankwerker
Plaatwerker
Bankwerker
1.1.Tirnmerman 
Klinker 
Bankwerker 
Lasser 
Bankwerker 
1.1.Bankwerker 
Bankwerker 
Monteur 



... 

Naam Voornaam 

· Keesmaat Wijnand 
Kers bergen Jan 
Kins v. Bo:n,ne Jan 
Kolk v.d. Arie 
Koning de Cornelis 
Koning de Gerrtt te 
Koning de Maarten 
Koning de ; · .: :' t[aninus 
Koning de Philip 
Jialmees k i;I , i]"an 
�lwaaij Wilhelm 
Korteland Jacobusj 
Korte land Mattheus 

Simon 

20-9=.94
11-3-04
16-11-13
18-9-20
19-9-09
28-6-14
28-9-13
21-8-11

18-12-04
2·4-1-98-
17-4-93
28-4-34)9-2-21 

Kriekingen-
Broer v. Marigje 26-8-22

Kw�kernaat Jacob 10-1-33
Lange de Fr�derik Willem 14-4-09
Lange de Teunis 25-9-29
Leeuwesteijn Arie 25-5-25
Leeuwesteijn Aart 16-10-02
Leeuwestei.tj.n Gli:j.sbèr.t 0:.D-CH-18
Leeuwesteijn Johannes Jacobus 26-11-07 
Linden v.�. Kommer 5-6-20
Lammerde Marinus 7-2-94
Lommerde Roelof 20-6-23
Loo v. Willem Nelis 17-8-28
Luijendijk Cornelis Jacob 5-10-12
Markesteijn .Aart 12-6-89

1"6kesteijn Dirk ,\.tx. )..).,·hr- 13-11-99
1ffl'rwe v.d. Melis 22-11-04
Meijneke Jacobus 15-3-96
Middelk.oop Gerrit Jan 12-'.>-05
Middelkoop Hendrik 15-12-12
Middelkoop Steven 22-9-08
Nederlof Jan 12-6-29
Oudenaarde v. Bart 7-3-14
Perk v.cl. 
Peterzen
Plantjé 
Pol v.d. 
Ponsen 

Cornelis Pieter 29-11�21
Pieter Wilhelmus-23-12-04� 
Martinus Joh.Corn 21...;7-21 
Hendrik Pieter 25-5-31
Anthonie 10-10-01

Woonplaats 

Papendrecht 
Bleskensgraaf 
Alblasserdam 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht) 
Papendrecht) 

Adres • 
Westeinde 71 
A 43 
v. Eesterensingel
Veerweg 73
Nanengat 16
Bosch 72
Merwedesingel 5
Hoofdstraat l
Dijkstraat 33

-Dijkstraat 14
Hogendijk 62
Veerweg 103
Veerweg 1.03 1

Papendrecht 2e Boezemsingel 30 
Papendrecht Middenstraat 20 
Papendrecht Visschersbuurt 18 
Papendrecht Merwedesingel 29 
Papendrecht Westeinde 244 
Papendrecht Visschersbuurt 4 
Papendrecht Bosch 79 
Papendrecht Veerweg 26 
Papendrecht Visschersbuurt 62 
Papendrecht Hogendijk 92 
Papendrecht Hogendijk 92 
H.I.Arnbacht Pr. Bernhardstraat 17
Papendrecht Bosch 2 
Papendrecht Noordersingel 17 
Papendrecht Visschersbuurt 96 
Papendrecht Hoofdstraat 26 
Dubbeldam Kr-Zandweg A 463 B 
Papendrecht Westeindel78 
Papendrecht Westeinde 97 
Papendrecht Westeinde 101 
Papendrecht Veerweg 97 
lQ.blasseraa.m Polderstraat 22 
Papendre.cht Hoor<1hoPk 90 
.Alblasserdam · Oranöestraat 74-
Papendrecht Zalmsteeg 10 
Papendrecht Bosch 67 
Papendrecht le Boezemsingel 8 

Beroep 

Timmerman -
Schilder -
1.1.Plaatwerker 
Bankwerker 
Plaatwerker 
Bankwerker -
Plaatwerker 
Draaier -
Plaatwerker 
Klinker 7 r. ': · · 
Magazijnbediende 
1.1.Lichtdrukker 
Draaier 
Werl.::ster 
Werkster o. �

1.1.Bankwerker -
Bankwerker 
Bankwerker -· 
Bankwerker� 
Plaatwerker -
1.1.Monteur -
Klinker -
Tek.Adm. _ 
Eloxeerder' 
Lasser 
Bankwerker 
Plaatwerker 
Plaat-bankwerker 
Plaatwerker 
Monteur 
Mag.bediende 
Buiger 
Klinker 
Schilder
Plaatwerker 
Lasser 
Mag.bediende 
Electricien 
Electricien 
1.1.monteur 
Schaver -

' - -



Naam 
., 

voornaa:ni 

Dekker Herman Pieter 
Dommelen v. Herman 
Donk Dirk 
Drinkwaard Cornelis 

..J)ubbelman Philip pus 
Erm lens Cornelis 
Erkelens· Jan 
Erkelens ,:, :.,.,:1 Jan 
Es v. Marinus 

W:�: �s,�1···.:.���is 
Esch v.d. Mees Pieter 
Gent v. · . :.:.. j Jéhj slöeluá:1:nffehanne s 
Gouman Arie 
Graaf van de Gerrit 
Graaff de Hendrik Gerardus 
Graaf v.d. Adrianus 
Graaf v.d. Gerrit Jan 
Graaf v.d.Mej Janna 
Groenendi j k . Adrianus Dirk 

""'1takkesteeg Pieter 
Har dam Aart 
Hardam Jacob 
Have v.d. Adriaan 
Heer de Cornelis 
Heer de Jacobus Adrianus 
Heer de J Johannes 
Heer de Philippus 
(ialj.k v.d. Cornelis 
!'lfik v.d. Cornelis 
H�rik v.d. Hendrik 
Hof v. Bastiaan 
Hofwegen van Pieter 
Holderinans Jacob 
Hub ers Cornelis 
Hubers Jan Leendert 

'j'°ager Pieter 
Jager de .Arie 
Jong de • Bastia.an-
Jong de Mej. E:rn.ma Cornelia 

..,j!ong de Petrus Johannes 
Karreman Adriaan 

29-1;;.24
fJ.0-6-13
31-3-11
14-11-14
9-5-90
7-4-22
22-9-04
20-2-96
12-6-18
28-4-96
4-1-23
19-6�07
22-5-31
1-1-30
15-12-23
29-3-89
9-12-19
17-3-35
15-3-32
28-1-08

5-1-23
22-7-99
25-11-11
6-4-97
1.1-11-99
11-4-21
28-7-32
9-2-24
7-6-01
11-6-01
20-2-07
15-2-30
7-2-98
4-5-13
11-8-02
23-10-92
31-10-24
22-8-31

· 9-5-97
13-9-21
14-2-22
19-4-26

.Alblasserdam 
Papenärecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Dubbeldam 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
.Alblasserdam 
Papendrecht 
Papendre,cht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Heerjansdam. 
Papend:eecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Pap�ndrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Bleskensgraaf 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papenp.recht 
Papendrecht 
.Alblasserdam 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendredht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Brandwijk 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papend:eecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
Papendrecht 
.Alblasserdam. 

Adres 
• 

Kerkst:raat 183 
Hoofdstraat 13 
Havenstraat 19 
Veerstoep 42 
Krommedijk A 376b 
Westeinde 142 
Veerstoep 72 
Veerstoep 17 
Polderstraat 74 
Bosch 22 
Bosch 22 
Kraaijhoek 38 
Merwedestraat 11 
Dorpsstraat A 189 
Oosteinde 23 
Kraayhoek 30 
Hogendijk 180 
Schoorweg 17 
Kerkbuurt 64 
Oude Veer 7 
B 32 a 
Merwedestraat 4 
Plein 13 
Plein 16 
Bosch 2 c 
Waa,lsmondelaan 28 
Westeinde 95 
Veerstoep 74 
Dijkstraat 11 
Kerkbuurt 16 
Merwedesingel 32 
121 A 
Veerweg 85 
Noordhoek 19 
Bosch 77 
Merwedesingel 2 
Wilhelminastraat 29 
Visschersbuurt 108 
Middenstraat 10 
2e Boezemsingel 20 
Veerstoep 68 
Vinkenpolderweg 42 

Beroep 

Monteur 
Bankwerke;r 
Plaatwerker 
Timmerman 
Magazijnbediende 
Monteur 
Kr�andr1jver 
Plaatwerker 
Plaatwerker 
Eloxeerder 
Bankwerker 
Plaatwerker 
Bankwerker 
Bankwerker 
Bankwerker 
Transportarbeider 
Farceur 
1.1.schilder 
Werkster 
Timmerman 
Schilder -
Hulparbeider 
Bankwerker 
Mag.bediende 
Cantine-bediende 
Bankwerker 
Timmerman 
Plaatwerker 
Schilder 

.- Transportarbeider 
Bankwerker 
Plaatwerker 
Bankwerker 
Timmerman 
Plaatwerker 
Buiger -
Bankwerker 
Bankwerker 
Plaatwerker 
Werkster 
Bankwerker 
Bankwerker 



Opmerkingen: 

PkNK, Hendrik van der 
Dordrecht, 2...:12-' 92 
DORD:EiliCHT, Bethlehemplein 9 1-i.-rood 
Hoofdbaas bij aviol�nda Dordrecht 
I.D. Dordrecht 18-3-' 49- { '47 a b. 1h:1è1rheid J
Febr. '50/79539/0D 1654 - Lid .lJ'él briekskern

_avioltind� •
.april '50 /84483/ülJ 1654 - ,fa s Mrt. '50 geen 1 id
N.v.v.

vlas enige tijd na de bevrijding geabonneerd
•op "De daar heid 11• 

19-3-' 52

�_tL;�����kJ�
2u-�����

Nagesl. door: 6 9 dat: 10-3-' 52 

MODEL J/f!. afz:aV'IOIA-N:O.�

volgnr:l 98 7 

datum afz:12-2-' 52 

functie: 

achtern: PL.n.NK 

voorn: Hendrik Vbn der 

geb: 2-12-' 92 

te: Dordrecht 

adres: DORDfu!;C!iT 

Bethlehemplsin 9 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



22 A:pri. � 950.

<.Py'-#"tPJ 
an de Heer Hoofd van de

J3innenla.n ds e 1.'ei2.i0hei isdi enst,
te 's-GRAY"S1JHAGE.

Ter attentie van de heer Bro-�w-.

Bij controle van bijgaande lijsten is het navmlgende
gebleken: 

L�./. 
/ A.C.D.

I. Personeel op maandloon. Werkgr. Vern 

i�endrik

- Abraham

van der PLANK, geb. 2-12-92 te Dordrecht,
·vas op 28-10-47 abonn. op de \7aa:rheid, 
Jas op 20-3-50 geen lj..d van r:L V.V. 

/RECDUR'J.', g�bo;en 7�2:91 te Do�drecht, 
ov.. ifas op 28-10-47 abonn. op de :;aarheid.

r 

' l 
I 

.nrie van der STARRE, geb. 'l-2-28 te Dordrecht,
Ontving op 27-1-::>0 de 1iaarheid. 

' 

Cornelis STBlN�, geb. 4-3-05 te Rotterdam, 
Was op 28-10-47 lid C .P .1'J. en abonn. o:p de Waarheid.

II. Personeel op weekloon.
./' 

J<_Louis Willem ve.n aer Ph.,J.lA, geb. 26-10-15 te Dordrecnt,
Ve..s op 28-10-47 abonn. OJ) de Ha.arheid. 

III. Overig personeel.

-/ · Hendrik .i: ... DDINK, geb. 1-8-9� te Dordrecht,
Was in Nov. 1947 lid C .P .1-L 

Xll-erri t 1:l.enàrik van den iW.!!iL, geb. 10-4-16 te Dodrecht,
ifo.s in Nov. 1947 lid C .P .l\J. 

• ;( Arie B.t!JERlu,.J.�, geb. 16-9-99 te .UUboeld3.ll1., 
Was op 28-10-47 abonn. op de .-ac:.rheid.

)(Albertus Jacobus van den B�nGH, geb. 4-3-8� te DO'urecht,' 
. Was op 28-10-47 abonn. op de i7e.arheid. 

� Arie den BOtff, geb. 30-12-89 te �lbl�sserde.m, 
,Tas op 28-10-47 abonn. op de "iaarheid.

'f Cornelis 
7

BOT� geb. 12-�-97 _ te 7�:penà.rec�t, 
1.as in J:Jov. 1947 lia. C • .t .l'i. en .... bonn. op �e ..... arneiü..

X .l:!.,Vert

ill�akte voor de verkiezin0en in 194b en 1949 prop-.ig...n
da voorde C.P.li. door ro.&.mbiljetten. 

D�'.11.l':11,BS, geb. 21-11-85 te 'l11el, 
l"fas o::p 28-10-4'? abonn. op de "Yaarneiè, b:j hem 1aren 
kaarten verkri�gbc..,r voor de o:penb _re vergadering V8n
de C.P . .t4. o:;,:i 22-7-46. \J Ut&r:}N.; ,kek��



- 2 - U-eheim. 

M
# 'f... Johsnnes Philippus FRITS1, geb. 10-4-21 te Dordrecht, 

L """" In:11950 tekende h.:.
., 

ce cendid tenliJst der R.C.P.
voor de Prov.Staten. 

)(Willem den EJ..t-.-R.lNG, geb. _30-11-94 te Dordrecht, 
{J Y das in l\Jov. 1947 lid C .P .l'if. en abonn. op de Waarhe:.d. 

x· 

7'Jacobus van der HO.rNM�, geb. 11-1-13 te Dordrecht,
Was op 28-10-47 abonn. op de haarheie1. 

-drü.nus fu, .. L.PJ.!....,J.,1, geb. 2 .3-4-12 te JJordreci ... t, 
·vas o:p 2S-10-4? abonn. op de faé,rheid.

Y Pieter 1,ISPELh,G, 6eb. 25-4-96 te Dordrecht, .,,.., l". /\ Geheim lid C.P.N. 
CL!J... ) 

">(' .tl.endrik .tNdriaan ven P.wLl', geb. l)-J-94-' te Dordrecht,
fas op 28-10-47 àbonn. op Qe llaarheia.. 

'-A' Hend.riK P.!!iRSOOl!, geb. 26-J-13 te Rotterdam, 
/' Nas op 28-10-4'( abonn. op de •o.Grheid. Verklaarde 

z ich in 194S bereid om �an een jeucdig Tuez oeker van
een C .P .N. -congres logies te ver·schaffen. 

i,( >(1 ,outer . ·ille.1 v2.n Prooi jen, geb. 20-7-07 ta Dordrecht,
0- , Tas OJ; 28-10-47 abonn. op de ,fa8!. üeid. 

( 

� Reinier ROBLbJlll.0.f.J.), geb. 16-.3-02 te Dubbele.. ...... , 
\vas op 28-10-47 _bonn. op de h.arheia.. '.1.'e :enc...e in 
194S, de eend.lijst uer .tt.C.P. voor le ltemeenter N .è. 
te Dordrecht. Is olijkens schrijven vm B.v.D. c..u. 
2-4-49, no. 41470 L, lid ven de b.V.C. (Bond L�n�-
bouv, Zuivel). _ (Jfj U ! 

-

v: Paulus SC.b.IP.i:-'.wR, geb. 9-3-17 te Rotterda".!l, t..,,'.vf·· À t1v1en kon zich b.:.j hem e.ls lid van ue .V.B. o:pgever. 
trekende in 1946 de c�nu.lijst uer C.P._. voor ae ?e 
.l'.\.J.!l.lerver,1:dezin1:.,er.i. ,as op 20-10-4'/ abonn.o/d . ·heia..

