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I.D.82/51 (W) 

Antwoord op Dis 113�dd.26-2-1951 

Betreft: Th.�ORFFER. 

, , 

DIENSTGEHEIM. 

Thomas AMMERDORFFER,is geboren te Waalwijk op 17-11-1890, 

bezit de Nederlandse nationaliteit,is van beroep electricien en 

belijdt de R.K.godsdienst. 

Hij is gehuwd met Dirijje Jacoba Kamphuis,geboren te 

Charlois op 18-12-1894 en is woonachtig te Schiedam aan de West

frankelandsestraat no.65a. 

Van betrokkene en zijn vrouw is op politiek en crimineel 

gebied niets ten nadele bekend. 

Zijn zoon Cornelis,geboren 12-4-1928,werd op 18-10-1943 

geverbaliseerd terzake van diefstal door middel van braak in ver

eniging en veroordeeld tot 6 maanden tu�htschool. 

� \:' 

Zijn zoon Thomas,geboren 13-7-1924 is lid van het N.v.v. 

maar stemt voor de E.v.a. 'Jèlens tekende hij op 20-2-1951 een pamflet 

0/( va.n de E.V .C.Metaal,waarin geprotesteerd werd tegen de herbewape

ning van Duitsland. Einde. 

Schiedam,15 Maart 1951. 
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·AMl�RDORF'�R > '?homal 
'\7.?:ürd_Jl'.: � 17-11-90 f 
SCHIEDb, .: West 1 .r-a;u,:e,1:0.anclsestra.nt 

te 

"{0 :,·
..... .-

26 Februari 1951. 

A !' • 

,. 

Beroep: l'Ie):\1-:zaar; bij H. Cr•oon. 
Betrok'{.éne wordt ,::aa:1gewezen voor het verrichten van werk
zaamheclen a/b v�.n oorlogsaahe;:,en. 

/ 
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? , TIJDELIJKE KA.ART 
AMMENDORFER, Tl,ltJ/1?"1S fd. /.J ·/�W

ROTTE-qDAM, v .. �uw.ens�r:,.eeat � t/19rl t.a-öv/lf/El'/l,loe-kn''/f' 
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9 October 1951. 
Doss .109/5500. 

Betreft: BOMMEL, Antonius Cornelis van, wonende 
Sinaasappelstraat 56 te 's-Gravenb.age. 

Antwoord op 
No.Dis. V-Croon-1014 d.d. 10 September 1951. 

Antonius Cornelis VAN BOM.I:IBL, geboren te Harderwijk 
31 Laart 1922, van beroep tekenaar, woont Sinaasappel
straat 56 te 's-Gravenhage. 

Hij behoort oorspronkelijk tot het Evangelisch Luther
se kerkgenoótschap, doch kerkelijk is hij niet medelevend. 

üOals reeds bekend, is hij tijdens de bezetting lid 

\
geweest van de Waffen S.S. Op grond daarvan is hij bij 
uitspraak van het Tribv.naal d.d. 29 December 1947 ontzet 
uit de rechten, genoemd in art.28 i'/.v.Str. 

Bovendien is zijn Nederlandse nationaliteit vervall en 
verklaard. 

Betrokkene bemoeit zich thans niet met politiek. 
In zijn naaste omgeving staat hij thans vrij gunsti.g 

aangeschreven. 
öp crimineel gebied komt de naam van betrokkene ove-

rigens in de politie-administratie niet voor. 





Opmerkingen: 

A .JE:·T H.AJ\.G , ? 
OD 1025/'7c Pol .:;)el. 
In rtoons ::us elect.::-oteclrn.i'::er, t-:.o.':1.I'.'1a 6 ·1.n.d. in 
:Jen Haa:::;. Juli 44 naa,,. ·ra.;::..'en -'d ( o�Jl .'3e�1.he:L1) 
Is oo�: 1e ·0 z:Î.jn tnee broers in le Oe�:rai.ne -;e.Iees 
vo0r:_)ar'c. - ro.::-�:::.ao. 1.1.c -:.e_1. {o.a. ·üR �� 1') i:s:üQ.1::;e�r) 
3, -7-·.i:4 3ri3. Iell • ( 3 3 3uc.1�..:!lrte) . 

0- - -=L· Ant n C w1 1 . ah B o,.L.� , oo__ 01 ._e_is V 

Gr.c. 953/46. B.?T.V.V113ht verzoe"d:; ld. 31/1 te 
oei·:i.chten 1at 1)e':ei�d is va:1 ee!.'l li�st va:1 .1,31•so-

-;, n e.:1 -r. o • ( - ) • 

� R7 w,J..af"'r...A-( R-/, . .2.9/n.··111- _n,f-,.<2(: �·f b 1'>c4f-&
• ", � c.. � e. ; � ol� '"""lfZ/v/?,� •. u-,,·ytJ.,
DIS. ij 

Gaarne een V4e onderzoek. 

Nagesl. door: 

MODELB afz: 

volgnr: 

V datum afz: 

functie: 

toL.:..ia<J.r 

• 

dat: 

!roon

1014 

28-8-51

z.o.z.

achtem: 

voorn: 
"�ton �ornclis van 

geb: 3 1,.. 3-22 

te: -rnrc1crr/i jk 

""'" l' ,iu,,,e.oe.:.,:,clstrc.i,;; % ) 

H Efl1�}: � 1t v} 
.,1 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 



30-10-'51 rapport binnen.
Is tijdens hezttinB lid Waffen SS P.eweest. 
Door Tribunaal ontzet. uit de rechten genoemd 

in art. 28 W.v.Str. 

Ontzet uit Ned. nationaliteit. 

5-11-'51 copie afgegeven aan Marid.
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� ·Betreft Dis No.8519 

• 

• 

23 DEC. '1�SC

R. No. 888.

X 
1 Brasz, .Aaltje Remina Magdalena, geboren 4 Juni 1925 

te Rotterdam, wonende Nicolaas Beetsstraat 59a te Rotter
dam, genoot gewoonJager onderwijs; verder is zij in het 
bezit van een M.U.L.O.-diploma. 

Betrokkene heeft van 1 .Augustus 1941 tot 1 April 1942,
gewerkt als correctrice op het kantoor van het Nationaal 
Dagblad te Rotterdam. • Daarna was zij werkzaam op het secretaris.at van de 

OV( Burgemeester van Rotterdam (Müller), totdat zij in Sep
tember 1944 evacueerde naar Enschede. 

Momenteel is zij werkzaam als kantoorbediende bij de 
N.V. Rotterdamsche Electriciteits Mij.,v.h. H.C�oon en Co,
gevestigd Schiemond 22 te Rotterdam . 

Van betrokkene bestaat een dossier bij de Politieke

(
Recherche Afdeling te Rotterdam in verband met haar lid
maatsc,tlap van de Ned.Jeugdcentrale en de N.S.B •• 

Zij werd op 2 Januari 194b aangehouden te Erica(Drente) 

0 I/ 

en werd vandaar overgebracht naar Rotterdam, waar zij op 
� 4 Januari 1946 werd ingesloten. 

Op 20 Maart 1946 werd zij, bij beslissing van de Offi
cier Fiscaal, buiten vervolging gesteld met een proeftijd 
van 2 jaar en uitgesloten van het kiesrecpt �ot 20 Maart 
1956. 

Zij stamt uit een gezin, waarvan de vader Gereformeerd
is en de moeder Luthers; zij zelf bezoekt.�e-e.n kerk. 

Voorzover bekend toont betrokkene momenteel gee,n be
langstelling voor politiek. Haar vader is geabonneerd op het
Rotterdamscb Nieuwsblad. 

In de omgeving van haar woning staat zij, afgezien van
haar houding in de bezettingsjaren, gunstig aanie2ehreven. 

;\ t f 
Van hafl.1' va.der ,H�nd.rik, 1eboren 1 .Juni 1899 te En6'cbe<Re

wene.rnde op !11�tzelfde adres, besta..,.t eveneens ee.m dlosG1ier 
I/ 

No.6324 bij de Politie�e Recherche A!deling te Rotterdam in 
0 Y\ verband met -zij.lil lid.maa.tS1eb.aw van de lf .s .e ..

1� 
> 

__ J;!{.n.... bespr. met -,-�.�(:_ 
'1/;. n e0p!e geg. aan .� 

---------�-,---
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Aan da lleer 
Hoofd Commissaris van''Pol1tie 
te 
R o T T, E R D A !t

, 

/ 
/ 

_ BRASZ
i.
_ Aaltje R.!!. 

ROT'l'EHDAM,
1
4-6-25 

ROTTERDA.,,1 NoBeetsstraat 59
! 

Facturiste • 

I 
1· 
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1 

! 
! 
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1979 

Functie vader: Exp.knecht Blaauwhoedenveem 

CO IJ1; Albe··tus Arie 
3 •• 9 • 28 R ' dam 
R 1 dam ,1olen�sinrrel V6 
:îonteur H.Cr0on 

Hed. 