Ge rad 'l1heodorus v�R::!CHOOR, s;e b. 2J-ll-ll te Dore1recnt,
,fas op 2ö-l0-47 a.bonD.. O:i.J ue We.'.:!.rheid.. 

,7ille:.2 VEi'h, 6eo. 23-7-"}7 te JJorureci1t, 
WLs in' .î.fov. 1S,L�'/ lid C.P.l\J. en aooilll. o:p J.e .!Larueid..

�Pieter Cornelis VLtt...:ïSHOull';.:.,Rb, 6eb. 2U-l-94 te Dorc:.i·echt,
"" I"\ .vas op �8-10-4'? abolli..!.. o ae ·.1'"'"c1rhei d. 

r-{-'J.
7 bespr r.:n, t 

'./J' cup,..: ;,,eg. 'î 



• 

-

V .E R W I J S B L A D. 

NAAM: ADDINK 

BER.DAT. s 1-8-02

ADRESt OORDRECRT 

, Hendrik 

, Dordrecht 

, Hooftstraat 64-rd 

Geg�vens betreffenaa bovengenoemde persoon zijn te vinden onder, 

Lijst 84483• B.van der PLANK. 

., 



N'A�t ADEL, van den 

DORDRECHT 

l J S B L A D. 

t Berrit Heruirik 

• Dordrecht

, Hoekstraat 12

Qegev ns batreffeMe boven .. , ru>emd persoon zt,n til vind n on er• 



' W, 7 •. BEERMAN 

16-9-99

DORDRECHT 

G. v�ns bot.re t e tc�on 

, Arie 

t Dubbeldam 

• Verhulststraat 63

n zijn t 



B:'.....J.GH, Albertus Jacobus van den Hed. 
Dordrecht, 4-�-88 
DO:::ID. u�c1:T, Raamstr. 34 -A rel. 
Bankwerl:er, gereedscl1ap:t1a}:er b.v. Avfuo-

/ 

lenda te Dord:recht. 
I.D. Dordrecht, 12-1-49 - '4'7: .Ab. De Kunr-
heid. 
April'50/84403/0D 1654 - '47: Idem.

-ntving enige tijd na de bevrijding "De Waarheid".
23-5-'52

' 
MODELC 

V 
functie:

dat: V /g , � -z.-

arzA VI OLAN.DA

volgnr� 070
datum afz:10 .1 • 52

Ger.maker 

achtern: ::>-BERGH X

voorn: Albertu.a Jacobus V.d.

geb: 4-3-1888
te: Dordrecht 

adres: DORDHECHT 

Raamstraat 34A rood. 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot:

! 10191/2 · 51 



• 

e 

V E R W I J S B L A D. 

NAAM: BERGH, van den 

GEB.J)AT.: 4-3-88 

ADRES: DORDRECHT 

Albertus Jacobus 

Dordrecht 

Raamstraat 34-A rd. 

Gegevens betreffende bovengenoemde persoon zijn te vinden onder: 

Lijst 84483: H.van der PLANK,

\ 



Opmerkingen: 

• 

N; ges!. door: 

Van betrokkene is niets ten nadele bekenl.12

Zijn vader was in '50 geabonneerd op "De 
Waarheid" en co.mm. georienteerd. 

23-5-'52

!-131 {t f) 11:J �� -1- 1,1,i..1,,: 

n'./ vi, PJo{ "f- k /. / � /Le,, e,,,,,, 
lM -1

lh«' �Mok ll,,t,t�. 

(1) 1) / 0 ;;;--:,-
;""' 

!f dat: 
IIJ 

I, ... I' 'J P- ,t.>v I 
- )', ,...........:_ -- --� -� --�·---------------'---�;::._�-= 

MODELC 

V 
functfe: 

afz:AVIOLANDA 

volgnr: 1485 

datum afz: 21.1 � 52 

Draaier 

11 
achtern :�BE.RNHART 

voorn: Adriaan 

geb: 16-7-1925 

te: Sliedrecht

adres: 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



• 

• 

V E R W I J S B L A D • 

NAAM: BEIDIBART Jr. 

GEB.DAT.: 16-7-25 

ADRES: SL IEDRECH'D 

Adriaan 

Sliedrecht 

Burg.Ipeystraat 2 

Gegevens betreffende bovengenoemde persoon zijn te vinden onder: 

Lijst Dis No 8422; A.BERNRART Jr • 



NAAlh BERNHART 

GEB.DA!.1 10-7-14 

ADRESt SLIEDRECHT 

V E R \V I J S B L A. D. 

, Jacob 

, Sliedrecht 

t A 573 

Gegevens petreffende bovengenoemde persoon zijn te vinden onder• 

/ 

Lijst Dis No 8422J A.BERNHART Jr. 

\ \ 



V E R W I J S B L A D. 

NAAM: BERNRART 

GEB.DAT.: Bü& 9-3-10 

ADRES: SLIEDRECHT

Mees 

, Sliedrecht 

, C 400 

Gegevens betreffende bovengenoemde persoon zijn te vinden onder: 

Lijst Dis No 8422; A.BERNHART Jr. 



• 

V � R ! J S :i3 L A .D •

B • �& Bernhart , Pieter

Gim.DAIJ.'.1 20-9-15 • Sliedrecht

ADR.BS: SLIEDRECHT , A 297 

Gée; vena botreffende boven.., noemdo persoon zijn te vind n onder, 

Lijst Di o 8422; A.B Jr • 



• 

• 

V E R W I J S B L A D. 

\ 

N.MAI1 BO::JF, den 

GEB.DAT.: 30-12-89 

ADRESa OORDRECHT 

, Arie 

, Alblasserdam 

, Hart Nibbrigstraat 28 

Gegevens betreffende bovengenoemde persoon zijn te vinden onder, 

Lijst 8448}2 H.van der PLANK • 



V .i:;.d.T �WU-.;l'.iL IJK 
t? LJ 16.r y �-: ---· 

No.DIS V-Aviolandr-20iO A
Betreft� 

BOEll, i'i1s.r'i;:r11u.s •• • d ,n 
ommelsc-;ijk• 24-8-1909 

DOlID UXff!T, '.vilde.r·di · .. st .&a't 31. 
Werkz"' m bij do 4.violar..d'.'I. 

's-Gravenhage, 6 u. 19 52c 

Arn 
De Hec..r 
Oomu issa.r-s van 1: ol tie 

· -
Hierbij moge ik U verzoeken mij cloor middel 

van invullin'.:: van dit formulier ( in tweevoud) te willen be
richten of in Uw administratie iets ten nadele bekend is van 
l.bovengenoemde ]ersoon,
2.zijn(haar)echtgeno(o)t(e),kinderen,ouders,broers,zusters,

1, 

e 

schoonouders,zwagers of schoonzusters voor zover te Uwent
woonacht igi ·

) • de leden van .de familie waarbij hij (zij) inwoont ( welke 
)ij hem (haar) inwoont). 

NA3LAGRE3ULTA4.T · · 

1. Dez-erzi.;
f

á.s-·niets ten nadele bekend. 

� 
Zijn schoonvader Jan Frans van Leen, 26-11-89 Dordt, won.
Groenmarkt 35 te Dordrecht, was in 1947 abonné op De Waarheid. 
Overigens niets teh nadele bekend. 

3. Geen inwonenden.

Datum van vestiging van betrokkene, is v66r 1938 uit Sommelsdijk 
�Xlm3al gekomen, datum vestiging .o� Bevolkingsbureau niet bekend. 

JJa. 2o Augustus 19 52. 
__ u______ -- � 

f L.OP -� 9 - !._� !.1--. _be�P!..:_!!:__f:!__�� 7�-. .. . ,
�l-0-> z.:: ong. /ceipic: ! niY. ·, � '9P/;:1J1.--i:·;c;:::.:ff:m;J2·.-� �Sk

-------·-�--���-..-......,,. .. , ..... ___________ .. � 



. ' :, 

::P. 

Tot op heden onbekend in 
de administratie van de R.I.D. 

- 9 AUG 1952

Hoofd R.I.D. 



Opmerkingen: 

• 

dat: � C> - ";, - f°"'t.-

' -
----·---------------------· ------------ ------------------------------

MÓDELB afz: AVI ULAlIDA 

V
volgnr: 2D10 

datum afz: 20.2 .• 52 

functie: 

I-W,fdcontroleur

achtern: BOER 

voorn: Martinus 

geb: 24-8-1909

A.W. 

te: Sommelsdijk 

de 

adres: ])ORl)� .tiT 

Bilderdijkstraat 31 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



-• 

îAAlwtl BOT 

G .Dti.T.112-5-97 

· Al) ' t DORDRECHT 

, 

• 

' 

AD. 

Cornelis 

Papendrecht 

Josef Israéïsstraat 68 

Os venl;! bet i ende bov ngenoemde persoon zijn t vinden ondert 

Lijst 844831 �:.::.:�;.;:..�:;:::-.•



V E R W I J S l3 L A D • 

• 
NAAM: DELTENRE ' Jacobus Antonius 

GEB. • 3-12-21
• Rotterdam

ADRES: ROT'rERD.AM t Drievriendenstraat 14a

Geg-evens betreffende bovengenoemde persoon zijn te vinden onders 

Lijst Dis No 84221 A.BERNRART Jr • 

• 

•



DETMERS t Evert 

G • .DI:ü.t 21-11-85 t · Tiel 

DORDRECHT 
' 

Almvoetstraat 40 

ffänd ove ··eno , da perooon ijn t vind n nd r, 

Lijc 



Opmerkingen: 

:L?RIT.SE, Johannes Phili n1,us Ned. Dord:. echt, 10-4-21 
·· -

96G 

DO:RDRl.:CH1.I1, Booastr. 5 rel. 
Banlcwi?l;:or bi� Aviol?ndI:a l.iord1·ocht. 
�-�·

P 
ordreclrc 1-5-50 - '50 Of}dert. de co.nd.li.ist : .v

�.v •• voor de Prov. Gtaten. v 

!Pril' 50/8448:5/0D °1 654 - '50 Id.en. 
1950: Ondertekende candidatenlijst RCP voor de 

Prov. Staten. 
23-5-'52

')? .1,J ûd,J1.,,,r"4- _,,,;_ /J tr ,,,,, u-,�/7
-:i������ 
�-��� 

_,,.�agesl. door: J8 'y/dat: ,':-; ,.,. L 

.L -tÖ---.--------�-

MODELC 

V 

afz:AVI OLANDA
volgnr: 1680

datum afz: 26 .1 • 52

Klinker 

Zie:OD�/tsy 
Î 

achtern:
voorn:

geb:
te:

adres:

l!1RITSE ,c; / 

Johannes Philippus 

10-4-1921

Dordrecht 

DORDRECHT 
Be-em-B-1r:t•e-et'1r-5-

zw. 

Voor gehuwde vrouwen persona.lia echtgenoot:



• 

i!'RITSE 

GEB.DAT.: 10-4-21 

ADRES: ]X)RDRECHT 

V E R W I J S B L A D. 

Johannes Philippus 

Dordrecht 

Boomstraat 5-rd 

Gegevens betreffende bovengenoemde persoon zijn iretvinden onder: 

Lijst 84483: H.van der PLANK. 



Opmerk�gen: 
981 

li-ROOT, Anna liari de Ned. Den Helder, 16-1-31 
D011DlJ:C-IT, Riouwstraat 52 
steno-typiste Aviol;nda 
Mrt'51/Dis 11080/0D 1654 -
t.b.v. Duitse Jeermacht.

Vader verkocht schepen t. 

Politiek 
Is·nogal 

niets ten nadele bekend.· 

tl 
geinteresseerd in 't mnl. geslacht. 

6-5-'52'

1 / ' lj)f:'./v ,,,1 " ..,..,.,-.,._ ' ( 
1 

l
r 

J -

·�
\1��0

) 

Nagesl. door: � dat: l O - �- �1..,
-- ':. ----------- ------------ - ----------�---------------

MODEL•@. afz: AV.Ivl.a.Alfili

V
volgnr: 1984 

datum afz: 12 .2 .52

Zie:OD�/l 154 

��h..�u� 
lf

s:.J 

! I0191/J - SI 

/70
,., K achtern: GkOO� 

voorn: Anna. 'aria de 

geb: 16-1-1931

te: Den il lder

Riou.wotraat 52 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



No. 3 6/51. VERTROUWELIJK. 1 Maart 19 51. 

Aan de Heer Hoofd vm de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te 's-GRAVE:t-11IAGE. 

In antwoord op schrijven dd. 5.2.51, no. DIS 11080, 
wordt het volgende medegedee·ld. 

(\ -1 Anna Maria de GROOT, geboren 16 .1.31 te Den Helder, 

\ van Nederlandse nationaliteit, is ongehuwd. Zij woont te 
'k ), , 1 

Dordrecht, Riouwstraat 52" Zij werd op 8. 7 .49 in het Bevol-

JJ' 
kingsregister te Dordrecht ingeschreven, komende van De 

,iJ .� -1 Bil.i.. Haar vader, Hendrik de Groot, geboren 11.4.08, leeft

l!Î'' in concubinaat met een Duitse vrouw. Waar deze vrouw woont, 
is niet bekend. Zij zou evenwel niet te Dordrecht wonen. De 
vader komt slechts zéér zelden thuis. 

" 

Het gezin wordt geacht te behoren tot de P.v.d.A. 
Tuen leest een neutraal plaatselijk dagblad. Volgens opgave 
van het Bevolkingsbureau behoort het gezin tot de Hersteld 
Evang.Lutherse Kerk. 

Anna Wiaria de Groot heeft een wispelturige aard. Zij 
houdt zich gaarne op in mannelijk gezelschap en schijnt 
soms min of meer intieme relaties te hebben met haar (zowel 
ongehuwde als gehuwde) hvrienden� Deze voorzien haar wel 
van kleding en soms ook van geld, waardoor zij boven haar 
stand leeft. Zij staat niet bepaald gunstig bekend. 

Ook haar moeder ontvangt vrij veel mannelijk be.soek. 
Deze mensen blijven vaak tot diep in de nacht. 

Zij h ebben zo goed als geen kennissen. 
In de politieadministratie is niets ten nadele van 

de gezinsleden bekend. Zij werden nimmer terzake misdrijf 
veroordeeld. In de administratie van de voormalige P.R.A. 
komen hun namen niet voor. Dit evenwel met uitzondering 
van de vader, tegen wie een dossier gevormd werd, waaruit 

blijkt dat hij schepen verkocht heeft voor en ten behoeve van 
de Duitse weermacht. Door de Off.Fiscaal is deze zaak 
ter op 21.12.46 ge seponeerd. 



.llOSO 

GROOT, Anna Maria de 

Den Helder, 16-1-31

DORDRECHT, Riouwstraat 52

5-2-51 

Aan <le Heer 
Commissaris van Politie 
te 
D O R D R E C H T 

BetrokAene gaat een vertrouwena functie bij Aviolanda bekleden.

Gaarne enige· spoed.

- • l 

. f 
) 



• 

• 

-+- 19 4 

AVI O LAN DA 
MAATSCHAPPIJ VOOR VLIEGTUIGBOU\v N.V. 

PAPENDRECHT-HOLLAND 

TELEFOON: DORDRECHT (K 1 BSO) 4041 

TELEGRAM-ADRES: AVIOLANDA-DORDRECHT r 

BANKIERS: AMSTERDAMSCHE BANK N.V. 

DORDRECHT 

ROTTERDAMSCHE BANK N.V. 