2•_.2.öl/Dis 11317 /on 1'373 H. Croon 
oo 11.11: b 11, '),-\ 1;oo. ?� �d.e.-: a." "'""'"""'- A�,� <:a,.,�N. «,a»· • .a c. ""• •.t,\�h..,,'i-ici.c.l �b, b�._,,._ 'oa.�vp\1,\u,11c. ,,i.woo""'"I: "'1A':> VI"·

�.e\>T ,1��f J>.'o," 'i)l; \iJf\1'1'11.\'I.UQ, 

Nagesl. door: dat: 

/J-· t>. !!., 
� 

.., ... ..,):, .. --a· ........ -- ... --- -------.......... ç,- ..... -.,-,e9 .. - ______ '"",.... ------- -- -e--- _.., __ -

MODEL C afz: de Hoo y.... 

'I 
V

volgnr: 1428 achtern: CONIJN 

datum afz: 9-3- 1 5·
voorn: Albertus Arie 

functie: 
geb: 3-9-1928

• Monteur te: Rotterdam 

Zie;))� ()� l'J JJ/ � / J '/adres: 
ROTTERDAM 

Molensingel 96 Ald���I 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot.: 

� 10892 • '52 (6919) 



Besproken dd. 4-6-'53: BetrokkenelNiets ten nadele bekend. 
Zijn Vader, bij wie hij inwoont, ..l.ras in '4'7 Ab. nne Waarb��d" • 

• 

.. _..__ .... ____ ....._ ____ .,,.....__J ____ ............. �--- .... .. .. .. ----,.,-...c-

•
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Betreft No. Disll317A 
Dienstgeheim. -- 2 MAARJ 1951 

R. No.245 •

Omtrent Conijn, Albertus Arie, geboren 3-9-1928 te Rotter-
dam, wonende'°14olensingel 96 te Rotterdam, is niets nadeligs 

-

.J bekend. 
:\ Zijn vader, Arie, geboren 6-11-1903 te Rotterdam, wonende  

"M.\, �,jo:p hetzelfde adres; van\wie een cartotheekkaart in Uw bezit is,
�v t•V• \ . � \?",. bleek in September 1947 abonné op "De Waarheid 11 te zijn. 

"�., 

1n;�
-
�

- -�-:T
�

· -�-
� 

... , c==-COiJ.t' 6_g. ""n 
·------_.,

' 
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CONIJN t.' A1.ber"ua Arie 
Rotteruam, 3·/9-2"" 
ROTTERDAl-1, Holenaarsingel 96

26 Februal.41 1951. 

A::l.n ei<> Ht;t:T' 

Hoofdoommiasaris van �olitle 
te 

Beroep: 1·1erkzaari biJ a. Croon. 
Komt voor }n Uw oa:ctotheok.. Bl .1 one echter n1et. 
Wij verzoeken U onA naclere 1nl1cht1neen te ve-rstrekken omtrent 
bovengenoe'mcle persoon. Betro:it1{enP moet werkzaamheden a/b van 
oorlogsschepen ver-richten. 
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,; .. 

0 

"/' ,r..ni,Jn 

. J.bO�.'tUS Arto 

nottort'lor.'l 

tot totü..teo ( v .m4 Ov-erk'!C:hio) 

ClOMef'otnecl 9G

� n ·t ct':t1�. 24 Jonu. rl 19!:i'f.

• � /'_,.., ;,..,�-..?'rl� �-;"ie�.. . �· - _...4_
' 7:�-""- .-?-loLH.,...._ ..,:.,L:...&,-7-. 

�W'1 �-... - ---zt- ..., ... ., .,,:::,. .............. L-- 'Y/ .._..,/ 
,-� � ,,.,_L,/...._ ,'-�A �A..-' 

�. 13 . 

N.V. Rotterdamsche Ekctriciteil$ Mij. -
v/h. H. CRG . ,� & Co. 
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Antwoord op Dis
.;� 2-9,• 28-7-50. 1 C 1 1 /�. J'� J . rr· .. ,

Onderwerp: c. E K K E R. L b ·=- CGf ,,_ i:,eg. a,in . ..llJIL!,.j,L_ 1 
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%� 
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D IENSTGEHEIM. 

)1..1 ·Cornelis DEK KER, is geboren te Rotte�dam op 11-2-26, be

zit de Nederlandse nationaliteit, is ongehuwd, belijdt 

Hervormde godsdienst, van beroep bankwerker-fitter. 

Al Hij is de zoon van Adrianus Lourens Dekker, geboren 7.;2-1900 
� en Hendrika Wurtz,3-8-1898, wonende ten huize van zijn ouders Albert 

Cuypstraat No 10b te Schiedam. 

Betrokkene is lid van de C.P.N., van het A.N.J.V. en van de 

Arbeiders Bond voor Cultuur (v/h R.W •. N.), en is geabboneerd op het 

dagblad de "Waarheid". 

Het ligt in de bedoeling van Dekker te gaan emigreren naar 

Australil. 

Zijn vader is eveneens lid van de C.P.N. en van de A.B.c. , te-- -- --
vena is hij ook geahboneerd op het dagblad de "Waarhe.id11• 

Verder is van c. Dekker en de leden van het gezin waaruit hij 

stamt,bij de politie-administratie en bij de P.R.A. te Schiedam, niets 

ten nadele bekend. 

Schiedam 11 Augustus 1950. 

� 



8129 A 

DIENST-

• Il, 

I DEKKER, Oornélie 

28.7.1950. XjtX 

Aan de Heer 
commissaris van Politie 

. te 
SCHIEDAM, 

Sohieqa.m, 11.2.1923 
Schiedam, Alb. Cuypstraat 10 

beroep, bankwerker-fitter. 

Alhier reeie bekend Uw meldingen: 
1946 bezoeht voorstellingen van de RoW.N. 
1947 lid R.W.N., lid C.P.N. 0 ab. Waarheid. 

1 



• 

,. 

• 

• 

Betreft No-. Dis 8519 • 
VERTROU',IELIJK. 

�
28 DEC. 1950 
R. Uo. 887.

van Hassel, Pieter, geboren 30-6-1904 te Utrecht, wonende 
Spiegelnisserkade 4b te Rotterdam, was van 1-6-1926 tot 1-6-
1943 onderwijzer aan de "Arendschool1', Sophiastraat 18 te Rot
terdam, in welke functie hij is geschorst in 1945. 

Vè. n 194-0 tot 1942 was hij lid van het 11 opvoedingsgilde 11; Op 
1 Novemb€r 1944 Onderhopman llJ.A. D. en van 8 Fei 1944 tot Sep
tember 1944 lid van de U.S.B. 

In verband hiermede is hij geinterneerd geweest, waarna hij 
üt vrijheid tterd �esteld met een p:r.oefi.ijd van � ja.ren. (Dos
sier lto. 4-04 J?plit.i� tf ROi:terdiuu} .. 

Sedert 18-11-1946 is hij als ,W.ntoorl>ecHendt 'W�rkzaa.m. bij 
de N.V. Rotterdamsche lHectr.ieite1.tS Mij. v/h ij. Groen .S: Co/ 
Schiemond 22 t� Rott12ràräl.11. 

flij is gehuwd met Borsje, Jacoba Johanna, geboren 20-6-09 
te Rotte rdam en vader van 2 kinderen. 

van Hassel, P., is geabonneerd opJ'Het Rott eraamsch Parool''. 
Hij staat in de omgeving van zijn woning gunstig bekend. 
Betrokkene is Ned. Hervormd, doch bezoekt geen kerk. 
Voor politi ek toont hij thans geen belangstelling. 
Overigens komt zijn naam in de administratie van de Politie 

te Rotterdam niet vóor • 
================-==========-====--=-=----==-=-----------==--=--
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Aan de Heer 
Hoofd COIUI:lissar1s van Politie 
te 

BOTTERDAM 

/ 
,/ 

HASSE�
..1. 

Pieter �an 
UTREClf.1.' 30-6...04
ROTTERDÀM, Spiegelnisserkade 4 B. 

l Kantoorbediende. 

I 
t 





Be�r�No.Dis 10690. 
1 2 MEI J95i f;, · . \"' 

� ,.. 

VertrouwelijE. 
u-\\\. --...... 

R.No.16. ��) 
.
· 

)
, �O'S,... ..1/iN 

��;-,- 3» /, < 

�r;- �_A/JI de Heer,Hendrik,geb.9-8-1930 te Rotterd_�m�de de 
Quackstraat 72a te 

1

Rotterdam,heeft vanaf l-9-Î943-ae Gemeen
telijke H.B.S.-5 jarige �ursus A,aan het Afrikaanderplein 
40a te Rotterdam be zocht,. In de 3e klas is hij 2 maal gedou
bleerd en hij moest daarom op 1-9-1947 deze school verlaten. 

Vervolgens heeft hij de Technische Middelbare School 
"Technicum" aan de Eendrachtsweg 27 te Rotterdam bezocht tot 
6 Juli 1950,waarna hij examen deed en met lof slaagde voor 
electrotechnisch constructeur. 