ROTTERDAM 

POSTREKENING: 1 29081 

Aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst, 

Javastraat 68, 

UW KENMERK 

ONDERWERP: 

REFERTE: 

's-G r a v e n h a g e. 
L 

ONS KENMERK 

Ga/M Sec-41. 
PAPENDRECHT, 26 Januari 1951. UW BRIEF VAN 

Mijne Heren, 
H ierbij ingesloten zenden wij U een formulier 

B betreffende Mejuffrouw A.M. de Groot, die als Steno

typiste is aangesteld bij he t Hoofd M.T.A. bij ons bedrijf. 

Uw berichten zien wij, na Uw onderzoek, gaarne 

tegemoet. 

Hoogachtend, 

A VIOLA N DA N.V •

Afd. Perso 

J 



AVIOLANDA AVIOJ.JWJ� N"lT.,........... 19 4 
Maatsoha,pij vaar VliegtuigbotrtN ro In te vullen met schrijfmachine of blokletters 

PAPE�DAECHT 

1 
-'

am 

'-'�------------���------1���<�2': ___ 
d

_
e 
__ Gro__

o
_
t

------�--'-------------� 

Gehuwd met: 
( alleen voor vrouwen) 

Voornamen {voluit) : 

Geboortedatum {dag, maand, jaar): 

�re boort eplaat s: 

Woonplaats: 

Adres: 

anctie: 
'�uidelijk omschrijven) 

l .

Anna Maria 

16 Januari 1931 

Den Helder 

Dordrecht 

Riouwstraat 52

Steno-typise bij Hoofd 

') voor gehuwde vrouw meisjesnaam ---------.�Januari 

M.T.A.

1951D. 



• 

NA.M,h HARING, 

GEB.DAT. s 30-11-94 

ADRESa DORDRECHT 

V E R W I J S B L A D. 

den , T'Tillem 

, Dordrecht 

, Bilderdijkstraat 62 

Gegevens betreffende bovengenoemde persoon zijn te vinden onders 

Lijst 84483• H.van der PLANK. 



• 

• 

V E R W I J S B L A D • 

NAAM: HAVEN, van der 

GEB.DA.T.: 4-6-97 

ADRES: SLIEDRECHT 

Johannes Herber 

, Sliedrecht 

A 642 

Gegevens betreffende bovengenoemde persoon zijn te vinden onder: 

Lijst Dis Bo 8422: A.BERNHART Jr • 



Op'inerkingen: 

HOEVEN, Abraham Bastiaan van der
Dordrecht, 14-8-26 
DORDRECHT, Da  Costastraat 27 
Werkzaam Aviolanda 
Fam.,ev. HOEVEN, Cornelis van der (15-1-24) 
Juli 51: Broer Cornelis was tot '51 werl-:z. al� 
jourftalist voor "De Waarheid" en is sinds 
'49 lid c.P.N. Broer: HOEVEN, Bastiaan v.der 
{24-4-29JOntving in '49 org. EVC: Werkend 
Nederland" (Dis 121171/0D 1654). 

4'tran betrokkene is niets ten nadele bekend. 
lll.udste broer werkte tot begin 1951 voor "De Waar
heid" en is daarop nog geabonneerd, terwijl een 
jongere broer in 1949 het orgaan EVC 1rNerkend Neder
land" ontving. 

© 
23-5-'52

N .. ,�=)f '°In),.,. PJY 'n �' 
'------------------------------------------------------------

MODELC 

V 

arz:AVIOLANDA
volgnr:1334

datum afz:1 a.1 • 52

Draaier 

Zie: 9Q i!560"" t9'/J /b ,Y 
/#1,U��� 

/f.5""3 

! 10191/2 - 51 

1 )
"'

'I 
achtem: 

_ ICHOEVSN 
voorn: 

geb: 

te: 

adres: 

Abraham Bastiaan v.à. 

14-8-1926

Dordrecht

DORDRECHT 
r. da Costastraat 27

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



e 

• 

No. Dis 12171. 's-Gravenhag, 

DIENSTG�HED.�. 

Aan de Heer 
Commissaris 
te 
DOR.JRE 

erwijzlng naar Uw rapport no. 
164/51 d.d 29 Juni 1951 en mjjn schrijven 
no. D1s 1 171 van 16 Juli 1951 betreffende: 

Abr ham Bastiaan van der Hoeven, gebo
r,en 14- -192 te D0rdrecn t, wonende a 
Costas aat 27 te Dordrecht, moge ik U ver
zoeke de afdoening van deze aangelegenheid 
wel willen doen bevorderen. 

Op 16 Augustus 1951 werd eveneens op 
dig bericht aangedrongen. 

D.I.S •



• 

• 

No. 164/51. DIENSTGEHETIII. 29 Juni 1951. 

Aan de Heer Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst 

te ' s-GRA VENHAGE • 

()/1 b ( lt 

In antwoordbop schrijven dd. 7 Mei 1951, no. DIS 12.171 A, 
wordt het volgende medegedeeld. 

Abraham Bastiaan van der HOEVEN, geboren 14.8.26 te Dor
drecht, van Nederlandse nationaliteit, wonende I.Da Costastraat 
27 te Dordrecht, is gehuwd met Elizabeth Catharina SCHNEBELI, 
geboren 17.9.29 te Dordrecht. 

Van der Hoeven werd nimmer terzake misdrijf veroordeeld; 
op 5.5.44 werd tegeD hem proces-verbaal opgemaakt terzake af
dreiging. Inzake zijn echtgenote is niets ten nadele bekend. Hun 
namen komen niet voor in de administratie van de voer malige PRA. 
Betreffende hun ouders is niets ten nadele bekend, met uitzon
dering van de vader van Vm der Hoeven, Bastiaan van der Hoeven, 
geboren 10.12.93 te Zuid-Beijerland, die in 1941 werd veroordeeld 
terz.overtreding van de Wet bescherming tegen luchtaanvallen. 

Nimmer is gebleken dat zij zich bewegen op politiek links 
extremistisch terrein • 

------1 

�-0 



l:'..'..::..71 A 

HCEVE!-.� v.d. Abraham 
14-8-192G t6 ---� 

DORDRECHT, da Costast aat 27 

� eri"zaam bij Av1 o nè.a .. 

/ 



1 

•• 

... 

J - /,-0 - .;-, 

I.D.DORDRECHT. \:J \.,····-�� �·-��-· - _______ ,_.

No • 1 6 4 b/ 51 • �=��·-=-'"""-,_,. 
DIENSTGE�IIII. 

Aan de Heer Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te 's-GRAVENHA.GE. 

t.a.v. Afdeling DIS.

Naar aanleiding van Uw schrijven dd. 16 Juli 1951, Dis 
,<f 12171, betreffende Abraham Bastiaan van der HOEVEN, geboren 

14.8.1926 te Dordrecht, wordt het volgende medegedeeld. 
Abraham Bastiaan van der HOEVEN is een zoon van Bastiaan 

van der Hoeven, geboren 10.12.1893 te Zuid-Beijerland, en Wilhel
mina Cornelia Evers, geboren 5.5.1898 te Dubbeldam. Hij is op 
14.9.1950 gehuwd met Elizabeth Catharina SCHNEBELI, geboren te 
Dordrecht, 17.9.1929. Hij is werkzaa� bij de N.V.W.dj.voor Vliegtuig
bouw "Aviolanda" te Papendrecht en woont momenteel I.Da Costa
straat 27 te Dordrecht. Blijkens zijn uitlatingen behoort hij in 
politiek opzicht tot de P.v.d.A. Hij is geabonneerd op een neu
traal plaatselijk dagblad. 

De oudste broer van deze V.d.Hoeven is genaamd Cornelis 
()(/ van der HOEVEN, geboren 15.1.1924 te Dordrecht. Hij is ongehuwd

en woont in bij zijn moeder, Suikerstraat 2rood te Dordrecht.Hij 
is als sj1ouwer in dienst van de firma P.van Leeuwen, Buizenhan
del, Ringdijk 188A te Zwijndrecht. In 1947 was hij lid van het 
A.W.J.V. en als journalist werkzaam voor "De Waarheid". In 1949 
is hij van het A.N.J.V. overgegaan naar de C.P.N. Sedert begin 
1951 is hij niet meer werkzaam voor genoemd dagblad, doch is daar 
nog wel op geabonneerd. 

Sedert 20.12.1950 leven de ou�ers van Van der Hoeven ge-
scheiden. De moeder leeft thans in concubinaat met Teunis van 
WELSUM, geboren 19.1.1891 te Dordrecht. Deze Van Welsum schijnt 
zich weinig met politieke aangelegenheden op te houden. Hij is, 
behalve op een neutraal plaatselijk dagblad, gea�o!)lleerd op "De 
Telegraaf'r.. J. tJ.f/oJ'J 1-:> �,:;,;_,/ ;_:, lftJ.. 11 

//'uh-e....,ott?l�J<-"[.il.t
� Bastiaan van der Hoeven, geboren 24.�.1929 te Dordrecht, 

j 

woont eveneens in bij zijn moeder. Hij is ongehuwd. Behalve het-
geen U reeds destijds per informatiekaart betreffende hem werd 

, medegedeeld, is op politiek gebied niets te zijnen nadele bekend 
1geworden. Hij is werkzaam als arbeider op een Metaalwarenfabriek
!van A.Evers, te Dordrecht. Deze Evers is een broer van de moeder
\van Van der Hoeven en behoort tot de P.v.d.A. 

Eerstgenoemde Abraham Bastiaan van der Hoeven bezoekt vrij 
regelmatig de woning van zijn moeder en heeft daar contact met 
zijn broers Cornelis en Bastiaan. Van onenigheid tussen deze drie 
broers is nimmer iets vernomen. 

De oudste zuster van Van der Hoeven, Jannetje rilhelmina 
van der Hoeven, geboren 22.11.1931 te Dordrecht, is eveneens on
gehuwd en werkzaam in het Gemeente-Ziekenhuis te Dordrecht. Zij 
is inwonend bij een oom van haar, J .J .Scheepbouwer, Oranjelaan 32 
te Dordrecht. Deze Scheepbouwer kan geacht worden te behoren tot 
de V.V.D. 

De jongste zuster van Van der Hoeven, Jacoba van der Hoe
ven, geboren 22.9.1934 te Dordrecht, woont bij haar moeder in en 
is eveneens wer�zaam bij bovengenoemde fabriek van Evers. Op poli
tiek gebied is omtrent deze meisjes niets ten naiele bekend. 



' 

No. Dis 12171. 's-Gravenhage, 1 6  Juli 1951. 

DThNS'rGEHEIM. 

· · ·Aan de Heer
Commissaris van rolitie
te
D O R D R E C H T.

Onder verwiJ zing naar U\, rapport no. 
164/51 d.d. 29 Juni 1951 betreffende: 

Abraham Bastiaan van der Hoeven, gebo.re1 
te Dordrecht, 14-8-1925, wonende I.Da Costa
straat 27 te Dordrecht (mijn no. Dis 12171A) 
mdige ik Uw aandacht vestigen op het vermelde 
in Uw rapJ:ort La C. v. no. S3 /'48 d.d. 26 
Aprül 1948 betreffende Bastiaan van der Hoe
vë.w, geboren te J0rdrecht, 24-4-1929 wonende 
Suikerstraat 2 rood te Dwent en Uv informa
tiekaart van 30 Jun.i. 1949 omtrent laatstge
noemde. 

Ik moge U verzoeken mij te doen berich
ten oî A.B. vl d. Hoeven nog contact onder
houdt met zijn broer Bastiaan vuornoemd en 
<;le in Uw rapport van 26 April 1948 genoemde 

·C0rnelis van der Hoeven, geboren 15-1-24 die
in 1947 lid was van het A.N.J.V. en als jour
nalist werkzaam is of werkzaam. is geweest
voor het dae;blad "De Waarheid". Bij Uw ant
woord zal ik tevens gaarne verhemen of de
leden van het gezin ook thans nog geabonneerd
zijn op het dagblad "De \.aarheid" en in
hoeverre A.B.d.d.Hoeven geacht moet wordeh de
pulitieke inzic�ten van zijn broers te delen.

D.I.s.



IJ S DL A l>. 

N'.AA?I • HOEVEN, van der , Jacobus 

G .DAT.t 11-1-13 t Dordrecht 

D �s, DORDRECHT , Hoekstraat 37-rood 

Gegevsns betreft nde venS't'noemde persoon zijn te vinden ond r.a 

Lijst 84483• .'V'all d.er pt •



Opmerkingen: 

966 

• ::5. 4. S2 

A. HO./, ::..:GI.:N Jan ;:ed. 
25. 1. 17 Dor�=echt. 
Dorë' recht. ,illom Lar;hsstr 95. 
�Sanlt.mrker .,WIOLi\.l<l.iA. 
r;'osch.- ev.-; :i3:5::ï.LH heelt.je. A. (25.il.16}. 
Hov. 51.:uoorcle · ·11.1., , e1·c1 cont1·a he,._1 een do . �er
govorr,K1. Eecft ti,ja. en  na de oorlos in .0ld 
g vr. !.JOU con.un r;eor. zijn • 

• Vac1e::: •. ITO�/'i.'::..::GBH , Cornelis (14.4.91) •ns i n  '4? lic 
lid J îT en is le2e.:;:· v • .0.u "Jur rheid ( alnh/OD 1654 

Heeft een wat onevenwichtig en slap karakter en 
is noga l links georienteerd. 
Zijn vader is geabonneerd op "De Waarheid". 

�Nhû�/�' (}v/1"7��"-#� ... /h-'7,-,t(��>��' 
52

J. -._;;:;.i, �-û' / ff:. r A 
l Nagesl. door: élat: #)/1 L/ , f2. , 

--- - - - --------------- ---.------------------ --- -- . 

""MODELC afz: AVIOL.ANDA

volgnr: 1799 

V 
functie: 

• 

datum afz: 29.1.52 

Constr.werker 

Zie:O� /b7tj 

� 10191/2 - 51 

achtern: HOFVf.EGEN 

voorn: Jan 

geb: 25-1-1917 

te: Dordrecht

adres: DORDRECHT

W.Marisstraat 95

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



•• 

·•

NOTA 

Voor: DIS 14910 

Betreft: Uittreksel uit besprekingsverslag Aviolanda op 
28 December 1951. 

J.HOFWEGEN, 25-1-17. Kennelijk moeilijke jeugd gehad, vader
.noe geabonneerd op "De Uaarheid", van man zelf niets 
op 11olitiek gebied bekend. Staat vermoedelijk blij
kens uitlatingen, onder invloed Vredesbeweging. 

DVE, 10 Januari 1952. 



•• 

No. Dordrecht, 28 Nov.1951. 

Betreft: Jan HOFWEGEN, geboren 25.1.1917 te Dordrecht. 
Antwoord op schrijven dd. 18 October 1951, DIS 14910. 

r. 

f Jan HOFWEGEN, geboren 25.1.1917 te Dordrecht, van Ie-
derlandse nationaliteit, woont ten huize van zijn ouders, 
Willem Marisstraat 95 te Dordrecht. Op 15.11.1946 werd hij uit 
het Bevolkingsregister te dezer stede afgevoerd naar Duits
land. Op 7.10.1948 werd hij weder ingeschreven, komende van 
Schweinfurt (Dld). 

Hofwegen is op 22.5.1942 te Dordrecht gehuwd met Neel
tje Anna BEKKER, geboren 25.11.1916 te 's-Gravendeel. Dit hu
welijk werd op 17.10.1946 door echtschei ding ontbonden. Het 
echtpaar had geen kinderen. 