Vervolgens zou hij enige tijd bij de Kon.Marine te 
Oegstgeest gewerkt hebben en na daar ontslag te hebben geno
men,is hij van 16-1-1951 tot. 1-2-1991 als radio-monteur werk 
zaam geweest bij de firma "Radio Modern" ,Pleinweg 152 te Rot 
terdam. Thans werkt hij bij de N.V.Elect�otechnische fabriek 
A.de Hoop, Willingestraat 2 te Rotterdam.

Hij is enig kind. Zijn ouders waren van 1942 tot 1945 
sympathiserènd lid van de N.S.B. Zijn vader is bij besliss:ing 
van de Proc.Fiscaal te 's-Gravenhage van 7-8-1946,voorwaarde 
lijk buiten vervolging gesteld met een proeftijd van 1 jaar. 
Het dossier van zijn moeder is geseponeerd. Hij,zowel als 
zijn ouders staan in de buurt van hun woning gunstig bekend. 

Voor godsdienst of politiek tonen zij thans geen be
langstelling. Hij wordt een enigszins in zichzelf gekeerde 
en verlegen jongeman genoemd,die zeer spaarzaam is en al.zij 
vrije tijd besteed aan studeren en expirimenteren op rad107 
en electrotechnisch gebied. In de administratie van de poli

· e e otterd kom� zi·n naam niet voor. 
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x de Heer 

Hendrik 

9-8-1930 

Rotterdam 

Rotterdam 

de Quakstraat 72 a

tekenaar 

Rotterdam, 16 April 1951,

B. 

N.V. Roc:.cr ',n,��.!.,i ri-..;.,: i'eits tvlij. 
,/h. ; 1. O . .., , : ::, Co. 

SCHl-=tviOî !D ·n. RO nrne>At.,.,, W. 



S KA11.RT 
HEER, Hendrik ' de 

J
O 

Rotterdam; 9-8-1930 Ned. � 

RO'ÏTERD.l\M, de Q.uackstraat '72 a M 
radio lee. tech. 
Maria Sectie III 

t 1 ' 
1 

,1,. 

•



HER, de 

Hemdrik 

Rotterdam
9 

9-S-30 

ROTTERDAM, de Q,uackstraat 72a 

SECTIE III I�\RID 
2-2-1.951

5-1-1951

verzamellijst 

BetroKkene •• komt niet voor in de Politie-adminstrat1e te Rotterdam. 
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Form. V 2 a 

No. Dis l0.690 A 

Onderwerp: Inlichtingen. 

Datum, 12 Januari 1951. 

Aan de Heer 
HoofdcommissariR van Politie 
to 
ROT T E.R DA M •

DIENSTGEHEIM 

Hiermede moge ik U ·verzoeken; mij ten behoeve van het 

M:tnis ter ie van Marine te willen doen berichten of in de Poli tie

administratie ten Uwent iets bekend is - speciaal ook op poli

tiek ._gebi�d ... ten nadele van onde.rstaanda persoon, de leden van 

het gezin waaruit hi.i stamt en de leden' van de familie, bij wie 

hij i,nwonend is • 

IN TWEEVOUD S. V ,P, 

HEER de, Hendrik 
ROTTERDAM, 9-S-1930 
ROTTERDAM, de Quackstr�at 72a. 

KOMT j'JlEI VOOR 

2 0 JAN. 1951 

{\�. 



.. ' 

Dienstgeheim. 

Î 

Betreft schrijven dd. 19 April 1950 
Form. V2e No. Dis. 8129A betreffende 
D. Hoogendoorn.

/ ' I. 

Rapp o r t. 

) / David H o o g e  n d o o r n, geboren te 
Gouda, 10 October 1926, wonende te Gouda 9 Leth
maetstraat no. 48 1 is vanaf zijn geboorte te 
Gouda we�nschtig. Te Gouda staat hij niet �u.n
stig beli:entl. 
Op 19 .JtlYJi l.939 werd tegen hem J70oes-verbaal 
opgemaakt terzake diefstal in vereniging. Hier
voor is hij veroordeeld tot 1 maand tuchts�hool 
voorwaardelijk,met een proeftijd van 2 jaren. 
Op 29 April 1946 werd tegen pem proces-verbaal 
opgemaakt wegens overtreding van art. 300 in 
verband met art. 304 w.v.s.

Op 19 Januari 1949 werd tegen hem proces-verbaal 
o·pgemaakt wegens het als dienstplichtig soldaat
zich schuldig maken aan overtreding van art.

321 subs. 326 W.v.S. 
D. Hoogendoorn voornoemd verblijft ten huize
van zijn moeder. Zijn va�er verblijft te Gouda
in een logement daar hij met zijn vrouw in on
min leeft. De oorzaak hiervan is dat de vrouw
met andere mannen omgaat. Volgens bekomen in
lichtingen zou de vrouw geabonneerd geweest
zijn op het dagblad "De Waarheid". Op aandrin
gen van haar zoon David zou zij het abonnement
op deze courant opgezegd hebben,daar hij deze
courant niet in huis wilde hebben.
De vader bemoeit zich niet met politiek. Deze
man kan men regelmatig in de groeg vinden.
Op politiek gebied is er ten nadele van David
niets bekend.

Gouda, 22 Mei 1950. 

fu � 
ö)L_ ,r-o



:HOÖGENDOORN, David 
GOUDA,· 10-10-26 
GOuDA, tethmaatstraat 48. 
' . 

' 



Betr. No. Dis 8519-
-,, 

VERTROUWELIJK. 

3 O DEC. \950 
R. No. 885.

,xl' Kamminga, Jacob, geboren 11 April 1920 te \lageningen, 

woonde Aug.Faliseweg 1 te Wageningen. Sedert 1 Mei 1947 

woont hij Middelle..ndplein 10a te Rotterdam. 

Rij heeft, na de lagere school te hebben doorlopen, 

de H.B.S. en de M.T.S. bezocht en is in het bezit van de 

diploma's van die beide scholen. 

Momenteel is hij als electro-technisch tekenaar werkzaam 

bij de N.V. Rotterdamsche Electricitei:ts Mij, v.h. H.Croon 

en Co, gevestigd Schiemond 22 te Rotterdam. 

Bovendien geeft hij op twee avonden in de week tekenles 

op de Ambachtsschool (avondcursus), Hillevliet te Rotterdam. 

Betrokkene is Ned.Hervormd, doch hij bezoekt geen kerk. 

Voor zover bekend toont hij momenteel geen belangstel

ling voor politiek. 

In de bezettingsjaxen is hij enige tijd vrijwillig 

n�ar Duitsland geweest. Hij was lid van de N.S.B. en is 

dientengevolge van 18 Augustus 1945 tot 8 December 1946 

geïnterneerd geweest. 

Tevens kan nog worden vermeld, dat blijkens aanteke� 

ning op zijn bevolkingskaart te Rotterdam , hij Vendel

Overste was bij Mussert . 

In de omgeving van zijn woning staat hij gunstig aan

geschreven. Hij wordt een rustig en op zichzelf staand· 

persoon genoemd, die zijn vrije tijd 's-avonds thuis door

brengt. 



KA lriIHGA J'.aoob 
�IAGENING�Nf�ll-4-20 
RCYl'TERDAMi Middellandplein 10 a. 

Tekena� 
. 7. 
I 

I 

., 1-
/ 



VERBINDING 6. 
No .10/1952. 
DIENSTGEHEIM. 
-------------

e 

12 Janllari 1952. 

Bericht op schrijven dd.7 Januari 1952,Form.V 2 e,No. 
Dis V-Croon-1104 A,Dienstgeheim,betreffende 
pen, ,vonende te Delft. 

\ ;. J_/, >Jr, b h 'rc>M.PEN 
lv� -

JacO US JO annes Van iu;, , 

( ëeboren te Delft,5 Januari 1926,instrumentmaker,nonende 
Loudonstraat 11 te Delft,is sedert zijn beboorte te 
Delft �oonachtig. Hij is onGehurid en belijdt de R.K.God s 
dienst. 

© 

{ Hij is de zoon van Albertus Adrianus van KEWPb"'N, geboren 
te Ber6en op Zoom,17 Januari 1901 en Gerarda van LEEU,1/EN 
t,eboren te Delft, 1 Juni 1903, beiden ;'Yonende op het ·adres 
Loudönstraat 11 te Delft. 

' 

A.A.van �empen voornoemd is monteur van beroep. 
Contra J. J. van Kempen, ,,erd door de Politie alhier 

) .. 

No .100, dd"8 Maart 1145 proces-verbaal opgemaakt ter zake 
van diefstal onder verzwarende omstandigheden,ter�rijl 
door de Politie te 's-Gravenhage,onder No.7010,dd, 3 No
vember 1951 proces-verbaal tegen hem nerd opgemaakt ter
zake van diefstallen van radio-onderdelen en gereedschap 
pen,�elke diefstallen hij pleegde op de fabriek Van der 
Heem, alwaar hij ,Yerkzaam vfas p Volgens zijn persoonskaart 
z ou hij thans �ez4:aam zijn op de Technische Ho�eschool 
te Delft. Of hij destijds ,verd veroordeeld, kan hier niet 
blijken. 