Hofwegen doorliep de lagere school en beweert in het 
bezit te zijn van een diploma werktuigbouwkunde, behaald op 
een burgeravondschool. Of dit inderdaad zo is, kon niet met 
zekerheid worden vastgesteld. Ongeveer 6 weken geleden is 
Hofwegen in dienst getreden bij de N. V .Mij. voor Vliegtuigbouw 
"Aviolanda 11 te Papendrecht. Hij is daar momenteel belast met 
het aanbrengen van onderdelen aan vliegtuigen. Voordat be
trokkene bij laatstgenoemde firma in dienst trad, was hij werk
zaam bij de N. V .Metaalindustrie "Johan de Wi ttu te Dordrecht. 
Hij verrichtte daar als ongeschoolde arbeider werkzaamheden 
in de stamperij. Volgens zijn eigen verklaring is hij daar weg
gegaan, omdat hij niet tegen de nachtdiensten kon. In feite 
was echter de reden van zijn ontslag, dat hij voor geschoolde 

\ 
arbeid niet geschikt was. Tijdens de oorlogsjaren heeft hij 
enige tijd in Duitsland gewerkt. Ook na de oorlog, van eind 
1946 tot October 1948, werkte hij in Duitsland. 

J.Hofwegen beweert geen politieke richting te zijntoege
daan. Volgens zijn uitlatingen stemt hij bij gehouden verkie
zingen niet; hij levert zijn stembiljet blanco in. In- zijn omge
ving staat hij evenwel bekend als iemand met communistische 
ideeën. Kort geleden gebruikte hij o.m. de uitdrukking: "ie
dereen moest weigeren te werken voor oorlogsdoeleinden". Hij 
behoort tot geen enkel kerkgenootschap en kerkelijke bijeen
komsten bezoekt hij nimmer. 

Hij is een slappe persoonlijkheid, met een onevenwichtig 
karakter. Over het algemeen maakt hij geen erg betrouwbare in
druk en hij schijnt gema.�kelijk te zijn over te halen. Hij ver
telt gemakkelijk over zijn werkzaamheden. Zij vertelde hij kort 
geleden onder meer, dat hij belast is met het aanbrengen van 
luiken in de vleugelpunten van in aanbouw zijnde straaljagers, 
en ging in op de bouw van deze vliegtuigen. 

Zijn financiële positie is niet direct ongunstig. Thuis 
draagt hij fl. 17.50 kostgeld af. Hij bezoekt vrij regelmatig 
caf�'s, doch gaat zich niet te buiten aan sterke drank. 

Ongeveer een half jaar geleden heeft hij kennis gemaakt 
met een vrouw, genaamd Elizabeth Margaretha van VLIET, gebo
ren 3.4.1926 te •s-Gravenhage, momenteel te Dordrecht in pen
sion aan het adres Brouwersdijk 19rood. Deze vrouw is gehuwd, 



• 

�· 

• 

-�

- 2 VERTROUWELIJK. 

doch leeft van haar echtgenoot gescheiden. Deze is genaamd 
Heero de HAAN, geboren 25.1.1923 te Usquert, wo.rande te 
's-Gravenhage, van Bassenstraat 128. Zij zou twee kinderen 
hebben, die bij haar oudste zuster in 's-Gravenhage zouden 
verblijven. Zij is niet in het Bevolkingsregister te Dor
drecht ingeschreven. Zij is als dienstbode werkzaam in een 
tehuis voor ouden van dagen te Zvnjndrecht. Omtrent haar po
litieke instelling konden geen nadere gegevens worden ver
kregen. Zij is geabonneerd op een neutraal plaatselijk dag
blad. 

Jan Ho�wegen werd als volgt veroordeeld: 
22.11.1932, Kinderrechter Dordrecht, het voortgezet misdrijf 
diefstal in vereniging d.m.v. inklimming en braak, 6 maande 
tuchtschool, onvoorwaardelijk; 
22.11.1932, Kinderrechter Dordrecht, diefstal in vereniging, 
6 maanden tuchtschool, voorwaardelijk, met 3 jaar proeftijd, 
en bijzondere voorwaarden. Bij besluit van de Kindet' rechter 
te Dordrecht dd. 15.12.1933 tenuitvoerlegging gelast. 
7.11.1933, Kinderrechter Dordrecht, heling, 2 maanden tucht 
schoolstraf, onvoorwaardelijk • 

Door de voormalige P.R.A: werd contra hem een dossier 
gevormd. Wat hem j;en laste werd gelegd, is dezerzijds niet 
na te gaan in verband met de overdracht van de voormalige 
P.R.A.-administratie a2..n het Bureau Centraal Archief Bijzon
dere Rechtspleging te 's-Gravenhage. 

De vader van Jan Hofwegen, Cornelis HOFWEGEN, geboren 
14.4.1891 te Zwijndrecht, staat in zijn omgeving bekend als 
communist. In 1947 was hij lid van de C.P.N. Niet is vastge
steld kunnen worden, of hij nog lid is. Wel is hij momenteel 
nog geabonneerd op "De Waarheid", die hij reeds enkele jaren 
leest. De huiselijke sfeer in het gezin is slecht, hetgeen 
veroorzaakt wordt door de uithuizigheid van Cornelis Hofwe
gen, die zeer veel in café's vertoeft en zich daar ophoudt 

,met kaartspel, en door de geestelijk niet normaal zijnde 
echtgenote van laatstgenoemde. Cornelis Hogwegen werd dd. 
31.10.1919 veroordeeld terzake diefstal tot 1 maand gevan
genisstraf, voorwaardelijk, en dd. 18.11.1932 terzake het 
voortgezet misdrijf van verduistering in dienstbetrekking 
tot 3 maanden gevangenisstraf, voorwaardelijk. In de admi
nistratie van de voormalige P.R.A. komt zijn naam niet voor. 

Enige activiteit op politiek gebied van één der ge
zinsleden kon niet worden geconstateerd. Jan Hofwegen heeft 
twee broers ( jonger dan hij) en één zuster. Eén van deze 

/ broers, Paulus HOFVtEGEN, geboren 11.12.1924 te Dordrecht, 
liet onlangs uit, dat hij sterk gekant is tegen oorlogsin
dustrie. Evenals zijn broer Cornelis, geboren 10.1.1928 te 
Dordrecht, staat rjj in zijn omgeving bekend als iemand met 
extreem-linkse politieke opvattingen. Deze beoordeling 
steunt op uitlatingen van hun zijde. Cornelis werd dd. 31.12. 
1950 door de Rijkspolitie te Papendrecht bekeurd terzake het 
opgeven van een valse naam. 



1491-0 

18 Ooto19-51

Aan de Heer,/ Commissa ts van Politiete 
D O R D R E C H T> 

HOF 1EGE1v, Jan DORDRECHT, 25-1-17 DORDRiCRT, Willem Marisstraat 95 
T.b.v. "Aviolanda", Maatschappij voor Vliegtuigbouw 11.v.
Gaarne huidige politieke instelling va� zijn vader.

Tot op heden onbekend in
de administratie van de R.I.D.

2 s oer 1951 

Hooftl R.I.D. 
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Adres& 

-·-·= -� 1 
1 Willem Marisstraat 95 

-------------------+-------------------------

1 Bankwerker 
--1� ----------�------------··-



) 

J 
? A. HOFVffiGEN.. Cornelis Ned. 

14.4.1891 z·wi.indrecb.t 
Dordrecht, Villem :Harisstraat 95 
Incasseerder 
I.D. Dordrecht 30.6.1949

... April 1949: Ontving regelmatig het Orgaan der :;.v.c. w-
"v<[erkend Nederl::ind" 

I.D. Dordrecht: 1.2.1949: 1947-lid c.P�N. en ab.
"De Waa.rheic1"

� 

I ' 



Opmerkingen: 

Heeft li�kse opvattingen. 
Vader is geabonneerd op "De Waarheid". 

Nagesl. door: 

MODELC afz:AVIUL.ANDA 

V
volgnr: 1169 

datum afz: 11 • 1 • 52 

functie: 

Plaatwerker 

Zie: GB 2566 tJ-,1 /b 5Y 
/U-td�h.� 

/fo-3 

achtern: 

voorn: 

geb: 

te: 

adres: 

23-5-'52

·· ----------·----------- ,______ _ 

b(. 

ilON!GB.N 

Pau.lU:ll 

11-12-1924

Dordrecht 

l)ORl>:RECHT 

W'PU:arisstraat 9S 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



t KAIVJJW..AN 

1'.1 23-4-12 

1 OORDRECHT 

' 

, 

• 

Adrianus 

Dordrecht 

Pelserstraat 20 

:,,:noemd pe oon s jn ri.tld.on on<! ra 

Lij t 0448,1 .. � .w.==--=-��



Opmerkingen: 

lm 1947 co.mm. georienteerd en lezer van 
"be Waar he iè!' • 

2l-,-'s2 

� 7> ;,:;!--
&1,i. RP JJtAd<: M � 

Nagesl. door: 

MODELC 

V 
functie: 

-

afz=_lVIOLANDA. 

volgnr:11@E 

datum afz:11.1.,2 

,J(lir.ik.er 

<!> 10191/2 - 51 

. 
x� ·J achtem: JOOl.ME:SS 

voorn: Jan 

geb: :u-1-1ag-a 

te: Al blasserclam 

adres: PAJPE}fDRNCHT 

Dijkstr�t 14 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



Opmerkingen: 

A. _ 1:0.l':.:.óL. ï.j;J, ·..:atthoub
9-2-21

P1..:•_ : JwC::·:::i, Vecri.10g 105
Dra: ier 1)ij ;�viol a.nc1a te :;jo1·d: eclü.
J"uni' 50/87507 /OD 1654 - Loeëi.ej'.' tcl:cnëLo in
'46 canc.lijst J • •  lT. gonecntoa.tnäd. V

96G 

Moeder ondertekende in '46 candidatenlijst CPN 
gemeenteraad. 

23-5-'52

Nagesl. door: 1J dat: %- 5t

MODELC 

V 
functie: 

arz: .AVIOLAHD 

volgnr: 1661

datum afz: 26 .1 • 52 

:iraaier 

Zie:OD� !lq 

/f,tà/�u-.� !fo/.

"t I 
achtem: .�c»i.îTELAND 

voorn: fdattheue 

geb: 9-2-11921 

te: Papendreoh» 

adres: JAFENDi:Eem� 

Ve�rweg 103 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



Opmerkingen; 966 
1950: Is zeer links georienteerd. 

Was vroeger lid van de PBBtij van Snee
vliet. (OSP) 

23-5-'52

'h ;
I 

.r '/ 
Harde werker, die nog wel eens kankeren wil, doch nooit last 
veroorzaakt. Versl. bespr. l?-6-'52. 

Nagesl. door: dat: � � - Z-
--------------------------------------------------1 

MODELC 

V 
functie: 

afz: AVI 01,J\NDA 

volgnr: 1446 

datum afz. 21 • 1 • 52 

Eloxeerder 

Zie:OD�/ls-1 

W411�

achtem: � LOMMERDE 

voorn: Marinus

geb: 7-2-1894

te: Schoonhoven 

adres: PA.IEND�CHT 

Hogendijk ..g.e- lo 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



• 

AAMt MARCEL IS 

G D • .DAT.1 23-1-05 

A SI SLIEDRECHT 

V 

, Antonie Cornelis 

t Sliedrecht 

, C 63 

Ge V\lnS betre fende boven no da porsoon zij, to vinden onder, 

Lijst Dis no 0422s A.:B ' 1 ART Jr • 



• 

, 

:N.AAJh MARCELIS, 

GEB.DAT., 16-2-32 

ADRESt SLIEDRECHT 

V E R I J S B L A D. 

' Jacob 

• Sliedrecht

' C 63

Ge vene betreffende bove�genoemde persoon zijn te vinden onders 

Lijst Dis o 8422s A.B�'RNJIART Jr • 



Opmerkingen: 

Al 

r 

Nagesl. door: 

9.4.52 

lYIERWE Cornelis v.d. Ned. 
7.6. 1 31 Dubbeldam 
1.1.Ballfillverker � Dubbeldam, Moorderwijk A 139 
Marid III 13.4.'49 
beroeps.· Ant.oRd. Dis 4752/0D 300. 
S .lcaart 

Niets ten nadele bekend. 

J dat: q , � J S-L 

966 

----- -·--------------- -- -- ------- -- - -- - -- - -- - - ------ --- - --

MODELC afzAVIOLAND.A 

V
volgnr:1 346

datum afz:18.1.52

functie: 

• 
Helper 

Zie:OD� /6,y 

'c�hhr 

v 
achtem: MERw.E 

(2.,vv voorn: Cornelis V .dl-

geb: 7-6-1931

te: Dubbeldam 

adres: DORDRECHT 

:Wda1'ie.u,txaab 13 

_jk .J�Y:>'iU,� .� �. 
Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



r ' 

û • 

I 

,. 

MERWE V 41 d. 

Cornelis 

roofd sectie III Marid 
14-6-49. 

4752 27-4-49 

268 xxxx verzamollijst 

7-6-31 te 1)11bbeld.tt-l!l 

DUHBELîJJI lil Noorderdijk A 139. 

jie bijgaand afschrift Politierapport. 



• 

Ter voldoening aan Uw opdracht, vervat in Uw schrijven dd. 

5 Mem 1949, No. l29 - Geheim, heb ik de eer U Hoogedelgestrenge 

het navolgende te berichten: 

üornelis van de Merwe, geboren te Dubbeldam., 7 Juni 1931, wonende 

te Dubbeldam., Noordendijk A 139, staat in alle opzichten, ook op 

politiek gebied, gunstig bekend. Ook diens beide ouders en jongere 

broer, staan eveneens gunstig bekend. 

u. van de Merwe, die vanaf de geboorte te Dubbeldam woonachtig

is, komt in de administratie van de politie te Dubbeldam niet voor. 

1 Zijn grootvader, van moederszijde, genaamd Cornelis van de Waal, 

geboren 21 April lij853 eveneens wonende te Dubbeldam, Noordendtjk A. 

137, is tijdens de bezettingsjaren N. S. H. er geweest e� dientenge

volge tot 16 Januari 1956 uitgesloten van het Kiesrecht. 
( 



4752 

'-

'/ 

3 Mei 1949 

De Heer Districts Co.:rrr.1anda.n t 
van de _Rijkspolitie 

te · 

DORDHBCHT 



• 

• 

V E R W I J S B L A D • 

NAAM: NISPELING 

GEB.DAT.: 25-4-96 

ADRES: DORDRECHT 

Pieter 

Dordrecht 

J.de .Wittstraat 5-bov.

�Gegevens betreffende bovengenoemde .persoon zijn te vinden onder: 

Lijst 84483, Il.van der PLAN1( • 



V E R W I J S B L A D. 

NAAJII PELT, van 

GEB.DAT., 13-5-94 

ADRES: DORDRECHT 

, Hendrik:J;I{ Adriaan 

, Dordrecht 

, Maasdwarsstraat 10 

Gegevens betreffende bovengenoemde persoon zijn te vinden onder• 

Lijst a44e,, H.van der PLANK. 



t PERSOON 

G, .DA'l'.t 26-5-13 

DORDRECHT 

Ga Vl;JflS, 

, 

B L AD. 

t Hendrik 

t Rotterdam 

, Weeskinderendijk 123 

' ' 

ersocn zij t vinden on rt 

tijst 84485, ».van dJr PLANK. 



VERWIJS BLAD. 

NAAM: PLANK,van der 

GEB.DAT.: 2-12-92

ADRES: DORDRECHT 

, Hendrik 

, Dordr?cht

, Bethlehemplein 9A-rood. 

Gegevens betreîfende bovengenoemde persoon zijn te vinden onder: 

Lijst 84483: R.van der PL.!U1K. 



VERWIJS BL AD. 

NAAM: PLANK-, van der 

HEB.DAT.; 26-10-15 

,ADRES: DORDRECHT 

, Louis Willem 

Dordrecht 

Bethlehemplein 2-zw. 

Gegevens betreffense bovengenoemde persoon zijn te vinden onder: 

Lijst 84483: H.van der PLANK. 



Opmerkingen: 
712 

In Octo 1 47 geabonneerd op "De Waarheid". 
Verklaarde zich in 1 48 bereid omr.·aan een jeug
dig bezoeker van een CPN congres logies te ver
schaffen. 

23-5- 1 52

Nagesl. door: L, dat: ,3
.r

�r1..-

MODELC 

V 
functie: 

arz- lVIOLANDA 

volgnr:1507 

datum afz:21 .1 • 52 

cantine-bed. 

� 10191/2 · 51 

achtern: �RSOON 1,
/\ 

Hendrik voorn: 

geb: 26-5-1913

te: Rotterdam 

adres: DORDRECHT 

Weeskinderendijk 123 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



• 

e 

No. 162/51 • DIENSTGEHEIM. 27 Juni 1951. , .,,lo/fv !> r 
Aan de Heer Hoofd van de 
Binnenlandse Veiligheidsdienst 

te ' s-GRA VENHAGE • 

In antwoord op scgrijven dd. 7.5.1951 , DIS 12.171 A, wordt 
het volgende medegedeeld. 

�f Maurits Egbertus van der POL, geboren 24.10.1922 te Dor-
drecht, van Nederlandse nationaliteit, wonende Brouwersdijk 
219zwart te Dordrecht, is gehuwd met Messina Johanna VELTHDYZEN, 
geboren 17a2.1929 te Rotterdam. 

In de politieadministratie is niets ten nadele bekend om
trent deze personen. Zij werden nimmer terzake misdrijf veroordeeld 
Hun namen komen niet voor in de administratie van de voormalige 
P.R.A. Nimmer is gebleken dat zij zich bewegen op politiek links 
extremistisch terrein. 

De vader van genoemde Van der Pol, Maurits Egbertus van 
der Pol, geboren 26.3.1899 te· Dordrecht, was in 1947 abonné op 
"De Waarheid". Op 12.6.19 14 werd hjj door de Rechtbank te Dor
drecht veroordeeld terz. feitelijke aanranding der eerbaarheid 
tot fl. 15.- boete subs. 1 mnd.tuchtschool, onvoorwaardelijk. 

., I__ 0-'n 
m.b 'J � ·' • \<t·.. 

�-&>$-



l2.l7l A 

/ 

POL v.... �aur1 ts Egbertus 
GFe;: '. 4-10-1$22 te --
DO, VR��HT, Brov!Srfd1jk 219 ZW o 

7 vei 1951

.... c.n de Heer 

'::o.l!lwlsi:ia.ris van Politie
•;1
g r.1 R D R E 0-!!._1'..!. 

Betr okk.enc 11:. wer zaam bij Av1olanda. 
Bete�ffenie de v,aer berust 1n de documentatie alhier een 
1nfor a,a tie aart./ 

J 



) 

1 PROOIJEN, van 

1"i 20-7-07 

IXlRDRECHT 

t 'fouter Willem 

t Dordrecht 

, Riouwstraat 82 

aijn t vinden on or, 

Lijst 04483, • 

' 



Opmerkingen: 

A J.:JCOUPT .ü.brol1om 
7.2.91 Dordrecht 

966 

Ve:cbnnc1neester bij .Avi olanda,Dord.:cecht 
Dordrccht,Bankostraat 11 
.:�:pril '5078448:::\/ O.J 165L1- ,:as Gp 28.ll .47 abànne op 
1'De · .. aarheièl.,,. // 

0 et. '47 : Abonne nne Waarheid. 
7-5-'52 

/'ht a -1:�< �-vtM-i-dá. áP;; Fc:P_,. 
faJ"lu,- z ,krfu,4-,_ / p s�

Nagesl. door: (J.'7 {) dat: 

1,.. ..J.\- ---------- . - --- ------- __._.._ __ - �- -- -- - ..,...-- -- ---- ---- ---,.... _______ ------

J.MODELC 

V 
functie: 

afz: AVIOLP.NDA

volgnr: 1889 

datum afz: 7 • 2 • 52

Verbandmeester 

Zie: OD J)f)fY / b 5"-:(

� 10191/2·51 

achtem: - RE COURT

voorn: Abraham. 

y 8!-

geb: 7-2-1891

te: Dordrecht 

adres: DORDRECHT 

Bank.a.straa t 1 b

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



IJ.. VERWIJSBL AD. 

NAAMt RECOURT· ' 
Abraham 

GEB.DAT.• 7-2-91 ' 
Dordrecht 

ADRES, DORDRECHT ' 
:Sankastraat 11

Gegevens betreffende bovengenoemde persoon zijn te vinden onder• 

Lijst 844831 Il.van der PLANIC. 



V 

t ROBBEMOND 

•• 16-3-02

t DORDRECHT 

, Reinier 

, Dubbeldam 

t Vincent van Gogh.straat 71 

p rooon �ijn te VilH 1 o d ·r, 

Lt.,st 64483• :.:.r..::�.;:;;:.::::.....:-::;;..;;;;...m:. 



Vani TIVE. 

.. A.an� ACD/P 

Betreft� (Naam) ROBBEMOND, Reinier 
(Geb. dat.) Dubbeldam, 16-3-1902
(Adres) Dordrecht, Vino. v.Goghstraat 71 

:!3.ovené5,enoemde persoon is� 
Aviolanu.a 

bij� ontslagen� Zomer 19550 



Opm�kingen; 

d. �. 
[

Oct. '4? geabonneerd op "De Waarheid". 
0� 1949: Lid EVC en tekende candidatenlijst ROP

voor Gemeenteraad Dordrevht. 
?-5- 1 52 

.t'l-t-'-IJ/ 11r1 � .. t�.Ar,,(��';2), �s
/bz,a.ad4�r 

1./y<P.:J /tf:816S7f 1� E//C -�/� 

lui-1Y- u, ';3 �d .,Pa.�d.. � .s-.J � #dl- t:/, S. S . �-

1 '?,� tr1J'ft, I

Nagesl. door: ?P dat:

-----------------------r - -- -- --- -- --.- --- -- - - - -- - - - - -- - - --- ---

MODELC 

)/ 
functie: 

afz:AVIOJ,AHDA 

volgnr: 1439-r 

datum afz. 21 .1 • 52 

Tuinman 

Zie: .Q.Q 2588 /&/) / 6 ;ry 

!__) rlil O /µ\, 

/ Á,,/'; i'v&� !__fá'Ó� 

� 10191/2 · 51 

achtem: 'lROBBE'MOND 

voorn: Reinier 

geb: 16-3-1902

te: D1.1bbeldam 

adres: DORDRECHT 

Vinc.v.Goghstraat 71 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



Opmerkingen: Dis 14910 /OD 1654. 

Beantwoord: 
Zijn vader is leidende figuur in de plaatselijke 
communistische beweging, doch trekt zich de laatste 
tijd terug. Van betrokkene is een dergelijke instel-

.,. ling niet bekend, hij wordt een praatjesmaker ge
noemd, die met de heerschende wind meedraait. 

� Ook zijn vrouw valt niet op in politieke zin. Van 
twee broers van haar is echter bekend, dat zij 
communistisch zijn ingesteld. 

18-2-' 52.

vp 29.1.52 nog ingezonden onder no.1791. 
Hierop geantwoord: 
Wij verwijzen U naar het formulier, dat U op 20-2-52 
werd toegezonden. 
9

û
5

w�����-�-� 7
�/VY����� 

Nagesl. door: dat: 

MODEL B C afz: .AVIOLANDA

volgnr: / /;J / 

V datum afz: 18-2-' 52

ie: 

Plaatwerker 

Zie: OD -2i06" / t Jy"

1 10209-
0

31-)2 

ac�tern: f.s CH.P.J.,IE

voorn: Halter Imio van der 

geb: 12-10- 1 21

te: Dordrecht 

adres: fORDRECHT 
Eemkerkstraat 40 

Voor gehuwde vrouwen personelia echtgenoot: 



. ' 

No. Dordrecht, 21 Jan.1952. 

Betreft: Walter Imio van der SCHALIE, geb. 12.10.1921 te Dordrecht. 
Antwoord op schrijven dd. 18 Oct.1951, DIS 14910. 

?!1� jtf- .,� 1� 
---

kf�cu.. a..� xi 
Walter Imio van der SCHALIE, geboren 12.10.1921 te 

A. ·-� 
Dordrecht, van Nederlandse nationaliteit, wonende Eem-

flt,N(A!.� � (Il(. kerkstraat 40 te Dordrecht, is op 4.7.1946 te Dordrecht 
.lod,á -D//E'. NK gehuwd met Geertruida Ponte, geboren 11.9.1921 te Dor-

drecht. Uit het huwelijk is één kind geboren. Van der 
Schalie staat sedert geboorte in het Bevolkingsregister 
te Dordrecht ingeschreven. 

• 

• 

' 

Na het verlaten van de lagers school heeft hij enige 
tijd gewerkt als kappersleerling. Vervolgens trad hij in 
dienst bij een banketbakker, daarna bij een meubelmaker als 
houtbewerker, werkte enige jaren gedwongen in Duitsland 
(tijdens de bezettingsjaren), trad na de oorlog op als mu
sicus in café's en op feestavonden, werd perser bij een 
kledingzaak en is momenteel werkzaam bij de N.V. �Aviel�n
da" te Papendrecht. 

Van der Schalie staat in zijn omgeving bekend als 
een slappe persoonlijkheid, die vrij gemakkelijk ergens 
toe overgehaald kan worden. Van nature is hij een lucht
hartig iemand, die zich niet verdiept in bepaalde kwes
ties. Hij neemt de zaken, zoals ze zijn, en wordt in het 
algemeen beschouwd als iemand, die met alle winden mee
draait. Men noemt hem wel een praatjesmaker, en is niet 
iemand, op wie men kan bouwen. Hoewel behorend tot Qe 
R.K.Kerk, bezoekt hij nimmer kerkelijke bijeenkomsten. Zijn 
politieke overtuiging is niet komen vast te staan. Hij 
laat zich daar nooit over uit en verdiept zich blijkbaar 
niet in politieke aangelegenheden. Niet is gebleken dat 
hij zich uitlaat in communistische geest. 

• 

• 

De financiële positie van het echtpaar Van der 
Schalie is niet direct ongylsntig. Voorheen werkte de 
echtgenote ook, doch nadat Van der Schalie moeilijkheden 
had ondervonden met de belastingen - een en ander was na
melijk niet opgegeven - is zij niet meer in loondienst ge
weest. Van der Schalie is niet in militaire dienst ge
weest. 

f De vader van Van der Schalie, Schalk Cornelis van 
der Schalie, geboren 13.10.1890 te Dordrecht, eveneens 
wonende Eemkerkstraat 40 te Dordrecht, was in 1931 secre
taris van het Plaatselijk Arbeide Secretariaat. In 1939 
was hij lid van de Rev.Soc.Arb.Partij. In 1946 ondertekende 
hij de candidatenlijst C.P.N. voor de gemeenteraadsverkie
zingen en was 2e penningmeester van de E.V.B. te Dordrecht 
In 1947 was hij lid van de C.P.N. Blijkens een mededeling 
in het blad "Eenheid" van de E.V.C., dd. 14.10.1946, on
dertekende hij een manifest, waarin werd opgewekt niet 
mede te werken aan de liquidatie van de E.V.C. 

De echtgenote van Van der Schalie Sr. behoort tot 
de R.K.Kerk en bezoekt regelmatig de kerk. Haar echtge
noot wil van godsdienstige aangelegenheden niets weten. 
Hij heeft de laatste tijd te kennen gegeven dat hij niets 
meer met de E.V.C. en de C.P.N. te maken wil hebben, aan
gezien zij te veel sleutelposities in handen krijgen.OVe-



• 

• 

-2-
,: 

VERTROUWELIJK. 

rigens heeft hij zich niet verder uitgelaten. Hij is geabon
neerd op een neutraal plaatselijk dagblad en een katholiek 
dagblad. 

Walter Imio van der Schalie-werd in 1946 veroor
deeld terzake diefstal tot fl.40.- boete. Zijn vader werd 
in 1934 veroordeeld terzake opruiing tegen het openbaar 
gezag tot 2 maanden gevangenisstraf, onvoorwaardelijk. Een 
zuster van Walter Imio, Anna Elisabeth van der Schalie, 
geboren 5.3.1920 te Dordrecht, werd in 1943 veroordeeld 
terzake verduistering in dienstbetrekking. 

Een broer van detchtgenote van Walter Imio van der l;><ISchalie,.,iAdrianus PONTE, geboren 25.4.1916 te Dordrecht, 
· wonende Hellingen 56 te Dordrecht, was in 1947 abo�é op

· t"De Waarheid". Diens broer Martinus PONTE, geboren 31.5.28
7" te Dordrecht, wonende Keizershof 12, was in 1949 lid van

de E.V.C. 
Omtrent het gezin Van der Schalie is in de administra 

tie van de voormalige P.R.A. niets ten nadele bekend • 



14910 18 Octol951 

SCHALIE, Wa·lter !mio Vo 'l. 
DORDRECRT

9 
12-10-21 

DORDRECHT 
1 

Eemkerkr:itraat 40 

Aan de Heer / 
Oor:uni '3Saris!"van Poli tie 
te 
DOR D 

T.b.v. ''Avioland �, t_a tsc 11appij voor Vliegtuigbouw N.Vo
Gaarne huidige politieke instelling van zijn vader.

Pol. Dordrecht - vVeekrap:port dd. 25/31-8-1946 gehoord t.z.v. 
diefstal electrische ehergie. 

. 
. 

�.? 5 OCT. 1951
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? A. SCHALIE. Schalk Cornelis VAU der Ned. 
13.10.1890 Dordrecht 
Eem.kerkstrAat 40. Dordrecht 
Bankwerlcer 
PD 1580 . '

1946:v'ooraa.nstaa.nd lid c.P.N. en E.v.c. ' 



• 
Notitie bij ranport t.n.v. Walter Imio van der Schalie, 

geb. te Dordrecht, 18.10.21, 
alphabetisch OD 1654. 

Betreft: Schalk Cornelis van der Schalie (vader van betrokkene) 
geb. te Dordrecht, 13.10.90, 
won. te Dordrecht, Heinsiusstraat 16, 
voorheen woonachtig aan het adres Eemkerkstraat 40 te 

Dordrecht. 

T.a.v. Schalk Cornelis van der Schalie, geboren te Dordrecht,
13.10.90, werd ondergetekende bekend - en mag als vaststaand
worden aangenomen -, dat hij kort na de afkondiging van het 
mandement als lid is toegetreden tot de Partij van de Arbeid.
Zijn lidmaatschap van de E.V.C. destijds is een 11zere plek" voor
hem. Nu hem in de loop der jaren doel en streven van de E.V.c.

overduidelijk zijn geworden, betreurd hij het destijds lid ge
weest te zijn van meergenoemde vakbond.

DCB.IV, 14.12

� 



Opmerkingen: 

Van betrokkene is niets ten nadele bekend. 
Zijn vader was in 1947:Abonne op de Waarheid o

en verklaarde zich in 1948 bereid, om aan een 
bezoeker van CPN congres logies te verschaffen. 

7-5-'52

agesl. door: dat: 
,I 

-4_ 
MODELC afz: AVI OLANDA

V
volgnr: 1359 

datum afz: 18 .1 • 52 

functie: 

Helper 

/ 
fachtem: SCHELLENBACH 

voorn: Gijsbert 

geb: 27-8-1929

te: 

adres: 

Dordrecht 

DORDRECHT 

Vossiusstraat 4 rd. 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



• 
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"' 
No. 163/51. 