De namen van zijn ouders,komen in de alhier gehouden 
administratie niet voor. 

De namen zijn gecontroleerd bij de afdeling Bevolking 

OP .... �1-:.t.. 1:, ... .,r,r. r."et

-�-.Yt . .r?
cop1c geg. a«n 

Einde. 



V-O�c,on-1.1 G4 �-
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,; 

K'BiJPEN, Jacobus Jqhannes 
Delft, 5-1-26 
D.b.1iFT, .. 1ou.d9n$ trr.:.�-i,t. L ... 

. 

Werkzaam bij·de Croon en Co.· 
, . 

:. ) 
vP/JK. 

'· 

.. 

Politie 

' 
.. 

) � 

1, 

7 Januart J.952. 

Aan tl c Hne:n 
Oo!'.:..111.s ,i,trit.;·· vmi ;polit:i.��. 
te 

1, 



Opmerkingen: 

Di�. G8ärne Vze onderzoek. 21.12•51

/1 dat: / J.r; J.. ;-; 

afz: Croon 

volgnr: 1104 achtern: KEMPEN 

datum afz: 3.1�.51 voorn: Jacobus Johannes van 

electro-monteur 

• 

/1673 

''» - vO . ri..

geb: 5-1-26

te: Delft 

am�: Loudonstraat 11, 

DELFT 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot: 

ot.Yt�ttt 
(/lt1 Al,,&�V 
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GEJ!EE Nl'E - l? OLIT IE 
RlDDERKll!RK 

Onderwerp: 
Inlichtingen over A.J.Kluyver 
won.te Slikkerveer,Nassaustraat 138. 

()r- � Il q l 
l 

1 A T 

y!E 

.l•·1
RAPPORT. 

,, 

L Na.ar aanleiding v-an Uw 
schrijven d.d. 8 Mei 1950,Diis 8129 met 
verzo ek te vernemen of genoemde �.J.Kluy
ver,vrijwmllig of verplicht in Duitsland 
heeft gewerkt,deel ik U het volsende medei 

Voor zover door mij is kun
nen nagaan heeft hij zich bij de algemene 
arbeidsinzet op 9 Januari 1945 gemeld voor 
�erk in Duitsland. 

De personalia van zijn 
vrouw is als volgt: 
Maria Grnetje �n der Staaij ,gebor�n te 
H.I.Ambacgt,13 September 1918,zonder beroep
huisvrouw van A.J.Klujver.

Waarvan is opgemaakt dit 
rapport te Ridoerkerk op 30 Mei 1950. 

" 

1 

\ 



!)ie,. P,12'.) 

• 

• 

V!JRTHOU\ ELIJJÇ. 

/tan do Hoer 
Korpschef vaJ1 -0011 tie 
te 
R I D D E n K E R K o

Ua.c'lr c.anleidii1g van Uw rapport; van 4 Uoi 
� .1. hetref:feild<� 

�ric J�n î;lurn�:i;, �aborct1 �e /1lhlaa1rnrdEim 
5.6.1913, woucrHle lfa.sr�.ms trua t 13r te Ridder.
kerk, (mijn Dis. 8129) moge ik U ver�oRkcn mij 
te clo!?1 berichten o:: b•Jt::.•okJ ene vr-.i..j�,il:..ig da.n 
wel verplicht in ])ui toland heeft flC\'verltt. 

J?.lj Uw natwoord zal ik tnvcno gaarne de 
V'Jllcdig:J r,errrnnnlü. van. �i;jn v:r.ou�7 vcrnerien. 

JL I r. •



GEME��TE - POLITIE 

RIDDERKERK. 

Onderwerp: 

... 

/ 1 

Inlichtingen betrefi"ende A. J. Kl:uyver 
won. te Slikkerveer ,Nasae:ustraat 138. 

l,, '

• 

-,.,, 
-E y.ART _,
A':_.J...'14.

. - -1{(/ 
R .A P P O R T ,

"'-' j 
Naar aanleiding van Uw schJ::tj 

ven d.d. 19 .April 1950,No.Dis.81294met verzoek 

À om inlichtingen betre:f1'ende de-1n "üit schrijven
� i I genoemde .Ll.IO:E JAN KLfilvER, geboren te A.Lolaoser 

d.am,5 Juni 19lj,van Deroep electromon,:;eur,wonen 
de te Slikkervecr,Nasaau.st:raat No.138,gemeente 
Ridderkerk,deel ik U mede,dat genoemde .A.J.KLUY 
VER,hier in de politie administratie niet voor
tfOmt.filj heeft in Duttsland gewerkt.-----------. 

Op politiek gebied is er van 
hemzelf niets ten nadele bekend.Zijn vrouw ge
naamd Maria Geertje van rler Staay,staat echter 
bekend als moffenslet.-------------------------

Waarvan is opgemaakt dit rap
port te Ridlerkerk op 4 Mei 1950. 



Verbinding 6. 

No.152/1950 

DIENSTGEHEIM 
------------T 

I f 

-bekend.

25 April 1950. 

Bericht op schrijven dd.19 Ap�il.1950,Form.V 2 e,No.Dis 

8129, A,Dienstgeheim,betreffende D.van Leeuwen,wonende te 

Delft. 

-, Dirk van LEEUWEN, 

geboren te Gouda,16 September 1902,electricien,sedert 22 

April 1950 wonende Westerstraat 36 te Delft,vestigde zich te 

Delft op 10 Mei 1930,komende van Palembang.Hij is ongehuwd 

en belijdt volgens zijn personnakaart in de afdeling Bevol

king van Delft de N.H.Godsdienst.Hij zou volgens verkregen 

inlichtingen echter zijn Kerkelijke plichten niet waarnemen. 

Tegen hem zijn door de Politie te Delft de navolgende pro

cessen verbaal opgemaakt; No.80,dd.29 April 1940 terzake van 

mishandeling; No.354,dd.4 December 1943 terzake van diefstal 

van auto-onderdelen en No.2,dd.8 Januari 1945,terzake van 

diefstal van vee uit de weide en clandestiene slachting daar

van. Verder is door de Dienst der Belastm.ngen te Delft in 

het jaar 1936 of 1937 proces-verbaal tegen hem opgemaakt ter

zake van het clandestien stoken van jenever. 

'!Hij staat niet bepaald gunstig bekend.Vonnissen zijn niet;-

Hij is de zoon van Arie van Leeuwen,geboren te Bergschenhoek 

8 Februari 1870 en Christina Broekhuizen,geboren te Moordrec 

14 October 1865.De vader was voorheen timmerman en is woon

achtig Rotterdamseweg 41 te Delft.De moeder is op 4 September 

1934 te Delft overleden. D.van Leeuwen voornoemd heeft nage

noeg geen omgang met zijn familie.Hij is altijd een zeer las

tig persoon voor zijn ouders en familieleden geweest en de 

Politie te Delft heeft in het verleden meerdere malen assi

stentie mibeten verlenen als D.van Lee1J.wen dronken thuis kwam. 

De naam van de ouders komt in de alhier gehollden administra

tie niet voor" 

Einde 





, .
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Betr.No.Dis 961 
� 

VER.TROUHBLIJK. 8 JAN. 1951 
R.No.939/1950.

Nesselaar,Jan Mattheus;'"geb.8-4-1913 te Rotterdam,wonende 
ten huize van zijn vader, Anemoonstraat 2b te Rotterdam, is sinds 
jaren werkzaam bij de N.V. Rotterdamse Electriciteits Hij.,v/h. 
H.Croon en Co., Schiemond 22 te Rotterdam.

Hij staat als een zwijgzame en gesloten man bekend, die zich 
niet uitlaat over politiek. Hij is Rooms-Katholiek, doch vervult 
zijn kerkelijke plichten niet. 

Zijn naam komt in de administratie van de Politie te Rotter 
dam niet voor. 

1 Zijn vader ,genaamd: Nesselaar,Jan, geb.18-12-1874 te Rotter 
dam; en: gehuwde broer,genaamd: Nesselaar,Pieter Jacobus,geb.15-
9-1905 te Rotterdam,beiden bij Uw dienst bekend,zijn nog steeds

1,( geabonneerd op "De Waarheid" en staan in de omgeving van
O, · woningen bekend als sympathiserend met het communisme. 

r- -------. 
171 
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NESSELAitR, 

ROTTERDAM, 
ROTTBRDA t, 

Uitvoerder. 

.. ' 

9611 15-9-50 

Jan Mattheus 

8-4-13 
Anemoonstraat 211»

Aan de Heer 

Hoofd Cor.unisHar1s van Politie
te 
.!LO T •• T E R D A M 



• 

• 

ilaàZ!lt 

hu d mett 

VQornamen1 

Gelwor,t d tuin l

Ge'bo·rtepl.aa.tsc 

oonpl tet 
n �dres 

Funcöet 

l 

'p Jan le.t'fiheua

8 April 191) 

Rottoz-dmn 

Aneltl,QOl'lst�t 2 b f 1.io-tterd 

Botterdt\ftl-• 5 S�pt-111be� 1958 • 

I.V. a.E.M. V/h H. Oroon & Oo.
chiemond 22, R<>tt&t"dtimi
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Betreft No.�is 11231 A. V 
DI:El',T STGEHE IM • 

11 AP <. t951 

i-O-P-.. • .. :.·--
1
-�----�':""'--=-�--b-e -sp-r .-m -et-.----�--�. -
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R •. N
o. 419.