,--
�ENSTGEHEIM. 27 Juni 1951. 

�\ 
0 ,�. 

\ OP KA�� 
. AC0' Aan de Heer Hoofd van de tr{t b<Lt

Binnenlandse Veiligheidsdienst 
te 's-GRA VENHAGE. 

In antwoord op schr�ven dd. 7.5.1951, DIS 12.171 A, wordt 
het volgende medegedeeld. 

Gtjsbert SCHALLENBACH, geboren 27.8.1929 te Dordrecht, van 
Nederlandse nationaliteit, is ongehuwd en woont bij zijn ouders in 
��n het adres Vossiusstraat 4rood te Dordrecht. 

In de politieadministratie is niets ten nadele bekend be
treffende hem en de overige gezinsleden. Z� werden nimmer ter
zake misdr�f veroordeeld. Hun namen komen niet voor in de admi
nistratie van de voormalige P.R.A. 

Omtrent de vader van betrokkene, Johannes Cornelis SCHEL
LENBACH, geboren 26.11.1898 te Dordrecht, is bekend dat hij in 
1947 abonné was op "De Waarheid", en zich in 1948 bereid ver
klaard heeft om aan een jeugdige bezoeker van e en C.P.N--congres 
logies te verschaffen • 

':J�



3CH�LLE,BA.CH, Gijsbert 
DORDRECHT, 27-t-1929 
D;;R 1'1 C:Jl'r. Vo1rn1uastrF1at 4 rd 0

7 Mei 1951 . 

Aan de Hf!er 
Comm1&sarie van Politie 

O O a V q ��il T e 
·-----------------

Betrok .ene 1.s wer•kzaam bij Av1olanda e 

BLtreff���e � v�der beru�t in de documentatie alhier een 
i.r.i orma tif'.<ie.11.c·t. 
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V E R W I J S B L A D. 

NA.AI\1: SCHIPPER 

GEB.DAT.: 9-3-17 

ADRES: IlORDREC.HT 

Paulus 

Rotterdam 

Singel 103 

GegBvens betreffe:Dlle bovengenoemde persoon zijn te vinden onder: 

Lijst 84483: H.van der PLANK • 



Eataa.fsche Petroleum �ij. 
29 Juni 1949

S0H11EIDERS 

5091 

PS 2(D)M�.54l 
1 

7-6-1949

31-5-1949

Honoré. ThoGphile 

l�-11-l�lt te Do drecht 

DOPJ)�CI!f ·uy� T&n Ho1ystraat lOr

ZiQ jgaand ä :esc·hrift JOlitie-.ra.pport 
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f v.,, 

C.V.no.177/'49 G E H E I M. 
j 21 JUNI 1949 

l 7 
l
-sIJm.i. __ , __ 1949. 

0 .. , 

A(D_f 6 Yrr..z 
---·----···- �--·· 

Aan de Heer Hoofd van de 
Centrale Veiligheidsdienst 

Javastraat 68 

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

Naar aanleiding van Uw verzoek d.d.8 dezer,No. 

Dis 5091 wordt het volgende medegedeeld: 
� SCHNEIDERS,Honoré Theophile,geboren te Dordrecht,

12.11.1916,staatloos,wonende te Dordrecht,Muys van Holy
straat 10 rd,staat sedert zijn geboorte in het bevolkings
register dezer gemeente ingeschreven. 

Hij werd bij vonnis van de Politie-Rechter te Dor
drecht d.d.20.7.1934 terzake heling veroordeeld tot 3 maan

den tuchtschool met een proeftijd van 3 jaar. 
In de kartotheek der P.R.A.komt zijn naam niet 

IJ/-/ voor. In 194 7 was hij abonné op "De Waarheid 11• 

Van enige activiteit op politiek-extremistmsch 
terrein is echter nimmer gebleken,noch dat betrokkene lid 

is van een dergelijke organisatie. 
In politiek opzicht is ten nadele van zijn echt

genote na onderzoek niets bekend geworden. 
Zij werd door de Bijzondere Politie-Rechter te 

Dordrecht d.d.24.5.1948 terzake overtreding der Dû!.stributie

wet 1939 veroordeeld tot f.10.-boete subs.5 dagen hechtenis. 
Betrokkene is sedert jaren werkzaam bij de vlieg

tuig-industrie "Aviolanàa" te Papendrecht. 



5Ó91 

xxxxxxxxxx 

.xxxx 

No. 541 

8 Juni 9 

De Heer Cómmi saris van Politie 
·te

DO R DÎRE C HT

xxxxxxxx 

XXXJÇ 

Honoré Theophile SCHNEIDERS 
geb. te Dordrecht, 12.11.16 
wonende te Dordrecht, Muys van H�l1straat 101'"_ 

/ 



Opmerkingen: 

Nagesl. door: 

- ------

MODELC 

9 38· 
Is van Dec. 1 43 tot Mei 1 44 lid geweest van 
de Jeugdstorm. Verder in pol. opzicht niets 
ten nadele bekend. 

'7-5- 1 52 

f · dat:

- ----- - ----- ---••- -- - ---- •• - - - - _ _._ __ ,..... -- - - --·-.- c�· ___ • ..._ __ ---- - -

afzä VI OLANDA 

volgnnt 280 achtem: tsLüUTEN

V datum afz:12 • 1 • 52 voorn: Johannes van 

functie: 

Klinker 

geb: 13-8-1928

te: 

adres: DORDRBC.tlT 

Blanckenburgstr. 83 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 
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A. SLOOTEN van, .Johannes
13-8-1928 te Dordrecht
i'abr. arbeicl.er
Dordrecht, van Bai.10lrnnburgstraa:t 83
Dis 3608/0D 300- I.Iara., failicien I.[arn.
s kaart

Ned. 

Q 
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' 

c.v.no.234/ 1 48. G E H. E I lVI. 30 èaember,ll,948. 

' r- - .:F.Z. bcP:2.. 
. J. 1 

Aan de Hee-r Hoó
î

'a va
n

de 
Ce��rale Veiligheidsdienst 
JavastraaiY' 68' ·-

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

. . 

\. Naar ·-aanleiding van Uw schrijven d. d.16 dezer,
No�Dis-3608 wordt het _volgende �edegedeeld: 

I . -----;LOOTEN van�Johannès ,geboren te Dordrecht ,1-:). 
8.1928,wonende ten huize zijner ouders aan de Van Blancken
burgstraat 83 te Dordrecht is ongehuwd en staat sedert zijn 
geboorte in het bevolkingsregister dezer gemeente ingeschre
ven. 

. Bij vonnis van de Kinderrechter te Dordrecht d.d. 
2.11.1943 werd hij terzake diefstal veroordeeld tot 3 maan
den tuchtschool met voorwaardelijke opschorting der straf; 
einde van de proeftijd 1.3.1946. 

Blijkens de kartotheekdèr P.R.A is betrokkene 
lid geweest van de Jeugdstorm van 22.12.1943 tot 1.5.1944. 

Het gezin,waartoe hij behoort bestaat ui, vader, 
moeder en 6 kinderen • 

.........-f De vader,SLOOTEN van,Reinie�,geboren te Amers-
foort,19.4.1900,werd d.d.l.10.1928 door de Politierechter 
te Dordrecht,terzake mishandeling veroordeeld tot f.8.-. 
boete subs.8 dagen hechtenis. 

Tijdens de bezetting verkreeg hij,op verzoek, 
vrijstelling van de inleveringsplicht van radio-ontvang
toestellen,omdat een zijner zoons had dienst genomen bij 
liet N.s.K.K. 

Zijn broer Jannes,geboren te Dordrecht,10.3. 
1922,werd door de Rechtbank te Dordrecht terzake diefstal, 
meermalen gepleegd,d.d.16.1.1942 veroordeeld tot l jaar 
gevangenisstraf met aftrek.Op 7.9.1942 is de rest van de 
straf opgeschort met een proeftijd van 3 jaar. 

/ j De broer Vlillem,geboren te Dordrecht,23.10. 1 23, 
heeft de navolgende strafvonnissen te zijnen laste: 

l.Bijzonder Gerechtshof te 's Gravenhage,d.d.
12.6.1946,terzake als Nederlander in vreemde krijgsdienst 
treden,2 jaar gevangenisstraf met/aftrek en ontzetting uit 

de 
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uit de beide kiesrechten voer het leven; 
2.Rechtbank Dordrecht d.d.6.2.1948,terzake on

tucht plegen met een minderjarige beneden 16 jaar,ontslag 
van rechtsvervoliing en plaatsing in een krankzinnigen
gesticht. 

Van de overige gezinsleden is in crimineel en 
· · 1>011 t"i-ex-- ·opzicht niets nadeligs bekend.

I� links-extremistisçh-p�litiek opzicht is ten 
aanzien van alle voornoëmde personen�nirnr!e� bekend gewor
deri,dat zij zich o;p polit�.e�_ terrein bewegen. 
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SLOOTEN van 

Johannes 

13-8-28 te Dordreoh t.

1)0RDRECHT

Hoofd Sectie III Marid 
25 Januari 1949. 

r;/16 ,-f

3608 14-12-48 

132 xxxx Verzamelli�st 

van Banckenburgstr. 83. 

.�ie bijgam1d o.faohrift Politierapport. 
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OD 520/ 37716/ Juni '48. 

G;pKAART 
ACD/y� 
DAT: 
PAR: 

�IJohannes STM�, le-9-'28 te DordPecht, 
Kasperpad 7, Dordrecht, 
Jongste van 14 kinderen. 
In 4 jaar tijd bij 9 patroons ontslagen wegenä 
luiheid, brutaliteit, wangedrag, ongeschiktheid. 

In mil.dienst gestraft v,egens bedreiging van in
structeur onder het uiten van revolutionaire 
opmerkingen, 

=s:: ====-4f.-==:..:::.:.: 

? --��- . .Tl.
bespr . r.net _ _,C,n,i.tcu.c

······ orig /çgp'�, rfa. C.êi'fl. �� 
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Johannes 

16-9-28 

Dordrecht 

Dordrecht 
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A I STARRE,van der 

• • t.AT., 7-2-28

A •' ,
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OORDRECHT 

t A 1>. 

• Arie

, �ordrecht 

, Floresstraat 

v na bet...•offende bovene;enoe de pei·soon zijn te vinden ondor, 



r MINISTERIE VOOR UNIEZAKEN EN OVERZEESE RIJKSDELEN' 

I' 0 � 
's-GRAVENHAGE, 

Bureau Antecedentenonderzoek Plein 1. 

, No. OR/2076/ f 119D.

Onderwerp: -1 

S j .STEENSMA. • 
AA.N 

het Hoofd van de 

1 Juni • 
'! .i 
i �. j;,1 
·--··--

i . 

195 1. 

:1 · 2 JUNI 19SJ +

-:----::.-. ··· �rr1J"Y9 ., ; 1 

ACD/ 1t 11 .-, t l 
B'.i:illlén]:audse--V'oi li-

heidsdienst" ..J 't,�� ,.; -� . 
Bi jla.ge : 1. Java.straat 68 

VERTROUWELIJK _I 

1 s-GRA VENHAGE _I 
============= 

te, 1,0,Jlll 

� antwoord op Uw schrijven va.n 21.� April j .1. 

No.929162heb ik de eer U hierbij ter kennisneming aan 

te bieden een afschrift van de brief va.n de Procureur-

- Genera.al te Willemstad" van 26 Hei j .1. No J.i.3Gf.50G • .,

naar de inhoud waarvan ter bekorting moge worden ver

wezen.

Hoofd 

V{ .J. va.n Haeften. 

!, 27999 . '51 • 43 



AFSCHRIJ?T 

GOUVERNEWi�NT VAN DE NEDE.tlLANDSE ANTILLEN 

Ö ns Nummer: 
43G/50G 

• 

PARKET VAN DE PROCUREUR-GENERA.AL 

Aan de Heer 
Hoofd van het Bureau Antecedenten

onderzoe': van het Mi·1.isterie voor 
u�iezaken en Overzeese Rijksdelen 

�-GtlAVENHAiJ-E/NEDERLAND. 

Willemstad, 26 Mei 1951. 

Naar aanleidin0 van Uw brief de dato 2 Mei 1951 
No.19743, houdende verzoek inlichtin0en te bekomen over 
Sjoerd STEENSMA, heb ik de eer. UHoogZdelGestrenge 
het vol�ende mede te delen. 

Sjoerd STEENSivlA, 0eboren te Soerakarta op 10 
November 1908, heeft alhier gewerkt bij de N.V. 
Curacaose Petroleum Industrie Maatschappij van 6 Oc
tober 1935 tot 16 Januari 1940. 

Hierna trad hij in dienst bij de N.V.Overzeese 
Gas-en Electriciteit Maatschappij alhier, alwaar hij 
tot zijn vertrek naar Nederland in Juni 1946 heeft 
gewerkt. 

Bij geen van genoemde maatschappijen is ten nadele 
van betrokkene iets bekend. Tegen hem werd vijf maal 
proces-verbaal opgemaakt terzake van overtreding van 
de Al�emene Politiekeur van Curacao. Verder is alhier 
niets ten nadele van betrokkene, ook niet op politiek 
6ebied, bekend • 

-/EP/ DeProcureur=Generaal bij 
het Hof van Justitie der 
Nederlandse Antillen, 

( w. g .onleesbaar)



MINIS'...'ERI:é. VAN 
BIIiNENLAJmSE ZAKEN 

No.: .C. 92916 2. 
Bijl.: Gene 
CAW /I , TA. 4 • • . 1 
Betr.: Sjoerd SïEENSM.A 

Copie voor C0.88226 

2 6 APR 1951 
's-Gravenhage, 24 April 1951 
Javastraat 68 

VERTROUWELIJK 

�·?·::-�.T , 
, . -�:..:...J ----· ... - --

Ik moge U verzoeken inlichtingen te willen inwinnen 
bij de l'rocureur Generaal te Willemstad over de in hoofde 
dezes genoemde persoon, die van 20 September 1935 tot 11 
April 1940 werkzaam is geweest bij de Curaçao'se Petroleum
maatschappij. Op 30 Juli 1946 is hij naar Uederland terug
gekeerd. 

In het bijzonder zou het op prijs gesteld worden in
lichtin[Çen te verkrijgen nopens zijn werkzaamheden gedurende 
de periode van 11 April 1940 tot 30 Juli 1946 en verder over 
zijn activiteit en gedragingen (ook eventueel op politiek 
gebied). 

Voor een kan het zijn spoedige afdoening dezer aange
legenheid houd ik mij gaarne aanbevolen. 

HET HOOFD VAN DE DIENST «?

}îamens deze, 

• 

f Jhr Mr W.J.Th.Serraris

? 

Rappel: 30-5-1951. 

Aan het Hoofd Bureau Antecedentenonderzoek 
van het Ministerie v.Uniezaken en -
Overzeese Rijksdelen, 
Plein 1, 
te 
's-G RAVEN HA GE. 



NOTA 

Aan: C.A.W. 
Van: D.V.E. (via H.D.)

Betreft: Sjoerd Steensma, 
Soerakarta, 10.11.1908.

,q.t,), 
Jv° � ' 1/,,ir�, fr

IP� Uit een naar bovengenoemd persoon ingesteld onderzoek 
f (fa,.,- ,,. blijkt, dat hij van 1935 - December 1939/werkzaam is ge-

,8
/ 
á p-& / weest bij de Curacaosche .Petroleum rij. te Curaçao. Hij 

'r-f ,,,,.,..-
is daarop met 4 maanden verlof naar Amerika gegaan en in 
April 1940 teruggekeerd naar Curaçao, echter niet meer in 
dienst van de C.P.M.. Op 30 Juli 1946 is hij gerepatrieerd.