L�Y -J"'> coµ,e f,eg. aan � 

IJ __ l\_h __ 
e
-z-,-. n-_g

-. -, 
-}-1ar_c_h_1_· n_u_s_ F;ans'i_n_u_s_,_, geboren 18-4-18 te

Emmen( DR), wonende Klein-Coolstraat 38a te Rotter dam, 
werd op 29-1-47 t .z .v. overtreding van het Deviezenbesluit 
veroordeeld tot 3 maanden gevangenisstraf en op 4-8-47 
t.z.v. valsheid in geschrifte tot f 40.- boete of 20 dagen
hechtenis en 6 weken gevangenisstraf voorwaardelijk met
3 jarbn proeftijd;· van 11-4-41 tot 23-7-41 was hij a,ls
chauffeur bij de _N.S.K.K. en van April 1943 tot 1945 ka der
lid v/d Jeugdstorm. 

Niezing, H_in.derkien, geb:18-12-19 te Emmen, die in
de politie-administratie te Rotterdam niet voorkomt, is 
een zuster van bovengenoemde, zij huwde op 3-8-49 met 

) Cranendonk, Cornelis Hendrik (bekend); la atstgenoemden wer
----

�

en op 17-1-51 te Rotterdam afgeschreven naar Apeldoorn, 
Ordermolenweg __ ..;.,.6.:::..5_. ______________________ _ 

��?,..� /' / 
� � ���. /d . .t.t,�,t_ ló � /l41�.e....

� t,i",,..�-� .. "",' � /!Á�t.-,...,. ���,!(� 
� tft) I t!/ � 7 JJtf (l J Á/tL.o Ul--,) � - '/l ,,tu )j;:.[I /j. � �- �-
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im:,m.o, : arohi:u. / 
�r:1nen, lS-"--1� /nor:-:!!) . ·•1) ., • .., i k 1 t t -z'<A• \ - .1. :.. � .' • .Le n � � _ s ra& ;; o

�erot1p: ,erkzao.tr OiJ H., Croon"& �o. 
Betrokkeni komt alhier voor: 
r�Im,I::çr{ H1:mà.r1-:ien, �Illl'.!i(?n, 1g..1�-19 Hotterdam, Klein
Çool7aat 31lá, 
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Hanm# 1'ie01ne 

(M 
Vo,omumen• ,0.0.rehtnua F� U11M.1 

Go-b. da.tu;nu 1?.,.,...4,..1918 

•( neo.plaätai E. on c�'l.-)

• ffoonple.rtt$: Rott· r' 

- dJ:(HH Klein C.ool.Btraat 3 
(). 

.-· 
" 

tiel v rteeenwoord16 r. 
'ïf_.B. ö. 

·' 'I f , · · ,, · ,.::c, �r �,.,se�.· �' c. :d:eits Mij.
v/n, H. CR·� , ?, -�0. 

SCHIEMOND 22. Rui , i:KuAM W:



? A NIEZING, Hendrkien 
Emmen, 18-12-19 
ROTTE�DAli, Klein Coolstraat 38 a 
OD 198 Feb. 48/30042/0D 198 - Gescheiden van D.C.Ruiter. 
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�"'- '5)�.,/,,,_I:,_ .• d/it..•� M..lt. � , "f7 ·../.. 1 I )'J, t.. / 
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7 JULI 1 

. R. No.: 614//J�#. 

{( · Ove_r_�lo_s>t, Hendrik Simon, geb. '27-12-
t 

1 

1915 te Rotterdam, wonende Lieve Verschuierstraat 
lti.A, • 44b te Rotterdam (bij Uw dienst bekend) is gehuwd 

()",·V" \ en vader van twee kinderen. 
_,,,,,,, Ei j is sedert jaren werkzaam als calcu-·"" 

la tor bij de .(.V. Rotterëarnsche Electrici tei ts Mij., 
v.h. H. Croon en Co., aan de Schiemond 22 te Rot
terdam.

' _.,,. 

In de omgeving van zijn woning staàl.t 
hij gµnstig bekend. 

Voor Godsdienst toont hij geen belang-
stelling. 

Omtrent politieke activiteit is niets 
van hem bekend. 

Hij is thans niet meer geabonneerd op 
"De \laarheid 11, doch op "Het Rotterdamscb Parool". , 

Overigens komt zijn nr.am in de admini
stratie van de Politie te Rotterdam niet voor. 

/ OP ��s-, be!!pr. met ·-7CE;;:.;:_-,
l.___ f,à- f/ _ copie _ geg. 2an "lft."Viiä .... .

--- -�·�-·-· ... ----.. -- ... -.._ .' 
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Dis 6595. Den Haag, 17.6.1950. 

.Aan do Heer 
Hoofóoo:mmissar1& van Politie
to 

/ RO'lj TERDAM. 

Naar ae.nleiding van Uw rapport dd. 
12.4.� l950 R. No, 1238/49, betref'.fenda 
OVERSLOOT, Hendrft.k Sinon, geb • te Rotterdam 
�,.12.1é15, oalculator, wonende te Rotterds. 
Lieve Versohuierstraat 44b, moge 1k U ve�
zoeken naar hettokkene een uitgebreid on-
dêrzoek te doe� instellen. 

In het tijzonüer zal ik gaarne ver
nemen of u iets kan blijken omtrent zijn
huidige polit eke gezindha1d. 

D I S • 



Betr.No. Dis 6395. 12 April 1950. 

R.No.1238/49.

O�ersloot, Hendrik Simon, geboren 27-12-15 te 

Rotterdam, calculator, wonende Lieve Verschuierstraat 

44.Q te Rotterdam, bleek in Sept.1947 abonné op nne 
-·--

Waarhe id11 te zijn.

< 
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OVERS!/Y)T, Hang.rik, Simon. 
g�b. 2?il2.1Ql5 t& Rotterdam 
)'mn. Ro;tterdam, Lieve Verschu-i:-rstr-\�t 4� ,, 



Form.V.2e. 
No.Dis. 9343 A. 

No. 1903. 

Sliedrecht, 7 September 1950. 

· 1 Cornelis van Pers�, geboren te Hard
�

· veld, 28 Augustus 1932,@·s een zoon van Pieter Eldert van Perse eá anna Wilhelmina de
oover. Het gezin, waartoe Yóörts nog�ee 4- en een 7-jarige doch
er behoren, woont alhier aan de Stationsweg. 

\ 

De moeder wordt sinds 1946 verpleegd in een inrichting voor 
zwakzinnigen te Nieuwveen. De vader werd na de bevrijding van 

!
Nederland in bewaring gesteld omdat hij gedurende de bezettings
tijd vrijwillig voor de Duitse weermacht had gewerkt en sympathi
serend lid van de N.S.B. was. Ingevolge uitspraak van het tribu
naal te Dordrecht op 3 Juni 1946 duurde zijn internering tot 
lde dag van de uitspraak, werd zijn gehele vermogen verbeurd ver
klaard en werd hij voor lO jaar uit de kiesrechten ontzet. In 
1948 werd hij nog geverbaliseerd voor het onttrekken ván een beton
molen en in Maart 1950 voor eenvoudige belediging. 

Cornelis van Perse, zijn moeder en zusters, kwam.en nimmer in 
ongunstige zin met de politie in aanraking. 



• 

-

,,· PERSEN1 Cornelli van

/
HARDINXVELD 28-8-32 
SLIBDID�CHT t Stationsweg 32. 

Leerl. magazijn bediende •

. -

Aan de Heer 
Korpschef van Politie
te . 

s l 1 a 4 r e ç b t 

/ l 
'}. 
r



"1iaamt 

Geb, datum: 

Geb. plaatst 

Woon:plaa:ts-1 

Adresc 

• Functie:

lv··�� 
,8wim, J 6 

/' van Persen / 

Cornelia 

N.V. Roiterdamsche Eledriciteits Mij.

v/'n. H. CROON & Co. 
SCHIEMOND 22 - ROTTERDAtvi W. 

ff!'J_-&. f ... 

/.. ��
' 

.,,., 

28 Aug. 1932 

Hardinxveld 

Sliedrecht 

S·tationsweg 32 

leerling magazijn-bediende 

Rotterdam, 8 Aug. 1950. 



i:x:Io.xi\tttxxx�:i. 
I .D.107 /50 ( .t) 

Antwoord op Dis 8129 A dd.19-4-19?0 
Betreft: B.van der POL. 

• 

Bernardus van der POL,is geboren te Schiedam 
op 30-7-1932,bezit de Nederlandse nationaliteit,is 
ongehuwd,van beroep leerling-monteur en belijdt de 
Ned.Herv.godsdienst. 

f Hij is de zoon van Johannes van der POL,ge-
boren te Rhoon op 13-11-1901 en Aaltje van 

. -,. .-geboren te Rotterdam op 23-7-1903 en woont 
, ��: zijner ouders aan het Fabriplein no.23b te 

lijn vader was s;y111pathiserend lid van de 
1� .s .B., gedurende een half jaar boerenbuurtschaps
leider van de Pederlandse landstand en vroeg tevens 
vrijstelling aan van de inleveringsplicht van radio 
toestellen. 

Van betrokkene zelf Îs niets ten nadele be
kend in de politieadministratie of bij de I.R.A.te 
Schiedam. 

Scbiedam, 17 rJ�ei. 1950. 

" '" � >' 

// 



POL, Bartus van.da 
SCHIEDAM,. 30J7.32 
SC�IEDA'l, Fa.bz:lplein 23 b" 

lóf.,, l�--rn�i�-teu:c:� 
.. t \ ' 

. ' ' 

. � . -
' 

l 
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Betreft No.Dis 9954. 

VERTROUWELIJK•:::::'. 
---

? 1 ��&A�l 11:\�1

R "No .1121/50. 

)<\ Reuvers, Bernardus Fredrikus, geborE11 "31-5-22 te 
Ro;tterdam, wonende Gaesbeeksträat-53b te Rotterdam, was van /l/(t 16-11-42 tot 3-8-44 in opleiding op de politieschool te

v Schalkhaar • 
Hij was van 3-8-44 tot 16-11-44 onderwachtmeester 

de Politie te Utrecht en van 16-11-44 tot 1-9-47 bij de 
Politie te Ro�terdam. 

j Betrokkene werd op grond van de Wet Ree htsherstel 
o)(,Overheidspersoneel op laatstgenoemde datum ontslagen. 

Hij is thans als chauffeur werkzaam bij de N.V. 
Rotterdamsche Electriciteits Maatschappij, v/h H.Croon en Co., 
Schiemond 22 te Rotterdam. 

bekend. 

bekend, 

ling en 
5 dagen 

In de omgeving van zijn woning staat hij gunstig be-

Voor godsdienst of politiek toont hij, voor zoven.' 
geen belangstelling. 
Op. 25-2-49 werd hij geverbaliseerd terzake mishande
op 4-7-49 daarvoor veroordeeld tot f 20 •. - boete of 
hechtenis. 



•• 

, 9964. 16.10.1950. 

Aan d\l Heer 
Hoofdoomm!ssa�ia van Politie 
te / 
R O·� T E R DA M • 

I 

REUVllRS, J! [rdus !'l'edel'iOWI 
Rottordam,�f.s.1922 
Rotterdam

: 

Olesbsekatraa t 53 

Betrokk o komt 1n mijn dooumentat�e voor. 
met de � lgende nmtat1e;

Vlerd op/ gt'(;)lld van de wet Reohtsherstel over

he1dsp�roonoel 1946 als politieagent ont• 
slagen� Opleiding Solialkbaar. 



A) REUVERS.

• 

IJ 

C.A.B. kaart no. 36994.
Hoofd commissaris van Politie 6.10.1947.

werd op grond van de wet rechtsherstel 
overheidspersoneel 1946 als politieagent 
ontslagen. Opleiding Schalkhaar voor 5 jr 
uitgesloten van bevorderinr, • 

REU\TERS, Bernardus F. 
won. te Rotterdam. 

Wachtmeester van Poli tie. Geschorst door 15. G. 
publicatieblad van M.G. no. 41 • 



• 

" 

• 

NOTA aan DIS 

van D • 

V 

Verzoeke een uitgebreid onderzoek te willen doen 

instellen naar de onderstaande personen. 

REUVERS, Bernardus Fredericus, 
Rotterdam, 31.5.1922, 
Rotterdam, Gaesbeekstraat 53. 

VOOGD, Jan de, 
Hellevoetsluis, 7.12.1912, 
Rotterdam, Portugesestraat 14c. 

11 october 1950. 

-:#--�---



Betreft No.Dis 9413. 

VERTROUWELIJK • .,-' 

DAT: 

PAR 

• 

r� J . rr. 

1 OP ... %.'�.:.C.2.. tv�spr . rrct -��

COFJ·' geg !c,n 

p
-- . -----·�� 

J J Smit, Cornelis, geboren 6-1-1924 te Rotterdam, 
electro-monteu.�, wonende Vlierdenstraat 42 te Rocterdam, 
genoot gewoon lager onderwijs, werkte als lijstenmaker 
bij verschillende werkgevers en was van 2 Juli 1946 tot 
22 October 1949 oorlogsvrijwilliger. Hij verbleef in die 
tijd enkele jaren in Indonesië bij het 2-12 -Regiment In
f.an.terie. 

Thans werkt hij als electro technisch-monteur 
. bij d� N.V. Croon en Co te Rotterdam. 

Hij is gehuwd met de bij Uw dienst bekende 

·-·
·· ilr\hi,:Hernmes, Francisca Johanna, geboren 7-9-1922 te Gorinchem,'

J l �
�

- �
� 

K dochter van de bij Uw diera t beken de Hemmes, Gerardus Jo-
�

��I. 
'' hannes, geboren 4-9-189i te Rotterdam. Zij zijn bij laatst 

• ,t-:, '(( , genoemde inwonend. 
� � Beiden zijn politiek ongeïnteresseerd en hebben 

Il 'f · voor godsdienst geen belangstelling. Betrokkene leest
Het Vrije Volk.

Smit, c., voornoemd, is een zoon van de bij Uw J.. ( diera t bekende Smit, Cornelis, geboren 12-1-1901 te
Rotterdam, die thans nog lid van de C.P.N. en abonné op 
"De Waarheid" blijkt te zijn. 

/ 

J'' 
I OP-.. �J:�-- L:iespr. met ... � 

copie geg. aan 

(.. 1, /J t(;,l. � ,f(. t, ; 

_r..( (l/ 2.,c _ r" Vj ki �) 
t� t,1;; 1

fo« ro i� {; J loJ _ � :t 9 LJ 3 g 

J"p.,,. hl t,:..t, Yt1 Lr e ?. N

, r /'),1.,-lt. '( ,P ,A_ t " .,Jl.,t 11 :t "'-'"'"

,,(,(...,.,;' /,� � t/7),-L..t.., ,.( .{. 4 ; -( v ,-1.f ' Il I : / 

t ... (. '

.... l I
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9413 

..- . 

25.8.1950. 

Aan do Heer 
Hoofdcommissaris van Politie 
te 
R O T T E R D A M 

s:..'IT, Oornelis 
Rotterdam, 6.1.1924 
Rotterdam, Vlierdenstra.at 42 

beroep: electro-monteur Croon en Oo. 

In mijn documentatio komt voor;

SMIT, Oornel.ie 
Rotterdam., 6.1.1924 
Rotterdam, Daurnestraat 41 
lijstenmaker 
Oot. 1947: Is uit COillLlo gezin. 

Gaarne in dit geval een uitgebreid bnderzoek. 
Hoe is zijn politieko inetellèng thans� 



Naai?U 

Voornamen {voluit) 

Geb •. ëlatv..m: 

Geb. plao:t:fi:.� 

Woonplao.ts� 

Adreea 

Functie: 

Cornelis 

6 Jan 1924 

Rotterdam 

Rotterdam 

,:B. 

N.V. RoHerdam�c!,e Electriciteits Mij.

v/h. H. CROOt--1 & Co.

SCHIEMOND 22 - ROTTERDAM W.

Vlierö.enstraat 42 

electro-monteur 

Rotterdam, 8 Aug. 1950. 



• 

Betr.1fo.::)is V-Croon-lol9 

Ver t r o  

/\. 

/, 

• 

,. 

• 

, 

; 

0, KAART 
ACD/ '' f.).. 
DAT:,' .iMI 
,AR: :û. 

/ 

X' 

k. 
:) 

R .. �o.1165. 

ARÎE 
:3terk,Jan llf:rtinus ,geboren 3-4-1928 te ''<'{otterc.8.m,,,'o-

nende ten huize VE..n r:ijn ouèers, Polslandstr&Ft 142c te 
I,otterdam heeft het diplona !:ulo A en een militF.ir diploma
voor rac.iotelei;:r�fist. 

Vc.!. i.�r-�art 1946 tot tÎ:;, n �r ri 1950 is hij als Oorlogsvri ·
williger (korporacl) in militc..ire Jienst ;eweest,o.a. in 
In-�one si�. 

Van lïei 1950 tot O<'tober 1950 heeft hij een herscho
lingscursus :;evolgd aa:n de rijkswerkpl"'�ts ,"·evestigd :'iek
straat 20 te �{ott "'rdPm. 

H2 3 mnG,nden in een fabriek van electriscl-ie installa
ties te hebben ge\�erkt is hij set�ert Februari 1951 werk
z;a�.m bij de N.V. Croon en Co., Rotterdamse :nectriciteits 
.i=ij. ,Sclüemond 22 te .Rotteroam .. :::ij is Ned.Hervormd,doch 
bezoekt geen kerk. van politieke belangstelling is niets 
gebleken • 

In éle adr:i1ntstrati.c Yé n c.e !'olitie te Rotterdam komt 
zijn nam niet voor. 