Op Curaçao zijn drie van zijn kinderen geboren t.w.: 
IJsbrandia, 26.12.1940
J·ohannes Jan, 26.3. 1943 
Ruurd Pier, 10.5. 1946 

Ik moge .U verzoeken te Curaçao nadere inlichtingen 
te willen inwinnen omtrent zijn werkkring, activiteit en
gedragingen na zijn ontslag bij de C.P.M. 

D.V.�. 9 April 1951.



Aan : Dres I Hr. van Arkel ( ) 5 L( 

Van B IX (v.d.Gijp.) 

Hierbij doe ik! U toekomen de B.P.M.-gegevens 

betreffende S.STEENSMA.. 

15-3-51.



Sjoerd STEENSW.!A,geboren te Soerakarta 10 November 1908, 
destijds wonende te Amsterdam,Prinsegracht 660. 

Steenma is van 20-9-35 tot 3-12-39 voor de B.P.M. werkzaam 
geweest in de raffinaderij der. Cura9ouse Petroleum My. 
Hij was aldaa1" adm.inisilratief wertzaam bij de statistische 
economische dienst. 

Steensma was ijverig en welwillend doch had gebrek aan in
zicht en doortastendheid.Hij kreeg daardoor geen leidende 
functie en werd ü1. Yverband daarmede overgeplaatst naar de 
boekhouding. (Oct.1939) 

Betrokkene stond bij de B.P.M. ni.et te best-aangeschreven 
wat betreft zijn werkprestaties en is ontslagen. n

Hij paste niet in de B.P.M.:.9rganisatie. 

Na zijn ontslag is hij �et verlof naar Amerika vertrokken 
en zou daarna naar Cura9ou terug keren. 
Men is hem derhalve ui� het oog _verloren. 

Hij is in militaire dienst geweest bij de Specialisten Cy 
te Waalsdorp. 

Opleiding : 1 jaar R.B.s. te den fü�.ag 
3 jaar Mulo te den Haag (1924-1927) 

-2 jaar M.T.s. te Dorgrecht.
In Fehr.19 33 te Amsterdam afgestudeerd_�an
M.T.s. te Amsterdam.

Zijn vrouw genaamd KRAMER,geboren te Nijland bij 
9 Sept.1937,wo�nèe destijds o� het adres : 

Prinsebolwerk 28 te Haarlem • 
. Dit was ook het .adres van zijn vader J .J. Steensma. 

's-Gravenhage 15 Maart 1951. •· 
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AAN : A.C .D./ P.A.
VAN: B IX No. 693 / 1950 
Bestemd voor: Hoofd D (t.b. v. D V ) 
No. 
Bericht op schrijven no. 88226 , d.d. 1 Juli 1950 

Hierbij heb ik de eer U te doen toe
komen een rapport in duplo betreffende; 

:Ul'llDtlm� 

SJOERD STEENSMA.,geboren te Soerakarta 10 November 
1908, wonende te Papendrecht, Eilandstraat 3. · 
het rapport betreffende J.Garsthagen (zelfde nummer) 
werd U op 24/7 toegezonden. 

N.B." Mogelijk nog van
interesse voor 

8 September' 19 50.
B IX� 
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"' Betreft: S. Steensma, .: Eilandstraat 3. 

• 

• 

Papendrecht. 
NIET 0.K. 

ACD/ /; 
DAT: 

PAR: 

• Personalia:

© t Sjoerd Steensma,geboren 10-11-1908 te Soerakarta, 
Nederlander, geen godsdienst, van beroep werktuigkundige, wo
nende te Papendrecht, Eilandstraat 3. 

Hij is de zoon van Johannes Jan Steensma en Johan
na Adelgonda van Bloemen Waanders. 

Huwelijk: 
Op 9-9-1937 trad hij te Amsterdam in het huwelijk 

met;Anna Kramer,geboren 7-7-1912 te Wymbritseradeel(Nijlamd), 
Nederlandse, godsdienst N.H./geen, zonder beroep. Zij is de 
dochter van Pier Kramer, geboren 21-9-1581 te Wymbritseradeel 
en IJsbrandia de Vries, geboren 26-11-1883 te Wonseradeel. 

Uit bovengenoemd huwelijk werden 4 kinderen gebo-
ren t.w.;l. IJsbrandia, geb. 26-12-1940 te Curaçao, 

2. Johannes Jan,geb. 26- 3-1943 te Curaçao,
3. Ruurd Pier, geb. 10- 5-1946 te Curaçao,
4. Femme Sjoerd,geb. 26- 2-1949 te Papendrecht.

Woonplaatsen en adressen: 
Voor 1934 te Amsterdam. 

Van 1934-30-7-1946 te Curaçao(Willemstad), 
Van 30-7-1946 - 28-10-1946 te Wijmbritseradeel1 Nijland 149, 
Van 28-10-1946 - 21-7-1947 te Bergen op Zoom, thomas de Roucke
straat 11, 
Van 21-7-1947 - 6-10-1948 te Bergen op Zoom, Spiegelstraat 3, 
Van 6-10-1948- heden te Papendrecht, ·Eilandstraat 3. 

Levensloop: 
Betrokkene genoot van 1914-1923 lager onderwijs 

te Soerabaja, Bussum en 's-Gravenhage. Vervolgens ging hij van
1923-1924 op de H.B.s. te 's-Gravenhage, van 1924-1927 op de 
M.U.L.o., eveneens te 's-Gravenhage, van 1927-1929 op de Mid
delbaar Technische School te Dordrecht en van 1929-1933 op de 
M.T.s. te Amsterdam. In Februari van dat jaar behaalde hij zijn
einddiploma. Er is bekend, dat hij op de M.T�S. met grote toe
wijding werkte. 

Na zijn M.T.s. tijd vervulde hij tot 17 Maart 1934 
zijn dienstplicht bij de Specialisten Compagnie van het Regiment 
Jagers te 's-Gravenhage en ging in de rang van dpl. sergeant op 
genoemde datum met groot verlof. 

Zijn eerste wer�ing vervulde hij va.� 1- 31-8-1926 
en van 22-8- 12-9-1927 bij de firma van der Ploeg, fabriek van 
brandspuiten te Amsterdam. 

Van 6-8-1929 - 6-9-1929 was hij werkzaam als volon
tair bankwerker bij de N.V. Machine Fabriek "De Holiandsche IJsel 11 

v/h. de Jongh & Co te Oudewater. 
Van 11-6-1934 tot omstreeks,voorjaar 1935 was hij

verder nog werkzaam als volontair bij het Staatsbedrijf der Ar
tillerie�inrichtingen aan de Hembrug te Zaandam. 

Zijn vader, die inmiddels gepensionneerd was, . is 
tot November 1933 beheerder geweest van de Rijksonderneming 
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(een agaveonderneming) Karang Geneng bij Bojolak in IndoBesie.· Na zijn werkkring bij de Artillerie-inrichtingen, 
kwam hij,aanvankelijk, 2 maanden te werken op het laboratorium. 
van de N.V.Bataafsche Petroleum Mij. te Amsterdam, min of meer 
op voorspraak van een in gelälia wonende relatie van zijn vader 

Deze 11...eriode leidde later· tot een vast verband en op 
� �O September .1922, vertrok hij per S�S. Columbia-van de K.N:ê_:M.

A
an Amste.I!.Q.am naar Cy.racao, waar hiJ op 6 ócto5er 1935 arriveer
e. Hij heeft bij de Curacao' se Petroleum Mij .gewerkt van 20 Sep 
ember 1935 tot 11 April 1240, met ingang van welke laatste da� 
um hij werd ontslagen. ::: =-

Onderstaande functies werden achtereenvolgens door hem 
vervuld: 
20-9-1935 - 1-3-1936, IvI.T.S.er(Trainee) bij het 11Stillman Crac

king Institute van de Trainee Raffinaderij 
van Emmastad. 

1- 3-1936·- 1-8-1937, bij Stillman Trum.ble & H.V.I.,o.a. dagvoor
man bij de kraakinstallaties • 

1-8-1937 - 1-9-1937, bij het training Cracking Institute.
1- 9-1937 -25-2-1938, voorman bij de gasdienst.
25-2-1938 - 1-8-1938, ongeveer in zelf�e functie.
1 -8-1938 - 4-2-1939, Foreman Gas-Service.
4 -2-i939 -14-4-1939, assistent Cracking Institute.
14-4-1939 - 4-12-193� assistent bij de Statistisch Economische

Dienst. 
4-12-1939 -.11-4-19� Met verlof haar Amerika.

Gerangsc.ITikt naar de jaren 1936 tot en met 1939 ont
ving hij de volgende beoordelingen: 
Geschiktheid: Zeer goed- goed- goed- voldoende. 
Verantwoordelijkheidsgevoel: zeer goed- goed- goed-goed. 
Nauwgezetheid: Zeer goed -goed -goed- goed. 
IJver: Zeer. goed- goed- goed- goed. 
Voortvarendheid: Goed- goed- goed- goed. 
Vakkennis: In opleiding- goed- goed- goed. 
Ontwikkeling: Goed- goed- goed- goed. 
Beschaving: Goed- goed- goed- goed. 
Optreden tegenover meerderen: Zeer goed� zeer goed- zeer goed 

zeer goed. 
Omgang met gelijken:Zeer goed- zeer goed- zeer goed- zeer goed. 
Gedrag: Zeer goed- zeer goed- zeer goed- zeer goed. 
De beoordeelde is: Een zeer goed employe-goed employe- een goede 

kracht met beloften- zeer goed employe-vol-
doende.· 

Komt in aanmerking voor een hogere rang: Nog niet- nog niet 
Ja-neen. 

Voorstel tot. salarisverhoging: F.20 .-- :eer maand,-F.25 .-- per 
mnd.-F.25.- per mnd.-nihil. 

Hij verdiende in deze jaren resp.F.325.--,F.345.-
r.370.-- en F.395.-- per maand. 

Zijn laatste samenvattende beoordeling luidde in 1939; 
"zeer ijverig en welwillend, maar door gebrek aan inzicht kan hem 

geen leidende functie worden toevertrouwd. In verband hiermede 
is hij voor de operatie van de fabriek ongeschikt gebleken en is 
hij overgeplaatst naar de Stat. Econ. Dienst. Daar hee� hij 
laatstelijk gewerkt, welk werk hem geheel vreemd was. Deed zijn 
best, doch zijn prestaties waren door onbekendheid met het werk 
niet groot. 11 
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Oordeel directie: "Ik geloof, dat het 't beste is, ê__teensma 
na verlof te laten afvloeien. Is dienovereenkomstig ingelicht� 

1_ Na zijn werkzaamheden bij de B.P.M. zou hij zijn
IJ overgegaan naar eenr.'lliaälondêrnemingvan de Pletterij ·Ent

hoven te Delft, thans genaamd Pletterij Nederland. Hij was 
'werktuigkundige op de afdeling metaalbouw en zou tenslotte 

ook daar met moeilijkheden zijn weggegaan. 
Verder is hij als werkmeester werkzaam geweest bij 

de ijzergieterij "De Holland" te Bergen op Zoom. Deze func
tie zou hij eveneens op aanbeveling hebben gel:;:regen. Als werk
meester voldeed hij echter niet en werd later overgeplaatst 
naar de afdeling administratie, waar hij vrij eenvoudig werk 
opgedragen kreeg, hetgeen hij ook maar matig volbracht. 

Dank zij alweer zijn relatie, vermoedelijk steeds 
de Engelse vriend van zijn vader, zou hij entree hebben gekre
gen bij de Aviolanda, waar hij thans als be�rijfsleider nog 
werkzaam is. Omstreeks begin 1948 zou hij bij de Aviolanda in 
dienst zijn getreden. 

Karaktereigenschappen enz: 
Steensma zou beschouwd moete.p. worden als iemand 

wiens persoonlijkheid en leven min of meer beheerst wordt 
door een denkwijze, die grotendeels beinvloed wordt door 
de techniek, met andere woorden de techniek absorbeert zijn 
persoon practisch volkomen. Hij legt dan ook een zeer grote 
belangstelling aan de dag voor alles wat met techniek, ook 
al is het in verwijderd verband, samenhangt. Het gevolg hier
van is, dat hij volkomen in zijn werk op zou gaan. Zoals ge
zegd, wordt zijn interesse niet alleen begrensd door datgene, 
waarmede hij dagelijks te maken krijgt, doch toont hij grote 
belangstelling voor vele andere technische problemen, leest 
hierover veel werken en vaktijdschriften, waaronder buiten
landse, zoals Amerikaanse. 

Betrokkene heeft over 4et algemeen een brede, ruime 
levensopvatting, waarschijnlijk een gevolg van zijn langdurig 
verblijf in Amerika.F..ij bezit een bepaalde materialistische 
inslag en een zeker realisme, hetgeen echter niet zou ontaar
den in een eng persoonlijk egoisme of een koude ongevoeligheid 
voor b.v. moeilijkheden van anderen. 

In zijn functie als bedrijfsleider bij Aviolanda, 
zou hij vrij doortastend optreden en indien hij van mening is 
dat een zijner ondergeschikten een bepaalde mate van luiheid 
aan de dag legt, draagt hij hem onherroepelijk voor ontslag 
voor, zoals mij werd medegedeeld.Deze handelwijze zou gemaakt 
hebben, dat hij bij de arbeiders niet altijd even gezien is, 
doch aan de andere kant zou hij toch niet bepaald onredelijk 
ten opzichte van hen zijn. 

Hij wordt vrij stug in de omgang genoemd, mogelijk 
een gevolg van de omstandigheid, dat hij zich niet zo gemak
kelijk kan uiten en zeker geen gepolijst prater is. 

Het gezinsleven zou zeer goed zijn. Buiten zijn werk, 
zou Steensma uitsllmitend voor zijn gezin leven, in welk gezin 
een goede harmonie en een uitstekende geest zou heersen. 

Zowel hij als zijn vrouw gaan vrijwel niet uit.Een 
en ander zou hoogstens een of tweemaal per jaar gebeuren. 
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De indruk is verder aanwezig, dat hij, hoewel niet 
bepaald een slappe figuur, in persoonlijkheid toch overheerst 
wordt door zijn vrouw. De laatste werd getypeerd als een zeer 
wilskrachtig en uitermate sterk tYPe• Beiden staan gunstig en 
als keurige mensen bekend, verder volkomen eerlijk en betrouw
baar. 

De speciale hobby van betrokkene is fotograferen.Vree 
ger deed hij tamelijk veel aan sport,t.w. roeien, zwemmen,zei
len,kano'en en schaatsenrijden. 

Betrokkene zou geen broer\ hebben, doch enkele zus
ters, die in Noord-Holland zouden wonen. De vader van Steensma 
zou reeds lang overleden zijn.· 

De vrouw van betrokkene is afkomstig uit een Friese 
familie. Haar vader zou eigenaar van een renstal zijn en zelf 
nog regelmatig deel nemen aan harddraverijen. Twee van haar 
zusters zijn gehuwd met doktoren, welke beiden in Amsterdam 
of omgeving zouden wonen. 

Betrokkene, noch zijn vrouw nemen deel aan·· het ver-
enigingsleven. 

Als dagblad leest hij "De Dordtenaar", een plaatse
lijke editie van de Nieuwe Rotterdamse Courant. 

Uiterlijk zou Steensma geen interesse voor politiek 
tonen, daar hij, zoals gezegd, zuiver technisch denkt. Hij 
wordt geacht eventueel de v.v.D.-beginselen te zijn toegedaan. 