Betrokkene is een zoon v2 n è e bij Uw è.ienst bekende
"'-Jan,gebo1·en 1-10-1903 te Bergamb cht. 

Deze is thans .c;eabonneerè. op 11_.J.et Vrije Volk11
• 

.Y..-�.ê�t..r"� �-� 
(' ')1, gi" , f 

' 

---- --· -··- ..__. ___ .. .  ....-



Opmerkingen: 

{,:..der rode bemerking 

? A. STER.X, Jan Ned. 
1-10-03 Berg3ll1bacht
havenarb
Rotterdam., Polslandstraat 142c. \i(J..dvz 
ID Rotterdam, 7-ö-1940 .. ,. 

, .VoJu Oct. '47: Lid CP1'ï.; 1(..4-1�, '7' lf":je Il'� 

DIB. 
� Gaarne een V4e onderzoek, onder vermelding 
äer kartotheek gegevens. 

50-10-'51 rapport binnen. Van betr. niets ten nadele bekend.

•
Vi:i.der '47 lid CPN. 3. 9. 51

6-11-'51 copie rapport gezonden aan Marid.

Nagesl. door: f 7

MODEL B arz: Jroon 

V 
functie:

volgnr: 1 019

datum afz: 28-8-51

tu�" nanr 

R. a.e.
.. --- - ... - - - - - - - ___ ,,- - --- - - - .=\! 

ácbtern:

voorn: Jan Lîartinus Ar.ie

geb: 3-4-1928

te: Rottordo.m

adres: ( "': '">� olandstraet 1 t,2c }

·:1�� �7
'=> 

Voor gehuwde vrouwen personalia echtgenoot:



•' 

"No. Dis s�y 
Vertrouwelijk 

( 

"0 DEC. 1950 
R. No. 886

;:><a Süthoff, Alfred Aiko Johannes, geboren 2-1-1924 te 
Leeuwarden, werä op 26-4-1948 te Rotterdam ingeschreven, 
komende van Leeuwarden, van Swietenstraat 4. 

Thans woont hij Jonk.er Frans straat 18b te Roti:B raam 
en is als kantoorbediende werkzaam bij de N.V.RotiErdam
sche Electriciteits Mij, v.b. H.Croon en Co, Schiemond 22 
te Rotterdam. 

Hij was gedurende ae bezettingsjaren bureauleider der 
C,f( N.S.B. te Leeuwarden. 

Sütboff, A.A.J. is geabonneerd op het "Algemeen Dag
blad". 

In de omgeving van zijn woning staat hij niet ongun
stig bekend. 

Zijn naam komt in de administratie van de Politie te 
Rotterdam niet voor. Te Leeuwarden zou hij als Politiek 

ó /r, delinquent voorkomen. 
Op 19-7-1948 is hij te Rotterdam gehuwd met van der 

-1 Knoo�, Neeltje Fenje, geboren 27-9-1923 te Rotterdam , die 
hij 1.n het "Fort Honswijk" in de provincie Utrecht heeft 
leren kennen. 

Van van der Knoop, N.F. is bekend, dat zij van 1938 
tot het einde van de oorlog lid was van de Jeugdstorm. Van
af 27-9-1941 was zij lid van de N .S.B. en vanaf 1943 even

t · eens van de Ned.Volks Dienst, het Ned. Arb.Front en de 
v)( Ned.-Duitse Kultuurkamer. ( Dossier P.R.A. No.13971, Politie

te Rotterdam) • 

1 p-�%,.,.,_bcspr met U�--1
Y/; ·JÎ CGp1e geg. aan /� l -.... �--..... ____ ,_ --.... - -·



f 
StJ?:HO�.i. Alf"r!d A. J. 
LE-·,UWAIWlffl, 2•1-24 
ROTTERDAM, Jonkór Fransstraat 18 B. 

Kant�hed18hdo� 

/ 

f 
f 

I 
1 



• 

• 

Betr.No.Dis �· 

�. R.No. 876/1950 •

6 JAN. rnsi 

Yil Tabeling,Joha;nes Diederich,geboren 10 Februari 1927 
te Rotterdam, wonende Van Duylstraat 72a te Rotterdam,genoot 
gewoon lager onderwijs en bezocht daarna de ambachtsschool. 

Hij is werkzaam bij de N. V .Rotterdamse Electriciteits 
Mij. v.h. H.Croon en Co. ,gevestigd Schiemond 22 te Rotterdam. 

Hij is niet bij een ker kgenootschap aangesloten,toont 
voorzover bekend, geen belangstelling voor politiek. 

In de omgeving van zijn woning staat hij gunstig be-
kend. 

Zijn naam komt in de administratie van de Politie te 
Rotterdam niet voor. (· 1 Zijn vader,de 12ij :YIJ €4.i"l"J.1:!"b-bekende Tabeling,Johan

} Diederich, geboren 22 April 1904 te Rotterdam, bij wie betrok
kene inwoont, kwam in 1947 voor als lid van de C.P.N. en 

11 
abonné op 11De Waarheid 11• Hij is sedert een jaar geabonneerd 

0,JL op 11Het Rotterdamsch Parool" • 

1{ 



' 

• 

9413 

I 

251.801950. 

A 
an g.o Heel" 

Hoofdcoînfilissaris van Politiete I 

/ 

llllELiilG, J ohjes Dieder.ioh 
Rotterdam, 10.2,1927 
Rottardam. 11 Van :pu-ylatre.at 72

beroep: elec·troFonteur Croon en Oo. 

Welke ia de fam�lieverhouding tot de bij Uw Dienst 
bekende Johan D;tedoric h TAnELING, geb. te Rotterdam, 
22.4.1904, wonen.de ·te Rotterdam, Van Duyletraat 72a? 

Gaarne een uitg�brcid onderzoek naar de huidige poli
tieke inatell� va Il J.D. Tabeling, geb. 10.2.27. 



Naam: 

Voornamen (voluit) t 

Geb. datum: 

Geb. plaats: 

Woonplaats: 

Adres; 

e J.4unctie:

.>< Tabeling 
/ 

N.V. Rotterr'arn�che Eledriciteils Mij.

v/h. H. CPOON & Co.

SCHIEMOND 22 • ROïTERDAlv1 W .

Joha:1. nes Diederich 

1 o Febr. 1927 

Rotterdam 

Rotterdam 

van Duylstraat 72 

ele ctro-monteur 

Rotterdam, 8 Aug. 1950. 



\· 

• 

• 

<{, 
VER T R O U �ELI J K. 

.. .

Vlaardingen , 1 Jumi l950

Betr: TB1..l .!!.LA.AR, ll1arinus Pieter 
wonende te Vlaardingen, Vondelstraet 58.

Antwoord op: 
Verzoek DIS Ho. 8519 d.d. 30 ?,.ei 1950.

- -

(]P1,AA;RT 
ACD/ /l · 

DAT."17� 51 
P-AR: ' 

xr 
1. ... ARI1.üS PIETER TEN.L!:'.ELA.AR, geboren te Vlissingen, 6 Septem

ber 1921, VB.t� beroep tekenaar, wonende Vona.elstraat 58

alhier, vestigde zich op 22 September 1928 in deze ge eente 
komende van Vlissü.gen. Zijn naam komt in de politieadmini

stratie te Vlaardingen, zowel op politiek als op admini
stratief eebied niet voor. Hij behoort niet tot een kerkge
nootschap. Omtrent hem is bij onderzoek v1einig bij zanders 

,· bekend geworden. Rij is een stille beschaafde jongen. Hij 
heeft een meisje, doch het is niet bekend wie 1zij is.

Tegenover de poli.;ieke rezindheid Yan zijn vader staan 
versc4illende personen wat sceptisch. In 1946 werdhet 
dagbägd 11 De '.taarheid" eenmaal in zijn woning aane;etrof.ten 

en 's-mans uitlatingen zijn dikwijls van die aard, dat men 

hem voor communist aanziet. Hij is ec��er g ·en communist 

doch lid van de Partij van de Arbeid en lid van het N.V.V. 
Als vertegenwoordi�e* van het �.V.V. heeft hij zitting in 

de bedrijfskern van de accufabrmek gevestigd aan de 

Mea�straRt alhier. 
Een broer van 11 arinus Pieter is gehuwd en woont op een 

kamer van de ouderlijke woning. Zijn huwelijk W'l\'Jtd in de 

Nederlands hervormde Kerk te 1Tlaardineren ingezegend en hij 
is een trouw kerkganger. Op 29 juni 1950, de verj8ardag van 

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard, wapperde van�f 
de woning van de :familie Tempelaar de nationale driekleur.-





• 

Betreft No.T,is V-Croon-1055A. 

o��f
>

.
1)1 rnsTGEHEIH. DAT::/1'- . f'J 

PAR: -1 .DEC. 1951 1 
R.No.1576.

;' f 
Tiemrnes, Jacobus, geboren 24-9-1919 te 'Rotterdam, 

electro-monteur, wonende Joubertstraat 44b te Rotterdam, 
werd er van verdacht lid te zijn geweest van de IT.S.B.; 
heeft van Juni 1940 tot Mei 1945 vrijwillig in ])uitsland 
gev,erkt; wist in Juli 1943 van de S.:>. gedaan te krijgen 
dat hem het ingeleverde radiotoestel van zijn ouders ter 
beschiblcing werd gesteld, onder voorwaarde dat hij het mede 
naar J)uitsland zou nemen, wat hij ook deed. /i· 

/�{ "-( 
'11erd bij beschibcing van de Proc.Fiscaal, d.d. 

6-2-1948 voorw2ardelijk buite'n vervolcing gesteld; viel
in het voor jaar van 1946 in handen der Rotter da.rnse Poli tie
terzake van diefstal van mechine-onderJelen, doch benadeelde
aangever �4l,sts��ce·l'!"'-v-errolg�r1g.bz>? 1
-- - - ··-r('\U /, +es-r-r met _JL_-- -

� 
L u 1 �l.•,N ... �opi;, �eg. a:;.: ... ... :fd,l.u-.----· 

OP �%2..:.J:) .... _J,.:_�pr. met "L!.:z,. .. /,,� ...... 
cop1e geg. aan 



' -

. � ' 

44..:,.,-

-·

15 Novembe·r 1951 .. · 

Aan de tt.eel" ... 

Hoofd Co111n.1as�ria V3n 
te 
R O · T T E 'IR D, /'

k 
M • 

'· ' 

Werkz:1,..,m bi'j�c:roon en Co. " 
· G"'!1rn.e speoinle 'J:t�ndflcht voor, gegevens ui� t de bez'etting�-
ti jd. _ I� ·�etrokkene bij de SS gewe�át?

" 
..;,"f • 

J,l,otterdain.! 



Antwoord 2.12. schr.van 1 Juni 1950 Dis. 8158 Vertrouwelijk. 

Vertrouwelijk. 

• 

• 

• 

• 

/ 

Abraham Johannes de Vos Burchart,geboren te ·Vlissin
gen 24 April 1913,wonende Gerard Doulaan 25 te· Vlissingen is een 
neef van Franciscus Adriaan de Vos Burchart,geboren te Vlissingen 
11 Mei 1909. Deze laatste vertrok op 8 Maart 19.37 van Vlissingen 
naar Schiedam,Rubenslaan 4. 

Omtrent de te Vlissingen wonende A.J.de Vos Burchart 
is U reeds een volledige informatiekaart toegezonden. 

Vlissingen, 5 Juni 1950. 

J). 
- ö,



Dis. 8158. •s-Gravenhage, l Juni 1950.

• 

• • 

... 

• 

• 

VERTROUWELIJK. 

Aan de Heer 
commissaris van Politie 
te 
V LIS SIN GEN, 

Hiermede moge ik lT ver.zoeken mij ten 
dienste van een betrouwbaarheidsonderzoek te 
doen berichten in hoeverre wellicht kan worden 
nagegaan of de U bekende 

Abraham Johannes Vos Burchart, geboren 
te Vlis2ingen, 24.4.1913, wonende Gerard Dou
strao.t 25 te Uwent in enige familierelatie 
staat tot 

�ranciscus Adriaan Vos Burchart, geboren 
te Vlissingen, 11.5.1909, thans wonende te 
Vlaardingen. 

Indien mocht blijken, dat deze niet verwa 
is aan eerstgenoemde, zal ik gaarne vernemen 
welke zijner naaste familieleden te Vlissingen 
woonachtig zijn, zulks - voor zover noodzake
lijk - onder vermelding hunner politieke an-
tecedenten. 

Voor Uw moeite in deze en de - kan het 
zijn - spoedige beantwoording, zeg ik U bij 
voorbaat gaarne dank • 

/ D I s.



• 

,. 

• 

/ 
,Y 

• 

V..:RTROUWELIJK. 

Vleardingen, 29 April 1950. 

Betr: VOS-BURCRART, Franciscus Adriaan 
·wonende te Vlaardinren, Oranjèlaan 1.

Antwoord op:
Verzoek DIS No. 8158 d.d. 20 April 1950.

ACD/ 1

DAT: 

PAR: 

FRANCISCUS ADRIAAN VOS-BURCH.ART, geboren te Ylissin,geu_,
11 Mei 1909, van beroep electricien, wonende te Vlaardingen
Oranjelaan 1, ves.tigde zich op 15 October 1941 in deze

.,gemeente, komende van Schiedam. Op 31 Il'iaart 1937 huwde hij
�te Middelb�rg met Pieternella Plansoen, geboren te Middel

burg 8 December 1910. De namen van Vos-Burchart en diens 
vrouw komende in de politieadministr?tie te Vlaardingen 
niet voor. Op politiek gebied is niets nadeligs omtrBnt hen 
bekend. Zij be:t).oren niet tot een kerkgenootscha;p. Bij de 
in de laatste jaren gehouden verkiezingen hing telkens voor 
een der ramen van de woning van Vos-Burchart een propaganda
biljet van de Partij van de Arbeid. Hij is lid van die 
beweging, bezoekt trouw de vergaderingen en neemt actief 
aan de propaganda deel. Zijn vrouw heeft zitting in_het
plaatselijk bestuur van a.e V.A.R.A. en is lid van de 
Vrouwengroep van de Partij van de Arbeid.-

(. tJ ) 
/ 

- I ,.)





Dienstgeheim. Betreft schrijven dd. 28 Mei 1951 
Form. V 2 e, No. Dis. 12483 betref-

No. 96. 

1 J, 

• 

fende A. van Vegten. 

Rappo r t. 

V 

X:.f Anthony va.n V e g t  e n, geboren te Gouda 
11 Juli 1928, wonende te Gouda, Karnemelksloot 
no. 103, is vanaf zijn geboorte te Gouda woon
achtig. 

Zijn naam komt in de politie-administra
tie alhier niet voor. 

Zijn vader was sympathiserend lid van de 
N.S.B. Tegen hem werd enige malen proces-ver--
baal opgemaakt terzake overtreding van de prijs
voorschriften. 

De overige gezinsleden komen in de politie
administratie alhier niet voor. 

Omtrent de huidige politiek is niets ten na 
dele van hen bekend. 

Gouda, 1 Juni 1951. 

--.-::;-------
OP /�J.2... b�spr. ft,et ·--��

cop1e geg. aan ···· ···





=---

de Vegten 
-67

Anthony 

11-7-28

Gouda 
r 

tfouda 

Karnemelks:toot 103 

tekenaar. 

Rotterdam, 16 April 1951. 

B. 

vEa:�; 1 

f( B. 
____ ,. 

N.V. Rot r ms,:he El.c:ctriciteits Mij.
v/h. H. CROuN & Co.

SCHIEMOND 22 - ROTTERDAM W,

953 



•• 

• 

Betr.No.Dis �

/ 

12 JA�. 1951 
R.No.875/1950 •

X 
Versteeg,Johannes Martinus Willem,geboren 9-8-1917 te 

s'-Gravenhage,wonende Drievriendenstraat 37b te Rotterdam,bevindt
1 zich sedert September 1950 in voorarrest in het Huis van Bewaring 

te Rotterdam, terzake van het plegen van ontucht met minderjarige 
jongens. 

Hij was vanaf 1941 tot het einde .van de oorlog lid van 
de N.S.B. en N.S.K.K. 

Als Rottenführer bij de N.S.K�K. heeft hij van 24 ITuli 
1942 tot Medio April 1945, vrijwillig dienst gedfüm in Rusland, 
Frankrijk,België en Duitsland. 

Hij is van 29 Juni 1945 tot 28 Februari 1948 geïnterneerd 
geweest te Hoek van Holland. 

Tot aan zijn arrestatie in September 1950, is hij als e
lectro-monteur bij verschillende ondernemingen werkzaam ge weest. 

Hij is niet aangesloten bij een kerkgenootschap en toont 
voorzover bekend geen belangstelling voor politiek. 

In de om3eving van zijn woning staat hij ongunstig aan?' 
geschreven in verband met zijn verleden. 
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2�.s.1950. 

Aan de Heer 
lioo:f'doommissaris va.n Poli·tie
te 
ROTTER D·A M •

VERST EEG, Johannes Martinus Wil.lem 
Den Haag, 9.s.1917 
Rotterdam, Driavr-lendenstraat 37 

beroep: electro-monteu.r Oroon an oo.

Betrokkene is politiek delinquent. 

Gaarne een uitgebreid onderzoek naar zijn huidige 
politiek en gedrag. 
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N.V. Rotterdamsche Electriciteits Mij.

v/h. H. CROON & Co. 
SCHiEMOND 22 - ROTTERDAtv1 W . 

Joh�nnes Martinus Willem 

9 Aug. 1917 

•s-GrA.venhage

Rotterdam 

Drievriendenstraat 37 

electro-monteur 

Rotterdam 8 Aug. 195(. 
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