Hij zou niet beschouwd moeten worden als iemand, die 
waakzaam is t.o.v. de politieke gevaren, die zich in de huidi
ge tijdsomstandigheden kunnen voor--doen. Overigens zou zijn 
politieke betrouwbaarheid onverdacht zijn en wordt hij een uit
gesproken tegenstander genoemd van alles wat maar enigszins 
naar het extremisme zweemt. De politieke betrouwbaarheid van 
zijn vrouw zou eveneens buiten geding zijn. Ook zij zou uit 
een liberale omgeving stammen. 

Beiden bezoeken geen kerk en doen uiterlijk niets 
aan geloof. 

Hun namen komen niet voor bij een der daarvoor in 
aanmerking komende instanties. 

\,s-Gravenhage, 8 September 
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.AFSCHRIFT POLITIERAPIORT. 

Dis no: 16401. _ 
Betreffende: VSRSCHOOR, Karel 

Karel VZRSCHOOR,geboren 4-12-1917 te Dordrecht, 
van Nederlandse nationaliteit, wonende Vorensaterstraat 
no. 17 te Dordrecht, is op 11-11-1942 te Dordrecht ge
huwd met Catharina DZTI1IERS, geboren 3-3-1921 te Dor
drecht. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. 
�etrokkene staat sedert geboorte in het Bevolkingsre
gister te dezer stede ingeschreven. 

Verschoor is lid van het N.V.V. (metaal) en wordt 
geacht te behoren tot de P.v.d.A. Hij staat in zijn om
gevine; bekend als iemand met een opge,·,-ekt en stand
vastig karakter. Hij en zijn echtgenote behoren niet tot 
een kerkgenootschap. De financiële positie van het echt 
paar is niet ongunstig. 

Betrokkene is niet in dienst geweest (Vrijstelling 
terzake broederdienst). 

In de politie-administratie is niets ten nadele 
bekend omtrent K.VERSCHOOR, zijn echtgenote, en het ge
zin waaruit hij voojkomt. Hun namen komen niet voor in 
de administratie van de voormalige P.R.A. Dit is even
eens het geval ten aanzien van zijn schoonouders en hun 
kinderen. Zij werden.nimmer terzake misdrijf veroordeeld 
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� No. 5/52. VERTROUWELIJK. Ui),, ,;q 
Dordrecht, 21 Jan.1952. 

Betreft: Karel VERSCHOOR, geboren 4.12.1917 te Dordrecht. 
Antwoord op schrijven dd. 7 Januari 1952, DIS 16401. Dld: 

OP. KAA�

1
ACD_/ __ 

fPAI<: 
7'1 Karel VERSCHOOR, geboren 4.12.1917 te D��h�, 

van Nederlandse nationaliteit, wonende Vorensaterstraat
17 te Dordrecht, is op 11.11.1942 te Dordrecht gehuwd 
met Catharina DETMERS, geboren 3.3.1921 te Dordrecht. 
Uit dit huwelijk zijn geen kinderen geboren. Betrokkene 
staat sedert geboorte in het Bevolkingsregister te dezer
stede ingeschreven. 

Verschoor is lid van het N.V.V(metaal) en wordt 
geacht ·te behoren tot de P.v.d.A. Hij staat in zijn omge
ving bekend als iemand met een opgewekt en standvastig 
karakter. Hij en zijn echtgenote behoren niet tot een 
kerkgenootschap. De financiële positie van het echtpaar
is niet ongunstig. 

Betrokkene is niet in militai� dienst geweest 
(vrijgesteld terzake broed

eJ
dienst). � is momenteel lid

van een voetbalvereniging. 
- .f � Vanaf Augustus 1951 is Verschoor werkzaam als 

plaatwerker bij' de N.V.Mij.voor Vliegtuigbouw "Aviolanda"
te Papendrecht. Voo�dien was hij werkzaam bij de s cheeps-

l werf Gebr.Bezemer, Maasstraat 1 te Dordrecht. De fir
rX manten van deze werf (Teûnis BEZEMER, geboren 6.6.1918

jte Dordrecht, wonende Waalstraat ·22rood te Dordrecht, 
KJen Machiel Albertus BEZEMER, geboren 30.5.1914 te Dor

drecht, wonende Merwedestraat 18rood te Dordrecht) zijn 
links extremistisch georiehteerd. In 1947 werd ten aan
zien van deze twee personèn geconstateerd, dat zij lid 
waren van de C.P.N. 

De oudste broer van Karel Verschoor, Gerard Theo
XI dorus !§��% .:geboren 23.11.1911 te Dordrè"êlrt", me't'aal

a'ra'äier-nïJ N. v. ·'"Aviolanda", wonende Rozendwarsstraat 8 
te Dordrecht, watt"in 19fr abonné op "De Waarheid". 

Van 11.11.1942 tot 21.7.1944 wo�nde K.Verschoor 
.,,,,,. met zijn echtgenote in bij zijn sçhoonzuster; Willemina DET

MERS, geboren 21.9.1916 te Dordrecht, gehuwd met Adria
,,...-- nus van der PLANK, geboren 20.3.1914 te Dordrecht. De 
x1vader van deze Van der/Plank, ·Hendrik v� .• �er PL�, ge

boren 2.12.1892 te Dordrècht, �ethle emplein 2 
te Dordrecht, electricien bij N.V."Aviolanda", was op 
28.10.1947 abonné op "De ,Waarh"e��e�ên�s zijn zoon 

X. Louis Willem van der PLAWC, geboren 26.10 •. 1915 te Dor-
ree t"wonendeàann'êtzelfde adres. f,,)t .. � !,_ 

De schoonvader van K.Verschoor, Evert DETMERS, ge-l boren 21.11.1885 te Tiel, wonende Almsvoetstraä't'ïrO te 
Dordrecht, magazijnbediende bij "�.Y,?4!1,_<!._a tt, verkocht in 
1946 kaarten voor een openbare vergadering van de C.P.N.
en was in 1947 abonná op het dagblad "De Waarheid". 

Een schoonzuster van K.Verschoor, Everdina DETMERS,
geboren 19.12.1916 te Dordrecht, wonende Voorstraat 313 
te Dordrecht, is abonné op het maandblad "NU" (het 
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VERTROUWELIJK. 

laatst·werd dit geconstateerd door eigen waarneming op 
1�10.1951) en bezoekt regelmatig vergaderingen van de 
C.P·.N. en E.V"C" Haar echtgenoot, Gerrit MARS, geboren
8.11.1924 te Wormerveer, was van eind 1945 tot begin
1946 bestuurslid van de afd.Dordrecht van de C.P.N. Op
30.1�.1950 plaatste hij een advertentie in "De Waarheid"
(nieuwjaarswens), terwijl op 2.11.1951 (door eigen waarne
ing) bleek dat hij_ abpnn� is op genoemd dagblad. 

n de politieadministratie is niets ten nadele be
kend omtrent K. Verschoor, _zijn echtgenote, en het gezin 
waaruit hij voortkomt •. Hun namen komen niet voor in de 
administratie van de voormalige P.R.A. Dit is eveneens 
het geval ten aanzien van zijn schoonouders en hun kinde
ren. Zij werden nimmer terzak� .misdrijf veroordeeld. 
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l.t r_ VETH 
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• .t'AT., 23-7-97

A- , t Dordrecht 
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Willem 

Dordrecht 

:f�emkerkstraat 45 

Oa vens bet f end• bovengeno de persoon zijn te vinden onder, 

Lijst 8448,a ,van der PL ,, , 

_, . 



V E R W I J S B L A D. 

NAAM: \ VLEES HOU VERD 

GEB.DAT.: 20-1-94 

ADRES: DORDRECHT 

, Pieterf Cornelis 

, Dordrecht 

, Brouwersdijk 190-rd 

Gegevens betreffende bo-uengenoemde persoon zijn te :vinden onder: 

Lijst 84483: R.van der PLANK. 



Opmerkingen: H,u-;::r 'Zo,,.., tNf , ,., f r:. //ht»/)�J, t:

Gaarne een /9'< 
ond. 1 4 MRT. 1952 

gunstig 1:1 Q MME.\E.\ .1199-� _

981 
,; 1./ -f.,. 

Rapp�,.} binnen �r.ïstr�� 

G,i3�:e/;;;;. verz. c:m.1�,1::- l..3 uOCSll._ 1952_
' 

' , /,' • ,t' ;J r', 1!:j;) 
CHJ 'cep'e'r-s �ren; �-..;:;,;:i �-�� l- · . r " r� c · •  

- r

Ra i:ort naar AC D - 7 O CT. 1952

!',����� 
. i; 11--t-p-tt � 

Nagesl. door: fJ dat: 1 1 - 1,. - Ç1,
- - - - - - - - - -- - - --c...-_ -- - -- � - - - - - - - --- - - - - -- - - - - - -- - - - - ::-_ - .:-:. _-::: - - - ::-

MODELB 

V 
functie:

afz·'VI 

volgnr2')18
datum afz:20 • 2 .5 2 

·Ass.Dedrijfsleider

Zie: OD 2500 /1654

achtern_:..,--V .ROEGLWB lSY 
/ 

. 

voorn: Jacob

geb:
te:

adres:

2-12 ... 1919

impen a/éJ. IJsel

Amalia v.oolmsatraat? 

�Cvv, .2,S�. 
Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot:



VERWIJS B L AD.· 

NAAM: WEELDE 1 van 

GEB. DAJ?. 1 3-2-11 

ADRES: SL !EDRECHT 

Pieter 

Sliedrecht 

D 597 

Gegevens betreffende bovengenoemde persoon zijn te vinden onder: 

Lijst Dis No 8422: A.BERNHART Jr. 



Opmerkingen: 
9 3 8 

Is opvliegend van aard. 
Werd in 1945 enige malen veroordeeld terzake dief'stal. 
Is zeer links ingesteld, doch extremistische houding 
is niet gebleken. 

6-5-'52

Is de vertrouwensman van het NVV en heeft\de mond vol van het so
c i8tt. Versl. besur. l?-6-'52.

8-10-52 rose f.verz. aan AVIOLANDA.

�agesl. door: dat: 
-------·· ---r�#/'" ._ ____ .., ... _ .... ,_ __ ,... ___ . -------·---,--..._ __ ,...-------� 

�ODELC 

V 
functie: 
• 

afz:AVI OLANDA 
vol�r=1270 

datum afz:12 • 1 • 52 

Bankwerker 

Zie: OD J.l06- /6 zy 

Fai��� 

achtem: X ZOON 
voorn: Marinu.s 

geb: 3-9-1917

te: Veere 

adres: P.AE.BND.dECHT 

Wilhelminaatraat 35 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



7897 

22-3-1950

ZOON 

Malti.nus 

Tel. 

3-9-19�7 te Veere

11 April 50 

Sectie III MAR.ID 

( 1ej .Boggia) 

7.WIJNBRECHT, Jan Luykenstraat 35 

Zie bijgaand afschrift politie-rapport 



VERDHîDING : l:0 
NR: Dis �� 
ONDERWE� INL. betr. M.Zoon.-

.--

J)A.TUTul VAN ONTVANGST BERICHT
.bETROUW.tiAARP,J:!aD b:J!;RICJ:I'l'GEVER
WAARDERING BERICHT 

: 

: 

24.3. 1 50 
.óe trouvtbaar 
hetrouW'bae.r NIH O.K. 

u 

TEVIDTS BERICH'r GEZONDEN AAN'
MEDEW".rl:RKENDii: INSTANTIE '3 
OHDERlif01'IEB" },CTIE S

• 

(io MARilfüS Z��N, geb. te Yeere, 3.9. '17, woont te Z.wijn
�echt, Jan LuiJkenstraat nr. 35.

Bij een dezerzijds vertrouwelijk ingesteld onderzoek 
naar de antecedenten van voornoemd persoon bleek het vol-
gende; 

Voornoemd persoon is zoon van NICOLAJ>...B. CORIIBLIS ZOON 
en .AL.IDA CATHARINA VERHAGEN. Zijn ouders zijn op 30.4. 1 36 
te Dordrecht eesche�den. Zijn vader woont sinds 3.12.'45 
te Zwijndrecht, Bosboom Touasaintstraat nr. 19. Moeder 
ZOON - VERHAGEN is op 4 Juli 1941, wederom in het huwe
lijk getreden met JAN WESSEL, geh. 31.7.'86 te Schiedam, 
Dit huwelijk is op 12.6� 1 45 weer onth�nden. MARINUS ZOON 
is steeds �ij zijn moeder gehleven en1wonen samen aan 
�ovengenoemd adrea.-

Elijkens het hevolkingsregister der gemeente Zwijn
drecht is MARINUS ZOOB en .AJL.IDA CATHARINA VERHAGEN de Ge
reformeerde godsdienst toegedaan, doch in-de practijk ziet 
men hier niet veel van. Zij lezen het dagbladrrde .DORTEH.!'1..AR 
een zg" neutrale courant n. -

NiARINUSi ZOON is van 1"eroep hankwerker liiil: lfffliiPiY en 
gheeft meerdere werkgevers geh1;1.d. Hij is vo.n 1941 tot 1945 
werkzaam geweest 1"ij de Mij. AVIDLANTIA N.V. voor Vliegtui
genhouw, Veerdam 44 te �apendrecht.-

Vervolgens is hij werkzaam geweest ,-.ij liet BOUW- en 
hONTAGE.oEBRIJF te Rotterdam.-

HLerna is hij weer in dienst getreden van de Vliegtui 
fa riek voorneemd, alwaar hij thans nog werkzaam is. Hij 
verdient :E'l. 0. 90 per uur en is ma tig in zijn werk. Heeft 
de mond vol vnn II sociale ver1'eteringen", doch tot pres ta
ties komt hij n iet. Voor zover kan worden nagegaan is hij 
op politiek gehied links georienteerd, doch is alszodanio 
niet extreem. De een zegt van �em, dat hij een goed vak-

0 

man is, doch een ander zegt, dat hij alles met zijn11 :prate� 
doet. Hij loopt enigszins mank. Verder is hij zeer opvlie� 
gend en slaat rij het minstefgeringste van zich af. Hij 
heeft verder 5 veroordelingen achter de rug tw. 
3.12.'35 .Politierechter Dordrecht, DIEFSTAL, 4 

met een pr. tijd van 3 jaar.-
28. 9. '45 Politierechter Dordrecht, DIEFSTAL IN VERENIGING,

Fl.30.-"hoete of 15 dgn.-
28"9. '45 · .Politierechter Dordrecht, .DIEFST.Al.; nr VERfil.UGilifGFl.30.- of 15 dgn.-
2.11. '45 Recht"hank JJordrecht, MfilDEJ>LICH'rIGlillIJ) A.AN DI.EF.l.ST�L, 9 mnd.gev.straf, waarvan 5 mnd.voorw "Or t'2 Jaar. - ·"" • • 



... 

• 

• 

• -vervolg-

19.7. 146 Buiterrge�oon Politierechter te BREDA, overtr.der 
Distri�utiewet 1939, Fl.20.-�oete of 5 dgn.-

Verder is hij lid van de Algemene Nederlandse MetaaJ.1"ewer
kers Bond, doch bekleedt hierhij geen functie's. Voor zover 
kan wnrden nagegaan ïs2hij sterk voor de vroegere 3.TI.A.�., 
doch nu deze partij niet meer nestaat zweeft hij tussen de Pa�
tij van de Arneid en dec. P. N. Hij is voor die partij, die 
het meeste niedt op het sociale terrein voor de arneider.-

In de administratie van de P. R. A. te Zwijndrecht komt 
hij niet voor.-

Wie zijn naaste kennissen zijn kan niet wàrden nagegaan, 
doch wel is nekend, dat hij in kringen van dammers verkeert.

Op financieel genied kan hij worden aangemerkt als,tma tig". 
Hij heeft een zeer moeilijk karakter, hetwelk duidelij� .. 

nlijkt uit het voorafgaande.-
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